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ليســت الســلطة شــيًئا ماّديــا هــي عالقــة بيــن أنــاس مختلفين 

ــة  ــة عالق ــذه المقال ــي ه ــنحلّل ف ــلطة س ــد الس ــد تحدي وبع

الكنيســة بالســلطة داخلهــا وخارجهــا.

تحديد السلطة: السلطة العقالنّية والسلطة الالعقالنّية

يعتبــر كاتــب هــذه الســطور أّن حقيقــة الثالــوث هــي مفتــاح 

ــا  ــا، لفرزه ــم عليه ــانيّة وللحك ــات اإلنس ــة العالق ــم طبيع لفه

بيــن فاســد وصالــح. فهمنــا للثالــوث يقــول أنـّـه ثالــوث محبّــة 

يحيــا فيــه ثــالث أشــخاص متمايزيــن بشــكل كامــل فــي وحدة 

كاملــة. هــذا االتّحــاد فــي التمايــز هــو برأينــا لــّب صــورة اللــه 

ــع،  ــي اإلنســان، إن عاشــها اإلنســان، بشــكل محــدود بالطب ف

ــره  ــع غي ــق م ــوت وحّق ــق الملك ــي طري ــار ف ــد س ــون ق يك

مثــال اللــه. 

ــت  ــاح للحكــم إن كان ــز هــو مفت ــي التماي ــاد ف ــذا فاالتّح وله

العالقــات بيــن النــاس أكّنــا نســّميها حبًّــا، أم صداقًة، أم ســلطة، 

ــا يجمــع  ــه أم ال. كّل م ــب الل ــى حســب قل ــات عل هــي عالق

ــن  ــه م ــا تعني ــة وم ــم المحبّ ــي فيه ــات تنّم ــي عالق ــاس ف الن

ــرام  ــه واحت ــة لآلخــر ومســؤوليّة عن تعاضــد وتعاطــف ومعرف

لتمايــزه، دون أن يخســروا تمايزهــم الراديكالــّي الــذي ال 

يُمحــى، هــي عالقــة علــى صــورة الثالــوث وبالتالــي هــي فــي 

انســجام مــع اللــه، وتحيــا علــى هــذه األرض، منــذ اآلن، شــيئًا 

مــن ملكوتــه. وكّل مــا ذهــب عكــس ذلــك هــو فاســد ويضلـّـل 

ــا:  ــة ســنرى الســلطة )راجــع كتابن اإلنســان. مــن هــذه الزاوي

ــام(. ــادة األصن ــة وعب اإليمــان بيــن المحبّ

ــروم، أّن الســلطة  ــك ف ــل النفســّي أري ــي خــّط المحلّ ــرى ف ن

ــة  ــلطة العقالنيّ ــة. الس ــة وعقالنيّ ــون العقالنيّ ــا أن تك يمكنه

تســعى إلــى تنميــة اآلخــر المرتبــط بعالقة ســلطة مــع صاحب 

ــلطة،  ــب الس ــن صاح ــتقاّل ع ــح مس ــو ليصب ــي ينم ــلطة، ك س

كمــا هــي حــال ســلطة األســتاذ والطالــب )ة( مثــاًل، بحيــث في 

نهايــة المطــاف يغــدو الطالــب فاهًمــا ومســتقاّل، وليــس فقــط 

قــادرا علــى متابعــة علمــه بشــكل مســتقّل وإنّمــا أيًضــا قــادٌر 

علــى نقــد األســتاذ. وبالطبــع الميــزّة األســاس هنــا أّن الطالــب 

واألســتاذ همــا متســاويين فــي الكرامــة، والفــرق الــذي يجعــل 

الثانــي صاحــب ســلطة هــو أمــٌر حقيقــّي قائــم علــى معرفتــه 

ــن فــي  ــة، إذ يدخــل كال الطرفي ــى الحّري األوســع، وقائمــة عل

هــذه العالقــة بشــكل حــّر ولكــن علــى األســاس الذي أرســيناه: 

