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الظلم والعنف البنيوّيين: تشويه اإليمان والخيار 
الصعب بين النضال الالعنفّي والنضال العنفّي

            عنــد التأّمــل مبوضــوع العنــف يف الحــروب لتلّمــس قــراءة 

مســيحيّة، مــن الــروري وضــع هــذا التأّمــل يف إطــار الواقــع لئــال 

ــق  ــوق لتحقي ــم والت ــع الظل ــن واق ــا منفصــالً ع ــكالم عاّم ــأيت ال ي

العدالــة، وتبقــى املبــادئ مجدبــة غــري قــادرة عــى إلهــام الواقــع. 

مــن جهــة أخــرى، ينبغــي االنتبــاه يك يــأيت التحليــل ملتصًقــا 

بإنجيــل يســوع املســيح وحياتــه وتعاليمــه، لئــالّ ينحــدر التحليــل 

إىل واقعيّــة تستســهل الحلــول التــي تــرّبر أشــنع املارســات 

ــادئ اإلميــان بيســوع املســيح. وتخالــف مب

ظلم العنف السافر: بعٌض من واقع
          تخضــع البقعــة الجغرافيّــة املمتــّدة بــني غــرب أســية 

ــذ  ــف خارجــّي مســتمّر من ــامل العــريّب( لعن ــا )الع وشــال أفريقي

حــوايل املائتــي عــام؛ فبــني حملــة نابليــون عــى مــرص 1798 

وغــزو العــراق مــن الجيــش األمــرييكّ عــام 2003 كان العــامل 

العــريّب مرحــا لغــزوات واحتــالالت وحمــالت عســكريّة أوروبيّــة 

وأمريكيّــة وارسائيليّــة متتاليــة )مدعومــة مــن قــوى إقليميّــة( 

باإلضافــة إىل حــروب عربيّة-عربيّــة بتدّخــل أورويّب أو أمــرييكّ 

مبــارش، وقــد أحصينــا ســتّة وعرشيــن حربـًـا مبعــّدل حــرب واحــدة 

كّل حــوايل 8 ســنوات ونيّــف )جــدول 1(، رافقهــا تهديــم إنســايّن 

ــا. ــٍب له ــروات، ونه ــدٍر لل ــاّدي، وه ــوّي وم ــّي ومعن وأخالق

             إّن هــذه الحــروب التــي تهــدف، ككّل الحــروب، إىل 

اســتغالل مــوارد هــذه البــالد وإخضــاع ســّكانها األصليّــني، هــي من 

العوامــل األســاس املســؤولة عــن عــدم تقــّدم البــالد العربيّــة عــى 

ــم  ــة الحك ــة ألنظم ــة؛ باإلضاف ــات العاّم ــار والحّري ــق االزده طري

القمعيّــة املتحالفــة مــع العــدوان واالســتغاليّل الخارجيّــني. يف هــذا 

ــة بقيــام ميليشــيات َعرَّفَــت عــى  ــز الحــرب اللبنانيّ املحيــط، تتميّ

نفســها بأنّهــا "مســيحيّة" بخــوض الحــرب وارتــكاب املجــازر، ومــن 

هنــا تكتســب أهّميــة خاّصــة.

ظلم العنف الخفّي: ذاك العنف املنيّس
           باإلضافــة إىل العنــف الحــريّب، هنــاك عنــف ٌآخــر منــيّس 

أال وهــو عنــُف القمــعِ الســيايّس، يف فــرتات "الســلم"، والــذي 

يعمــل عــى أرس إرادة وأجســاد ماليــني مــن املواطنــني، ويرتكــب 

ــٌف  ــا عن ــاك أيًض ــل. وهن ــب والقت ــم التعذي ــن منه ــّق الكثريي بح

ــا  ــوّي، وإّن ــف الدم ــل العن ــا يقت ــل ك ــا، يقت ــر خبثً ــٌم" أك "ناع

بصمــت دون إســالة دمــاء. فتحــت مســّمى "املــوت" مــن املــرض 

ــنَي بتلويــث  ــة املواطن تقتــل أنظمــة االســتغالل الداخليّة-الخارجيّ

بيئتهــم )ميــاه، هــواء، غــذاء( وإهــال معايــري الســالمة؛ وإهــال 

الخدمــات الطبّيــة املجانيّــة... وتحــت مســّمى "التــّرب املــدريّس" 

