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خريستو املّر

المسيحّية والثورة:
ثورة اإلنسان الُمشاِرك 

املشارِك«  الشخص  ثورة  إنّها  فرديّة،  ليست  املسيح  »ثورة 

كليامن) (أوليفيه 
يف زمن االنتفاضات املتتالية يف الدول العربية يتساءل املرء ماذا 

كشفت  واملسيحينّي.  املسيحيّات  موقف  يكون  أن  املفرتض  من 

مواقف  كثب  عن  مراقبتها  لنا  تسّنى  التي  اللبنانيّة  االنتفاضة 

فيقف  املتّخذة،  املواقف  يف  وانشطار  الكنائس  قلب  يف  مذهلة 

خطاب  نقدّي  وغري  غري مرشوط  بشكل  يتبّنون  الذين  جهة  من 

يعارضونه  أو  فيه،  مؤيّدوهم  يكون  عندما  القامئة  السلطات 

الفئتان وجهان  (وهاتان  السلطة  آخرين خارج  لفاسدين  انحيازا 

أخرى  جهة  ومن  والعصبيّة)،  التبعيّة  عملة  هي  واحدة  لعملة 

منحازين  غري  القامئة  السلطات  مواجهة  يف  مجموعات  وقفت 

الهاوية، مشاركني يف  إىل  البالد  يشّد  الذي  القائم  النظام  ألطراف 

تحّركات االنتفاضة التي مل تنته فصولها بعد، برأينا.

١- املسيحّيات واملسيحّيون مطالبون بالحّرية
تتفّحص  أن  يجب  اإلنسانيّة  لألوضاع  مسيحيّة  مقاربة  أيّة  برأينا 

أال  املسيحيّة،  قرأته  كام  الخليقة  هدف  زاوية  من  األوضاع  تلك 

وهو االتحاد بالله-املحبّة. هذا االتحاد ال ميكنه أن يكون إالّ عن 

طريق املحبّة التي هي طبيعة الله، طريقة وجود الله (الله ليس 

هي  اإلنسانيّة  املحبّة  فإّن  وبالتايل  محبّة)،  هو  وإّنا  يحّب  فقط 

رشط االتّحاد بالله، ونعلم من خربتنا البرشيّة أّن رشط املحبّة هو 

محبّني  لبرش  بحاجة  نفسه  وجعل  حرّة،  محبّة  هو  الله  الحّرية. 

أحراًرا ليتّحدوا معا يف وحدة محبّة-حرّة. 

من وجهة النظر املسيحيّة هذه الحّرية ليست فقط حّقاً بل هي 

يريدنا  املسيح،  يسوع  وجه  يف  إرادته  قرأنا  كام  فالله،  واجٌب؛ 

أحرارا، بحيث أّن االبن تجّسد ومات وقام ليك نتحّرر من الخطيئة 

البرُش  سيبادُل  كيف  وإالّ  الحّب،  عىل  قادرين  لنكون  أساًسا  أي 

مع  الحّب  وحدة  هدف  إخطاء  هي  الخطيئة  بحّب؟  حبَّه  اللَه 

ليك  الحّب،  عىل  مترين  هي  املسار،  تصحيح  هي  والتوبة  الله، 

نستطيع أن نتّحد بالله، والبرش، مبحبّة أعمق فأعمق.

تكمن يف  اجتامعيّة  ترجمة عمليّة  له  الخطيئة  التحّرر من  ولكن 

الضمري، حّق  حّرية  الفكريّة،  كالحّرية  الحّق:  جانب  إىل  الوقوف 

التعليم، حّق الطبابة، حّق العمل، أي باختصار الكرامة اإلنسانيّة. 