الفــرق هــو فــي المعرفــة التــي تتضــاءل مــع الوقــت، والعالقــة 

ــون  ــب أن يك ــن للطال ــذا يمك ــاوية. له ــة متس ــرّة، والكرام ح

هــو صاحــب الســلطة فــي مجــال ال يعرفــه األســتاذ، بحيــث 

يكــون األســتاذ تلميــذه مثــال فــي لعبــة رياضيّــة. إن اســتخدمنا 

ــي مجــال محــّدد هــي  ــا أّن الســلطة ف ــة لقلن اللغــة الالهوتيّ

ــدى  ــي م ــان ف ــن، يختلف ــن متمايزي ــن طرفي ــرّة بي ــة ح عالق

ــّو  ــا لنم ــد خادًم ــل الواح ــال، تجع ــك المج ــي ذل ــا ف تقّدمهم

اآلخــر كــي يتمّكــن مــن التقــّدم بنفســه، يهتــّم فيهــا صاحــب 

الســلطة ألمــر اآلخــر بســبب مــن إحساســه بمســؤوليّته 

ــّول  ــي ال تتح ــر لك ــز اآلخ ــا لتماي ــى محترًم ــن يبق ــه، ولك عن

المســؤوليّة إلــى تســلّط، ويحــاول فيهــا صاحــب الســلطة 

ــة  ــة )المعرف ــداف العالق ــدم أه ــف يخ ــر كي ــرف اآلخ أن يع

ــن اإلخــالُص  ــاًل( بطريقــة أفضــل، ويحكــم الطرفي ــة مث العلميّ

ألهــداف عالقــة الســلطة بينهمــا. لكــن هــذا بالضبــط تعريــف 

المحبّــة: اهتمــام، مســؤوٌل، محتــرٌِم للتمايــز، يســعى لمعرفتــه 

اآلخــر مــن الداخــل معرفــة تعاطــف عميــق، لخدمــة حياتــه. 

ــة  ــة، هــي عالق ــة تخــدم المحبّ ــة هــي عالق الســلطة العقالنيّ

علــى صــورة الثالــوث.

ــلطة  ــة. الس ــي النوعيّ ــا ف ــة تماًم ــة مختلف ــلطة الالعقالنيّ الس

ــة هــي )1( عالقــة ال تقــوم علــى فــرق فــي التقــّدم  الالعقالنيّ

بيــن الطرفيــن، )2( وهــي قهريّــة ال تقــوم علــى الحّريــة، )3( 

الكنيسة والسلطة

خريستو المّر
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وال يســعى فيهــا صاحــب الســلطة القهريّــة إلــى تحقيــق 

