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ثقافة وناس
قائمة الخسارات كبيرة هذا الصباح .بعد صراع مع المرض ،انطفأ أمس األب جورج ّ
مسوح ( 1962ـ ـ  .)2018أحد «أعمدة الفكر المستنير» ترك
رعيته في عاليه ،وطالبه ومريديه ممن تتلمذوا على يدهّ ،
وتشربوا أفكاره التي كانت الحرية واالنفتاح عمادها األساس .آمن بالدولة المدنية،
ّ
«المستجد» عند المسيحيين ،واالستغالل السياسي للنزعات الدينية والمذهبية.
وانتقد سلطة المؤسسة على الفرد ،والنزوع التكفيري واإللغائي
ترك العديد من األعمال البحثية ،من بينها« :الخيرات اآلتية :نظرات في تقارب المسيحية واإلسالم» ،و«اآلن وهنا» الذي جمع فيه مواضيع
ّ
متنوعة من ّ
اإلنجيلية ،إلى العنف والسالم والشهداء .مواقفه وأفكاره «اإلشكالية» أثارت حفيظة الشق المحافظ من المجتمع
التأمالت

غياب

جورج مسوح...

األبونا الذي أزعج

الكاهن اإلشكالي في حواره األخير:

الحرية ديني وإيماني
يكتب األب جورج ّ
مسوح ،المولود في لبنان
من أب سوري وأم لبنانيةّ ،
متحررًا من قيود
المجتمع .بعد اإلجازة في الرياضيات من
الجامعة اللبنانية ،غادر إلى باريس ليحصل
على ماجستير «الالهوت األرثوذكسي»،
ّ
الفكرية« :لو بقيت
حيث استجمع قواه
في لبنان ،لما كان هذا فكري» ،يقول .من
روما ،حصل على دكتوراه في اإلسالميات
من المعهد البابوي ،لتبدأ رحلته إلى لبنان
ّ
ورعيته في عاليه وإدارته لـ «مركز الدراسات
المسيحية ـ اإلسالمية» في «جامعة
البلمند»ّ ،
وتمرسه في كتابة المقاالت
المثيرة للجدل والنقاش عبر السوشال ميديا.
هذا الحوار أجري معه قبل أشهر من وفاته

إيلده الغصين
ّ
ينفك الكاهن األرثوذكسي يسير
ال
ّ
ّ
ع ـكــس الـ ـت ــي ــار ،ف ــي ظـ ــل م ــا يـشـهــده
الـعــالــم الـعــربــي مــن «أزم ــة هـ ّ
ـويــات»،
وم ـخــاوف تـجــاه األق ـلـ ّـيــات وتـهــويــل
ّ
ّ
مسيحييه .يؤكد
بإفراغ الشرق من
أنه ال يمكن استمرار املسيحيني في
امل ـش ــرق م ــن دون امل ـس ـل ـمــن ،بــدلـيــل
ّأن قسمًا منهم ّ
تمسك بالعيش في
ظل الحكم اإلسالمي لعدد من املدن
مـثــل دم ـشــق ،ح ـمــاه ،ح ـمــص ،حـلــب،
املوصل ،بغداد ،عكا ،حيفا والقدس.
ّ
ي ـقــول إن «هـ ــذه ال ـح ــواض ــر الـكـبــرى
ّ
استمر فيها الوجود املسيحي مما
ق ـبــل ال ـف ـتــح االس ــام ــي إل ــى يــومـنــا.
حصل تعايش حقيقي بني املسلمني
وامل ـ ـس ـ ـي ـ ـح ـ ـيـ ــن ،ألس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ع ـ ــدي ـ ــدة،
مـنـهــا ال ـحــاجــة االق ـت ـص ــادي ــة إلـيـهــم
والثقافية واالجتماعية المتالكهم
العلوم ومعرفتهم بالحرف».

