دعوة المسيحية إلى العقل
ميشيل كيلو
يبدو أن الخراب صار عاما إلى الدرجة التي تجلعنا نغادر ونحن سعداء خير ما كان في حياتنا من
عادات وتقاليد تضامنية ومفيدة .في طفولتي األولى ،اصطحبني والدي من القرية التي كان يخدم فيها
كدركي إلى الالذقية .خالل سيرنا في الشارع ،كنت ارتبك واخف عندما يترك يدي أو تمر واحدة من
السيارات ،النادرة جدا تلك األيام .وبينما نحن على هذه الحال ،بدأ الخلق يغلقون حوانيتهم ويقفون أمامها
لتالوة الفاتحة ،بينما كان المسيحيون يرسمون إشارة الصليب ،ووالدي يقف باستعداد رافعا يده نحو
رأسه بتحية عسكرية نظامية ،بعد أن جمع قدميه بعضهما إلى بعض في وقفة انضباطية رسمية .بعد
مرور الجنازة ،علمت أن المتوفى كان رجال يهوديا من آل شيحا ،األسرة المعروفة والمحترمة في
الذقية ذلك الزمن ،رغم أنه لم تكن تفصلنا فترة طويلة عن مأساة فلسطين وتخلي الصهاينة العرب عنها
للصهاينة اليهود
.
...واليوم ،تعقد في مكان محدد من دمشق حلقات رقص ودبكة وغناء ،يمجد خاللها النظام القائم وتعظم
رموزه ،مع أن رائحة الموت تزكم أنف سوريا من مكان الرقص السعيد إلى أبواب بيوت وأحياء كثيرة
يقتلها الحزن .ما الذي جرى للناس ولسوريا ،حتى انقسمت إلى هذا الحد ،وفقد بعض ناسها الشعور
بالتضامن مع غيرهم؟ ممن يطلبون شيئا يريدونه للجميع ،يفتقر إليه السوريون  -بمن فيهم هؤالء
الراقصون في حضرة الموت  -هو الحرية ،ويعلنون في كل مناسبة أنهم يرون حتى في الراقصين أخوة
لهم ،وأن حريتهم هم أيضا ،يجب أن تكون مضمونة بقوانين الدولة المدنية الديموقراطية ،التي تستحق
أن يضحي المرء من أجلها؟ أين كنا وأين صرنا؟
هذا الذي قلته هو مجرد مدخل إلى المسألة التي أريد مناقشـتها .صحيح أن الراقصين يمثلون أنفسهم
فقط ،بدليل أن هناك نيفا وستين صبية وشاباً مسيحيين اعتقلوا خالل األسبوع الفائت وحده في حي باب
توما ،حيث يرقص هؤالء .وصحيح أن الراقصين أحرار في أن يحبوا ويكرهوا من وما يريدون ،لكن

موقفهم يتحول إلى مشكلة بقدر ما يوهم بأنه يعكس حصة المسيحية السورية الرسمية من األحداث
العربية عموما والحدث السوري بوجه خاص ،ويعد خروجا على تقاليد مجتمع يحترم الموتى ،بغض
النظر عن دينهم ،وضربا من سلوك غير إنساني يصل إلى حد الرقص على جثث اآلخرين ،لمجرد أنهم
ليسوا من طينة الراقصين ،أو ألن هؤالء يرفضون مواقفهم ،مع أن بينهم ضحايا يجب أن يمتنع الراقص
عن إبداء سعادته لمقتلهم هم جنود الجيش وعناصر جهاز األمن !.
هل فاتت الراقصين هذه الحقيقة ،وهل فات من يستطيعون التأثير عليهم أن رقصهم قد يفضي إلى مزيد
من القطيعة والعداء بين مكونات الشعب الواحد ،التي عاشت متآلفة متآخية على مر تاريخ يمتد لنيف
وألف وخمسمائة عام ،احترم المسلمون خاللها الوجود المسيحي في دياره ،وحموه ودافعوا عنه،
واعتبروه جزءا من ديانتهم الخاصة ووجودهم الثقافي والحضاري ،ومكنوه من تجاوز محن وتحديات
تاريخية هائلة الخطورة كالحروب الصليبية ،التي دأبوا إلى اللحظة على تسميتها «حروب الفرنجة «
لفصلها عن الدين المسيحي ،وكاالستعمار األوروبي ،الذي لعب التبشير الديني دورا تمهيديا خطيرا في
اإلعداد له ،ودورا ال يقل خطورة في ديمومته وسطوته ،بينما لعب المسيحيون العرب ،بالمقابل ،دورا ال
يقل أهمية في بناء وتوطيد الدولة العربية  /اإلسالمية ،وفي التأسيس الفكري والمعرفي للثقافة التي
عرفتها حقبة االزدهار التي أعقبت انتشار الدين الحنيف في أرض العرب .في حين بلغ التسامح
المتبادل درجة جعلت الفهارس العربية ،التي تحدثت عن علماء المسلمين ،تبدأ بأسماء بن بختيشوع
وحنين ابن إسحاق وسواهما من علماء الدولة والحضارة المسيحيين ،من دون أن يجد مسلم واحد
غضاضة في ذلك أو يسجل التاريخ أن أحدا من المسلمين اعترض على اعتبار هؤالء العلماء
المسيحيين مسلمين
.