وتكمن بالتايل يف مامرسة حّرية التعبري والحّرية السياسيّة ليتمّكن 

اإلنسانيّة.  الكرامة  تناسب  التي  املشاريع  اختيار  من  اإلنسان 

الحّرية  وأّن  رضوريّة،  ليس  االختيار  حّرية  أّن  قائل  يقول  قد 

ظّل  يف  حتّى  ممكنة  األخرية  هذه  وأّن  األهّم،  هي  »الداخليّة« 

الديكتاتوريّات وانعدام حّرية االختيار السياسيّة. برأينا، قد يصّح 

املتميّزين  البرش  استثنايّئ يف حفنة صغرية من  الكالم بشكل  هذا 

أّن  كلّها  تدّل  واالجتامع  والنفس  الرتبية  علوم  لكّن  كبري،  بشكل 

البيئة التي ينمو فيها الشخص ال بّد أن تؤثّر عىل نظرته يف الحياة 

والروحيّة:  النفسيّة  »الداخليّة«  توّجهاته  وعىل  مشاعره  وعىل 

أجياال  تنشئ  قمعّي  جّو  يف  الرتبية  بأّن  تقول  القاعدة  مثالً، 

وتغيري  إلخ.  العمل  ومجال  العائلة  يف  ومتارسه  القمع  تستبطن 

االستثناء هنا  تربويّة ونفسيّة هائلة.  يتطلّب جهودا  املنحى  هذا 

القاعدة. يؤكّد 

لهذا فإّن سلب حّرية التعبري هو رّش ألسباب كثرية، وعىل األقّل ألنه 

السياسيّة  الحياة  للحياة يف  ما هو مدّمر  يختار  أن  االنسان  يجرب 

االنسانيّة، للجسد  للكرامة  القمع ُمهني  أّن  واالقتصاديّة، عدا عن 

وللنفس، يذّل اإلنسان، ويسبّب آالما نفسيّة مربحة، ولذلك ال بّد 

من مواجهته بجميع األحوال كرّش.

وقد يقول قائل أّن الحّرية »الداخليّة« ممكنة حتّى يف ظّل القمع 

االقتصادّي يف ظّل نظام استغاليّل، ولكن القمع االقتصادّي يؤثّر - 

حتّى حّد التخريب والتدمري أحيانًا - يف العيش، والجسد، والقدرة 

عىل  والقدرة  الذكاء،  ومستويات  والبيئة،  والصّحة،  التعلّم،  عىل 

العمل املنتج، واالستقالليّة (بسبب الخوف من البطالة)، إلخ. هل 

بنمّو  تسمح  أوضاع  هي  هل  الضمري؟  عنها  يرىض  أوضاع  هكذا 

الحّرية الداخليّة أم هي تحارصها؟ هل هي أوضاع منسجمة مع 

املشاركة التي عاشتها الكنيسة األوىل؟ هل هي أوضاع منسجمة 

مع خّط ذاك الذي جاء »لتكون الحياة وتكون أوفر« فاهتمَّ بجوع 

الحزاىن،  وحزن  وأجسادهّن،  وأجسادهم  والجائعات،  الجائعني 

هي  الجائرة  األوضاع  هذه  أليست  املوت؟  فرّقهم  الذين  ولوعة 

يجب  أال  القامئة؟  البُنى  يف  املعّششة  الجامعيّة  للخطيئة  ترجمة 

عىل من اتّبع يسوع مواجهة الخطيئة بكّل أشكالها ونتائجها؟ إنّنا 

نعتقد أّن الجواب هو: بىل وإالّ نكون نغّض النظر عن الوحشيّة 
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والتدمري والقتل البطيء الذي نراه حولنا. 

