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الديني يف لبنان ،عىل ٍإساس االنتامء إىل وطن واحد.
إدارة للت ّوع
ّ
وتقوم رشاب ّيه مبُسائَلَة هذه النظرة لعدم أخذها بعني االعتبار
األديان األخرى والال-دينيني ،منتقدة جدوى املحاولة املرتكزة
إىل فكر خرض-أيّوب إذ هي تختزل املنتمني لدين ما برؤية
واحدة ،ويخىش أن تجنح للشمول ّية وأالّ تسمح بالتن ّوع الفكري
واإلميا ّين خارج الدي َنني املسيحي واإلسالمي ،وتخلص إىل الحاجة
التمسك مبفهوم املواطنة ألنّه وحده يحمي الفرد ،وهو ما
إىل
ّ
يتطلّب تغي ًريا بنيويًّا يف النظام القائم.
يطل إيهاب خ ّراط بجرأة عىل الوضع املرصي وتداعيات الثورة
ّ
املرصيّة يف شهادة شخص ّية .فيحلّل وجهات نظر مسيح ّية مختلفة
حول االشرتاك يف الثورات .فيع ّرج عىل مارثن لوثر كينغ ليدلّل
الثوري ،واملسحي ّيات املسيحيني مدعوون إىل
عىل وجه املسيح
ّ
الكف عن الركض وراء مجتمع االستهالك و»الرفاهية» بينام
ّ
يتناسون البؤس وتدمري الطبيعة وينغمسون يف طقوس مفصولة
لتجسد ابن الله الذي
عن االهتامم بالعامل ،دائرين الظهر بذلك ّ
أيت ليح ّرر املأسورين .فبني تفسري انعزايل يعزل الكنيسة عن الشا،
رمزي حر ّيف هرمجدو ّين ،يدعو الكاتب إىل خيار
العام ،وتفسري
ّ
االصالحي الذي يعمل عىل تحقيق انعكاسات ملجد الله
التفسري
ّ
عىل األرض بالعدل والح ّرية .ويحلّل املواقف املرصيّة املختلفة
وشهادات الشباب املضيئة يف ميادين التحرير.
أ ّما تيمة علوان فتعود إىل شالل الدم يف سوريا ،ومواقف
مسوح
املسيحيني واملسلمني فيه ،من خالل شهادة األب جورج ّ
يف مقاالته األسبوع ّية املمتدة بني  2011و .2018فتخوض يف فكر
مسوح حول الحرب السوريّة .ت ّب ّي تيام كيف ينتقد األب
األب ّ
يتفش فيه ا ّدعاء املدن ّية
مسوح حالة املجتمع اللبناين الذي
ّ
ّ
وينضح بالعداء لالجئني السوريّني وبالعنرصيّة .كام ينتقد التط ّرف
فالديني ورآه نتاجا من فشل للمؤسسات الدين ّية واألنظمة
القمع ّية .ورغم القلق املرشوع عىل املصري ،فهو يرى بأ ّن الذ ّمية
ومفهوم حامية األقلّيات مرفوضان أل ّن اإلنسان املسيحي ال يربط
أريض وإنّ ا باإلخالص ليسوع املسيح .وأمام فشل
مصريه بسلطان ّ
الكنيس يف الحرب السوريّة ،وتقهقر الخطاب الديني
الخطاب
ّ
مسوح
نحو التط ّرف والتكفري ،وتصفيق الناس للقتلة ينحاز ّ
أي تربير للحروب وتقديس لها عىل
مسوح ّ
للضحايا .وإذا يرفض ّ
يل ،فهو يدافع عن املواطنة والعلامن ّية كبديل عن
أساس إنجي ّ
الديني وعن القمع العلامن ّية املستب ّدة ،بديل يحقّق
التط ّرف
ّ

يف عامل عر ّيب يغيل منذ عرشة أعوام عىل وقع انتفاضات وثورات مل
تؤ ِّد يف معظمها إىل استتباب العدالة االجتامع ّية ومامرسة الح ّرية،
تقوم تيلوس بإصدار عددها األ ّول حول «الدين والثورة» وهو
خاصة مع تصاعد األزمات يف
حساس وشائك
ورضوريّ ،
ّ
موضوع ّ
العامل العر ّيب عىل كافة األصعدة والتهديد الوجودي الذي يعيشه
كافة الناس من انعدام العدل واسترشاء الفساد وتفيش التسلّط،
وانغامس املؤسسات الدينية الرسم ّية يف لعبة السلطات.

