
Telos Magazine , No. 5 - 2022مجلة تيلوس عدد ٥ -2022

22

صــدرت عــن مجمــوع مــن الالهوتيّــني، وبعضهــم أصدقــاء نجــّل، 

وســبّاقون يف املعرفــة ويف االلتــزام بقضايــا شــعبنا، وثيقــة قيّمــة 

بعنــوان »نختــار الحيــاة« ورمّبــا هــي أهــّم وثيقــة كنســيّة صدرت 

منــذ عــرشات الســنوات عــن مجموعــة الهوتيّــة. تطــرح الوثيقــة 

تحليــال لأوضــاع يف البــالد العربيّــة واســترشافا للمســتقبل. 

وبالرغــم مــّا جــاء فيهــا مــن عمــق يف التحليــل وجــرأة يف النقــد 

ــات  ــن املالحظ ــدًدا م ــإّن ع ــّي، ف ــها التقدم ــات ونََفَس والطروح

تلفــت النظــر وتقتــي اإليضــاح، ولذلــك ندفــع بهــا هنــا عــىل 

ــض  ــن يف بع ــاس املمك ــة أّن االلتب ــوار  وخاص ــاء الح ــبيل إغن س

ــا.  ــف يف مشــاريع سياســيّة جــّد ســيّئة، برأين ــد يوظّ ــا ق نواحيه

ونظــرًا لضيــق املســاحة، فلــن نقــوم بتلخيــص النقــاط املفرحــة 

ــه القــراءات  واملضيئــة التــي أتــت بهــا الوثيقــة، وهــو مــا تغطّي

املتعــّددة يف هــذا العــدد مــن تيلــوس. 

الفقر واالستغالل 

كلمــة الفقــر غائبــة متامــا عــن النــّص. يف املقابــل كلمــة »فقــراء« 

مذكــورة مرّتــني، واملرّتــني فقــط يف ســياق جائحــة كورونــا وأثرهــا 

عــىل النــاس  )فقــرة 28 و 29(. إّن كلمــة »الفقــراء« كلمــة عامــة 

ــن  ــل ع ــراء، وتُغف ــود فق ــن وج ــدّي ع ــر التقلي ــس التفك تعك

ــادح  ــاب ف ــر، وأســباب، وسياســات إنتاجــه. وذا غي ــل الفق تحلي

إذا مــا تأّملنــا أنظمــة االســتغالل والفقــر العميــم يف بــالد عربيّــة 

عديــدة.

أّمــا النظــام التعليمــّي ملجــأ الفقــراء لطلــب العلــم، فقــد أدانــت 

ــن أال  ــه، وال ميك ــرّة إىل دعم ــدُع م ــن مل ت ــره ولك ــة تقص الوثيق

ــم  ــن رضورة دع ــكالم ع ــاب ال ــباب غي ــن أس ــاءل إن مل تك نتس

التعليــم الرســمّي كامنــة يف مصلحــة الكنائــس املاليّــة، فالكنائــس 

ــاب  ــة خاّصــة. ونتســائل إن مل يكــن غي متتلــك مؤّسســات تربويّ

ــة  ــس خلفيّ ــط بنف ــبابه مرتب ــد أس ــر ونق ــول الفق ــل ح التحلي

ــب نقــد  ــي أن نتجّن ــاب هــذا النقــد يعن ــح، فغي تضــارب املصال

التحالــف املعــروف بــني الكنيســة ورجــال املــال والســلطة، 

ــر. ــد الفق ــف لتولّ ــي تتحال ــة، الت واألنظم

والوثيقــة تذكــر يف نقطــة 28 إهــال النــوذج االقتصــادّي للصّحة. 

ــة،  ــر والصّح ــني الفق ــة ب ــة العالق ــب عــن الوثيق ــا أيضــا تغي هن

وهــي عالقــة معروفــة منــذ مــا قبــل جائحــة كورونــا، فاألمــراض 

ترتبــط مبــارشة مبســتوى الدخــل واألدلـّـة االحصائيّــة التــي توثـّـق 

هــذه العالقــة تراكــم منــذ عــرشات الســنوات. 

هنــاك بالفعــل غيــاب تــام لتحليل أســباب الفقــر، الداخليّــة منها 

)األنظمــة(، والخارجيّــة )السياســات االســتعاريّة املســتمرّة(. 

ــل:  ــه كلــات تعــّج بهــا الوثيقــة مث ــاب الفاقــع يقابل هــذا الغي

الثقافــة )45 مــرّة( والحّريــة )21 مــرّة( واملحبّــة )16 مــرّة( 

واالقتصــاد )18 مــرّة( والعدالــة )11 مــرّة( واملســاواة )7 مــرّات، 

ــان  ــوق اإلنس ــاوي«( وحق ــكل »تس ــا وردت عــىل ش ــرّة منه م

ــذا  ــط(. وه ــرّات فق ــارك-تكافل )5 م ــرّات( والتضامن-تش )7 م

ــه  ــذي كان ينظــر من ــة أو املنظــور األســاس ال ــدّل عــىل الزاوي ي

واضعــو الوثيقــة للواقــع، منظــور الحّريــة والثقافــة أساًســا، مــع 

غيــاب تــاّم عــن التشــبيك مــع واقــع مئــات ماليــني مــن العــرب 

بــني الخليــج واملحيــط، واقــع الفقــر وسياســات انتاجــه. وكيــف 

ميكــن للمحبّــة االنجيليّــة أن ترجــم دون تحليــل للفقــر وأســبابه 

واللدعــوة إىل رفــع تلــك األســباب؟ إّن التضــارب كبــر بــني علــّو 

صــوت الوثيقــة عــن ســكوت الكنائــس عــن الديكتاتوريّــات 

وقمــع الحّريــات، وصمتهــا عــن تحالــف الكنيســة الرســميّة مــع 

االســتغالليّني مــن حــّكام ومرفيّــني وتّجــار الســتغالل مواطنيهم، 

وحايــة الكنائــس للمســتِغلنّي، واالكتفــاء مبســاعدة الفقــراء 

ــة  ــة القامئ ــن األنظم ــق ع ــا املطب ــاعدت( وصمته ــا )إن س ماليّ

ــك األنظمــة. املســبّبة للفقــر، واملســؤولني عــن تل
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موقف ملتبس من العروبة

تتكلـّـم الوثيقــة باهتــام وإيجابيّــة عــن مرحلــة النهضــة العربيّــة 

ــن(  ــرن العرشي ــل الق ــى أوائ ــرش حتّ ــن ع ــرن الثام ــر الق )أواخ

ــل،  ــن بالعق ــة الدي ــر يف عالق ــيايّس يتفّك ــي وس ــرشوع تثقيف كم

ويدعــم فكــرة قيــام الــدول عــىل أســاس املواطنــة ألّن »الدولــة 

ال تُبنــى عــىل الخــاّص، كالديــن والعــرق ولــون البــرشة، بــل عــىل 

العــام« )فقــرة 12(. 

لكــن، يبــدو أّن العروبــة قامئــة بحســب الوثيقــة عــىل االنتــاء 

عــىل ثقافــة مشــركة قوامهــا اللغــة )فقــرة 13( فحســب، أّي أنّهــا 

ــي،  ــا هــو، برأي ــة، بين ــل يف الهويّ ــل املصــر املشــرك كعام تُغِف

مــن أهــّم روابــط الهويّــة. 

