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تيمة علوان

 من الموت
ً
اليأس أشّد مرارة

كيف قارب األب جورج مّسوح الثورة السورّية؟

مبا يزيد عن تسعني مقاالً (نرُشت يف جريدة النهار وموقع ليبانون 

فايلز بني العامني 2011 و 2018) وثّق األب جورج مسوح تاريخ 

الثورة السورية التي اندلعت يف ربيع العام 2011 ومل تخمد حتى 

اآلن. لهذا التوثيق طابع خاص، اذ يتيح لقرائه ان يشكلوا تصوراً 

ونتائجها،  الثورة  لهذا  وسوريا  لبنان  يف  املسيحيني  مقاربات  عن 

املحطات  بني  يتنقل  فرتاه  بالدهم.  مواطني  سائر  مقاربات  كام 

إىل  العريب،  الربيع  بدايات  من  انطالقا  تاريخها  من  األساسية 

يف  بالفتنة  مروراً  حلب،  وسقوط  حمص،  يف  عمرو  بابا  مجزرة 

وادي النصارى املنطقة التي هاجر منها والده إىل لبنان، والتدخل 

العسكري الرويس يف سوريا، ليعرج عىل املرحلة السلفية وانتشار 

داعش يف أجزاء من سوريا والعراق. كام يتوقف مطوالً أمام آالم 

الشهادة  يف  الكنسية  املؤسسة  وفشل  خاصة،  لبنان  يف  الالجئني 

لالنجيل تجاههم وتجاه املنبوذين عامة.

مشاهد  عىل  القديسني  وسري  ربه  انجيل  الفّذ  الالهويت  يسكب 

عارية  للعميان  فيظهرها  واالستبداد،  والظلم  والحقد  املوت 

السبت  يعيّل  الذي  الفّرييس  الالهوت  لتجميلها  ينفع  ال  قبيحة 

تحوالت  عن  تعرب  عناوين  عىل  مقاالته  يف  ويعرج  اإلنسان.  عىل 

ولبنان،  املسيحيني يف سوريا  مواقف  تبدلت معها  التي  األحداث 

والتي سنستعرض خالصات مقاالته حولها يف عناوين ستة رئيسة:

• اللجوء واألمل وحقوق االنسان

• التطرف الديني

• الُذّمية ورفض الحامية

• الخطاب الدينّي وموقف املسيحيّني

• تربير الحروب واالستبداد

• املواطنة والعلامنية

اللجوء واألمل وحقوق االنسان
هجرت الحرب الدامية يف سوريا ماليني الناس الذين مات بعضهم 

وغريها  الجوار  دول  يف  اآلخر  البعض  ويقيم  البحر  يعرب  وهو 

واقتصادية  واجتامعية  سياسية  آثار  لهذا  كان  العودة.  بانتظار 

يف  السياسيني  وبعض  املجتمع  من  رافضة  فعل  وردود  لبنان،  يف 

البالد.  يف هذا السياق يصف األب مسوح حالة املجتمع اللبناين 

حقوق  ثقافة  يسمى  ما  لكل  »احتقار  حالة  فيه  تفاقمت  وقد 

االنسان« إذ يُهزأ بكل مواطن يحمل هذا الثقافة ويحمل توجًها 

مدنيًا، وهو ما يتناقض مع ادعاءات مزيفة يف لبنان لبناء »الدولة 

املدنية« والتي أساسها حقوق الفرد. ويتفاقم الزيف لدى البعض 

بطريقة  وخاصا  الله«  من  مختارا  »شعبا  اللبناين  الشعب  لتصف 

ما.

كام  السوريني  الالجئني  تجاه  املسيحيني  بعض  مواقف  آملته 

عنرصيّتهم  ليامرسوا  االنسانية  القضية  هذه  السياسيني  استغالل 

بحثا  الحرب  جحيم  من  الهارب  فالسوري  البغيضة.  وطائفيّتهم 

عن سقف يأويه هو القريب الذي سُنسأل عنه يف الدينونة، ألن 

ضيافة  باألحرى  هي  عنها  الوصية  استلمنا  التي  الغرباء  ضيافة 

الفقراء، واالنسان هو املطرح الذي يفضل الله أن يعبد فيه، أي 

هو الهيكل األبهى من الكنائس واملساجد.

