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يــرشح معجــم الوســيط االســتبداَد لغــة: هــو اســم فعــل 

اســتبّد، ويتجســد االســتبداد يف شــخص أو فئــة: اســتبد بــه أي 

ــا يشــاء  ــده: املســتبّد يفعــل م ــه. ويقــول محمــد عب انفــرد ب

ــرشع أو  ــق ال ــواه، واف ــي ه ــا يقت ــم مب ــؤول، يحك ــر مس غ

خالفــه. أمــا الكواكبــي)1( فيقــول: »االســتبداد لغــًة هــو غــرور 

املــرء برأيــه واالنفــة عــن قبــول النصيحــة أو هــو االســتقالل يف 

الــرأي ويف الحقــوق املشــركة«. لذلــك نــرى أن طبيعــة املســتبّد 

ــه يقــول »إين  هــي االســتخفاف بعقــول االخريــن ولســان حال

أعلــم مــا ال تعلمــون«، والســخرية منهــم ومــن آرائهــم، 

وتبديــل الحقائــق. املســتبّد يغــزو قلبــه عنــر كربيــاء فيصفــه 

ــواي  ــا كل يشء وس ــه: »أن ــم بقول ــوس هزي ــرك اغناطي البطري

ليــس يشء، أنــا أضــع هللا يف جيبــي ومــا يف جيــب ســواي ليــس 

بــيء، انــا حبيــب هللا املدلــل وســواي مكتــوب لــه ان يكــون 

وقــودا لجهنــم«، ليــس هــذا فقــط بــل يعمــل الطاغيــة الدينــي 

عــى إبقــاء رجــال الديــن الذيــن تحــت يديــه فقــراء مشــغولن 

ــوا العقــل،  بالبحــث عــن قــوت يومهــم لــي اليفكــروا ويُعِمل

ــه. ــه وانحرافات فينشــغلوا بهموهــم عــن أخطائ

ــل  ــو أن يجع ــيّا فه ــم كنس ــي ونتكل ــتبداد الدين ــا داء االس أم

الــذي ســاوى مشــيئته  ليســوع  نفســه مشــابهاً  اإلنســان 

ــتبداد  ــإّن دواء االس ــايل ف ــه. وبالت ــيئة أبي ــة مبش ــاواة كلّي مس

هــو مشــاركة االخريــن يف رأيهــم وشــورتهم وطاعــة الجامعــة 

ــة الســلطة هــو تحقيــق مصلحــة  وإعطــاء املجــد هلل )ألن غاي

ــعب(. ــبيله، أي الش ــلطة يف س ــارَس الس ــن مُت م

االســتبداد  مــن  وهــوالً  خطــراً  أشــد  الدينــي  واالســتبداد 

الســيايّس، فالثــاين يســيطر عــى الجســد ومــن الســهل كشــفه 

ــه، وأبســطها أن تخــرج مــن نطــاق  ومــن الســهل التحــرر من

ــب،  ــر والقل ــّي( فيســيطر عــى الفك ــا األول )الدين ــوذه، أم نف

ــة،  ــة وإلهي ــا حّق ــرب كلمته ــذي بــرورة مــن ســلطة تُعت ويغت

لذلــك تــراه مســتحكام بقلــوب النــاس، فأيــن تهــرب إذا 

ــك؟ ــال مع ــب يف ترح ــب والقل ــتُْعِبَد القل اس

 املســتبّد تســاعده الظــروف أحيانــا، ال يســتبّد إال إذا اتيحــت 

ــون  ــكل يشء ويعظّم ــه ب ــه ميدحون ــا، فأعوان ــات م ــه معطي ل

ــه »ظــّل هللا  ــه، فــرى نفســه أن ــه وحكمت ــون رأي شــأنه، ويَُعلّ

ــدوام  ــه يشــعر عــى ال ــاح الضمــر ألن عــى األرض«، هــو مرت

إنــه عــى حــّق، ويفحــم أُناســا ال يجــرؤون عــى رفــع صوتهــم 

بوجهــه، كــام يــرى الفيلســوف جــان روســو.

