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خريستو المر *
...وفـ ـ ـ ـ ــي أحـ ـ ــد ّ
األيـ ـ ـ ـ ــام اق ـ ـتـ ــرب رجـ ـ ــل ال ــدي ــن
ّ
املسيحي الجليل مــن وال ــد الصبي املـعــوق
ّ
ّ
جسديًا ،وقال له ما معناه« :إن وجود ابنك
ّ
فــي ال ـقــداس ،وهــو بـهــذه الحالة (أي معوق
ّ
جسديًا) قد يكون مصدر إزعاج للناس ،من
ّ
شكله وطريقة صالته ...إن البعض يشتكون
من ذلك».
عــزيــزي ال ـش ــاب .ال تـهـتـ ّـم لــرجــل الــديــن ذاك.
ّ
هــو لــم يفقه املـعـنــى اإلن ـســانـ ّـي ملــا تـكــلــم بــه،
ولم يكن قلبه فاهمًا شيئًا من وجه املسيح
فــي اللحظات الـتــي قــال فيها تلك الكلمات
ّ
إنسان لم
الجارحة ،ليس لك ّفقط ولكن لكل ّ
َي ُمت ّ
حسه اإلنساني .هل أقول لك إنه كالم
ّ
ال يـمـ ّـت للمسيح بصلة؟ ومــا هــم أن يكون
ً
ّ
بمسيحي ،إن كــان أصــا ليس
كالمه ليس
ّ
ّ
بإنساني؟ مــا هـ ّـم أن أقــول لــك بــأن كالمه ال
ّ
الحجري ،إن كان
يليق بإنسان من العصر
ً
أصـ ــا ال يـلـيــق س ــوى بـمــن ل ــم يـصـعــد بعد
ّ
ضـمـيــره م ــن مـسـتــوى ال ـغــرائــز الـحـيــوانــيــة
إلــى مستوى الــوعــي ،ال ــذي بــه بــدأ اإلنـســان
مشواره في هذه الدنيا كإنسان؟
قد تحزن عزيزي ،ولكن من ّ
يحبونك معك،
ّ
واملجموعة من املصلني التي قبلتك بينها
ب ـش ـكــل ط ـب ـي ـعـ ّـي ه ــي م ـع ــك ،ويـ ـس ــوع مـعــك.
ي ـس ــوع ،ع ــزي ــزي ،ي ـع ــرف نـفـســه ف ــي وجـهــك
ال ـطـ ّـيــب ،وف ــي ج ـســدك امل ـك ـســور ،وال يعرف
نفسه فــي قـلـ ٍـب تـحـ ّـجــر ،ال يـعــرف نفسه في
َمــن ّ
تكبر ،في َمــن فقد مشاعره فغابت عنه
ّ
مشاعر أبيك وأمــك ،وغــاب عنه وجهك ،فلم
ّ
إنسانيتك ،فخان
يـ َـر ســوى إعاقتك ،وأهــان
ّ
إنسانيته ،وخــان اإلنجيل الــذي عليه
بذلك
ّ ّ
َ
ّ
أؤتـ ِـمــن .هــو قسى قلبه ،وأنــت تعرف أن كل
ّ
ّ
املسيحية ٌ
قلب ،وأن ال عقل ،وال علم،
شي في
وال ّ
جبة ،وال رهبنة ،وال كهنوت ،وال كالم،
وال كتاب ،وال منصب ،وال مــال ،وال أنبياء،
وال آلهة ،لها معنى ّ دون القلب .فيسوع الذي
قلبك الشفاف ،هو قلب ،والله قلب.