يف  الله  عىل حرصية  ليقيض  جاء  املسيح  ان  مسوح  األب  يوضح 

املختار«  الله  أّن »شعب  أرّصوا عىل  الذين  قتله  ذاك  واذ  شعب 

ميتلك الله، ألنّهم أدركوا خطره عىل عنرصيّتهم وكراهيتهم لألمم 

جامعة  او  شعب  عىل  يطل  ال  نعرفه  الذي  يسوع  إن  أخرى. 

واألرامل  واملساكني  البائسني  املنبوذين  عىل  باألحرى  بل  وحدها 

واأليتام والنازحني والالجئني.

الوطن ليس ميراث لألبناء المسرفين يبددونها.. الوطن لم يستودعه الله أيدي قذرة، إنها اختلسته.
األوطان تهددها خطيئاتها.. لقد ملوا كلهم الحرب والحديث عن الحرب وعن المبتدئين والمسؤولين ،

عن الخونة والصالحين .
ماذا يبقى من البطوالت إذا اقتسموا ثيابي وعلى لباسي اقترعوا

... إن كمية الدم وكمية الرعب تبطالن كل غناء لحنوه ألنشودة الحرب
» جورج خضر، الرجاء في زمن الحرب«         
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التطرف الديني
يستعيد  السورية،  الثورة  أثناء  الديني  التطرف  لواقع  تحليل  يف 

الكاتب قصة ابراهيم التي يريدنا فيها الله ان نتحرر من كل ما 

هو قبيح السيام القتل يف التاريخ الديني واالجتامعي، ال يستغرب 

عودة بعض الجامعات البرشية اىل بربريّة الذبح والقتل العبثّي. 

والكراهية  بالتعصب  مشحونة  مجتمعات  نتاج  هم  فالذبّاحون 

فشل  عن  أخرى،  أسباب  بني  من  نتج،  الذي  الديني،  والتخلف 

االنفتاح  عىل  قادرة  حرة  اجيال  تربية  يف  الدينية  املؤسسات 

ومواجهة تحديات العرص بعد أن غّربت ابناءها عن العقل الذي 

يجتهد ليستنبط ما يناسب كل جيل.

وما التطرف الديني، أيضا، إال دليل عىل خراب األديان، فالحرب 

وبخاصة  واألخالق  الدين  تخرب  فيها،  وما  الدنيا  تخرب  التي 

حني يُستَغل العامل الديني يف تأجيج الرصاعات األهليّة وإيقاظ 

الفتنة. خراب الّدين يبدأ من لحظة تطويعه من »الفقهاء لخدمة 

فرض  إىل  الهادفة  ومآربهم  مخططاتهم  يف  والساسة  السالطني« 

للنظام  الدينية  املرجعيّات  تَخضع  األحيان  معظم  يف  هيمنتهم. 

 . الديني  اإلصالح  أساس  وهي  الحرية،  انعدام  حد  إىل  القائم 

انغالقاً،  األكرث  الدينية  الجهات  تدعم  األنظمة  أن  نرى  ما  فكثريا 

خاضعني  العريب  العامل  يف  األديان  رؤساء  من  الكثري  أن  نرى  كام 

القامئة  الدينية  واملؤسسات  الدولة  فتتامهى  الحاكمة.  للسلطة 

التي بدورها تزداد تطرفا يف غياب الحرية.

الذّمية ورفض الحامية
يرتبط  الذي  »الُذّميّة«،  لحالة  جديداً  فهامً  مسوح  األب  يقدم 

أهل   « تصبح  املسلمة  األغلبية  فحتى  املواطنة.  بانتقاص  بنظره 

غري  مطلقة  ملكية  تحيا يف ظل  أن  تقبل  عندما  بالدها«  يف  ذمة 

دستورية أو يف ظل حكم الحزب الواحد. فالُذمّي هو من يرىض 

له حق  مواطنا  ال  صفته  كانت  أيا  السلطان  رعايا  من  يكون  أن 

محاسبة ماسيك زمام البالد.

رغم رفضه ملفهوم حامية األقليات والُذّميّة، اال انه يتفهم الخوف 

االبادة  عرفوا  فهم  املستقبل،  من  املسيحيني  ينتاب  الذي  والقلق 

التاريخية، كأنطاكيا ومردين وديار  والتهجري من أغلب مناطقهم 

بكر. وأسباب القلق موجودة، فحتى اآلن وجب عليهم املفاضلة 

يقل  ال  ديني  ونظام  مخابرايت،  استبدادي  ديني  ال  نظام  بني 

هام  بالخوف  واالستخفاف  التخويف  أن  يعتقد  لكّنه  استبدادا. 