تخفــي نظــم االســتغالل واقــع مســاهمتها املبــارشة بتفقــري عائالت 

تلجــأ إىل دفــع أوالدهــا للعمــل املبكــر. وأّمــا مســّمى "مســتويات 

الــذكاء" املنخفضــة، فيخفــي مســؤوليّة نظــم االســتغالل عــن قلّــة 

التغذيــة والفقــر وأثرهــا عــى الدمــاغ. إىل مــا هنالــك مــن عنــف 

ــا"  ــوّي يحــدث بصمــت تحــت ســتار "حــال الدني جســدّي ومعن

و"طبيعــة الحيــاة".

ظلم عنف الفصل العنرصّي االرسائييّل
ــوّي  ــف الســافر واملعن ــن العن ــة م ــة خاّص ــاك حال              وهن

الــذي يتعــرّض لــه الفلســطينيّون داخــل كامــل فلســطني املحتلّــة، 

إنّــه عنــٌف بنيــويٌّ يشــّكل سياســَة فصــل عنــرصّي، بشــهادة 

املطــران ديزمونــد توتــو الــذي أعلــن أنّــه يجــب عــى املســيحيني 

ــرارا بالشــبه  ــّوه م ــرصّي، ون ــة فصــل عن ــل دول ــروا يف إرسائي أن ي

الكبــري بــني النظــام االرسائيــيّل ونظــام الفصــل العنــرصّي الجنــوب 

فلســطني  املســيحيّة يف  للكنائــس  كان  وقــد  البائــد.  أفريقــّي 

ــرّض  ــذي يتع ــع ال ــواع القم ــا إىل أن ــري فيه ــّددة تش ــف متع مواق

لــه الفلســطينيّون مــن قبــل نظــام األبارتهايــد االرسائيــيّل وتدعــو 

ــه. ملقاطعت

خريستو املّر
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جدول رقم ١: أهّم الغزوات والحروب التي شّنت عىل )ويف( العامل العريّب منذ حملة نابليون بونابارت عام ١٧٩٨

 عدد السنوات الفاصلةالعامرقم
البلد املعتدى عليهاالبلد املعتدىعن الحرب السابقة

مرصفرنسا١١٧٩٨

الجزائرفرنسا2١٨٣٠٣2

مرصبريطانيا٣١٨٨2٥2

تونسفرنسا4١٩٠٣2١

املغربفرنسا٥١٩١١٨

ليبياايطاليا6١٩١١٠

لبنانفرنسا٧١٩١٩٨

فلسطنيبريطانيا٨١٩١٩٠

سوريافرنسا٩١٩2٠١

فلسطنيبريطانيا - ثورة الفلسطينيني١٠١٩٣6١6

فلسطنيدولة إرسائيل االستيطانّية - بريطانيا١١١٩4٧١١

مرصفرنسا - بريطانيا - دولة ارسائيل االستيطانية١2١٩٥6٩

اليمنحرب أهلّية )بريطانيا، السعودية، مرص، األردن(١٣١٩626

دولة ارسائيل االستيطانية ١4١٩6٧٥
 فلسطني)الضفة الغربية
وغزة(, مرص وسوريا

لبنانحرب أهلّية )تدّخل إقليمّي ودويّل(١٥١٩٧٥٨

لبناندولة ارسائيل االستيطانية ١6١٩٧٨٣

ايران - العراقايران - العراق١٩٨٠2 -١٧١٩٨٨

لبناندولة ارسائيل االستيطانية ١٨١٩٨22

الكويتالعراق١٩١٩٩٠٨

العراقالواليات املتحدة االمريكية2٠١٩٩١١

الجزائرحرب اهلية2١١٩٩١٠

العراقالواليات املتحدة االمريكية222٠٠٣١2

لبناندولة ارسائيل االستيطانية 2٣2٠٠6٣

ليبيا)حرب أهلّية )الواليات املّتحدة – فرنسا – بريطانيا – حلف شامل األطليس – اإلمارات242٠١١٨

حرب أهلّية )الواليات املّتحدة، السعوديّة، إيران، اإلمارات العربّية املّتحدة، األردن، لبنان، 2٥2٠١١٠
سورياالعراق، دولة إرسائيل االستيطانّية(

