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هيئة التحرير

د. نقوال أبو مراد:

مدير مركز الدراسات املسكونية والبيئية )CEMES( ، برنامج التعليم الالهويت العريب، أستاذ جامعي وكاتب.

د. مرتي الراهب: 

مؤسس ورئيس جامعة دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة، بيت لحم، فلسطني

د. آن إميل زيك: 

أستاذة الالهوت العميل يف كلية الالهوت اإلنجيلية، القاهرة، مرص

د. باميال رشابية: 

أستاذة جامعية يف دراسات األديان، باحثة وفنانة تشكيلة، وكاتبة

أ. جون دانيال:

أستاذ العهد الجديد واللغة اليونانّية يف كلية الالهوت اإلنجيلّية، القاهرة، مرص

د. هادي غنطوس: 

أمني رس لجنة الشؤون الكنسية والروحية يف السينودس اإلنجييل الوطني يف سورية ولبنان، باحث متخصص يف العهد القديم

أ. ماريَّا قباره: 

ماجستري يف الالهوت الرعايئ، طالبة دكتوراه يف قسم االخالق وعلم االجتامع، جامعة اريسطوطاليس، تسالونيك

د. أسعد قطّان: 

كريس الالهوت األرثوذكيّس يف جامعة مونسرت، أملانيا، أستاذ جامعّي وكاتب

د. خريستو املر: 

جامعة يورك، تورونتو، كندا، أستاذ معلوماتّية وكاتب

د. هاري هاكوبيان: 

محاٍم، مستشاٌر مستقّل يف القضايا القانونية والسياسية واملسكونية، ويقدم األستشارات املهنية للمؤسسات واألفراد كاألتحاد األورويب،     

واملنظّامت غري الحكومية، كام والكنائس وأيضاً الصحافة
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»االستبداد الديني في املؤسسة الكنسية«  : األب أليعازر عّبود                                       ص٨

الكنيسة والسلطة : خريستو المرّ                                                                                 ص١١

أزمة اخلطاب الديني املسيحّي القدمي واجلديد : ماريا قباره                                                ص١٣

الكنيسة الفلسطينية والسلطة السياسية : القس د. متري الراهب                           ص١٩
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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.

افتتاحّية العدد
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يف حنيــة كنيســة القّديســة مطرونــة يف ســانتا ماريــا دي كابــوا 

فيتــري، يف جنــوب إيطاليــا، فسيفســاء لعــرش إمرباطــورّي 

ــفار  ــريح درُج األس ــرش يس ــى الع ــّي، وع ــون األزرق املل بالل

ــال،  ــي رآهــا حزقي ــه الوجــوه األربعــة الت املقّدســة محيطــًة ب

وجــُه الثــور ووجــه النــر ووجــه ووجه األســد ووجه االنســان، 

شــاخصًة إىل العــرش واملســتقّر عليــه. ال بــّد أّن مبتكــري هــذا 

ــوا دوَر اإلمرباطــور  ــرن الخامــس، عرف ــه يف الق الرســم وصانعي

ــة 325 والقســطنطينيّة 381 عــى  وحضــورَه يف مجمعــي نيقي

ــتعاض عــن  ــا أفســس 451، وكيــف كان يُس ــا أيًض ــّل، ورمّب األق

ــه أو  ــه صولجانُ ــا علي ــه عــن الجلســات بالعــرِش موضوًع غياب

رداؤه ليكــوَن هــذا عالمــًة عــى دوام حضــوره وقيــام ســلطانه 

ــذي مل  ــم ال ــذا الرس ــل يف ه ــع. ه ــاد املجم ــرة انعق ــة ف طيل

يقتــر عــى كنيســة القّديســة مطرونــة بــل نجــده يف مواقــع 

أخــرى عديــدة ويف أشــكال شــتّى إىل أن اختفــى يف مرحلــة مــا 

بعــد القــرن الســابع وحــّل مكانــه الســيّد جالًســا عــى العــرش 

ــا للمامرســة  ــٌض م ــاب، هــل يف هــذا الرســم رف ــده الكت ويف ي

املجمعيّــة التــي أرشنــا إليهــا وتأكيــد عــى أّن الســلطان ممثـّـالً 

ــون األزرق، ال  ــًة بالل ــَة ممثّل ــرش، وامللكيّ ــى الع ــوس ع بالجل

معــّدة  اإللهيّــة  الكلمــة  إالّ يف  املســيحّي  الضمــر  يراهــام 

ــة  ــك اللحظ ــادة، أي يف تل ــة للعب ــامع الكنيس ــراءة يف اجت للق

ــط بســيّدها  ــًة تحي ــا هــذه الكنيســة جامع ــي تتجــّى فيه الت

ــاة«؟ ــه »كلــامت الحي لتســمع من

إّن وجــوَد الــدرِج )scroll(، ال الكتــاب )codex(، يف هــذه 

الفسيفســاء ويف كثــرٍ غرهــا، نستشــّف منــه تأكيــًدا عــى 

الــدرج هــو يف األســاس أســفار  أّن  الرســم، ذلــك  كتابيّــة 

ــة  ــة اليهوديّ ــة العباديّ ــا يف املامرس ــم يف مركّزيته ــد القدي العه

يف املجمــع، مــا يعنــي أّن الكنيســة يف القــرن الخامــس كانــت 

ــة بالدرجــة األوىل،  ــّل، كنيســة كتابيّ ــا باألق ــزال، يف عبادته ال ت

ــة  ــة املكتوب ــاس الكلم ــى أس ــا ع ــا وتجلّيه ــرى حضوره أي ت

واملدرجــة يف األســفار ببدايتهــا ونهايتهــا.

