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خريستو امل ّر

«ثورة املسيح ليست فرديّة ،إنّها ثورة الشخص املشارِك»
(أوليفيه كليامن)

وتكمن بالتايل يف مامرسة ح ّرية التعبري والح ّرية السياس ّية ليتمكّن
اإلنسان من اختيار املشاريع التي تناسب الكرامة اإلنسانيّة.
قد يقول قائل أ ّن ح ّرية االختيار ليس رضوريّة ،وأ ّن الح ّرية
ظل
«الداخليّة» هي األه ّم ،وأ ّن هذه األخرية ممكنة حتّى يف ّ
يصح
الديكتاتوريّات وانعدام ح ّرية االختيار السياس ّية .برأينا ،قد ّ
هذا الكالم بشكل استثنا ّيئ يف حفنة صغرية من البرش املتميّزين
بشكل كبري ،لك ّن علوم الرتبية والنفس واالجتامع ّ
تدل كلّها أ ّن
البيئة التي ينمو فيها الشخص ال ب ّد أن تؤث ّر عىل نظرته يف الحياة
وعىل مشاعره وعىل تو ّجهاته «الداخل ّية» النفس ّية والروح ّية:
قمعي تنشئ أجياال
مثالً ،القاعدة تقول بأ ّن الرتبية يف ج ّو
ّ
تستبطن القمع ومتارسه يف العائلة ومجال العمل إلخ .وتغيري
هذا املنحى يتطلّب جهودا تربويّة ونفسيّة هائلة .االستثناء هنا
يؤكّد القاعدة.
األقل ألنه
رش ألسباب كثرية ،وعىل ّ
لهذا فإ ّن سلب ح ّرية التعبري هو ّ
يجرب االنسان أن يختار ما هو مد ّمر للحياة يف الحياة السياس ّية
واالقتصاديّة ،عدا عن أ ّن القمع ُمهني للكرامة االنسانيّة ،للجسد
وللنفسّ ،
يذل اإلنسان ،ويس ّبب آالما نفس ّية مربحة ،ولذلك ال ب ّد
رش.
من مواجهته بجميع األحوال ك ّ
ظل القمع
وقد يقول قائل أ ّن الح ّرية «الداخل ّية» ممكنة حتّى يف ّ
االقتصادي يؤث ّر -
ظل نظام استغال ّيل ،ولكن القمع
االقتصادي يف ّ
ّ
ّ
حتّى ح ّد التخريب والتدمري أحيانًا  -يف العيش ،والجسد ،والقدرة
عىل التعلّم ،والص ّحة ،والبيئة ،ومستويات الذكاء ،والقدرة عىل
العمل املنتج ،واالستقالل ّية (بسبب الخوف من البطالة) ،إلخ .هل
هكذا أوضاع يرىض عنها الضمري؟ هل هي أوضاع تسمح بنم ّو
الح ّرية الداخل ّية أم هي تحارصها؟ هل هي أوضاع منسجمة مع
املشاركة التي عاشتها الكنيسة األوىل؟ هل هي أوضاع منسجمة
مع خ ّط ذاك الذي جاء «لتكون الحياة وتكون أوفر» فاهت َّم بجوع
الجائعني والجائعات ،وأجسادهم وأجساده ّن ،وحزن الحزاىن،
ولوعة الذين ف ّرقهم املوت؟ أليست هذه األوضاع الجائرة هي
ترجمة للخطيئة الجامعيّة املعشّ شة يف البُنى القامئة؟ أال يجب
بكل أشكالها ونتائجها؟ إنّنا
عىل من اتّبع يسوع مواجهة الخطيئة ّ
نغض النظر عن الوحشيّة
نعتقد أ ّن الجواب هو :بىل وإالّ نكون ّ

يف زمن االنتفاضات املتتالية يف الدول العربية يتساءل املرء ماذا
من املفرتض أن يكون موقف املسيح ّيات واملسيح ّيني .كشفت
االنتفاضة اللبنانيّة التي تس ّنى لنا مراقبتها عن كثب مواقف
مذهلة يف قلب الكنائس وانشطار يف املواقف املتّخذة ،فيقف
نقدي خطاب
من جهة الذين يتب ّنون بشكل غري مرشوط وغري
ّ
السلطات القامئة عندما يكون مؤيّدوهم فيه ،أو يعارضونه
انحيازا لفاسدين آخرين خارج السلطة (وهاتان الفئتان وجهان
لعملة واحدة هي عملة التبع ّية والعصب ّية) ،ومن جهة أخرى
وقفت مجموعات يف مواجهة السلطات القامئة غري منحازين
ألطراف النظام القائم الذي يش ّد البالد إىل الهاوية ،مشاركني يف
تح ّركات االنتفاضة التي مل تنته فصولها بعد ،برأينا.