اليمنحرب أهلّية )السعوديّة، اإلمارات العربّية املّتحدة، إيران، الواليات املّتحدة(262٠١٥4
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تأّمالت يف ضوء رسالة االنجيل
         كيــف يتعامــل اإلنســان املســيحّي مــع كّل هــذا العنــف؟ 

ســنكتفي هنــا باإلشــارة إىل موقفــني مســيحيّني مــن العنــف 

مــن خــالل رأي للمطــران جــورج خــر )جبــل لبنــان للــروم 

األرثوذكــس(، ومــن خــالل قــراءة لنتــاج املفّكــر الالهــويتّ كوســتي 

بنــديل مــن خــالل كتبــه "نضــال عنفــي أم ال عنفــّي إلحقــاق 

العدالــة"، و"املحبّــة والعدالــة والعنــف"، و"النضــال الالعنفــّي 

ــور". ــح وص مالم

ــف،           املوقــف املســيحّي األســاس هــو رفــض مارســة العن

ــيحيني  ــم املس ــن فه ــوع، وم ــم يس ــف وتعالي ــن مواق ــا م انطالق

ــن أّن  ــون، وم ــه يف الك ــد الل ــن مقاص ــا م ــن يوم ــل مل يك أّن القت

ــة  ــا يف عائل ــى أًخا/أختً ــن رشور – يبق ــل م ــا فع ــان - مه اإلنس

اللــه اآلب. يعــرّب املطــران خــر عــن هــذا املوقــف يف حديــث لــه 

بعنــوان "العنــف يف منظــور الالهــوت املســيحي" بقولــه "ولكــون 

العنــف يثــري العنــف، ينبغــي أن تعــفَّ عنــه ليبطــل – بغفرانــك – 

البغــض الــذي حــلَّ يف خصمــك. هــذا هــو معنــى قــول النــارصي: 

. ذلــك إنَّ املحبــة هــي ذروة الســعي ملحــو الــرشَّ  ال تقاومــوا الــرشَّ

عنــد اآلخــر... أنــت مقتنــع أنَّ أحــًدا ال يــؤذي نفســك، ولــو أرضَّ 

ــه آذى نفســه فقــط، لذلــك  مبصالحــك أو جســدك. أنــت تــرى أنّ

ــف  ــو موق ــف ه ــذا املوق ــب". ه ــه... بالح ــا ل ــه طبيبً ــَك الل عيَّن

املحبّــة املطلقــة التــي تأنــف أن تقتــل مهــا كان الســبب، ميثّلهــا 

أمّيــا متثيــل يســوع املســيح اإللــه املتجّســد املعلّــق عــى الصليــب 

ــًة بريئــة. ضحيّ

ــايّئ يف  ــور يف الفلســفة وأخّص ــديل، وهــو دكت ــا كوســتي بن       أّم

علــم النفــس، فهــو ينطلــق مــن مســلّمة رضورة إحقــاق العدالــة 

ــد  ــا عن ــا منه ــلّمة مفروغ ــت مس ــذه ليس ــذه األرض، وه ــى ه ع

املؤمنــني واملســؤولني الدينيّــني. ينطلــق بنــديل مــن الــرورة 

االنجيليّــة بالتمّســك )1( مبحبّــة األعــداء التــي تفــرتض عــدم 

اســتعال العنــف، )2( ومبقاومــة الــرّش ورفــع الظلــم عــن إخــوة 

يســوع الصغــار، فــريى بــأّن النضــال الالعنفــّي هــو الوســيلة التــي 

ــح  ــا. ويوض ــني مًع ــني االنجيليّت ــني الرورت ــق هات ــمح بتحقي تس

بنــديل أّن النضــال الالعنفــّي يتفــّوق عــى العنفــّي يف نــواح عمليّــة، 

فهــو، مثــالً، يســمح بشــّق صفــوف الخصــم، ومبشــاركة أوســع مــن 

ــه. ــر ذات الشــعب يف تحري

            لكــّن تحقيــق العدالــة يبقــى املعيــار األســاس عنــد بنــديل. 

ولذلــك رغــم تفضيلــه للنضــال الالعنفــّي لتحقيــق العدالــة، يــرى 

ــه مــن املمكــن مارســة  ــه إن اســتحال النضــال الالعنفــّي، فإنّ بأنّ

ــارس تحــت رشوط صارمــة  ــة، عــى أن مُي العنــف إلحقــاق العدال

منًعــا لجنــوح العنــف إىل التدمــري، وانقالبــه عــى غايــة العدالــة. 