يجب الدفاع عن الكرامة اإلنسانيّة يف وجه كّل ما يقمعها، أكان 

نظاًما تربويّا أو سياسيّا أو اقتصاديّا أو غري ذلك. الدفاع عن حّرية 

حّرية  تعطي  قد  االستغالليّة  االنظمة  فبعض  يكفي،  ال  التعبري 

إنسان  حّرية  هي  فام  شكليّة،  حّرية  تبقيها  ولكّنها  كبرية  تعبري 

إنسان  تعبري  حّرية  هي  وما  يومه،  قوت  يؤّمن  أن  يستطيع  ال 

معلومات  عىل  الحصول  مثن  ميلك  ال  أو  القراءة  من  يتمّكن  ال 

هي  االستغالليّة،  األوضاع  كام  القمعيّة  األوضاع  إّن  صحيحة؟ 

نتيجة بُنى وليس مجرّد صدف أو ترجمة إلرادة إلهيّة (حاشا أن 

نلصق ذلك بإله يسوع املسيح الذي »يرشق شمسه عىل األخيار 

واألرشار«). هذه البنى غري مناسبة لنمّو الحّرية وال لنمّو املحبّة، 

ذلك،  ألجل  العامل.  هذا  يف  امللكوت  لنمّو  مناسبة  غري  وبالتايل 

املساهمة  االستغالليّة.  تلك  كام  القمعيّة  األنظمة  مواجهة  تجب 

املسيحيّة يف هذا املجال تكون بالتأكيد عىل رضورة جمع الحّرية 

إنسانيّة  لحياة  املاّدية  الرضورات  بكّل  الحّرية  أي  بالـ»خبز«، 

باللقاء  بالرغبة  ُملحًقا  كّل ذلك  يكون  أن  كرمية، وتكون برضورة 

بوجه يسوع الحبيب.

أنّه »ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان ولكن بكّل  صحيح بالطبع 

كلمة تخرج من فم الله«، ولكن هذا ال يعني أّن الخبز غري مهّم، 

كاف  ليس  الخبز  كفايته،  تنفي  الخبز،  رضورة  تنفي  ال  الجملة 

للحياة ولكّنه رشط رضورّي ال ميكن تسخيفه؛ فإن كانت حاجايت 

املاّدية غري مهّمة بالنسبة يل، فإّن حاجات اآلخر يجب أن تكون 

بالنسبة يل »رسًّا« روحيًّا ينبع من »رّس اآلخر« الذي يجب أن ميتّد 

الفم. خاليص ال ميكن أن  بعد رّس املذبح، كام علّم يوحنا ذهبي 

يكون فرديّا، بل هو ميّر عرب اآلخر حكاًم. وكذلك خالص الكنيسة 

ال ميكن أن يكون إالّ إذا غدت فعالً جسد املسيح املمتّد يف أجساد 

ونفوس املعّذبني حول األرض. الكنيسة كجامعة لن تخلص إالّ إذا 

صارت جامعة الذين يحبّون.

٢- رضورة جمع الخبز والحّرية
املسيح،  يسوع  يف  الكلمة  تجّسد  يفرضه  الذي  التوازن  إّن 

انقسام  وال  تحّول  وال  اختالط  »دون  وإنسانيّة  إلهيّة  بطبيعتني 

أي  بـ«الخبز«،  االستهتار  تطرّف  تطرّفني:  مينعنا من  انفصال«  وال 

وتطرّف  املاّدية،  ومتطلّباتها  األرض  هذه  عىل  بالحياة  االستهتار 

أنا لست  فينا  بالذي يرصخ  بالحّرية،  االستهتار  بالروح،  االستهتار 

شيئا، أنا أبعد من مجرّد وسيلة وُمستَخدم ملستخِدم، أنا أبعد من 

كوين أنتمي إىل كتلة اجتامعيّة، من كوين عضوا يف جامعة، إىل ما 

تدلّنا  التي  باألنا  بالوجه،  االستهتار  تطرّف  باختصار  هنالك... هو 

علوم النفس أنّها ال تكون إالّ باملحبة يف الجامعة، أي بوحدة مع 

اآلخرين تحرتم التاميز.

ملكوت  تحرتم  حلوال  نبتكر  أن  يلزمنا  املسيح  بطبيعتي  اإلميان 

الرضورة وملكوت الحّرية واملحبّة، البعد املاّدي والعمق الروحّي. 

حّريتهم  عىل  وتستويل  خبزا  الناس  تعطي  أن  أنظمة  حاولت 

روايته  يف  دوستويفسيك  لدى  األكرب  املفتّش  تجربة  متثّل  فكانت 

حّرية  تعطيهم  أن  أخرى  أنظمة  وحاولت  كرامازوف؛  اإلخوة 

شكليّة وتأكل أجسامهم ونفوسهم وكرامتهم، وكانت متثّل تجربة 

ميفيستوفيليس يف نّص »الدكتور فاوست« للشاعر األملايّن غوته. 

ولنؤكّد من جديد، أّن من ال تهّمه هذه األمور لنفسه فيجب أن 

تهّمه من أجل غريه، فوجه اآلخر هو باب املـَلَكوت، واآلخر هو 

باألرض  االلتزام  خالل  من  إالّ  يُبلغ  ال  املـَلَكوت  إلينا.  الله  وجه 

اإلنسان،  عن  الدفاع  من خالل  إالّ  يُبلغ  ال  منها،  بالهروب  وليس 

يف  يسوع  خمريِة  غرُس  هي  نفسها  الكنيسة  وخبزه.  حّريته  عن 

األرض ليك تشارك َوْحل الناس ومآسيهم، وتحملهم يف قلبها وتشري 

إليهم من قلب العتمة إىل طريق »العبور« نحو ضوء املشاركة. 