كان المسيحيون جزءا من الجماعة العربية  /اإلسالمية ،وألنهم رأوا أنفسهم بداللتها ،وليس بأية داللة
سياسية ضيقة ،تمكنوا من لعب دورهم في حاضنة واسعة وعامة اعتبرتهم جزءا تكوينيا من نسيجها ،ال
حياة لها بدونهم ،وبالعكس ،لذلك حرصت عليهم وأبقت على إيمانهم ،الذي لم يحفظ التنوع داخلها
وحسب ،بل وازدهر أيضا بفضل التكامل والتفاعل مع مكوناتها اإلسالمية وغير اإلسالمية .
بكلمات أخرى :لم تكن الجماعة  -األمة  -المسلمة ترى اآلخر في مسيحييها ،بل كانت ترى نفسها فيهم
أيضا ،فهم هي ،في صيغة خاصة ،مغايرة .وكل مساس بهم يعد مساسا بوجودها وتكاملها وطريقتها في
العيش ،كما في تسامحها ،الذي كان معياره الرئيس الموقف من المسيحيين وديانتهم .بينما استعرت في

الوقت على جبهات التنوع اإلسالمي الخاص صراعات قاسية لم تعرف التسامح في أحيان وحاالت
كثيرة .بدورهم ،اعتبر المسيحيون أنفسهم جزءا تكوينيا من جماعة تاريخية سابقة للدولة والسياسة ،فلم
يروا حقوقهم بداللتهما ،ألن الجماعة نفسها لم تكن تنكر عليهم حقهم في الصعود واالرتقاء داخلها ،دون
تمييز اجتماعي أو أخالقي ،حتى أنها سمحت لهم في بعض الحاالت باستثناءات تتعلق بدورهم
العسكري في الدولة ،الذي كانوا عادة وتقليديا بمنأى عنه
.
هل فقد مسيحيو العصور الحديثة هذا الدور وتحولوا من جزء في جماعة تاريخية إلى جزء من سلطة
طارئة وعابرة ،فبدلوا دورهم وغربوا أنفسهم عن حاضنتهم المجتمعية ،التي كانت السلطة من خارجها
معظم الوقت؟ وهل يعبر الرقص الحديث عن هذا الموقف بالطريقة الفظة التي يتقنها منخلعون عن
الواقع يجهلون أو يزدرون تاريخهم ،يظن من رباهم كنسيا على عنصرية دينية قاتلة أنهم يجب أن
يكونوا كأسالفهم خدما للسلطة ،وأن عليهم تمضية أعمارهم في اتقاء شرورها وخطب ودها ولعق
قفاها؟
إذا كان هؤالء قد أصبحوا جزءا من الســلطة ،فما هي المزايا الـتي عادت عليهم من لذلك؟ هل يبرر
التحاقهم بالسلطة انفكاكهم عن الجماعة التاريخية ،التي لطالما انتموا إليـها وتكفلت باستــمرار وجودهم
بينها ،وبتمتعهم بقدر كبير من الحرية الدينية والمدنية ،علما بأنها هزيمتها على يد السلطة الحالية ليست
غير ضـرب من المحال أو من المصادفات العابرة؟ هل وازن هؤالء بين الربح والخسارة ،وقرروا
الرقص على جثث الجماعة؟ وفي هذه الحـالة ،أال يرون ما وقع للمسيحيين في العراق ،حيث كان
ار تباطهم بالسلطة المسوغ الذي استخدمه مجانين اإلسالميين للقــضاء على وجودهــم في بالد
الرافدين؟ وهل فكر المسيحيون بالمعنى التاريخي الهائل للتغيير الذي يشهده العالم العربي اآلن،
وبانعكاساته على الجماعة التي ينتمون إليها وعليهم هم أنفسهم ،ويرجح أن تعقبه حقبة نهوض غير
مسبوقة ستبدل أوضاع المجتمعات والدول ،ستكون قيمها متفقة ألول مرة في تاريخنا مع القيم التي يقوم
عليها العالم الحديث ،وستتيح مصالحة تاريخية تطوي صفحة الصراع بين عالمي اإلسالم والمسيحية
األوروبية ،الذي بدأ عند نهاية القرن السابع الميالدي واستمر إلى اليوم ،دون أن يتأثروا هم بنتائجه ،مع
أنه شهد مراحل حلت خاللها هزائم جسيمة بالمسلمين؟ يبدو أن الكنائس المسيحية ال تفهم ما يجري،
وال تفكر بلعب أي دور جدي فيه ،وأنها تفوت السانحة الفريدة على الجماعة التي تنتمي إليها ،وهي في
غالبيتها من المسلمين ،وعلى نفسها ،وتفضل البقاء حيث هي :إلى جانب الظلم واالستبداد ،والرقص
على أشالء األموات المظلومين.

