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َركائِ ُب ُه فال ُح ُّب ديني وإمياين

بيت شع ٍر لكبري امل ُتصوفني العرب محيي الدين بن عريب ،كان غريغوار حداد يُر ِّد ُد ُه
ُ
ويستشهد به يف كثريٍ من اللقاءات التي جمعتنا به يف تيار املجتمع املدين.
حمل بيت الشعر هذا فحوى رسالة غريغوار حداد امل ُفكِّر ورجل الدين والناشط املدين.
ف َمحبة اآلخر هي الغاية األوىل يف نظر غريغوار امل ُفكر ،حامل لواء "ال َعلامنية الشاملة"
التي يصفها بأنها نظرة شاملة للعامل (املجتمع واإلنسان والفكر) تؤكد استقاللية العامل بكل
مقوماته وأبعاده وقيمه وسلوكياته تجاه جميع املذاهب الدينية والالدينية والفلسفات،
وبأنها تعيد االعتبار للقيم املؤنسنة يف اإلنسان فوق الغرائز والعصبيات ،وهي ذات
مضمون حيادي مبعناه اإليجايب تجاه األديان واملعتقدات.
واملحبة يف نظر غريغوار امل ُؤمن ،هي صلة الوصل بني اإلنسان والله .هكذا آمن ح ّداد
باملسيح ُمحرر البرشية من الظلم والحقد والكراهية ،وهكذا آمن أيضاً باملطلق الحقيقي
الذي ال ميكن أن يستعبد الناس ،ألن عالقته بهم هي عالقة حرية ُمتبادلة.
واملحبة هي التي دفعت غريغوار إىل دخول ميدان العمل التطوعي "امل ُجتم ِعي" يف سبيل
تطوير حياة األفراد وتنمية اإلنسان بتكامله وتوازنه مع الطبيعة يف الحقول اإلنسان ّية كافة
ويف املجاالت الرتبوية والثقافية واالقتصادية والبيئية والسياسية.
نحن اليوم ُ
درب املحبة عىل خُطى غريغوار حداد املدافع عن "اإلنسان  -القيمة
نسلك َ
املطلقة".
وبتح ّية ُمتواضعة إليه ،نُق ِّدم هذا العدد الخاص من "تواصل مدين" امل ُتض ِّمن نبذ ًة عن
حياته وعرضاً لفكره وكتبه وألهم املبادئ التي حملها وعمل عليها ،وللتحركات التي أطلقها
وشارك فيها ،وللنشاطات التكرميية له.

افتتاحية العدد  .................................................ص 1
تحيّة  ...............................................................ص 2
من نخلة إىل غريغوار  ......................................ص 3
عناوين رفعها غريغوار حداد  ............................ص 7
مؤلفات غريغوار حداد  .....................................ص 8

ُمحتوى العدد

غريغوار حداد (بوسرت)  ....................................ص 10
هكذا يرونه  .....................................................ص 13
وعدنا إلك  .......................................................ص 16
من أقوال غريغوار حداد  ..................................ص 20
نيسان  /ابريل ٢٠١٦

4/13/16 11:27 AM

tawsol 1.indd 1

تواصل مدني

تصميم شادي ذبيان  /لوحة أنس عوض

2

كاريكاتري :باسل عبد الله

نرشة املجتمع املدين

4/13/16 11:27 AM

tawsol 1.indd 2

يستند هذا النص إىل كتابات عن املطران غريغوار حداد وحوارات معه وترصيحات له

سيرة غريغوار

من نخلة إىل غريغوار
فكرة وكتابة :حسان الزين
أنا نخلة أمني حدّاد ،وأنا غريغوار حدّاد.
منذ ولدت ،نخلة أمني ( ،)1924أحمل أسامء غريي،
كأنني مندور ألحمل آخرين ،بل اآلخرين ،يف قلبي
ويف وجداين ويف حيايت ومسليك وأفكاري .البداية مع
األديب والشاعر أمني نخلة ،ابن أمري الزجل اللبناين
الشاعر رشيد نخلة الذي ألّف النشيد الوطني
اللبناين« ،كلّنا للوطن» .وليست النهاية مع البطريرك
غريغوريوس حداد الذي ترأس كنيسة انطاكيا
اليونان ّية األرثوذوكسية من سنة  1906حتى سنة
 .1923فهذه محطّة أخرى من درب الجلجلة وحميل
الصليب .وقد حملت هذا االسم ،غريغوار حداد،
عندما ُس ّيمت كاهناً يف عمر الخامسة والعرشين
( ،)1949نزوالً عند رغبة أيب ،وتقديرا ً لهذا البطريرك
املتز ّهد والعالّمة صديق أهل املعرفة ،وصديق
املسلمني ،القومي العريب الذي وزّع خريات الكنيسة
عىل الفقراء ،إبّان املجاعة.
ال تنحرص تراجيدياي الوجوديّة باألسامء واألشخاص،
وهذه وحدها أمانة ،والسيّام إذا تذكّرنا من هام
وكيف نظرا إىل اإلنسان وإىل الحـضارات .فالخشـبة
الثـانية يف صليبي ،إذا جاز التعبري ،والديت من عائلة
بروتستانتية متحدّرة من أصل أرثوذكيس ،وأنا
رصت كاثوليكيّاً .فهذا التعدّد يف هويّتي الدينية يف
أصل مسكونيّتي .وإذا كانت هويّتي هكذا ،منذ
البداية ،متعدّدة ،متن ّوعة ،كيف أغلقها أو أض ّيقها
وأنغلق عليها وفيها؟ مل أسأل نفيس هذا السؤال،
بل حسبته واعتقدته جواباً أو بداية جواب ومفتاحاً
النفتاح ،بل إلعادة نظر يف معتقدات راسخة
جامدة .حسبت هذا السؤال الجواب ،وهذا التعدد
التن ّوع ،وهذه املعتقدات القدمية املتوارثة ،توأم
الفقر .والفقر يبقى فقرا ً ،بل يزداد بؤساً ،إذا ما
استسلمنا له ،إذا ما انغلقنا عىل األسئلة واألجوبة،
وإذا ما تجاهلنا التعدد والتن ّوع ورفضناهام ،وإذا ما
توارثنا املعتقدات وقدّسناها خارج الزمان واملكان
من دون عقل ونظر وتبيئة .بينام إذا انطلقنا من
الفقر ،من التعدد والتن ّوع ،من األسئلة واألجوبة،
من املعتقدات ،من الزمان واملكان ،من البيئة ،من

اإلنسان وإليه ،وإىل اآلفاق ،نجعل الفقر نقيضه ،أي
الرثاء ،ونكون جديرين بالحياة واإلنسانيّة وباملسيح
واألنبياء والرسل.
منذ صغري ،أنا الحامل األسامء والسري واآلخرين،
كنت أبدو جا ّدا ً ،ومشغوالً بغري أمور األطفال
والشبّان .كنت أبدو أشيباً حتى قبل أن يحرتق شعر
رأيس بياضاً .أدركت ذلك باكرا ً ،واآلخرون أدركوا ذلك.
ومل يتحول األمر عقدة إذ بقيت عالقايت باآلخرين
بسيطة ودودة مفتوحة دامئاً عىل املزاح .فلم أصطنع
صورة أخرى لنفيس ،وال وسوست يف رأيس الثقافة
ألنطق بلغة متعالية عىل الحياة واألحياء وتسعى
الستحواذها واستحواذهم .حافظت عىل طبيعتي
التي مل يكن غريباً عنها وعليها زي الكهنوت .فلطاملا
كنت ،حتى قبل هذا الزي ومن دونه ،مثل شخص
يرتديه ،ومعه مزجت جدّيتي ومزاحي الخجول
وبساطتي .وحرصت عىل أن أبقى صورة شفّافة
لنفيس .هكذا ،كنت حتى ألترايب مثل أخ أكرب .مل
أمارس الرياضة مثالً ،إال نادرا ً ،وقد تركتها لشقيقي
كامل ورفاقه ،فكنت أش ّجعهم عىل تحويلها ج ّوا ً
ومناسب ًة للعمل العام ولخدمة املجتمع وللتالقي ،يف
منطقة متن ّوعة دين ّياً ومذهب ّياً.
ال أنىس كيف كان أيب ،مد ّرس اللغة العربية ،يطلعني
عىل املجالت والكتب ،وكلّها تحيك بالتنوير وإصالح
اإلنسان واملجتمعات واألديان .دلّني عىل جربان
خليل جربان الذي كانت قراءته ممنوعة ،وعىل
ميخائيل نعيمة وإيليا أبو مايض والياس أبو شبكة.
وما أدراك من هؤالء يف االنفتاح عىل الثقافات
والشعوب وأحوالها وأهوالها وأحالمها؟ وإذ د ّربني
أيب عىل فنون الكتابة ،فسح يل املجال يف التعبري
السهل عن األفكار العميقة .لكن يبقى األهم هو ما
زرعه أيب َّيف من حب للمعرفة والبحث عام ال نعرفه
وإعامل العقل يف الالمفكّر فيه .هكذا ،مل أتردد يف
قراءة أعامل املفكر األب ثيار دو شاردان ،امللعون
كنسيّاً آنذاك .وقد أُعجبت بفكره الذي اطلعت
رسا ً ،وم ّهد يل الطريق العقيل لبدء مراجعة
عليه ّ
ولعل
البديه ّيات .فدو شاردان مفصل يف حيايتّ ،

