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فكر

ربع قرن على الغياب والتغييب

األب يواكيم مبارك عانق اإلسالم وآمــن بالعروبة ورفع راية فلسطين

ّ
ّ
المشرقي الذي دافع عن مارونية حضارية متنورة
سركيس أبوزيد
فــي  24أي ــار (مــايــو)  ،1995تــوفــي في
ّ
بــاريــس الـعــامــة األب يــواكـيــم مبارك
ّ
امل ـت ـخـ ّـصــص ف ــي ال ـع ـل ــوم اإلس ــام ــي ــة
والـعــربـ ّـيــة والـنـهـضــويــة وامل ــداف ــع عن
فلسطني وامل ـحـ ّـرك للحوار اإلسالمي
املسيحي .بعد ربــع قــرن على غيابه،
م ــاذا فـعـلـنــا م ــن أج ــل تـكــريـمــه ونـشــر
نـ ـت ــاج ــه وتـ ـع ــري ــف الـ ـجـ ـي ــل ال ـج ــدي ــد
بفكره وريــادتــه؟ مــاذا فعلت الكنيسة
املارونية من أجل أحد أبنائها الرواد
فــي العلم والـتـقــوى؟ مل ــاذا هــو ّ
مغيب
عن الحضور الفكري واإلنساني؟
ولــد فــي  20تـمــوز (يــولـيــو)  1924في
بلدة كفرصغاب قضاء زغرتا الزاوية.
ّ
«إكليريكية غزير»،
تلقى علومه فــي
و«جامعة القديس يوسف – بيروت»،
و«إك ـل ـيــري ـكـ ّـيــة س ــان ســول ـب ـيــس» في
بـ ــاريـ ــس .س ـم ــي ك ــاه ـن ــا س ـن ــة ،1947
ودرس في جامعات فرنسا وبلجيكا،

ّ
اعتبر أن المنطقة تعاني
من داءين :االحتالل الصهيوني
في فلسطين والتخلف
االقتصادي واالجتماعي
ّ
املجمع املسكوني
وشــارك في أعمال
الثاني (.)1965
بـعــد غـيــاب أرب ـعــن سـنــة قـضــاهــا في
فرنسا ،يتعلم ويبحث ويــؤلــف ،عاد
الخوري يواكيم مبارك في عام 1984
ً
إل ـ ــى ل ـب ـن ــان ح ــام ــا ح ـل ـمــه ب ــإص ــاح
كنيسته ووط ـنــه ،صــارخــا« :اف ـتــح يا
لبنان أبــوابــك ،تلك األب ــواب املوصدة
بوجهي».
خالصة تجربته ومسيرتهّ ،
جسدها
فــي مـشــروع حياته وهــو الــدعــوة إلى
«املـجـمــع الـلـبـنــانــي ال ـثــانــي» (املجمع
اللبناني األول ُعقد عــام  ،)1736على
أمـ ــل أن ي ـك ــون امل ـج ـمــع ال ـط ــري ــق إلــى
اإلص ــاح والتجديد مــن أجــل إحــداث
ن ـه ـضــة ف ــي ال ـك ـن ـي ـســة ت ـع ـي ــده ــا إل ــى
دور ال ــري ــادة ،بـعــدمــا رأى املــارون ـيــة
ت ـتــرا ّجــع وتـتـقـهـقــر وت ـت ــده ــور .وك ــان
قد عــض على الجرح والتزم الصمت
ط ــوال أربـعــن سنة وأك ـثــر ،مــع زمــاء
ل ــه عـمـلــوا م ــن أج ــل كـنـيـســة الـبـشــر ال
الحجر ،ألن الغاية هي في اإلنسان ال
فــي السبت ،وإص ــاح السبت إلطــاق
حرية اإلنسان.
ع ـ ــاد إل ـ ــى ل ـب ـن ــان ،ل ـي ـط ــرح م ـشــروعــه
ّ
اإلصالحي ّ
ردًا على ما حل باملارونية
ّ
جراء الحرب .فالتهجير الذي تسببت
ّ
ب ــه هـ ــذه الـ ـح ــرب ،ي ـم ـثــل أول تــراجــع
للمارونية في امتدادها املتواصل من
شمال سوريا إلى لبنان إلى األراضي
ّ
املقدسة والشرق فالغرب ،بخاصة أن
هذا التراجع الجغرافي يخبئ وراءه
ت ــراج ـع ــا أك ـث ــر خ ـط ــورة ع ـلــى صعيد
اإليـمــان واألخ ــاق الخاصة والعامة،
ويـ ـه ـ ّـدد ب ـف ـقــدان امل ــارون ـي ــة قــاعــدتـهــا
ّ
الـلـبـنــانـيــة .كـمــا أن ال ــوض ــع الكنسي
أصـبــح م ـهـ ّـددًا بــالـفــوضــى عـلــى مثال
الــوضــع الـسـيــاســي واالجـتـمــاعــي في
ح ـ ـ ّـال ع ــدل ــت ال ـس ـل ـط ــة ال ـك ـن ـس ـيــة عــن
تبني املشاريع اإلصالحية املنطلقة
من القاعدة.
ان ـكـ ّـب فــي صومعته فــي قـنــويــن على
ك ـتــابــة تـطـلـعــات الـكـنـيـســة وصـيــاغــة
الـعـمــل املجمعي اإلصــاح ــي ،فوضع
خـ ـمـ ـس ــة خـ ـ ـط ـ ــوط عـ ــري ـ ـضـ ــة ل ـل ـع ـمــل
اإلصالحي وقد حددها كما يلي:

