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يف فقرتهــا الثالثــة، تقــول وثيقــة »نختــار الحيــاة« إّن مقاربتهــا 
ألوضــاع املســيحيّني يف الــرشق األوســط تعتمــد »عــىل منهجيّــة 
ــد أىت  ــع...«. وق ــن الواق ــق م ــذي ينطل ــياقّي، ال ــوت الس الاله
تفصيــل هــذه املقاربــة يف الفقــرات 74-76 التــي تدعــو إىل 
ــوت  ــاة الاله ــرب مراع ــّدس« ع ــاب املق ــات الكت ــن »معطي تأوي
»االجتاعيّــة  األبعــاَد  االعتبــار  يف  يأخــذ  الــذي  الســياقّي 
ــده  ــا يري ــر يف م ــق »للتفك ــيّة« كمنطل ــة والسياس واالقتصاديّ
هللا مّنــا، هنــا واآلن«. وتَُرَجــم هــذه املقاربــة، يف الوثيقــة، عــرب 
الدعــوة إىل إطــالق ورشــة للتجديــد واالصــالح الليتورجــّي 
ــٍة  ــر يف ثقاف ــىل اآلخ ــاح ع ــىل االنفت ــديد ع ــويّس، والتش والطق
للحــوار والتقــارب. ثــّم تتابــع الوثيقــة لتحــّض عــىل إيــالء 
الشــباب االهتــام الــذي يســتحّقونه، وإصــالح املؤّسســات 
ــم.  ــة والتعلي ــة بالربي ــات الخاّص ــيّة واملقارب ــة الكنس الربويّ

شــاع اســتعال مصطلــح »الالهــوت الســياقّي« بــدًءا مــن 
أواســط القــرن العرشيــن، ال ســيّا يف املَديـَـني اآلســيوّي واألمريكّ 
ــر  ــة أو التفاس ــات الالهوتيّ ــف املقارب ــك لتوصي ــويّب، وذل الجن
الكتابيّــة التــي متثـّـل منظــوًرا ثقافيًّــا محــّدًدا أو تنطلــق منــه، أو 
ــة.  ــة معيّن ــًة سياســيًّة يف بيئ ــا اجتاعيّ ــج قضاي تلــك التــي تعال
ومــّا بــرز مــن هــذه املقاربــات الســياقيّة، عــىل ســبيل املثــال 
ال الحــر، الهــوت التحريــر يف أمــركا الالتينيّــة، والالهــوت 
املعانــاة  مــن  املنطلــق  األرض  الهــوت  وكذلــك  األفريقــّي، 
الفلســطينيّة مــن جــرّاء الفصــل العنــرّي والسياســات الجائــرة 

ــل بحــّق الفلســطينيّني.  ــة إرسائي ــي متارســها دول الت

ــاد الســياقيّة يف صــوغ  ــة املســتندة إىل األبع ــت املقارب ــد أت وق
ــوٍع مــن  ــا، كن ــا أم ليتورجيًّ ــا أم كتابيًّ ــا، أكاَن عقائديًّ الهــوٍت م
رّد فعــل عــىل القيمــة املعياريّــة التــي أُعِطيَــت لاّلهــوت الــذي 
ــباب  ــه، ألس ــرض نفَس ــد ف ــاره ق ــا باعتب ــه يف أوروبّ ــّم صوغ ت
عديــدة ليــس أقلّهــا بــروزًا االســتعار األورويّب ومــا رافقــه مــن 
تبشــر للشــعوب املســتعَمرة، وتزويدهــا بالهــوٍت معلّــب نـُـزِّل 
عليهــا تنزيــاًل كــا نُزِّلـَـت جوانــُب أخــرى مــن حضــارِة »الرجــل 
األبيــض« وثقافتــه ومبادئــه وقيمــه باعتبارهــا معياريـّـًة وعامليّــًة 

وصحيحــًة يف كّل زمــاٍن ومــكان. 