أشبهه يف بُعد عالقتنا بالكنيسة أو عالقة الكنيسة بنا.
أحببت دراسة الالهوت يف جامعة القديس يوسف
لآلباء اليسوعيني يف بريوت .يجذبني هذا العامل
الرحب ،يفتح شهيتي عىل املعرفة والبحث بال
حدود .لكني وال م ّرة شعرت بأنني من أولئك الذين
يريدون أن يقضوا حياتهم بني الكتب بعيدا ً من
الناس .لذا ،مل يزعجني تعييني نائباً عاماً عىل أبرشيّة
بريوت (للروم الكاثوليك) ،يف .1952
شعرت بأن مسؤول ّيايت تجاه الناس تزداد .وال
أنفي أن ذلك أخافني .هنا ،تك ّرر السؤال املتعب:
أي إنسان ،فاإلنسان هو كل البرشية ،وأنا أخدم
يف كنيسة ،واإلنسان يف مدينتي ،ويف وطني ،ويف
محيطي وعاملي ،ليس «ابن» الكنيسة فحسب ،ليس
املسيحي والكاثولييك فحسب ،هو اإلنسان .اإلنسان
هو اإلنسان ،مبعزل عن دينه ومعتقده وانتامئه.
وقلت« :إذا كانت الثورات قد وقعت يف معظم
األحيان يف بالد ضد الكنيسة وأساقفتها ،أو أحياناً،
من دون الكنيسة ،فألن معظم رجاالت الكنيسة قد
حدّو اهتاممهم باملؤسسة الدينيّة ،تاركني التعليم
املسيحي األول :حب القريب ،ألن خدمة اإلنسان
الضعيف تأيت قبل خدمة املسيح».
لك ّني ،أفكّر يف هذا ولبنان يذهب مرسعاً يف االتجاه
املعاكس ،نحو أزمة طائفية وانقسام عنفي .وال أدري
مهمً.
إذا كنت أنا عكس الت ّيار أو هو .ليس هذا ّ
املهم أ َّن التوتر الطائفي بات حرباً ( .)1958وهكذا
وجدنا أنفسنا ونحن نعمل لتأسيس حركة اجتامعية
الطائفيّة كأننا بائعو أوهام أو موهومون.
يف مجمل األحوال تأجل مرشوعنا تأسيس الحركة
االجتامعية .وحسناً حصل ،إذ انتُخب قائد الجيش
فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية .مل أمتدحه ولن
أمدحه ،لكنني شعرت بأنّه صادق يف كالمه عن
اإلمناء املتوازن بني املناطق وتقليص الفجوة بني
األقل ّية التي تحتكر الرثوة واألكثـرية املحرومة .قلت
إذا عملنا لنخرس ،بينام سنخرس إذا مل نعمل.
ّأسسنا الحركة ،يف العام  ،1961وتألّفت اللجنة
التأسيسية من ستة شبان وشابّات مسلمني
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ومسيحيني .وفيام اتهمت بعض األوساط الحكوميّة
الحركة بأنّها تريد خلق دولة ضمن الدولة لكونها
تعمل يف الصحة والرتبية ولديها مكاتب لتوظيف
العاطلني من العمل وبيوت رعاية لألطفال لدى
خروج أمهاتهم إىل العمل إضافة إىل املساكن
الشعب ّية ،وصف بعض اليسار الحركة باإلصالحية
وأخذ عليها أنها ترصف الشبيبة عن العمل السيايس
ومتتص النقمة الشعبية.
إىل جانب هذا ،ومع عملنا لتقديم الخدمات ونرش
املراكز يف القرى واملدن واألحياء الفقرية (وصل
عددها إىل  ،)14كان مثة ما يشغلني :املجمع
الفاتيكاين الثاين الذي سيُعقد يف عام  ،1965بل
تشغلني اإلصالحات التي نعمل إلقرارها يف املجمع.
وليس رسيّاً أمر الوثيقة التي وقّعتها من بني 300
مطرانٍ من معظم دول العامل ،نتع ّهد فيها مامرسة
الفقر يف حياتنا الشخصيّة .وبالرغم من أنني ال
نسب إىل حركة
أحب التسميات والتوصيفات ،كأن أُ َ
الهوت التحرير التي نشأت يف أمريكا الالتينية عىل
املبشين األوروبيني ،إال أنني لن أعارض.
أيدي ّ
فسواء كنت قريباً من هذه الحركة أم ال ،أنا أنتمي
إىل الفعل من أجل تغيري اجتامعي اقتصادي يهدف
إىل إعطاء األمل إىل الفقراء وامله ّمشني.
وعودة إىل حيايت ،إذ ال يستهويني التنظري والوعظ،
أقولُ :ر ِّسمت يف سنة  1965أسقفاً ،وقمت مبه ّمة
أسقف معاون للمطران فيليبس نبعة ،الذي أسند
إ َّيل أثناء مرضه مسؤول ّية خدمة أبرش ّية بريوت .وقد
تويف بعد ثالث سنوات فانتخبني السينودوس مطراناً
أصيالً.
أول ما فكّرت فيه هو إصالح أحوال األبرشيّة
إصالحاً جذريّاً ،فهي أبرش ّية كبرية تضم عرش رعايا
يف بريوت وعرشا ً يف ضواحي بريوت وعرشين يف
جبل لبنان .وقد سعى املطران نبعة إىل الحد من
تباعد الفروقات بني دخل الكهنة الذي يراوح بني
 1500لرية و 150لرية شهريّاً ،بحسب اختالف املراكز
الراعويّة .فوضعت تنظيامً مال ّياً جديدا ً تشرتك يف
كل منها ،فتصري
متويله العائالت بحسب امكانات ٍّ
جميع الخدمات الدينيّة ،من عامدات وزواجات
وجنازات ،مجان ّية ،عىل أن يتقاىض كل من املطران
والكهنة رواتب متساوية من الصندوق العام .وكذلك
طبّقت مبادئ العدالة االجتـامعيّـة عىل العامل
العلامنيني املشتغلني يف األبرشيّات .وهكذا متكّنت
العائالت التي كانت تعمل لسنوات طويلة يف
أرايض الوقف من أن تستملك تلك األرايض .وعىل
هذه األسس سار العمل الرسويل من دون أن ّ
يتعث
باملشاكل املاليّة ،وألّفت مجلس الكهنة واملجلس
الرعوي الذي يضم عنارص من العلامنيني والرهبان
والراهبات والكهنة وممثلني عن املجالس الرعوية،
وأسست لجنة الطقوس الكنسيّة ولجنة الوعظ
واللجنة املدرسيّة واللجنة االجتامعيّة .وبهذا طبّقت
أحد توجيهات املجمع الفاتيكاين الثاين الذي يدعو
إىل إرشاك العلامنيني يف إدارة الكنيسة.
وفكّرت ،يف السنوات األوىل من سبعينات القرن
املايض ،أ َّن حركتنا االجتامعية بحاجة إىل منرب ثقايف،

يك تقول خطابها العلامين الالعنفي ويك تحاور
وتتحاور فتسهم يف الحياة الثقافية بل يف الورشة
اإلنسانيّة املنفتحة عىل العامل وقضاياه ومستجداته
وفلسفاته وأفكاره وت ّياراته.
ويف  15كانون الثاين  1974صدر العدد األول من
تشاركت فيه مع بولس
مجلة «آفاق» ،مثرة جهد
ُ
الخوري وجريوم شاهني وانضم إلينا يف ما بعد
ميشال سبع .وكان لظهور «آفاق» وقع كبري يف
األوساط اللبنانية والعربية .فاملجلة ،يف عددها
األول ،نرشت ملفاً بعنوان ملاذا «آفاق»؟ أفصح عن
منطلقاتها وخيـاراتها والتزامها واسـتـقـاللـيـتها
وعزمها عىل املساهمة يف التحويل الحضاري
للمجتمع اللبناين واملجتمعات العربية نحو الحداثة
غري اإللحادية بروح نقدية إيجابية وعىل أكرث من

صعيد .وتصدّرت األعداد الستة األوىل مقاالت يل يف
شؤون الدين بنفحة عرصية ،تنتقد الدين ،أي البنى
الكنسية واملامرسات الدينية ملصلحة اإلميان امللتزم
باإلنسان .وأُثريت أزمة حول هذه املقاالت التي مل
أكتبها بلغة أكادميية ومنهج جاف إمنا بأسلوب سلس
بسيط يحايك الراهن وأساليب تعبريه ولغته.
أعرف أن كثريين كانوا يتململون من بساطتي
وفقري وافتقار مظهري إىل األبهة .ولكن ،لهؤالء أكرر
ما قاله املسيح لرسله« :جئت ألخدم ،ال يك أُخدّم»
و»من كان فيكم كبريا ً فليكن خادماً للجميع».
وأعرف القول إنني ال أمثّل خري متثيل مركز مطران
يرتأس أكرب أبرش ّية للروم الكاثوليك يف البالد العرب ّية
القصة أعقد من ذلك.
وأه ّمها عددياً واقتصاديّاً .لكن ّ
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يل يعرتض عىل نهجي وتفكريي .وأعرف
َمن يعرتض ع ّ
أن هناك من هو ضدي ألنّه ضد هذه العناوين التي
وربا تتهددها.
تعارض مصالحه ّ
لنكن واضحني ،دامئاً كنت مع قول األمور كام
هي ببساطة :كثريون يف الكنيسة اللبنانيّة ليسوا
متح ّمسني ملقررات املجمع الفاتيكاين الثاين (.)1965
فاملجمع الفاتيكاين يُخرجنا من الجمود والتقوقع،
وتطبيقه يتطلّب تجاوز األنان ّية والجهل وتعزيز
املعرفة والتع ّمق .لهذا دعوت وأدعو إىل الحوار بني
الكهنة .والحوار ممكن يف الكنيسة رشط أن نكون
متسامحني بعضنا مع بعض .ورضوري اكتشاف
الغنى يف الالهوت والحوار يتيح ذلك.
باختصار وبكالم مبارش ،راح سياسيّون مسيحيون
وكنسيّون ينظرون إ َّيل وإىل حركتي وأفكاري وكتابايت
من خالل خطابهم ،ومن مدى قريب أو بعدي من
سياساتهم .هكذا ،وبعدما كانوا يحسبونني شهاب ّياً
وهم متحالفون ض ّد الرئيس فؤاد شهاب ،رصت
بالنسبة إليهم ،يف عهد الرئيس شارل حلو ويف ذروة
حربهم مع اليسار والفلسطينيني ،يساريّاً وحليفاً
للفلسطينيني .ولوال هذه األجواء السياس ّية لكانت
كتابايت م ّرت عىل خري أو مل تكن لتستفزهم إىل هذا
الحد .واألهم من تقاطع مصالح بعض السياسيني مع
آراء بعض الكنسيني ،إ َّن البلد كلّه كان عىل ف ّوهة
الربكان الطائفي ،وكل جبهة من الطائفتني ،املسيح ّية
واملسلمة ،باتت ال تطيق الحركات التعايشيّة
والوطنيّة .وإالَّ كيف أقرأ ،ونقرأ ،املجريات الكنسيّة
لقضية اتهامي بالتناقض مع العقيدة الكاثوليك ّية.