وجهان لعملة واحدة يجب تجنبها. ويرى ان املسيحيني تاقوا اىل 

العامة مل تساعدهم،  السياقات  ان  اال  االقليات  الخروج من أرس 

العسكرية  االنظمة  وال  سمحت  العثامنية  االسالمية  الدولة  فال 

والديكتاتورية كانت أمينة عىل تطبيق »العلامنية« وال املشاريع 

املطروحة اآلن تعدهم بيشء من االنعتاق بل بالعودة اىل أنظمة 

أربع ذات  اىل دول  ملا قسمت سوريا  فرنسا  أن  متخلفة. ودليله 

عىل  توزعوا  بل  بدولتهم  املسيحيون  يطالب  مل  دينية،  أغلبيّات 

األربعة دول مؤمنني بوحدة سوريا.

يعتقدون  حني  معظمهم،  أو  بالدنا  يف  املسيحيون  بعض  يخطئ 

أن وجودهم يف الرشق لن يدوم دون مؤازرة سالطني هذا العامل 

خطأ  إنه  املسيحية.  الطوباوية  عن  التخيل  دون  أو  وجبابرته 

فادح أن يربط املسيحيون بقائهم ببقاء نظام يحميهم أو بتدخل 

عن  املسيحيون  يتخىل  أن  خطرا  األشد  أما  عنهم.  يذود  أجنبي 

بقائهم.  سبيل  يف  الصليب  حمل  هي  التي  وشهادتهم  رسالتهم 

املسيحيون يف التاريخ مل ميالئوا األباطرة والوالة ومل يتعاونوا معهم 

أو يخضعوا لسلطانهم، هكذا انترصت الكنيسة عىل االمرباطورية.

بأنفسهم يف  اوطانهم ان مل يسهموا  لن يُقىض عىل املسيحيني يف 

بعض  يف  املسيحيني  فاندثار  وحضورهم.  وجودهم  عىل  القضاء 

بانتشار  فقط  تعليله  ميكن  وال  عديدة،  ألسباب  يعود  املناطق 

»املسيحية  و  الشامي«  »اإلسالم  خصوصية  إىل  وأشار  االسالم. 

عىل  العالقات  أفضل  بقيام  تسمح  التي  الشامية«،  األنطاكية 

أساس املواطنة التامة واحرتام املساواة والحريات العامة، بل ان 

الرشاكة فيها قدر محتوم.

الخطاب الديني وموقف املسيحيني
أوطاننا  يف  تخلفاً  يزداد  الديني  الخطاب  أن  مسوح  األب  يرى 

العلوم  تقدم  مع  الديني  الفكر  يتقدم  أن  وعوض  العربية 

التطرف  مجاهل  اىل  يتقهقر  نراه  الثقافات،  وانفتاح  والتقنيات 

والتكفري، بل ساهم التقدم التكنولوجي يف تعميم الجهل الديني.

يكون  أن  يف  الكنسية  املؤسسة  خطاب  فشل  اعتربه  ما  بسبب 

ال  الروح  بأن  التذكري  أعاد  السورية.  الحرب  ظّل  يف  نبويّا  خطابا 

ينحرص باملؤسسة الكنسيّة، فموهبة النبوءة كام عرفها بولس، ال 

بالنبّوة  ويقصد  املؤمنني،  اىل  تتعداهم  بل  االكلريوس  يف  تنحرص 

تيمة علوان اليأس أشّد مرارًة من املوت

كيف قارب األب جورج مّسوح الثورة السوريّة؟
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اعالن مشيئة الله يف االزمات واملحن وتصحيح مسار الكنيسة إذا 

انحرفت. وميّز بوضوح بني »غري األنبياء« الذين ينطقون باملصالح 

األنبياء  وبني  املصري،  والخشية عىل  والتقوقع  والخوف  والزبائنية 

والعطاش  والجياع  الودعاء  وهم  بيننا،  حضورهم  أكّد  الذين 

اختاروا  الذين  الرب،  أجل  من  واملضطَهدون  السالم  اىل  والساعون 

طريق النضال الالعنفي.

