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م ّزقــت أفــكارا ً وبــادا ً .هكــذا أعطــت هيئــة التحريــر هــذا املوضــوع
أولويّــة يف التأ ّمــل يف ضــوء اإلميــان املســيحي.

يف ظـ ّـل الهجــات املتتاليــة التــي تتعـ ّرض لهــا شــعوب وبلدان
العــامل العــر ّيب منــذ مــا يقــارب املائتــي عــام ،والتــي أدت إىل تعنيـ ٍ
ـف
وذبـ ٍح وترشيـ ٍـد وته ّجـرٍ ،وإنتــا ِج ديكتاتوريّـ ٍ
ـات قمع ّيــة بأشــكال حكم
الشــعبي واإلميــان
ظــل اســتخدام التديّــن
وســلطات مختلفــة ،ويف ّ
ّ
ظــل قيــام انتفاضــات شــعبيّة
العقائــدي يف الحــروب األهليّــة ،ويف ّ
ظــل الخــوف عــى املصــر
ات ّخــذت أشــكاال العنف ّيــة وعنف ّيــة ،ويف ّ
املتعاظــم بســبب اإلعــام الشــعبوي والالمهنــي ور ّدات الفعــل
األصول ّيــة مــن جهــة والقمع ّيــة الرســم ّية مــن جهــة أخــرى ،ويف ظـ ّـل
اســترشاء خطــاب الحقــد والعنرصيّــة بحـ ّـق الغربــاء (مثلــا نشــهد يف
ـؤشات تـ ّ
ـدل إ ّمــا عــى
ظهـراين بعــض املســيحيّني)؛ ويف ظـ ّـل بــروز مـ ّ
ٍ
نكــوص
انحيــاز شــعبي إىل خطابــات شــوفين ّية أو شــعبويّة ،و/أو
نحــو ر ّدات أفعــال انطوائ ّيــة منقطعــة عــن الفعــل الخـاّق يف العــامل
ظــل
ومنغلقــة عــى الطقــوس والشــؤون التدي ّـــنية الداخل ّيــة؛ ويف ّ
الرســمي للســلطات القامئــة،
الدعــم الســافر الكهنــويت والعلــاين
ّ
فقــد تداعــى فريــق صغــر مــن بنــات وأبنــاء الــرق املســيحيني
ـدي ،وب ّنــاء؛ وألّفــوا
لخلــق مجلّــة لتكــون مســاحة أمــلٍ وفكـ ٍر حـ ٍّر ،نقـ ّ
ـدي)
م ًعــا هيئــة إداريّــة تأسيس ـ ّية للمجلــة مؤلّفــة (بالرتتيــب األبجـ ّ
مــن د .ميشــال انــدراوس ،د .مــري الراهــب ،د .أ ّن زيك ،د .باميــا
رشابيّــة ،د .نجيــب جــورج عــوض ،د .أســعد قطّــان ،د .خريســتو
املـ ّر .هكــذا ،بزغــت مجلــة تيلــوس مــن حلــم العمــل عــى سـ ّد فـراغ
ـكل مــا
مقارب ـ ٍة الهوت ّي ـ ٍة شــاهدة لإلميــان بيســوع املســيح ،نقديّـ ٍة لـ ّ
يقمــع ويش ـ ّوه صــورة اللــه يف اإلنســان ،وداعي ـ ٍة للتحــرر مــن كافــة
ـري ،ومــن كافــة األوضــاع
ـيايس والفكـ ّ
ـي والسـ ّ
أشــكال التس ـلّط الدينـ ّ
االســتغالليّة السياس ـيّة واالقتصاديّــة واالجتامعيّــة التــي يعــاين منهــا
أهــل املنطقــة.