ففيام اعتربين بعض الكنسيني يف لبنان ،وعىل رأسهم
البطريرك (الراحل) مكسيموس الخامس حكيم،
خطرا ً عىل الكنيسة ،مل يجد أربعة الهوتيني من
خمسة أعضاء يف اللجنة التي ألّفها السينودوس
لدراسة الجوانب اإلميانية والعقائدية يف كتابايت ،ما
يربر حكامً من جانب السينودوس .كذلك أكّدت
املختصة يف الفاتيكان ،التي استُدعيت للمثول
اللجنة
ّ
أمامها ،أن كتابايت ال تخرج عىل العقيدة الكاثوليك ّية.
كف البطريرك حكيم يدي عن
وبالرغم من ذلك َّ
إدارة أبرشيتي مدّة شهرين ،أثناء نظر السينودوس
يف قضيتي ،ثم مدد تعليق صالح ّيايت ،ثم تم
االتفاق عىل أن أعود إىل أبرش ّيتي يف السادس من
شباط  1975يف أبعد حد .ويف املوعد املحدد أعلن
البطريرك أنّه تلقّى من املجمع الرشقي رسالة تدعو
إىل متديد فرتة تعليق صالح ّيايت إىل أن يبت مجمع
العقيدة واإلميان نهائ ّياً املوضوع .ويف النهاية ،اتخذ
سينودوس الكنيسة (الروم الكاثوليك) قرارا ً إداريّاً
بنقيل من أبرشيّة بريوت ،وأسند إ َّيل منصب مطران
فخري عىل أبرش ّية أضنة يف تركيا .وهذا بالنسبة إيل
ليس حفظاً لحقّي فحسب ،إنّ ا هو تأكيد عىل أنّني
مسيحي إميانيّاً وعقائديّاً والهوتيّاً ،ولست مسيحيّاً
طائفيّاً أو سياسيّاً.
دفعت الثمن ،ودف َعت الحركة االجتامع ّية وكل حركة
ُ
ربا ،لكنني
الثمن؟
ة،
ي
وعلامن
ة
ي
وطن
ة
ي
تعايش
مثلها
ّ
ّ
ّ
ّ
لست نادماً .دفعت الثمن سياسيّاً وكنسيّاً ،وأنا لست
سياسيّاً وال كنسيّاً باملعنى الضيّق للكلمة.
أنا إنسان .وبديهي أن تكون الحركة االجتامع ّية،

وهي ليست حزباً سياسيّاً يركن إىل طائفة وسالح،
أول من يدفع مثن الجنون الذي يذهب إليه البلد.
لك َّن الحركة مل تقف مكتوفة األيدي مستسلم ًة لقدر
الحرب واالنقسام الطائفي ،بل رفضت ذلك وشاركت
يف تنظيم تح ّركات عابرة للمتاريس واملحاور ،وقد
القاها آالف املواطنني.
الحرب مجرمة ،ود ّمرت كثريا ً ،وكادت تهزمنا
ُ
وتسحقنا لوال اإلرصار عىل االستمرار ،وقد اضطررنا
إىل تغيري أنشطتنا وخدماتنا ،فبعدما ك ّنا نبني وننشئ
مشاريع الص ّحة والسكن والرعاية االجتامعيّة ،رصنا
نر ّمم ونداوي ونغيث امله ّجرين .وبعدما كانت
الحركة االجتامع ّية للسكن قد أنشأت مرشوعاً يوفّر
املسكن لنحو مئة عائلة فتيّة ،حالت األحداث دون
تطوير الربنامج .وبالرغم من املأساة ،إال أنني أحببت
تجربة «هيئة إمناء قضاء عاليه» ،بني  1979و،1982
التي أنشأت يف كل بلدة من بلدات القضاء السبعني
لجنة تنمية محليّة ،قامت مبشاريع متن ّوعة :حفر
آبار إرتوازيّة ،شق طرق زراعية ،وحتّى متويل أفالم
تربوية ...وغريها.
حاولت تعميم هذه التجربة عىل األقضية األخرى،
وقد
ُ
خصوصاً أنّها تقوم عىل التشارك بني القطاعني األهيل
والحكومي يف معالجة املشكالت وإقامة املشاريع
التنموية املحل ّية التي تتناسب مع املوارد املتاحة
والحاجات املبنية عىل دراسة الواقع .ويف هذه الفرتة
كنت قد سمعت بالكومبيوتر ،فأخذين الطموح إىل
إبداع فكرة «الكومبيوتر البرشي» وقوامه مجموعة
محقّـقـني ميدانيني مؤ ّهـلـيـن ومنترشين يف املناطق
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تواصل مدني

6
إخراج قيد حداد بعد إزالة اإلشارة إىل الطائفة عنه
اللبنانية مهيئني دامئاً لجمع املعلومات امليدانيّة
يف خدمة التنمية املحل ّية أو الوطن ّية .وكانت أوىل
الدراسات التي نفّذها «الكومبيوتر البرشي» هذا عن
القطاع الصحي األهيل والتي أُسست للتنسيق بني
املستوصفات الحكومية واألهل ّية .تعبنا يف الحرب،
لكننا مل نتوقف ،بقينا نتنقّل بني منطقة وأخرى،
عرب الحواجز وتحت القصف .وكام رصخنا وعملنا
قبل الحرب يك ال تنفجر ،لك ّنها حلّت وأرضمت بيت
نارها ،كذلك رصخنا إبانها ،من اللحظة األوىل حتى
األخرية ،يك تتوقف ...و»تنذكر تَ ا تنعاد».
وكام عملنا يك تبتعد الشبيبة عن السالح والعنف
نحو االنفتاح والتعلم ،كذلك قلنا بعد الحرب أن
علينا أدوارا ً سلم ّية ن ّؤديها .فعملت ،ابتدا ًء من
العام  ،1998مع مجموعة من الرفاق لتأسيس «تيار
املجتمع املدين» ،وهو هيئة سياسية غري حزبية،
يعتمد الحوار والتكامل مع الهيئات ذات الثوابت
املشرتكة ،ويسعى للتغيري من خالل تشكيل قوى

ضاغطة عىل مراكز القرار .أما املبادئ األساسية
فهي سيادة الدولة ،العلامنية (حياد إيجايب تجاه
األديان واملعتقدات) ،الدميقراطية ،املشاركة ،التنمية
الشاملة والعروبة .ها هنا ،انزعج كثريون ،أو بدأوا
يعدون عكسياً ملشكلة قد أتسبب بها.
إحدى مثرات التيار والعمل تنظيم مؤمتر العلامنيني،
يف  ،2006الذي جمع عددا ً كبريا ً من الباحثني عن
تجديد معنى الوطن والدولة واإلنسان والعيش يف
هذه البقعة الغالية من األرض .وكنت سعيدا ً بكثافة
الحضور الشبايب ،من الجنسني ،يف هذه املسرية
املتجدّدة .وما إن فُتح باب شطب القيد من سجالت
النفوس ،2007 ،حتى سارعت إىل ذلك ،محتفياً
وكنت يف عمر . 83
ومفتتحاً زمناً جديدا ً يف عمريُ ،
والوقت يف هذا العمر ،ويف أعامر الشعوب ،يجري
رسيعاً ،لذا مل أستغرب فرحتي ،بعد نحو  4سنوات،
بحراك إسقاط النظام الطائفي .وإذ أرصرت عىل
املشاركة يف تظاهراتها استجاب الشباب وص ّحتي