القتلة  من  حكامها  تفضل  زالت  ما  بالدنا  يف  الناس  أن  يرهبه 

والودعاء.  والعدالة  السالم  محبي  من  ال  والطغاة،  واملستبدين 

وسجنهم  تعذيبهم  يف  أمعن  وان  حتى  الفذ  القائد  ميجدون 

يعبدونه  ويكادون  االنسانية،  وكرامتهم  حرياتهم  من  وحرمانهم 

مذبحه.  عىل  برشية  ضحايا  يقدموا  أن  ويرضون  مخلّصاً  إلهاً 

ويخاف أن املصيبة األكرب عىل السوريني وغريهم، إن بقوا أحياء، 

يأكل  جسدا  نبقى  أن  معنى  فام  إنسانيتهم،  يفقدوا  أن  هي 

محبة.  وال  رحمة  وال  عطف  بال  االنسانية  فاقد  لكنه  ويرشب 

ودعاهم اىل التضامن وعدم الشامتة املتبادلة بقتالهم وجرحاهم 

ونازحيهم. وذكر املسيحيني يف العديد من مقاالته أن من يعبدوه 

ليس ملكا أرضيا وال رئيس جمورية أو قائدا عسكريا، بل ابن الله 

الذي تنازل مولودا من امرأة فقرية يف مذود حقري.

»أنا  لون  كل  من  سوريا  ضحايا  مع  نفسه  مسوح  جورج  وحد 

السواء.  عىل  الرشقية  وحلب  الغربية  حلب  ضحايا  إىل  أنتمي 

أنتمي إىل ضحايا سوريا كلها، سوريا األم الثكىل التي ال تريد أن 

املوت من حضنها.  ليسوا مبوجودين. خذهم  أبناءها  تتعزى ألن 

هي أمي وهم جميعا أخويت. فكيف أفرق بني أخ وأخ؟ كيف أرَُسُّ 

مبوتهم؟ كيف أكرههم؟ يا إلهي لقد أكرثنا قتالنا يف هذه املدينة 

ومألنا أزقتنا من القتىل« .

تربير الحروب واالستبداد
يف سياق التدخل العسكري الرويس يف سوريا، وما سمي »بالحرب 

عىل اإلرهاب«، لجأت بعض الرئاسات الكنسية إىل بعض النصوص 

الكتابية لتربير حروبها يف سوريا، ال سيام حني طرد يسوع الباعة 

من الهيكل. فيام قراءة الفكر اآلبايئ بحسب األب مسوح، ان هذه 

الحادثة هي عربة لهم ال لسواهم، حيث يضعون أنفسهم مكان 

يقعوا  أال  املسيحيني  اآلباء من  أي طلب  املسيح،  الباعة ال مكان 

يف فخ باعة الهيكل يك ال يأيت املسيح ويطردهم. ورفض الصمت 

يتحّججون  و  الله  هياكل  يحتلون  الذين  واللصوص  التجار  أمام 

يخلو  الجديد  العهد  أن  يوضح  حروبهم.  يشنوا  يك  املسيح  باسم 

كليا من أيّة آية تبدأ بفعل » قتل« بصيغة األمر، ليس فيه دعوة 

عنفه  يربر  أن  ألحد  ميكن  وال  لغزوات،  أو  مقدسة  حروب  لشن 

استنادا اىل االنجيل.

ليثبت  سوريا  يف  الرويس  التدخل  من  سنة  بعد  مبقاالته  ويعود 

هذا  الن  نفعا،  يجد  مل  اإلرهاب،  محاربة  بحجة  التدخل  أن 

االنظمة  ارتكابات  الصمت عن  االرهاب هو حصيلة سنوات من 

الشمولية. الديكتاتورية واألحزاب 

أنه  اعتقد  الذي  جورج خرض  ملعلمه  السياسية  األخالق  يستذكر 

عىل الصعيد االخالقي »ال بد من القول ان من ساهم يف خراب 

الناس  ثم  ان يحكمه ألنّه قد خس مصداقيته.  البلد ال يستطيع 

ملّوا االقنعة يطلبون وجوها«. ويؤكد أن سوريا ستطارد كل مجرم 

حرب فإن االجيال الطالعة لن تحمل مسؤولية البلد ما مل ترفض 

تجار املوت رفضا كلّيا.

املواطنة والعلامنية
فيام أخذت الثورة السورية يف بعض األحيان طابعا دينياً، يشّدد 

األب مسوح عىل رضورة الفصل بني السلطة الدينية واملدنية، فلو 

الطروحات  ملا ظهرت  بالسياسة  االرتقاء  الدين قدرته عىل  أثبت 

الالعبني  بيد  ألعوبة  أصبح  الدين  أن  يفيد  الواقع  لكن  لعلامنية، 

الديني  الحوار  والكراهية.  البغض  لنرش  واداة  الناس  مبصائر 

الحديثة  الدولة  عن  نتحدث  أن  بنا  فاألجدى  وممال  عقيام  بات 

واملواطنة واملساواة والحقوق والواجبات املتساوية.