إّن الغمــوض الــذي يثــر الخشــية يف وثيقــة كهــذه هــو يف 

العبــارات ومعانيهــا، مثــال يف العبــارة التاليــة »إعــادة إنتــاج 

ـا جامًعــا،  العروبــة بوصفهــا فضــاًء ثقافيًّــا ومفهوًمــا حضاريًـّ

ــة  ــب القــسّي اإليديولوجيّ ــًدا مــن محــاوالت التعري ــك بعي وذل

واملنافيــة لروحيّــة االنفتــاح الحضــارّي« )فقــرة 62(. إذ ال توضــح 

الوثيقــة مــا هــو التعريــب القــسّي وأيــن وكيــف مــورَِس، 

كــا ال توضــح مفهومهــا للـ«انفتــاح الحضــارّي«. وال يســعنا 

يف هــذه املرحلــة مــن تاريخنــا إاّل أن نتســاءل إن مل يتنطّــح 

قــارئ لهــذه الوثيقــة ليقــول أّن قبــول الكيــان الصهيــويّن ضمــن 

ــة التــي  ــا األصدقــاء يف اللجن ــاح الحضــاري؟ وليعذرن هــذا االنفت

أعــّدت الوثيقــة والذيــن نعــرف مواقفهــم مــن دولــة االحتــالل، 

ــا  ــد يجعله ــذه ق ــة كه ــر يف وثيق ــوض يف التعاب ــس والغم فاللب

وســيلة يف يــد تيّــارات سياســيّة اســتولت يف لبنــان اســتيالًء عــىل 

صفــة »متثيــل املســيحينّي« وتهــرول هرولــة للتطبيــع مــع كيــان 

ــة«. ــات عقائديّ ــه »خالف ــد مع ــا ال يج ــالل، بعضه االحت

ــة  ــول الوثيق ــا، إذ تق ــر التباس ــو أك ــك ه ــد ذل ــا ورد بع وإّن م

ــم  ــىل بيئته ــني ع ــوا ِبطارئ ــط ليس ــرشق األوس ــيحيّي ال »أّن مس

ــاء  ــاهموا يف بن ــم س ــل ه ــا، ب ــون عنه ــم غريب ــة، وال ه العربيّ

الحضــارة العربيّــة«. فــا معنــى أن يكــون املســيحيّني موجوديــن 

يف »بيئــة عربيّــة«؟ وكأّن الوثيقــة تتجّنــب أن تقــول أنّهــم اليــوم 

مســيحيّون عــرب، أي تتجّنــب أن تصفهــم بأنّهــم عــرب. بالطبــع 

ــن  ــول م ــن أص ــم ع ــة وال نتكلّ ــاء لهويّ ــن انت ــم ع ــن نتكلّ نح

ــة، فــال أحــد ميكنــه أن يعــرف أصــول عائلتــه، أو  القبائــل العربيّ

ــّم يف  ــر مه ــذا غ ــت، وه ــذه األرض أت ــن ه ــة م ــة ناحي ــن أيّ م

ــات، وبالطبــع مئــات ماليــني العــرب اليــوم  بنــاء الــدول والقوميّ

مل يأتــوا مــن شــبه الجزيــرة. ولهــذا نتســاءل عــّا إذا كان الكامــن 

ــف إيديولوجــّي مســبق  ــارة هــذه هــو موق ــف صــوغ العب خل

لواضعــي الوثيقــة يرفــض القــول بــأّن مســيحيّي هــذه املنطقــة 

هــم مســيحيّون عــرب.

ثــّم مــا هــي »محــاوالت التعريــب القــسّي« اليــوم؟ َمــن يحــاول 

أن يعــرّب املســيحيني وغرهــم اليــوم؟ إّن ذكــر هذه العبــارة دون 

توضيــح، يوحــي بــأّن هنــاك َمــن تــّم تعريبــه قــسا اليــوم، وهــذا 

ــا لغــة رســميّة،  ــدول لديه ــا. كّل ال ــّل لن ــوم، عــىل األق غــر مفه

ــّوة يف  ــارص الق ــن عن ــا. م ــا وتاريخه ــب ضخامته ــر بحس أو أك

منطقتنــا الجغرافيّــة أن يكــون لدينــا لغــة مشــركة ولــو أّن هنــاك 

ــة  ــة العربيّ ــرض اللغ ــل ف ــة. ه ــة ومكتوب ــرى محكيّ ــات أخ لغ

كلغــة رســميّة يف املــدارس هــو تعريــب قــسّي؟ هــل فــرض كتابة 

ــًة  ــسّي؟ إّن مقاطع ــب ق ــو تعري ــة ه ــاّلت بالعربيّ ــاء املح أس

ككيبيــك يف كنــدا تفــرض هكــذا رشوط حايــة للغتهــا الفرنســيّة. 

مــا املقصــود مــن هــذه التعابــر املتالحقــة، إًذا؟ 

ال بــّد مــن توضيــح مــن واضعــي الوثيقــة. فمــن املقلــق أّن هــذه 

التعابــر تذكّــر باملواقــف السياســيّة ملســيحيّني لبنانيّــني يرفضــون 

كــون لبنــان نفســه بلــًدا عربيًّــا، ونــادوا لفــرة طويلــة بــأّن لبنــان 

»ذو وجــه عــريّب«. أّي أّن هــذه التعابــر يف غموضهــا تصبــح 

إشــكاليّة بالضبــط ألنّهــا قــد تعيــد القــارئ إىل مواقــف سياســيّة 

ــاًل، عــن واقعــه،  ــان، مث ــب لبن ــت تســعى إىل تغري محــّددة كان

واإلشــكاليّة أكــرب يف هــذه الوثيقــة أنّهــا تتكلّم عن كّل املســيحيّني 
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يف »الــرشق األوســط«. وبالرغــم مــن انتقــاد الوثيقــة مــا تعتــربه 