فكرة أخرى عن لبنان

ّ
الخط األول« :إحياء التراث السرياني
األنطاكي ،ألن هذا العمق الروحاني
يجمع كــل الـعــائــات األنـطــاكـيــة على
ت ـنـ ّـوع ـهــا بــالــرغــم م ــن اخ ـتــافــات ـهــا».
وك ـ ـ ـ ـ ــان ه ـ ــدف ـ ــه تـ ــوح ـ ـيـ ــد الـ ـكـ ـن ــائ ــس
ال ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــة ،خـ ــاصـ ــة ال ـك ــاث ــول ـي ـك ـي ــة
واألورثوذكسية ،في ّ
مجمع واحد.
ّ
ال ـ ـخ ـ ــط الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي :إط ـ ـ ـ ــاق ال ــرس ــال ــة
اإلن ـج ـي ـل ـي ــة فـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــم وال ـن ـش ــر
واإلب ـ ـ ــداع ال ـث ـقــافــي ،وتـغـيـيــر ص ــورة
الكنسية التي ّ
تشوهت في الحرب.
ّ
الخط الثالث :االلتزام الوطني «الذي
يـحـمـيـنــا م ــن ال ـت ـقــوقــع ف ــي الـطــائـفــة
املغلقة والخلط األصولي املرفوض،
وهـ ــو ال ـ ــذي ي ـق ـت ـضــي م ـن ــا االن ـف ـتــاح
واملشاركة واالرتباط مع الغير لنكون
ً
مـثــاال عامليًا للعيش الــواحــد الكريم
والحر».
ّ
ّ
ال ـخــط ال ــراب ــع« :أن تـســخــر كنيستنا
ك ـ ــل ط ــاق ــاتـ ـه ــا ف ـ ــي س ـب ـي ــل ال ـت ــرق ــي
االجتماعي واالقتصادي وفي سبيل
اإلن ـ ـ ـمـ ـ ــاء ،أي أن ت ـح ـق ــق كـنـيـسـتـنــا
تضامنها الفعلي مع عامة الناس...
ّ
الشعبية».
مع أصالتها
ّ
الـ ـ ـخ ـ ــط ال ـ ـخـ ــامـ ــس :ت ـن ـظ ـي ــم ال ـب ـي ــت
املاروني ،أي إعادة «تنظيم املارونية،
انطاكيًا واغترابيًا».

موارنة النهضة العربية
لــم تـتـجــاوب الـسـلـطــات الكنسية مع
تـطـلـعــاتــه اإلص ــاح ـي ــة ،فـتــم تطويق
م ـ ـبـ ــادراتـ ــه .وه ـ ــذا املـ ــوقـ ــف ال ـسـل ـبــي
مــن األب يــواكـيــم لـيــس مـسـتـجـدًا ،بل
ه ــو ن ــوع م ــن ال ـع ـقــاب ض ــد مـسـيــرتــه
وم ــواق ـف ــه .ل ـقــد س ـبــق واس ـت ـب ـعــد من
السلطة الكنسية ألنه تميز بالتجدد
واإلص ـ ـ ـ ـ ــاح واالنـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــاح ،فـ ـه ــو دع ــا
إل ــى م ـش ــروع ل ــآت ــي ،وكـ ــان لبنانيًا
وم ـش ــرق ـي ــا ب ـم ــارون ـي ــة ح ـض ــاري ــة ال
ت ـخ ـت ـصــر ب ـط ـق ــس وال ت ـت ـح ـجــر فــي
تقليد وال ّ
تجمد في مؤسسة.
أضــاء على مشاركة املــوارنــة الفعالة
فــي مـجــاالت النهضة العربية .وهو