ّ
مسيحيو لبنان

ّ
ي ـش ـيــر م ـ ّـس ــوح إلـ ــى أن م ــن ال ـخ ـطــأ
تعميم وضع املسيحيني في املشرق
ّكلهّ .
يميز بني مسيحيي املدن الذين
تعايشوا مع املسلمني ،ومسيحيي
ال ـ ـج ـ ـبـ ــال م ـ ــن امل ـ ـ ــوارن ـ ـ ــة ف ـ ــي ل ـب ـن ــان
ووادي ال ـن ـصــارى ال ــذي ــن تـعـ ّـرضــوا
ل ــاض ـط ـه ــاد م ــن ق ـب ــل ال ـب ـيــزن ـط ـيــن
والدروز الذين كانوا
تمامًا كالشيعة
ّ
خـ ـ ــارج اإلس ـ ـ ــام الـ ـس ــن ــي ال ــرس ـم ــي.
ّ
وبـ ـلـ ـغ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــارف ،يـ ــذكـ ــر بـ ـ ــأن ه ــذا
الـتـعــايــش ب ــن املـسـيـحـيــة الــرسـمـيــة
األرث ــوذك ـس ـي ــة ،واإلسـ ـ ــام الــرسـمــي
مـ ـ ـ ُّ
ـرده إلـ ــى «أن الـ ــدولـ ــة اإلس ــام ـي ــة
ورثـ ـ ـ ـ ــت الـ ـبـ ـي ــزنـ ـطـ ـي ــة بـ ــدواوي ـ ـن ـ ـهـ ــا
ّوأراض ـي ـه ــا ون ـمــط حـكـمـهــا ،وتــالـيــا
أث ـ ـ ـ ــر ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي ن ـ ـشـ ــوء م ـج ـت ـم ـع ــات
مدينية مسيحية إسالمية ،وأخرى
ّ
جبلية مختلفة تـمــامــا .لــذا تختلف
ال ـت ـج ــرب ــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،إذ ل ــم تـنـشــأ

م ــدن بــاملـعـنــى الـفـعـلــي والـسـيــاســي
ق ـب ــل ال ـ ـقـ ــرن الـ ـت ــاس ــع عـ ـش ــر ،س ــوى
طرابلس ،فيما كانت بيروت ال تزال
بلدة كبيرة ،وتاليًا لم يكن للموارنة
حـ ـض ــور م ــدي ـن ــي ق ـب ــل ذل ـ ــك الـ ـق ــرن.
ً
أم ــا فــي ال ـعــراق م ـثــا ،فـثـمــة خـبــرات
م ـخ ـت ـل ـفــة م ــع ال ـك ـل ــدان ـي ــن واألرمـ ـ ــن
واآلشوريني».
ي ــدع ــو مـ ـ ّـسـ ــوح إل ـ ــى ع ـ ــدم ال ـت ـع ـم ـيــم
فـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـقـ ـ ــاربـ ـ ــة وضـ ـ ـ ـ ــع م ـس ـي ـح ـي ــي
امل ـشــرق والـتـهــويــل بــوجــود مــؤامــرة
تستهدفهم« :ثمة مشاكل دائمة بني
ّ
ال ـج ـمــاعــات الــدي ـن ـيــة ،ل ـكــن ُيـسـتـغــل
ّ
سياسية.
فيها الدين لتحقيق مآرب
امل ـس ـي ـحــي ل ـي ــس م ـس ـت ـهــدفــا ب ــذات ــه،
ب ــل مـثـلــه م ـثــل أي ش ـخــص آخ ــر في
ُ
املنطقة .تثار االدعاء ات الستنهاض
ّ
ال ـ ـه ـ ـمـ ــم املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــة والـ ـعـ ـصـ ـب ــي ــة
ّ
والحشد الطائفي .استغلوا الوضع
إلث ــارة الـطــائـفـيــة وتـحــويــل األن ـظــار
عــن الـقـتــال ضــد إســرائ ـيــل لالقتتال
في ما بينهم .اللبنانيون يتحدثون
عــن املــؤامــرة أكثر مــن ســواهــم ،مــا ال
ن ـش ـهــده ل ــدى مـسـيـحـيــي ال ـع ــراق أو
س ــوري ــا» .م ــع ذلـ ــك ،ال يـنـفــي وج ــود
مــؤامــرات ومخططات فــي السياسة
ت ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــدف امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة السـ ـتـ ـثـ ـم ــار
ثـ ــروات ـ ـهـ ــا وت ــوسـ ـي ــع نـ ـف ــوذ الـ ـق ــوى
الكبرى فيها.