يؤمن به
ّ
ّ
ّ
محبة؟
ألــم يقل يوحنا في اإلنجيل أن الله
ّ
ّ
ّ
وم ــا الـقـلــب إال امل ـحـ ّـبــة ،إال االح ـت ـض ــان ،إال
رؤيــة اآلخــر وجهًا ،عــزيــزي .أنــت احـ ِـم قلبك،
تبقى فــي قلب الـلــه ،ويبقى
اح ـ ِـم قلبك لكي َ
الـلــه فــي قلبك .اغــضـ ْـب ،ارف ــض هــذا املنطق
ـق ع ـلــى إن ـســانـ ّـي ـتــك ،لـتــرى
ال ـس ـف ـيــه ،ل ـكــن أبـ ـ ِ
اآلخ ــري ــن وج ــوه ــا ،وتـ ــرى ج ـمــالــك ّوعـمـقــك
وج ـ ــال ج ـس ــدك امل ـك ـس ــورَ ،
وم ـ ــن م ــن ــا ليس
بكسير جـســد ،أو نـفــس ،أو عـ ّقــل ،أو كسير
ِ
هــذه جميعها؟ َمــن ال يعرف أنــه مكسور ال
ي ــزال وجـ ّ
ـوديــا فــي قـمــاطــه ،لــم يــزل فــي طور
ّ
الـ ــوالدة ،عـ ّـزيــزي ،أم ــا أنــت فـمــولــود ،وشــاب
َ
ألن ــك ت ــراك م ـكّ ـســورا ،وتـعــرفــك ابــن
ش ـجــاعّ ،
بالتبني ،تـعــرف أن ــك مــن «عـيــال الـلــه»،
إل ــه،
ّ
ٌ
وشاعر
ـوء مــع الـلــه،
وتـعٌــرف أنــك صانع ضـ ٍ
رقيق مع «شاعر األرض والسماء».
عزيزي الـشــاب ،يا ّمــن وجــودك نفسه نعمة
ّ
ألبيك ّ
وأم ــك ،ولـكــل إنـســان يعرفك كإنسان،
ّ
إن أم ـك ـن ــك ال ت ـح ــزن إال ع ـل ــى رجـ ــل ال ــدي ــن
ّ
ّ
ذاك ،والــذيــن يفكرون مثله .فأنت تعرف أن
ّ
ّ
اإلنسان ،كل إنسان ،وليس املسيحي فقط،

وليس صحيح الجسم فقط ،وليس صحيح
العقل فقط ،هو مخلوق على «صورة الله»،
ّ
ُ
أي أنه مخلوق فريدَ ،ي ْعك ُس بقلبه ووجهه
ّ
وشخصه الفريد ،الله نفسه .وأنت قرأت أن
يسوع أتى من أجل جميع الناس ،وليس من
ّ
ّ
فقط ،وتعلم أن يسوع غسل
األصحاء
أجل
ّ
ّ ّ ّ
َ
أرجل تالمذته ،وأنه بلغ كل من تبعه أن «كل
مــا فعلتموه بــأحــد إخــوتــي ه ــؤالء الصغار
ّ
فـبــي فـعـلـتـمــوه» .نـعــم ،يمكنك أن تـحــزن أن
الدين ذاك – وهو راهب من حيث املبدأ
رجل ْ
ّ
القائلة« :بعد
ة
الرهباني
الجملة
ش
يع
 لم ِّ
ّ
الـلــه ،علينا أن نعتبر كــل إنـســان كــأنــه الله
نفسه».
يمكنك أن تحزن على رجل الدين ذاكَ ،
ومن
ّ
ّ
يـفــكــر مـ ّثـلــه ،ألن ـهــم قـ ــرأوا بــولــس ي ـقــول عن
نـفـســه أنـ ــه مـهـمــا ف ـعــل ،وم ـه ـمــا ك ــان عـلـمــه،
ّ
الخيرية ،ومهما كان
ومهما كانت أعماله
إي ـمــانــه «ولـ ــم ت ـكــن ل ــي م ـحـ ّـبــة فــأنــا نـحــاس
ّ
ّ
ٌ
وصنج يــرن» .وكيف يمكن أن يكون
يطن،
َ
ّ
ُم ـحــبــا م ــن يــريــد ّ أن ي ـعــزل إن ـســانــا آ ّخـ ــر ،ال
ّ
ّ
إال ّ
إال ّ
ملجرد أنه يراه
ملجرد أنه معوق،
لشيء
مـصــدر إزعـ ــاج ،وامل ـعــوق ال يمكن أن يكون
ّ
متقوقع
مـصــدر إزع ــاج إال لـقـلـ ٍـب مـتـحـ ّـجــر،
ٍ
عـلــى م ـشــاعــره وذات ـ ــه ،وع ـلــى رؤي ـت ــه لعالم
ـال مــن املـعــوقــن واملــرضــى ،عالم
خــرافـ ّـي ،خ ـ ٍ
غير موجود على أرض الواقع.
يـمـكـنــك أن ت ـح ــزن ،ل ـكــن ال تـقـبــل الـجــريـمــة
الـصــامـتــة ال ـتــي ك ــاد أن يرتكبها َم ــن ّ
قسى
قلبه ،كفرعون الذي انتهج الصلف والعنف.