ــا يشــبهها،  ــًدا، وم ــذه الفسيفســاء تحدي ــا يف ه ــت أيًض والالف

ــل،  ــفر، يف نق ــر إىل الس ــي تنظ ــة وه ــوه األربع ــوُر الوج حض

ــّي يســتقّل  ــث الحضــور اإلله ــال، حي ــا حزقي ــا، لرؤي كــام أرشن

ــح  ــر الري ــّرًرا، ليص ــه متح ــت من ــاكل ويتفلّ ــود الهي ــن جم ع

ــاء أن  ــي يش ــارح الت ــور إىل املط ــذا الحض ــالً له ــروح حام أو ال

ــن  ــروُح الب ــا ال ــامت يقوله ــّى يف كل ــا، إىل أن يتج ــون فيه يك

ــن  ــُب يف درج وتدخــل إىل جــوِف اب ــا تُكتَ ــان م االنســان رسع

االنســان مــأكالً لــي تعــود فتخــرج منــه نبــوءاٍت أي كلــامت 

ــة محييــة بعــد مــوت، ليكتمــَل معنــى الوجــود اإلنســايّن  إلهيّ

كــام تبيّنــه نهايــة كتــاب حزقيــال يف مشــهد شــبيه مبــا نجــده 

يف كنيســة القديســة مطرونــه وفسيفســائها: الــرّب جالــس 

عــى العــرش يف كلمتــه، يف مــكان اســمه »الــرّب هنــاك«، وقــد 

انتفــى مــن هــذا املــكان كّل ســلطان إالّ ســلطاُن فِمــه - حتـّـى 

جثــث امللــوك أخرَِجــت – وصــار هــذا املــكان رشَق كّل يشء.

ــاٍل يف معــرض كالمــي عــن إشــكاليّات تكــّون  أذكــر هــذا كمث

النصــوص املقّدســة يف التقليــد املســيحّي لــي أؤكّد عــى جانب 

مــن الالهــوت املســيحّي رمّبــا أُســِدلت عليــه هنــا ومثـّـة بعــض 

الُســُر التــي حجبتــه، وهــو حضــور هللا يف كلمتــه املكتوبــة يف 

ــا يف األشــكال  ــزال بيًّن ــن كان ال ي ــذي، ول وســط الجامعــة، وال

واملامرســات العباديـّـة، إالّ أنـّـه اختــزل جزئيًّــا أو كلّيًّــا يف األدب 

ــا يف املنطلقــات التــي بنــي عليهــا وال يــزال. الالهــويتّ وغالبً

التــي أوّد أن أتحــّدث عنهــا هنــا ليســت  إّن اإلشــكاليّات 

بالــرورة إشــكاليّات تتعلّــق بنشــوء مــا يســّمى قانــون 

ــض  ــم والجديــد، بــل بع ــّدس يف عهديــه القدي الكتــاب املق

ــة  ــون ونشــوئه والعالق ــة بفهــم هــذا القان اإلشــكاليّات املتّصل

بــن الكنيســة ونشــوء القانــون، وكذلــك إشــكاليّة تفســر 

ــل الكنيســة. وتتمحــور هــذه  ــاب يف الكنيســة أو مــن ِقبَ الكت

ــع  ــاب يف الكنيســة وموق ــع الكت ــا حــوَل موق اإلشــكاليّات كلّه

الكنيســة مــن الكتــاب ســواٌء تشــكيالً أو تفســرًا، كــام تتّصــل 

أيًضــا بالعالقــة بــن الكتــاب والتقليــد. وال يغيــب عــن أحــٍد أّن 

الكتاب املقّدس 
والسلطة في الكنيسة
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ــام اإلصــالح الربوتســتانتي  ــت بفعــل قي هــذه اإلشــكاليّة تلّون

ورّد الكنيســة الكاثوليكيّــة عــى هــذا اإلصــالح، والــذي انتقــل، 

ــرّب  ــد ع ــّي، وق ــوت األرثوذك ــكال، إىل الاله ــن األش ــكل م بش

عــن منطــه املعــارص الالهــويتّ الــرويّس جــورج فلوروفســي يف 

ــر  ــة نظ ــد. وجه ــة والتقلي ــّدس والكنيس ــاب املق ــه »الكت كتاب

ــيّة«. أرثوذكس

الكتــاب هــو »بجملتــه  أّن  النظــر هــذه  خالصــة وجهــة 

مــن صناعــة الجامعــة يف التدبــر القديــم والكنيســة عــى 

ــة  ــوص التاريخيّ ــى كّل النص ــتمل ع ــو ال يش ــواء«. فه ــّد س ح

والترشيعيّــة والتعبّديّــة املوجــودة، بــل عــى نخبــة منهــا. 

