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القد�س وحلم الوئام بني الأديان
نادية اللمك َّية

ُ
ُ
يحدث �أحيا ًنا �أن تده�شك �أفكار الن�ص َ
ويحدث �أن تكون �شغو ًفا بلغته؛ ف ُت�سحرك الكلمات وترحل بك
لتقف بك وجهًا لوجه �أمام الأ�سئلة اجلوهرية،
املعاين عميقا ،لكنَّ الده�شة الأكرب � ْأن ي�أخذك الن�ص بعيدًا لتلتقي مع كل كلمة فيه بجوهر الكاتب ،بفل�سفته ،بتعدد مناهله ،بتقدير النا�س له حني
احلقيقي للم�سيحية» وبتقديره لهم حني قال عن الإن�سانية “�أنت يف مع ّية ،لي�س يف الإن�سانية من معنى �إ ّال كونها مع ّية».
�س ّموه «الوجه
ّ
تاريخي يعود للوراء ليحكي �أبجديات امل�ؤامرة
من الوهلة الأوىل� ،أثار مقال املطران جورج خ�ضر «امل�سيحيون العرب والقد�س» ده�شتي؛ لي�س لأنه �سر ٌد
ٌّ
والت�ضليل ،ويثبت �أحقية الديانات كلها بالقد�س ،بل بدا يل وك�أنه ُترجم عن الإجنليزية ترجمة ن�ست �أن حتدد نوع املقال! فالن�ص تاريخي �أخالقي
روحاين �أدبي يف �آن واحد.
�أم��ا الأوىل؛ فلكونه يدر�س ج��ذور الإ�شكالية حماوال
الإج��اب��ة ع��ن ���س���ؤال م��ه��م :مل���اذا ي��ك��ره ال��ي��ه��و ُد امل�سيحيني
ال�����ش��رق��ي�ين؟ ي��ع��ود ب��ن��ا ج���ورج خ�����ض��ر ق���رو ًن���ا �إىل ال���وراء
ليثبت اجل��واب �سيكولوج ًّيا“ :يهود فل�سطني يعتربون
امل�سيحيني الفل�سطينيني ���ش��رك��اء ال��ظ��ل��م ال���ذي �أحل��ق��ه
باليهود �أهل الغرب».
لكن متى �صارت ال�ضح ّية جلاّ دًا؟ وقبل ذلك يجب �أن
نطرح �س�ؤاال �آخر :هل ال�ضحية �ضحية �أ�صال؟ �إ َّن و�صف
اخل�����ض��ر للم�سيحي ال��غ��رب��ي بـ”الظامل” تتطلب ع��ودة
لتاريخ العالقة اليهودية-امل�سيحية ،ولعل اخل�ضر كان
ي�شري �إىل املجازر التي ارتكبت �ضد اليهود؛ منها �إحراق
احلملة ال�صليبية لهم يف معابدهم ،وقتلهم و�إحراقهم يف
�شرق �أوروب��ا ،ومنها م�ؤامرة ت�شريدهم من �أوروب��ا ،وقد
ك��ان ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ���ش��اه��دًا على تلك العالقة املتوترة
بني الطائفتني“ :وقالت اليهود لي�ست الن�صارى على
�شيء وقالت الن�صارى لي�ست اليهود على �شيء” .لكنَّ
اليهود � ً
أي�ضا كانوا قد عُرفوا ب�سوء �أخالقهم ،وبتعاملهم
بالربا ،وبخيانتهم حتى عند �إكرامهم ،ال �أريد من ذلك
�أنهم ا�ستحقوا املجازر؛ لأنّ هذا الكاتب علمني �أن القد�س
وط��ن “التالقي الإل��ه��ي الب�شري” يف �صنع احل�����ض��ارة،
وك��ل �إن�سان �-أ ًّي��ا كانت خلفيته الأيديولوجية -ي�ستحق
العي�ش بكرامة ،لكنني �أود الإ�شارة �إىل نقطتني رئي�ستني:
�أوال الأم��ر ال يتعلق باليهودية ،بل بالكيان ال�صهيوين
والتنظيم ال�سيا�سي لإ�سرائيل؛ �إذ تتب ّنى �إ�سرائيل فكرة “�إق�صاء
الآخر” ورف�ض التعاي�ش معه.