فبنــديل يشــّدد أن العنــف رّش، ولكّنــه قــد يكــون أهــون الرّشيــن: 

رّش ظلــم العــدّو )الداخــيّل أو الخارجــّي( الــذي يســحق الشــعب، 

ورّش العنــف الــذي يلحــق بالعــدّو عنــد اســتخدام الُعنــف إلحقاق 

العدالــة. 

           هكــذا، يبقــى بنــديل مشــدودا إىل متطلّبــات اإلنجيــل دون 

أن يغفــل عينــه عــن الواقــع، فيقــف موقًفــا وســطًا بــني موقفــني، 

املوقــف األّول ينظــر إىل العنــف برومنســيّة أو مبيكيافلّيــة، متعاميًا 

عــن مخاطــر اســتعال العنــف )كانفــالت الغرائــز، وانقــالب 

العنفيّــني عــى املبــادئ التــي نــادوا بهــا، والتنكيــل، وقمع الشــعب 

ــة تريــد  بعــد تحريــره(، واملوقــف الثــاين يتمّســك بطهريّــة العنفيّ

ــف  ــا كلّ ــف مه ــة العن ــض مارس ــا ترف ــة ولكّنه ــاق العدال إحق

ــك  ــب بذل ــة، فتنقل ــة العدال ــها فرص ــى نفس ــّوت ع ــن، فتف الثم

عــى هدفهــا.

ــف،  ــة العن ــه ملارس ــر يف رفض ــران خ ــى املط ــن حتّ           لك

ــا إىل  ــة، وإّن ــرب الدفاعيّ ــوع الح ــرّق إىل موض ــه ال يتط ــدو أنّ يب

موضــوع تعامــل اإلنســان املســيحّي مــع كّل آخــر داخــل مجتمــع 

ــف يف  ــن العن ــه ع ــول يف حديث ــالم؛ فيق ــة وس ــه عدال ــامل في مس

ــب  ــرشِّ يتطل ــرشَّ بال ــاوم ال ــيحي: "أال تق ــوت املس ــور الاله منظ

جهــاًدا روحيًّــا كبــريًا يفــرتض العدالــة مقرونــة بالســالم. أن ترفــض 

يل عدالتــي وحريتــي هــو أن ترفضنــي مــن جــذوري" )التشــديد 

ُمضــاف(، وكأنّــه بذلــك يــرتك املجــال مفتوحــا أمــام إمكانيّــة 

اللجــوء للعنــف يف حــاالت انعــدام العدالــة والســالم. ويؤيّــد 

تفســرينا هــذا مــدح املطــران خــر، يف مقالــة أخــرى للمناضلــني 

ــة؛ فهــو  ــة االســتيطان العنــرصّي االرسائيليّ الفلســطينينّي ضــّد دول
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رغــم إميانــه بالوســائل الالعنفيّــة إالّ أنّــه يقــرتب مــن اإلقــرار 

ــوع إىل  ــول يس ــه "دخ ــه يف مقالت ــّي بقول ــال العنف ــرورة النض ب

ــار، 27 نيســان، 2002( "ســتقوم فلســطني ليــس  أورشــليم" )النهـ

فقــط مبقادســها ولكــن مبجاهديهــا امليامــني." )التشــديد ُمضــاف(. 

ــه بالفرنســيّة حــول رّس الشــكر  ــة ل ــن بوضــوح يف مقال وهــو أعل

ــرّبر  ــد أّي م ــه "ال يوج ــت )2019( أنّ ــة كونتاك ــر يف مجلّ والتحري

للحــرب يف الــرتاث اآلبــايّئ اليونــايّن، ألّن الحــرب هــي املــوت. لرمّبــا 

ميكننــا أن نقبــل الحــرب الدفاعيّــة... أتفّهــم أن يريــد اإلنســان أن 

ــه". ــن مواطني ــع ع ــة وأن يداف ــش يف الحّري يعي

عنف الحروب وأثره عىل اإلميان
 .             برأينــا، علينــا أن نقــرأ رؤيــة بنــديل املتوازنــة بتــأنٍّ