تطــرَّف رفــِض العروبــة مــن قبــل املســيحيّني يف بعــض مفاصــل 

تاريخيّــة، فــإّن التعابــر التــي ذكرناهــا واســتعملتها الوثيقــة 

تبقــى غامضــًة، ويُخــى أن تصــّب يف النهايــة يف الخــّط نفســه، 

ــم. ــّم اســتعالها »للتبشــر« بنفــس التغريــب القدي ــأن يت ب

ولنعــد ملفهــوم الهويّــة العربيّــة التــي تطرحــه الوثيقــة. مــا 

ــة التــي ليســت هــي بأكــر مــن »فضــاء ثقــايّف  هــي تلــك الهويّ

ومفهــوم حضــاري جامــع«؟ نجــد هــذه عبــارة فضفاضــة. هويـّـة 

اإلنســان الفرنــّي هــي مجــرّد فضــاء ثقــايف جامــع، أم هــي تاريخ 

مشــرك )متخيّــل يف بعــض نواحيــه(، وحــارٌض اقتصــاديٌّ وســيايسٌّ 

ــة تــريّب عــىل مجموعــة مــن املبــادئ املشــركة،  مشــرك، يف دول

يتهّددهــم أعــداء مشــركون، ولديهــم لغــة مشــركة )ولنتذكّــر أّن 

الــدول الدميوقراطيّــة تســمح بلغــات محلّيــة، ولكّنهــا تقمــع أيـّـة 

ــة(.  نزعــات انفصاليّ

إّن موضــوع الهويـّـة يتجــاوز كونــه موضــوع ثقــايّف وفضــاء يلتقي 

ــادّي  ــع االقتص ــّذر يف الواق ــذور، ودون تج ــاس دون ج ــه الن في

ــات  ــة لغ ــايّل، أي دون مصــر مشــرك. إّن مجموع الســيايّس الح

ــة(  ــا الوثيق ــة تذكره ــة يونانيّ ــة رسياني ــة أرمني ــخ )عربيّ وتواري

موضوعــة مًعــا، ال تصنــع وحدهــا هويّــة. االلتبــاس واســع جــّدا 

يف هــذه العبــارات خاّصــة أنّهــا ال تــورد املقصــود مــن »محــاوالت 

ــة يف  ــا الوثيق ــي تضعه ــة« والت ــسّي اإليديولوجيّ ــب الق التعري

ــاءل مل  ــّم، نتس ــارّي ». ث ــاح الحض ــة االنفت ــع »روحيّ ــارض م تع

ــد خــال  ــة وهــل مــن بل االســتمعال الســلبّي لكلمــة إيديولوجيّ

مــن اإليديولوجيّــات؟ اإليديولوجيّــة هــي نظــام فكــري متناســق 

عــىل أساســه تبنــي الدول نظامهــا الســيايس واالقتصــادّي، وبالتايل 

ــة« فــا مــن  ال تســتقيم عالمــة ســلبيّة أمــام كلمــة »إيديولوجيّ

ــة  ــى، الدميوقراطيّ ــذا املعن ــة. وبه ــة دون إيديولوجيّ ــة قامئ دول

نفســها هــي إيديولوجيّــة، ونظــرة الوثيقــة نفســها إيديولوجيّــة، 

ــة. ونظــرة الكاتــب هنــا هــي إيديولوجيّ

ينتهــي القــارئ مــن قــراءة النــّص وهــو يخــى أن يكــون النــّص 

هــو يف خــّط إيديولوجيّــة أحــزاب »مســيحيّة« تريــد أن تلتحــق 

بــكّل مــرشوع معــاد ملصلحــة النــاس يف البــالد العربيّــة، وعبــارة 

ــعر  ــا يُش ــو م ــّص، وه ــا يف الن ــرد مطلًق ــة« ال ت ــالد العربيّ » الب

ــن  ــا م ــًدا، أي انطالق ــتعالها قص ــب اس ــّم تجّن ــه ت ــارئ بأنّ الق

موقــف إيديولوجــّي، واســتعيض عنهــا بعبــارة »الرشق األوســط« 

و«املنطقــة«، أي أنـّـه تــّم تجّنبهــا بنــاًء عــىل إيديولوجيّــة )بعكس 

مــا تذكــر الوثيقــة يف حاشــية فقــرة 1(. يف جميــع األحــوال، 

هــذا االلتبــاس أو الغمــوض ينبغــي رفعــه حتّــى ال يــرك البــاب 

ــا لكيــان االحتــالل ضمــن بوتقــة  مفتوحــا للّذيــن يريــدون مكانً

»الــرشق األوســط« و«املنطقــة«. 

ــي  ــرة الت ــوة األخ ــح الدع ــذه، تصب ــات ه ــىل االلتباس ــاء ع وبن

ــة  ــذه املنطق ــا ه ــزام بقضاي ــس بـ«االلت ــة للكنائ ــا الوثيق تطلقه

وأبنائهــا عــىل اختــالف إثنيّاتهــم وأديانهــم واتّجاهاتهــم الفكريّة« 

و«املســاهمة يف إنتــاج عروبــة متنــّورة بالحّريــة« غــر مفهومــة 

ــف  ــط بتعري ــوض املحي ــألناها، والغم ــي س ــئلة الت ــّل األس يف ظ

ــايّف. ــة كمجــرّد فضــاء ثق الوثيقــة للعروب

مسألة الهويّة

بالطبــع، تبــدو مســألة الهويـّـة - وهــي مرتبطــة مبســألة العروبــة 

األكــر غموضــا يف الوثيقــة. تذكــر الوثيقــة أّن »منطقــة الــرشق 

األوســط تتّصــف بالتنــّوع« يف »الديــن واللغــة واإلثنيّــة واالجتاع 

ــات،  ــات وصعوب ــى إىل إيجابيّ ــذا أف ــة« وه ــة والسياس والثقاف

ورصاع وتنافــس، وهيمنــة و«غلــّو يف الدفــاع عــن الخصوصيّات«، 

ــا يتــالءم  »مــا دعــا إىل تكريــس التنــّوع بوصفــه نوذًجــا حضاريًّ

مــع هويّــة الــرشق األوســط وينســجم مــع طبيعتــه« )فقــرة 7(. 

الــرشق  )»هويّــة  كاملــة  أّن هويّــة  كيــف  نفهــم  ال  ولكــن 

األوســط«( ميكــن اختصارهــا بكلمــة »التنــّوع« بــل أّن الوثيقــة 

النموذجيّــة  الخصوصيّــات  أّن  جليّــا  »يظهــر  أّن  إىل  تذهــب 

ملجتمعــات الــرشق األوســط تكمــن يف التنــّوع«. وال نفهــم كيــف 
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هــي نوذجيّــة بينــا نعلــم أّن مجتمًعــا ككنــدا، مثــاًل، هــو أكــر 

تنّوعــا مبــا ال يُقــاس مــن كّل البــالد العربيّــة مجتمعــة. 

ومــا معنــى خصوصيّــات »نوذجيّــة«، هــي نوذجيّــة ملــن؟ للكرة 

ــة يف التنــّوع  ــا أكــر نوذجيّ ــة؟ إّن بلــًدا كالهنــد هــو لرمّب األرضيّ

ــّي، واالجتاعــّي، والثقــايّف، والســيايّس؟  ــّي واللغــوّي، واإلثن الدين

إّن التنــّوع ال ميكنــه أن يشــّكل الهويّــة لـ»الــرشق األوســط«، وال 

ألّي منطقــة أو بلــد. 

ثــّم َمــا هــي »الطبيعــة« لهــذا »الــرشق األوســط« التــي تتحــّدث 

عنهــا الوثيقــة؟ هــل للبــالد العربيّــة هويّــة جوهرانيّــة، أو 

»طبيعــة«؟ نخــى أّن هــذا االرصار عىل كــون التنّوع هــو الهويّة، 

يخفــي رغبــة بتغييــب »العروبــة« كهويـّـة جامعــة وتحويرهــا إىل 

ــه  ــم ل ــع« ال طع ــارّي جام ــوم حض ــايّف ومفه ــاء ثق ــرّد »فض مج

ــا  ــق، وإّن ــدّو وال صدي ــة، وال ع ــف، وال سياس ــون، وال موق وال ل

مجــرّد كلــات توحــي بالـ«تقّدميــة« عــن »االنفتــاح الحضــارّي« 

الــذي ال نفهــم مــا الــذي يتضّمــن فعــال. فهــل التطبيــع الحــايّل 

ــا؟ إّن  ــا حضاريًّ ــل انفتاًح ــالل ميثّ ــان االحت ــع كي ــة م ــدول عربيّ ل

بعــض املطبّعــون يروَّجــون للتطبيــع عــىل أنـّـه يف خــّط »االنفتــاح 

الحضــاري«. 

مــا هــو موقــف الوثيقــة مــن التطبيــع وهــو أهــّم بنــد مطــروح 

ــا أعلــم علــم اليقــني  منــذ ســنوات؟ وال كلمــة عــن التطبيــع! أن

أّن بعــض واضعيهــا مــن املناهضــني للتطبيــع يف حياتهــم اليوميّــة 

ويف كتاباتهــم ومواقفهــم، فهــل كان غيــاب الــكالم عــن التطبيــع 

ــة بــني واضعــي الوثيقــة؟ أم أّن واضعــي  نتيجــة مواقــف متباين

الوثيقــة مل يقــّدروا أّن املوقــف مــن إرسائيــل هــو أســاس )ليــس 

ــو  ــر، وه ــن الفق ــروج م ــة وللخ ــة وللدميوقراطيّ ــده( للحّري وح

الواقــع، برأيــي.

