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المر
خريستو ّ

صــدرت عــن مجمــوع مــن الالهوت ّيــن ،وبعضهــم أصدقــاء نجـ ّـل،
وس ـ ّباقون يف املعرفــة ويف االلت ـزام بقضايــا شــعبنا ،وثيقــة ق ّيمــة
وربــا هــي أهـ ّم وثيقــة كنسـيّة صدرت
بعنــوان «نختــار الحيــاة» ّ
منــذ عـرات الســنوات عــن مجموعــة الهوتيّــة .تطــرح الوثيقــة
تحليــا لألوضــاع يف البــاد العرب ّيــة واســترشافا للمســتقبل.
وبالرغــم مـ ّـا جــاء فيهــا مــن عمــق يف التحليــل وجــرأة يف النقــد
التقدمــي ،فــإ ّن عــد ًدا مــن املالحظــات
والطروحــات ونَف ََســها
ّ
تلفــت النظــر وتقتــي اإليضــاح ،ولذلــك ندفــع بهــا هنــا عــى
ســبيل إغنــاء الحــوار وخاصــة أ ّن االلتبــاس املمكــن يف بعــض
نواحيهــا قــد يوظّــف يف مشــاريع سياس ـ ّية ج ـ ّد س ـ ّيئة ،برأينــا.
ونظ ـ ًرا لضيــق املســاحة ،فلــن نقــوم بتلخيــص النقــاط املفرحــة
واملضيئــة التــي أتــت بهــا الوثيقــة ،وهــو مــا تغطّيــه الق ـراءات
املتع ـ ّددة يف هــذا العــدد مــن تيلــوس.

الفقر واالستغالل
ـص .يف املقابــل كلمــة «فقـراء»
كلمــة الفقــر غائبــة متامــا عــن النـ ّ
مذكــورة م ّرتــن ،وامل ّرتــن فقــط يف ســياق جائحــة كورونــا وأثرهــا
عــى النــاس (فقــرة  28و  .)29إ ّن كلمــة «الفقـراء» كلمــة عامــة
التقليــدي عــن وجــود فقــراء ،وت ُغفــل عــن
تعكــس التفكــر
ّ
تحليــل الفقــر ،وأســباب ،وسياســات إنتاجــه .وذا غيــاب فــادح
إذا مــا تأ ّملنــا أنظمــة االســتغالل والفقــر العميــم يف بــاد عربيّــة
عديــدة.
ـي ملجــأ الفقـراء لطلــب العلــم ،فقــد أدانــت
أ ّمــا النظــام التعليمـ ّ
الوثيقــة تقصــره ولكــن مل تــد ُع مــ ّرة إىل دعمــه ،وال ميكــن أال
نتســاءل إن مل تكــن أســباب غيــاب الــكالم عــن رضورة دعــم
ـمي كامنــة يف مصلحــة الكنائــس املاليّــة ،فالكنائــس
التعليــم الرسـ ّ
خاصــة .ونتســائل إن مل يكــن غيــاب
مؤسســات تربويّــة ّ
متتلــك ّ
التحليــل حــول الفقــر ونقــد أســبابه مرتبــط بنفــس خلف ّيــة

تضــارب املصالــح ،فغيــاب هــذا النقــد يعنــي أن نتج ّنــب نقــد
التحالــف املعــروف بــن الكنيســة ورجــال املــال والســلطة،
واألنظمــة ،التــي تتحالــف لتولّــد الفقــر.
ـادي للص ّحة.
والوثيقــة تذكــر يف نقطــة  ٢٨إهــال النــوذج االقتصـ ّ
هنــا أيضــا تغيــب عــن الوثيقــة العالقــة بــن الفقــر والص ّحــة،
وهــي عالقــة معروفــة منــذ مــا قبــل جائحــة كورونــا ،فاألمـراض
ترتبــط مبــارشة مبســتوى الدخــل واألدلّــة االحصائ ّيــة التــي توثّــق
هــذه العالقــة ترتاكــم منــذ عـرات الســنوات.
هنــاك بالفعــل غيــاب تــام لتحليل أســباب الفقــر ،الداخل ّيــة منها
(األنظمــة) ،والخارجيّــة (السياســات االســتعامريّة املســتم ّرة).
ـج بهــا الوثيقــة مثــل:
هــذا الغيــاب الفاقــع يقابلــه كلــات تعـ ّ
الثقافــة ( ٤٥مــ ّرة) والح ّريــة ( ٢١مــ ّرة) واملح ّبــة ( ١٦مــ ّرة)
واالقتصــاد ( ١٨م ـ ّرة) والعدالــة ( ١١م ـ ّرة) واملســاواة ( ٧م ـ ّرات،
مــ ّرة منهــا وردت عــى شــكل «تســاوي») وحقــوق اإلنســان
( ٧مــ ّرات) والتضامن-تشــارك-تكافل ( ٥مــ ّرات فقــط) .وهــذا
يـ ّ
ـدل عــى الزاويــة أو املنظــور األســاس الــذي كان ينظــر منــه
أساســا ،مــع
واضعــو الوثيقــة للواقــع ،منظــور الح ّريــة والثقافــة ً
غيــاب تــا ّم عــن التشــبيك مــع واقــع مئــات ماليــن مــن العــرب
بــن الخليــج واملحيــط ،واقــع الفقــر وسياســات انتاجــه .وكيــف
ميكــن للمح ّبــة االنجيل ّيــة أن ترتجــم دون تحليــل للفقــر وأســبابه
واللدعــوة إىل رفــع تلــك األســباب؟ إ ّن التضــارب كبــر بــن عل ـ ّو
صــوت الوثيقــة عــن ســكوت الكنائــس عــن الديكتاتوريّــات
وقمــع الح ّريــات ،وصمتهــا عــن تحالــف الكنيســة الرســم ّية مــع
االســتغالل ّيني مــن حـكّام ومرصف ّيــن وت ّجــار الســتغالل مواطنيهم،
وحاميــة الكنائــس للمســت ِغلّني ،واالكتفــاء مبســاعدة الفقــراء
ماليّــا (إن ســاعدت) وصمتهــا املطبــق عــن األنظمــة القامئــة
املس ـبّبة للفقــر ،واملســؤولني عــن تلــك األنظمــة.
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موقف ملتبس من العروبة
تتكلّــم الوثيقــة باهتــام وإيجاب ّيــة عــن مرحلــة النهضــة العرب ّيــة
(أواخــر القــرن الثامــن عــر حتّــى أوائــل القــرن العرشيــن)
وســيايس يتفكّــر يف عالقــة الديــن بالعقــل،
كمــروع تثقيفــي
ّ
ويدعــم فكــرة قيــام الــدول عــى أســاس املواطنــة أل ّن «الدولــة
ـاص ،كالديــن والعــرق ولــون البــرة ،بــل عــى
ال ت ُبنــى عــى الخـ ّ
العــام» (فقــرة .)12
لكــن ،يبــدو أ ّن العروبــة قامئــة بحســب الوثيقــة عــى االنتــاء
أي أنّهــا
عــى ثقافــة مشــركة قوامهــا اللغــة (فقــرة  )١٣فحســبّ ،
ت ُغ ِفــل املصــر املشــرك كعامــل يف الهويّــة ،بينــا هــو ،برأيــي،
مــن أه ـ ّم روابــط الهويّــة.
إ ّن الغمــوض الــذي يثــر الخشــية يف وثيقــة كهــذه هــو يف
العبــارات ومعانيهــا ،مثــا يف العبــارة التاليــة «إعــادة إنتــاج
العروبــة بوصفهــا فضــا ًء ثقافيًّــا ومفهو ًمــا حضاريًّــا جام ًعــا،
ـري اإليديولوج ّيــة
وذلــك بعي ـ ًدا مــن محــاوالت التعريــب القـ ّ
ـاري» (فقــرة  .)٦٢إذ ال توضــح
واملنافيــة لروح ّيــة االنفتــاح الحضـ ّ
القــري وأيــن وكيــف مــور َِس،
الوثيقــة مــا هــو التعريــب
ّ
الحضــاري» .وال يســعنا
كــا ال توضــح مفهومهــا للـ»انفتــاح
ّ
يف هــذه املرحلــة مــن تاريخنــا إلّ أن نتســاءل إن مل يتنطّــح
قــارئ لهــذه الوثيقــة ليقــول أ ّن قبــول الكيــان الصهيــو ّين ضمــن
هــذا االنفتــاح الحضــاري؟ وليعذرنــا األصدقــاء يف اللجنــة التــي
أع ـ ّدت الوثيقــة والذيــن نعــرف مواقفهــم مــن دولــة االحتــال،
فاللبــس والغمــوض يف التعابــر يف وثيقــة كهــذه قــد يجعلهــا
وســيلة يف يــد ت ّيــارات سياسـ ّية اســتولت يف لبنــان اســتيال ًء عــى
صفــة «متثيــل املســيح ّيني» وتهــرول هرولــة للتطبيــع مــع كيــان
االحتــال ،بعضهــا ال يجــد معــه «خالفــات عقائديّــة».
وإ ّن مــا ورد بعــد ذلــك هــو أكــر التباســا ،إذ تقــول الوثيقــة
«أ ّن مســيح ّيي الــرق األوســط ليســوا بِطارئــن عــى بيئتهــم
العرب ّيــة ،وال هــم غريبــون عنهــا ،بــل هــم ســاهموا يف بنــاء