يف هذا العدد

ليطل عىل العامل العر ّيب الذي
ينطلق هاري هاغوبيان من أرسطو ّ
يغيل منذ عام  2010من خالل فكرة أرسطو بأ ّن الحكم يقتيض
املعرفة والحكمة .فكون العامل العر ّيب بأكمله محكوم باالستبداد
أو القمع أو الظلم أو الطائف ّية ،يجعله ال يُساس بحكم القانون،
ويغ ِّـيب عنه مفهوم املواطنة ويجعل الفساد ينخر فيه .مام يعني
أن حكّام البالد املختلفة يفتقرون للحكمة وال يتمتعون بأهل ّية
للحكم .ويف املقابل ،فإ ّن املتظاهرين الذين يطالبون بالكرامة
اإلنسان ّية ال ميتلكون ،برأيه ،الحكمة ليضعوا خارطة طريق
للوصول إىل تلك األهداف .يف املقابل فإ ّن بعض الدميوقراطيات
الغرب ّية يديرها حكّام شعبويّون ال يستوفون رشط الحكمة الذي
وضعه سقراط .لهذا يرى هاغوبيان بأ ّن ما يحمي الدميوقراط ّيات
املؤسسات التي تقي املجتمع
ليس الحكّام وال الشعب وإنّ ا
ّ
من انحرافات األطراف جميعا .ولهذا يدعو الشابات والشباب،
املؤسسات يف العامل العر ّيب ونزع
متحلّني بصرب شجاع ،لبناء تلك ّ
السلطة من الطغمة الفاسدة الحاكمة.
الطائفي يف لبنان
تقوم باميال رشاب ّيه بتحليل أزمة النظام السيايس
ّ
وتبي رضورة الخروج منه .تقوم رشابية بنقد لرؤية سياس ّية تسعى
ّ
الطائفي الحا ّيل حملتها بعض املجموعات
للخروج من النظام
ّ
التي اشرتكت يف انتفاضة  17ترشين أ ّول/أكتوبر يف لبنان .ترتكز
كل
البعض من هذه األفكار عىل  -أو تستوحي من أو تشبه  -فكر ّ
من مطران جبل لبنان جورج خرض والربوفيسور محمود أيّوب.
الديني ويقوالن برضورة تحييد
خرض وأيّوب يرفضان التط ّرف
ّ
السلطة السياس ّية عن االنحياز الديني ،بحيث يكون املسؤول
السيايس غري متح ّيز لدين أو طائفة ،وبحيث تتشكّل البالد من
وعي واحد لآلالم املشرتكة يف مجتمع متع ّدد الطوائف؛ إالّ أ ّن
هذه النظرة تقوم عىل «العودة إىل الينابيع» اإلسالم ّية واملسيح ّية
كام يراها خرض وأيّوب ،والتي تؤ ّمن بنظرهام ،كام تورد رشاب ّيه،
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االجتامع ّية أن تتحقّق حتّى ال تكون الح ّرية شكل ّية فارغة ،فإن
كانت حاجايت املا ّدية غري مه ّمة بالنسبة يل ،فإ ّن حاجات اآلخر
رس اآلخر».
رسا» روح ًّيا ينبع من « ّ
يجب أن تكون بالنسبة يل « ًّ
ويحلّل موقف الكنائس املهادن للقمع ولالستغالل يف الحالة
اللبنان ّية ،داع ًيا إىل ثورة مشاركة تسعى لتغيري بُنى الظلم ،بهدف
بناء بُنى مشاركة تحفظ الكرامة اإلنسان ّية عرب تأمني الحاجات
الحيات ّية األساس ،ومنها الح ّرية.
ث ّم يأخذنا سيف شمس برحلة تفكيك للّغة اليوم ّية ،وما تفرضه
اللغة عىل اإلنسان من رؤى للواقع وامناط تفكري ،لينطلق إىل
تحليل أثر اللغة العرب ّية عىل نظرة اإلنسان الناطق بها للدين
واإللحاد ،والدميوقراط ّية والتع ّدد ،والح ّرية والقهر ،ووجود
لله .ويحلّل بأ ّن من أسباب فشل ثورة علامن ّية عرب ّية هو من
جهة عدم تقديم صوغ لكلامت جديدة تكون قريبة من الذات
الثائرة فتحقّق تغي ًريا بنيويّا يف الفكر ،ومن جهة أخرى عدم
اللغوي الذي يزخر
تق ّبل املجتمع لتعديالت مختلفة عن مخياله
ّ
بالدين .ليخلص بأنّه «قد يكون الهدف من الثورة هو خلق
مساحة جديدة بإمكانها االنصات إىل أية وجهة نظر مختلفة
كانت» .إذ ليس من تضارب ورصاع بني ال ّدين والعلم أو بني
الدين وااللحاد.