غــر أّن مثــَل هــذا الالهــوت املعيــارّي، باعتبــارِه مجموعــًة مــن 
ــالة  ــزان الرس ــي اخت ــي تّدع ــدة الت ــة الجام ــوالت الالهوتيّ املق
املســيحيّة بتاِمهــا، صافيــًة ومجــرّدًة، ال وجــوَد لــه، يف األصل، إاّل 
يف فكــر الذيــن ينظــرون إليــه عــىل هــذا النحــو. فــكّل الهــوت، 
ــا هــو  ــا، إّن ــا أم ليتورجيًّ ــا تفســريًّا أم عقائديًّ ســواء أكان كتابيًّ
ــة  وليــُد الزمــِن الــذي ُوِضــع فيــه ورضيــُع املســاقات االجتاعيّ
والسياســيّة واالقتصاديّــة والثقافيّــة واللغويّــة والفلســفيّة التــي 
ــإّن كّل  ــى، ف ــذا املعن ــا. وبه ــوا معه ــوه أو تفاعل ــا صائغ ترّشبه
، وكلَّ صياغــة الهوتيّــة ال تســتقيم مــا مل تكــن،  الهــوت ســياقيٌّ
يف أساســها، كالًمــا إميانيًّــا بنًّــاًء يخاِطــُب الكنيســة »هنــا واآلن«، 
أي يف خصوصيّــة الســياقنَي الزمنــّي واملــكايّن اللذيــن تحيــا 
فيهــا. وأقصــد بالكنيســة هنــا، ال املفهــوَم املجــرّد، بل الكنيســة 

ــة يف زمــان ومــكان محّدديــن بأضيــِق ســياقاتها.  املحلّيّ

ــىل  ــَي ع ــا أُضِف ــة، إذا م ــود والصنميّ ــع الجم ــُة أّن طاِب والحقيق
ــة،  ــول الوثيق ــا تق ــت، ك ــس، فأقفل ــويتّ للكنائ ــاب الاله الخط
»بــاب التفســر واالجتهــاد« )فقــرة 74(، لتضحي كلمــُة اإلنجيل، 
يف جانــب مــن جوانــب تناقلهــا، محّنطــًة، وال تالمــس الواقــع، 
ــم  ــني بالتعلي ــل املعنيّ ــىل فش ــط ع ــس فق ــٌة لي ــو عالم ــا ه إّن
الكنــّي والقامئــني عليــه، بــل عــىل »خطيئــة« كــربى مــن قبيــل 
»إطفــاء الــروح« واإلخــالل باالجتهــاد يف واجــب تعلّــم الكلمــة 

ــة وتعليمهــا، وإهــال هــذا الواجــب.  اإللهيّ

ومــع وضــوِح الكتــاب املقــّدس، يف مواضــع كثــرة، بشــأن 
ــم  ــذي ه ــياق ال ــق الس ــن منطل ــة م ــاس بالكلم ــة الن مخاطب
ــور،  ــدى العص ــىل م ــًة، وع ــة عاّم ــى يف الكنيس ــد طغ ــه، فق في

تجميــٌد لالهــوت، ســواٌء يف صياغــات املجامــع املســكونيّة، 

ــًة ال يجــوز املســاس بهــا أو بحرفيّتهــا،  باعتبارهــا مقــوالٍت منزّل

ــدًءا  ــة، ب ــا ومثّ ــت هن ــي ُوِضَع ــة الت ــات العقائديّ أو يف املصّنف

ــه،  ــطّي التوّج ــة« األرس ــوع املعرف ــقّي، يف »ينب ــا الدمش بيوحّن

ــة« األرســطيّة  ومــروًرا بتومــا األكوينــّي يف »املجموعــة الالهوتيّ

هــي األخــرى، وصــواًل إىل هانــس كونــغ، وغرهــا مــن املصّنفــات 

ــدرِك  ــّدس، نُ ــاب املق ــا الكت ــا قرأن ــا. إذا م ــة يف منظوره املاثل
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رسيًعــا، ومنــذ بداءتــه، أّن هللا فيــه ال يُشــِبه اإللــه الــذي تتحّدث 

