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ّ ً
مثاال ّ
للتنور والنزعة اإلنسانية السمحاء ،تنسحب في
ببعضهم إلى اتهامه بالهرطقة .قيمة إنسانية وفكرية تعد
واألكليروس ،حتى وصل األمر
ّ ً
زمن الظلمات الذي يزداد ّ
تمددًا وتغوال.
* يقام جناز الكهنة الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم االثنين في «كنيسة القديس جاورجيوس للروم األرثوذكس ـ عاليه»،
ّ
ويشيع في الثالثة من بعد ظهر اليوم .تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ،ويومي الثالثاء واألربعاء في  27و 28آذار (مارس) في
ً
مساء.
صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة حتى السادسة

ّ
األكليروس وبشر بالدولة المدنية
«عـلـيـنــا فـصــل ال ــدي ــن ع ــن الـسـيــاســة
وإب ـ ـعـ ــاد رجـ ـ ــال ال ــدي ــن ع ــن ق ــوان ــن
األحوال الشخصية».

التجربة الحزبية العلمانية

حتى تتوقف املؤسسات الدينية عن
التمييز بني مسلم ومسيحي».
ّ
يـ ـ ــرى مـ ـ ّـسـ ــوح أن اخـ ـتـ ـي ــار ال ــدول ــة
امل ــدنـ ـي ــة كـ ــدولـ ــة م ـث ــال ـي ــة يـ ـج ــب أن
ت ـس ـع ــى إلـ ـي ــه امل ــؤسـ ـس ــات الــدي ـن ـيــة
قـبــل ســواهــا بـمــا يـتــوافــق مــع حرية
اإليمان في الدين .وينظر إلى مسألة
حــق الـ ــزواج املــدنــي كـمـثــال للنفاق،
إذ ي ـل ـجــأ الـ ـن ــاس ل ـ ـلـ ــزواج ال ــدي ـن ــي،
لـ ـح ــاجـ ـتـ ـه ــم إل ـ ـ ــى تـ ــوث ـ ـيـ ــق ال ـ ـ ـ ــزواج
ول ـيــس مــن منطلق إي ـمــانــي« .يــأتــي
ّ
املسيحي إلى الكنيسة ّ
ليتزوج
مرة
وأخرى غصبًا عنه وهو ميت .لسنا
بحاجة لحرية دينية ،ألن املؤمنني
ّ
حرية
يمارسون إيمانهم ،بــل نريد
دينية لغير املؤمنني ليكونوا أحرارًا
مــن الـسـلـطــات الــديـنـيــة .االضـطـهــاد
يطاول غير املؤمنني .ثمة مسلمون
ّ
يودون األكل والشرب خالل الصيام
وال يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـيـ ـع ــون ،وم ـس ـي ـح ـي ــون
ي ـ ـ ـ ـ ـ ــودون ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزواج مـ ــدن ـ ـيـ ــا ولـ ـي ــس
بمقدورهم السفر إلى قبرص» .أكثر
مــن ذل ــك ،يـقــول مـســوح بــا مــواربــة:

أخذ معه ضباب عاليه ...وغادر
أحمد محسن

مسوح مؤمنًا أن املسيحيني واللبنانيني
بشكل عام لن يستطيعوا التنصل
والبشر
ٍ
مــن وج ــوده ــم ،وأن تنصلهم مــن العيش
مع اآلخــر ،هو محاولة تنصل فاشلة من
الــوجــود .كــان األب محبًا للفلسفة ،لكنه
ك ــان أقـ ــرب (ب ـك ـث ـيــر) إل ــى ك ـيــرك ـغــارد منه
إلــى هيغل ،ويبحث عن الحس اإلنساني
أك ـثــر مــن بـحـثــه عــن الـثـقــافــة .كــل مـقــاالتــه
تــدل على أنــه يــرى الثقافة بــدون «شعور
إنـســانــي» ال تــرقــى إلــى مـصــاف التسمية.
ونقول كيركغارد ،ألن جورج مسوح كان
وجوديًا ،وكان مؤمنًا في الوقت عينه ،من