الحضــارة العرب ّيــة» .فــا معنــى أن يكــون املســيح ّيني موجوديــن
يف «بيئــة عرب ّيــة»؟ وكأ ّن الوثيقــة تتج ّنــب أن تقــول أنّهــم اليــوم
مســيحيّون عــرب ،أي تتج ّنــب أن تصفهــم بأنّهــم عــرب .بالطبــع
نحــن نتكلّــم عــن انتــاء لهويّــة وال نتكلّــم عــن أصــول مــن
القبائــل العربيّــة ،فــا أحــد ميكنــه أن يعــرف أصــول عائلتــه ،أو
مــن أيّــة ناحيــة مــن هــذه األرض أتــت ،وهــذا غــر مهــ ّم يف
بنــاء الــدول والقوم ّيــات ،وبالطبــع مئــات ماليــن العــرب اليــوم
مل يأتــوا مــن شــبه الجزيــرة .ولهــذا نتســاءل عـ ّـا إذا كان الكامــن
ـي مســبق
خلــف صــوغ العبــارة هــذه هــو موقــف إيديولوجـ ّ
لواضعــي الوثيقــة يرفــض القــول بــأ ّن مســيح ّيي هــذه املنطقــة
هــم مســيحيّون عــرب.
ـري» اليــوم؟ َمــن يحــاول
ثـ ّم مــا هــي «محــاوالت التعريــب القـ ّ
أن يعـ ّرب املســيحيني وغريهــم اليــوم؟ إ ّن ذكــر هذه العبــارة دون
توضيــح ،يوحــي بــأ ّن هنــاك َمــن تـ ّم تعريبــه قـرا اليــوم ،وهــذا
كل الــدول لديهــا لغــة رســميّة،
غــر مفهــوم ،عــى األقـ ّـل لنــاّ .
أو أكــر بحســب ضخامتهــا وتاريخهــا .مــن عنــارص القــ ّوة يف
منطقتنــا الجغرافيّــة أن يكــون لدينــا لغــة مشــركة ولــو أ ّن هنــاك
لغــات أخــرى محك ّيــة ومكتوبــة .هــل فــرض اللغــة العرب ّيــة
ـري؟ هــل فــرض كتابة
كلغــة رســم ّية يف املــدارس هــو تعريــب قـ ّ
قــري؟ إ ّن مقاطعــ ًة
املحــات بالعرب ّيــة هــو تعريــب
ّ
أســاء
ّ
ككيبيــك يف كنــدا تفــرض هكــذا رشوط حاميــة للغتهــا الفرنسـ ّية.
مــا املقصــود مــن هــذه التعابــر املتالحقــة ،إذًا؟
ال بـ ّد مــن توضيــح مــن واضعــي الوثيقــة .فمــن املقلــق أ ّن هــذه
التعابــر تذكّــر باملواقــف السياسـيّة ملســيحيّني لبنانيّــن يرفضــون
كــون لبنــان نفســه بلـ ًدا عربيًّــا ،ونــادوا لفــرة طويلــة بــأ ّن لبنــان
أي أ ّن هــذه التعابــر يف غموضهــا تصبــح
«ذو وجــه عــر ّيب»ّ .
إشــكال ّية بالضبــط ألنّهــا قــد تعيــد القــارئ إىل مواقــف سياسـ ّية
مح ـ ّددة كانــت تســعى إىل تغريــب لبنــان ،مثـ ًـا ،عــن واقعــه،
كل املســيح ّيني
واإلشــكال ّية أكــر يف هــذه الوثيقــة أنّهــا تتكلّم عن ّ
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يف «الــرق األوســط» .وبالرغــم مــن انتقــاد الوثيقــة مــا تعتــره
ف رفـ ِ
ـض العروبــة مــن قبــل املســيح ّيني يف بعــض مفاصــل
تط ـ ّر َ
تاريخ ّيــة ،فــإ ّن التعابــر التــي ذكرناهــا واســتعملتها الوثيقــة
ـب يف النهايــة يف الخ ـ ّط نفســه،
تبقــى غامض ـ ًة ،ويُخــى أن تصـ ّ
بــأن يت ـ ّم اســتعاملها «للتبشــر» بنفــس التغريــب القديــم.
ولنعــد ملفهــوم الهويّــة العرب ّيــة التــي تطرحــه الوثيقــة .مــا
هــي تلــك الهويّــة التــي ليســت هــي بأكــر مــن «فضــاء ثقــا ّيف
ومفهــوم حضــاري جامــع»؟ نجــد هــذه عبــارة فضفاضــة .هويّــة
ـي هــي مجـ ّرد فضــاء ثقــايف جامــع ،أم هــي تاريخ
اإلنســان الفرنـ ّ
ـيايس
رض اقتصـ ٌّ
مشــرك (متخ ّيــل يف بعــض نواحيــه) ،وحــا ٌ
ـادي وسـ ٌّ
ـرب عــى مجموعــة مــن املبــادئ املشــركة،
مشــرك ،يف دولــة تـ ّ
يته ّددهــم أعــداء مشــركون ،ولديهــم لغــة مشــركة (ولنتذكّــر أ ّن
الــدول الدميوقراط ّيــة تســمح بلغــات محلّيــة ،ولك ّنهــا تقمــع أيّــة
نزعــات انفصال ّيــة).
إ ّن موضــوع الهويّــة يتجــاوز كونــه موضــوع ثقــا ّيف وفضــاء يلتقي
االقتصــادي
فيــه النــاس دون جــذور ،ودون تجــذّر يف الواقــع
ّ
ـيايس الحــا ّيل ،أي دون مصــر مشــرك .إ ّن مجموعــة لغــات
السـ ّ
وتواريــخ (عرب ّيــة أرمنيــة رسيانيــة يونان ّيــة تذكرهــا الوثيقــة)
موضوعــة م ًعــا ،ال تصنــع وحدهــا هويّــة .االلتبــاس واســع جـ ّدا
خاصــة أنّهــا ال تــورد املقصــود مــن «محــاوالت
يف هــذه العبــارات ّ
القــري اإليديولوج ّيــة» والتــي تضعهــا الوثيقــة يف
التعريــب
ّ
الحضــاري « .ثــ ّم ،نتســاءل مل
تعــارض مــع «روحيّــة االنفتــاح
ّ
ـلبي لكلمــة إيديولوج ّيــة وهــل مــن بلــد خــال
االســتمعال السـ ّ
مــن اإليديولوج ّيــات؟ اإليديولوج ّيــة هــي نظــام فكــري متناســق
ـادي ،وبالتايل
عــى أساســه تبنــي الدول نظامهــا الســيايس واالقتصـ ّ
ال تســتقيم عالمــة ســلب ّية أمــام كلمــة «إيديولوج ّيــة» فــا مــن
دولــة قامئــة دون إيديولوجيّــة .وبهــذا املعنــى ،الدميوقراطيّــة
نفســها هــي إيديولوج ّيــة ،ونظــرة الوثيقــة نفســها إيديولوج ّيــة،
ونظــرة الكاتــب هنــا هــي إيديولوج ّيــة.