ــا  ــتحيل فيه ــرة يس ــروف قاه ــط يف ظ ــف فق ــّوغ العن ــديل يس بن

النضــال الالعنفــّي. وقــد عــّدد مبــادئ ومعايــري ينبغــي أن تضبــط 

ــار  ــاب احتق ــا: اجتن ــّدد عليه ــروب، وش ــف يف الح ــتخدام العن اس

العنــف  مذهبــة  تجّنــب  إنســانيّته،  مــن  وتجريــده  الخصــم 

ــف يف  ــرص العن ــه، ح ــة علي ــة مطلق ــاء مرشوعيّ ــده وإضف ومتجي

ــاة الخصــم قــدر اإلمــكان. دون  ــم، احــرتام حي ــة الظل هــدف إزال

هــذه الضوابــط مــن املرّشــح أن يتدهــور اســتخدام العنــف )عــى 

افــرتاض أنّــه يســتعمل للتحريــر والعدالــة وليــس لتثبيــت ســلطة 

ظاملــة( إىل قمــع وحــّي، وعاجــال أم آجــال ال بــّد أن يتحــّول هدفه 

ــني. ــاس املظلوم ــدّو" إىل الن ــن "الع م

            يف ظــّل مــا تشــهده منطقتنــا مــن حــروب ومجــازر، مــن 

الواضــح أنـّـه مــن الســهل أن ينــى اإلنســان الضوابــط التــي يجب 

أن تحكــم أّي لجــوء إىل الســالح. فقــد رأينــا مــرارا وتكــرارا تيّــاراَت 

التزمــت العنــف لتحقيــق العدالــة )عــى األقــّل مــن وجهــة 

ــد أن  ــف دون رادع، بع ــتخدام العن ــت إىل اس ــّم جنح ــا( ث نظره

ــوش"  ــرشات" أو "وح ــم "ح ــوم واعتربته ــانيّة الخص ــخت إنس مس

ــها  ــّوغت لنفس ــه"، فس ــب "تنظيف ــان" يج ــاخ" أو "رسط أو "أوس

ــم،  ــكاب املجــازر بحّقهــم وحــّق أطفالهــم ونســائهم وعائالته ارت

ومارســة التعذيــب، وقتــل الجرحــى، وتشــويه الجثــث، وبــّررت 

ــا  ــه دفــاع عــن النفــس أو عــن الوطــن وإحقاقً ــك عــى أنّ كّل ذل

ــة. لعدال

ــو  ــة، ه ــوريّة واللبنانيّ ــني الس ــاه يف الحرب ــا رأين ــع م          وأبش

اســتخدام الديــن نفســه للرتويــج لألجنــدات السياســيّة وللجرائــم 

واملجــازر واألفعــال املشــينة لهــذا الفريــق أو ذاك باســم املســيحيّة 

ــّي  ــار األخالق ــاع املعي ــة(. وض ــم اليهوديّ ــالم، وباس ــم اإلس )وباس

ــات  ــيحينّي يف موج ــن املس ــرية م ــداد كب ــت أع ــويّن، فانجرف والقان

الدعــوة إىل القتــل والتشــّفي، متهّجمــة عــى الجرائــم عندمــا 

تصــدر عــن "اآلخــر"، ومــرّبرة إيّاهــا عندمــا تصــدر عــن الفريــق 

الــذايتّ. وجــرى يف الحــرب الســوريّة مثــال اســتخدام عبــارة "الدروع 

ــد غــزو  ــالل األمــرييكّ عن ــي اســتخدمها جيــش االحت ــة" الت البرشيّ

العــراق، ويســتخدمها جيــش االحتــالل للكيــان الصهيــويّن يف 

فلســطني؛ واســتخدمت وســائَل إعــالٍم هــذه العبــارة التــي طاملــا 

ــب.  ــاٍض قري ــا يف م انتقدته

          هكــذا، فقــد كان للحــروب واللجــوء إىل العنــف أثــرًا 

ــري  ــدا ذاك األخ ــد غ ــلوك، فق ــان بالس ــة اإلمي ــى ترجم ــا ع فادًح

ــات االنجيــل، فخــان الكثــري مــن املســيحيني  يف تضــاد مــع متطلّب

ــوح. ــال بوض ــب أن يُق ــر يج ــو أم ــيحهم، وه ــيحيات مس واملس

عنف السلم وأثره عىل اإلميان
           باإلضافــة إىل العنــف الدمــوّي املســتمّر حتـّـى اليــوم، بقــي 

عنــُف القمــع اليومــّي الداخــيّل ســيّد املوقــف بعــد التحــّرر مــن 

املســتعمر الخارجــّي، مــا خــال فلســطني التــي تخضــع الحتــالل من 

قبــل القامئــني عــى آخــر مــرشوع اســتيطايّن عــى وجــه الكوكــب. 