أهــداف الخاضــع للســلطة بــل اســتخدامه ألهــداف صاحــب 

الســلطة )4( كمــا ال يســعى إلــى اســتقالل الخاضــع عنــه 

ــتغالليّة  ــة اس ــلطة الالعقالنيّ ــة. الس ــه الدائم ــى تبعيّت ــل إل ب

وتســلّطيّة أساًســا، ال تهتــّم لآلخــر وال تشــعر بالمســؤوليّة عنــه 

ــه كإنســان.  ــا كيان ــى أن يحي ــزه وال تســعى إل ــرم تماي وال تحت

ــا  ــّدم نموذج ــة، وتق ــس المحبّ ــي عك ــة ه ــلطة الالعقالنيّ الس

ــوث. ــورة الثال ــام لص ــكا ت ــٌس بش ــش معاك للعي

السلطة في الكنيسة

ــة  ــلطة عقالنيّ ــن س ــز بي ــوى أن نميّ ــعنا س ــه، ال يس ــاء علي بن

فــي الكنيســة وســلطة ال عقالنيّــة، وأن نســّمي األخيــرة تســلّطا 

ــع  ــاد م ــي تض ــا ف ــان أنّه ــور اإليم ــن منظ ــا م ــم عليه ونحك

ــيح.  ــوع المس ــان ويس اإليم

وهنــا نعيــد مالحظــة كتبناهــا مــرّة )مــع المســيح فــي جحيــم 

هــذا العالــم: نصــوٌص فــي محوريّة اإلنســان، 2021(. إّن غســل 

ــا،  ــة بن ــى الصليــب محبّ ــه عل ــذه وموت المســيح ألرجــل تالمي

ــة. بهذيــن الحدثيــن  ــان لهمــا امتــدادات حياتيّ حدثــان إيمانيّ

أعلــن يســوع بمــا ال لُبــس فيــه أّن الســلطة الكلّيــة – ســلطة 

ــة هــي  ــة الخادمــة، الباذلــة. وألّن كّل محبّ اللــه – هــي المحبّ

دائمــا معلّقــة علــى الصليــب مــن أجــل نمــّو اآلخريــن، فــإّن 

إعالنــه يعنــي أّن الســلطة الكلّيــة هــي تلــك الخادمــة للفــرح 

ــّرع  ــتعّدة أن تتج ــك المس ــا تل ــن، وأنّه ــي اآلخري ــاة ف وللحي

المــوت مــن أجــل نمــّو اآلخريــن فــي الفــرح والحيــاة. كّل أمٍّ 

أصيلــٍة، وأٍب أصيــٍل، وشــهيٍد أصيــٍل، يفهــم تماًمــا هــذا الــكالم. 

إعــالن يســوع هــذا الــذي تّممــه بهذيــن الحدثيــن علــى 

ــّق؟  ــو الح ــا ه ــس م ــؤال بيالط ــى س ــواب عل ــو ج ــّل، ه األق

إعــالُن يســوع جــواب يقــول: الحــّق هــو الحيــاة، هــو أن 

يحيــا اآلخــرون وأن تحيــا الــذات بالســلطة الكلّيــة للحــّب. أّمــا 

ــه بالضــرورة  ــز وأنّ ــرم التماي ــه وحــدة تحت ــرف أنّ الحــّب فنع

ــق  ــّب معلّ ــه الح ــبة لل ــر، وبالنس ــب اآلخ ــى صلي ــق عل معلّ

ــم”.  ــاء العال ــذ انش ــب “من ــى صلي عل

ــة(  ــيّة )والمدنيّ ــلطة الكنس ــّدد الس ــا أن نح ــا يمكنن ــن هن م

المنســجمة مــع المســيحيّة بأنّهــا تلــك الســلطة التــي تســعى 

ــع  ــك المتعارضــة م ــا تل ــة، أّم ــاة اآلخــر ونمــّوه كغاي ــى حي إل

ــه  اإليمــان المســيحي فهــي تلــك التــي تســتغّل اآلخــر وحيات

ــة أن  ــي النهاي ــؤّدي ف ــي ت ــا، والت ــق مصالحه ــيلة لتحقي كوس

ــه. ــه وقدرات ــر حّريت ــا، وأن تضم ــّو اآلخــر فيه يتضــاءل نم

إّن ســلطة رجــال الديــن )يــكاد الموضــوع يكــون حكــرا علــى 

الرجــال فــي بالدنــا(، فهــي تكمــن بتعاونهــم مــع “العلمانيّين” 

ــا مثلمــا  للســهر علــى اإليمــان، وخدمــة كرامــة النــاس جميًع

فعــل يســوع واألنبيــاء، أّمــا تســلّطهم فيمكــن باســتخدام 

ــر مــن أدوات لديهــم إلخضــاع  ــا توفّ موقعهــم وعالقاتهــم وم

غيرهــم، بالترغيــب بمنصــٍب أو بالتهديــد بعقــاٍب، وحتّــى 

ــتالب  ــول واس ــداع العق ــها لخ ــة نفس ــالة الدينيّ ــر الرس بتحوي

حّريــة النــاس. عندهــا تصبــح العالقــات عالقــات عبوديّــة 

لجميــع مــن يرضــخ لهــا : عبوديّــة الخاضعيــن للســلطة 

لشــهوة  أنفســهم  الســلطة  أصحــاب  وعبوديّــة  الكنســيّة 

ــن. ــى خاضعي ــَمرَضيّة إل ــم الـ ــلّط ولحاجته التس

ــوع،  ــي الموض ــر ف ــن التفكي ــد م ــان للمزي ــاج اإلنس وإن احت

يمكنــه العــودة بالطبــع لمفاهيــم أخــرى أرثوذكســيّة إليضــاح 

ــة،  ــي الكنيس ــة ف ــول والطاع ــة كالق ــلطة للكنيس ــة الس طبيع

ــة” أو هــي طاعــة  ــا “طاعــة متبادل ــم علــى أنّه يجــب أن تُفّه

ــَن  ــَر ِم ــُه أَكْثَ ــاَع الل ــي أَْن يُطَ ــه “يَْنبَِغ للحــق، أي للمســيح ألنّ