ـص
ـص وهــو يخــى أن يكــون النـ ّ
ينتهــي القــارئ مــن قـراءة النـ ّ
هــو يف خـ ّط إيديولوجيّــة أحـزاب «مســيحيّة» تريــد أن تلتحــق
ـكل مــروع معــاد ملصلحــة النــاس يف البــاد العربيّــة ،وعبــارة
بـ ّ
النــص ،وهــو مــا يُشــعر
« البــاد العرب ّيــة» ال تــرد مطلقًــا يف ّ
القــارئ بأنّــه تــ ّم تج ّنــب اســتعاملها قصــ ًدا ،أي انطالقــا مــن
ـي ،واســتعيض عنهــا بعبــارة «الرشق األوســط»
موقــف إيديولوجـ ّ
و»املنطقــة» ،أي أنّــه تـ ّم تج ّنبهــا بنــا ًء عــى إيديولوج ّيــة (بعكس
مــا تذكــر الوثيقــة يف حاشــية فقــرة  .)1يف جميــع األحــوال،
هــذا االلتبــاس أو الغمــوض ينبغــي رفعــه حتّــى ال يــرك البــاب
مفتوحــا للّذيــن يريــدون مكانًــا لكيــان االحتــال ضمــن بوتقــة
«الــرق األوســط» و»املنطقــة».
وبنــاء عــى االلتباســات هــذه ،تصبــح الدعــوة األخــرة التــي
تطلقهــا الوثيقــة للكنائــس بـ»االلتــزام بقضايــا هــذه املنطقــة
وأبنائهــا عــى اختــاف إثن ّياتهــم وأديانهــم واتّجاهاتهــم الفكريّة»
و»املســاهمة يف إنتــاج عروبــة متن ـ ّورة بالح ّريــة» غــر مفهومــة
ظــل األســئلة التــي ســألناها ،والغمــوض املحيــط بتعريــف
يف ّ
الوثيقــة للعروبــة كمج ـ ّرد فضــاء ثقــا ّيف.

مسألة الهويّة
بالطبــع ،تبــدو مســألة الهويّــة  -وهــي مرتبطــة مبســألة العروبــة
األكــر غموضــا يف الوثيقــة .تذكــر الوثيقــة أ ّن «منطقــة الــرق
األوســط تتّصــف بالتنـ ّوع» يف «الديــن واللغــة واإلثن ّيــة واالجتامع
والثقافــة والسياســة» وهــذا أفــى إىل إيجاب ّيــات وصعوبــات،
ورصاع وتنافــس ،وهيمنــة و»غلـ ّو يف الدفــاع عــن الخصوص ّيات»،
«مــا دعــا إىل تكريــس التن ـ ّوع بوصفــه منوذ ًجــا حضاريًّــا يتــاءم
مــع هويّــة الــرق األوســط وينســجم مــع طبيعتــه» (فقــرة .)٧
ولكــن ال نفهــم كيــف أ ّن هويّــة كاملــة («هويّــة الــرق
األوســط») ميكــن اختصارهــا بكلمــة «التن ـ ّوع» بــل أ ّن الوثيقــة
تذهــب إىل أ ّن «يظهــر جل ّيــا أ ّن الخصوص ّيــات النموذج ّيــة
ملجتمعــات الــرق األوســط تكمــن يف التنـ ّوع» .وال نفهــم كيــف
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هــي منوذج ّيــة بينــا نعلــم أ ّن مجتم ًعــا ككنــدا ،مثـ ًـا ،هــو أكــر
كل البــاد العربيّــة مجتمعــة.
تن ّوعــا مبــا ال يُقــاس مــن ّ
ومــا معنــى خصوص ّيــات «منوذج ّيــة» ،هــي منوذج ّيــة ملــن؟ للكرة
لربــا أكــر منوذج ّيــة يف التن ـ ّوع
األرض ّيــة؟ إ ّن بل ـ ًدا كالهنــد هــو ّ
ـيايس؟
ـي واللغـ ّ
ـي ،والثقــا ّيف ،والسـ ّ
ـي ،واالجتامعـ ّ
ـوي ،واإلثنـ ّ
الدينـ ّ
إ ّن التنـ ّوع ال ميكنــه أن يشـكّل الهويّــة لـ«الــرق األوســط» ،وال
ألي منطقــة أو بلــد.
ّ
ثـ ّم َمــا هــي «الطبيعــة» لهــذا «الــرق األوســط» التــي تتحـ ّدث
عنهــا الوثيقــة؟ هــل للبــاد العرب ّيــة هويّــة جوهران ّيــة ،أو
«طبيعــة»؟ نخــى أ ّن هــذا االرصار عىل كــون التن ّوع هــو الهويّة،
يخفــي رغبــة بتغييــب «العروبــة» كهويّــة جامعــة وتحويرهــا إىل
حضــاري جامــع» ال طعــم لــه
مجــ ّرد «فضــاء ثقــا ّيف ومفهــوم
ّ
وال لــون ،وال موقــف ،وال سياســة ،وال عــد ّو وال صديــق ،وإنّ ــا
ـاري»
مجـ ّرد كلــات توحــي بالـ»تق ّدميــة» عــن «االنفتــاح الحضـ ّ
الــذي ال نفهــم مــا الــذي يتض ّمــن فعــا .فهــل التطبيــع الحــا ّيل
لــدول عرب ّيــة مــع كيــان االحتــال ميثّــل انفتا ًحــا حضاريًّــا؟ إ ّن
بعــض املط ّبعــون ير َّوجــون للتطبيــع عــى أنّــه يف خـ ّط «االنفتــاح
الحضــاري».
مــا هــو موقــف الوثيقــة مــن التطبيــع وهــو أهـ ّم بنــد مطــروح
منــذ ســنوات؟ وال كلمــة عــن التطبيــع! أنــا أعلــم علــم اليقــن
أ ّن بعــض واضعيهــا مــن املناهضــن للتطبيــع يف حياتهــم اليوميّــة
ويف كتاباتهــم ومواقفهــم ،فهــل كان غيــاب الــكالم عــن التطبيــع
نتيجــة مواقــف متباينــة بــن واضعــي الوثيقــة؟ أم أ ّن واضعــي
الوثيقــة مل يقـ ّدروا أ ّن املوقــف مــن إرسائيــل هــو أســاس (ليــس
وحــده) للح ّريــة وللدميوقراط ّيــة وللخــروج مــن الفقــر ،وهــو
الواقــع ،برأيــي.