ــط«  ــرشق األوس ــات ال ــل »مجتمع ــر مث ــك تعاب ــف إىل ذل أض

)فقــرة 47 و55(، أو كالًمــا حــول التحّديــات التــي تواجــه وجــدان 

»شــعوبنا وكنائســنا« )فقــرة 53(، دون ذكــر هويّتهــا: هــي مجــرّد 

مجتمعــات ال تجمعهــا هويـّـة؟ أهــي »شــعوب« دون صفــة؟  أو 

هــي شــعوب أم شــعب؟ أهــو شــعب عــريّب أم ال؟ 

ــط[ إىل  ــرشق األوس ــع ]يف ال ــاء املجتم ــر »انت ــن تعب ــاذا ع وم

الثقافــة العربيّــة، وحضــور انتــاءات أُخــرى تتالقــح وهــذه 

الثقافــة«. املجتمــع ليــس مجتمعــا عربيّــا بحســب الوثيقــة، بــل 

مجتمــع ينتمــي إىل »ثقافــة« عربيّــة، ويُضــاف إىل هــذا االنتــاء، 

انتــاءات أُخــرى »تتالقــح« وهــذه الثقافــة، وهــذه هــي النقطــة 

الفصــل: املقصــود أّن هنــاك ثقافــات متعــّددة يف خلطــة هالميّــة 

ال انتــاَء جــذريَّ فيهــا لهــذا الشــعب الــذي يتعــرّض مــن املحيط 

إىل الخليــج ألشــنع أنــواع الحــروب االســتعاريّة وهتــك الســيادة 

وســلب تقريــر املصــر، ليــس ألنـّـه يهــّدد أحــدا وإّنــا ألنـّـه ميتلــك 

ــس  ــا بأبخ ــطو عليه ــّي أن يس ــال األجنب ــد رأس امل ــروات يري ث

األمثــان. كّل تلــك الهجمــة بينــا الوثيقــة تبــرّش بانتــاءات 

متعــّددة لثقافــات متنّوعــة، ضمــن ثقافــة عربيّــة أوســع، ولكــن 

ــح أّن النظــام الدميوقراطــّي  ــة جامعــة واضحــة. صحي دون هويّ

الــذي تنــادي بــه الوثيقــة هــو نظــام يديــر التنــّوع )كــا تشــر 

الفقــرة 61( ولكــن ذلــك ال يشــّكل وحــده هويـّـًة لشــعب. كلمــة 

هويّــة تــرد 7 مــرّات يف الوثيقــة، منهــا مــرّة تتكلّــم عــن »هويّــة 

الــرشق األوســط«، ولكــن ال يوجــد تعريــف واضــح ملاهيّــة 

ــة، ولكــن نالحــظ بشــكل واضــح ال لبــس فيــه أنّهــم  تلــك الهويّ

ــة. يتجّنبــون القــول بانّهــا عربيّ

الصمت عن مسؤولّية االستعامر 

يف الفقــرة 14، تُعيــد الوثيقــة فشــل »املــرشوع الســيايّس املنبثــق 

مــن النهضــة« العربيّــة إىل عوامــل ذاتيّــة محضــة: »شــعور 

ــة املنشــأ،  كــر مــن املســلمني« بــأّن »مرتكــزات املــرشوع« غربيّ

و«فشــل معظــم الــدول يف منطقتنــا يف إرســاء نــوذج دميوقراطّي 

ــات  ــرب »ديكتاتوري ــّكام الع ــن الح ــدد م ــرض ع ــّي«، وف حقيق

مقّنعــة أو ُمعلَّنــة« بحّجــة تحرير فلســطني. أّي أّن الوثيقة تغســل 

ــة  ــة الواقعيّ ايــدي حكومــات الغــرب - هــذه الحكومــات الغربيّ
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التــي عملــت وتعمــل عــىل إنشــاء الديكتاتوريـّـات ودعمهــا حول 

العــامل - مــن أّي نشــوء للديكتاتوريـّـات يف البــالد العربيّــة! ونحــن 

نعلــم علــم اليقــني أّن الغــرب يدعــم الديكتاتوريـّـات يف املنطقــة 

طاملــا هــي تخضــع لــه ويعتربهــا »مارقــة« إن مل تخضــع. كــا أّن 

الضحايــا ال يســتحّقون األســف واإلدانــة مــن الغــرب إذا قتلهــم 

الحلفــاء. وهــذا هــو  وضــع الفلســطينيّني واللبنانيّــني الســورينّي 

ــالل؛  ــف االحت ــاص أو قذائ ــت رص ــا تح ــون ضحاي ــا يقع عندم

وقتــل الصحفيّــة شــرين أبــو عاقلــة وهــي تــؤّدي واجبهــا املهنــّي 

ــزال يف الذاكــرة. لكــّن الوثيقــة تصمــت عــن  ــال حديــث ال ي مث

مســؤوليّة الغــرب.

لكــّن الوثيقــة تنزلــق يف املقطــع 8 إىل القــول بــأّن »االســتعار... 