ــاِس” )أعمــال 5: 29(، وإدارة الكنيســة نفســها هــي عمــل  النَّ

مجمعــّي. “واألســاقفة الذيــن يقفــون علــى رأس القطيــع هــم 

أيضــاً خــراف يقودهــم المســيح... وال يمكــن أن يكونــوا قــدوة 

ــذي يقــوده”، كمــا يقــول  ــه ال ــع إالّ بإتمــام مشــيئة الل للقطي

نيقــوال أفاناســييف )“كنيســة الــروح القــدس”، 1986، ص. 

.)114-115

لألســف، مــا نالحظــه حاليًّــا فــي الكنيســة األرثوذكســيّة 

ــام  ــٌل ع ــو تملم ــق، ه ــكل دقي ــا بش ــي نعرفه ــة الت األنطاكيّ

ــة  ــاب المجمعيّ ــة ولغي ــي الكنيس ــلّط ف ــح للتس ــد صري ونق
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ــى اجتمــاع  ــه وال تقتصــر عل ــن حكمــا شــعب الل ــي تتضّم الت

ــدى  ــي الم ــع ف ــر متوقّ ــن تغيي ــا م ــاقفة، وم ــة واألس المطارن

ــور. المنظ

الكنيسة والسلطة السياسّية

ــف  ــى مشــرقه التعّس ــه إل ــن مغرب ــّي م ــم العرب ــم العال يحك

والجــور. إّن دور الكنيســة ال أن تتدّخــل فــي تفاصيــل البرامــج 

السياســة فالسياســة هــي عمــل جميــع أبنــاء وبنــات األوطــان 

ــرض أن  ــان والفلســفات، وهــم مــن المفت ــف األدي مــن مختل

يشــّكلوا أحزابــا سياســيّة لتقديــم برامــج سياســيّة تخــدم الخيــر 

ــع الكنيســة  ــك يجــب أن تمتن ــة(. لذل ــح القلّ ــام )ال مصال الع

عــن دعــم مرّشــح أو آخــر، وبرنامــج انتخابــّي أو آخــر، ولكــن 

لآلســف هــذا مــا نــراه ســائدا فــي بلــد كلبنــان أكان مباشــرة 

فــي الكنيســة المارونيّــة أو غيــر مباشــرة فــي الكنيســة 

األرثوذكســيّة. وبينمــا مــن دور الكنائــس أن تنتقــد الظلــم 

وتدافــع عــن ضــرورة تحقيــق العدالــة والحّريــة نراهــا تصمــت 

فــي ســوريّة ولبنــان عــن الظلــم والتعّســف، وتكتفــي باجتــرار 

الــكالم الخشــبّي الــذي صــار بــال معنــى الســتهالكه.

الكنيســة يجــب أن تكــون على مســافة من الســلطة السياســيّة 

ــر،  ــى الضمائ ــي ســلطة عل ــأن تّدع ــذه ب ــث ال تســمع له بحي

عمــال بوصيّــة يســوع أعطــوا مــا للــه للــه، ومــا لقيصــر لقيصــر. 

ــي اإلنســان  ــه ف ــى صــورة الل ال يحــّق لقيصــر أن يتســلّط عل

ومنهــا الحّريــة واإلرادة النابعــة منهــا. 