«شــعوبنا وكنائســنا» (فقــرة  ،)٥٣دون ذكــر هويّتهــا :هــي مجـ ّرد
مجتمعــات ال تجمعهــا هويّــة؟ أهــي «شــعوب» دون صفــة؟ أو
هــي شــعوب أم شــعب؟ أهــو شــعب عــر ّيب أم ال؟
ومــاذا عــن تعبــر «انتــاء املجتمــع [يف الــرق األوســط] إىل
الثقافــة العرب ّيــة ،وحضــور انتــاءات أُخــرى تتالقــح وهــذه
الثقافــة» .املجتمــع ليــس مجتمعــا عرب ّيــا بحســب الوثيقــة ،بــل
مجتمــع ينتمــي إىل «ثقافــة» عرب ّيــة ،ويُضــاف إىل هــذا االنتــاء،
انتــاءات أُخــرى «تتالقــح» وهــذه الثقافــة ،وهــذه هــي النقطــة
الفصــل :املقصــود أ ّن هنــاك ثقافــات متعـ ّددة يف خلطــة هالم ّيــة
ـذري فيهــا لهــذا الشــعب الــذي يتعـ ّرض مــن املحيط
ال انتــا َء جـ َّ
إىل الخليــج ألشــنع أنــواع الحــروب االســتعامريّة وهتــك الســيادة
وســلب تقريــر املصــر ،ليــس ألنّــه يهـ ّدد أحــدا وإنّ ــا ألنّــه ميتلــك
األجنبــي أن يســطو عليهــا بأبخــس
ثــروات يريــد رأس املــال
ّ
تبــر بانتــاءات
األمثــانّ .
كل تلــك الهجمــة بينــا الوثيقــة ّ
متعـ ّددة لثقافــات متن ّوعــة ،ضمــن ثقافــة عرب ّيــة أوســع ،ولكــن
ـي
دون هويّــة جامعــة واضحــة .صحيــح أ ّن النظــام الدميوقراطـ ّ
الــذي تنــادي بــه الوثيقــة هــو نظــام يديــر التن ـ ّوع (كــا تشــر
الفقــرة  )61ولكــن ذلــك ال يشـكّل وحــده هويّـ ًة لشــعب .كلمــة
هويّــة تــرد  7مـ ّرات يف الوثيقــة ،منهــا مـ ّرة تتكلّــم عــن «هويّــة
الــرق األوســط» ،ولكــن ال يوجــد تعريــف واضــح ملاهيّــة
تلــك الهويّــة ،ولكــن نالحــظ بشــكل واضــح ال لبــس فيــه أنّهــم
يتج ّنبــون القــول بانّهــا عرب ّيــة.

الصمت عن مسؤول ّية االستعامر

ـيايس املنبثــق
يف الفقــرة  ،١٤تُعيــد الوثيقــة فشــل «املــروع السـ ّ
مــن النهضــة» العرب ّيــة إىل عوامــل ذات ّيــة محضــة« :شــعور
كــر مــن املســلمني» بــأ ّن «مرتك ـزات املــروع» غرب ّيــة املنشــأ،
اطي
و»فشــل معظــم الــدول يف منطقتنــا يف إرســاء منــوذج دميوقر ّ
حقيقــي» ،وفــرض عــدد مــن الحــكّام العــرب «ديكتاتوريــات
ّ
أي أ ّن الوثيقة تغســل
أضــف إىل ذلــك تعابــر مثــل «مجتمعــات الــرق األوســط» مق ّنعــة أو ُمعلَ ّنــة» بح ّجــة تحرير فلســطنيّ .
(فقــرة  ٤٧و ،)٥٥أو كال ًمــا حــول التح ّديــات التــي تواجــه وجــدان ايــدي حكومــات الغــرب  -هــذه الحكومــات الغرب ّيــة الواقع ّيــة
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التــي عملــت وتعمــل عــى إنشــاء الديكتاتوريّــات ودعمهــا حول
أي نشــوء للديكتاتوريّــات يف البــاد العربيّــة! ونحــن
العــامل  -مــن ّ
نعلــم علــم اليقــن أ ّن الغــرب يدعــم الديكتاتوريّــات يف املنطقــة
طاملــا هــي تخضــع لــه ويعتربهــا «مارقــة» إن مل تخضــع .كــا أ ّن
الضحايــا ال يســتحقّون األســف واإلدانــة مــن الغــرب إذا قتلهــم
الحلفــاء .وهــذا هــو وضــع الفلســطين ّيني واللبنان ّيــن الســوريّني
عندمــا يقعــون ضحايــا تحــت رصــاص أو قذائــف االحتــال؛
ـي
وقتــل الصحف ّيــة شــرين أبــو عاقلــة وهــي تــؤ ّدي واجبهــا املهنـ ّ
مثــال حديــث ال ي ـزال يف الذاكــرة .لك ـ ّن الوثيقــة تصمــت عــن
مســؤوليّة الغــرب.
لكـ ّن الوثيقــة تنزلــق يف املقطــع  ٨إىل القــول بــأ ّن «االســتعامر...
أخفــق يف خلــق األطــر التــي تتيــح ملجتمعــات هــذه املنطقــة
واإلثنــي باالســتناد إىل مفهــوم الدولــة
الدينــي
إدارة تن ّوعهــا
ّ
ّ
املدن ّيــة التــي يســودها القانــون» .العبــارة تبــدو ســليمة ،لك ـ ّن
الكارثــة هــي يف كلمــة «أخفــق»؛ فالتعبــر يعنــي بــأ ّن وضــع
اطــر تتيــح للمجتمعــات إدارة تن ّوعهــا كانــت ضمــن مهامــه
ومقاصــده ولك ّنــه فشــل يف تحقيــق ذلــك ،وكأ ّن االســتعامر مل
يتقصــد أن يخلــق أطــ ًرا ال تســاعد املجتمعــات «يف املنطقــة»
ّ
(نالحــظ دامئــا تج ّنــب اســتمعال عبــارة «منطقــة عربيّــة»،
فهــي منطقــة ال هويّــة لهــا ســوى التن ـ ّوع) .إ ّن تعبري»أخفــق»
يســتبطن مقــوالت دول الغــرب االســتعامريّة كانــت ،ومــا زالــت،
تدافــع عــن اســتعامرها بالقــول بأنّهــا صاحبــة مه ّمــة رشيفــة،
بينــا الحقيقــة مخالفــة متا ًمــا لذلــك .إ ّن العبــارة تخ ّفــف مــن
ـتعامري عــن دعــم نشــوء أنظمــة تديــر
مســؤول ّية الغــرب االسـ
ّ
تقصــد ونجــح يف مه ّمتــه،
التنـ ّوع ،تعيــق وعينــا بــأ ّن االســتعامر ّ
مه ّمــة خلــق أطــر تفتيت ّيــة تســاهم يف وضــع يــده عــى ثــروات
شــعبنا ،أطــر ت ُضعــف الوعــي والوحــدة وتفتّــت الكيــان ،أطــر
معاكســة متامــا لألطــر التــي يعرفهــا هو متامــا يف أوروبــا (األنظمة
الدميوقراطيّــة) .إ ّن الوثيقــة نفســها تذكــر أ ّن كيــان االحتــال
(«إرسائيــل») هــو صنيــع االســتعامرـ وهــذا الكيــان د ّمــر ويد ّمر،
أي
ّ
واحتــل
ّ
أي محــاوالت تقــ ّدم يف ّ
ويحتــل ،وف ّخــخ ويف ّخــخّ ،