 -1املسيح ّيات واملسيح ّيون مطالبون بالح ّرية

برأينا أيّة مقاربة مسيح ّية لألوضاع اإلنسان ّية يجب أن تتف ّحص
تلك األوضاع من زاوية هدف الخليقة كام قرأته املسيح ّية ،أال
وهو االتحاد بالله-املح ّبة .هذا االتحاد ال ميكنه أن يكون إالّ عن
طريق املح ّبة التي هي طبيعة الله ،طريقة وجود الله (الله ليس
يحب وإنّ ا هو مح ّبة) ،وبالتايل فإ ّن املح ّبة اإلنسان ّية هي
فقط ّ
رشط االتّحاد بالله ،ونعلم من خربتنا البرشيّة أ ّن رشط املح ّبة هو
الح ّرية .الله هو مح ّبة ح ّرة ،وجعل نفسه بحاجة لبرش مح ّبني
أحرا ًرا ليتّحدوا معا يف وحدة مح ّبة-ح ّرة.
من وجهة النظر املسيح ّية هذه الح ّرية ليست فقط ح ّقاً بل هي
واجب؛ فالله ،كام قرأنا إرادته يف وجه يسوع املسيح ،يريدنا
ٌ
تجسد ومات وقام ليك نتح ّرر من الخطيئة
أحرارا ،بحيث أ ّن االبن ّ
ُ
رش
الحب ،وإالّ كيف
أساسا لنكون قادرين عىل
أي ً
ّ
سيبادل الب ُ
الحب مع
بحب؟ الخطيئة هي إخطاء هدف وحدة
ّ
الل َه ح َّبه ّ
الحب ،ليك
الله ،والتوبة هي تصحيح املسار ،هي مترين عىل
ّ
نستطيع أن نتّحد بالله ،والبرش ،مبح ّبة أعمق فأعمق.
ولكن التح ّرر من الخطيئة له ترجمة عمل ّية اجتامع ّية تكمن يف
حق
الحق :كالح ّرية الفكريّة ،ح ّرية الضمريّ ،
الوقوف إىل جانب ّ
حق العمل ،أي باختصار الكرامة اإلنسان ّية.
حق الطبابةّ ،
التعليمّ ،

33

䘆


쏾
✆

쳼
✆

مجلة تيلوس ،العدد 2020 ،1

Telos Magazine, No 1 , 2020

املسيح ّية والثورة :ثورة اإلنسان املُشارِك

خريستو امل ّر

س ّيدها املم ّزق يف املم ّزقني ،وتخرس مصداق ّيتها ،إىل أن يأيت مح ّبني
من داخلها ومن خارجها ليقرأوا نداء الله يف آهات املوجوعني،
فيحتضنوهم ،ويش ّعون ثورة مشاركة يف هذا العامل ،مشاركة
جذريّة ،وهي بالنسبة للمسيح ّيني واملسيح ّيات متجذّرة يف الكأس
املق ّدسة التي تجعل املتف ّرقني واح ًدا.
إ ّن وجه يسوع املسيح املعلّق عىل الصليب يفرض علينا أن
نعارض الفقر والبؤس ونطلب الخري للجميع ( 1تسالونيكية :5
« )15ومثلام تصنع اإلفخارستيا الكنيسة ،فإن املحبة تعد البرشية
جمعاء لتصبح كنيسة الله» ،كام يقول املطران جورج خرض .الثورة
يصب فيها
وربا الوحيدة ،هي ثورة املشاركة؛ ّ
الكربىّ ،
وكل عمل ّ
االجتامعي
هو ثورة .ويف زمننا ،مل يعد باإلمكان االكتفاء بالعمل
ّ
وغض النظر عن الظلم القائم يف البنى السياس ّية واالقتصاديّة،
ّ
إ ّن عالمات األزمنة تنادي بأ ّن التوبة الذاتية عن الخطايا الذات ّية

كل بلد ،مجتمع يرتجم رؤى امللكوت يف واقع
مجتمع مشاركة يف ّ
سيايس مح ّدد
اليوم ،فتكون الكنائس  -دون أن ترتبط مبرشوع
ّ
العامل املحفّز للقاء والعمل ،وتكون حقّا خمرية امللكوت يف
َ
عجينة املجتمع ،عوض العزلة الطقوس ّية التي هي عليها اآلن.
هناك ثورة يف الكنائس ،ثورة مشاركة تأ ّخرت كث ًريا.

 -4خالصة

بت عىل قناعة بأ ّن املسيحيّة ما تزال يف بداياتها «فاملسيحيّة
لقد ّ
مثل الت ّيار اإلنسا ّين ،مل تبلغ األعامق ،مل تعانق معظم اإلنسان ّية،
املسيحي» كام
حتّى وال هؤالء الذين يعرتفون ظاهريّاً باإلميان
ّ
الوجودي بردياييف.
املسيحي
الحظ الفيلسوف
ّ
ّ
الكنائس تقف عىل مفرتق طرق وجوديّة ،وإن مل تقرأ عالمات
هذه األزمنة ،عالمات الح ّرية والعدالة االجتامع ّية ،فستبتعد عن
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