نفسها،  حول  تتكّور  ليك  األرض  هذه  عىل  هنا  ليست  الكنيسة 

هذه  تحّول  ليك  وإّنا  وطقوسها  وصلواتها  لرتاتيلها  وترتاح 

ينجو  لن  الكون.  شاعر  بها  تخاطب  مشاركٍة  قصيدِة  إىل  األرض 

غريهم  مع  عملوا  إذا  إالّ  الخطيئة  من  واملسيحيّات  املسيحيّون 

التي  البُنى  يف  الرابضة  الخطيئة  عبء  من  املجتمع  نجاة  عىل 

تسحق اإلنسان.

٣- الواقع يف لبنان وموقف الكنيسة الرسمية
الكثري.  عبء  تحت  العريب  العامل  يف  واملواطنات  املواطنني  ينوء 

هناك  ثّم  السياسيني.   باملعتقلني  متخمة  السجون  أوالً،  القمع 

األّمية، فنسبة األّمية فيها تناهز 43%. هناك حوايل 60 مليون بالغ 

توزيع  يف  املرعب  التفاوت  وهناك  النساء.  من  معظمهم  أّمي، 

 3 أّن نصيب  لبنان، نعرف  العريّب. يف  العامل  الوطنيّة عرب  الرثوات 

ال  بينام  السّكان،  نصف  حصة  من  أكرث  الدخل  من  لبناين  آالف 

وحوايل  صحيّة،  تغطية  أي  واللبنانيّات  اللبنانيّون  نصف  ميتلك 

نهاية  وتعويضات  الصحي  بالضامن  مشمولني  غري  العاّمل  نصف 

خريستو املّر
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الخدمة، و75% منهم ال نظام تقاعد يحميهم. 

يف  أّول  ترشين   17 انتفاضة  عند  الكنائس  وقفت  جهة  أيّة  يف 

الكنائس  رؤساء  ميثّل  املسيحيّة  للكنائس  بيان  صدر  لبنان؟ 

 2019 أّول  ترشين   25 يف  واإلنجيليَّة  واألرثوذكسيَّة  الكاثوليكيَّة 

بفوقيّة  البيان  يبدأ  الشعبيّة).  االنتفاضة  اندالع  أسبوع من  (بعد 

]الشعب[  جانبه  إىل  وقفت  لطاملا  »الكنيسة  بأّن  للناس  ومتنني 

الخدمات».  من  املزيد  تلتزم...  وهي  حاجاته...  واحتضنت 

اآلن«  بعد  مَتّر  ال  »الـُمسكِّنات  بأّن  عاطفيّة  كلامت  بضع  وبعد 

»أمعنت  السلطة  وأّن  األقىص«  »حّده  بلغ  الشعب  وجع  وبأّن 

»العمل  رضورة  عىل  اإلنشايّئ  والكالم  والعناد«،  االنحراف  يف 

تاريخيَّة  أسبابه]الوضع[«، و»اتّخاذ مواقف  الفوري عىل معالجة 

وتدابري استثنائيَّة«؛ يلج البيان إىل لّب املقصود الحقيقّي منه أال 

يتضّمن  إذ  االنتفاضة.  إلخامد  الناس  هّمة  تخدير  محاولة  وهو 

الناس  حياة  عىل  والًة  الدينيني  الطوائف  رؤساء  تنصيب  البيان 

»مع  التشاور  إىل  فوًرا  الجمهوريّة  رئيس  فيدعون  السياسيّة، 

قصدهم  يعلنون  وبذلك  الطوائف«  ورؤساء  السياسيِّني  القادة 

وحامية  الحّكام  مع  وتعاونهم  سلطتهم  تأكيد  وهو  أال  الفعيّل، 

الطوائف ستثبّت  الطائفّي. فهكذا دعوة الستشارة رؤساء  النظام 

أكرث النظام الطائفّي املسؤول عن حامية النظام االقتصادّي، الذي 

وشّل  ومقّدراتها  الدولة  ونهب  والزبائنيّة  والبطالة  الفقر  يولّد 

أدواتها.  ال ميكن، برأيي، أن نقرأ هكذا دعوة إالّ كمحاولة انقالب 

واضعي  رغبة  عن  وكتعبريٍ  تحديًدا،  والفقراء  الناس  طموح  عىل 

نفوسهم  أقلق  وال  أفقرهم  هو  ال  الذي  النظام،  باستمرار  البيان 

وال مّس بكرامتهم. 