في وادي قاديشا (شمالي لبنان) العام 1987

الـ ـق ــائ ــل «ك ـ ــان امل ـ ـطـ ــران ج ــرم ــان ــوس
فرحات بني حلب وروما ولبنان ،أول
واضع للقواعد العربية في الحداثة،
أي سابقًا بأكثر مــن ق ــرن ،عمل أهل
الشام ولبنان عندما أطلقوا الحداثة
الـعــربـيــة فــي وادي الـنـيــل .وه ــذا هو
بالفعل الحدث األكبر الــذي يجعلنا
نتعرف إلى أئمة النهضة في أعمال
بـ ـط ــرس ال ـب ـس ـت ــان ــي وأحـ ـم ــد ف ــارس
الـ ـش ــدي ــاق وخ ـل ـي ــل س ــرك ـي ــس وأم ــن
الريحاني وجبران خليل جبران ومي
زيادة».
ويـسـتـخـلــص« :خ ـ ّـص ـص ـ ُـت امل ــوارن ــة

بهذا العرض ألشير بوضوح إلى أن
جميع الذين ذكرتهم ّ وغيرهم ،هم من
األق ـحــاح املــوارنــة ألنـهــم مــن املــوارنــة
الرافضني االستبلشمنت املــارونــي...
هــذا إذًا هــو البعد الثقافي املــارونــي
األصيل في النهضة ،وهذا هو البعد
ال ــراف ــض ف ــي حـقـيـقـتــه امل ـثــال ـيــة وفــي
صحته اإلبداعية ،أي في النقد الذاتي
الذي هو في أساس كل ثقافة
وتالق
ٍ
ونهضة».
الخوري يواكيم مبارك هو استمرار
لـبـعــد م ــارون ــي أس ــاس ــي تـجـســد في
التاريخ والتراث «هو بعد العصيان

وال ـت ـم ــرد والـ ــرفـ ــض ...ف ــامل ــوارن ــة هم
ً
أوال وأخيرًا من العصاة والرافضني
واملتمردين» حسب قوله.
ويـ ـت ــاب ــع األب ي ــواكـ ـي ــم اس ـت ـع ــراض
مـ ـسـ ـي ــرة ال ـ ــرف ـ ــض املـ ـ ــارونـ ـ ــي ال ـت ــي
ت ـعــاكــس امل ـفــاه ـيــم ال ـس ــائ ــدة فـيـقــول:
«ول ـيــس صحيحًا أن امل ــوارن ــة وال ــوا
ال ـفــرن ـجــة بــال ـطــري ـقــة امل ـب ـس ـطــة الـتــي
تتناقلها كتابات قديمة وحديثة هي
أقرب إلى الدعاية منها إلى التاريخ.
ّ
ً
أوال ،ألن امل ــوارن ــة ل ــم يــت ـف ـقــوا يــومــا
على شــيء ،وثانيًا ألن حكم املوارنة
ف ــي مــرحـلــة الـصـلـيـبـيــن حـكــم ســائــر

الفئات املشرقية التي تعاملت معهم
وفقًا ملصلحتها ،قيادات وجماعات.
وحـ ـت ــى فـ ــي أي ـ ــام امل ـت ـص ــرف ـي ــة ال ـتــي
يقال إنها صنعت لحماية األكثرية
امل ــارون ـي ــة ف ــي ل ـب ـنــان ال ـق ــدي ــم ،فــإنــي
ف ـخــور بــانـتـمــاء عــائـلــي يـشــدنــي إلــى
حـ ـ ـ ــروب يـ ــوسـ ــف ب ـ ــك كـ ـ ـ ــرم ،أي إل ــى
الــذي ناهض املتصرفية ،ال ألهــداف
شخصية أو طائفية ،كما يزعمون،
بل لكونه لم يقبل أن يحكم لبنان في
ّ
ظل الدول الكبرى ،إال لحاكم لبناني.
واملتمرد األهدني هذا هو الذي راسل
من منفاه ذاك املنفي الجزائري الكبير