ثان ًيا� :إ َّن العداوة التي كانت بني امل�سيحية واليهودية قد حت َّولت
مت��امً��ا؛ فبعد ث��ورة التجديد �آم��ن امل�سيحيون الربوت�ستانت ب���أن
امل�سيح عليه ال�سالم لن يعود �إال بعودة ال�شعب اليهودي �إىل الأر�ض
امل��ق��د���س��ة“ ،وهكذا ظهر اجت���اه ج��دي��د يف امل�سيحية يحيي الهالة
التي �أ�ضفتها التوراة على بني �إ�سرائيل ،ويُوجب على امل�سيحيني
التدخل الب�شري لتحقيق وعود يهودية واردة يف التوراة ،كما قام
ه��ذا االجت��اه الهائل بدعم اليهود وال��دع��وة �إىل قيام كيان لهم يف
فل�سطني ،كما تزعم ه��ذا االجت��اه حركة ال��دع��وة النبعاث اليهود
وت�سفيه التحقري امل�سيحي لليهودية واملطالبة ب�ضرورة رفع الظلم
واال�ضطهاد عن هذا ال�شعب املختار وفقًا للإميان احلريف بالكتاب
املقد�س”� .إذن ف��ك��رة الق�صا�ص لي�ست مُ��ب�ر ًرا ل��ل��ك��ره ،وال��رع��اي��ة
الدولية التي حتفل بها �إ�سرائيل من قبل م�سيحيي �أوروبا و�أمريكا
ال توجب ُكره امل�سيحي الغربي بو�صفه ظاملًا لليهودية!
�أم���ا ال���داع���ي ال��ث��اين ل��ك��ره امل�����س��ي��ح��ي ال�����ش��رق��ي -ب��ح�����س��ب ج��ورج
خ�����ض��ر -ف��ه��و م��وق��ف امل�����س��ي��ح��ي م��ن ح�����ض��ارة الإ����س�ل�ام؛ ف��ق��د ك��ان

امل�سيحي حا�ض ًرا يف بناء احل�ضارة الإ�سالمية م�ساه ًما يف
العن�صر
ّ
نه�ضتها يف كل مراحلها التاريخية ،ولأن اليهود �شعب حاقد على
احل�ضارة العربية الإ�سالمية ا�ستوجب ذل��ك -بال�ضرورة -كرهه
للم�سيحي .كما �أ�شار جورج خ�ضر �إىل �إ�شكالية �أيديولوجية ثالثة؛
مت َّثلت يف فهم امل�سيحي ال�شرقي جلوهر العقيدة وملبد�أ التطبيق؛
فهو ي��راه “تقليديًّا” يف تطبيقه لل�شعائر ويف عالقته مع الآخ��ر
اليهودي.
ويف غمرة احل��دي��ث ع��ن ال��ت��اري��خ ،ال يفوت ج��ورج خ�ضر فر�صة
جت��دي��د دع��وت��ه ل��ل��ح��وار ،مُبق ًيا حبل ال���ود وال��وئ��ام ب�ين امل�سيحية
ريا �إىل م��واق��ف امل�سيحية ال�����ص��ادرة ع��ن الكني�سة
والإ���س�لام ،وم�ش ً
والتي تدعو �إىل الأحقية امل�شرتكة بني امل�سيحيني وامل�سلمني يف
القد�س ،م�شيدًا بكل تلك احلرية التي منحتها احل�ضارة الإ�سالمية
للم�سيحي واليهودي على ال�سواء.
وال�لاف��ت يف الن�ص دع��وت��ه �إىل �أن ت��ك��ون ال��ق��د���س “وطن اهلل”
يلتقي فيها امل�سلم وامل�سيحي واليهودي لي�شكلوا جمتم ًعا متحابًّا،
وتكون القد�س رم ًزا لل�سالم بني الديانات؛ فجورج خ�ضر ال يريد
اقتالع اليهود من ذاكرتهم التاريخية يف القد�س“ :نحن ال نريد
�صرحا
�إخ��راج��ه��م م��ن ال��ق��د���س ول��و ا�ستطعنا” ،ول��ت��ك��ون ال��ق��د���س
ً

للفكر وال��ع��ل��م ،وت��ع��ود للم�شاركة يف ك��ل امل��ج��االت يف وطنها
العربي بعد عقو ٍد من االنغالق والتقوقع.