وخاصــة لبنــان ،وســوريا ،ومــر ،والعـراق،
مــن بلــدان املنطقــة
ّ
ـتعامري قصــد
واألردن .فكيــف يكــون ذلــك إخفاقًــا؟ الغــرب االسـ
ّ
ـتعامري املقصــود واملســتم ّر ،والــذي
و»نجــح» يف مرشوعــه االسـ
ّ
ســعى مــن خاللــه للهيمنــة والتفتيــت .ال ّ
شــك أن واضعــي
ـي خطّــط لتقســيم ســوريا
الوثيقــة يذكــرون أ ّن االســتعامر الفرنـ ّ
إىل ع ـ ّدة دول طائف ّيــة ،وأنّــه هــو َمــن صنــع لبنــان ونظّــم لــه
(بالتعــاون الوثيــق مــع البطريرك ّيــة املارون ّيــة وقتهــا) نظامــا
طائف ّيــا ُم َفتِّتــا للمجتمــع ،ومولِّــدا للحــروب والقالقــل التــي
ال نــزال نعيشــها حتّــى اليــوم .هــذا ليــس إخفاقــا إنّــه قــرا ٌر
وتخطي ـ ٌط الســتمرار االســتعامر بالســيادة عــى ســيادات الــدول
الناشــئة ،وعرقلــة أيّــة عمليّــة تنميــة ممكنــة.
ولذلــك فــا ورد يف فقــرة  ٨بــأ ّن االســتعامر «أمعــن يف اللجــوء
كل الغرابــة! فهــل
ـب ّ
إىل معادلــة «ف ـ ّرق تســد» الخبيثــة» ،غريـ ٌ
ميكــن انتظــار يشء آخــر مــن االســتعامر؟ وهــل كان االســتعامر
«ي ِعــن» يف التفريــق؟
جيّــدا لــو أنّــه ف ـ َّرق ،ولكــن مل ُ
حــق أ ّن االســتعامر «فــرض قيــام دولــة
تتابــع الوثيقــة عــن ّ
ـري مقيــت» .ولكــن مــن
ـوي وتهجـ ّ
إرسائيــل ...عــر مســار دمـ ّ
الغريــب اســتعامل صفــة «مقيــت» يف هــذا املوضــع .هــذه
امــي
مهادنــة يف إدانــة اإلجــرام الصهيــو ّين :هــذا مســار إجر ّ
عنــري ،عــدا عــن
عرقــي ،ونظــام فصــل
وحــي ،وتطهــر
ّ
ّ
ّ
كونــه احتــالً ،وطــر ًدا للسـكّان األصل ّيــن ،وتدمـ ًرا ممنه ًجــا لهــم،
ودوســا مســتم ًّرا عــى كرامتهــم ،وســج ًنا لهــم ،واضطهــا ًدا .مقابــل
ً
كل هــذا تســتخدم الوثيقــة كلمــة «مقيــت» الباهتــة يف وصــف
ّ
هــذا الواقــع الــرس.
وتتابــع الفقــرة  ٨لتقــول أ ّن منطقــة «الــرق األوســط» شــهدت
«باإلضافــة إىل أشــكال االســتعامر «الجديــد» وحــروب بالوكالــة،
خصوصــا
إعــاد َة إنتــاج للعصبيّــات الطائفيّــة واملذهبيّــة تجلّــت
ً
كل مــن
ـيعي يضطلــع فيــه ّ
عــر تبلــور مق ّومــات رصاع س ّني-شـ ّ
تنظيــم الدولــة اإلســام ّية يف العـراق والشــام (داعــش) ومنظومــة
«واليــة الفقيــه» بــأدوار مد ّمــرة» .لــن أطيــل التعليــق هنــا،
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مــع أ ّن الجملــة هــذه وحدهــا تحتــاج ملقالــة ،ولكــن ســياق
الجملــة ّ
يــدل أ ّن واضعــي الوثيقــة ال يــرون يف «إعــادة إنتــاج
العصبيّــات الطائفيّــة واملذهبيّــة» أيــدي أمريكيّــة وأوروبيّــة
وإرسائيل ّيــة .وكأ ّن هــذه العصب ّيــات ولــدت فجــأة مــن ظــروف
ذات ّيــة محــض ،وال عالقــة لوالدتهــا مبحــاوالت االســتعامر وقلعتــه
االرسائيل ّيــة املزروعــة يف الوســط العــر ّيب ،الســيطرة عــى مق ّدرات
ـتقل
البــاد العرب ّيــة وتفريقهــا ،ورضب أيّــة دولــة تحــاول أن تسـ ّ
مبق ّدراتهــا عــن االســتعامر «الجديــد» املســتم ّر بفضــل اســتمرار
سياســة «ف ـ ّرق تســد» املقصــودة.
إ ّن الفقــرة  ٨تـ ّ
ـدل بــأ ّن واضعــي الوثيقــة أغفلــوا جوانــب مــن
الواقــع ،مـ ّـا يجعــل الوثيقــة تســاهم يف الجوانــب التــي ذكرناهــا
ـتعامري املســتم ّر ،ومتريــر
يف عمل ّيــة طم ـ َر الوعــي للواقــع االسـ
ّ
ـتعامري وتجــاه
ـيايس «مــرن» تجــاه الغــرب االسـ
ّ
جــدول أعــال سـ ّ
إرسائيــل (املســار الدمــوي يُسـ ّمى «مقيتــا»).
إ ّن االســتعامر مســتم ّر ليــس فقــط بحســب قراءتنــا لألحــداث،
وإنّ ــا أيضً ــا بحســب الوثيقــة نفســها التــي تتكلّــم عــن «أشــكال
مــن االســتعامر الجديــد» يف الفقــرة  ٨نفســها .وكيــف يكــون
االســتعامر اســتعام ًرا إن مل يكــن هدفــه الهيمنة وإضعــاف الوعي
ـس الوطنيّــن أو القوميّــن ،وتفتيــت الهويّــة بتحويلهــا إىل
والحـ ّ
ـاوري» وهــي عبــارة وردت بشــكل ج ّد
«أمنــاط مــن التالقــي التجـ ّ
مؤســف يف الوثيقــة (فقــرة  ،)٧فالـ»تجــاور» هــو غــر املواطنــة،
وغــر ات ّحــاد املواطنــن يف بوتقــة وطن ّيــة أو قوم ّيــة ،هــو يشء
مــن التــكاذب املوجــود يف لبنــان يف عبــارة «التعايــش».
االســتعامري
املوقــف نفســه الــذي يغســل أيــدي الغــرب
ّ
ويقــارب جلــد الــذات ،نـراه يف الفقــرة  ٤٤حيــث تذكــر الوثيقــة
«مــا يشــهده الــرق األوســط بعا ّمــة مــن غيــاب للدميوقراطيّــة
يف املامرســة السياس ـ ّية واســتهتار برشعــة حقــوق اإلنســان ومــا
واجتامعي»،
ـادي
ـيايس واقتصـ ّ
يرافــق هــذا مــن عــدم اســتقرار سـ ّ
ّ
وكذلــك يف الفقــرة  ١٤حيث تشــر الوثيقة إىل «فشــل مجتمعات