وهــذه النخبــة أصبحــت ذات ســلطان مــن خــالل اســتعاملها 

ــن  ــة وم ــط الجامع ــا – يف وس ــّص يف الليتورجي ــى األخ – وع

ــل،  ــام حص ــة... ف ــا الكنيس ــا له ــي أعطته ــة الت ــالل القيم خ

ــر وجمــع  ــات اخت ــن الكتاب ــا م ــق هــذه النظــرة، أّن بعًض وف

ــالة  ــن الرس ــون نســخة ع ــن ليك ــك إىل املؤمن ــد ذل ــلّم بع وس

ــن هللا،  ــة م ــة وآتي ــالة إلهيّ ــا. إّن الرس ــا عليه ــة مصادقً اإللهيّ

ــا كلمتــه، لكــّن الجامعــة املؤمنــة هــي التــي ســلّمت  بــل إنّه

بصّحــة الكلمــة التــي قيلــت وهــي التــي شــهدت لحقيقتهــا. 

ــد الصفــة  لذلــك فــإّن الكنيســة، كــام يقــول فلوروفســي، تؤكّ

ــان.  ــطة اإلمي ــاب بواس ــة للكت املقّدس

وألّن الكتــاب ألـّـف ضمــن الجامعــة بهــدف بنيانهــا فــال نقــدر 

أن نفصــل الكنيســة عــن الكتــاب املقــّدس املقــّدس. فالكتــاب 

والعهــد متّصــالن اتّصــاالً وثيًقــا، والعهــد يفــرض وجود شــعب، 

ولذلــك ائتمــن الشــعب عــى كلمــة هللا يف التدبــر القديــم. أّمــا 

ــد فائتمنــت كنيســة الكلمــة املتجّســد عــى  يف التدبــر الجدي

ــا كلمــة هللا، لكّنــه يســتند  رســالة امللكــوت. فالكتــاب هــو حقًّ

إىل شــهادة الكنيســة التــي وضعــت قانــون الكتــاب وثبّتتــه.

طبًعــا هــذه النظــرة الرائجــة اليــوم بقّوة يف األوســاط الكنســيّة 

األرثوذكســيّة عاّمــة، والتــي تعطــي، يف نهاية املطاف، الســلطان 

يف تكويــن النصــوص املقّدســة للكنيســة، تســتنتد إىل الهــوت 

ــا  ــى م ــّي، أي مبعن ــد اإلله ــامالً للتجّس ــا اكت ــة يعتربه للكنيس

ــار أّن  ــكّل، عــى اعتب املســيح نفســه يف ملئــه الــذي يجمــع ال

املســيح هــو الــرأس فقــط أّمــا الكنيســة فهــي األعضــاء التــي 

بهــا يكتمــل الجســد.

أّمــا التقليــد، يف رأي الالهــويتّ الــرويّس املعــارص، فهــو بالدرجــة 

األوىل تفســر الكنيســة للكتــاب، والــذي يحتكــم إليــه باعتبــاره 

فكــر الكنيســة عــى افــراض أّن الكنيســة متتلــك معرفــة 

ــة،  ــاه. فللكنيس ــالن ومعن ــة االع ــا أي حقيق ــة وفهمه الحقيق

ــل وتفســره. ــد، ســلطان نــرش اإلنجي مــن خــالل التقلي

ــة عــى  ــا دالل ــرون فيه ــن كان أصحــاب هــذه النظــرة ال ي ول

أّن الكنيســة هــي فــوق الكتــاب، إالّ أنّهــم يعتــربون الكنيســة 

ــد بحرفــه.  ــده مــن غــر أن تتقيّ تقــف بجانــب الكتــاب تؤيّ

وعــى هــذا األســاس فالكنيســة لهــا ســلطان تفســر الكتــاب، 

ــذا  ــويّل. فه ــم الرس ــد للتعلي ــّي األوح ــودع الحقيق ــا املتس ألنّه

ــة يف الكنيســة ألّن الــروح أعطــي  التعليــم حفــظ بطريقــة حيّ

لهــا. والكنيســة كانــت تعلـّـم مشــافهة، فصــوت اإلنجيــل الحــّي 

مل يكــن مجــرّد تــالوة لكلــامت الكتــاب، بــل هــو إعــالن لكلمــة 

ــذي  ــروح ال ــّوة ال ــام ســمعت وحفظــت يف الكنيســة بق هللا ك

ــارج  ــة وخ ــارج الكنيس ــا خ ــا. أّم ــا ويحييه ــا دامئً ــل فيه يفع

خدمتهــا الكهنوتيــة املتعاقبــة فلــم يتــّم إعــالن صحيــح لإلنجيل 

ــق  ــة هللا. إذن، ووف ــّي لكلم ــم حقيق ــم وال فه ــر قوي وال تبش

هــذه النظــرة أيًضــا، أّن التفتيــش عــن الحقيقــة يف مــكان آخــر 

خــارج الكنيســة الجامعــة الرســوليّة ســيكون بــال فائــدة.

يف رأيــي أّن يف هــذه املنطلقــات إشــكاليّات كثــرة. فحتّــى لــو 

ــاب عــى  ــث عــن الكت ــم بحدي ــن كالمه ــا تزي حــاول أصحابه

اعتبــار أنّــه الوحــي والكلمــة اإللهيّــة، إالّ أنّهــم يخضعــون 

نشــوءه وتكوينــه وقراءتــه وتفســره للكنيســة، وهــذا يتناقــض 

ــه إىل  ــرة الكتــاب نفس ــع نظ ــي، م ــة األوىل، يف قناعت بالدرج

الجامعــة أو الكنيســة وتكوينهــا ونشــوئها. ذلــك ألّن الجامعــة 

هــي التــي تتكــّون ليــس فقــط عــى أســاس الكتــاب اإللهــّي 

ــن  ــا ب ــل مراه ــف يف كام ــا تق ــى أنّه ــا، مبعن ــه أيًض ــل في ب

د.نقوال أبو مرادالكتاب المقّدس والسلطة في الكنيسة
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دفّتيــه مقــروءًة منــه، قبــل أن تكــون قارئــة لــه، وهــي تتفتّــح 

معاملهــا بفعــل تفســره هــو لهــا، قبــل أن يكــون لهــا الســلطان 

األوحــد عــى تفســره. 