عن إمكانية اتحاد «أصحاب الفكر»
ف ــي م ــا بـيـنـهــم ،ي ـص ـ ّـرح« :ن ـحــن قـلــة،
لسنا أكثرية .مؤسساتنا أقوى منا.
ال ـنــاس يـصـغــون إل ــى املــؤسـســة مثل
«امل ـج ـلــس الـكــاثــولـيـكــي ل ــإع ــام» ،ال
ّ
ل ـل ـم ـفــكــر ال ــدي ـن ــي ك ـ ـفـ ــرد» .املــؤس ـســة
أقوى من األفراد .وفي هذه املؤسسة،
ّ
األهلية
يـتـحـ ّـول نبش قـبــور الـحــرب
والتذكير بالعمالة مسألة ّ
حساسة
تمنع االلـتـحــام الفعلي فــي املجتمع
ّ
بـ ــن امل ـس ـي ـح ـي ــن واملـ ـسـ ـلـ ـم ــن .ل ـكــن
ً
ملـ ّـســوح رأيــا مـطــوال فــي هــذه النقطة:
ً
«لـيــس سـهــا تـجــاوز محنة الـحــرب.
لـ ــم ت ــدف ــن ح ـت ــى ن ــوق ـظ ـه ــا .الـ ــذاكـ ــرة
ح ـ ـيـ ــة» .الـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ــى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
ك ـس ـب ــب فـ ــي كـ ــل م ـ ـ ــرة ،وقـ ـص ــة ط ــرد
املسيحيني مــن لـبـنــان واسـتـيـطــانــه،
ه ــي ذريـ ـع ــة ب ــائـ ـس ــة« ...أع ـت ـق ــد أنـهــا
ل ـي ـس ــت ص ـح ـي ـح ــة ،ي ـ ـجـ ــدون ذرائ ـ ــع
دائـمــة لتسليط ال ـضــوء عـلــى مــا هو
سيئ عند اآلخ ــر لتحسني النفس».
برأيه ،التجربة الحزبية العلمانية لم
تكن لتحسن الــوضــع« :إنـهــا تجربة
س ـي ـئ ــة ح ـ ـ ّـول ـ ــت امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع ال ـق ــوم ــي
م ــن م ـش ــروع لـتـحــريــر اإلنـ ـس ــان ،إلــى
م ـش ــروع السـتـغــالــه ف ــي غ ـيــاب كلي
للديمقراطية وت ــداول السلطة فيها
وارتـ ـه ــانـ ـه ــا ألن ـظ ـم ــة م ـع ـي ـن ــة» .فــي
مـعــرض تـنــاولــه ملــا طــرحــه املـفـكــرون
الـقــومـيــون مــن نهاية الـقــرن التاسع
عشر وبــدايــة القرن العشرين ،أمثال
فرح أنطون وقسطنطني زريــق ،يرى
أن طــروحــاتـهــم كــانــت علمانية ،لكن
«كـ ــل م ــا ف ــي ال ـف ـكــر ج ـم ـيــل ،ي ـت ـحـ ّـول
ف ــي ال ــواق ــع إل ــى ب ـشــاعــة ،ه ــذا الـفـكــر
اإلنسانوي متأثر بالفكر األوروبــي،
وأعـ ـتـ ـق ــد أن ت ـج ــدي ــد ه ـ ــذا املـ ـش ــروع
ال يـ ــزال مـمـكـنــا ،لـكــن عـبــر جمعيات
تــأس ـي ـسـ ّـيــة ج ــدي ــدة ل ـه ـي ـئــات تعمل
ف ــي امل ـج ـت ـمــع ف ــي ق ـط ــاع ــات الـتــربـيــة
واإلعالم وسواها».