ّ
ع ــزي ــزي ،ك ــل إن ـســان ح ــاول أن ُيـقـصـيــك عن
َ
عيون الناسَ ،
علم أم لم يعلم ،أراد أم لم ُيرد،
دون
وعــى أم لــم يـ ِـع ،كــاد أن يرتكب جريمة ّ
أن يسفك نقطة دم واح ــدة ،ليس فقط ألنــه
ّ
ق ــال أش ـيــاء بــاطـلــة ومـتـخــلـفــة ،بــا إحـســاس
ّ
ّ
وال تقدير لحاجتك اإلنسانية الحيوية بأن
ّ
وال
تحيا في ّمجتمع يحبك ،وبال إحساس ّ
تقدير ملحبة والديك لــك ،ولكن أساسًا ألنه
حــاول أن ينزعك مــن نطاق الحياة والفرح
وامل ـ ـشـ ــاركـ ــة ،وي ـض ـع ــك فـ ــي الـ ـع ــزل ــة ،وأنـ ــت
ً ّ
الحمد
لست م ـعــزوال ألن هـنــاك َمــن يـحـ ّـبــك.
ّ
ّ
ل ـلــه ،ع ــزي ــزي ،أن رج ــل ال ــدي ــن ذاك ال يمثل
جميع َمــن م ـ ّـروا بكنيستك ،فهناك مطران
ق ــد وه ــب حـيــاتــه لـخــدمــة ال ـن ــاس الـبـسـطــاء
مطران ما يــزال يهب حياته
ورحــل ،وهناك ً
ّ
املعوق.
للكثيرين ،وخدمة ألخيه
عزيزي الشاب ،يا َمن تنزع املتعاملني معك
ّ
تصوراتهم
من تقوقعهم ،من ارتياحهم إلى
ع ــن الـ ـل ــه ،ي ــا َمـ ــن تـمـنـحـهــم ن ـع ـمــة وجـ ــودك
الفريد ،لست أدري كم من إنسان استخدم
ّ
املسيحية من أجل تكبيلك ،أنت يا من
صفته
تعكس بوجهك وجه املسيح ،رجل األوجاع
ّ
ذاك ،امل ـعــلــق ع ـلــى صـلـيــب أح ـق ــاد اآلخــريــن
ّ
وضيق قلوبهم ،كما جسدك املوجوع معلق
ّ
اللبناني وال ـسـ ّ
ّ
ـوري،
على صليب َالتخلف َ
ولدت وتعيش .لكن ،إن استطعت
الذي فيه ّ
اغفر لهم ،ألنهم لم يكونوا مدركني ملا كانوا
ّ
يفعلونه ،لم يكونوا مدركني أن هكذا مسعى
لـلـتـهـ ّـجــم ع ـلــى صـ ــورة ال ـل ــه ال ـت ــي يعكسها
وجـهــك اإلنـســانـ ّـي ،وتكبيلها ،هــو سـيـ ٌـر في
ّ
ركاب ّ
التهجم على الله ،وعلى صورته
سيد

فــي اإلن ـس ــان ،ذاك ال ــذي لضعفه وانـهــزامــه
الـ ــوجـ ـ ّ
ـودي وم ـعــرف ـتــه ب ـض ـع ـفــه ،ومـعــرفـتــه
ّ
ل ــام ـع ـن ــى الـ ـت ــام الـ ـ ــذي ي ـع ـي ـش ــه ،ول ـع ـجــزه
ّ
ال ــداخ ـل ـ ّـي ع ــن الـ ـح ــب والـ ـف ــرح وال ـح ـي ــاة ،ال
يـسـعــى س ــوى إل ــى إيـ ــام اإلنـ ـس ــان وع ــزل ــه،
ذاك ال ــذي بــالـتـجــريــح وبـمـحــاولــة التدمير
ّ
السيادة .إن أمكنك ،اطلب إلى
للبشر يتوهم
ّ
ّ
الـلــه أن يغفر لهم ألنـهــم ال ي ــدرون أن هكذا
ّ
ٌ
سير
للتهجم عليك ،ولتكبيلك ،هو
مسعى
ّ
عـمـلـ ّـي فــي رك ــاب ســيــد ال ـظ ــام ،ول ــو ركـعــوا
جسديًا ّ
ّ
لسيد النور والحياة .عزيزي ،فيك
ّ
يـسـكــن س ــي ــد ال ـح ـي ــاة ،ف ــي وج ـه ــك أنـ ــت ،يا
«إنسان األوجاع» ،املكسور الجسد ،وإنسان
ال ـق ـي ــام ــة ،ال ـق ــائ ــم ف ــي اإلن ـس ــان ـي ــة الــرف ـي ـعــة،
ّ
ّ
نفسية ذكرت
والفكر ،والشعور .إن طبيبة
ّ
ّ
ّ
ل ــي ب ـ ــأن «األه ـ ــل امل ـت ـن ــوري ــن يـ ـ ــزداد حــبـهــم
ّ
ّ
تلقائيًا ألبنائهم املـعــوقــن» ،أنــا أفهم ذلــك،
ّ ّ
ّ
َ
عزيزي ،بأن بك يضيء املجد اإللهي لكل من
ّ
بعيني قلبه.