 املســتبّد مصــاب برنجســية. يقــول البابــا فرنســيس:« الحقيقــة 

تكمــن يف أّن أكــر املصابــن بالرنجســية )التــي هــي يف الواقــع 

اضطــراب عقــي(، هــم أشــخاص يتمتعــون بالســلطة والنفــوذ، 

وغالبــاً مــا يكــون القــادة نرجســيّن«. وعندمت يســأله صحفّي:  

ــا  ــوا كذلك؟يجيــب الباب هــل العديــد مــن قــادة الكنيســة كان

أنـّـه غالبــا مــا كان قــادة الكنيســة نرجســيّن متملَّقــن يثرهــم 

بطريقــة خاطئــة رجــال حاشــيتهم، الحاشــية هــي بَــرَص 

البابويـّـة«)2(، ويقــول القديــس يوحنــا الســلمي: الحــظ جيــداً 

ــة  ــرب يف األلبس ــى الق ــٌر حت ــم زاه ــوى األثي ــذا اله ــد اّن ه تج

الفاخــرة والطيــوب واملواكــب والعطــور وغرهــا.

الســبب الثــاين لالســتبداد الدينــي هــو تفســر خاطــئ آليــات 

ــع  ــاش م ــا الدخــول بنق ــال: عندم ــة، فمث ــة وتعــامل روحيّ كتابيّ

أحــد القــادة الكنســين، عــن قــرار أُتخــذ خطــأ، وعنــد عــدم 

ــك:  ــل، يجيب ــرّبر الفع ــويّن ي ــواب قان ــم ج ــى تقدي ــدرة ع الق

»اطيعــوا مدبريكــم« وهــو قــول بولــي، ولكــن أيضــا يقــول 

ــد  ــرأي بع ــرض ال ــة ف ــة هلل. إّن محاول ــول: الطاع ــرس الرس بط

العجــز عــن اثباتــه بالحجــة يتــم باالســتناد إىل آيــات الكتــاب 

املقــّدس لتقديــم طاعــة عميــاء »ال تناِقــش«، وإىل تفســر 

خاطــئ آليــات الكتــاب وخاصــة التــي تنــادي بطاعــة الرؤســاء. 

الطاعــة:  عــن  الســلمي  يوحنــا  القديــس  يقــول  فمثــال، 

»الطاعــة نكــران للنفس....الطاعــة تخــي عــن التمييــز ويقصــد 

ــه  ــدو هــو يسء كأن ــام يب ــع في ــز : أن تطي التخــي عــن التميي

حســن«)3(، ولكــن هــذه الكلــامت يجــب أن تُســتَخَدم يف 

مكانهــا، إذ يجــب أن نفــرّق متاًمــا بــن الطاعــة الديريــة التــي 

تكلّــم عنهــا القّديــس الســلّمي، وبــن اإلدارة.  وكذلــك يــرد يف 

"االستبداد الديني في املؤسسة الكنسية"

األب أليعازر عّبود
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الكتــاب املقــدس »أيهــا األوالد اطيعوا والديكــم يف كل يشء ألن 

ــالة  ــب الرس ــول كات ــول20:3(؛ ويق ــرّب« )ك ــريض يف ال هــذا م

إىل العربانيّــن »أطيعــوا مرشــديكم واخضعــوا النّهــم يســهرون 

ــات أو  ألجــل نفوســكم« )عــب17:13(، وتســتعمل هــذه االي

مفهــوم الطاعــة عاّمــة إلخضــاع االخريــن، يف حــن أن الطاعــة 

ــرك  ــول البطري ــل اإلداري، يق ــن العم ــة، وال تدخــل ضم تربوي

اغناطيــوس هزيــم: »وإن كنــت أوحــي إننــي طائــٌع ولكّنــي مل 

أكــن تابًعــا« )4( ويقــول أيضــا » كان يجــب عــّي أن أقــف يف 

وجــه رئاســتي الروحيّــة«)5(. هكــذا يجــب أن تقــرن الطاعــة 

مــع التمييــز، فالطاعــة بــدون متييــز عبوديــة، فلــم يكــن 

ــت تســتعدي  ــث كان ــالن، إذ حي ــالن او ف ــا لف ــرك تابًع البطري

ــّي والضمــر، كان يقــف ضــد  ــرورة الشــهادة للحــّق اإلله ال

ــوع  ــو الخض ــرف ه ــة املنح ــوم الطاع ــة. مفه ــلطة الروحيّ الس

العســكري، بينــام املفهــوم الحقيقــّي يعنــي اإلنصــات.