ــة  ــات هــذه املنطق ــح ملجتمع ــي تتي ــق األطــر الت ــق يف خل أخف

إدارة تنّوعهــا الدينــّي واإلثنــّي باالســتناد إىل مفهــوم الدولــة 

ــة التــي يســودها القانــون«. العبــارة تبــدو ســليمة، لكــّن  املدنيّ

ــع  ــأّن وض ــي ب ــر يعن ــق«؛ فالتعب ــة »أخف ــي يف كلم ــة ه الكارث

ــه  ــن مهام ــت ضم ــا كان ــات إدارة تنّوعه ــح للمجتمع ــر تتي اط

ــتعار مل  ــك، وكأّن االس ــق ذل ــل يف تحقي ــه فش ــده ولكّن ومقاص

ــة«   ــات »يف املنطق ــاعد املجتمع ــرًا ال تس ــق أط ــد أن يخل يتقّص

)نالحــظ دامئــا تجّنــب اســتمعال عبــارة »منطقــة عربيّــة«، 

ــق«  ــّوع(. إّن تعبر«أخف ــا ســوى التن ــة له ــة ال هويّ ــي منطق فه

يســتبطن مقــوالت دول الغــرب االســتعاريّة كانــت، ومــا زالــت، 

ــة،  ــة رشيف ــة مهّم ــا صاحب ــع عــن اســتعارها بالقــول بأنّه تداف

ــف مــن  ــارة تخّف ــك. إّن العب ــا لذل ــا الحقيقــة مخالفــة متاًم بين

ــر  مســؤوليّة الغــرب االســتعارّي عــن دعــم نشــوء أنظمــة تدي

التنــّوع، تعيــق وعينــا بــأّن االســتعار تقّصــد ونجــح يف مهّمتــه، 

مهّمــة خلــق أطــر تفتيتيّــة تســاهم يف وضــع يــده عــىل ثــروات 

ــان، أطــر  ــت الكي شــعبنا، أطــر تُضعــف الوعــي والوحــدة وتفتّ

معاكســة متامــا لأطــر التــي يعرفهــا هو متامــا يف أوروبــا )األنظمة 

الدميوقراطيّــة(. إّن الوثيقــة نفســها تذكــر أّن كيــان االحتــالل 

)»إرسائيــل«( هــو صنيــع االســتعارـ وهــذا الكيــان دّمــر ويدّمر، 

واحتــّل ويحتــّل، وفّخــخ ويفّخــخ، أّي محــاوالت تقــّدم يف أّي 

مــن بلــدان املنطقــة وخاّصــة لبنــان، وســوريا، ومــر، والعــراق، 

واألردن. فكيــف يكــون ذلــك إخفاقـًـا؟ الغــرب االســتعارّي قصــد 

و«نجــح« يف مرشوعــه االســتعارّي املقصــود واملســتمّر، والــذي 

ســعى مــن خاللــه للهيمنــة والتفتيــت. ال شــّك أن واضعــي 

الوثيقــة يذكــرون أّن االســتعار الفرنــّي خطـّـط لتقســيم ســوريا 

ــه  ــم ل ــان ونظّ ــع لبن ــن صن ــه هــو َم ــة، وأنّ إىل عــّدة دول طائفيّ

ــا  ــا( نظام ــة وقته ــة املارونيّ ــع البطريركيّ ــق م ــاون الوثي )بالتع

ـدا للحــروب والقالقــل التــي  طائفيّــا ُمَفتِّتــا للمجتمــع، ومولّـِ

ــراٌر  ــه ق ــا إنّ ــس إخفاق ــذا لي ــوم. ه ــى الي ــها حتّ ــزال نعيش ال ن

وتخطيــٌط الســتمرار االســتعار بالســيادة عــىل ســيادات الــدول 

ــة.  ــة ممكن ــة تنمي ــة عمليّ ــة أيّ الناشــئة، وعرقل

ــأّن االســتعار »أمعــن يف اللجــوء  ولذلــك فــا ورد يف فقــرة 8 ب

إىل معادلــة »فــرّق تســد« الخبيثــة«، غريــٌب كّل الغرابــة! فهــل 

ميكــن انتظــار يشء آخــر مــن االســتعار؟ وهــل كان االســتعار 

ــدا لــو أنّــه فــرَّق، ولكــن مل »مُيِعــن« يف التفريــق؟  جيّ

تتابــع الوثيقــة عــن حــّق أّن االســتعار »فــرض قيــام دولــة 

ــن  ــت«. ولكــن م ــوّي وتهجــرّي مقي ــل... عــرب مســار دم إرسائي

الغريــب اســتعال صفــة »مقيــت« يف هــذا املوضــع. هــذه 

مهادنــة يف إدانــة اإلجــرام الصهيــويّن: هــذا مســار إجرامــّي 

وحــّي، وتطهــر عرقــّي، ونظــام فصــل عنــرّي، عــدا عــن 

كونــه احتــالاًل ،وطــرًدا للســّكان األصليّــني، وتدمــرًا ممنهًجــا لهــم، 

ودوًســا مســتمرًّا عــىل كرامتهــم، وســجًنا لهــم، واضطهــاًدا. مقابــل 

كّل هــذا تســتخدم الوثيقــة كلمــة »مقيــت« الباهتــة يف وصــف 

ــرشس. ــع ال ــذا الواق ه

وتتابــع الفقــرة 8 لتقــول أّن منطقــة »الــرشق األوســط« شــهدت 

»باإلضافــة إىل أشــكال االســتعار »الجديــد« وحــروب بالوكالــة، 

ــة تجلّــت خصوًصــا  ــة واملذهبيّ ــات الطائفيّ إعــادَة إنتــاج للعصبيّ

عــرب تبلــور مقّومــات رصاع سّني-شــيعّي يضطلــع فيــه كّل مــن 

تنظيــم الدولــة اإلســالميّة يف العــراق والشــام )داعــش( ومنظومــة 

ــا،  ــق هن ــل التعلي ــن أطي ــرة«. ل ــأدوار مدّم ــه« ب ــة الفقي »والي
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ــياق  ــن س ــة، ولك ــاج ملقال ــا تحت ــذه وحده ــة ه ــع أّن الجمل م

ــاج  ــادة إنت ــرون يف »إع ــة ال ي ــي الوثيق ــدّل أّن واضع ــة ي الجمل

العصبيّــات الطائفيّــة واملذهبيّــة« أيــدي أمركيّــة وأوروبيّــة 

ــدت فجــأة مــن ظــروف  ــات ول ــة. وكأّن هــذه العصبيّ وإرسائيليّ

ذاتيّــة محــض، وال عالقــة لوالدتهــا مبحــاوالت االســتعار وقلعتــه 

االرسائيليّــة املزروعــة يف الوســط العــريّب، الســيطرة عــىل مقّدرات 

البــالد العربيّــة وتفريقهــا، ورضب أيّــة دولــة تحــاول أن تســتقّل 

مبقّدراتهــا عــن االســتعار »الجديــد« املســتمّر بفضــل اســتمرار 

سياســة »فــرّق تســد« املقصــودة.

ــوا جوانــب مــن  ــأّن واضعــي الوثيقــة أغفل ــدّل ب إّن الفقــرة 8 ت

الواقــع، مــّا يجعــل الوثيقــة تســاهم يف الجوانــب التــي ذكرناهــا 

ــر  ــع االســتعارّي املســتمّر، ومتري ــة طمــَر الوعــي للواق يف عمليّ

جــدول أعــال ســيايّس »مــرن« تجــاه الغــرب االســتعارّي وتجــاه 

إرسائيــل )املســار الدمــوي يُســّمى »مقيتــا«(. 

ــا لأحــداث،  إّن االســتعار مســتمّر ليــس فقــط بحســب قراءتن

وإّنــا أيًضــا بحســب الوثيقــة نفســها التــي تتكلّــم عــن »أشــكال 

ــون  ــف يك ــها. وكي ــرة 8 نفس ــد« يف الفق ــتعار الجدي ــن االس م

االســتعار اســتعاًرا إن مل يكــن هدفــه الهيمنة وإضعــاف الوعي 

ــا إىل  ــة بتحويله ــني، وتفتيــت الهويّ ــني أو القوميّ والحــّس الوطنيّ

»أنــاط مــن التالقــي التجــاورّي« وهــي عبــارة وردت بشــكل جّد 

مؤســف يف الوثيقــة )فقــرة 7(، فالـ«تجــاور« هــو غــر املواطنــة، 

ــو يشء  ــة، ه ــة أو قوميّ ــة وطنيّ ــني يف بوتق ــاد املواطن ــر اتّح وغ

مــن التــكاذب املوجــود يف لبنــان يف عبــارة »التعايــش«. 

االســتعارّي  الغــرب  أيــدي  يغســل  الــذي  نفســه  املوقــف 

ويقــارب جلــد الــذات، نــراه يف الفقــرة 44 حيــث تذكــر الوثيقــة 

ــة  »مــا يشــهده الــرشق األوســط بعاّمــة مــن غيــاب للدميوقراطيّ

يف املارســة السياســيّة واســتهتار برشعــة حقــوق اإلنســان ومــا 

يرافــق  هــذا مــن عــدم اســتقرار ســيايّس واقتصــادّي واجتاعّي«، 

وكذلــك يف الفقــرة  14 حيث تشــر الوثيقة إىل »فشــل مجتمعات 

الــرشق األوســط يف تلّقــف مــرشوع الحداثــة الــذي عــرّبت عنــه 

النهضــة« العربيّــة؛ وكأّن غيــاب الدميوقراطيّــة وذاك الفشــل هــو 

ــة  ــر الوثيق ــّرر  يف ذك ــه يتك ــر نفس ــة. واألم ــض ذاتيّ ــة مح نتيج

لجــوء العــرب إىل »التعامــل مــع اإلشــكاليّات املنبثقــة مــن 

ــة مــا قبــل الحداثــة، أو اللجــوء  حقبــة مــا بعــد الحداثــة بعقليّ

ــة«، دون  ــة الغيبيّ ــة كالعقليّ ــابقة للحداث ــارص س ــرط إىل عن املف

أن يحــاول واضعــو الوثيقــة ربــط هــذه الظاهــرة بواقــع أنظمــة 

الــدول )ديكتاتوريـّـات يحمــي جلّهــا االســتعار الغــريّب( وبهجــوم 

االســتعار ومحاوالتــه ســحق أّي اســتقالل ونــّو وســيادة وتقريــر 

مصــر وهويّــة عربيّــة. إّن املجتمعــات ال ميكنهــا أن تصيــغ 

ــل  ــن بالفع ــا مل تك ــة، ودولن ــه دون دول ــة وتطبّق مــرشوع حداث

ســيّدة ومســتقلّة بــل تحــت هجــوم اســتعارّي متواصــل ُمعلـَـن 

وخفــّي. املوضــوع يحتــاج لنقــاش وتحليــل عــىل األقــّل، وال ميكــن 

االكتفــاء بالتذكــر بظاهــرة دون ربطهــا بأســبابها، يف وثيقــٍة تريــد 

اســترشاف املســتقبل. أخــرًا، فــإّن الصمــت عــن أثــر االســتعار 

ــا بذكــر عبــارة »االســتعار« ثــالث مــرّات فقــط، ويف  يبــدو جليّ

ــة«  ــارات جــّد »ناعم ــط هــو مقطــع 8، وبعب مقطــع واحــد فق

وأكــر مــن إشــكاليّة.