املتواضعة لرجايئ ،وذهبت إىل إحدى التظاهرات
بالسيارة ألكون قريباً من الشباب والحاملني بوطن
للجميع وبدولة علامنيّة.
وسمعت من أشخاص ،مبا يف ذلك أصدقاء ،اعرتاضات
عىل قطعي عزلتي التي استمرت نحو سبع سنوات
يف شربوح ثم يف الربوة.
والموين أو انتقدوا رفاقي عىل عوديت إىل العمل
يف الشأن العام .واعتربوا أن الظروف غري مناسبة،
انطالقاً من اعتبارهم أنني أحرج املسيحيني أكرث مام
يل أن أحرج املسلمني يك
أزعج املسلمني .وكأن ع ّ
يرىض املسيحيّون ع ّني أو العكس .وأنا أصالً ال أفكر
يف هذا ،فلست سالحاً يُستعمل ضد هذا الفريق أو
ذاك .ال أعرف كيف جعلوين مزعجاً حتى يف صمتي
الذي كنت أحسبه تفكريا ً وصالةً .جعلوين ألنني
علامين كابوساً لهم ،بينام أنا أحد العابرين يف حلم ال
ميكن أرسه .أنا إنسان ،واإلنسان ووطني ،معاً ،بحاجة
إىل تغيري وإىل عمل من أجل ذلك.
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عناوين رفعها غريغوار حداد
إعداد باسل عبدالله
نستعرض فيام ييل ،وباختصار ،أربعة عناوين أساس ّية حملها غريغوار ح ّداد
وتب ّناها تيار املجتمع املدين يف وثائقه الفكرية:
••	 ال َعلامنية الشاملة :بتعريفها كنظرة شاملة للعامل (املجتمع
واإلنسان والفكر) تؤكد استقاللية العامل بكل مقوماته وأبعاده وقيمه
وسلوكيته تجاه جميع املذاهب الدينية أو الالدينية والفلسفات عىل
أنواعها .وهذه العلامنية هي ذات مضمون حيادي مبعناه اإليجايب تجـاه
األديان واملعتقدات كافة .لذلك ،فإن من أهم مميزاتها استقاللية الدين عن
الطائف َّية واستقاللية الطائفة عن الدولة ،وإعادة االعتبار للمواطن كقيمة
إنسانية.
••	 القيمة املطلقة لإلنسان :اإلنسان كائن مؤلف من جسم ونفس
وروح ،أبعاد ثالثة متداخلة ،متالزمة ومتكاملة ،ذات وجهني متفاعلني:
شخيص واجتامعي .والقيم هي املبادئ األساسية التي ينشأ عليها اإلنسان
ويحتكم إليها يف فكره وعمله وباقي نواحي حياته الشخصية واالجتامعية.
والقيم اإلنسانية هي املبادئ األساسية التي ال مرجع لها خارج اإلنسان
ذاته ،أما القيم الدينية فهي املبادئ األساسية النابعة من أحد األديان،
فتكون ُموحاً بها أو ُمنزلة أو ُمعاشة ،ومعلنة من قبل املؤسس الديني.
القيم الدينية هي إنسانية بالوقت ذاته بال شك ،إمنا يف عالقة مع الله ،أو
املطلق الذي يؤمن به اإلنسان .بينام القيم اإلنسانية البحت ميكن أن ال
تكون دينية ،فنجدها عند الذين ال يؤمنون بالله ،بل باإلنسان فقط .قيم
تيار املجتمع املدين هي إنسانية« ،منفتحة» ،أي ميكن أن توجد بالوقت
ذاته عند أعضاء مؤمنني باإلنسان فقط ،أو باإلنسان والله أيضاً ،بدون أي
حرج أو رصاع بينهم .ومن القيم اإلنسانية العامة ،أي الصالحة ألي إنسان
يف أي بلد ،أ ّن اإلنسان بأبعاده الثالثة  -الجسم والنفس والروح -وطاقاتها

املتالزمة ،هو قيمة مطلقة بالنسبة إىل جميع املؤسسات السياسية
واالقتصادية والثقافية والدينية وجميع القوانني والرشائع واألنظمة
واألعراف .ومن القيم األساسية الشخصية الفردية لدى كل إنسان أياً كان
عرقه وجنسيته ،وجنسه ،ودينه ،وصفاته الشخصية وظروفه االجتامعية،
الحياة أو الوجود الحي واملحبة تجاه اإلنسان اآلخر (احرتامه ،وتقديره،
والقبول بفوارقه واإلسهام يف إمنائه وإسعاده) والتضامن واألخوة والتعاضد
واملساواة والعدالة.
••	 الالعنف طاقة تغيريية :النضال الالعنفي هو الطاقة اإلنسانية
التغيريية للواقع العنفي ،التي تتوجه لتغيري أي واقع ظامل ،من خالل
مرشوع عمل ُمتكامل عند اإلنسان ،الفرد والجامعة واملجتمع .ويرتكز مبدأ
الالعنف عىل االحرتام الكامل لإلنسان (أكان فردا ً أو جامع ًة أو مجتمعاً)،
عىل اعتباره القيمة األساسية من بني كائنات العامل .ويسعى تيار املجتمع
املدين ،من خالل الالعنف ،إىل بناء مرشوع يرتكز عىل تحويل األفراد
والجامعات ،قدر املستطاع ،من اعتامد العنف يف ترصفاتهم إىل اعتامد
طرق املامرسة الالعنفية يف املجتمع ،كالسبيل األرقى ملعالجة الواقع الظامل.
••	 سياسة القضايا ال سياسة األشخاص« :سياسة القضايا» تقوم عىل
مساهمة كل فرد من خالل مجموعة ،يف اقرتاح وتنفيذ سياسة معينة تلبي
حاجات املجتمع .فالقضية هي املحور يف هذا البناء القائم عىل تشارك
األفراد ،واملرشوع إذن ال يتعلق بأحد األشخاص ،بل يقوم ويستمر برغبة
التعاون عند الجميع .أما «سياسة األشخاص» (التي يُحاذرها تيار املجتمع
املدين) ،فهي التي تقوم عىل ترئيس أو تزعيم شخص ما وكأنه يخترص
الجامعة بكاملها ،وهذا ما يؤدي غالباً إىل انقسام الجامعة عىل نفسها
واهتاممها بجزئ ّيات تبعدها عن القضية التي شكلت موضوع التقائها.
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مؤلفات غريغوار حداد
إعداد أديب محفوظ
مل يثنه النضال املستمر عىل طريق خدمة االنسان وقضاياه ،ومنارصة الضعفاء واملسحوقني ،عن اإلبداع الفكري واألديب والسيايس ،فخ ّط غريغوار بعضاً من أفكاره
كتب سنورد أسامءها مع نبذ ٍة ُمخترص ٍة عن ك ٍُّل منها:
وتطلعاته يف مجموعة ٍ

العلمانيّة الشاملة
صدرت الطبعة الثالثة منه يف العام  2005عن دار ُمختارات.
يتض ّمن الكتاب املقالتني اللتني نرشتا يف عددي «آفاق» عا َمي  1984و ،1997مع محاولة دمج بينهام.
يتناول املطران غريغوار حدّاد يف هذا الكتاب موضوع ال َعلامنية الشاملة ،فيوضح بدايات مفهوم العلامنية ومفاهيمها الخاطئة
يف لبنان واستعامالتها خارج سياقها الصحيح ،ويتط ّرق إىل املفهوم الشامل للعلامنية (بفتح العني) ونتائجها ،ويناقش مدى
إمكانية تحقيقها.
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المسيحية والمرأة
هو بحث له حول املرأة املسيحية ،يتناول فيه دور املرأة يف حياة السيد املسيح ،وموقفه منها ،وتعاليمه يف ميادين
الزواج والطالق ،إضاف ًة إىل تحليل مواقف املسيحية يف بداياتها من املرأة.

تحرير المسيح واإلنسان
يتناول موضوع تحرير املسيح وتحرير االنسان من العبودية ،ومن القيود ،سواء كانت شخصية داخلية أم عىل املستوى
الخارجي إضافة إىل مناقشة مدى مرشوعية الجذرية يف البحث الديني.
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علم العروض ،تفعيالت جديدة
كتبه عام  1975وصدر يف العام  2001عن دار مختارات.
يتض ّمن هذا الكتاب طريقة جديدة مبسطة للعروض صاغها حدّاد عام  ،1975وهذه الطريقة تقوم عىل
ثالثة مفاصل :قواعد النظم ،وقواعد القافية وجوازاتها ،وما يجوز للشاعر دون الناثر.

القواعد العربية .منهجية جديدة
صدر يف العام  2001عن دار ُمختارات.
هو وسيلة تعليمية سهلة االستعامل عرب اإلرشادات والرشوح امل ُرفقة.
ق ُِّسم الكتاب إىل بابني رئيسيني :الباب األول خصص للرصف وهو العلم الذي يُعنى بالكلامت وصيغها
واشتقاقاتها ،والباب الثاين للنحو وهو العلم الذي يُعنى بالجمل وتركيبها وعالقات الكلامت ببعضها .كام
جعل لكل باب ثالثة أجزاء ،جزء لألفعال وآخر لألسامء وثالث لألحرف وجعل لكل جزء عدة فصول ولكل
فصل عدة قواعد وقد ترك يف الكتاب مساحات فارغة تتيح للطالب أو املتعلم إمكانية إضافة أمثلة من
عنده عىل القواعد التي درسها.

9

تأ ّمالت روحيّة
صدر هذا الكتاب يف العام  ،1997ويتضمن مقاالت كتبها حداد يف ستينات القرن املايض ،ونُرشت يف مجلة
نصها إىل العربية القايض جورج
«الرابطة» بني العامني  1959و ،1968علامً أنها كتبت يف األصل بالفرنسية ونَقل ّ
طرابليس.
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وعدنا إلك...
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العلمانية
 ...نربي والدنا على ً
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البابا ولبنان
صدر عام .1998
يتضمن هذا الكتاب قراءة املطران حداد لنتائج وأبعاد وانعكاسات زيارة البابا يوحنا بولس الثاين إىل لبنان
ومسرية السينودس من أجل لبنان الذي أطلق دعوته البابا يف العام .1991

ع ّديات وأغنيات لألوالد
(من  3إىل  6سنوات)

12

هو كتاب صدر يف العام  ،1998وكان قد كُ ِتب يف العام  .1979وهو يتض ّمن مجموعة من األغاين الرتبوية
لألوالد بني الثالثة والسادسة من عمرهم.