ً
يـفـعــل ال ـض ـبــاب م ــا يـفـعـلــه عـ ـ ــادة ،يمشح
االب ـت ـســامــات بــال ـحــزن .ف ــي تـلــك الـظـهـيــرة
ال ـخــري ـف ـيــة وجـ ــدنـ ــاه فـ ـج ــأة فـ ــوق عــال ـيــه.
نعرف أنها مدينة يــزورهــا الضباب ،وأن
ال ـط ـق ــس س ـي ـك ــون بـ ـ ـ ــاردًا .ورغ ـ ــم ذلـ ــك ب ــدا
ال ـض ـبــاب مـفــاجـئــا .وع ـلــى األرج ـ ــح ،كــانــت
الـسـمـفــونـيــة ال ـســاب ـعــة مل ـ ــوزار ،ت ـلــك الـتــي
تمأل غــرفــة االسـتـقـبــال .وك ــان األب جــورج
مسوح ينتظر حسب املوعد ،يستمع إلى
املــوس ـي ـقــى ال ـت ــي ت ـخ ــرج م ــن ال ـت ـل ـفــزيــون.
كــل ش ــيء عـلــى طبيعته :ال ـعــازفــون داخــل
الشاشة منهمكون بالعزف .الضباب في
ال ـخ ــارج يـسـتـجـيــب مل ـ ــوزار ،وي ـن ــزل بــرفـ ٍـق
عـلــى الـجـبــل ال ـقــريــب .وك ــان األب مـســوح،
فــي صــالــون امل ـنــزل ال ــذي أقـيــم إل ــى جانب
الـكـنـيـســة ،يـتـحــدث عــن الـجـبــل ،الكنيسة،
ّ
املتخيل ،ولبنان كما هــو في
وعــن لبنان
ال ــواق ــع .وك ـنــا ن ـعــرف ،أن «أب ــون ــا ج ــورج»
مـنـفـتــح ،ورغـ ــم ذلـ ــك ،ك ــان األمـ ــر مـفــاجـئــا.
أن يـكــون األب مـســوح منفتحًا أكـثــر مما
توقعنا بكثير.
قـصــدنــا كــاهــن رعـيــة عــالـيــه ليحدثنا عن
األج ــراس املـفـقــودة .عــن تلك القصة التي
نـسـمـعـهــا دائ ـم ــا ع ــن ح ــرب ال ـج ـبــل ،وأي ــن
ذهبت أجــراس الكنائس .وكانت األسئلة
تطفو على السطح بينما كان األب مسوح
مكان عميق في قلبه،
يخرج أجوبته من
ٍ
وكـ ــي ال ن ـب ــال ــغ ،ف ــي ذاكـ ــرتـ ــه أيـ ـض ــا .بــن
كـثـيــريــن قــابـلـتـهــم وحـ ــده جـ ــورج مـســوح
كان متسامحًا تمامًا .وباملعنى الالهوتي
للكلمة وحــده فقط كــان مسيحيًا .يرفض
التشكيك بحدوث «املصالحة» في الجبل
وبإتمامها .ولكنه يرفض الشك ،أكثر من
رفضه للواقعة ،أو اكتراثه بحدوثها من
عدمه .يرفضه على قاعدة اإليمان .يؤمن
م ـســوح بــإمـكــانـيــة املـصــالـحــة وبــإمـكــانـيــة
الـعـيــش ،ويـسـتــدل إلــى ذلــك بـتــاريــخ جبل
ّ
املتكسر ،وبتاريخ طويل للمسيحية
لبنان
ال ـبــاق ـيــة ف ــي الـ ـش ــرق .وك ـم ــا ي ـق ــول الـبــابــا
جوزيف راتزنغر في أحد كتبه إن «ال أحد
يستطيع التملص تمامًا من اإليمان» .كان

إسالموفوبيا وفق الطلب

في الجامع األزرق (اسطنبول) مع الشيخ غاندي مكارم ورلى تلحوق

ال يـ ـ ــرى مـ ـ ّـسـ ــوح أن ال ـ ـخـ ــوف يـحـكــم
عـ ــاقـ ــة امل ـس ـي ـح ـي ــن ب ــامل ـس ـل ـم ــن فــي
الشرق ،بل إن «اإلسالموفوبيا تعبير
أجنبي ينطبق على الحالة األوروبية
واألميركية .تختلف املسألة عندنا».
ي ـشـ ّـب ـه ـهــا ب ـع ــاق ــة ب ــن زوجـ ـ ــن ت ـمـ ّـر
ّ
بأوقات ّ
وسيئة .على املستوى
جيدة
ال ـب ـشــري الـ ـع ــام ،ال فــوب ـيــا ب ــرأي ــه ،إذ
ي ـع ـي ــش ال ـ ـنـ ــاس وي ـع ـم ـل ــون م ـع ــا وال
يمكن التمييز بني املسيحي واملسلم.
تستعمل الـفــوبـيــا أو الـتـخــويــف عند
ّ
الحاجة «مثلما استغلت فــي الحرب
السورية .أدخلوا إلى عقول الناس أن
َ
إسالموي لديه نشاط إسالمي هو
كل
إرهــابــي حـتـمــا» .وع ــن امل ـخــاوف التي
ّ
اللبنانيي ،يشير إلى أن
تحكم عالقة
«ثـمــة ف ـي ـتــوات ،ليست مـســألــة خــوف،
ب ــل ع ــوام ــل ع ــدي ــدة م ـت ــداخ ـل ــة ،مـنـهــا
االع ـ ـتـ ــداد بــال ـن ـفــس لـ ــدى املـسـيـحـيــن
بــرف ـض ـهــم دخـ ـ ــول م ـن ــاط ــق م ـعـ ّـي ـنــة».
ً
منع بيع األراضي
ويضرب مثاال« :إن ّ
في منطقة الحدث وتدخل البلدية فيه
ض ــرب ملـفـهــوم امل ــواط ـن ــة ،إذ ال يـجــوز
التمييز بني لبناني وآخــر» .ال يجوز
التمييز بني إنسان وآخــر .هذه كانت
«خالصة» أفكار األب جورج ّ
مسوح.