هــذا العنــف اليومــّي املســكوت عنــه، عنــف أزمنــة الســلم، كان 

لــه أيضــا أثــرًا ملحوظًــا هــو اآلخــر عــى اإلميــان املســيحّي، وأّدى 

إىل تشــّوهات إميانيّــة بــارزة. 

               ففــي ظــّل أنظمــة قمعيّــة ال تــرتك للمــرء حّريــة 

ــفّي،  ــه، أو الســجن التعّس ــدان حيات ــن فق ــري دون خــوف م التعب

أو التعذيــب، يجنــح املــرء إىل )1( اجتنــاب أّي نقــد مــن أّي 

نــوع أليّــة ســلطة، )2( والشــعور بالحاجــة الدامئــة للحايــة مــن 

تعّســفات الحكــم، )3( وانعــدام األمــان والثقــة باآلخــر. هــذا 
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كلّــه يدفــع باإلنســان إىل مواقــف مخالفــة لإلنجيــل، منهــا اثنــني: 

األّول هــو اجتنــاب العمــل العــام واالنطــواء عــى إميــان محصــور 

ــة، والثــاين هــو االشــرتاك مبارســة  بالطقــوس والخدمــة االجتاعيّ

ــّي. ــف اليوم العن

االنطواء الطقويّس
ــرء  ــه امل ــي في ــا" يق ــا ورائيّ ــا "م ــس دين ــيحيّة لي              املس

ــد صــّى إىل اآلب  ــامل"، فيســوع ق ــارج الع ــا "خ ــه يحي ــه كأنّ حيات

قائــالً "ال أطلــب منــك أن تخرجهــم مــن العــامل بــل أن تحفظهــم 

ــة  ــوّي لألنظم ــف املعن ــش يف ظــّل العن ــّن العي ــر". لك ــن الرّشي م

القمعيّــة يــؤّدي باإلنســان إىل تضييــق هامــش اهتاماتــه إىل 

دوائــر أصغــر فأصغــر، وحــرص اهتاماتــه يف شــؤون العائلــة 

والقضايــا الكنســيّة الداخليّــة؛ والحالــة الوحيــدة التــي عمــل فيهــا 

املســيحيّون يف الشــأن العــام بشــكل بــارز كانــت يف لبنــان، ولكّنهــا 

حالــة عــرّبت عنــد قطاعــات واســعة ليــس عــن االنجيــل وإّنــا عــن 

مخالفــة لــه وملتطلّباتــه، إذ كان حالــة انطــواء طائفــّي شــوفينّي.

              إّن العنــف اليومــّي لألنظمــة هــو من العوامل املوضوعيّة 

ــيّل  التــي أّدت إىل انطــواء عــى الطقــوس، وإىل "زهــد" غــري إنجي

بالشــأن العــام، وتضّخــم غــري صّحــي لناحيــة مهّمــة مــن الحيــاة 

ــي  ــت كّل يشء - أال وه ــة وليس ــى ناحي ــا تبق ــيحيّة - ولكّنه املس

ــم  ــكاد تلته ــٌة ت ــي ناحي ــان، وه ــات الرهب ــوم وكتاب ــالة والص الص

كّل النواحــي الحياتيّــة األخــرى كاالهتــام بالرتبيــة، وبــاألدب، 

والفنــون، والعلــوم، بــل وحتّــى اإلنجيــل نفســه، إذ يغيــب يف 

بعــض األحاديــث والكتابــات أّي اســتلهام ليســوع وكالمــه وحياتــه 

ــاء. ويُكتفــى بــرتداد كتابــات الرهبــان واآلب

               إّن العنف اليومّي يف أزمنة الســلم هو جزء أســاس من 

األســباب التــي أّدت إىل الفصــام الــذي نــراه منتــرشا بــني األفــكار 

واألعــال، بــني معرفــة تفاصيــل العقائــد ومارســة الطقــوس وبني 

االنســحاب الــكيّل مــن الحيــاة العامــة، وضعــف الحّســه النقــدّي 

)الــذي يحتــاج إىل حّريــة(، وانتشــار ذهنيّــة الخضــوع واالســتزالم. 