أغاني األوالد واألحداث
(بني  7و 18سنة)
قسمة عىل
هو كتاب صادر عن دار مختارات يف العام  2002ويتض ّمن مجموعة من األغاين الرتبوية لألوالد ُم ّ
فئات عمرية متن ّوعة:
 األغاين لألوالد بني السادسة والثامنة من عمرهم. األغاين لألوالد بني التاسعة والثانية عرشة. األغاين لألحداث بني الثالثة عرشة والخامسة عرشة. األغاين للفتيان والفتيات بني السادسة عرشة والثامنة عرشة. -األغاين الصالحة لجميع االعامر والخاصة بصيف ّيات األوالد.
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هكذا يرونه
إعداد أديب محفوظ
كُ ٌرث هم الذين كتبوا عن املطران غريغوار حدّ اد مبناسبة رحيله ،هو يف نظرهم الرجل الرسالة ،الذي انتزع حياته من سياقها الخاص لتكون
بخدمة الفقراء وامله ّمشني .وهو يف وعيهم اإلنسان املناضل من أجل إعالء قيم اإلنسانية .وألنهم ك ُُث ،فسوف نورد بعضاً من الصور التي
حفرها غريغوار يف ذاكرتهم ،وبعضاً من املحطّات التي كان لها وقعها الجميل يف نفوسهم ونفوس من عارصها .وال ننىس تلك املبادئ السامية
التي ترجمها غريغوار التزاماً صادقاً يف واقع الحياة.

غريغوار ح ّداد ،هو املطران الذي مل يجد فارقاً بني دين ودين وال بني إنسان
وإنسان .بالتأكيد كان مثله مثل البابا الحايل ،ال يؤمن بالجحيم وبالطبع ال
يؤمن بالشيطان ويعرف أن مالحدة كبارا ً خدموا اإلنسانية أكرث من مؤمنني
 ..وجهه كان مستقبل الكنيسة وأن ما فكر به واستعدى عليه كثريين يف
الكنيسة وخارج الكنيسة كان بسيطاً وبديهياً ومرشق الوضوح كمحياه
وبسمته ونظرته ..كان همه أن يكون إنساناً بقدر ما ميكن للمرء أن يصل
إىل اإلنسانية .وبالطبع فكر وطرح أفكارا ً لكنه رأى بوجدانه ،بإنسانيته،
ببداهته ،رأى ما أغضب كثريين لفرط ما كان بديهياً ورصيحاً وواضحاً..
كان بسيطاً أن يقال مجددا ً أن البرش أخوة وأن الحقيقة متعددة وأن لكل
حقيقته ولكل دينه وأن نذر الفقر والتواضع نذر ديني يف األساس ،رأى ذلك
ألنه فقط نظر بعينيه ،وليس من وراء حجب وال من وراء تعاليم صارت مع
الوقت أنصاباً ..كان يتوغل يف املحبة ويبتعد فيــها وكلام ابتعد كان وجهه
يزداد صفا ًء وفكــره يــزداد رهافة .هو الذي كان يُح ِّول كل يشء إىل حــياة
وإىل روح .كان هذا سحــره وكانت هذه أعجوبــته وقد مىض اليــوم وترك
أعجوبته بيننا (الشاعر والصحايف عباس بيضون– جريدة السفري).
وجد غريغوار أن الرئاسة ليست من الحب لذلك طلب أن ال يُدعى مطران
غريغوار بل أب غريغوار من أبعد حد .كذلك اعترب أن املال رديف للسلطة
وهو أيضاً عبء عن الحب لذلك طلب من الكهنة أن يقوموا بخدماتهم
مجاناً وأن يكون لهم راتب شهري من الصندوق املوحد باملطرانية وهذا
ما سبب نقمة عليه  ..غريغوار حداد ليس صفحة من التاريخ تهوي بل
هو حلم بدأ خطواته فسقط تحت كابوس الحرب األهلية .واليوم هذه
الصفحة بحاجة ماسة إىل إعادة قراءة ألن األيام تعيد نفسها كام كانت قبل
العام ( 1975الدكتور واألب ميشال سبع ،مدير عام مجلّة آفاق).
غريغوار مل يعد بيننا .كان أيقونة الناس املؤمنني باإلنسان كهدف وغاية،
وكل ما يف الدنيا ،لخدمته .خدمة كل إنسان ،وكل اإلنسان .ال تفريط أبدا ً
مبا يلزم أن تكون مؤمناً .رشط إميانك القويم ،أن تؤمن ،أن ال أول قبل
االنسان ..املطران املزعج ،عاش مطمئناً عىل رصاطه املستقيم .قال ما ال
يقال ،حتى رسا ً .أعلن عىل املأل ،ما يثري جلبة وشكوكاً .كتب ما ال تأذن
به السلطات الكنسية .ال حدود لجرأته .قال« :يلزم تحرير املسيح من
الكنيسة» ،بل يجب «تحرير املسيح من املسيحية» .كل إميان ال يكون

غرضه خدمة اإلنسان ،هو إميان صنمي .منحرف عن جوهر الرسالة.. ..
«املطران األحمر» .أطلق عليه اللقب إلدانته .فهو قريب من اليسار ،يربر
وجود املؤمنني وامللحدين ،يرى إىل األناجيل ،ما ال يراه الطقس الالهويت
الكنيس ،الذي يعود إىل القرون الوسطى« ...املطران األحمر» ،وقف ضد
«رأساملية الروحانيني» (رجال الدين) املتحالفة مع «الرأساملية اللبنانية
الجشعة» ...مثل هذا املطران ،يصعب أن يبقى يف منصبه .فسيف الكنيسة
طويل ،ويطال ،ولقد طاله كثريا ً ..وما ان اعتىل غريغوار سدة املطرانية،
حتى خلع عليها تواضعه .رفض أن يقلد من سبقه ،وقرر أن يكون مطراناً يف
خدمة اآلخرين .وهو ما دفعه إىل إعادة التفكري بدور الكنيسة ويف موقفها
من اإلميان ومامرسته حياتياً من أجل عدالة إنسانية ،ومن أجل الوقوف
إىل جانب املعدمني واملحتاجني .فال نجد يف أرشيف الصور ما ييش بفخامة
وصلبان مذهبة وتيجان متأللئة .نجد رجالً يشبه اآلخرين ،ال يتقدمهم ،بل
هو يف وسطهم ،بصوته املتواضع وهمته العالية وإرصاره املعاند ومحبته
السخية وميله إىل االنجاز ..املطران غريغوار حداد ،لن يكون بيننا بعد
اليوم .هذا غلط .هو مل يذهب كله .أغلبه ظل معنا .هو حارض عام أنجزه.
باق مبا أبدعه .مستمر يف ما حققه .مقصود يف كل ما له بالعلامنية ،متبوع
من قبل أنقياء القلب والروح ،مضبوط بكل من كان إىل جانبه ...هو منوذج
الرجل الكبري الذي عاش فقرا ً وعزلة وبساطة ،خرس قليالً وربح كثريا ً ،ألنه
مل يرتاجع ،مل يستسلم ،مل يرضخ إلغراء أو منصب ...موطئ قدميه مقدس،
ألنه مل يطأ إال أرضاً خصبة باإلنسانية  ..غريغوار سيبقى معنا ،ألنه صوتنا،
يف هذه العتمة الدينية القاتلة( ...الكاتب والصحايف نرصي صايغ– جريدة
السفري).
رأى الحقيقة يف اإلنسان ،كل إنسان وكل اإلنسان ،كام كان يطيب لها قولها
وكان من األوائل الذي يتلونها هكذا قبل أن تغدو شعارا ً تنموياً رائجاً،
هي الحقيقة الكربى التي ال تُرى يف أي تصنيف له يف رتبة دونه! فالتعليم
الديني مبتغى تلقايئ مبثابة حق قديس وطائفي فئوي ،أما هو فام يعنيه
ويؤرقه ويشكل مامرسته هو «التعليم الديني يف مجتمع متعدد األديان»،
عنوان أحد مؤلفاته الذي نقرأ جوهره الواسع يف كل عناوين تآليفه وأقواله
وأفعاله ،ومنها محارضته« :الله عىل مسافة واحدة من جميع األديان».
لقد تج ّمدت مقولة «العيش املشرتك» يف لبنان يف نصوص نأت عن الحياة
واإلنسان ،وها هو يُعيد تصويبها وبثّ الحياة اإلنسانية يف أوصالها ،رافعاً
السدود والفوارق والعوائق بني املواطن واملواطن يف دولة ترعى املساواة
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يف التنوع وتغني العمق البرشي ،فكانت العلامنية عنده هي وحدها
الوحدة الوطنية أينام كان ،يف لبنان ودنيا العرب واإلسالم ،ويف العامل
اإلنساين األرحب« :العلامنية قيمة انسانية»  ..شخصية نادرة غريغوار
حداد ،ومثرية للجدل ولسوء الفهم .صدقه القوي مع ذاته كان ينطوي
دوماً عىل استفزاز ما مل يكن يشبهه يف يشء :هذا الطفل الكبري ال ّرباق
املح ّيا الباسم الرقيق ،كانت تخرج منه األقوال واملواقف املزلزلة وكأنها،
عنده ،رسائل محبة وتبليغ وتذكري بالجوامع املشرتكة! وانسحبت انفتاحاته
عىل موضوع العروبة واإلسالم ،العروبة التي ارتقاها بعمقه املسيحي
الرشقي وجعلها مرشوعاً جامعاً كبريا ً ال بد له من رواد كبار يدعمون عمقه
اإلنساين والعلامين والتقدمي بنموذج ناجح ومفيد للبرشية جمعاء كام
لكل أبنائه .كان من السبّاقني ،عقب  11أيلول  2001عىل رفع الضيم وسوء
الفهم املفروض عىل مامهاة اإلرهاب باملقاومة ..ألّف غريغوار كتباً تربوية
أخاذة يف تعليم «القواعد العربية :منهجية جديدة» ،ويف «علم ال َعروض:
تفعيالت جديدة» ،وعن «مرض املجتمع هو الطائفية» ...وعن «املدخل إىل
اإلمناء» ...وكل ما يه ّم الناس ويق ّربهم إىل بعضهم البعض ويفتح أمامهم
طرق التقدم والبـناء املشــرتك مبحبة عظيمة( ..الكاتب أنطوان سيف –
جريدة السفري).
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املطران غريغوار ح ّداد كان ملهامً للعديد منا .فشل وفشلناُ .هزم و ُهزمنا.
لكنه أرىس قواع َد مناهض ِة النظام االجتامعي االقتصادي السيايس الذي
يشكو منه الجميع يف لبنان ،والذي يزداد ترسخاً .أمىض حياته يناضل يف
سبيل العلامنية ،التي مل يعتربها يوماً مناقضة لإلميان بالله .كان الدين
عنده تجربة روحية فردية ،ما عليها التقيد بالطقوس الشكلية إال إجرائياً.
كان ه ّمه دين الناس ال دين املؤسسة .مل تطقه املؤسسة .صار مطراناً من
دون رعية .صار كل اللبنانيني رعيته .هناك الدين املك ّرس يف الكتب ،وهناك
الدين اإلنساين النابع من املشاعر والوجدان .ما كان مي ّيز بني اإلميان بالله
واإلميان باإلنسان .خلق الله اإلنسان عىل صورته .والله بداية ونهاية .هو
املطلق .وهو املصري .ال تستطيع أن تكون ملحدا ً ناكرا ً يف حضور املطران
حداد ،ألنه ،بكل بساطة ال يدعك تخرج عن إنسانيتك؛ وال يرتك لك املجال
للتخيل عن قضيتك ،حتى ولو مل يوافقك الرأي .متتع بصفة ليست شائعة
إال بني القليل من اللبنانيني ،وهي الرىض .مل تداخله املرارة يوماً .يولد الرىض
مع اإلنسان أو ال يولد .هو صفة تنشأ مع الفرد .من أنعم عليه بها ال
ييأس وال ميل؛ يعيد الكرة كلام رأى الطريق مسدودا ً .كان مواطناً بالدرجة
األوىل .لديه مسؤولية تجاه املجتمع والدولة .إميانه يحتّم عليه ذلك .فرد
روحه أوسع من املجتمع والدولة .استبطن املجتمع والدولة يف ذاته .اإلميان
الفردي أوىل من املعتقد .ال حدود لإلميان؛ املعتقد دامئاً محدود بالطقوس.
اإلميان ال ميكن أن يكون إال فردياً؛ التجربة الروحية فردية .املعتقد جامعي.
املؤسسة معنية باملعتقد أكرث منها باإلميان ،فكان االحتكاك بينهام ،وأدى
إىل ما أدى إليه .مل يرتاجع .ال يتناقض اإلرصار عىل القضية مع الرىض.
قضيته اإلنسان بإميانه .قضيتهم املعتقد والطقوس .تف ّوق باإلميان .تف ّوقوا
بالطقوس .تابع الطريق يف القضايا االجتامعية .استطاع ذلك ألنه كان
صاحب هيبة عىل الكثريين من الذين أرادوا التغيري وشاؤوا ذلك بقيادته ..
ناضل املطران حداد من أجل أن يكون الدين ،كام بقية النشاطات البرشية،
يف هذا العامل ومنه .ناضل من أجل أن يستعيد اإلنسان معناه ومركزيته.
اعترب أن النظام الطائفي ،بجعله اإلنسا َن وسيلةً ،يبعدنا عن الله وال يق ّربنا
منه .أن تكون مواطناً يعني أن تشارك يف املجتمع وأن تسهم يف القرار