ّ
ّ
جورج قرم :معلم ومفكر موسوعي
يسرني أن أضع بني ْ
يدي القارئ العربي بعض
ال ــدراس ــات مــن بــن الـعــديــد منها وم ــن الكتب
ّ
القيمة لــأب يواكيم مبارك ،وهــو ذاك العالمة
بكل معنى الكلمة الذي تجاهله وطنه رغم غنى
التراث الفكري والثقافي والتاريخي الذي تركه
لنا.
ُ
صحيح ّأن عددًا كبيرًا من أعماله الفكرية ك ِت َب
باللغة الفرنسية نظرًا إلقامته في فرنسا مدة
طويلة وحـيــازتــه ثــاث شـهــادات دك ـتــوراه من
جامعة بــاريــس ،ت ــدور حــول تــاريــخ العالقات
املـسـيـحـيــة واإلس ــام ـي ــة م ـنــذ ن ـش ــوء الــديــانــة
اإلســامـيــة .مــا ّ
يميز أعـمــال هــذه الشخصية
ال ـفــذة مــن الـنــاحـيــة الـفـكــريــة كـمــا مــن الناحية
اإلنسانية ،هو هــذه النظرة الشاملة املنفتحة
والـثــاقـبــة ذات اآلف ــاق الـحــاضــرة واملستقبلية
ّ
ال ـبــنــاءة واملـتـفــائـلــة لـتــأمــن االنـسـجــام وامل ــودة
ليس بني أبناء لبنان فقط ،بل أيضًا بني العرب
أنفسهم.
ّإن مـقــاربــة يــواكـيــم م ـبــارك لـتــاريــخ الـعــاقــات
املسيحية اإلسالمية مقاربة موضوعيةّ ،
وإن
ّ
كان متجذرًا في املسيحية ويؤمن بها إيمانًا
ساطعًا مفتوحًا على أبناء الديانات األخــرى.
وهو بحث باستمرار عن القواسم املشتركة،

وليس ّ
عما يتناوله بشكل مكثف العديد من
املـفـكــريــن وال ـبــاح ـثــن م ــن ال ـحــواجــز وشـعــور
ّ
التعصب واالنعزال عن اآلخر أو كرهه.
وال ــاف ــت أن ــه ب ـقــدر م ــا يـفـهــم جـ ــذور الـعـقـيــدة
اإلس ــام ـي ــة ،ب ـق ــدر م ــا أدان امل ــوق ــف الـسـلـبــي
لـلـكـنـيـســة ال ـكــاثــول ـي ـك ـيــة ع ـل ــى م ــر ال ـع ـصــور
ّ
تـجــاه الـنـبــي الـعــربــي ،إن ـمــا يبقى أش ــد كالمه
وتنديده ملا أصاب الديانة اليهودية ّ
جراء نشأة
الصهيونية السياسية وإنشاء كيان إسرائيل
ُ
ّ
ـصـ َـرت
ال ـغــاصــب ،ك ــأن الــديــانــة الـيـهــوديــة اخــتـ ِ
فــي إبـ ــراز «ص ــك ملكية عـقــاريــة فــي أراض ــي
فلسطني» حسب تعبيره.
ّ
مــن ه ــذا املـنـطـلــق ،رأى أن ــه ال ب ـ ّـد مــن تكاتف
اللبنانيني والفلسطينيني ملـجــابـهــة الـظــاهــرة
الصهيونية الفتاكة .ذلــك ّأن تأسيس الكيان
ال ـص ـه ـيــونــي ي ـه ــدد ال ــوج ــودي ــن الـفـلـسـطـيـنــي
واللبناني معًا .الوجود الفلسطيني ألن أطماع
إســرائ ـيــل ف ــي األرض امل ـطـ ّـهــرة م ــن سكانها
األص ـل ـي ــن واضـ ـح ــة ل ـل ـع ـيــان ،ال ل ـبــس فـيـهــا،
والــوجــود اللبناني ّ
ألن الـتــداخــل بــن الطوائف
الدينية اللبنانية والعيش املشترك في ما بينها
دون مـشــاكــل تــذكــر عـلــى م ــر ال ـع ـصــور قبل
عهد االستعمار األوروبــي ،هو املثال املعاكس