ثّم إنَّ يدعم البيان سلسة من القرارات وضعتها الحكومة من أجل 

متابعة نهب ما تبّقى من مقّدرات الدولة تحت مسّمى الخصخصة. 

كأّن  الوزارّي«،  الفريق  »تعديل  إىل رضورة  البيان  يخلص  ثّم  من 

الفريق الحاكم الذي نهب البالد يتغرّي حني يُغرّي وزيرا أو آخر. 

هكذا نرى، أّن اقرتاحات واضعي البيان العمليّة هي عىل نقيض 

الديباجة العاطفيّة البهلوانيّة التي بدأ بها، وهذا ال يدّل إالّ عىل 

إىل  واإلنجيليَّة  واألرثوذكسيَّة  الكاثوليكيَّة  الكنائس  رؤساء  وقوف 

جانب النظام القائم كام هو.  كان هذا دأُب العديد من الكنائس 

عرب  الرسميّة  الكنيسة  تناغمت  التاريخ.  عرب  بلد  من  أكرث  يف 

محطاٍت من تاريخها مع مصالح الطبقات املـُسيِطرة، واصطبغت 

الروح  بصبغة  تتمّسك  أن  عوض  والربجوازيّة  اإلقطاعيّة  بصبغَة 

اإليديولوجيّات  أبشع  تقّديس  إىل  أحياناً  مالت  وقد  القدس. 

املظلومني،  جانب  إىل  بالوقوف  سيّدها  أوصاها  وبينام  الفاشيّة 

وقفت إىل جانب الظاملني، وغطّت الضحايا مبعطف من الكلامت 

املدبّجة. الكنيسة الرسمية، كانت وما تزال، ترفع صلوات الشكر 

يف  موسوليني  الفاشيني:  وتبارك  الشعبيّة  الثورات  بهزائم  احتفاال 

وديكتاتوريّة  كرواتيا،  يف  وبافليتش  أسبانيا،  يف  وفرانكو  أيطاليا، 

اليونان يف السبعينات، والحّكام الروس من القرن التاسع عرش إىل 

يومنا، وبطّايش ونّهايب البالد العربيّة. 

اللبنايّن  الطائفّي  النظام  حامية  عىل  الكنائس  ترّص  مثالً  اليوم 

أن  ورجاالً  نساًء  وتُكرِه  االختياري  املدين  الزواج  إقرار  وترفض 

لحّريتهم  واضح  رضب  يف  فيها  يتزّوجوا  وأن  اسمها  عىل  يتسّموا 

نفسه.  الكنيسِة  وإلميان  كبرش  لكرامتهم  واحتقاٍر  الشخصيّة، 

الرسميّة دعوة اإلنجيل  الكنائس  لقد نيس كثري من املسؤولني يف 

للحّرية وارتاحوا للسلطة وأحبّوا اإلكراه، لقد فقدوا اإلحساس مبا 

يعيشه الناس لقربهم من مصادر النفوذ والسلطة. هؤالء مينعون 

ذريعة  تحت  الكنسيّة  املؤّسسات  داخل  فكرّي  وحوار  نقاش  أّي 

توحيد الخطاب الكنيّس، وال يردعون َمن يدخل يف صفوف رهبناتها 

ويرتكب مامرسات الأخالقية. ويرتكون الفكر االنهزامّي واملهلوس 

ظهرانيها،  بني  رادع  دون  ينمو  القويم  اإلميان  ضّد  كونيّة  مبكائد 

وتبّث  العقل،  تهاجم  التي  األصوليّة  التيّارات  نّو  عن  ويسكتون 

اإلميايّن  املستوى  بني  خالطة  العلميّة،  النظريّات  تقيّم  هلوسات 

تسلّطية  مامرسات  نحو  وينحون  الحياة،  يف  العلمّي  واملستوى 

فيزرعون ذهنية زبائنيّة تشبه ما نراه يف دهاليز السياسة. 