والصريورة .أن تكون مواطناً يعني أن تكون فردا ً تعمل وتسلك حسب
ضمريك الشخيص .أن تكون مواطناً يعني أن تصري وجودا ً مركزياً ،أن تكون
أنت الغاية ال وسيلة ملا هو خارج عنك .أن نفقد املطران حداد معناه
خسارتنا جميعاً لنور ميضء يف ليل طائفي كافر (الكاتب والوزير السابق
الفضل شلق – جريدة السفري).
املطران غريغوار صاحب شخصيّة رفدت الثقافة الدينية والوطنية ،بنبض
حضاري متقدم ،مستقبيل شجاع ،واجه فيه بكل بساطته ودماثته وفكره
الني ،أرشس الهجامت التي يواجهها عاد ًة املصلحون الكبار يف مجتمعاتهم،
ّ
ويف رشقنا بالذات .فهو يف الظاهر ،واح ٌد من رجال الدين والكنيسة ،ولكنه
يف الجوهر ،كان أوسع بكثري من هذا اإلطار ،مام جعله يف نظر الكنيسة
وأجوائها الحاضنة ،من املج ّدفني ،وأعطيت له صفة العلامنية التي كان
العامي السائد ،الذي يجعل
يفتخر بتبنيها ،ولكنها أُعطيت له ،مبعناها
ّ
منه خارجاً عىل الدين وتعاليمه؛ واملفارقة هنا ،أ ّن الكنيسة التي أقرت
بالعلمنة مرغمةً ،ثم قبلت الفصل الكامل بني الدين والدولة ،مل تغتفر
للمطران حداد علامنيته التي كانت علامنية مؤمنة ،وكان يستلهم ماهيتها
وجوهرها ،من مقاصد الدين نفسه ،وهذا ما واجه قبله العديد من رجال
الدين ،مسلمني ومسيحيني ،ولكنهم أمام الهجامت القاسية التي تعرضوا
لها ،تراجعوا عن مواقفهم ،أو ذهبوا إىل عزلة من الحياة والفكر والفعالية؛
فيام املطران حداد ،مل يكن يرى ،يف موقف الكنيسة منه ،وهي التي ج ّردته
من مسؤولياته الدينية ،ما يزحزح أصالته وفكره وعقيدته ،ودعوته الدامئة
واملستمرة إىل العلامنية ،وال شك يف أنها علامنية مؤمنة أراد بها تصحيح ما
ينطبع يف أذهان الناس ،عن ربط العلامنية باإللحاد ،أو التناقض مع اإلميان
الديني ..إن حاجة حركة النهوض والتنوير يف املرحلة الراهنة ،تجعل من
خسارة رموزها ،خسارة فادحة ،واملطران حداد ،بسريته وبرتاثه وجاذبيته،
وتديُّنه الحقيقي ،هو يف نظري ،أحد رموز حركة التنوير والحوار املبدع بني
(العلمة
األديان ،وهو أحد املم ّهدين الكبار لقيام نهضة وطنية وعربية ّ
مح ّمد حسن األمني).
يف كل االمتحانات التي واجهها «غريغوار» كام يناديه تالمذته ورفاقه ،مل
يفقد ثقته باالنسان .احتذى بالسيد املسيح وبذل كل ما باإلمكان العادته
إىل الناس ،إىل البسطاء ،من خالل تطبيق فكرة العدالة االجتامع ّية  ..كان
يرى أن مرشوعه اإلمياين ،ال يكتمل من دون االنسان ،صورة الله عىل األرض،
لذلك كان النضال من أجل العدالة ،جزءا ً من رسالته .كان العمل مع الناس
ـــ أيّاً كان دينهم لونهم اتنيتهم عقيدتهم ـــ والعمل من أجلهم ،جزءا ً من
واجباته كمسيحي وكرجل دين .لذلك كان االلتزام السيايس واألخالقي يف
صلب فهمه لعقيدته وتطبيقه لها ،من خارج كل املتاريس والعصبيات
والغيتوهات الفئويّة .كان دينه انفتاحاً عىل اآلخر حتى االندماج به،
وإصغاء إىل نبض املجتمع ،وعمالً متواصالً من أجل التق ّدم والتغيري .كان
يضحك حني نذكّره باللقب االختزايل الذي أطلقه عليه خصومه« :املطران
األحمر»« :إنا مع اإلنسان ،حسب تعاليم املسيح ،ليس إال» .شبك الدين
رشعة
رشعه عىل املستقبل .مسيح ّيته املتجذّرة يف املكان وامل ّ
باإلنسان و ّ
عىل العامل ،وجدت مكانها الطبيعي يف صلب الهويّة العربيّة لغة وأرضاً
وتاريخاً ومعارك سياسية ووطن ّية .ومن منطلق إمياين أيضاً دافع بق ّوة
عن الزواج املدين… وخاض معاركه من أجل كرس القوالب الدوغامت ّية
الجامدة ،وتطوير الوعي الديني عرب الفكر واالجتهاد… ووقف ضد التمييز
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بكل أشكاله .ومن املنطق نفسه دافع عن
الجنيس بحق املرأة ،وضد الظلم ّ
العلامن ّية الشاملة التي تنتج إنساناً ومواطناً ،وال تتناقض لحظة واحدة مع
اإلميان والعقيدة الدين ّية (الصحايف بيار أيب صعب -جريدة األخبار).
وقلّام عرف املجتمع اللبنا ّين واملجتمعات العربيّة مف ّك ًرا ومسؤوالً دينيًّا
اتّصف كيانُه وفك ُره وقولُه وفعلُه مبثل هذا املقدار من التح ّرر الذا ّيت
والتوق الشغوف إىل تحرير اإلنسان من جميع سالسل العبوديّة والظلم
والقهر .هو املطران غريغوار ح ّداد ..نو ّدعه ونحن نسأل أنفسنا :لو ك ّنا قد
أصغينا إليه يف لبنان ،أ َوما ك ّنا قد ج ّنبنا أنفسنا هذه املهلكة التي نهوي كلُّنا
فيها؟ كيف ملجتمع أنجب مثاالً يف اإلنسان ّية عىل هذا القدر من الصفاء
التعصب والجهل
ُيكنه أن ينهار ويتحلّل وينحدر إىل مثل هذا القعر من
ّ
والعمى؟ فهو ينتمي إىل ثلّة من املفك ّرين الالهوتيّني اللبنانيّني املسيحيّني
الذين يعتقدون اعتقا ًدا راسخًا أ ّن الرشق العر ّيب يحمل يف وعيه تص ّور ٍ
ات
خاطئة عن الله وعن اإلنسان ،وأ ّن الزمن قد حان لتغيري هذه التص ّورات
األغلب أ ّن الناس يف هذا الرشق ورثوا عن الله
الدين ّية الخاطئة .وظ ّنه
ُ