ــه  ــاب القــرون األوىل والهوتيي ــأّن مواجهــة كتّ ــراري ب ومــع إق

لنزعــاٍت يف املســيحيّة وجــدوا فيهــا خروًجــا عــى اإلميــان 

حدتهــم إىل التشــديد عــى مرجعيّــة التعليــم املتــوارث يف 

الكنيســة منــذ الرســل ومــا قبــل الرســل، إالّ أّن اســتعامل 

أدوات هــذه املواجهــة لتنميــط أشــكال العالقــة بــن الكتــاب 

والكنيســة والتقليــد بحســب النظــرة التــي أرشت إليهــا ســابًقا، 

وتجميدهــا ترتّــب عنــه تبعــات تــّر بهــذه العالقــة وكيــف 

ينبغــي لهــا أن تبــدو، وذلــك عــى صعــد شــتّى: فعــى الصعيــد 

ــة  ــة ومامرس ــادات املحفوظ ــكال العب ــل أش ــّي، تجع الليتورج

ــة مقــروءة، وتبديهــا  الجامعــة امللتئمــة ســامعًة للكلمــة اإللهيّ

قبــل كّل يشء محيطــة بالكتــاب اإللهــّي، وخاضعــة لــه. وعــى 

الصعيــد التفســرّي، متنــع هــذه النظــرة محــاوالت الولــوج إىل 

ــا تســّميه التفســر  ــف م ــد تخال ــا ق ــة أنّه ــّص بحّج ــى الن معن

ــر يف كّل  ــامع للتفس ــّر والس ــس املف ــاب، فتحب ــايّئ للكت اآلب

آن ومــكان يف واقــع وســياق ليــس واقعهــام وســياقهام. هــذا 

ــروح  ــن ال ــى م ــد موًح ــة األوح ــر الكنيس ــن تفس ــل م وتجع

متاًمــا كــام الكتــاب، وأحيانـًـا أكــر مــن الكتــاب، عــى اعتبــار أّن 

ــاب. ــا أكــر مــاّم هــو يف الكت تفســر الكنيســة يــربز أحيانً

ــذا  ــر يف ه ــر، وتحّج ــود كب ــور جم ــذه األم ــى ه ــب ع ويرتّ

املــكان أو ذاك، ومعطوبيّــة يف الفكــر الالهــويتّ بعاّمــة، بحيــث 

ــا ال  ــة وم ــاره الكنيس ــار إىل اعتب ــا يُص ــدود يف م ــّوش الح تتش

ــة ومُيحــى  ــات التفاســر اآلبائيّ يعتــرب كذلــك، وتندثــر خصوصيّ

ــارة  ــايّئ« وعب ــة »التفســر اآلب ــا لتغــدو مقول غناهــا وتعّدديته

»الكنيســة« كيانــن ال تعرف إالّ اســامءهام وال ميكنــك أن تحّدد 

ــا«  ــة إالم يشــران، فتــارة تصبــح الكنيســة »مــدى مجمعيًّ بدقّ

ــا آخــر الجامعــة بكلّيتهــا. وطــوًرا أســاقفة وكهنــة، وحيًن

يف اعتقــادي أّن مثّــة منطًــا يف الكتــاب ويف فهــم الكنيســة 

ومامرســتها العباديـّـة يعــرّب عــن العالقــة بــن الكتاب والكنيســة 

والتقليــد ميكــن إبــرازه، ويصلــح ألن يُســتعاد، وتعــرّب عنــه تلــك 

الفسيفســاء الزرقــاء التــي بــدأت حديثــي باإلشــارة إليهــا، 

ولحســن الحــّظ أّن هــذا النمــط محفــوٌظ يف التقليــد املســيحّي 

مــن القــرون األوىل وإىل اليــوم، وهــو يف شــكل املامرســات 

العباديّــة الخاّصــة باإلفخارســتيّة، والتــي، لألســف، تختــزل 

ــد املســيحّي. ــاّم يســّمى التقلي ــرة م ــا كث أحيانً

ــى  ــالً ع ــا، ماث ــاب الحًق ــدرج، أو الكت ــورة ال ــة أّن ص والحقيق

العــرش اإلمرباطــورّي محيطــًة بــه وجــوه الــروح الــذي يحمــل 

الحضــور اإللهــّي إىل حيــث يشــاء أن يهــّب، فيهــا ذلــك التحــّرر 

ــز،  ــاب العزي ــال، يف الكت ــاس ممثًّ ــلطان الن ــوع لس ــن الخض م

ــوا  ــان ســواٌء اّدع ــة ســالطن الزم بصــورة الخــروج مــن عبوديّ

متثيــل أنفســهم أو متثيــل إلههــم أو آلهتهــم، إىل حيــث تقــودك 

ــة، عــى أن يكــون وجهــك إليهــا يف كّل حــن. الكلمــة اإللهيّ

فالخــروج مــن مــَر ليــس يف الكتــاب حركــًة تاريخيّــة جغرافيّة 

ــة، غايتهــا تتحّقــق يف تجــّي  يف األســاس إمّنــا كان حركــة عباديّ

الحضــور اإللهــّي عــى طــور حوريــب يف ســيناء حيــث تكّشــف 

الســلطان اإللهــّي يف الكلمــة الداعيــة إىل محبّــة هللا والقريــب. 

