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تبيّن نوعيّة االنقسامات داخل الصفّ السياسيّ المسيحيّ اللبنانيّ في شأن
الخيارات والتحالفات السياسيّة التي لھا أثرھا في األزمة السياسيّة المستمرّ ة منذ
سنوات ،قلّة وعي المسيحيّين معنى االلتزام السياسيّ  ،وما يتطلّبه ذلك من مبادئ
ك في أنّ تنوّ ع التيّارات السياسيّة التي تجتاز األوساط
أخالقيّة سامية .ال ش ّ
المسيحيّة عالمة حيويّة بح ّد ذاتھا ،أل ّنه يفرض تع ّددي ًّة تقصي ك ّل تماثل إنْ ھو إال ّ
مصادرة ّ
حق التفكير والتمثيل ،وھذه شھادة لھا قيمتھا الكبيرة ووقعھا اإليجابيّ
موقف السلبيّة في الحياة السياسيّة والوطنيّة.
في العالم العربيّ  ،كما تعني رفض
َ
ولكنّ المشكلة ھي في سرعة تحوّ ل التعدديّة المذكورة إلى قطيعة بين القيادات
المسيحيّة وعدا ٍء بين المحازبين يصل في بعض األحيان إلى صدامات مباشرة،
كما يحصل بين الحين والحين في بعض الجامعات .فك ّل خالف على مسألة
سياسيّة يُترجم بحمالت إعالميّة متبادلة تغيب عنھا الموضوعيّة ،ويختلط فيھا
الشأن العا ّم بالمصالح الشخصيّة وبفضائح ال ِّس َير الخاصّة ،ويتحوّ ل المحازبون
بسببھا إلى وقود حرب .بالطبع ،ال ّ
يمثل ك ّل ذلك جدي ًدا ،بل يندرج في الئحة
طرق العمل السياسيّ في الشرق عمومًا الذي يؤلّف المسيحيّون اللبنانيّون جزءًا
∗ مدير دار المشرق ومجلّة المشرق.
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منه .ولكنّ المؤسف ھو استمرار غياب تعاليم الكنيسة الكاثوليكيّة األخالقيّة عن
الخطب السياسيّة وردود فعل المحازبين .فما َمن يسأل عن تلك التعاليم المعياريّة،
بل تسود األحكام السابقة الناتجة من سلسلة خبرات متتالية .لذا ،فردود فعل
المسيحيّين السياسيّة حال ًّيا تبدو امتدا ًدا لخبراتھم منذ أواخر ثمانينيّات القرن
المنصرم.
ما مضمون تلك التعاليم األخالقيّة باختصار؟ إذا كان اإلنجيل ال يتضمّن
برنامجً ا أو مشروعًا سياس ًّيا ،بل يفصل صر ً
احة بين "ما ھو " و"ما ھو
لقيصر" ،فرسالته تبلغ اإلنسان في صميم التزاماته أ ًّيا كان نوعھا ،انطال ًقا من
أولويّة وصيّة محبّة ﷲ ومحبّة القريب .لذا ،فاألخالق السياسيّة المسيحيّة تبدأ
بطاعة ھذه الوصيّة التي تفترض حكمًا تغليب الخير العا ّم على المصالح
الشخص ّية .وبالتالي ،تبرز أھميّة إدراك دوافع التصرّف في العمل السياسيّ  .فال
يكفي أن يتصرّ ف المسيحيّ سياس ًّيا على أساس مشروع سياسيّ فحسب ،بل عليه
أن يتصرّف "إنجيل ًّيا" أيضًا ،وإال ّ انزلق في ف ّخ الكذب السياسيّ  ،ولَ ِبس قناعًا
مسيح ًّيا يخفي وراءه مصالح ضيّقة وأنانيّة.
وفي ھذا السياق يق ّدم "اإلرشاد الرسوليّ "  ١العم َل في الحياة العامّة بصفته
ً
خدمة مسؤولة عن اآلخرين .لذا" ،فإنّ جميع الذين يرضون تعھّد الخدمة العامّة
في الحياة السياسيّة واالقتصاديّة واالجتماعيّة ،عليھم ،من باب الواجب اآلمر ،أن
يحترموا بعض الموجبات األخالق ّية ،وأن يُخضعوا مصالحھم الخاصّة أو الفئويّة
لخير أمّتھم .ومتى عاشوا على ھذا النحو كانوا قدوة لمواطنيھم ،وعملوا بجميع
الوسائل ،لتأتي أعمالھم لصالح الخير العا ّم")رقم  .(٩٤فالحياة العامّة تجد
شرعيّتھا السياسيّة واألخالقيّة في العمل من أجل الخير العا ّم .وفي الحقيقة ،إن
كان ك ّل مواطن وجميع المواطنين مدعوّ ون إلى اعتبار الخير العا ّم أوّ الً ،فھذا
السعي يبقى بالدرجة األولى من مسؤوليّة األشخاص الذين يمارسون السياسة.