وعن الدين وعن اإلميان أفكا ًرا ش ّوهت فيهم صفا َء التص ّور السليم ملعنى
الروحي األسمى .فإذا به يقف ذاته لخدمة القض ّية اإلنسان ّية
االختبار
ّ
عنيت بها تحرير الله من التباسات البناءات الالهوت ّية امللتوية
األسمى،
ُ
وأي سبيل
وتحرير اإلنسان من انحرافات االستقطاب
اإليديولوجي القاهرُّ .
ّ
أقدر رف ًعا لهذه االلتباسات وأحسن تقوميًا لهذه االنحرافات من النظر
الجذري الذي اعتمده غريغوار ح ّداد يف تناول األنظومة
النقدي
الديني
ّ
ّ
ّ
الدين ّية يف أساس عامرتها؟ فإذا به مي ّيز الجوهر من العرض ،واإلميان من
الدين ،والكينونة اإلنسانيّة من الرداءات الثقافيّة التي تلتحف بها .ويقينه
ألي دين من األديان أن يتسلّط
الصلب أ ّن الله هو عني الح ّريّة .فال يجوز ّ
عىل الله( ..الدكتور ُمشري باسيل عون– جريدة السفري).
لقد كان غريغوار ضمري الوطن عندما دعا بإرصار وثبات (وهو مطران)
إىل إزالة النظام الطائفي يف لبنان ،وإىل تأسيس الدولة املدنية باعتامد
«العلامنية» ،ليس العلامنية اإللحادية عىل الطريقة الغربية ،بل العلامنية
املؤمنة .وكان ضمريا ً ح ّياً نقدياً يوظَّف يف خدمة الناس (الدكتور جريوم
شاهني ،رئيس تحرير مجلة آفاق).
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لن تتسع هذه الصفحات لتناول كل ما كُتب ،وكل من كتب عن غريغوار ح ّداد .ولن يتّسع كل ما كُ ِتب ليستوعب ما آمن به الرجل ،وما رصف
وبعض من جيلٍ مؤمنٍ برسالته ،وبواجب إكامل املسرية.
عمره يف سبيل تحقيقه ،فكانت تجربته الغنيّة فكرا ً ونضاالًٌ ،
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وعدنا إلك...
إعداد أنجيال مراد وباسل عبدالله  /الصور لسعادة سعادة
نرب والدنا عىل ال َعلامنية"" ...وعدنا إلك نكون ُمواطنني أحرار دميقراطيني"" ...وعدنا إلك نبقى العنفيني"" ...وعدنا إلك نسعى
"وعدنا إلك ِّ
الستقاللية الدين عن الدولة"" ...وعدنا إلك نبقى نآمن بقيمة اإلنسان املطلقة"" ...وعدنا إلك نعمل لإلنسان ،كل إنسان ،وكل اإلنسان"...
بهذه الشعارات التي ُرفعت خالل التحركات التي نظمها تيار املجتمع املدين بعد وفاة حدّ اد ،ودّع شباب التيار و ُمحبي غريغوار فقيدهم
الراحل مطران الفقراء وعاهدوه ُمتابعة النضال يف سبيل إرساء املبادئ والقيم اإلنسان ّية التي جمعتهم به.
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 إضاءة شموع:نظم تيار املجتمع املدين مساء يوم السبت  2015/12/26وقفة أمام
مستشفى "أوتيل ديو" يف منطقة األرشفية يف بريوت حيث نُقل جثامن
املطران الراحل غريغوار حداد إثر وفاته .وأضاء املشاركون الشموع
هناك كتحية للراحل ،ورفعوا ُصوره التي كتب عليها كلمة "وداعا"،
والفتات حملت أهم أفكاره.
وكان التيار قد نعى املطران حداد ببيان جاء فيه:
"متى أدركنا ما يف آالمنا من ثروة كبرية ...ننعم بحياة وفرح ال نهاية
مؤسس تيار املجتمع
لهام" ،هذا ما كتبه املطران غريغوار حداد ِّ
املدين يف كتابه "تأمالت روحية" ُمتحدثاً عن حياتنا من خالل املوت.
وبهذه الكلامت ننعى أخانا وصديقنا ورشيك آالمنا وأفراحنا وهمومنا
وقضايانا االنسانية .وندعو اىل مسرية لوداعه األخري".

 مسرية الوداع األخري:انطلقت يوم األحد  2015/12/27مسرية الوفاء والوداع األخري
لغريغوار حداد التي نظمها تيار املجتمع املدين تحت عنوان "وعدنا
إلك "...من أمام مركز تيار املجتمع املدين يف بدارو باتجاه وسط
بريوت حيث أقيم جناز وصالة لراحة نفسه يف كاتدرائية مار الياس
للروم الكاثوليك يف ساحة النجمة.
وقد سبق انطالق املسرية إلقاء الناشطة رنا نجار كلم ًة باسم تيار
املجتمع املدين من أمام مركز التيار يف بدارو ،جاء فيها:
"بإيام السلم لفّيت كل لبنان لتشتغل عىل تنمية املناطق وعا نرش
الفكر العلامين والالطائفي واإلنساين ،وحاولت تجمع الناس عا
قضاياهم االنسانية مش عىل اختالفاتهم...
 ...بإيام الجهل والتجاهل كتبت عن العلامنية الشاملة وحقوق
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اإلنسان وحرية املرأة ،واشتغلت عىل املبادئ االنسانية ييل مآمن فيها الزم تكونوا أقوى من العنف العم يتامرس كل يوم عليكم ،إنتو ييل
مبقدوركم تنظفوا البلد من كل الزبالة  .. "..وكنا عارفني عن أيا واقع
عىل األرض بني الناس ...بعيدا ً عن التنظري.
 ...بإيام الحرب رفضت العنف وو ّحدت الناس مبسريات سلم ّية عم تحيك وعن أي زبالة ...هلق ما عاد فينا نستشريك ،ألن روحك
جمعتهم عىل خطوط متاس املناطق يل كانوا يسموها رشقية وغربية ،صارت بعامل تاين بعيد عن عامل التناقضات ييل عايشينو...
تا يرجع البلد يتوحد بهموم الناس مش بِ واجهات السالح...
تفس إنه الدين ما قلو مطرح فينا بس ..نحنا يل ط ّورنا أفكارنا مبدرستك اإلنسانية ،ومت ّردنا عالفساد
 ...بإيام التطرف والتخوين حاولت ّ
بدون محبة اآلخر و ُمسامحته  -مني ما كان هاآلخر  -وإنو أهم وسيلة والطائفية ...فينا بس نو ِّجهلك تحية ..تح ّية عىل طريقتنا اليوم ...
لرتجمة الصالة هي إنه نطور وعي وحياة الناس ونرتقي مبجتمعاتنا وفا ًء منا لكل يش عملتو غريغوار حداد .تعبت وك ّرست حياتك كرمال
تطوير اإلنسان  ...هلق رح نكمل طريقك ورح منيش كرمالك".
نحو األفضل.
وملا ظروفك الصحيّة جربتك تريّح جسمك ،مت ّردت عىل املرض ،ونزلت وقد م ّرت املسرية يف منطقة املتحف حيث التقت نعش حداد ،وسارت
شاركت الشباب ُمظاهراتهم وحلِم ُهم ببلد علامين دميقراطي ودولة ما وراء ُه حتى ساحة الشهداء حيث حمل الشباب النعش عىل األكتاف
بتميز بني انسان وانسان ،وملا زاد املرض وتط ّور ،كنت تتابع تحركات ودخلوا به ساحة النجمة حيث الكاتدرائية التي استقبلت ج ّنازه .وقد
الشباب من غرفتك وتخاف عليهم وترفع من عزميتهم ،وملا تحسهم ألقى الناشط فريد قمر كلمة تيار املجتمع املدين يف الجنازة والتي
ُمحبطني كنت تُنصحهم وتو ِّجههم وتدعمهم معنوياً وتقلهم" :إنتو جاء فيها:
الصح ولو كنتوا قالل ،مش ييل عم ميددوا لحالهم ،والتاريخ رح يشهد "نحنا ما خرسناك .ما خرسناك وال خرسنا أفكارك ،ألن كلامتك بعدا
و"اصبوا ،محفورة بوعينا وبإمياننا بالتغيري رغم كل اليأس ييل عم بيحاولوا
عىل هل يش" ،و"خليكم سلميني أحسن ما حدا يستغلكم"
ُ
هيدا العمل املدين بلبنان بيحتاج صرب كبري" و"إنتو شباب الغد ،يزرعوا فينا .نحن ما خرسناك ،ألن ما خرسنا محبتك ييل بتفوق
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الكراهيات املنترشة مبحيطنا .ألننا متمسكني بالالعنف بعامل ما ترك
للسالم مطرح .عامل بطّل فيه يش مجاين إال القتل .وألننا تخرجنا من
مدرستك ،ييل علمتنا نشتغل للقضايا مش لألشخاص ،بوطن علقان
بزعام اخترصوا كل الوطن مبصالحن الشخصية .ما خرسناك ،ألن ما
رح تهزمنا الطائفية ،وما رح نتنازل عن العلامنية الشاملة ييل بتأسس
لوطن بيحرتم اإلنسان ،كل إنسان ،وكل اإلنسان.