الــرق األوســط يف تل ّقــف مــروع الحداثــة الــذي عـ ّـرت عنــه
النهضــة» العربيّــة؛ وكأ ّن غيــاب الدميوقراطيّــة وذاك الفشــل هــو
نتيجــة محــض ذات ّيــة .واألمــر نفســه يتك ـ ّرر يف ذكــر الوثيقــة
لجــوء العــرب إىل «التعامــل مــع اإلشــكال ّيات املنبثقــة مــن
حقبــة مــا بعــد الحداثــة بعقل ّيــة مــا قبــل الحداثــة ،أو اللجــوء
املفــرط إىل عنــارص ســابقة للحداثــة كالعقل ّيــة الغيب ّيــة» ،دون
أن يحــاول واضعــو الوثيقــة ربــط هــذه الظاهــرة بواقــع أنظمــة
الــدول (ديكتاتوريّــات يحمــي جلّهــا االســتعامر الغــر ّيب) وبهجــوم
أي اســتقالل ومنـ ّو وســيادة وتقريــر
االســتعامر ومحاوالتــه ســحق ّ
مصــر وهويّــة عربيّــة .إ ّن املجتمعــات ال ميكنهــا أن تصيــغ
مــروع حداثــة وتط ّبقــه دون دولــة ،ودولنــا مل تكــن بالفعــل
ـتعامري متواصــل ُمعلَــن
سـ ّيدة ومســتقلّة بــل تحــت هجــوم اسـ
ّ
ـي .املوضــوع يحتــاج لنقــاش وتحليــل عــى األقـ ّـل ،وال ميكــن
وخفـ ّ
االكتفــاء بالتذكــر بظاهــرة دون ربطهــا بأســبابها ،يف وثيقـ ٍة تريــد
اســترشاف املســتقبل .أخ ـ ًرا ،فــإ ّن الصمــت عــن أثــر االســتعامر
يبــدو جل ّيــا بذكــر عبــارة «االســتعامر» ثــاث م ـ ّرات فقــط ،ويف
مقطــع واحــد فقــط هــو مقطــع  ،٨وبعبــارات ج ـ ّد «ناعمــة»
وأكــر مــن إشــكاليّة.

مسألة العنف
وإن تذكــر الوثيقــة يف فقــرة « ٤٥صعــود الحــركات األصول ّيــة
العنفــي» (دون أن تحلّــل أســباب
اإلســام ّية ذات الطابــع
ّ
ســبب هجــرة
ذلــك الصعــود) ولك ّنهــا تنفــي أن يكــون ذلــك
َ
ـي الــذي
املســيح ّيني .وتذكّــر يف فقــرة  ١٦بــأ ّن «التط ـ ّرف الدينـ ّ
شــكل ُعنف ًّيــا يصــل إىل حــ ّد محاولــة طمــس
ً
يتّخــذ أحيانًــا
الهويّــات امل ُغايــرة» وبشــكل إيجــا ّيب تنفــي صفــة العنــف عــن
اإلســام الســيايس ،وعــن اإلســام ،وحتّــى عــن الديــن وتقــول
ا ّن العنــف «هــو ظاهــرة أنرثوبولوج ّيــة ومجتمع ّيــة بالدرجــة
األوىل غال ًبــا مــا ترتبــط بخطــاب عــن الهويّــات مغلــقٍ وإقصــا ٍّيئ
ـي» .والوثيقــة واضحــة يف نبذهــا لـ»تب ّنــي منطــق العنــف
وفوقـ ّ
لحــل النزاعــات» وهــو مــا تؤكّــده يف الفقــرة األخــرة
وســيلة ّ
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(فقــرة  )١٠٠حيــث تقــول أنّهــا تــرى يف السياســات والخيــارات
التــي اقرتحتهــا «تعبــ ًرا رصي ًنــا عــن التــزام مســيحيّي الــرق
ـكل إنســان
األوســط املعيّ ـ َة اإلنســانيّة وخيــا َر الحيــاة الكرميــة لـ ّ
يف منطقتنــا ،ورفضً ــا لثقافــة املــوت املســترشية وتب ّنــي منطــق
العنــف وســيل ًة لحـ ّـل النزاعــات».
تعليقنــا هنــا هــو يف ش ـقّني :األ ّول أ ّن الوثيقــة ال تربــط ظاهــرة
العنــف بواقــع االســتعامر واألنظمــة الديكتاتوريّــة (تلــك التــي
ينصبهــا) فالقــول أ ّن العنــف
نصبهــا االســتعامر وتلــك التــي مل ّ
ّ
ظاهــرة أنرثوبولوج ّيــة (إنســان ّية) ال ينفــع شــيئا وال يقـ ّدم فهـ ًـا،
توســل العنــف؟ وإن
فالســؤال هــو مــا الــذي يدفــع النــاس إىل ّ
كان العنــف ظاهــرة «ترتبــط بخطــاب عــن الهويّــات مغلــقٍ
ـي» فالســؤال هــو مــا الــذي يدفــع سـكّان البــاد
وإقصــا ٍّيئ وفوقـ ّ
أي مــدى تلعــب يــد االســتعامر،
العرب ّيــة إىل خطــاب كهــذا؟ وإىل ّ
نصــب جلّهــم االســتعامر ،دو ًرا يف نشــوء هكــذا
والحـكّام الذيــن ّ
خطــاب؟
الشــق الثــاين لتعليقنــا فهــو حــول نبــذ الوثيقــة للعنــف
أ ّمــا
ّ
لحــل النزاعــات ،ويف هــذ الرفــض التبــاس .فــإن كان
كوســيلة ّ
لحــل النزاعــات
ّ
املقصــود هــو رفــض اللجــوء إىل العنــف
الداخل ّيــة يف بلــد مــا ،فهــذا بالطبــع مغبــوط ،أل ّن هنــاك وســائل
أخــرى متوفّــرة للبــر لحـ ّـل النزاعــات الداخل ّيــة (الدميوقراط ّيــة
مثــا) .أ ّمــا أن يكــون الرفــض عا ّمــا ومنســح ًبا عــى النزاعــات
ً
كلّهــا ،فهنــا نختلــف مــع واضعــي الوثيقــة ،ولندلّــل عــى خالفنــا
نــورد مثلــن مــن لبنــان وفلســطني مل تنســحب إرسائيــل مــن
لبنــان بســبب قــرارات األمــم املتّحــدة الســلميّة (قــرار ،)٤٢٥
وإنّ ــا تحــت رضبــات املقاومــة .أ ّمــا منظّمــة التحريــر فســارت يف
طريــق «املفاوضــات» الســلم ّية للوصــول إىل حـ ّـل عــادل للظلــم
القائــم يف فلســطني والشــتات ،ولكــن مــا فاتهــا أنّــه ال ميكــن
أليّــة «مفاوضــات» مزعومــة أن تــودي إىل نتيجــة دون أدوات
ضغــط ،فــإذا مبــا يس ـ ّمى «مفاوضــات» غطــاء الســتمرار جرائــم
االحتــال وسياســة قضــم األرايض .وكمثــل آخــر نذكّــر كــم حــاول
الفلســطينيّون يف غـ ّزة ســلميًّا وألســابيع االقـراب من حــدود أكرب