 ١اإلرشاد الرسوليّ  ،رجاء جديد للبنان ،وجّ ھه بعد السينودس قداسة البابا يوح ّنا بولس الثاني
إلى البطاركة واألساقفة واإلكليروس والرھبان والراھبات وجميع المؤمنين في لبنان،
منشورات اللجنة األسقفيّة لوسائل اإلعالم ،جل الديب ،لبنان.١٩٩٧ ،
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من وجھة نظر كنسيّة ،إنّ ما يُبرّر وجود المجتمع السياسيّ ھو خدمة
الخير العا ّم .كتب البابا الوُ ن الثالث عشر ،في العام  ،١٨٩٢ما يلي" :إنّ الخير
العا ّم ھو المبدأ الذي يخلق المجتمع اإلنسانيّ والعامل الذي يحفظه" .وقال أيضًا:
"إنّ ھذا الخير العا ّم في المجتمع ھو ،بعد ﷲ ،الشريعة األولى واألخيرة" .وإحدى
ُ
العالقة القائمة بين التق ّدم في الخير العا ّم ومھمّة ك ّل سلطة
المسلّمات البديھيّة
تھدف تحدي ًدا إلى تحقيق ذلك الخير نفسه .غير أنّ ھذه العالقة الحميمة ُتترجم
واقع ًّيا في الرباط االجتماعيّ الذي يظھر نموُّ ه مماثالً للخير العا ّم .وبالتالي،
يتر ّتب على ك ّل َمنْ يمارس السلطة أو يسعى إليھا ،أن يعمل من أجل السالم في
المجتمع وانسجام مكوّ ناته.
وكذلك األمر في ما خصّ المسيحيّين العاديّين ،فھم مدعوون إلى خدمة
الخير العا ّم بھدف أن يبنوا مع مواطنيھم وطنھم .وبالتالي ،تصبح خدمة ذلك
الخير المقياس الذي على أساسه يتر ّتب عليھم أن يح ّددوا طبيعة التزاماتھم
السياسيّة .جاء في "اإلرشاد الرسوليّ "" :إنّ الكاثوليك مدعوّ ون بنوع خاصّ ،
وبالتعاون مع مواطنيھم ،إلى أن يخدموا المدينة األرضيّة في مجال الخير العا ّم،
مُستقين من إيمانھم الھداية والمبادئ األساسيّة للحياة في المجتمع" )رقم .(١
وفي اال ّتجاه نفسه أي ً
ضا ،يُدعى المؤمنون إلى أن يضعوا اقتراحات اإلرشاد
الرسوليّ موضع التنفيذ ،على أن يكون ھمّھم الدائم "الوحدة بين الكاثوليك والخير
العا ّم للشعب كلّه" )رقم  .(٧وھذا يعني أ ّنه يجب على المؤمنين االنخراط في
حياة الكنيسة وفي إدارة الشؤون الزمنيّة على ح ّد سواء .وفي شأن ھذا الواجب
ً
ممارسة مسيحي ًّة إلدارة
األخير ،جاء في الوثيقة":ينبغي أيضًا أن نذ ّكر بأنّ ھناك
الشؤون الزمنيّة )…( ومن ھنا ،ومن أجل أن ّ
يبثوا الروح المسيحيّة في النظام
الزمنيّ بالمعنى الذي ھو خدمة الشخص والمجتمع ،ال يجوز للعلمانيّين المؤمنين
قطع ًّيا التخلّي عن المشاركة في السياسة ،أي عن النشاط االقتصاديّ واالجتماعيّ
والتشريعيّ واإلداريّ والثقافيّ المتع ّدد األشكال الذي يستھدف تعزيز الخير العا ّم،
عضو ًّيا وعبر المؤسّسات" )رقم .(١١٢
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لذا ،ال يؤلّف انخراط المؤمنين العلمانيّين في خدمة اإلنسان والمجتمع
مجرّ د واجب نابع من حاجة زمنيّة وحسب ،بل ھو تجاوب مع دعوة المسيح إليھم
ليعيشوا رسالة اإلنجيل في جميع أوجه الحياة االجتماعيّة .وما ورد في خاتمة
اإلرشاد الرسوليّ يصبّ في ھذا اإلطار" :يا أبناء الكنيسة الكاثوليكيّة وبناتھا في
لبنان ،يا أيّھا الرعاة والعلمانيّون ،أصغوا إلى نداء الربّ وال تخافوا أن تلبّوه
بالتزام ثابت ،ألجل خير الجميع" )رقم  .(١١٧وخير الجميع ھذا يتميّز بك ّل
وضوح عن المصالح الفرديّة والفئويّة .ھل يجد نداء "اإلرشاد الرسوليّ " آذا ًنا
صاغية ،فيعرف المسيحيّون اللبنانيّون عمومًا والسياسيّون منھم بوجه خاصّ  ،أن
يو ّفقوا بين متطلّبات إيمانھم والتزامھم السياسيّ  ،فيسيرون في البالد على طريق
الخالص؟

٤