الكنيسة، حان الوقت لثورة مشاركة تسمح للفقراء بأن  يف قلب 

للمرأة  حقيقيّة  ملشاركة  الوقت  حان  وسطها.  يف  مجّددا  يكونوا 

يف الكنيسة. حان الوقت إلطالق روح الحّرية واالبداع يف الشباب 

والشابات املتحّفزين واملتحّفزات لتغيري العامل حولهم. حان وقت 

استخدام العلوم يف التخطيط والتنفيذ يف حياة الكنيسة. حان وقت 

اعتامد آليّات واضحة وعرصيّة يف طريقة العمل داخل املؤّسسات 

حان  والجمعيّات.  الرعايا  وحتّى  البطريركيّات  من  بدءا  الكنسيّة 

وقت بناء هذا العمل عىل أساس دراسات استقصائيّة لفهم رأي 

الرعايا، وأولويّاتها املختلفة باختالف الظروف املوضوعيّة املحيطة 

لبناء منتديات دامئة ومؤمترات سنويّة مفتوحة  الوقت  بها، حان 

عىل جميع املعتقدات، وعىل العاملني يف العلوم املختلفة للتفكري 

بناء  وكيفيّة  والفساد  الفقر  من  املجتمعات  خروج  كيفيّة  يف 
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مجتمع مشاركة يف كّل بلد، مجتمع يرتجم رؤى امللكوت يف واقع 

محّدد  سيايّس  ترتبط مبرشوع  أن  دون   - الكنائس  فتكون  اليوم، 

يف  امللكوت  خمرية  حّقا  وتكون  والعمل،  للقاء  املحّفز  العامَل   -

اآلن.  عليها  هي  التي  الطقوسيّة  العزلة  عوض  املجتمع،  عجينة 

هناك ثورة يف الكنائس، ثورة مشاركة تأّخرت كثريًا.

٤- خالصة
لقد بّت عىل قناعة بأّن املسيحيّة ما تزال يف بداياتها »فاملسيحيّة 

اإلنسانيّة،  تعانق معظم  تبلغ األعامق، مل  اإلنسايّن، مل  التيّار  مثل 

كام  املسيحّي«  باإلميان  ظاهريّاً  يعرتفون  الذين  هؤالء  وال  حتّى 

الحظ الفيلسوف املسيحّي الوجودّي بردياييف. 

عالمات  تقرأ  مل  وإن  وجوديّة،  طرق  مفرتق  عىل  تقف  الكنائس 

هذه األزمنة، عالمات الحّرية والعدالة االجتامعيّة، فستبتعد عن 

سيّدها املمزّق يف املمزّقني، وتخس مصداقيّتها، إىل أن يأيت محبّني 

املوجوعني،  آهات  الله يف  نداء  ليقرأوا  ومن خارجها  داخلها  من 

مشاركة  العامل،  هذا  يف  مشاركة  ثورة  ويشّعون  فيحتضنوهم، 

جذريّة، وهي بالنسبة للمسيحيّني واملسيحيّات متجّذرة يف الكأس 

املقّدسة التي تجعل املتفرّقني واحًدا. 

أن  علينا  يفرض  الصليب  عىل  املعلّق  املسيح  يسوع  وجه  إّن 

 :5 تسالونيكية   1) للجميع  الخري  ونطلب  والبؤس  الفقر  نعارض 

15) »ومثلام تصنع اإلفخارستيا الكنيسة، فإن املحبة تعد البرشية 

جمعاء لتصبح كنيسة الله«، كام يقول املطران جورج خرض. الثورة 

الكربى، ورمّبا الوحيدة، هي ثورة املشاركة؛ وكّل عمل يصّب فيها 

هو ثورة. ويف زمننا، مل يعد باإلمكان االكتفاء بالعمل االجتامعّي 

واالقتصاديّة،  السياسيّة  البنى  يف  القائم  الظلم  عن  النظر  وغّض 

إّن عالمات األزمنة تنادي بأّن التوبة الذاتية عن الخطايا الذاتيّة 
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