عنــه هــذه املصّنفــات بــيء البتـّـة، وأّن الــكالَم عليــه ال يــأيت يف 

مقــوالت مــن قبيــل ُمثُــل أفالطــون العليــا، بــل عــىل العكــس؛ 

فــاهلل الخالــُق املطلَــق والفاعــُل األوحــُد يف الكــون أجَمــع، كــا 

يصــّوره لنــا االصحــاُح األّول مــن ســفر التكويــن، يتحــّول، بــدًءا 

مــن االصحــاِح الثــاين، إىل ربٍّ يتفاعــل مــع شــخصيّات محــّددة، 

فيخاطــُب آدَم وامرأتــه، ويعــُظ قايــني وينتقــم لهابيــل، ويتعامل 

ــباط،  ــف واألس ــوب ويوس ــحق ويعق ــم وإس ــوٍح وابراهي ــع ن م

ــي  ــن الت ــم يف األماك ــه معه ــروى قّصت ــم، وتُ ــر إىل جانبه ويس

أقامــوا فيهــا، يف ضيقهــا ورحابتهــا، ويف ســالمها وعدائيّتهــا، ويف 

طاعتهــم ومترّدهــم، ويف عقرهــم وإمثارِهــم، ويف كّل جانــب مــن 

جوانــب املســرة البرشيّــة عــىل األرض.    