ســجن يف العــامل (غـ ّزة) ،بينــا أطلــق جنــود االحتــال الرصــاص
عليهــم دون رادع ،فــاردوا البعــض قتــى ،وكان إطــاق النــار
قنصــا بقصــد التسـبّب بإعاقــات جســديّة لعـرات الفلســطينيّني
ً
كــا تــورد التقاريــر الجــا ّدة ،هــذا فيــا تابــع «املجتمــع الــدويل»
حياتــه كأ ّن شــيئا مل يحــدث .الطــرق الســلم ّية قــد ال تجــدي نف ًعا
يف حـ ّـل النزاعــات يف حالــة االحتــال.
إ ّن الطريــق إىل العدالــة ال يتح ّقــق ّإل بالق ـ ّوة :الق ـ ّوة الالعنفيّــة
(اقنــاع ،انتخابــات نزيهــة) يف النزاعــات الداخليّــة ،أ ّمــا يف
النزاعــات الخارج ّيــة فاللجــوء هــو عــادة للق ـ ّوة العنف ّيــة دفاعــا
عــن الح ّريــة والكرامــة ،كــا ميكــن اللجــوء إىل القـ ّوة الالعنف ّيــة
حــن تكــون نافعــة ومؤ ّديــة إىل نتيجــة ،ومــا طلــب املنظّــات
املدن ّيــة الفلســطين ّية مبقاطعــة تا ّمــة لكيــان االحتــال ّإل ق ـ ّوة
تضغــط باتّجــاه إجبــار االحتــال عــى الرضــوخ ملتطلّبــات
كل الحــاالت،
العدالــة .إ ّن رفــض العنــف بشــكل مطلــق ،ويف ّ
مســا ٍو للخضــوع للقاتــل والقبــول باالســتعباد وباالســتغالل م ًعــا.
بــل أنّــه يف حــاالت معيّنــة وعنــد اســتفحال الديكتاتوريّــة ،أو
االســتغالل ،أو االســتعامر ،يف بلــد مــا ،دون أن تح ّقــق الوســائل
الالعنف ّيــة نتيجــة تذكــر ،بســبب شـ ّدة القمــع أو شـ ّدة التح ّكــم
ـيحي-
مبفاصــل الســلطة ،فقــد يجــد اإلنســان  -ومــن منطلــق مسـ ّ
عنفــي لتحقيــق العدالــة .ومــا الثــورات
مــ ّررا لخــوض نضــال
ّ
التاريخ ّيــة حــول العــامل (فرنســا ،روسـ ّيا ،تونــس ،إلــخ) ّإل دليـ ًـا
عــى أ ّن تلــك خيــارات ممكنــة ،بــل وأحيانًــا رضوريّــة.

اللغة الباهتة املستعملة يف توصيف جرائم االحتالل
تنتقــد الوثيقــة كيــان االحتــال رصاحــة ودون مواربــة ،ولك ّنهــا
يف إحــدى العبــارات تخطــئ التعبــر ،برأينــا ،فعــدا عبــارة
ي
«املقيــت» املذكــورة فــوق ،تذكــر الوثيقــة «االحتــال االرسائيـ ّ
احتــل
ّ
لفلســطني»(فقرة )٣٩؛ وهــذه العبــارة خاطئــة أل ّن َمــن
فلســطني هــم العصابــات الصهيون ّيــة ومل تنشــأ ارسائيــل كدولــة
تعــرف بهــا األمــم املتّحــدة ّإل بعدهــا .ولك ـ ّن العبــارة خطــرة
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ـر مــن قبــل البعــض عــى أ ّن املقصــود بفلســطني
ألنّهــا قــد ت ُ َفـ َّ
الضفّــة الغربيّــة وغــ ّزة فقــط ،املحتلّتــن عــام  ،١٩٦٧وبذلــك
يكــون واضعــو الوثيقــة  -بســوء تعبــر عــى مــا أجــزم  -أوحــوا
بحــق الفلســطين ّيني يف كامــل فلســطني،
بأنّهــم ال يعتقــدون
ّ
ولذلــك ندعــو واضعــي الوثيقــة بإلحــاح مراجعــة هــذه العبــارة،
أي نقــد آخــر ق ّدمنــاه يف هــذه املقالــة،
مهــا كان موقفهــم مــن ّ
فالوثيقــة تذكــر نكبــة ١٩٤٨بشــكل رصيــح ،وأله ّميتهــا ال نــو ّد أن
تُســتخدم ألهــداف سياس ـ ّية ال تخــدم العدالــة والحقيقــة.
ـف الوثيقــة عــن
ورغــم إدانتهــا لكيــان االحتــال الصهيــو ّين ،تعـ ّ
ـري» وهــذا غــر مفهــوم .املواطنــون
ذكــر عبــارة «التمييــز العنـ ّ
يف البــاد العرب ّيــة ال إشــكال ّية لديهــم مــع العبــارة ،اإلشــكال ّية
االســتعامري .ومل تج ّنــب العبــارة؟ حتّــى يف
هــي يف الغــرب
ّ
الغــرب مل يعــد مــن حاجــة لتربيــر اســتخدام العبــارة بعدمــا
باتــت مســتعملة مــن قبــل منظّــات دول ّيــة ت ُعنــى بحقــوق
اإلنســان ولهــا اعتبارهــا يف أوروبــا وشــال أمــركا .فلــم التع ّفــف
ـري ،دون إغفــال
عــن الــكالم مبــارشة عــن دولــة التمييــز العنـ ّ
كل
النــص ،كــا يف ّ
كونهــا دولــة احتــال
اســتعامري؟ يف هــذا ّ
ّ
ـص ،إ ّن املســكوت عنــه (أو الغامــض) هــو بأه ّميــة امل ُعلَن ،إن مل
نـ ّ
يكــن أكــر أه ّميــة منــه .إ ّن الذيــن يطرحــون هــذه الوثيقــة هــم
الهوت ّيــون ومثقّفــون ،وننتظــر منهــم الجذريّــة يف املواقــف ،ولــذا
فالحيطــة يف اســتخدام التعابــر غــر م ـ ّرر .صحيــح أ ّن الوثيقــة
تحلّــل كيف ّيــة نشــوء دولــة االحتــال عــى يــد االســتعامر ،ولك ّنهــا
ال تســتخدم أيّــة عبــارة تــرح فيهــا فظاعــة مــا تفعلــه دولــة
االحتــال .وهــذا غريــب أش ـ ّد الغرابــة يف وثيقــة تطــرح تحلي ـاً
لواقــع املنطقــة وتاريخهــا ،وتدعــو إىل تشــكيل آفــاق فيهــا.
فــإن كان عــدم اســتخدام أشــ ّد العبــارات إلدانــة إرسائيــل
مؤسســات ودول يف
مقصــودا ،فإنّنــا نتســاءل ملــاذا؟ هــل أل ّن ّ
الغــرب ســيقرأونها؟ أم ألنّهــا تريــد أن تحفــظ عالقــات سياس ـ ّية
بــن الكنائــس يف مجلــس كنائــس الــرق األوســط أو مجلــس

ـي؟ ولكــن هــذا يتضــارب مــع كــون املجموعــة
الكنائــس العاملـ ّ
الالهوتيّــة تعلــن أنّهــا تريــد طــرق بــاب «التح ّديــات الكــرى»
كــا تــورد يف الســطر األ ّول مــن الوثيقــة.
وإن كان عــدم اســتخدام أشـ ّد العبــارات يف حـ ّـق نظــام التمييــز
العنــري الصهيــو ّين ســه ًوا ،فهــذا يعنــي أ ّن املجموعــة مل تــ َر
ّ
األه ّميــة البالغــة للقض ّيــة الفلســطين ّية ،ليس فقط للفلســطين ّيني،
ـض
وإنّ ــا ملســتقبل البــاد العرب ّيــة كلّهــا .الكيــان الصهيــو ّين ،وبغـ ّ
أي توصيــف آخــر صحيــح ،هــو أيضً ــا قلعــة حرب ّيــة
النظــر عــن ّ
االســتعامري ،يســتخدمه الغــرب ملتابعــة اســتعامره
للغــرب
ّ
ونهبــه ملــوارد العــرب ،وتدمــر بالدهــم ،ودعــم وتنصيــب
الديكتاتوريــن املوالــن فيهــا (باســتثناء ســوريا).
هــل يجــب التذكــر بعــدد الحــروب التــي ش ـ ّنها الغــرب عــى
بلداننــا يف القــرن األخــر للتدليــل عــى متابعــة الغــرب سياســاته
االســتعامريّة؟ ميكــن العــودة إىل مقالتنــا يف تيلــوس عــدد صفــر
مــن أجــل قــراءة جــردة بحروبــه علينــا ،كــا ميكــن التفكّــر
بالتحالفــات العســكريّة للكيــان الصهيــو ّين اليــوم وأثرهــا عــى
وخاصــة لبنــان.
املنطقــة بأرسهــا
ّ
إ ّن غيــاب الح ـ ّدة يف موضــوع فلســطني يعكــس ،بنظرنــا ،ســوء
تقديــر كبــر لواقعنــا ،ســوء تقديــر بــأ ّن األســاس األكــر ملشــاكلنا
هــو التد ّخــل املبــارش للغــرب وأداتــه الصهيونيّــة للهيمنــة عــى
مق ّدراتنــا.