وبكتابة أدب ّية أنيقة يتأ ّمل عمر ص ّباغ يف معنى الواقع ،يف معنى
يقصها اإلنسان عن
القصة التي ّ
الخبز والكرامة والرصاع بينهام يف ّ
نفسه ،ورفض اإلنسان للواقع ومحاولة تغيريه ،إن مل يكن بالتهكّم
يطل عىل االنتفاضة اللبنان ّية يف  17ترشين أ ّول/
فباملثال ّية .ث ّم ّ
أكتوبر  ،2019فال يرى يف مشهدها سوى تغيريات متد ّرجة يف
تغي الواقع عىل مراحل ،رغم الثقة بأ ّن الواقع القديم قد
األفقّ ،
زال .وأمام تراجيديا املفارقات ،يرى ص ّباغ أنّه إن كان من وحدة
رضوريّة فلن تكون إالّ نتيجة فعل خالّق ،ويُنهي تأ ّمله بتساؤالت
حول املعنى وحول الذات.
هكذا ،يف عددها األ ّول تطرح «تيلوس» نفسها كمساحة مفتوحة
لكل ذي فكر ميضء وخالّق ،من أيّة خلف ّية دين ّية أو فلسف ّية
ّ
نقدي ح ّر حول األوضاع الكارث ّية التي
أىت ،وذلك من أجل حوار
ّ
تعيشها شعوب املنطقة بعد عرشات السنوات من اإلعالنات
ظل استمرار
الرسم ّية الستقالل بلدانها عن االستعامر املبارش ،ويف ّ
وتفش أزمة الهويّات واألصول ّيات
تح ّدي احتالل فلسطني،
ّ
الدين ّية ،واندالع الحروب املم ّزقة لحياة الشعوب.

احرتام الحقوق والتن ّوع عىل أساس املواطنة الكاملة.
ويقوم نجيب جورج عوض بعرض حول وجوه الهوت التحرير،
من املسيح الثائر يف وجه االضطهاد والقمع الذي يعاين منه فقراء
أمريكا الجنوبية ،إىل الهوت التحرير األفريقي-األمرييك ضد
التفرقة العنرصية واضطهاد األفارقة السود يف الواليات املتحدة،
والهوت يقدم املسيح كحامل خطاب ثورة ضد التفرقة الجندرية
ليطل بها إىل الواقع العر ّيب واستخدام لغة الهوت
والجنسان ّيةّ ،
املسيح الثائر واملسيحية التحررية من قبل سياس ّيني لتحفيز
الغرائز الطائف ّية .يصل عوض إىل أ ّن الخطاب املسيحي األصيل
هو الذي يح ّرر من الحياد واالنحياز ،إذ هو قائم عىل أالّ يقف
املسيحيون عىل الحياد يف مواجهة معاناة البرش والظلم ،من دون
أن ينحازوا ملجموع برشي ضد آخر أو ألجندة برشية ضد أخرى.
بينام يق ّدم وجيه يوسف قراءة للمسيح ّية والثورة فريى أ ّن
ميس مظاهر الحياة ،من دون أن تتب ّنى
للمسيحية موقفا الهوت ّيا ّ
املسيحي ،فهي تهت ّم ببناء السالم عىل قاعدة
موقفا واحد عىل أنّه
ّ
عالقات البرش يف املجتمع من دون أن تطرح برنامجا سياس ّيا
وشكال مح ّددا إلدارة الحكم .وهو يقرأ الثورة املسيح ّية عىل أنّها
ثورة تحاول تغيري نكهة العامل من دون عنف ،كامللح يف الطعام.
كل ظلم ،ألنهم
ومن هنا فاملسيحيون واملسيح ّيات يثورون عىل ّ
مشدودون للملكوت ويبنون ثورتهم عىل املبادئ اإلنجيل ّية،
وهذا ما يضعهم بشكل طبيعي يف تعارض مع الواقع .وغال ًبا ما
تكون الكلفة عالية ،وهي كانت التكلفة التي دفعتها األصوات
النبويّة عرب العصور.
ويقوم نرصالله زكريا بقراءة ملواقف الهوت ّية متباينة من
مسألة الحياة العامة ترتاوح بني العداء للعامل واالنفصال عنه،
وبني االنفصال التام عن العامل من دون عدائ ّية ،وبني االندماج
واملشاركة فيه ويف تغيري املجتمعات نحو األفضل .ويوضح كيف
أن الكتاب املق ّدس يدعم تو ّجه التحرير القائم عىل املساواة،
واالنحياز للفقراء والضعفاء واملقهورين ،وح ّرية التعبري وتقرير
املصري ،واملواطنة ،ومناهضة الظلم والقهر .ويخلص إىل توافق بني
وصايا الكتاب وبني رشعة حقوق اإلنسان.
املسيحي ينادي اإلنسان يك يعتني
ويرى خريستو امل ّر أ ّن اإلميان
ّ
بالخبز والح ّرية .فمن وجهة النظر املسيح ّية هذه الح ّرية ليست
واجب ،ويف نفس الوقت ينبغي للعدالة
فقط ح ّقاً بل هي
ٌ
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