ــورة  ــموليّة يف الص ــة والش ــني الخصوصيّ ــة ب ــذه الجدليّ وإّن ه

اإللهيّــة، يف أســفار الكتــاب املقــّدس، بعهديــه القديــم والجديــد، 

ــه يف  ــة واإلل ــن جه ــون م ــق للك ــه الخال ــني اإلل ــة ب أي العالق

مســرته مــع فــرٍد أو جاعــة، هــي يف أســاس صوغــه، وتشــّكل 

حجــر الزاويــة يف منظــور الكتـّـاب. ففــي القصــد اإللهــّي بخــالص 

ــا  ــا عليه ــعوبها وم ــا وش ــودة األرض بأممه ــا، وع ــرش جميًع الب

ــربُّ  ــزل ال ــا، ين ــا هللا عليه ــي خلقه ــة الحســن األوىل الت إىل حال

ــط يف  ــرًة، تتخبّ ــًة وعش ــاس عائل ــن الن ــار م ــياقاٍت ويخت إىل س

ــياقيّة  ــذه الس ــن ه ــل م ــا، ليجع ــا ووجوده ــات تاريخه تعرّج

املحــدودة مثــااًل للنــاس جميًعــا عــىل أّن الكلمــة اإللهيّــة 

ــا. ومــا  ــا هــي نــور وحيــاة لــأرض كلّه ــة، إّن الداعيــة إىل املحبّ

ــة  ــني املكانيّ ــة ب ــذه الجدليّ ــق له ــة إاّل تحقي ــوءات الكتابيّ النب

ــه.  ــّو من ــاس واملرج ــلوك الن ــود يف س ــني املعه ــموليّة، وب والش

ويف العهــد الجديــد اســتكال للخــّط ذاتــه، حيــث يصر يســوع، 

معلّــم االثنــي عــرش، بأســائهم، وبضعفاتهــم، وشــكوكهم، 

ــم،  ــا بتبعيّته ــك أيًض ــذاجتهم، وكذل ــم، وس ــم، وجهله وخيانته

وأمانتهــم، وإميانهــم، وفهمهــم، ومحبّتهــم، يصــر يســوُع معلـّـَم 

األمــم أجمــع، لتغــدَو الســياقيّة يف قصــص يســوع هــي املوحيــة 

بالشــموليّة، ال العكــس.  ولذلــك، كانــت الكنيســة، عــىل مــدى 

ــة  ــا، يف أُسِســها الكتابيّ العصــور، رســوليًّة يف جوهرهــا، كــا أنّه

ــرّب يســوع  ــه ال ــا قائــم عــىل مــا علّم ــٌة، مبعنــى أّن إميانَه نبويّ

ــوا  ــن خاطب ــاء الذي ــّوة األنبي ــه بق ــرش، تنقل ــي ع ــة االثن لجاع

النــاَس، أّواًل، يف ســياقاتهم التــي َعرَفَــت الظلــم واالضطهــاد 

ــَوز.  والقمــع وإقصــاء الفقــر واملع

ومــن هــذا املنطلــق، مل يكــن يف الكنيســة، يف األســاس، الهــوت 

ــظ يف  ــم ووع ــاك تعلي ــل كان هن ــة، ب ــوالت معلّب ــد، ومق جام

. فمــّا َوَصلَنــا مــن كتابــات  وســط الجاعــة يف بعدهــا املحــّيّ

القــرون األوىل، ومــن كتابــات اآلبــاء املفّسيــن، أّن العظــَة كانت 

ــرّب  ــة ال ــوَل كلم ــني ح ــادّي للمؤمن ــاع العب ــوًرا يف االجت مح

ولالشــراك يف رّس الشــكر. ونــوذُج هــذا االجتــاع كان ويبقــى 

ــن  ــز مل يك ــس الخب ــاع لك ــث االجت ــل، حي ــال الرس ــفُر أع س

منفصــاًل عــن الوعــظ بكلمــة الــرّب، ومحورهــا مــوت املســيح 

ــني، وعــن عيــش هــذه  ــاة املؤمن ــاه يف حي عــىل الصليــب ومعن

الكلمــة يف الرشكــة وااللتفــات إىل املســاكني. هــذا، تحديــًدا، هــو 

عمــق الالهــوت، وعمــوده الفقــرّي. 

ومــّا الشــّك فيــه عنــدي أّن كّل عمليّــة تأوينيّــة للخطــاب 

ــن أن تســتند  ــّد م ــّدس، ال ب ــاب املق ــات الكت الالهــويتّ ومعطي

ــه،  ــره وبطبيعت ــه، يف جوه ــق أنّ ــن منطل ــاب م ــراءة للكت إىل ق

ــذا، ال  ــول ه ــا أق ــنّي. وعندم ــياق مع ــاٍس« يف س ــٌة إىل »أن كلم

أقصــد بالــرورة أّن الكتــاب املقــّدس هــو »املحــدود« يف 

الزمــان واملــكان، بــل املحــدود فيهــا، باألحــرى، هــو االنســاُن، 

وأّن الكلمــَة اإللهيّــة »تخــرج« مــن إطالقيّتهــا، إذا صــّح التعبــر، 

ومــن تعاليهــا، لتــأيت إىل النــاس، و»تنصــب خيمتهــا يف مــا 

بينهــم«، كــا يقــول اإلنجيــّي يوحّنــا )يــو 14/1(، وتصــر منهــم 

وإليهــم، يف آٍن، حتّــى إذا مــا خرجــوا هــم، بدورهــم، مــن 

ــاج وإقصــاء  ــار املحت ــم والقمــع واحتق ــف والظل ســياقات العن

ــني،  املهّمشــني، يتحّولــون إىل مقيمــني عــىل هــذه األرض حقيقيّ

ينــرشون فيهــا الســالم والحــّق والعــدل وقيــم الحّريـّـة واملســاواة 

والعيــش الكريــم واحــرام كرامــة النــاس وعــدم التمييــز عــىل 

أســاس الديــن واللــون واملكانــة االجتاعيّــة. أليســت هــذه هــي 

التــي تجعــل مــن املؤمنــني الحقيقيّــني ملًحــا ميلـّـح األرض كلّهــا، 

ــه؟  ــر العجــني كلّ وخمــرًة تخّم
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نقوال أبو مرادالالهوت السياقّي وأصوله في الكتاب المقّدس