للكيان الصهيوني اإلقصائي لغير اليهود.
بذل األب مبارك قصارى جهده خالل الحرب
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ـل ـتــوســط وال ـت ــوف ـي ــق ب ــن الـجـبـهــة
اللبنانية مــن جـهــة ،والــزع ـمــاء الفلسطينيني
الـقــاطـنــن فــي لـبـنــان حـيـنــذاك وحـلـفــائـهــم من
التنظيمات الـيـســاريــة اللبنانية املتحالفة مع
منظمة التحرير الفلسطينية في إطار الحركة
الوطنية اللبنانية من جهة أخرى.
ّ
ّإن األب م ـب ــارك حـقــا مـعــلــم وم ــوس ــوع ــي ،إذ
ّإن جميع دراس ــات ــه وأبـحــاثــه تجمع بــن علم
الــاهــوت وعلم الـتــاريــخ وعلم االجـتـمــاع وعلم
السياسة .لذلك فـ ّ
ـإن هــذا الفكر يصيب دائمًا
في وصفه الدقيق حقيقة املشاكل التي ّ
تفجر
ّ
النزاعات الحديثة في الشرق األوسط وتوظف
أديانه فيها ،كما هو فكر تفكيكي لكل املواقف
ّ
واملتعصبة واملنافية ملبادئ األخالق
املتصلة
آن معًا.
في
الدينية
ومذاهبه
وطوائفه
الوضعية
ٍ
م ـق ـت ـطــف مـ ــن مـ ـق ــدم ــة كـ ـت ــاب «ي ــواكـ ـي ــم
مبارك ،شخصية استثنائية» (نصوص
مـخـتــارة ومـقــدمــة :ج ــورج ق ــرم ـ ـ املكتبة
الشرقية ـ )2004

صورة لألب مبارك
تعود إلى ،1947عام
ترسيمه كاهنًا

في خلوته الدمشقية ،وكان موضوع
املراسلة بني يوسف بك كرم واألمير
عبد القادر قيام مملكة عربية».
بـعــض غ ــاة االنـعــزالـيــة اتـهـمــوه بأنه
«عاد إلى مارونيته بعد رحلة طويلة
في اإلســام واملسكونية والسياسة».
ّ
وفي االتهام إشارة إلى غوصه بعمق
وانفتاح على العالم اإلسالمي ،فكان
مؤلفه الشهير «الخماسية اإلسالمية
املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــة» ( ،)1972واهـ ـتـ ـم ــام ــه
بـ ـ ــال ـ ـ ـحـ ـ ــوار امل ـ ـس ـ ـي ـ ـحـ ــي اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي،
وصداقته بكبار رجــال الــديــن والعلم
ف ــي اإلسـ ـ ـ ــام ،م ـن ـه ــم اإلم ـ ـ ــام مــوســى
الصدر وكمال جنبالط ،وتبوئه مركز
م ـس ـت ـشــار ومـ ـع ــاون ف ــي «م ـع ـهــد دار
اإلسالم» (جامعة األزهر) في القاهرة
( .)1975 – 1954كـمــا ك ــان يــدافــع عن
حــق الـشـعــب الفلسطيني والـقـضــايــا
العربية العادلة .ولم «يتسامح مع من
ينادي بلبنان الصغير املنحصر بني
نـهــر امل ــوت وجـســر امل ــدف ــون» .ورفــض
أن تـ ـتـ ـح ــول املـ ــارون ـ ـيـ ــة مـ ــن كـنـيـســة
إل ــى طــائـفــة ال يـنـظــر إال ف ــي مصالح
أعضائها.
ن ـظــر إل ــى امل ــوارن ــة م ــن ض ـمــن البيئة
ال ـ ــواسـ ـ ـع ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـعـ ـيـ ـش ــون ف ـي ـه ــا.
فـ ــي «رسـ ــالـ ــة إل ـ ــى أب ـ ـنـ ــاء وطـ ـن ــي مــن
املـسـيـحـيــن» ،أط ـلــق صــرخــة وجهها
ف ــي أيـ ـ ــار (مـ ــايـ ــو)  1969ج ـ ــاء ف ـي ـهــا:
«تـعــانــي املـنـطـقــة ال ـتــي ينتمي إليها
لـبـنــان مــن َ
داء ي ــن عظيمني :االحـتــال
الـصـهـيــونــي ف ــي فـلـسـطــن والـتـخـلــف
االق ـت ـصــادي واالج ـت ـمــاعــي .وكــاهـمــا
أي ـض ــا م ـف ـس ــدان ف ــي األرض .وه ـنــاك
اتصال وتجاذب بني الظاهرتني ...من
َ
بواجبني في وقت
هنا ضرورة القيام
واحد :إخالء فلسطني من الصهيونية
وإرساء العدالة االجتماعية في العالم
العربي.»...
«إذا شاء املسيحي اللبناني أن يتحرر
من الخوف واألنانية على حد سواء،
وأن يـتـجــاوز مــرحـلــة الـتـعــايــش التي
كانت ضــروريــة للوصول إلــى مؤالفة
متبادلة ،عليه الــدفــاع عــن الجماهير