مسألة العنف 

ــة  ــركات األصوليّ ــود الح ــرة 45 »صع ــة يف فق ــر الوثيق وإن تذك

أســباب  تحلّــل  أن  )دون  العنفــّي«  الطابــع  ذات  اإلســالميّة 

ــرة  ــبَب هج ــك س ــون ذل ــي أن يك ــا تنف ــود( ولكّنه ــك الصع ذل

ــذي  ــّي ال ــأّن »التطــرّف الدين ــرة 16 ب ــر يف فق املســيحينّي. وتذكّ

يتّخــذ أحيانًــا شــكاًل ُعنفيًّــا يصــل إىل حــّد محاولــة طمــس 

ــرة« وبشــكل إيجــايّب تنفــي صفــة العنــف عــن  ــات املُغاي الهويّ

ــول  ــن وتق ــن الدي ــى ع ــالم، وحتّ ــن اإلس ــيايس، وع ــالم الس اإلس

ــة  ــة بالدرج ــة ومجتمعيّ ــرة أنروبولوجيّ ــو ظاه ــف »ه اّن العن

ــا مــا ترتبــط بخطــاب عــن الهويّــات مغلــٍق وإقصــايئٍّ  األوىل غالبً

وفوقــّي«. والوثيقــة واضحــة يف نبذهــا لـ«تبّنــي منطــق العنــف 

ــرة  ــرة األخ ــده يف الفق ــا تؤكّ ــو م ــات« وه ــّل النزاع ــيلة لح وس
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ــا تــرى يف السياســات والخيــارات  )فقــرة 100( حيــث تقــول أنّه

ــرشق  ــيحيّي ال ــزام مس ــن الت ــا ع ــرًا رصيًن ــا »تعب ــي اقرحته الت

ــَة اإلنســانيّة وخيــاَر الحيــاة الكرميــة لــكّل إنســان  األوســط املعيّ

ــي منطــق  ــة املــوت املســترشية وتبّن ــا لثقاف ــا، ورفًض يف منطقتن

ــات«.  ــف وســيلًة لحــّل النزاع العن

تعليقنــا هنــا هــو يف شــّقني: األّول أّن الوثيقــة ال تربــط ظاهــرة 

ــة )تلــك التــي  العنــف بواقــع االســتعار واألنظمــة الديكتاتوريّ

ــف  ــول أّن العن ــا( فالق ــي مل ينّصبه ــك الت ــتعار وتل ــا االس نّصبه

ظاهــرة أنروبولوجيّــة )إنســانيّة( ال ينفــع شــيئا وال يقــّدم فهــًا، 

فالســؤال هــو مــا الــذي يدفــع النــاس إىل توّســل العنــف؟ وإن 

ــٍق  ــات مغل ــن الهويّ ــاب ع ــط بخط ــرة »ترتب ــف ظاه كان العن

وإقصــايئٍّ وفوقــّي« فالســؤال هــو مــا الــذي يدفــع ســّكان البــالد 

العربيّــة إىل خطــاب كهــذا؟ وإىل أّي مــدى تلعــب يــد االســتعار، 

والحــّكام الذيــن نّصــب جلّهــم االســتعار، دوًرا يف نشــوء هكــذا 

خطــاب؟ 

ــف  ــة للعن ــذ الوثيق ــول نب ــو ح ــا فه ــاين لتعليقن ــّق الث ــا الش أّم

ــإن كان  ــاس. ف ــض التب ــذ الرف ــات، ويف ه ــّل النزاع ــيلة لح كوس

النزاعــات  لحــّل  العنــف  إىل  اللجــوء  رفــض  هــو  املقصــود 

الداخليّــة يف بلــد مــا، فهــذا بالطبــع مغبــوط، ألّن هنــاك وســائل 

ــة  ــة )الدميوقراطيّ أخــرى متوفّــرة للبــرش لحــّل النزاعــات الداخليّ

ــات  ــىل النزاع ــحبًا ع ــا ومنس ــض عاّم ــون الرف ــا أن يك ــاًل(. أّم مث

كلّهــا، فهنــا نختلــف مــع واضعــي الوثيقــة، ولندلـّـل عــىل خالفنــا 

ــن  ــل م ــحب إرسائي ــطني مل تنس ــان وفلس ــن لبن ــني م ــورد مثل ن

ــرار 425(،  ــلميّة )ق ــدة الس ــم املتّح ــرارات األم ــبب ق ــان بس لبن

وإّنــا تحــت رضبــات املقاومــة. أّمــا منظّمــة التحريــر فســارت يف 

طريــق »املفاوضــات« الســلميّة للوصــول إىل حــّل عــادل للظلــم 

ــن  ــه ال ميك ــا أنّ ــا فاته ــن م ــتات، ولك ــطني والش ــم يف فلس القائ

ــة دون أدوات  ــودي إىل نتيج ــة أن ت ــات« مزعوم ــة »مفاوض أليّ

ضغــط، فــإذا مبــا يســّمى »مفاوضــات« غطــاء الســتمرار جرائــم 

االحتــالل وسياســة قضــم األرايض. وكمثــل آخــر نذكّــر كــم حــاول 

الفلســطينيّون يف غــزّة ســلميًّا وألســابيع االقــراب من حــدود أكرب 

ســجن يف العــامل )غــزّة(، بينــا أطلــق جنــود االحتــالل الرصــاص 

عليهــم دون رادع، فــاردوا البعــض قتــىل، وكان إطــالق النــار 

قنًصــا بقصــد التســبّب بإعاقــات جســديّة لعــرشات الفلســطينيّني 

كــا تــورد التقاريــر الجــاّدة، هــذا فيــا تابــع »املجتمــع الــدويل« 

حياتــه كأّن شــيئا مل يحــدث. الطــرق الســلميّة قــد ال تجــدي نفًعا 

ــالل. ــة االحت يف حــّل النزاعــات يف حال

ــة  إّن الطريــق إىل العدالــة ال يتحّقــق إاّل بالقــّوة: القــّوة الالعنفيّ

يف  أّمــا  الداخليّــة،  النزاعــات  يف  نزيهــة(  انتخابــات  )اقنــاع، 

ــة دفاعــا  ــة فاللجــوء هــو عــادة للقــّوة العنفيّ النزاعــات الخارجيّ

عــن الحّريــة والكرامــة، كــا ميكــن اللجــوء إىل القــّوة الالعنفيّــة 

ــات  ــة إىل نتيجــة، ومــا طلــب املنظّ حــني تكــون نافعــة ومؤّدي

ــّوة  ــالل إاّل ق ــان االحت ــة لكي ــة تاّم ــطينيّة مبقاطع ــة الفلس املدنيّ

الرضــوخ ملتطلّبــات  باتّجــاه إجبــار االحتــالل عــىل  تضغــط 

ــاالت،  ــق، ويف كّل الح ــكل مطل ــف بش ــض العن ــة. إّن رف العدال

مســاٍو للخضــوع للقاتــل والقبــول باالســتعباد وباالســتغالل مًعــا. 