االلتبــاس القائــم يف الدعــوة للحــوار مــع «أبنــاء الديانــة
اليهود ّيــة»
تــأيت الوثيقــة بدعــوة للحــوار مــع أبنــاء الديانــة اليهوديّــة ،ومــن
ـص كامـ ًـا هنــا:
املناســب إرفــاق النـ ّ

«تطويــر مقاربــة الهوت ّيــة وفكريّــة تســمح بفتــح صفحــة
جديــدة يف العالقــات مــع أبنــاء الديانــة اليهوديّــة الذيــن شـكّلوا
جــز ًءا ال يتجـ ّزأ مــن فسيســفاء منطقــة الــرق األوســط وهويّتهــا
التع ّدديّــة ،وبإطــاق حــوار جـ ّد ٍّي معهــم .هــذا الحــوار يجــب أن
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يبنــى عــى قيــم العدالــة والســام وكرامــة الخليقــة واإلنســان،
وذلــك يف تو ّجــه معاكــس لحــوار بعــض تيّــارات املســيحيّة
الغربيّــة املحــايب للصهيونيّــة إ ّمــا بنتيجــة عقــدة املحرقــة
اليهوديّــة ،وإ ّمــا بفعــل تأنيــب الضمــر عــى قــرون مــن املعــاداة
للســام ّية ،وإ ّمــا إرضــا ًء للّــويب الصهيــوين .إ ّن حــوا ًرا كهــذا مــن
ـطيني،
شــأنه أن يدفــع يف اتّجــاه إحقــاق العدالــة للشــعب الفلسـ ّ
ومحاســبة سياســة االحتــال واالســتيطان اإلحــا ّيل ،والســعي إىل
ـي يف املنطقــة ،ونبــذ مفهــوم الدولــة الدين ّيــة
إقامــة ســام حقيقـ ٍّ
التــي تناقــض قيــام الدولــة املدن ّيــة( ».فقــرة )٩٢
مــاذا تعنــي «فسيفســاء منطقــة الــرق األوســط وهويّتهــا
التع ّدديــة»؟ التعابــر ليســت مجانيّــة ،قــد ال يكــون التعبــر
موفّقــا وقــد يكــون مقصــو ًدا ونحــن ال نســتطيع ّإل أن نعلّــق
عــى املكتــوب .العبــارة تعكــس وتؤكّــد طريقــة تفكــر تجعــل
املنطقــة كلّهــا بــدون هويّــة ،بــل مج ـ ّرد تج ّمــع لهويّــات دين ّيــة
وغــر دين ّيــة.
صحيــح أ ّن الوثيقــة تفعــل حســنا بانتقــاد التيّــارات املســيحيّة
املحابيــة للصهيون ّيــة ،وتقــف مــع إحقــاق العدالــة ومحاســبة
الدينــي.
سياســة االحتــال واالســتيطان ونبــذ مفهــوم الدولــة
ّ
ولكــن يبقــى مــن غــر املفهــوم مــا هــو هــذا الحــوار املطلــوب
مــع «أبنــاء الديانــة اليهوديّــة»؟ هــل هــم املواطنــون يف البــاد
أي إطــار؟
العرب ّيــة؟ َمــن ميثّلهــم؟ و َم ـ ْن ســيتحاور معهــم؟ ويف ّ
ـطي»؟ ثـ ّم مــن غــر املفهــوم كيــف ميكــن
ـي أم «رشق أوسـ ّ
وطنـ ّ
متخصصــة مــن طوائــف وأديــان ،أن
لحــوار بــن مجموعــة
ّ
الفلســطيني (كــا يذكــر
يســاعد يف إحقــاق حقــوق الشــعب
ّ
ـص أعــاه) ،أو يف أن يكــون لــه أي أثــر خــارج املتحاوريــن؟
النـ ّ
هنــاك لجــان للحــوار بــن األديــان يف دول متعــددة ،الحــوار يف
لبنــان مثــا بقــي قيــد لجنــة مثقّفــن ورجــال ديــن ،ومل يــرك
أث ـرا خــارج تلــك املجموعــة الصغــرة مــن املتحاوريــن.
وحســاس جـ ّدا،
إ ّن إزالــة االلتبــاس حــول هــذه الدعــوة
ّ
رضوري ّ

ـص -أن تدعــو
فليــس مــن الحكيــم  -رغــم إدانــة إرسائيــل يف النـ ّ
أي حــوار غــر واضــح الــروط مــع «أبنــاء الديانــة
الوثيقــة إىل ّ
اليهوديّــة» ،يف زمــن الهرولــة العربيّــة إىل التطبيــع .عندمــا يدعــم
البطريــرك بشــارة الراعــي هــذه الوثيقــة «كاملــة» ،فــإ ّن هــذا
الدعــم ،برأينــا ،يثــر الخشــية أكــر مــن االطمئنــان ،ولــذا يغــدو
إيضــاح مــا نـراه غامضً ــا وملتبســا أكــر مــن رضوريًّــا ،فالبطريــرك
الراعــي زار الكيــان الصهيــو ّين دون نقــد لــه ،وهــو َمــن ر ّوج
لــرورة حيــاد لبنــان ،هــذا الحيــاد الــذي إذا حصــل ســيعني
الفلســطيني وغســل األيــدي مــن رضورة
للحــق
إدارة الظهــر
ّ
ّ
ر.
مواجهــة ال ـ ّ

خالصة
إنّنــا عــى تقديرنــا ملــا جــاء يف الورقــة والتو ّجهــات املمتــازة أحيانًا
(فقــرة  ٦٥حتّــى  )٨٥فإنّنــا نــرى يف القصــور عــن تجليــل الفقــر
وأســبابه ،واملوقــف الغامــض مــن العروبــة ،والغمــوض املحيــط
يف مســألة الهويّــة ،والصمــت عــن مســؤول ّية االســتعامر ،واللغــة
ـري
الباهتــة يف توصيــف جرائــم دولــة االحتــال والتمييــز العنـ ّ
الصهيون ّيــة ،وااللتبــاس املمكــن يف الدعــوة إىل الحــوار ،تبقــى
مقلقــة وتحتــاج إليضــاح .إنّنــا نخــى أن تصبــح االلتباســات
القامئــة والغمــوض املاثــل يف نــوا ٍح أســاس يف هــذه الوثيقــة،
نقاطًــا يســتخدمها املط ّبعــون لدفــع جــدول أعــال التطبيــع مــع
كيــان االحتــال ،ونعتقــد بــرورة أن يوضــح واضعــو الوثيقــة
هــذه النقــاط أو غريهــا ،وأن يتابــع نقــد الوثيقــة أشــخاص ال
التخصــص الالهــو ّيت،
باملؤسســات الدين ّيــة ،وخــارج
يرتبطــون
ّ
ّ
كل
فــا تطرحــه مرتبــط ،بطريقــة أو بأخــرى ،بحــارض ومســتقبل ّ
عرب ّيــة وعــر ّيب مــن املحيــط إىل الخليــج .وأخـ ًرا ،يُشــكر واضعــو
الوثيقــة عــى إثارتهــم حــوارا رضوريّــا حــول تاريخنــا وواقعنــا،
ـس الحاجــة إليــه.
حــوار نحــن بأمـ ّ
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