وكأّن نــّص الروايــة يســر بالقــارئ من منط اســتعباد املســتلّطن 

ــط  ــاس، إىل من ــيادة الن ــالً س ــون ممثّ ــيادة فرع ــاء يف س للضعف

عبــادة هللا يف حفظــك لكلمتــه الداعيــة إيـّـاك إىل املحبّــة. وعنــد 

تعّهــدك بحفظــك إياهــا تتهيّــأ لــك مائــدة مــأكل ومــرشب مــع 

الحــرة اإللهيّــة تغنيــك عــن قــدور اللحــم واملــالذ التــي كانت 

ــاب  ــك أّن الكت ــاس، ذل ــن الن ــباهه م ــون وأش ــد فرع ــك عن ل

يقــول عــن شــيوخ إرسائيــل إنّهــم إذ تعّهــدوا بحفــظ الوصيــة 

عاينــوا هللا وأكلــوا ورشبــوا مًعــا عــى مائدتــه. ذلــك هــو أوج 

الخــروج.

وعليــه كانــت الوصيّــة اإللهيّــة يف الخــروج، وهــي غايتـُـه، هــي 

املنشــئة لجامعــة اســمها إرسائيــل، وقــد أســامها اســطفانوس 

ــه قبــل إعدامــه يف أعــامل الرســل  الشــاّمس الشــهيد يف خطبت

ــة مــن  ــامت محيي ــا كل ــك الوصاي ــا تل ــت له »الكنيســة«. وكان

رميــٍم، متاًمــا كــام انتشــلت األرض الخربــة الخالية مــن اندثارها 

ــة ألّن هللا قــال ملَــا ينبغــي أن يكــون،  ــاة متوثبّ األصــّي إىل حي

»كــن فــكان«.
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غــر أنّــك إذا مــا تابعــت التــايل مــن الروايــات تــرى أّن هــذه 

ــة أخفقــت  الجامعــة التــي أنشــئت إذ تعّهــدت بحفــظ الوصيّ

يف الحقيقــة يف اإليفــاء بعهدهــا، ورسعــان مــا اســتبدلت الــكالم 

الحــّي بالعجــل املصنــوع مــن زينــة ذهبيّــة مطروحــٍة، ليغــدو 

ــرف  ــذب يع ــى ك ــا ع ــا قامئً ــا زائًف ــرشّي إلًه ــر الب ــم الفك صن

ــون  ــك الخارج ــود بذل ــّق، ليع ــن الح ــوه م ــه وخل ــه فراغ قائل

مــن ظالميّــة الطغيــان البــرشّي إىل ذلــك الطغيــان نفســه 

خانعــن ال لســيادة آخــر بــل لســيادة فراغهــم وكذبهــم. هــذه 

ــة. وال أظّننــي أّن الكنيســة  هــي الجامعــة يف حركتهــا التاريخيّ

تختلــف عنهــا كتابيًّــا ولــو قــّدر لهــا أن تُدعــى جســًدا للمســيح 

إذ ُدعيــت لحفــظ الحــّق، ولكّنهــا إن غابــت عــن الحــّق غابــت 

عنهــا الدعــوة لتعــود إىل دنســها وغضنهــا.

ولذلــك صــار الخــروج روايــة مســتعادة ودعــوة دامئــة تتلّقاهــا 

الكنيســة يف كّل مــرّة تلتئــم فيهــا، والحقيقــة أّن مــّي الجامعة 

إىل مــكان عبادتهــا يشــبه الخــروج يف رمزيّتــه ومداليلــه، 

فالشــعب يســر وراء األســقف حامــالً الكتــاب اإللهــّي خارًجــا 

أيًضــا كربياؤنــا، لنلتئــم حــول الجالــس عــى العــرش واملتحــّدث 

مــن عــامل تطغــى فيــه وتســود ســالطن النــاس، وتســود فيــه 

ــه قــدوس قــدوس قــدوس، ونقبــل مــن يــده الجمــرة  ــم ل نرنّ

التــي تطّهــر شــفاهنا لنســمع نحــن كلامتــه ونســمعها آلخريــن 

ــق  ــى تتحّق ــر حتّ ــن يب ــر م ــمع ويب ــن يس ــمع م ــي يس ل

فينــا ســيادته، أي خضوعنــا ملـَـن ُشــتم ورضب وانســحق وأذّل 

ــخ  ــاس الظاملــة يف هــذا التاري ــدي الن ــا وأي ومحــق عــى أيدين

ــخ. ويف كّل تاري

هكــذا تعيــش الكنيســة الحّقــة تفســر الكتــاب وقــراءة 

الكتــاب. 
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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"
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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

شــبيهة بهرطقــة املشــيئة الواحــدة، حيــث مشــيئة تبتلــع 

ــة. ــيئة الجامع ــع مش ــخص تبتل ــيئة الش ــرى، ومش األخ

املراجع:

عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الستبداد، صفحة 30

البابــا فرنســيس، الكنيســة يف عهدة االســيزي وبرغــو وليوال، - 1

املطــران ادمــون يوســف فرحــاىت رئيــس أســاقفة بيبلــوس 

ــبر،  ــد ش ــوان فري ــقف أنط ــاوي، الخوراس ــفر الباب ــا الس رشف

منشــورات 2015، ص105.