َبم نختلف عن «داعش»؟

ال ي ـ ـح ـ ـيـ ــد خ ـ ـ ـ ـ ـ ــادم رعـ ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ــة ع ــالـ ـي ــه
األرث ـ ـ ــوذكـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ع ـ ـ ــن مـ ـع ــارضـ ـت ــه
ال ـ ـ ـشـ ـ ــديـ ـ ــدة «الس ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــال ال ـ ــوض ـ ــع
السوري بهدف الحشد الطائفي في
لبنان وتجييش األصوات ،أكان ذلك
فــي الـبـتــرون أم فــي ب ـشــري» .بــرأيــه،
عـلــى املـسـيـحــي ال ـخــروج مــن قوقعة
األنظمة األقلوية ،إذ إنه «ال مستقبل
ّ
لـنــا فــي هــذا الـشــرق إل مــع املـسـلــم».
ّ
يخص تراجع اإلسالم الذي
وفي ما
ّ
يعول عليه ،عن دوره اليوم ،يجيب
ب ـ ـ ــأن «ب ـ ـعـ ــض املـ ـسـ ـلـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــودون
إل ــى عـصــور غــابــرة ،ولــذلــك ينتكس
املسيحيون .أين املسيحي من عصر
األنوار األوروبي وعصر النهضة؟».
م ــا ي ـف ـ ّـرق املـسـيـحـيــن ع ــن «داع ــش»
ّ
ب ــرأي ــه ،أن «األخ ـي ــرة تـحـمــل ســاحــا
وتذبح ،لكن العقلية ليست مختلفة
كثيرًا ،والتكفير يطاول كل من يقول
كلمته خارج إطار املألوف».

الظواهر الدينية دليل نقص

ّ
يـعــلــل م ـ ّـس ــوح أس ـب ــاب ت ــراج ــع ال ــدور
الفكري املسيحي في هــذا الـظــرف ،إذ
«يكفي االلتفات إلى الظواهر الدينية
مـ ــن عـ ـج ــائ ــب وظ ـ ـ ـهـ ـ ــورات يــرف ـض ـهــا
ّ
يتمسك
البابا أحيانًا ،لكن املسيحي
بها» .برأيه ،هذه الظواهر ،من دموع
وزيت« ،خطيرة اجتماعيًا ألنها نوع
مــن تعويض عــن نقص عاطفي وفق
علم االجـتـمــاع الــديـنــي» .إنــه نــوع من
استنفار للعصبية .بمعنى أن الحق
م ـع ـن ــا وإيـ ـم ــانـ ـن ــا ص ـح ـي ــح وع ـل ـي ـنــا
أن ن ـكــون كـتـلــة واح ـ ــدة .ي ــرى أن هــذه

ال أرى جدوى من الحوار
المسيحي اإلسالمي ما دامت
المؤسسات الدينية ترعاه
(مروان بو حيدر)