وحذر انه يف كل الطوائف يف سوريا تعلو أصوات تدعو اىل حامية 

الشعب  من  األخرى  املكونات  متجاهلة  طائفتها  اىل  ينتمي  من 

فمن  سوريا.  يف  والسالم  الحق  تبتغي  ال  اصوات  وهي  السوري، 

مواطن سوري  دم  ان  يعترب  ومن  آخر  وسوري  بني سوري  يفرق 

أغىل من غريه هو انسان يحرض عىل املزيد من الفوىض والترشذم.  

بل يجب ان يَحَذر السوريون املؤمنون بالدولة املدنية من عدم 

االنزالق اىل مواقف طائفية تعمق الرشخ.

كام أشار إىل اشكال زائفة من العلامنية، كتلك التي تزعم بعض 

ر فيه ظاهر  االنظمة العربية انها تتحىل بها، يف الوقت الذي  تَُسخِّ

الدين عن  تعبرياتها) من دون روحها (فصل  (أشكالها،  العلامنية 
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تكرّس  أنها  حني  يف  القيم)،  من  وغريها  الفردية  والحرية  الدولة 

تحارب  التي  العلامنية  أن  كام  الديني.  االستبداد  مياثل  استبداداً 

املظاهر الدينية ومتنعها ال تختلف منهجيا وفكريّا عن املنظامت 

بقمع  تتجىل  واحدة  لعملة  وجه  فكالهام  املختلفة  الدينية 

الحريّات العامة. فيام العلامنية الحق تسهم يف نرش ثقافة قبول 

فسحة  وهي  الذاتية،  الهوية  عن  التخيل  دون  واحرتامه  االخر 

التنوع  واحرتام  االنسان  حقوق  كاحرتام  أساسية  قيم  فيها  تتوفر 

واحرتام الحرية الفردية وهي فصل تام للدين عن الدولة.

الخامتة

أطفالها  »هريودس«  ترك  لدمشق،  الرشقية  الغوطة  سقطت 

السوريني  من  الكثريين  أحالم  وتالشت  املحرّمة،  باألسلحة  قتىل 

والسوريات بتحقيق التغيري الذي أرادوه يف ربيع 2011، مل يبقى 

والكنائس  ت،  ُصمَّ واآلذان  تحجرت،  فالقلوب  معنى،  من  للكالم 

أمست هياكل فارغة اال من قطيع صغري من أجل ربه مُيات كل 

عىل  يجف  قلمه  حرب  مسوح  األب  نفسها  األيام  يف  فرتك  نهار، 

جرائد ال تنقل سوى أخبار املوت، وانطلق ليكلّم ربه وجها لوجه 

أن  أخربنا  قبل رحيله  لكّنه  الوحيد.  الخرب  القيامة هو  حيث خرب 

وسوف  الروماين  اإلمرباطور  عىل  انترص  السوري  أغناطيوس   «

بالرجاء. فاليأس أشد مرارة  التمسك  السوريني إىل  ينترص«، ودعا 

شجاعاً  ضحيته  يرى  أن  املعتدي  ويغيظ  الجسدي،  املوت  من 

متمسكاً مببادئه وقامئاً من بني األموات. كان يعرف أن سوريا لن 

السالم.  اىل  أبنائها  من  الساعون  سيصنعها  بل  الحروب،  تصنعها 

هؤالء هم أبناؤها الربرة وهم شهود لوحدتها وقيامتها اآلتية بال 

ريب.

املواطن  بنهوض  ترتبط  سوريا  لنهوض  صورة  مّسوح  األب  رسم 

يصنعها  فاألوطان  حرّا،  الله  صورة  عىل  ليصبح  الفرد،  السوري 

مع  يرتافق  حقيقي  سالم  بتوفر  ترتبط  كام  األحرار.  مواطنوها 

األب  عرفه  كام  فالسالم  االنسانية،  والكرامة  والحرية  العدالة 

مسوح ليس ميثاقا بني املتحاربني، بل هو وضٌع لإلنسان يحيا فيه 

بطمنينة ووئام مع الطبيعة ونفسه وربّه.
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