ــة، أو  ــتفحال الديكتاتوريّ ــد اس ــة وعن ــاالت معيّن ــه يف ح ــل أنّ ب

ــق الوســائل  ــد مــا، دون أن تحّق االســتغالل، أو االســتعار، يف بل

الالعنفيّــة نتيجــة تذكــر، بســبب شــّدة القمــع أو شــّدة التحّكــم 

مبفاصــل الســلطة، فقــد يجــد اإلنســان - ومــن منطلــق مســيحّي- 

ــورات  ــا الث ــة. وم ــق العدال ــّي لتحقي ــال عنف ــوض نض ــرّبرا لخ م

التاريخيّــة حــول العــامل )فرنســا، روســيّا، تونــس، إلــخ( إاّل دليــاًل 

ــة. ــا رضوريّ ــل وأحيانً ــة، ب ــارات ممكن ــك خي عــىل أّن تل

اللغة الباهتة املستعملة يف توصيف جرائم االحتالل 

ــة، ولكّنهــا  ــان االحتــالل رصاحــة ودون موارب تنتقــد الوثيقــة كي

التعبــر، برأينــا، فعــدا عبــارة  العبــارات تخطــئ  يف إحــدى 

»املقيــت« املذكــورة فــوق، تذكــر الوثيقــة »االحتــالل االرسائيــّي 

ــّل  ــن احت ــة ألّن َم ــارة خاطئ ــذه العب ــطني«)فقرة 39(؛ وه لفلس

ــة ومل تنشــأ ارسائيــل كدولــة  فلســطني هــم العصابــات الصهيونيّ

ــارة خطــرة  تعــرف بهــا األمــم املتّحــدة إاّل بعدهــا. ولكــّن العب
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ألنّهــا قــد تَُفــسَّ مــن قبــل البعــض عــىل أّن املقصــود بفلســطني 

ــك  ــام 1967، وبذل ــني ع ــط، املحتلّت ــزّة فق ــة وغ ــة الغربيّ الضّف

يكــون واضعــو الوثيقــة - بســوء تعبــر عــىل مــا أجــزم - أوحــوا 

بأنّهــم ال يعتقــدون بحــّق الفلســطينينّي يف كامــل فلســطني، 

ولذلــك ندعــو واضعــي الوثيقــة بإلحــاح مراجعــة هــذه العبــارة، 

مهــا كان موقفهــم مــن أّي نقــد آخــر قّدمنــاه يف هــذه املقالــة، 

فالوثيقــة تذكــر نكبــة 1948بشــكل رصيــح، وألهّميتهــا ال نــوّد أن 

ــة والحقيقــة.   تُســتخدم ألهــداف سياســيّة ال تخــدم العدال

ورغــم إدانتهــا لكيــان االحتــالل الصهيــويّن، تعــّف الوثيقــة عــن 

ذكــر عبــارة »التمييــز العنــرّي« وهــذا غــر مفهــوم. املواطنــون 

ــكاليّة  ــارة، اإلش ــع العب ــم م ــكاليّة لديه ــة ال إش ــالد العربيّ يف الب

هــي يف الغــرب االســتعارّي. ومل تجّنــب العبــارة؟ حتّــى يف 

ــا  ــارة بعدم ــتخدام العب ــر اس ــة لتربي ــن حاج ــد م ــرب مل يع الغ

ــوق  ــى بحق ــة تُعن ــات دوليّ ــل منظّ ــن قب ــتعملة م ــت مس بات

اإلنســان ولهــا اعتبارهــا يف أوروبــا وشــال أمــركا. فلــم التعّفــف 

عــن الــكالم مبــارشة عــن دولــة التمييــز العنــرّي، دون إغفــال 

ــا يف كّل  ــّص، ك ــذا الن ــتعارّي؟ يف ه ــالل اس ــة احت ــا دول كونه

نــّص، إّن املســكوت عنــه )أو الغامــض( هــو بأهّميــة املُعلَن، إن مل 

يكــن أكــر أهّميــة منــه. إّن الذيــن يطرحــون هــذه الوثيقــة هــم 

الهوتيـّـون ومثّقفــون، وننتظــر منهــم الجذريـّـة يف املواقــف، ولــذا 

فالحيطــة يف اســتخدام التعابــر غــر مــرّبر. صحيــح أّن الوثيقــة 

تحلـّـل كيفيّــة نشــوء دولــة االحتــالل عــىل يــد االســتعار، ولكّنهــا 

ــة  ــه دول ــا تفعل ــا فظاعــة م ــارة تــرشح فيه ــة عب ال تســتخدم أيّ

االحتــالل. وهــذا غريــب أشــّد الغرابــة يف وثيقــة تطــرح تحليــالً 

لواقــع املنطقــة وتاريخهــا، وتدعــو إىل تشــكيل آفــاق فيهــا. 

فــإن كان عــدم اســتخدام أشــّد العبــارات إلدانــة إرسائيــل 

ــات ودول يف  ــل ألّن مؤّسس ــاذا؟ ه ــاءل مل ــا نتس ــودا، فإنّن مقص

الغــرب ســيقرأونها؟ أم ألنّهــا تريــد أن تحفــظ عالقــات سياســيّة 

ــس  ــط أو مجل ــرشق األوس ــس ال ــس كنائ ــس يف مجل ــني الكنائ ب

الكنائــس العاملــّي؟ ولكــن هــذا يتضــارب مــع كــون املجموعــة 

ــات الكــربى«  ــاب »التحّدي ــد طــرق ب ــا تري ــن أنّه ــة تعل الالهوتيّ

ــة.  ــن الوثيق ــطر األّول م ــورد يف الس ــا ت ك

وإن كان عــدم اســتخدام أشــّد العبــارات يف حــّق نظــام التمييــز 

ــَر  ــة مل ت ــي أّن املجموع ــذا يعن ــهًوا، فه ــويّن س ــرّي الصهي العن

األهّميــة البالغــة للقضيّــة الفلســطينيّة، ليس فقط للفلســطينيّني، 

وإّنــا ملســتقبل البــالد العربيّــة كلّهــا. الكيــان الصهيــويّن، وبغــّض 

النظــر عــن أّي توصيــف آخــر صحيــح، هــو أيًضــا قلعــة حربيّــة 

للغــرب االســتعارّي، يســتخدمه الغــرب ملتابعــة اســتعاره 

العــرب، وتدمــر بالدهــم، ودعــم وتنصيــب  ونهبــه ملــوارد 

ــوريا(.  ــتثناء س ــا )باس ــني فيه ــني املوال الديكتاتوري

ــي شــّنها الغــرب عــىل  ــر بعــدد الحــروب الت هــل يجــب التذك

بلداننــا يف القــرن األخــر للتدليــل عــىل متابعــة الغــرب سياســاته 

االســتعاريّة؟ ميكــن العــودة إىل مقالتنــا يف تيلــوس عــدد صفــر 

ــر  ــن التفّك ــا ميك ــا، ك ــه علين ــردة بحروب ــراءة ج ــل ق ــن أج م

ــىل  ــا ع ــوم وأثره ــويّن الي ــان الصهي ــات العســكريّة للكي بالتحالف

ــان. ــة لبن ــة بأرسهــا وخاّص املنطق

ــا، ســوء  ــاب الحــّدة يف موضــوع فلســطني يعكــس، بنظرن إّن غي

تقديــر كبــر لواقعنــا، ســوء تقديــر بــأّن األســاس األكــرب  ملشــاكلنا 

ــة للهيمنــة عــىل  هــو التدّخــل املبــارش للغــرب وأداتــه الصهيونيّ

مقّدراتنــا.