العربية املحرومة التي وقعت كفقراء
يـســوع املسيح تحت سيطرة املحتل
الصهيوني واملستبد املحلي املأجور
للقوى األجنبية».
ما هو مفهومه للعروبة التي رفعها
إل ـ ـ ــى قـ ـضـ ـي ــة؟ ي ـ ـشـ ــرح األب م ـ ـبـ ــارك:
«مـ ــن ي ـق ــول ع ــروب ــة  arabitéيــرفــض
الـ ـع ــرب ــاوي ــة  ،arabismeوه ـ ــي نـقــل
خ ــاط ــئ ل ـك ـل ـمــة أع ــرابـ ـي ــة ل ـه ــا طــابــع
بدوي عنصري .لذلك التزم بالعروبة
ك ـقــوة ل ـقــاء وات ـح ــاد تـنـتـشــر دون أيــة
ت ـفــرقــة وت ـم ـي ـيــز ع ـلــى م ـج ـمــل ال ـعــالــم
ال ـع ــرب ــي وسـ ـك ــان ــه .ف ــإل ــى امل ـس ـل ـمــن،
ي ـح ـت ــاج امل ـس ـي ـح ـي ــون ل ـت ـش ـك ـيــل أم ــة
امل ــؤم ـن ــن ال ـت ــي ن ـ ــادى ب ـه ــا ال ـ ـقـ ــرآن».
ويـسـتـخـلــص« :إن االلـ ـت ــزام ال ـصــادق
بالعروبة يتطلب في آن واحد تحرير
املجتمعات املسيحية واإلسالمية من
التأثير الطائفي ومن كل آثار األنظمة
الدينية البالية ،لتتطور نحو نموذج
متساو ،يؤمن
مجتمعي ديموقراطي
ٍ
للجميع الحقوق واآلمال نفسها».
الــراحــل الكبير كــان يعتبر نفسه من
املوارنة الرافضة والعصاة واملتمردين
ودعـ ــاة اإلصـ ــاح وال ـت ـجــديــد ،وسعى
ثان ،لكنه لم ُيفلح
إلى مجمع لبناني ٍ
بسبب املـمــاطـلــة وال ـت ــردد والـفــوضــى
في الكنيسة املارونية ،فاختار منفاه
ال ـط ــوع ــي ف ــي صــوم ـع ـتــه الـبــاري ـس ـيــة
بـ ـعـ ــدمـ ــا أغ ـ ـل ـ ـقـ ــه فـ ـ ــي وجـ ـ ـه ـ ــه أبـ ـ ـ ــواب
الكنيسة املارونية ،فكانت وصيته أن
يدفن في فرنسا طاملا أبواب اإلصالح
والتجديد مقفلة .عــذرًا أبونا يواكيم
مـبــارك ،رغــم مساعيك وبعد ربــع قرن
على غيابك ،ما زالــت أبــواب اإلصــاح
والتجديد في الكنيسة املارونية غير
مشرعة ،وأنــت املــوجــود فــي الــوجــدان
األنـ ـط ــاك ــي واملـ ـسـ ـك ــون ــي م ـغ ـ ّـي ــب عــن
ال ـح ـض ــور ف ــي ال ــوع ــي الـ ـع ــام ألب ـن ــاء
ال ــرع ـي ــة وال ـج ـم ـه ــور امل ـش ــرق ــي .فــأيــن
الكنيسة اليوم من دعوتك إلى الهوية
األنطاكية والتنسك والزهد؟
ه ــل الـكـنـيـســة امل ــارون ـيــة عـصـيــة على
التطور؟
ً
أن ـ ـص ـ ـفـ ــوا الـ ـ ـخ ـ ــوري ي ـ ــواكـ ـ ـي ـ ــم :أوال
اع ـتــرفــوا بـ ــدوره ال ــرائ ــد فــي اإلص ــاح
الديني ،وثانيًا التزموا نهجه الفكري
األخــاقــي التجديدي ،وأخـيـرًا ّ
كرموه
خ ــال ه ــذه الـسـنــة وه ــي ذك ــرى مــرور
ربـ ــع قـ ــرن ع ـل ــى غ ـي ــاب ــه .نـ ـ ــداء مــوجــه
ً
أوال إل ــى الـكـنـيـســة ال ـتــي ن ــذر حياته
ف ـي ـه ــا وأعـ ـط ــاه ــا وزنـ ـ ـ ــات وازنـ ـ ـ ــة مــن
فـكــره وزهـ ــده .كـمــا أدع ــو محبيه إلــى
تجسيد نهجه فــي م ـبــادرات وأعـمــال
تعيد ال ــروح إل ــى رســالـتــه األنـطــاكـيــة
ّ
وتجدد دوره في مشروع لآلتي يشمل
اإلصالح الكنسي واملوالفة املسيحية
اإلس ــامـ ـي ــة وال ـع ـل ـم ــان ـي ــة امل ـشــرق ـيــة
والعروبة الحضارية.
* كاتب وناشر لبناني