العدد صفر

يف العــدد صفــر يقــوم مــري الراهــب بتت ّبــع تــوق شــعوب
املنطقــة إىل التحــ ّرر والتقــ ّدم والخــروج مــن مفهــوم اإلمرباطوريــة
العثامن ّيــة إىل مفهــوم الدولــة القوم ّيــة ،منــذ زمــن مح ّمــد عــي باشــا
حاكــم مــر .ويرســم مســار محــاوالت الــدول األوروبيّــة زعزعــة
االســتقراء وســط الســكّان املحلّيــن واســتخدامهم الســكّا َن لخــوض
حــروب مصالــح (مجــازر  -1860جبــل لبنــان) ،ويتابــع ر ّدات فعــل
الســكّان املحلّيــن التــي أ ّدت – بغيــاب مفهــوم املواطنــة يف حينــه
بحــق املســيحيني يف عــ ّدة مــدن (حلــب،
 إىل ر ّدات فعــل عنف ّيــةّ
املوصــل ،نابلــس ،جـ ّدة) .ويتابــع مــري األثــر الــكار ّيث لــروز الفكــرة
خاصــة (األرمــن،
القوميّــة عــى شــعوب املنطقــة وعــى املســيحيّني ّ
الرسيــان) .ويــرد أثــر مختلــف االســتيطان واالحتــال والحــروب
(فلســطني ،لبنــان ،العــراق ،ســوريا) والتحــ ّوالت السياســ ّية (مــر)
ي وهجــرة
عــى الســكان واملســيحيني ّ
خاصــة ،مــن تهجــرٍ داخــ ّ
خارجيّــة وفقــدان للممتلــكات .ويشــر أخــرا ً إىل إمكانيّــة نشــوء
هويّــة مســيحيّة مركّبــة ،عابــرة للوطنيّــات ،لــدى املهاجريــن يف بــاد
االغــراب.
يف املقابــل يقــوم خريســتو امل ـ ّر بتحليــل أثــر عنــف الحــرب
ـي ،واالســتغالل) عــى اإلميــان ،وكيف ّيــة
وعنــف الســلم (القمــع البوليـ ّ
مواجهتهــا انطالقــاً مــن االنجيــل ،فيقــ ّدم قــراءة لطــرق املواجهــة
العنفيّــة والالعنفيّــة مــن خــال فكــر الالهوتيّــن كوســتي بنــديل
واملطـران جــورج خــر ،ويــيء عــى النقــص الفــادح يف تحليــل أثــر
عنــف الســلم عــى اإلميــان .فالظلــم هــو الســمة املشــركة لشــعوب
العــامل العــر ّيب ،ظلــم العنــف الســافر للحــروب ،وظلــم العنــف
ـري
ـي لنظــم االســتغالل والقمــع ،وظلــم الفصــل العنـ ّ
ـي املنـ ّ
الخفـ ّ
رصفــات
ي .ويحلــل أقــر هذيــن النوعــن مــن العنــف عــى ت ّ
االرسائيـ ّ
قطاعــات واســعة مــن املســيح ّيني يف الحــرب (قتــل ،كراهيــة ،عــدم
التحســس آلالم اآلخريــن) ويف الســلم (االنطــواء واالنكفــاء عــن
ّ
اليومــي) .ويخلــص املــ ّر إىل
العنــف
يف
واالشــراك
العــام،
العمــل
ّ

تهــدف تيلــوس إىل اإلضــاءة نقديًّــا عــى األوضــاع القامئــة مــن
زاويــة «فكــر املســيح» ،ومحــاور ِة العــر وعلومــه وفنونــه ،وهــي
لــكل مســا ِه َم ٍة ومســا ِهمٍ يف هــذه الورشــة الالهوتيــة
مفتوحــ ٌة ّ
والفكريّــة .أرادت هيئــة التحريــر أن يكــون العــدد صفــر عــددا
ـيحي أكــر
متح ّديــا لذاتهــا ،ومــا مــن موضــوع يتح ـ ّدى اإلميــان املسـ ّ
كل جهــة منــذ ســنوات ،والتــي
مــن الحــروب التــي تحيــط بنــا مــن ّ
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ي
أ ّمــا دانيــال ع ّيــوش فيغــوص يف تحليــل نتــاج لوقــا اإلنجي ـ ّ
مــن خــال إنجيلــه وأعــال الرســل ،ويقــرأ الرســالة التــي أراد أن
يوصلهــا لوقــا حــول الهويّــة املســيحيّة مــن خــال خمــس مواضيــع:
واملســيحي بالفقــر وامله ّمــش )٢( ،ورفــض
( )١التــزام املســيحيّة
ّ
االنتــاء لســلطات الظلــم الدين ّيــة ( )٣والسياســ ّية يف هــذا العــامل،
( )٤ومــا يعنيــه ذلــك مــن تعــارض مــع املحيــط ،واإلقامــة يف هــذا
ـج متواصــل إىل املدينــة اآلتيــة )٥( ،واســتخدام الكلمــة
العــامل يف حـ ّ
كســاح ملواجهــة العــامل وتعميــده .ويطــرح عيّــوش ع ـ ّدة تح ّديــات
عــى املســيحيّات واملســيحيّني مواجهتهــا اليــوم ومنهــا مســؤوليّتهم
عــن الخليقــة والبيئــة .فــرى بــأ ّن تحــ ّدي املســيحيني اليــوم هــو
قبــول حقيقــة رســالة اإلنجيــل ،ليغــروا مواقفهــم لحيات ّيــة ويعيــدوا
النظــر يف أولوياتهــم يف هــذا العــامل مــن أجــل شــهاد ٍة تنقــل الحيــاة
لألجيــال القادمــة ،يف هــذا العــامل ،ويف اململكــة القادمــة.