يلهمنا ويعطينا األمل كل ما ضعفت عزميتنا .ما رح ننىس شو كنت
تنصحنا كل ما نجي لعندك محبطني" :إنتو الصح ولو كنتو قالل مش
هيدول ييل عم بيمددو لحالن ،والتاريخ رح يشهد عىل هاليش.
خليكن سلميني أحسن ما حدا يستغلكن" .غريغوار حداد ،م ُنوعدك
بتيار املجتمع املدين إنو ما نخيبلك أملك ،ونكون مناضلني علامنيني
العنفيني ،إنت ييل مشيت بطريق طويلة وصعبة لتطوير اإلنسان،
م ُنوعدك اليوم إنو نك ّمل طريقك.

نحن ما خرسناك ،ألننا ورثنا إميانك بأنو اإلنسان وحده القيمة
املطلقة ،بزمن عم ينذلّوا فيه الناس لينالوا أبسط حقوقن األساسية - .أمسية تكرميية لغريغوار حداد:
اليوم خرسنا غريغوار الجسد ،بس غريغوار بروحه وبفكره رح يبقى شارك حشد من محبي املطران حداد يف األمسية التكرميية التي
نظمها تيار املجتمع املدين مساء يوم الخميس  ،2016/2/25بعد مرور
شهرين عىل رحيله .وقد تضمنت األمسية عرضا ُمص ّورا ألهم محطات
حداد يف العمل املدين و ُملخّصا عن نشاطات تيار املجتمع املدين
منذ العام  2001حتى العام  .2016كام تضمن اللقاء قراءة أقوا ٍل
لل ُمك ّرم الراحل وعرض مفهومي العلامنية والالعنف اللذين رفعهام
حداد وتبناهام تيار املجتمع املدين ،وإطالق أغنية خاصة تحت عنوان
"تحية إىل غريغوار" ،عزفها وأنشدها ناشطون يف التيار .كام استعاد
عدد من رفاق ح ّداد ،أمام الحضور ،ذكرياتهم معه ،وجرى يف نهاية
اللقاء توزيع كتاب "العلامنية الشاملة" الذي ألفه الراحل وكتاب
"خطوة نحو املواطنة" امل ُهدى من تيار املجتمع املدين إىل حداد.
نرشة املجتمع املدين
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وعاهد ناشطو تيار املجتمع املدين ،يف نهاية اللقاء ،املطران الراحل
"متابعة املسرية من بعده واستمرار العمل عىل توحيد جهود مختلف
القوى العلامنية واملدنية والالطائفية من أجل بناء دولة علامنية
تخدم اإلنسان ،وتعمل عىل تأمني حقوقه املدنية واملعيشية خارج
التمييز الطائفي والتبعية اإلقليمية والدولية.
 املهرجان اللبناين للكتاب يف انطلياس  -دورة غريغوار حداد:نظمت الحركة الثقافية – أنطلياس ،يف آذار  ،2016املهرجان اللبناين
للكتاب يف سنته الخامسة والثالثـني ،والذي أطلق عليه اسم "دورة
غريغوار حداد" .وعن تسمية الدورة ،قال أمني اإلعالم يف الحركة
الثقافية الدكتور عصام خليفة إ ّن "غريغوار حداد شخصية مه ّمة ج ّدا ً،
ظل األفكار الدينية املتط ّرفة بأشكالها
وبالتحديد يف هذه املرحلة يف ّ
كافة ،فهو من أهم الرجاالت الذين عملوا من أجل علمنة الدولة
واملجتمع من موقع رجل الدين" واضاف "الفكر الذي ندعو إليه هو
الفكر العلامين ،فكر غريغوار حداد ،الذي كان يقول إ ّن العلامنية ال
تناقض الدين".
وقد استقبل املهرجان ندوة حول املطران حداد يوم  18آذار 2016
استهلت بعرض أغنية "تحية إىل غريغوار" ،ث ّم بكلامت للدكتور شبيب
دياب الذي أشار إىل أ ّن العلامنية من املفاهيم األهم التي ارتبطت
باسم غريغوار حداد والتي اعتربها الوسيلة الفضىل لتحرير الدين من
الشوائب التي ألحقها به االنسان ،فقد كرس له أكرث من كتيب وذلك

إلزالة االلتباس الحاصل يف املفهوم ورضورة توطينه بعد أن أيسء
فهمه وأخذ أبعادا مختلفة من بلد إىل آخر .وقد أضاء الدكتور دياب
عىل األنشطة التي أطلقها الراحل .من جهته تحدث األستاذ ميشال
توما عن بدايات حداد يف السلك الكهنويت ،أما األستاذ نرصي الصايغ
فقد اعترب أن ح ّداد أخرج "العلامنية من الهوتها وأنزلها من مرتبة
الفوق ووضعها يف مكانها التاريخي ،فهي مبنية عىل العلم التجريبي
فقط .العلامنية من الزمنيات وهي ليست مع أو ضد الدين ،هي يف
الحياد التام عن الدين ،وانحياز تام للحياة واملجتمعات واإلنسان كل
اإلنسان ،أيا كان وعىل أي هيئة أو دين أو كيان.
وقد أدارت هذه الندوة الدكتورة هدى رزق حنا.
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تواصل مدني

وعدنا إلك...
إعداد عيل الحمود
عىل سبيل التحية إىل مطران املحبة الذي أضاء شعلة اإلنسانية حتى آخر لحظة من حياته ،نقتبس من كلامته اآليت:
 عن اإلختالف يقول" :التفهم يكمل االحرتام .وهو يعني أن نقبل بأن يختلف عنا قريبنا يف تفكريه وأحكامه و ترصفاته وردود فعله .ويعنيأيضا أال نثور ألبسط األمور وال ألشدها خطورة ،وأال نعتقد أننا النموذج الوحيد لإلنسانية ،بل يعني أن نوسع صدورنا وفكرنا ليك ندرك
ونستوعب فوارق اآلخرين وأنواعهم وثرواتهم".
 -عن املحبة يقول" :علينا أن نتعلم جميع ألوان املحبة ،هي فن الفنون ،فإذا إستسلمنا لوحيها وجدنا حالً لكل حالة".
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 عن اإلنسان يقول" :معركة اإلنسان واحدة ومتنوعة ،وهدف اإلنسان يف معركته أن يصبح كل إنسان إنساناً .وهي تعني معركة رفض كلنصب أعيننا
أشكال الحواجز التي متنع ولو فردا واحد من البرشية ،من أن يصبح إنساناً" .ويقول أبضاً" :اإلنسان قيمة مطلقة .يجب أن نضع ْ
قيم مختلف ًة يف ٍ
بلد مختلف ،فإذا ً يجوز أن
دامئًا تنمي َة اإلنسان الفرد ِّ
بكل املك ّونات التي تجعل منه إنسانًا بالفعل .قد نكتشف يف اإلنسان ً
يظل الحوا ُر مفتو ًحا ،فال يلغي أح ٌد اآلخ َر حتى عىل صعيد العلمنة،
ت َ ْدخل ال ّنسب ّي ُة يف القيم التي تجعل من اإلنسان إنسانًا .وهنا يجب أن ّ
وإل صارت العلمنة دي ًنا جدي ًدا يلغي اآلخرين ،وما هذا من العلامن ّية يف يشء .بل ميكن أن يصل بنا األم ُر إىل نو ٍع من الدكتاتوريّة الفكريّة
ّ
النازيّة أو الفاشيّة.
 عن القيم اإلنسان ّية يقول" :الفقر والصرب والقناعة ،وعدم مقاومة الرش بالرش ،والتخيل عن الحقوق الشخصية ،هذه وغريها قيم انسانية،وال شك أرادها املسيح لكل مؤمن به ...ولكن أرادها ما دامت قيامً مل ت ُش َّوه ومل تصبح عكس ما تظهر ،أي ضد االنسان بدالً من أن تكون
ألجله .وما معنى ذلك؟ معناه أنها قيم حقيقية عندما تكون شخصية ،طوعية ،ح ّرة .فهي تجعل اإلنسان يتخطى حدود أنانيته .ولكن عندما
تكون قرسيّة ،يخضع لها اإلنسان ألنه ال يستطيع أن يتحرر منها ،فال ميكن أن تكون ألجل منوه ونضجه واكتامله ،بل سبباً لتدهوره اإلنساين".
 عن املرأة يقول" :كانت رصخة ماركس وانجلز "يا عامل العامل اتحدوا" بدء تحول كبري إيجايب يف تاريخ البرشية .فلو اعتمدت نساء العاملشعارا ً "يا جميع نساء العامل اتحدن" ولو تنظم اتحاده ّن شيئاً فشيئاً عىل أهداف لها قيمتها ،لتضاعف هذا التحول اإليجايب يف العامل ...ولو
كانت الرصخة "يا جميع النساء والعامل والشعوب املظلومة عنرصياً اتحدوا" ،لتكونت يف العامل طاقة كربى ،ألجل تغيري البرشية وجعلها أكرث
إنسانية".
طائفي يتميّز حقًّا بامل ّجانيّة ،وال يَستعمل أح ٌد فيه اآلخرين لتحقيق وصولِ ِه هو .وما دام قد ُو ِج َد يف
 عن ال ُحكم يقول :املطلوب ُحك ٌم الٌّ
قليل من «األنبياء» الذين يسع ْون إىل إيصال املجتمع إىل نظام علامين ،فمن املمكن أن ن ْؤم َن بأ ّن لبنان قد يصل يو ًما ما".
عرصنا عد ٌد ولو ٌ
للمشاركة يف العدد القادم من "تواصل مدين"secularist.org :
العنوان :بريوت  -بدارو  -هاتف وفاكس 03587346 /01387577
صفحة تواصل مدين /facebook.com/tawasolmadani
/facebook.com/groups/tawasolmadaniمجموعة تواصل مدين
facebook.com/tayarmadani/ twitter.com/CivilSocietyMov
نرشة املجتمع املدين
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