ــفيعة - 2 ــر الش ــامء، دي ــلم الس ــينايئ، س ــلمي الس ــا الس يوحن

ــا، 2011، ص260 ــرش بدب ــارة الح الح

املــرشق، - 3 انطاكيــا وســائر  الرابــع بطريــرك  أغناطيــوس 

ص32 حــوارات1988-1979، 

اغناطيوس الرابع هزيم، نفحات انطاكية، ص170- 4

ســوزان دي ديريــخ، القصــد األلهــي، تعريــب غبطــة - 5

البطريــرك اغناطيــوس الرابــع ورهبنــة ديــر الحــرف، دراســات 

ــة، ص183. ــة ثالث ــور، طبع ــورات الن ــة 10، منش كتابي

األب أليعازر عّبود "االستبداد الديني في المؤسسة الكنسية"



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

11

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
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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

خريستو المّرالكنيسة والسلطة
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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

خريستو المّرالكنيسة والسلطة
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تشــهد الّدراســات الكتّابيــة والالهوتيّــة فــي الّســنوات األخيــرة 

ــاب  ــي الّكت ــرأة ف ــوع الم ــول موض ــز ح ــرة تتمرك ــة كبي حرك

ــة  ــي كنيس ــا ف ــا ومكانته ــى دوره ــاته عل ــّدس، وانعكاس المق

اليــوم. والــرأي الّســائد كنســياً وكتابيــاً يُفيــد بــأّن يســوع قــد 

حــّرر المــرأة مــن العــادات والتقاليــد التــي كانــت تحــّد دورها 

ــة، فــي بيئــة يهوديــة ال ترحمهــا. باألعمــال المنزليــة والعائليّ

ــار  ــن منظ س، وم ــدَّ ــاب المق ــي الكت ــرأة، ف ــت الم ــإذا كان ف

الالهــوت المســيحّي، مخلوقــة علــى صــورة اللــه ومثالــه، كمــا 

جــاء فــي مســتهّل ســفر التكويــن »فخلــق اللــه اإلنســان علــى 

صورتــه، علــى صــورة اللــه خلقــه، ذكــرًا وأنثــى خلقهــم« 

ــى  ــاّم عل ــاٌن ت ــل، إنس ــرأة كالرَّج ــي أنَّ الم ــذا يعن )27:1(، فه

صــورِة اللــه، وفــي صــورة اللــه ال وجــود لرتــٍب ودرجــات وال 

فضــل إلنســان علــى آخــر، إذ إنَّ الــكّل مدعــّو إلــى الخــالص، 

ــا  ــدار م ــرأة، بمق ــالً أم ام ــواء أكان رج ــان، س ــه كّل إنس ينال

يجتهــد فــي تنميــة مواهبــه الُمعطــاة وإذكائهــا وإكثــار وزناته.

ى صــورة المــرأة ورؤيتهــا أمــام اللــه  م، تتبــدَّ ــا تقــدَّ انطالقـًـا ممَّ