مقابلــة بــن وســيلتي النضــال العنف ّيــة والالعنف ّيــة مــن اجــل رفــع
الظلــم واحقــاق العدالــة انطالقــا مــن موقفــي خــر وبنــديل.
أ ّمــا ميشــال أنــدراوس فيــرح مفهــوم الهــوت التحــ ّرر
وجــذوره االنجيل ّيــة واهتاممــه بكيف ّيــة عيــش اإلميــان والشــهادة
للعدالــة ،فيخــ ّط مســا ًرا لــه بــد ًءا مــن باســيليوس الكبــر وصــوال
إىل أثــر املجمــع الفاتيــكا ّين الثــاين وأمــركا الالتين ّيــة ،واملعارضــة
لــه داخــل الكثلكــة والعنــف الــذي مــورس ض ـ ّده مــن الحكومــات
اليمينيّــة والديكتاتوريّــات .ويُــرز انــدراوس نقطــة مفصليّــة أســاس،
أال وهــي أ ّن الهــوت التحريــر ال ميكنــه إالّ أن يلتصــق باإلطــار
املحـ ّـي ويحمــل همومــه؛ فريسـ ُم مســا َر ارهاصــات الهــوت التحريــر
يف العرب ّيــة ،تلــك التــي حملــت قض ّيــة الفقــراء والفلســطين ّيني يف
ســتّينات وســبعينات القــرن العرشيــن ،وصــوال إىل خــرة الهــوت
التحــ ّرر الفلســطينيّة الحديثــة؛ ناقــ ًدا يف اآلن عينــه «اســتيطان
الوعــي» يف الكنائــس الكاثوليك ّيــة الرشق ّيــة ومتحــوره حــول أوروبــا،
ي يف لبنــان،
وغـ ّرب التعليــم الالهــو ّيت يف معاهــد التدريــس الكاثوليـ ّ
ـب
الــذي يســتخدم لغــة تعليــم غــر لغــة الس ـكّان األصل ّيــن ،ويغيـ ّ
والعاملــي ،عــن املناهــج الدراســ ّية.
املحــي
ّ
الهــوت التحــ ّرر،
ّ

ويقــ ّدم نيقــوال أبــو مــراد قــراءة جريئــة للحــرب يف العهــد
القديــم ،فيعــ ّرج عــى ســفر التكويــن ليســتنطقها موقفًــا مناهضً ــا
للملك ّيــة وتجلّيهــا يف القــ ّوة والحــرب ،ووص ّيــة إخضــاع العدائ ّيــة
وكل الخليقــة عــوض
يف اإلنســان وتحويلهــا إىل ســام مــع اإلنســان ّ
«الســقوط» كآدم وذ ّريتــه يف القتــل والتنافــس عــى التســلّط يف
مدينــة تتبلبــل وتــزول .يوضــح أبــو مـراد أ ّن كتــاب التكويــن يعكــس
إميــان أ ّن اللــه خلــق اإلنســا َن ليحفــ َظ األرض يف الحســن والنظــام
اللذيــن رســمهام اللــه فيهــا .وأ ّن مخالفــة هــذه الرؤيــة الكتاب ّيــة
تحــ ّول األرض إىل ميــدان احــراب وتســلّط ،ومــوت .ليخلــص بــأن
الطريــق إىل الحيــاة ال يكــو ُن إالّ بصلــب حيوانيّتنــا ،أو املســرة
بإنســانيّاتنا إىل نهاياتهــا عــى صــورة يســوع وبــه ربّــا وحيــ ًدا.