تقــول ســوزان دي ديريــخ بكتابهــا القصــد اإللهــّي »الوالــدان 

يف عائلــة مســيحيّة يأمــران باملســيح واألوالد يطيعــون باملســيح 

، أي ان الطاعــة واألمــر هــام فقــط ألجــل املســيح ومجــده، أّمــا 

ــة،  ــة والســلطة )عائلي ــن املســيح مــن جه ــا ب َ ضمرن ــرِّ إذا ُخ

ــن  ــة( م ــة، أو مدني ــة وبطريركي أو كنســية: أســقفية ومجمعي

جهــة أخــرى، فاإلنســان  غــر ُمَقيَّــد بواجباتــه البرشيــة، ألن ال 

يشء يبنــي كرامــة الخــادم وحريّتــه ويســاويه باإلنســان الحــّر 

أكــر مــن الوعــي إنّــه بالنهايــة مرتبــط بــاهلل وحــده... عندمــا 

ــا،  ــة فوقه ــلطة مطلق ــاك س ــة أّن هن ــلطة برشيّ ــى أي س تن

ــر آخــر  ــا، وبتعب ــة بذاته ــا ورشعــة خاّص ــا لذاته ــح هدف فتصب

تؤلــه ذاتهــا، تكــون انقلبــت يف مثــل هــذه الحالــة إىل قــّوة مــن 

ــه ســفر  ــذي يتحــدث عن ــوى املســيح الدجــال والوحــش ال ق

الرؤيــا، ويف هــذه الحــال ينبغــي أن تُقــاَوم حتــى الــدم إذا لــزم 

األمــر)6(.

ــة أو يف  ــة أو يف الكنيس ــواء يف العائل ــة س ــب البرشي كّل املرات

الدولــة، ترتكــز عــى قاعــدة الســلطان املطلــق الــذي للمســيح 

ــة يخضــع  نفســه، لذلــك املؤمــن الــذي يخضــع لســلطة برشيّ

لهــا يف املســيح »أطيعــوا بالــرب«، أمــا إذا تجــاوزت هــذه 

الســلطة البرشيّــة حقوقهــا واغتصبــت حّقــاً ليــس لهــا، وبــدل 

أن تكــون أداة لتحقيــق األهــداف اإللهيّــة، انتصبــت لتقاومهــا 

وتحاربهــا، فــإّن واجــب املســيحّي أن يقــول قــول الرســول 

»ينبغــي أن يُطــاع هللا أكــر مــن النــاس«)أع29:5(  ألنّه ال ميكن 

أن يوجــد ســلطان بجانــب ســلطانه إال اذا كان متمــرداً عليــه، 

»فاملأســاة«، كــام يقــول املطــران جــورج خــر، »أّن الكنيســة 

قريــن هــؤالء الرجــال الجالســن يف الهيــكل الذيــن يترفــون 

ــرون أنفســهم آلهــة )2تــس4:2( وهــم معــرٌة دامئــة«. ويُظِْه

يف النهايــة الســلطة الدينيــة هــي ليســت بــيء قائــم بذاتــه، 

ــا  ــاس، إمن ــوس الن ــم نف ــن هللا لتحك ــلطة م ــأيت بس ــي ال ت ه

ــا  ــي إمّن ــوع، وه ــّق يس ــم إىل ح ــاس لتقوده ــن الن ــرج م تخ

ــة  ــي ملتزم ــدس، وه ــاب املق ــة الكت ــور هللا وكلم ــكاٌس لن انع

ــا قــول  ــة هلل وحــده، ويصــدق هن بالطاعــة التــي هــي بالنهاي

القائــل »أطيعــوين مــا أطعــت هللا بكــم«. مــا عــدا ذلــك فهــي 

ــا  ــذة بحكــم ســطوتها واتكائه ــا ناف ــت قراراته ــٌة وإن كان باطل

او  فئــًة  الدينــّي،  السياســية. إن االســتبداد  الســلطة  عــى 

شــخًصا، والــذي يتحــول إىل نهــٍج وفكــر، يســتخلف اســتبداداً، 

ــق أمــام وجــود  ــّي ليصــر العائ فيتغلغــل مــع العمــل الكنائ

ــة  ــيحي »حّري ــر املس ــاس الفك ــه، ورضٌب ألس ــيح يف حقل املس

ــلوكيّة  ــع يف س ــتبداد يق ــا االس ــاء هللا«. ونالحــظ أخــرًا، أنّه أبن
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