مســاوية للرجــل، مخلوقــة علــى صــورة اللــه. فالِجنســان لهمــا 

القيمــة األنثروبولوجيّــة ذاتهــا. المــرأة تملــك، أســوة بالرجــل، 

ــه  ــاوى مع ــي تتس ــه، وه ــورة الل ــى ص ــا عل ــاز مخلوقيّته امتي

ــة.  بالفضيلــة واألمانــة والثــواب وفــي الّنضــاالت المجتمعيّ

غيــَر أنَّ المتعّمــق فــي قــراءة آيــات بولــس الرســول والكثيــر 

ــة الّتــي تناولــت المــرأة يتوقّــف مطــّوالً  مــن الّنصــوص اآلبائيّ

ــم  ــي كتاباته ــا ف ــرة إليه ــي الّنظ ــض ف ــاوت والتناق ــد التف ِعن

ــن  ــي حي ــلبيّة، ف ــا صــوًرا س ــن أســقط عليه ــم م هــذه. فُمنه

ث عنهــا بإيجابيّــة. فهــا هــو ترتوليانــوس،  بعضهــم اآلخــر تحــدَّ

ــرأة  ــى الم ــوة عل ــل بقس ــاء«، يحم ــّرج النس ــه »تب ــي كتاب ف

ــاب  ــرأة: »ب ــأنَّ الم ــول ب ــوت، إذ يق ــوأ الّنع ــا أس ــق به ويُلص

الشــيطان، وأّول مــن أكَل مــن الشــجرة الُمحرّمــة، وهــي الّتــي 

ــه  ــه غوايت ــيطان نفس ــتطع الش ــم يس ــذي ل ــل الّ ــوت الرّج أغ

ــي حطمــت بســهولة  ــا هــي الّت ــا أنَّه ــر، كم ــٍو مباش ــى نح عل

ــي هــي الرجــل«. ــه الّت صــورة الل

فــي حيــن يقول القّديــس غريغوريــوس الّنيصصــّي: »إنَّ المرأة، 

بالتســاوي مــع الرجــل، هــي علــى صــورة اللــه. الِجنســان لهمــا 

القيمــة ذاتهــا. الفضائــل متســاوية بينهمــا«. ويقــول القّديــس 

باســيليوس الكبيــر: »إنَّ الرجــل والمــرأة متســاويان، آبــاء 

ــى  ــن الرجــل والمــرأة فــي الخلــق عل ــون بي الكنيســة ال يفرّق

ــا  ــاوي، ففضائلهم ــا بالتس ــون طبيعتيهم ــه. ويكرّم ــورة الل ص

ــك دينونتهمــا«. ــة، وكذل متســاوية، ومكافأتهمــا متعادل

ــي  ــالف ف ــذا االخت ــر ه ــف نفّس ــك، كي ــر كذل ــإذا كان األم ف

الّنظــرة إلــى المــرأة ودورهــا عنــد اآلبــاء والكتّــاب الكنســيّون 

عبــر التاريــخ؟ ومــا هــي عالقــة هــذه الّصــور بهيكليّــات 

المجتمــع الذكــورّي وذهنيّتــه والحضــارات واللّغــات الّتــي 

ــه؟  ــل وجّدت ــت عبرهــا كتاباتهــم، مــا طمــس حــّدة اإلنجي نَم

والثقافــّي  الحضــارّي  الُمعطــى  فصــل  باإلمــكان  وهــل 

ــق بصــورة  ــا يتعلّ ــي م ــّي ف ــن الُمعطــى اإلله ــّي ع واالجتماع

ــاء؟  ــات اآلب ــي كتاب ــرأة ف الم

بمعنــى آخــر، لمــاذا ناقــَض بعــض اآلبــاء والكتّاب المســيحيون 

ــا  ــا دون الرجــل، وبأنَّه ــرأة بأنَّه ــن الم ــل، ناعتي ــة اإلنجي روحيّ

مصــدر كلِّ شــّر؟ ولمــاذا اجتــزأوا آيــات مــن رســائل القّديــس 

ــم المــرأة وتقــزّم دورهــا فــي الكنيســة؟ ولمــاذا  بولــس تحّج

حــرَّم عليهــا بعضهــم اآلخــر وظائــف كالتعليــم والوعــظ داخــل 

الكنيســة، علًمــا أنَّ غريغوريــوس النيصصــّي يقــول عــن أختــه 

ــاذا  ــا باســيليوس؟ ولم ــة أخيهم ــه ومعلّم ــا معلّمت ــا إنَّه مكرين

أوكلــت هــذه الوظائــف والواجبــات إلــى الرجــل فقــط، 

مــا رّســخ ســلطته وجعلــه يحكــم علــى النســاء بالدونيّــة 

س »ليــس يهــودّي  واالســتالب؟ علًمــا أنَّــه فــي الكتــاب المقــدَّ

أزمة اخلطاب الديني املسيحّي القدمي واجلديد: 
رفٌض صريٌح لعدم متكني املرأة في الكنيسة األرثوذكسّية

مارّيا قباره
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ــم  ــى ألنَّك ــر وأنث ــس ذك ــّر، لي ــد وال ح ــس عب ــّي. لي وال يونان