كان وجوديًا
ومؤمنًا
في الوقت عينه

دون أن يوافق على «ديانة فردانية» .لقد
انتمى إلى الكنيسة في الشرق ،ولكن الذي
يقرأه يشعر بأن جورج مسوح والكنيسة
مـعــا يـنـتـمـيــان إل ــى ال ـش ــرق .وه ــو انـتـمــاء
ع ـلــى ق ــاع ــدة وج ــودي ــة أي ـض ــا ال اخ ـتــال
فيها للزمن من االخـتــاالت التي تفعلها
السياسة والحروب.
ب ــن ك ـث ـيــريــن ،وحـ ــده أب ــون ــا ج ـ ــورج ،كــان
واض ـحــا وحــاس ـمــا :ال ـع ــودة قـبــل الـحــديــث
ع ــن ال ـح ــرب .وع ـلــى الـجـمـيــع أن ي ـع ــودوا،
أن ال يــديــروا ظهورهم لبعضهم البعض.
وم ـث ـل ـمــا ي ـق ــول ف ــي كـثـيــر م ــن م ـقــاالتــه إن
األماكن ّ
املقدسة حتى في مهد املسيحية،
ليست أهم من الفلسطينيني أنفسهم ،وال
يـجــب أن تـكــون كــذلــك ،ق ــال مـســوح قـبــل 6
سنوات إن الجبل هو الجبل ،وأن البيوت
ليس بيوتًا بال ساكنني .إنه واحد بني قلة
ً
ينظر إلى الحرب ،نظرة من خارجها .فال

يضع نفسه في وضعية تحرمه تأويلها
ً
ً
تأويال إنسانيًا ،أو تأويال مسيحيًا ،كما
نفترض أن األب مسوح كان ليسميه .وعلى
هذا املنهج ،يتخذ مواقف كثيرة جلبت له
املتاعب .أنصفه العارفون عندما اعترفوا
بنزعاته «الهرمنوطيقية» ،وحاربته فئة
أوسع ،كانت تهمس ّ
ضده حتى استحضار
ّ
مـصـطـلـحــات قــروسـطـيــة ضـ ــده ،الـهــرطـقــة
ل ـيــس س ــوى أك ـثــرهــا داللـ ــة ع ـلــى الـفـضــاء
ال ــذي أراد مـســوح ال ـخــروج إلـيــه .ومــا كان
ّ
يميزه ،أنــه كــان قــادرًا على تقديم إحــاالت
الهــوتـيــة فــي غــايــة الـجــديــة ،عندما يطرح
األف ـك ــار ال ـج ــدي ــدة ،إن كــانــت ت ـلــك األف ـكــار
ـوت خ ــاف ــت) إل ــى ال ـب ـحــث في
ت ــدع ــو (بـ ـص ـ ٍ
دخول املرأة إلى الكهنوت ،أو إلى التمييز
بني ما هو جوهري في املسيحية ،وما هو
غير جوهري فيها ،من دون أن يمس ذلك
بجوهر املسيحية نفسها .وإن كان أعداؤه
يحاولون «تصويره» ـ من دون أن يعرفوا
ذل ــك ـ ـ كنسخة شــرقـيــة مــن فــويــربــاخ ،فــإن
ذلك ليس دقيقًا على اإلطالق.
ّ
أفكار كثيرة تركها األب مسوح معلقة على
ال ــرف ــوف .أف ـكــار لـلـسـجــال واملـســاجـلــة ،في
املسيحية ،من داخلها ومن خارجها .أفكار
لـلـجـمـيــع ،أراده ـ ــا لـحـمــايــة املـسـيـحـيــة من
كهنتها .برحيله أمــسُ ،يخشى على تلك
األفكار .هل يجوز القول إن جورج مسوح
ّ
يحب ذلك .كان
كان إشكاليًا؟ غالب الظن ال
يـحــب أن يـقــال إنــه «مــؤمــن» ،وأن ــه ينتمي
إلى «الكنيسة األورثوذكسية» ،بمعزل عن
تأويالت املعنى عندما نقول أورثوذكسية.
كــان مؤمنًا حقيقيًا يريد لصورة اإليمان
أن تكون ساطعة مثل صورة اإلنسان وهو
ينظر إلــى النهر قبل أن يتعمد .سيجري
الـنـهــر لـكــن ال ـص ــورة ستبقى فــي مكانها
عائمة على وجه املاء :أبونا جورج ّ
مسوح
مبتسمًا ،ذاهـبــا إلــى العالم اآلخ ــر .العالم
ّ
ّ
يتخيله.
نتخيله بالضرورة مثلما
الذي ال
وال نعرفه مثلما يعرفه .على عكسه ليس
لدينا تـصــورات عـ ّـمــا يمكن أن يـكــون ذلك
العالم .ما نعرفه هو أن الضباب سينزل
حزينًا على عاليه اليوم ،كما لو أنــه زيت
ّ
مقدس يمشح املدينة الحزينة.