يرى

■■■
ّ
عــزيــزتــي ال ـقــارئــة ،عــزيــزي ال ـق ــارئ .رغ ــم أن
ّ
رج ــل الــديــن ذاك ،وم ــن فــكــر مـثـلــه ،وحــدّهــم
ّ
مسؤولون عــن أقوالهم وأفعالهم ،إال أنهم
ّ
مسؤولية
ليسوا مولودين في جزيرة .هناك
اج ـت ـم ــاع ـ ّـي ــة ي ـش ـت ــرك ف ـي ـهــا ال ـج ـم ـي ــع .ف ــإذا
ّ
الجمعيات التي تعنى باملعوقني،
استثنينا
ّ
واملجموعات واألف ــراد الذين فتحوا ملعوق
أبواب االشتراك في أبعاد الحياة املختلفة،
ّ
ّ
وتعيش على نفس
تـكــاد كــل املنطقة تفكر
ّ
ّ ُ َ
املنوال :املعوق ينظر إليه على أنه عار يجب
أن ُيخفى في املنزل (أو في ّ
مؤسسة بعيدة
ّ
للشفقة».
عــن األع ـ ــن) ،أو عـلــى أن ــه «مـثـيــر
ّ
ّ
ّ
أختي وأخي ،إن النظر إلى
املعوق على أنه
ّ
ّ
عار بحد ذاته؛ والتفكير بأن ّ
عار ،هو ٌ
ٌ
املعوق
ي ـح ـت ــاج إل ـ ــى ش ـف ـق ــة ،ه ــو ت ـف ـك ـيــر س ـط ـحــيّ
َ
ٌ
ٌ
ّ
ل ــم ي ــر ب ـعــد أن امل ـ ـعـ ـ ّـوق ه ــو إنـ ـس ــان ك ــام ــل.
ّ
اإلنـســان املـعـ ّـوق ،هــو أســاســا إنـســان ،وككل
إن ـس ــان ،يـحـتــاج إل ــى عــائـلــة تـحـ ّـبــه وتــؤمــن

ّ
إن عزل المعوقين في مجتمعاتنا جريمة صامتة (مروان طحطح)

إعالن الحرب بين التأصيل الديني والتفريع السياسي
محمد فارس جرادات *
اتقع الحروب بني الدول والقوى املتصارعة
غــالـبــا ألس ـبــاب سـيــاسـيــة ،ضـمــن صــراعــات
املصالح ،وهــي ضمن هــذا املحدد يمكن أن
تـجــد لـهــا نـهــايــة عـنــد تـقــاطــع م ــا ،م ــن دون
أن ي ـض ـطــر أحـ ــد ال ـط ــرف ــن ل ـس ـحــق اآلخـ ــر،
ول ـك ــن ع ـنــدمــا ت ـقــع الـ ـح ــرب ض ـمــن بــواعــث
دينية ،فإنه من العسير على أحد الطرفني
أن يـسـتـسـلــم ،مــن دون أن يـضـمــن الـقـضــاء
ّ
ال ـت ــام ع ـلــى ال ـخ ـصــم ،وإل ف ـهــو ت ـن ــازل عن
جزء من الدين ،ما يبعث على غضب الرب،
والخسران املبني.
مــالــت ال ـقــوى الـعــاملـيــة ،عـبــر ال ـع ـصــور ،إلــى
تـجـنــب ال ــرؤي ــة الــديـنـيــة الـحـصــريــة كباعث
عـلــى ال ـتــوجــه ال ـس ـيــاســي ،وإن اسـتـخــدمــت
الــديــن كــأحــد عــوامــل منطلقها الـسـيــاســي،
م ــن دون أن يـ ـك ــون ال ـع ــام ــل األسـ ـ ـ ــاس ،مــا

جـعــل ال ـح ــروب أق ــل كـلـفــة ،وهـ ــذا يـعـبــر عن
س ـ ــوء إدراك ل ــرس ــال ــة ال ــدي ــن ف ــي ال ـح ـي ــاة،
بـمــا افـتـعـلــه ســدنــة الــديــن مــن ح ــرف لــه عن
مـســاره ،مــن كونه بــاألســاس مجموعة قيم
إنسانية تسعى للسلم االجتماعي العاملي.