هــذه الحركيّــة التــي تتميّــز بهــا »الكلمــة اإللهيّــة«، مــن جهــة 

»خروجهــا« مــن عليائهــا آتيــًة إىل البــرش، نقــرأ عنهــا، إىل جانــب 

ــال. يف  ــفر األمث ــعياء ويف س ــا، يف إش ــن يوحّن ــاح األّول م اإلصح

ــن  ــزل م ــذي ين ــَر ال ــة هللا املط ــبه كلم ــعياء )11/55(، تش إش

ــي  ــر، فه ــت وتثم ــا تنب ــا ويجعله ــىل األرض لرويه ــاء ع الس

ــم، وال  ــاس يف يوميّاته ــأيت إىل الن ــّي وت ــم هللا الع ــن ف تخــرج م

ــه، أي  ــلها هللا ألجل ــا أرس ــّم م ــل أن تت ــا قب ــود إىل مصدره تع

ــىل األرض.  ــالم ع ــق الس تحقي

ويف ســفر األمثــال )1/8-36(، نــرى كلمــة هللا، يف ثوبهــا الحكمّي، 

ــر يف  ــواهق، وتس ــن الش ــم م ــأيت إليه ــاس، ت ــني الن ــّى ب تتم

طرقاتهــم، وتجــوب ســاحاتهم، وتدخــل أســواقهم، وتقــرع 

ــتقامة  ــم واالس ــم إىل الفه ــًة إيّاه ــم، داعي ــواب بيوته ــىل أب ع

والحــّق العرفــة )واملعرفــة؟( ومخافــة الــرّب والحيــاد عــن الــرّش 

والكربيــاء والتعظّــم. ولئــالّ تبقــى كلمــة هللا وحكمتــه مجــرّدة، 

تجّســدت يف يســوع املســيح، الــذي ترجــم هــذه الكلمــة قــواًل 

ــة هللا  ــاًرا ملحبّ ــِب إظه ــه عــىل الصلي ــه مبوتِ ــل فعلَ ــاًل، وكلّ وعم

للنــاس التــي مــا تــرّددت يف أن يكــون بــذل الــذات حتـّـى املــوت 

أوضــَح تجلّياتهــا. 

. فــإذا  بهــذا املعنــى قلــت، يف البــداءة، إّن كّل الهــوٍت ســياقيٌّ

كان الالهــوت، يف أساســه ومــرّبر وجــوده، تــرداًدا للكلمــة 

ــه أن  ــال ميكن ــا، ف ــش به ــوًة للعي ــا، ودع ــًا له ــة، وتعلي اإللهيّ

يقيــم يف بــرج عاجــّي، مؤطّــٍر بصياغــات جامــدة، ومحــرٍَّم فيــه 

االجتهــاد والنقــد والتأويــن الفعــّي، وذلــك إذا كانــت الكلمــُة 

التــي هــي موضوُعــه األســايّس، قــد كــست الحواجــز ومزّقــت 

الحجــب وخرجــت إىل النــاس، وحلـّـت بينهــم يف أصــدق تعابــر 

ــم.  ــم وحياته وجوده

ــة تســتند  ــا إىل مقارب ــإّن دعــوَة الوثيقــة وأصحابه ــا، ف مــن هن

ــة  إىل مقتضيــات الالهــوت الســياقّي لتأويــن املعطيــات الكتابيّ

ــا هــي  ــرشق األوســط، إّن ــة، إلنســان ال ــة والليتورجيّ والالهوتيّ

ــن  ــه م ــوم ب ــب عــىل الكنيســة أن تق ــا يتوّج ــام مب ــوة للقي دع

منطلــق دعوتهــا األصليّــة، أي أن تنــر بــني النــاس، يف تعرّجــات 

تاريخهــم ووجودهــم، بــذور الكلمــة لعلّهــا تنبــت وتنمــو 

ــا نأخــذ عــىل الــدَول املســتعِمرَة، يف خطاباتنــا،  وتُثمــر. وإذا كّن

ــن  ــر م ــا، يف كث ــرّبر لذاته ــّدس، لت ــاب املق ــت الكت ــا طّوع أنّه

األحيــان، قمــع املســتعَمرين، فــا الــذي يختلــف فيــه هــذا عــن 

ــه  ــه وحّنطت ــا طّوعــت الالهــوت، فجّمدت فعــل الكنيســة إذا م

وصّنمتــه، لتقَمــع الفكــر والعقــل والحّريـّـة، وتقــود النــاس قيادَة 

الغنــم إىل مــا ال يدركونــه وال يفهمونــه وال ينتمــي إىل يوميّاتهــم 

وال يخاطبهــم يف حياتهــم، يف فرحهــم وحزنهــم، ومعاناتهــم 

ــا؟ ــي يواجهونه ــات الت ــم ومشــكالتهم والتحّدي وضيقه

ــل  ــب مــن عــىل الشــبابيك، ب ــٌل إّن الالهــوت ال يُكتَ يقــول قائ

ــة. والالهــوت الحقيقــّي، إذا شــاء أن يُرِجــم  يف الشــوارع واألزقّ

ذاتـَـه تعليــًا لكلمــة هللا، يف هــذا الــرشق، ال بــّد لــه ولصانعيــه 

وصائغيــه مــن أن يلتفتــوا إىل النــاس، بــدًءا مــن ذواتهــم، عــى 

ــة تــأيت، بكلاتهــم، كاملطــر عــىل األرض، فتنبــت  الكلمــة اإللهيّ

أرض الــرشق عــداًل وســالًما وحّريّــة.