الـ ـظ ــواه ــر «ال ت ـح ـش ــد ال ـ ـنـ ــاس ح ــول
مشاريع وطنية وإنسانية ،بل حول
ّ
تعصب ديني سطحي» .ثم يستفيض
ً
متناوال مسألة «احتقار دين اآلخر»،
وي ـف ـ ّـس ــر ك ـي ــف أن ال ـت ـك ـف ـيــر م ــوج ــود
بمسائل ضمن الطائفة الواحدة« ...أنا
ً
مـثــا أرف ــض ّأعـجــوبــة الـنــور املـقــدس،
وال ـب ـع ــض ك ــف ــرن ــي ،ال ـف ـكــر الــداع ـشــي
موجود .إن التشكيك بظاهرة واحدة
يصبح تشكيكًا بالدين ككل».
ّ
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة ث ــانـ ـي ــة ،ي ـ ــرى أن «ق ــل ــة
م ــن امل ـس ـي ـح ـيــن يـشـغـلـهــا ق ـي ــام فكر
مـسـيـحــي اج ـت ـمــاعــي حـقـيـقــي ُيـعـنــى
بالفقراء ويضمن املساعدات املدرسية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـل ـمــرضــى والـ ـط ــاب،
فـيـمــا الـبـعــض غـيــر ق ــادر عـلــى إعــالــة
أوالده» .وبرأيه ،ثمة تشويه لصورة
امل ـس ـيــح« :م ــا مـعـنــى أن ي ـكــون لدينا
مستشفى بــاســم قــديــس أو مؤسسة
رهبانية ويموت الناس على أبوابها؟
ه ــل ه ــذا م ــا فـعـلــه املـسـيــح لـلـســامـ ّ
ـري
(مـثــل ال ـســامـ ّ
ـري ال ـصــالــح)؟» .أم ــا عن
حـ ـق ــوق امل ـس ـي ـح ـيــن فـ ــي م ــؤس ـس ــات

ال ــدول ـ ّـة ،فـلــديــه الـكـثـيــر لـيـقــولــه« :هــل
مــن حــق املسيح عــدد ّ
معي مــن نــواب
ّ
ووزراء ومــديــريــن ع ـ ّ
ـام ــن؟» .ويـعــلــق:
«ح ـقــوق ـنــا ه ــي ف ـقــط ال ـع ـيــش بـكــرامــة

بوجود ماء وكهرباء وضمان صحي
وضمان شيخوخة وتعليم وجامعة
ّ
مجانية» ،مؤكدًا أن حقوق املسيحيني
هـ ــي ع ـ ـنـ ــوان يـ ـج ــري اسـ ـتـ ـغ ــال ــه فــي
البازار السياسي ،والكارثة األكبر في
غـيــاب معايير أخــاقـيــة تـقــود العمل
املسيحي في السياسة.

ً
أنا مثال أرفض أعجوبة
النور المقدس والبعض
ّ
كفرني
ّ
قلة من المسيحيين
يشغلها قيام فكر
مسيحي ُاجتماعي
حقيقي يعنى بالفقراء

فصل الدين عن الدولة

ّ
فــي شــأن الـحــوار بــن األدي ــان ،يؤكد
مــديــر «مــركــز ال ــدراس ــات املسيحية ـ
اإلس ــام ـي ــة» ف ــي «جــام ـعــة البلمند»
أنــه ال يعمل فــي الـحــوار اإلســامــي -
املسيحي ،بل «أنا باحث في شؤونه
بـمـعـنــى مــراق ـبــة س ـيــر عـمـلــه ولـســت
ط ــرف ــا ف ـي ــه .ال أرى ج ـ ــدوى م ـنــه في
لبنان .مــا دامــت املؤسسات الدينية
ترعاه ،فإنه محكوم بالفشل .الحوار
يجب أن يكون حـرًا بني أشخاص ال
يـتـكـلـمــون ب ــاس ــم م ــؤس ـس ــةُ ،
ويـمـلــى
عليهم ما يقولونه .بدل الصالة معًا،
لــو أن رج ــال الــديــن يـقــومــون بـثــورة
فـ ـك ـ ّ
ـري ــة ل ـع ـم ــل اج ـت ـم ــاع ــي م ـش ـت ــرك،