ــاع  ــع الصــوت للدف ــه الباطــل وترف ــي وج ــّق ف ــول الح أن تق

ــا يشــّوهها، هــذا  ــة ضــّد م ــادئ المســيحيّة اإليمانيّ عــن المب

دور الكنائــس وقــد أخفقــت بــه. ال يمكننــا أالّ أن نالحــظ 

ــم  ــت ول ــة كان ــدان العربيّ ــي البل ــميّة ف ــس الرس ــأّن الكنائ ب

تــزل شــريكة فــي بطــش األنظمــة القائمــة، بالســكوت عنهــا، 

ومســايرتها، واإلفــادة منهــا، مقابــل الســكوت عــن الظلــم 

ــوا،  ــا صمت ــة إّم ــميّين للكنيس ــؤولين الرس ــُمَنظَّم. إّن المس الـ

أو عملــوا ويعملــون بالتكافــل والتعاضــد مــع »أباطــرة« هــذا 

الزمــن، وباتــت أوجــاع النــاس عندهــم مجــاَل شــعوٍر عاطفــيٍّ 

، وكالٍم منّمــق، ال يتحــّول إلــى عمــلٍّ فعلــّي مــن أجــل  ســطحيٍّ

ــة،  رفــع هــذه األوجــاع عــن طريــق معالجــة جذورهــا البنيويّ

فاكتفــوا بالمســّكنات عــن طريــق خدمــات نعــرف ويعرفــون 

مســبًقا أنّهــا لــن تكفــي أبــًدا. هــذا فــي الوقــت الــذي يشــّكل 

بــذخ بعــض المطارنــة بصقــًة فــي وجــه رعايــا يأكلهــا الفقــر.

لكــّن اللــه ال يتركنــا بــال تعزيــة، والعزيــة تأتــي مــن فلســطين، 

ــع الصــوت ضــّد  ــى رف ــة عل ــس مجتمع ــت الكنائ ــث عمل حي

االحتــالل، وإذ بــدأت فــي وثيقــة “وقفــة حــّق” برفــع صــوت 

ــميّة  ــت لتس ــا وصل ــم عليه ــالم القائ ــة والس ــق العدال لتحقي

األمــور بأســمائها وإدانــة االحتــالل كتمييــز عنصــرّي )أبارتهايد( 

ال يمكــن التصالــح معــه.

خالصة

ــا  ــارَس هن ــة تُم ــي الكنيس ــلطة ف ــدو أّن الس ــام، يب ــكل ع بش

وثّمــة بشــكل تســلّط، بــل وفجــور قائــم علــى الدفــاع عــن كّل 

ارتــكاب يقــوم بــه الرســميّون فيهــا. وتبــدو الســلطة الكنســيّة 

كأنّهــا قــد حّنطــت كلمــات يســوع والســاطعة والمتفّجــرة مــن 

قلــب اللــه لتتوافــق مــع جــور الســلطة السياســيّة بحيــث لــم 

ــة وضــرورة تأوينهــا فــي حيــاة  تعــد تشــهد للمبــادئ اإليمانيّ

الشــعوب وبُنــى الــدول. وتقديــري أّن الســلطة السياســيّة 

ــا  ــتهتارها وصلفه ــبب اس ــا بس ــى إّم ــذا المنح ــي ه ــع ف تندف

لخوفهــا  وإّمــا  والمــال،  التســلّط  لعبــة  فــي  وانغماســها 

ــا هــو مجــرّب ســابقا ســاعية  ــد لم ــي تكــرار بلي ــا ف وانكفائه

إلــى أمــان يشــابه المــوت، وإّمــا لتفرّدهــا وتغييــب المجمعيّــة 

وبالتالــي خســارة القــدرة علــى تخيّــل واقــع أفضــل بالتعــاون 

مــع ســائر المؤمنــات والمؤمنيــن ومــا يختزونــه مــن طاقــات 

ــات.  وإمكان

ــّي،  ــور ثالوث ــن منظ ــاش م ــاج أن تُع ــّية تحت ــلطة الكنس الس

منظــور خدمــة الحيــاة، منظــور التمايــز فــي الوحــدة، الــذي 

ــاة فــي  ــق الفــرح والحي ــروح وتفّت ــوب ال وحــدة يســمح بهب

ــة.  ــات األزمن عالم
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