أصدر كتبًا في موضوعات مختلفة
منها «أسماء الله وصفاته في
القرآن»« ،ابراهيم في القرآن واإلسالم»،
«الروزنامة اليهودية واملسيحية
واإلسالمية»« ،املسلمون»« ،الخماسية
اإلسالمية املسيحية»« ،قضية
القدس»« ،الخماسية األنطاكية
املارونية» ،وترك أيضًا مؤلفات راعوية
وترجمات ومؤلفات باللغة الفرنسية.

وليد شرارة
ال يمكن فصل عودة نغمة الفيدرالية ،على لسان بعض الزعامات الطائفية
اللبنانية ،عن تفاقم األزمــة العامة للنظام اللبناني .خيال هــذه الزعامات
محدود جدًا في الحقيقة ،وهي تلجأ باستمرار إلى التكتيكات املكشوفة
نفسها ،أي التسعير الطائفي وإلقاء الالئمة على «اآلخرين» ،لتفسير ما
وصلت إليه أوضــاع البالد من انهيار كامل ،منعًا ملحاسبتها وأمثالها
من الزعامات الطائفية على هذا األمــر ،والقطع مع الخيارات االقتصادية
واالجتماعية الكبرى الـتــي أنتجت الــوضــع الــراهــن .حــالــة الـحــرب األهلية
ال ـبــاردة وإع ــادة إنـتــاج االنـقـســام األهـلــي الــدائــم هما شــرطــان لبقاء هذه
الزعامات في مواقعها منذ نشأة الكيان اللبناني .لم تمنع هــذه الوقائع
ّ
التمسك بفكرة أخرى عن لبنان املمكن،
العنيدة األب يواكيم مبارك ،من
ّ
استمدها من عمق إيمانه بدين املسيح ،وقناعته بأن ّاملشتركات الكبرى
ّ
بينه وب ــن اإلسـ ــام ،وأول ـه ــا االنـحـيــاز لــإنـســان ،ولـحــقــه بـحـيــاة كريمة،
تشكل أساسًا صلبًا لإلصالح الداخلي ،واملساهمة في نهضة العرب،
ً
وفــي النضال من أجــل عالم أكثر عــدال .فابن قرية كفرصغاب ،وسليل
عائلة كهنة خدموا الرعية في وادي قاديشا ،اندرج عمليًا من خالل أعماله
الفكرية ومواقفه السياسية ،في التيار الثوري الذي ّ
عرف املسيحية على
أنها االنحياز لإلنسان عامة ،وللفقراء خاصة ،أي الهوت التحرير الذي
لـعــب دورًا مــركــزيــا فــي املـعــركــة ضــد االسـتـعـمــار واالس ـت ـغــال والفصل
العنصري واالستبداد ،في بلدان الجنوب ،خالل ستينات القرن املاضي
وسبعيناته وثمانيناته.
بعد إتـمــام علومه فــي إكليريكية غــزيــر املــارونـيــة ،وفــي جامعة القديس
يــوســف ،ســافــر إلــى فرنسا إلكـمــال دراس ـتــه الجامعية ،وق ــدم أطروحته
«ابراهيم في القرآن الكريم» لنيل الدكتوراه في سنة  .1951والتحق بعدها،
كباحث ،باملركز الوطني للدراسات العلمية .ورغم أن إنتاجه الفكري الغزير
تناول قضايا الهوتية وفلسفية وتاريخية وسياسية متعددةّ ،
فإن الالفت
ً
ً
هو إيالؤه أهمية مركزية لإلسالم ،عقيدة وتاريخًا وثقافة ،في إسهاماته.
وال شك في أن اعتقاده بوجود «جذور ابراهيمية مشتركة» الذي نجم عنه
عالقة حميمة بني اإلسالم واملسيحية ،هو بني دوافع هذا االهتمام .لألب
مبارك عشرات املؤلفات واملقاالت عن اإلسالم ،هدفت جميعها إلى تعريف
الجمهور الناطق باللغة الفرنسية مجددًا بهذا الدين ،وبتاريخ الشعوب التي