وتحلّــل باميــا رشاب ّيــة الذاكــرة اإلنســانيّة بعــد الحرب ،والعالقة
العكســ ّية بــن الذاكــرة وتجــاوز املــايض والتعلّــم منــه ،فبقــدر مــا
«تُطــوى» صفحــة املــايض ويته ـ ّرب املجتمــع مــن تذكّرهــا وتحليلهــا،
بقــدر مــا يتح ّكــم بــه مــايض الحــرب والحقــد ويعيــد انتــاج نفســه يف
األجيــال الصامتــة الشــاهدة عــى الحــرب ،واألجيــال التــي تحيــا آثــاره
يف والديهــا ومجتمعاتهــا .فتبقــى الحــرب «الفيــل الــذي يف الغرفــة»
الــذي ي ـراه الجميــع ويض ّيــق عليهــم حياتهــم ولك ّنهــم يتجاهلونــه.
وكأن كبــت الحــرب يولّدهــا ،أ ّمــا تذكّرهــا ونقاشــها والتعلّــم منهــا
فينعــش القلــب والفكــر .ومــن هنــا رضور ُة تربيــ ٍة عــى الســام،
تف ّنــد رشاب ّيــة أســبابها ورشوطهــا .وتعـ ّدد رشاب ّيــة التح ّديـ ٍ
ـات الكثــرة
التــي تعــرض هكــذا منحــى لبنــاء الذاكــرة مــن خــال أبحاثهــا يف
لبنــان ،وتقــوم بإيضــاح مســهب لكيف ّيــة بنــاء ذاكــرة ســليمة توقــي
الشــعوب مــن تكــرار كــوارث املــايض ،كتشــجيع العمــل املشــرك
والتوعيــة ودعــم املبــادرات األهل ّيــة ،وتوحيــد كتــب التاريــخ ،الرتبيــة
املؤسســات الرتبويّــة
عــى الســام يف ّ

وأمــام عتمــة الحــرب واليــأس املرتبّــص باإلنســان فيهــا،
ـري للــه ،يناقــش نجيــب جــورج عــوض
والشــعوره بالغيــاب الظاهـ ّ
املوقــف الالهــو ّيت املمكــن للمؤمنــن يف زمــن الحــرب ،فيغــوص يف
مواقــف كارل بــارث خــال الحــرب العامليــة األوىل ،ومواقــف لوثــر
الــذي تـراءت لــه عنايــة اللــه يف قلــب االنهيــار والضيــاع االنســانيّني،
ليخلــص إىل رفــض خيــار إلــه القبيلــة والطائفــة والشــعب املختــار
الناتــج عــن مقاربــة اللــه مــن زاويــة زمــن الحــرب ،كــا وخيــار
العنــف والكراهيــة املقدســة والدينيــة الناتــج عــن مقاربــة الحــرب

5

مجلة تيلوس ،العدد صفر٢٠١٩ ،

Telos Magazine, No 0, 2019

افتتاح ّية العدد صفر

خريستو امل ّر

ســقوط أوهــام الشــخصيّات خــال الحــرب وبصــات الحــرب
واملــوت يف النفــس والفكــر مــن انتقــال مــن موقــف إىل موقــف
مضــاد ،وتــايش املبــادئ ،والحقــد الــذي يُخــر ُِس ويشــ ّوه الذاكــرة،
وســقوط األحــام الكــرى ليبقــى لإلنســان ل ـذّة هاربــة ،وانتقامــات
ي .يرســم قطــان مــن خــال الشــخص ّيات
صغــرة ،وأشــاء عويــل داخـ ّ
صــورة الحــرب كإعــان فشــل مـ ٍ
ـاض ســحق اإلنســان ،فــإذا باملــوت
ـوي الــذي كان قبــل الحــرب ،بحيــث ال يبقــى
صــورة عــن املــوت املعنـ ّ
الحــب الحــارض والغائــب ،الحقيقــي والخيــا ّيل ،وذلــك املمــزوج
إالّ
ّ
بالعنــف هروبًــا مــن (أو مخ ـ ّد ًرا لـــ) الالمعنــى.

مــن زاويــة زمــن «اللــه» أو «املقـ ّدس»؛ داعيــا إىل خيــار ثالــث ينقــذ
اللــ َه واإلنســان ،أال وهــو خيــار اللــه الحــارض كإلــ ٍه تغيّـِــب ُه ظلمــة
الحــرب ،أو اللــه الغائــب يف قلــب املعانــاة والواقــف يف العتمــة
داعيــا إ يّانــا إىل إنســانية يف زمــن اللــه.
ـص أســعد قطّــان أوج ًهــا مــن مواقــف اإلنســان مــن املــوت
ويقـ ّ
والحــرب ،وعالقتــه باألمكنــة واألشــياء ،وعالقــات النــأي امللتبســة ،مــن
خــال مواقــف شــخص ّيات روايــة «بــاء مثــل بيــت ...مثــل بــروت»
إلميــان حميــدان ،و»املــوت عمــل شـ ّ
ـاق» لخالــد خليفــة .فيحلّــل
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