ــة  ــاء الديان ــع »أبن ــوار م ــوة للح ــم يف الدع ــاس القائ االلتب

اليهوديّــة«

ــن  ــة، وم ــة اليهوديّ ــاء الديان ــع أبن ــة بدعــوة للحــوار م ــأيت الوثيق ت

ــا: ــاًل هن ــّص كام ــاق الن املناســب إرف

»تطويــر مقاربــة الهوتيّــة وفكريّــة تســمح بفتــح صفحــة 

جديــدة يف العالقــات مــع أبنــاء الديانــة اليهوديـّـة الذيــن شــّكلوا 

جــزًءا ال يتجــزّأ مــن فسيســفاء منطقــة الــرشق األوســط وهويّتهــا 

التعّدديـّـة، وبإطــالق حــوار جــّديٍّ معهــم. هــذا الحــوار يجــب أن 
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ــة والســالم وكرامــة الخليقــة واإلنســان،  يبنــى عــىل قيــم العدال

وذلــك يف توّجــه معاكــس لحــوار بعــض تيّــارات املســيحيّة 

املحرقــة  عقــدة  بنتيجــة  إّمــا  للصهيونيّــة  املحــايب  الغربيّــة 

اليهوديـّـة، وإّمــا بفعــل تأنيــب الضمــر عــىل قــرون مــن املعــاداة 

ــن  ــذا م ــوين. إّن حــواًرا كه ــويب الصهي ــا إرضــاًء للّ للســاميّة، وإّم

شــأنه أن يدفــع يف اتّجــاه إحقــاق العدالــة للشــعب الفلســطينّي، 

ومحاســبة سياســة االحتــالل واالســتيطان اإلحــاليّل، والســعي إىل 

إقامــة ســالم حقيقــيٍّ يف املنطقــة، ونبــذ مفهــوم الدولــة الدينيّــة 

ــرة 92( ــة.« )فق ــة املدنيّ ــام الدول ــي تناقــض قي الت

مــاذا تعنــي »فسيفســاء منطقــة الــرشق األوســط وهويّتهــا 

التعّدديــة«؟ التعابــر ليســت مجانيّــة، قــد ال يكــون التعبــر 

ــق  ــتطيع إاّل أن نعلّ ــن ال نس ــوًدا ونح ــون مقص ــد يك ــا وق موفّق

ــد طريقــة تفكــر تجعــل  ــارة تعكــس وتؤكّ عــىل املكتــوب. العب

ــة  املنطقــة كلّهــا بــدون هويّــة، بــل مجــرّد تجّمــع لهويّــات دينيّ

ــة.  ــر دينيّ وغ

ــارات املســيحيّة  ــاد التيّ ــل حســنا بانتق ــة تفع ــح أّن الوثيق صحي

ــبة  ــة ومحاس ــاق العدال ــع إحق ــف م ــة، وتق ــة للصهيونيّ املحابي

ــّي.  ــة الدين ــوم الدول ــذ مفه ــتيطان ونب ــالل واالس ــة االحت سياس

ولكــن يبقــى مــن غــر املفهــوم مــا هــو هــذا الحــوار املطلــوب 

ــة«؟ هــل هــم املواطنــون يف البــالد  ــاء الديانــة اليهوديّ مــع »أبن

ــْن ســيتحاور معهــم؟ ويف أّي إطــار؟  ــن ميثّلهــم؟ وَم ــة؟ َم العربيّ

وطنــّي أم »رشق أوســطّي«؟ ثــّم مــن غــر املفهــوم كيــف ميكــن 

لحــوار بــني مجموعــة متخّصصــة مــن طوائــف وأديــان، أن 

ــر  ــا يذك ــطينّي )ك ــعب الفلس ــوق الش ــاق حق ــاعد يف إحق يس

ــن؟  ــر خــارج املتحاوري ــه أي أث ــّص أعــاله(، أو يف أن يكــون ل الن

ــان يف دول متعــددة، الحــوار يف  ــاك لجــان للحــوار بــني األدي هن

ــرك  ــن، ومل ي ــني ورجــال دي ــة مثّقف ــد لجن ــي قي ــال بق ــان مث لبن

ــن.  ــن املتحاوري ــة الصغــرة م ــك املجموع ــرا خــارج تل أث

إّن إزالــة االلتبــاس حــول هــذه الدعــوة رضورّي وحّســاس جــّدا، 

فليــس مــن الحكيــم - رغــم إدانــة إرسائيــل يف النــّص- أن تدعــو 

الوثيقــة إىل أّي حــوار غــر واضــح الــرشوط مــع »أبنــاء الديانــة 

اليهوديـّـة«، يف زمــن الهرولــة العربيّــة إىل التطبيــع. عندمــا يدعــم 

ــإّن هــذا  ــة«، ف ــة »كامل ــي هــذه الوثيق ــرك بشــارة الراع البطري

الدعــم، برأينــا، يثــر الخشــية أكــر مــن االطمئنــان، ولــذا يغــدو 

إيضــاح مــا نــراه غامًضــا وملتبســا أكــر مــن رضوريًّــا، فالبطريــرك 

ــن رّوج  ــو َم ــه، وه ــد ل ــويّن دون نق ــان الصهي ــي زار الكي الراع

ــيعني  ــل س ــذي إذا حص ــاد ال ــذا الحي ــان، ه ــاد لبن ــرورة حي ل

ــن رضورة  ــدي م ــل األي ــطينّي وغس ــّق الفلس ــر للح إدارة الظه

مواجهــة الــرّش. 

خالصة

إنّنــا عــىل تقديرنــا ملــا جــاء يف الورقــة والتوّجهــات املمتــازة أحيانًا 

)فقــرة 65 حتّــى 85( فإنّنــا نــرى يف القصــور عــن تجليــل الفقــر 

وأســبابه، واملوقــف الغامــض مــن العروبــة، والغمــوض املحيــط 

يف مســألة الهويّــة، والصمــت عــن مســؤوليّة االســتعار، واللغــة 

الباهتــة يف توصيــف جرائــم دولــة االحتــالل والتمييــز العنــرّي 

ــى  ــوار، تبق ــوة إىل الح ــن يف الدع ــاس املمك ــة، وااللتب الصهيونيّ

ــات  ــح االلتباس ــى أن تصب ــا نخ ــاح. إنّن ــاج إليض ــة وتحت مقلق

ــة،  ــذه الوثيق ــاس يف ه ــواٍح أس ــل يف ن ــوض املاث ــة والغم القامئ

نقاطـًـا يســتخدمها املطبّعــون لدفــع جــدول أعــال التطبيــع مــع 

ــة  ــو الوثيق ــرورة أن يوضــح واضع ــد ب ــالل، ونعتق ــان االحت كي

ــخاص ال  ــة أش ــد الوثيق ــع نق ــا، وأن يتاب ــاط أو غره ــذه النق ه

ــويتّ،  ــص الاله ــارج التخّص ــة، وخ ــات الدينيّ ــون باملؤّسس يرتبط

فــا تطرحــه مرتبــط، بطريقــة أو بأخــرى، بحــارض ومســتقبل كّل 

عربيّــة وعــريّب مــن املحيــط إىل الخليــج. وأخــرًا، يُشــكر واضعــو 

ــا،  ــا وواقعن ــا حــول تاريخن الوثيقــة عــىل إثارتهــم حــوارا رضوريّ

حــوار نحــن بأمــّس الحاجــة إليــه. 
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