لكنَّ العجيب مع كل هذه الدعوات �إىل ال�سالم والتكاتف
ُح�����ض��ور ف��ك��رة اجل��ه��اد ال��ت��ي مل ي�ستطع امل��ط��ران خ�ضر �أن
ين�س ّل منها وهي التي ُ�شغفت بها كل الديانات ،يقول�“ :إذا
ا�ستعيدت القد�س ومل ن�ستمر بال�شهادة نكون قد نلنا حج ًرا
ويكون املعنى قد انتف�ض عليها والعمق ركيعات يف الع�شق ال
ي�سوغ فيها الو�ضوء �إال بالدم كما قال احلالج».
 ...هُ����دوء ال��ن�����ص رغ���م ث���ورة امل��و���ض��وع ُت��ك�����س��ب��ه روح��ان��ي��ة
غريبة من �أول ق��راءة؛ فهو يتجاوز امل�سميات �إىل رموزها،
وين�س ّل م��ن التاريخ ليبحث يف عمق امل��ك��ان ،لينقلك روي��دًا
روي��دًا من قد�س فل�سطني �إىل مقد�س النف�س ،يقول فيها:
“تر ّو�ضك القد�س على املعاين وت�ستحيل فيها الرموز �إىل
قناعات (� )...إذ املنتهى لي�س القد�س ،لكن �أن ي�صبح العامل
ق��د���س ّ��ي التطلعات ( )...ال��ق��د���س ���ص��ورة ع��ن قلوبنا ينبغي
�أن نذهب �إليها لنتعرف على قلوبنا (� )...إنها امتداد �إىل
ال�لان��ه��اي��ة �إىل الأب����د والأع���ل���ى �إن��ه��ا امل��ع��راج ( )...ال��ق��د���س
مقد�س النفو�س” .ورغ��م كل العظات وق�ص�ص امل�سيح التي
يدخلها امل��ط��ران ال�شيخ يف ك��ل ف��ق��رة ،ال ي��خ��رج الن�ص من
�ضوء الدرا�سة .هي �إذن درا�سة حتاول �إقناع القارئ �أ ًّي��ا كان
توجهه ب�أن القد�س ذاكرة تاريخية دينية ال يجب �أن يتوقف
ّ
الهاج�س �إليها.
وعلى �صعيد اللغة ،يُح ّمل “�أ�سقف احلرف” -كما �س ّماه
�����ص ن�ب�رة ���ش��ع��ر ّي��ة خ��ا�ّ��ص��ة ،وي��ب��ثّ ف��ي��ه ب�لاغ��ة ُتلب�س
حم�� ّب��وه -ال��ن َّ
الألفاظ روحانية و�إميا ًنا حتى وهي تر�سم �أحدا ًثا �أو حتكي وقائع
تاريخية ،يح ّملها كل �ألوان احلب والإن�سانية ،ويخفي وراءها جرح
الفرقة و�أمل الظلم والهزمية ،يقول يف معنى ال�سعي �إىل القد�س:
“نحن ن�سعى �إىل القد�س معنى لئال يبطل يف �أ�شخا�صنا املعنى� ،إذا
مل ت�صبح القد�س طريقنا �إىل ال�سماء نكون قد �أخط�أنا الهدف”.
الن�ص �أق��رب ما يكون للموعظة
�إ َّن هذا الأ�سلوب يف الكتابة جعل ّ
امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��دل��ي��ل ال��ت��اري��خ��ي ،وامل��وج��ه��ة ب���أم��ل ال���ع���ودة وب��وع��ود
ال�سالم ،فاملطران -الذي عرفت عنه مواعظه امل�ؤثرة �صبيحة كل
�أح���د -جن��ح يف متثيل �أدواره ال��ث�لاث��ة :الباحث التاريخي ،الق�س
الواعظ ،ر�سول ال�سالم واملحبة.
«هل القد�س �أحجية ال يتناهى تعقيدها �أم رجاء �صعب م�ؤمل؟”..
جرحا مل يلتئم بعد ،كيف ل�شعوب
هكذا يختم مطران مقاله ليفتح ً
وبقي
“تنافرت حتى الذبح” �أن تتقا�سم �أر�ض القد�س؟ طال الوعد َ
الأمل بالذي ال يُخلف الوعد!
nkha008@gmail.com