وك ــان اإلس ــام مــن أعـظــم أدي ــان األرض في
مـنـظــومـتــه الـتــأصـيـلـيــة ال ـن ـظــريــة ،املنبثقة
من القرآن الكريم ،حرصًا على تفعيل دور
الدين في بناء السلم العاملي ،ولكن وقائع
ت ــاري ــخ ص ــدر اإلس ـ ــام األول ،وتـفـسـيــرهــا،
ً
الح ـق ــا ،بــاعـتـبــارهــا أصـ ــوال ديـنـيــا م ــن قبل
بعض الفقهاء ،ورجحان كفة هؤالء الفقهاء
دون غيرهم فــي واق ــع املجتمع السياسي،
فيما بعد ،تسبب في االلتباس الكبير بني
م ــا ه ــو س ـيــاســي م ـح ــض ،وإن كـ ــان الــديــن
باعثًا من بواعثه العامة ،وبني ما هو ديني
صــرف يبوء صاحبه بالخسران األخــروي
التام إن لم يحرص عليه.

والتمييز بــن مــا هــو ديني وسياسي هنا
ال يقصد منه علمنة الحياة بعزل الدين عن
السياسة ،بقدر ما يراد منه التمييز بني أمر
سياسي محض ،يمكن إخضاعه لتغيرات
ال ــواق ــع بـحـســب اج ـت ـهــاد ال ـق ـي ــادة املـلـتــزمــة
بالدين ،وبــن مــا هــو ديـنـ ّـي صــرف ال يمكن
ً
إخ ـضــاعــه ألي واقـ ــع كــونــه أصـ ــا دي ـن ـيــا ال
اجتهاد فيه.
وعند العودة لصدر اإلسالم األول ،وتحديدًا
بعد وفاة النبي (ص) ،واندالع ما أطلق عليه
مـجــازًا «ح ــروب ال ــردة» ترتب على ذلــك أول
إشكال بني ما هو ديني وسياسي ،بما يلقي
تبعاته على الواقع حتى يومنا هذا .والكل
يعلم أن تلك الـحــروب كانت ضمن باعثني:
أولـهـمــا ال ـحــرب ضــد أعـ ــراب رف ـضــوا الــديــن
بجملته ،ورفضوا نبوة محمد ،كـ(مسيلمة
وس ـج ــاح وغ ـيــره ـمــا) ،ف ـكــان ت ـمــردهــم على
الــدولــة ضـمــن بــاعــث ديـنــي ص ــرف ،يصعب

التصالح معه .وثانيهما الحرب مع أقــوام
ّ
منعوا الزكاة ،اعتقادًا منهم أنها ال تؤدى إل
والنبي قد رحــل ،أو ّ
ّ
ّ
لربما
النبي،
لشخص
ّ
الصديق،
رفضًا من بعضهم لبيعة أبي بكر
واألش ـه ــر األص ــح ه ــو الـسـبــب األول ،فـجــاء
إع ــان الـخــافــة اإلســامـيــة الــراشــدة الحرب
عليهم ضمن باعث سياسي ،كونهم منعوا
ح ـقــا ال ــدول ــة وامل ـج ـت ـمــع عـلـيـهــم ،وال يمكن
ألي دول ــة فــي الـعــالــم أن تقبل ت ـمـ ّـرد بعض
ً
واليــات ـهــا عـبــر رف ــض دف ــع الـضــريـبــة مـثــا،
رغم أن الزكاة ركنًا دينيًا باألصل ،لكنهم لم
ينكروا أصلها الديني ،إنما التبست عليهم
آلية تنزيلها في ذلك الوقت املفصلي ،وهو
ّ
صحابي كبير بوزن
ما التبس بعضه على
الـ ـف ــاروق ع ـمــر ،عـنــدمــا رف ــض ال ـح ــرب على
مانعي الزكاة ابتداء ،علمًا أن بعض مانعي
الــزكــاة كــانــوا صحابة مشهود لـهــم ،كمالك
ب ــن ن ــوي ــرة ،الـ ــذي ك ــان عـ ّـيـنــه ال ــرس ــول على

