
Telos Magazine , No. 6 - 2022مجلة تيلوس عدد ٦ -2022

4

نقوال أبو مراد وخريستو المّر

عالقــة الكنيســة بالســلطة عالقــة معّقــدة، يتنــاول العــدد 

ــن:  ــن زاويت ــة م ــذه العالق ــوس« ه ــة تيل ــن »مجلّ ــادس م الس

مامرســة الســلطة يف الكنيســة وعالقــة الكنيســة بالســلطة 

السياســيّة. تتنــاول ســّت مقــاالت هــذا املوضــوع. يفتتــح العــدد 

ــّدس  ــاب املق ــول الكت ــة ح ــراد يف مقال ــو م ــوال أب ــور نق الدكت

ــا رضورة خضــوع الكنيســة  ــاول فيه والســلطة يف الكنيســة يتن

لســلطة الكلمــة فيهــا ألّن الســلطان هــو للكلمــة ال للكنيســة، 

ــتمرٍّ  ــروٍج مس ــا لخ ــة تدفعن ــة للكلم ــة الكيانيّ ــذه األولويّ وه

ــث  ــر، حي ــلطة والقه ــوار الس ــارج أس ــة«، خ ــا يف »الرّبي ملالقاته

مينحنــا هللا »كلــامت إلهيّــة محييــة بعــد مــوت، ليكتمــَل معنــى 

الوجــود اإلنســايّن«. ويحلّــل األب أليعــازر عبّــود، يف املقالــة 

ــتبداد  ــن االس ــراً م ــو أشــد خط ــّي وه ــتبداد الدين ــة، االس الثاني

الســيايّس، ألّن األخــر يســيطر عــى الجســد ومن الســهل كشــفه 

أمــا االســتبداد الدينــّي فيســيطر عــى االنســان داخليًّــا »يغتــذي 

ــة«، ويالحــظ  ــة وإلهي ــا حّق ــرب كلمته بــرورة مــن ســلطة تُعت

كيــف أّن االســتبداد الدينــّي كنهٍج يســتخلف اســتبداداً ويشــّكل 

ــة الثالثــة فيّحــدد خريســتو املــّر  ــا أمــام املســيح. يف املقال عائًق

الســلطة العقالنيّــة بتلــك التــي تســاعد اإلنســان أن ينمــو ليحيــا 

حيــاة عــى صــورة الثالــوث، ومــن هنــا يشــّكل التســلّط ســلطة 

ــه  ــة، ويالحــظ منــّو التســلّط يف الكنيســة والتناغــم بين العقالنيّ

وبــن التســلّط الســيايّس. ثــّم تحلـّـل د. ماريــا قبــارة فمــن خــالل 

تجــوال فريــد يف كتابــات اآلبــاء وظروفهــا حــول مســاواة املــرأة 

والرجــل واملوقــع الــدويّن الــذي وضعتهــا فيــه الكنيســة تاريخيًّــا 

ــة  ــل الكنيس ــة داخ ــة الذكوريّ ــار للنزع ــاذ النتص ــل أّخ يف تحلي

ــل، مشــرة إىل اإلشــكاليّة  ــة االنجي ــادح مــع روحيّ يف تعــارض ف

الدامئــة املتعلّقــة مبســألة تــويل املــرأة ملنصــٍب يف الجســم 

ــة، مشــرة إىل  اإلكلريــّي وإمتــام خــدم ضمــن الطقــوس الدينيّ

أّن »إمــراه متعلّمــة مثقفــة صالحــة مســتقيمة فكريــاً ونفســياً 

كفــوءة وغــر متســلطة أفضــل بكثــر مــن رجــل متســلط جاهل 

غــر كفــوء لتــويل قيــادة وتعليــم ورئاســة كنســيّة«.

يف املقــال الخامــس يحلّــل مــري الراهــب عالقــة الكنيســة 

الفلســطينيّة بالســلطة السياســيّة عــرب التاريــخ من أيـّـام الرومان 

وحتـّـى الســاعة عــرب االحتــالالت املختلفــة حيــث يــرى الكنيســة 

ــة، بــل هــي تحمــل يف جســدها  املحليــة »ليســت كنيســة أقلّي

آثــار صليــب مخلصهــا، كــام وتعكــس صــورة األرض التــي ُجبلت 

منهــا وتشــرك مــع شــعبها بآمالهــا وآالمهــا. لذلــك تشــّكل 

هــذه األرض بشــعبها وكنيســتها وحــدة واحــدة، فالكنيســة مــن 

ــد  ــا محّم ــا«. أّم ــذه األرض وله ــن ه ــه، وم ــعب وإلي ــذا الش ه

بشــر الرازقــي فيحلـّـل العالقــة بــن الكنيســة القبطيّــة والدولــة 

واالســتعامر حيــث يبــّن التوتـّـر الــذي حصــل بــن الدولــة التــي 

ســعت إىل ترســيخ مؤسســة الدولــة القوميّــة ذات الســيادة عــرب 

اســتعامل الُكــرْه والقــّوة يف إنفــاذ قوانينهــا، وبــن األهــايل الذيــن 

ــوذ األورويب  ــّدد النف ــن مت ــة وب ــة الحديث ــن الدول ــوا م توّجس

االقتصــادّي والســيايس التــي هدفــت األســايس إىل إخضــاع مــر 

لنفوذهــا وكان مصلحتهــا صناعــة االختــالف واآلخريّــة للتمّكــن 

مــن النفــاذ إىل املجتمــع املــري. ويف مقالــة أخــرى يتابــع األب 

عبّــود تحليــل العالقــة بــن الكنيســة واالمرباطوريّــة ويبــّن 

ــة  ــن نظريّ ــداء م ــة ابت ــيّة يف الكنيس ــلطة السياس ــل الس تدّخ

املســحة التــي تقــول بــأن ينــال االمرباطــور البيزنطــّي كل حقوق 

ــن صــاروا  ــاًء باألســاقفة الذي ــا وانته ــة العلي الســلطة االكلريكي

قيــًرا جديــًدا، بينــام الهــّم يجــب أن يكــون األوحــد بنــاء بــالد 

ــرض »رشع هللا«  ــك تف ــاء مامل ــان ال بن ــة االنس ــا رفع رشيعته

يتحــرر فيهــا األســاقفة مــن ســطوة املجــد العاملــي.
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