ــى يف بلــد فيــه مجــال مقبــول مــن الحّريــة كلبنــان، تنتــرش  وحتّ

ــوّي  ــف املعن ــار العن ــبب انتش ــوع بس ــتزالم والخض ــة االس ذهنيّ

املتمثـّـل باالســتغالل والتفقــري ورمــي الفتــات مــن الحقــوق مقابــل 

الخضــوع االعمــى للسياســيّني.

الفصام واالشرتاك مبامرسة العنف اليومّي
           يف ظــّل الرتبيــة عــى الخضــوع، والخــوف، والعيــش عــى 

مســتوى تزويــر الوجــود، يُدفــع املواطــن بحكــم األجــواء القمعيّــة 

ــة( إىل الكــذب، فيَشــكر املتســلّطني عندمــا  )الجســديّة أو املعنويّ

يُطلــب منــه ذلــك، ويعيــد انتخابهــم أو "مبايعتهــم" )واالثنــني ال 

يختلفــان ســوى بالشــكل يف ظــّل التالعــب بقوانــني االنتخابــات(، 

ــى  ــل ع ــوى"، وتحام ــن "األق ــوف م ــة يف خ ــن عاّم ــا املواط ويحي

"األضعــف" للتعويــض عــن واقعــه. 

هــذا الوضــع هــو أيًضــا وراء انتشــار العنــف، والخضــوع والتســلّط 

معــا )وهــا دامئــا يرتافقــان(، يف الكنيســة بــني اإلكلــريوس، وبــني 

ــن  ــس م ــذا يعك ــة. وه ــع عاّم ــريوس، ويف املجتم ــعب واإلكل الش

جديــد العيــِش الفصامــّي بــني متطلّبــات اإلميــان املعروفــة فكريًّــا، 

وبــني العيــش العمــيّل لهــا.

ــذي يعيشــه  ــراغ الداخــيّل ال ــوم النفــس أّن الف ــنّي عل             تب

ــرارة،  ــس للم ــش واإلذالل، يؤّس ــراغ التهمي ــوع، ف ــان املقم اإلنس

ولتصاعــد الغضــب، ولتصاعــد عنــٍف كامــٍن ينتظــُر اللحظــة 

ــام  ــة يف االنتق ــد اّن الشــعور الداخــيّل بالرغب املتاحــة لينفجــر. بي

مخيــٌف يف ظــّل القمــع، لهــذا يهــرب اإلنســان منــه باملزيــد مــن 

ــن  ــاعر ع ــٍت للمش ــعر، يف كب ــا يش ــس م ــار عك ــوخ وإظه الرض

مســتوى اإلدراك والوعــي، فيعيــش عــى مســتوى تزويــر الوجــود. 

هكــذا يُظهــر اإلنســان الطاعــة والرضــوخ ويخفــي ذاتــاً مهزومــة 

تنفجــر يف عنــف مــدوٍّ عنــد أقــّل مشــكلة. وإن كان البعــض يظهــر 

مظاهــر "القــّوة" إالّ أنـّـه راضــخ ملــن هــو " أقــوى" ويحيــا يف تزويــر 

الوجــود نفســه، وحتّــى أعــى الهــرم املهــزوم أيًضــا أمــام الحامــي 

الخارجــّي. 

ولكــّن الوضــع الفصامــّي وتزويــر الوجــود ليســا حكــرا عــى 

األنظمــة القمعيّــة الســافرة، فهــو وضــع يشــرتك فيــه أيضــا 

ــع  ــت تتمتّ ــو كان ــتغالليٍّة ول ــٍم اس ــدان ذات نظ ــون يف بل املواطن

بهامــش مــن الحّريــة، كلبنــان، فاملواطــن فيهــا يعيــش يف خــوف 
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دائــم: مــن املــرض، مــن الفقــر، مــن البطالــة، إلــخ. فــإذا بــه يبدي 