تعتنقه وثقافتها .لقد فعل ذلك بتمايز وصل إلى ّ
حد التناقض مع أعمال
غالبية املستشرقني ،ومقارباتهم املشحونة بــالـعــداء واألف ـكــار النمطية
واملسبقة ...تلك التي «اخترعت شرقًا من منظور الغرب» كما يقول إدوارد
سعيد .خاض مبارك من خالل جهده العلمي معركة فكرية  -سياسية
ضد األطروحات «العلمية» التي شكلت مرتكزًا أيديولوجيًا لالستعمار
ولرسالته «الحضارية» في مواجهة اإلســام «ديــن االنـغــاق والتعصب
والالعقالنية».
إن مراجعة آراء وكتابات كبار املفكرين الفرنسيني حول اإلسالم ،كإرنست
رينان وألكسي دو توكفيل وجــول فيري ،تكفي ّ
للتثبت من هيمنة مثل
هذه األطروحات .وما يزيد من أهمية جهد األب مبارك ،تزامنه مع احتدام
ّ
التحرر في املنطقة العربية،
الصراع بني االستعمار الفرنسي وحركات
خصوصًا فــي بـلــدان املـغــرب الـ ّعــربــي ،ومــا رافـقــه مــن تعبئة أيديولوجية
ـاديــة للعرب واملـسـلـمــنّ .ولـعــل اإلســامــوفــوبـيــا ،أي كــراهـيــة اإلس ــام،
مـعـ ّ
املتفشية في الغرب حاليًا ،تمثل امتدادًا لها .إضافة إلى دوره املذكور ،دافع
األب مبارك عن القضية الفلسطينية ،وعمل على دحض حجج الصهاينة
وأصــدقــائـهــم ،وســرديـتـهــم الـقــائـمــة عـلــى تــأويــل الـنــص ال ـتــوراتــي إلسـبــاغ
الشرعية التاريخية على املشروع االستيطاني الصهيوني.
في محاضرة ألقاها في الندوة اللبنانية بتاريخ  31أيار  ،1965اعتبر األب
مبارك أن «لبنانًا يريد نفسه مسيحيًا صرفًا ،أو بأغلبية مسيحية ،يفقد
مبرر وجــوده ،ويحكم على نفسه ،كما فعلت إسرائيل ،وأن لبنانًا يريد
نفسه إسالميًا صرفًا ّأو بأغلبية إسالمية ،يحكم على نفسه أيضًا ...لم
تحقق املسيحية ذاتها إل يوم خرجت من البيئة اليهودية في «أورشليم»،
تلك البيئة املغلقة على نفسها قوميًا وقــانــونـيــا وثـقــافـيــا ،لتستقر في
أنطاكية .ففي أنطاكية حمل رسل املسيح للمرة األولــى ،اسم مسيحيني،
وقد أصبحوا حقًا كذلك بهذا االنتقال ّ
املحرر واملسكوني العالي ...إن بدء
العهد اإلســامــي ي ـ َّ
ـؤرخ بهجرة النبي ال بــوالدتــه .لــم ذلــك؟ ألنــه يــوم قطع
محمد روابــط الــدم والقبيلة ليحيك روابــط جــديــدة ،وميثاق شــرف وحق
ألن ــاس غــربــاء عــن وطـنــه ،يــومــذاك بــرز إلــى الــوجــود مجتمع جــديــد وولــد
اإلســام» .ويضيف األب مبارك« :وهذا بالضبط ما نفعله عندما نتواعد
نحن ،مسيحيني ومسلمني من كل ملة ،على التالقي في لبنان ،فنقر إذ
ذاك بأن مصيرنا ليس في االنغالق ،بل في االنفتاح بعضنا على بعض،
وبالتفاهم وتبادل التقدير ،وخدمة سائر أبناء اإلنسانية».
النظام اللبناني دخل في طور االحتضار .هذا ما تشي به األزمة املستفحلة
حاليًا ،ويشي به الحديث املتكرر لبعضهم عن التقسيم باسم الفدرالية .إن
بقاء لبنان بات مرتبطًا بتجديد يستلهم رؤية يواكيم مبارك.