وآلن ،وبما أن الدين ليس ملك الكنيسة ،التي تبلد شعورها وفقدت عالقتها مع الواقع ومع حساسية
المسيحية اإلنسانية ،وألن للعلمانية الحق في ممارسة وفهم الدين بالطريقة التي تريدها ،خارج وضد
الكنيسة أيضا ،فإنني أدعو العلمانيين من مسيحيي المولد إلى فتح نقاش أو عقد ندوة حول موضوع وحيد
هو سبل إعادة المسيحيين إلى موقعهم الصحيح من الجماعة العربية  /اإلسالمية ،وإلى دورهم الثقافي /
المجتمعي في خدمتها ،بعيدا عن أية سلطة غير سلطة الجوامع اإلنسانية والمشتركات الروحية والمادية
التي تربطهم بها ،في زمن التحول االستثنائي الذي ال سابقة له في تاريخ العرب ،ويمثل فرصتها
المتالك وبناء الدولة التي تعبر عن حريتها وحضورها في شأن عام عاشت المسيحية فيه وبفضله ،ألنه
كان مرتبطا بالدولة في مفهومها المجرد والسامي ،ومنفصال عن شأن سلطوي استبدادي الطابع والدور،
مما حمى المسيحية من شرور وبطش السلطوية وغرسها بعمق حاضنتها الطبيعية ،المستقلة نسبيا عن
السلطة والسياسة ،بفضل اإلسالم وفضائه اإلنساني :المتسامح والرحب
.
إذا كان العلمانيون في الدول العربية المختلفة يدركون أهمية هذا التحول التاريخي ،الذي يجب أن يرد
المسيــحية إلى مكانها الصحيح من مجتمعاتها ،فإن واجبهم يكون المبادرة إلى فتح هذا النقاش أو عقد
هذا المؤتمر الذي ال بد أن يضم ممثلين عنهم يلتقون في بيــروت أو القاهرة ،يتدارسون خالله كل ما هو
ضروري لرد المسيحية إلى موقعها التاريخي كجزء من المجتمع العربي  /اإلسالمي ،يخوض معاركه
ويشاركه مصيره ،يفرح لفرحه ويحزن لحزنه ،ويرفض اعتبار نفسه جزءا من سلطاته أو خادما لديها،
فيتقاسم مع مواطنيه أقدراهم ،سهلة كانت أم صعبة .بغير ذلك ،لن تبقى المسيحية في هذه المنطقة،
وسيكون مصيرهم كمصير النظم التي يخدمونها :على كف عفريت ،خاصة إن انتصرت بالفعل جماعات
اإلسالم السياسي المتطرفة ،التي ينتحرون اليوم انتحارا مؤكدا لشدة خوفهم غير المبرر منها ،وال
يجدون طريقة يردون مخاطرها بواسطتها عن أنفسهم غير االرتباط المجنون باستبداد يعلمون تماما أنه
إلى زوال مهما طال الوقت ،وأن طريقهم إلى التوطن في قلوب وعقول مواطنيهم ال يمكن بحال من
األحوال أن يمر من خالله أو على جثث ضحاياه.
باختصار شديد :إما أن تغير الكنيسة مواقفها وتعود ثانية إلى كنف مجتمعها العربي  /اإلسالمي ،أو أن
يؤسس العلمانيون كنيسة مدنية تأخذ المسيحيين إلى حيث يجب أن يكونوا ،مواطنين حريتهم جزء من
حرية مجتمعهم وفي خدمتها .وللعلم ،فإن التاريخ لن وال يجوز أن يرحم أحدا :كنسيا كان أم علمانيا ،إن
هو وقف جانبا ،أو رقص على جثث من يموتون من أجل حريته!