اإلعجــاب والرضــوخ للزعيــم الســيايّس، ويخفــي الــذّل والغضــب 

ــه.  ــايّن نفس ــطار الكي ــه االنش ــام. إنّ ــة باالنتق والرغب

خالصة: أيّة وسيلة للنضال وإحقاق العدالة؟
           يســوع كان مواجهــا للســلطة الدينيّــة والسياســيّة، 

ويجــب التأكيــد عــى أّن النضــال مــن أجــل حيــاة االنســان هــو 

املوقــف املســيحّي املنســجم مــع االنجيــل. كــا يجــب التأكيــد أّن 

الوســيلة املنســجمة مــع اإلنجيــل هــي النضــال الالعنفــّي. ولكــن، 

يف حــال انتفــت القــدرة عــى النضــال الالعنفــّي، يجــوز االنطــالق 

ــاع  ــداء والدف ــة األع ــّي محبّ ــؤوليّة وصيّت ــع مس ــن رضورة جم م

ــق  ــّي كحــّل أخــري لتحقي ــام بنضــال عنف عــن املســتضعفني، للقي

ــة، لكــن يف ظــّل رشوط صارمــة مــن احــرتام اإلنســان.  العدال

              إّن الحــروب التــي تشــّن إلخضــاع شــعوب العــامل العــريّب 

ــذي يُخضــع  ــيّل ال ــد االرسائي ــوارده؛ ونظــام األبرتهاي واســتغالل م

الفلســطينيّني لسياســات التمييــز العنــرصّي وأنــواع القمــع والقتــل 

املَُمنهــج، كــا واألنظمــة العربيّــة التــي تُخضــع شــعوبها للعنــف 

البوليــيّس واملعنــوّي )اســتغالل(، يولـّـدان العنــف يف املجتمع. هذا 

ــوس،  ــى الطق ــواًء ع ــا كاالنط ــة منه ــارا إميانيّ ــد أخط ــع يولّ الوض

واالنســحاب "الطهــرّي" غــري الطاهــر مــن العــامل، والتزويــر 

ــت  ــذي يتفلّ ــّي ال ــف اليوم ــايتّ، والعن ــام الحي ــودّي، والفص الوج

ــتخداما  ــا، واس ــالً له ــازر، وتهلي ــا ملج ــم ارتكابً ــى يرُتج ــا أعم عنًف

ــة واســتغالليّة. إّن أحــد  للــه لتربيرهــا، وتقديًســا لسياســات قمعيّ

ــو أّن  ــي، ه ــس، برأي ــا الكنائ ــاين منه ــي تع ــربى الت ــاكل الك املش

ــان  ــى اإلمي ــع( والخفّي)اســتغالل( ع ــف الســافر )القم ــار العن آث

يف أزمنــة الســلم مل تُحلـّـل كفايــة، ولهــذا ال يوجــد تشــديد تربــوّي 

مســيحّي عــى رضورة مواجهتــه والحــرص عــى االنتبــاه مــن 

ــره.  مخاِط

            إّن الكنيســة تحتــاج إىل التحديــق بــكّل وضــوح بالظلــم 

والعنــف البنيويّــني املرســوَمني يف األنظمــة، واملســاهَمني بتشــويه 

اإلميــان، وإدانتهــا عــوض غــّض النظــر عنهــا. إّن البــالد العربيّــة 

التــي يقطنهــا مســيحيّون، تفتقــر يف الحقــل العــام إىل التــزام 

مســيحّي، إنجيــيّل، ال طائفــّي، ال ُعنفــّي، يعمــل لتحريــر اإلنســان 

ــوز  ــوّي )الع ــوز املعن ــن الع ــاّدي )االســتغالل( وم ــوز امل ــن الع م

إىل الحّريــة(، التزامــا يعمــل مــع الجميــع يف املجتمــع، مــن أجــل 

ــاة  ــا يف الحي ــم مالمحه ــني 13: 1٤( برس ــة" )عرباني ــة اآلتي "املدين

ــأيت "وهــو  ــذي ي ــاَء يف الزمــن ال ــة الحــارضة أحي ــة يف املدين العاّم

ــرس 1: 12(،  ــارض" )2 بط ــّق الح ــاهدين "للح ــارض"، ش ــوم ح الي

عــدال وحّريــة وكرامــة ينعــم بهــا جميــع خلــق اللــه. 
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