ــا  ــة 28:3(، كم ــوع« )غالطي ــيح يس ــي المس ــد ف ــا واح جميًع

ــول.  ــس الرس ــم بول علَّ

دونية المرأة في كتابات اآلباء

لقــد حــاول معلمــّو الكنيســة وكتّابهــا علــى مــّر التاريــخ 

ــر  ــا عب ــيطرة عليه ــا والّس ــرأة وتدجينه ــس دور الم ــن تبخي م

ــّد  ــأنها الح ــن ش ــة م ــن معين ــوص وقواني ــر نص ــي وتصدي تبن

مــن مكانتهــا ودورهــا فــي الجماعــة الكنســيّة. وخاّصــة تلــك 

ــاوس  ــى تيموث ــالته إل ــول ورس ــس الرس ــات بول ــة بآي المتعلق

ــي كّل  ــم المــرأة بســكوت ف ــا: »لتتعل ــي جــاء فيه ــى الّت األول

خضــوع« )11:2( هــذه المقولــة لبولــس الرســول كانــت إجابــة 

مســتمرة لمنــع المــرأة مــن الوصــول إلــى اعتــالء منصباً كنســياً 

أو دوراً قياديــاً عبــر التاريــخ الكنســّي. واعتمــدت هــذه اآليــة 

كنــّص صريــح فــي مســألة منــع المــرأة مــن تولــي المناصــب 

ــن روح  ــت م ــا ليس ــن أنّه ــم م ــة بالرغ ــة والالهوتيّ التعليميّ

ــم يســوع المســيح وال فكــره.  تعلي

ــذ  ــدأ من ــذي ب ــّي ال ــام البطريرك ــّور الّنظ ــى تط ــا إل وإن ُعدن

ألفــّي عــام ونيّــف قبــل الميــالد ســنجد أنـّـه بُنــي علــى أســاس 

أّن الرجــال والنســاء ُخلقــوا علــى نحــو مختلــف ولهــدف 

مختلــف. فالرجــال لهــم ذهــٌن متّقــد وذكاء يســتطيعون بهمــا 

ــتوى  ــي المس ــل ف ــّن أق ــاء ه ــا الّنس ــرأس. بينم ــادة والت القي

الفكــري، وبالتالــي عليهــّن أن تكــّن خاضعــات ومتــكاّلت علــى 

ــخ  ــّر التاري ــى م ــة، وعل ــكار الذكوري الرجــال. إالّ أّن هــذه األف

المســيحّي، اعتنقــت لتكــون بمثابــة أوامــر إلهيــة، وأصبحــت 

كتعليــم مقــّدس ضمــن المنظومــة التعليميــة التربويــة علــى 

جميــع المســتويات » ألّن آدم ُجبــل أوالً ثــم حــواء، وآدم 

لــم يغــَو، لكــّن المــرأة أغويــت فحصلــت فــي التعــّدي« 

)1تيموثــاوس13:2 – 14(

ــل  ــرد تفاصي ــم تس ــن ل ــفر التكوي ــي س ــق ف ــة الخل إّن رواي

وجــود الحيــاة فــي جّنــة عــدٍن بحســب الروايــة الكتابيّــة، أّمــا 

الرمزيــة الّتــي اتخذتهــا فيمــا بعــد كانــت أساســاً قويــاً لشــرعنة 

وقوننــة واضحــة لــكّل التفســيرات اآلبائيــة علــى أســاس وفهــم 

ذكــورّي مّمــا عــزز التّمييــز بيــن الجنســين لصالــح الرجــل. 

ــو  ــم معلم ــى أّن معظ ــياق إل ــذا الّس ــي ه ــارة ف ــدر اإلش تج

الكنيســة وكتّابهــا لــم يطرحــوا مســألة المــرأة بصــورة مســتقلة 

ومباشــرة، بــل طرحوهــا فــي أطــٍر وظــروف إشــكاليٍة تناولــت 

ــن  ــى أّن الكثيري ــوت. حتّ ــزواج أو الم ــة أو ال ــوع البتولي موض

ــا،  ــلبية ضّده ــم الّس ــن آرائه ــّوة ع ــروا بق ــا عبّ ــاً م ــم غالب منه

لكــن ســرعان مــا طــوّروا نظرتهــم اإلنســانيّة إليهــا مناقضيــن 

ــابقة فــي ســنوات معــدودة.  ــك آرائهــم الّس بذل

ــذي كان  ــر، الّ ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــّم، عل ــّي الف فالّذهب

يُشــّدد فــي عظاتــه الّتــي تعــود إلــى بدايــات حياتــه الرهبانيّــة 

علــى ســلبيات المــرأة، وهــذا نــراه بوضــوح فــي إحــدى 

نصائحــه لصديقــه ثيــوذوروس الّــذي كان معجبــاً بامــرأة 

جميلــة وأراد تــرك طريــق الرهبنــة ليتــزّوج منهــا، فيقــول 

ــودوروس  ــا ثي ــت ي ــو تأملّ ــة: » ل ــه حــول البتولي ــال ل فــي مق

ــم،  ــف القوي ــذا األن ــة وه ــون الجميل ــذه العي ــه ه ــا تخفي م

والفــّم المرســوم، والخــدود الغّضــة، لتأكــّدت أنَّ هــذا الجســم 

الممشــوق ليــس ســوى قبــر أبيــض، أعضــاؤه مليئــة بقــاذورات 

ــه يقــول: »مــن يخطــئ يكــون  ال حــدَّ لهــا«. وبخالصــة حديث

ــذا  ــي ه ــتمر ف ــن يس ــرّي، وم ــف البش ــي الّضع ــقط ف ــد س ق

ــيطانًا«.  ــر ش ــانيته ليصي ــل إنس ــأ تبط الخط

يقــول الّذهبــي الفــم فــي عظــة ثانيــة مفســراً الّصــورة اإللهيــة 

فــي الكتــاب المقــدس، وفيهــا يــرى المــرأة كائنــاً أدنــى 

ــه، بــل صــورة ومجــداً  ــه مثل مــن الرجــل، وليســت صــورة الل

ــر »صــورة« يجــب أن  للرجــل، يقــول: »مــن يعتقــد أنَّ التعبي

يُفهــم بمعنــاه الواقعــي، نــرّد عليــه ونقــول: فــي هــذه الحالــة، 

يجــب أالَّ نُســّمي الرجــل فقــط صــورة. فالمــرأة، أيًضــا، يجــب 

ــذا  ــنَّ ه ــه. لك ــكل نفس ــا الش ــورة، ألنَّ لكليهم ــّمى ص أن تُس

أمــر غيــر معقــول. فاســمعوا مــا يقولــه بولــس: »علــى الرجــل 

ــي  ــرأة فه ــا الم ــده )...( أمَّ ــه ومج ــه صــورة الل ــر ألنَّ أالَّ يعتم
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مجــد الرجــل« )1كورنثــوس 7:11(. هــو يســود وهــي تخضــع 

ــواقك  ــاد أش ــه تنق ــدء: »وإلي ــذ الب ــرّب من ــا ال ــال له ــا ق كم

وهــو يســودك« )تكويــن 16:3(. وألنَّ الكلمــة األولــى تقــول إنَّ 

الرجــل يشــارك فــي صــورة اللــه ال فــي شــكله، يمــارس الرجــل 

الهيمنــة الّشــاملة بينمــا تكــون المــرأة خاضعــة. ولهــذا يُعلــن 

بولــس أنَّ الرجــل هــو صــورة اللــه ومجــده، بينمــا المــرأة هــي 

مجــد الرجــل«. 

يُظهــر لنــا هــذا المقطــع بوضــوح أنَّ الذهبــّي الفــم ال يعتبــر 

المــرأة صــورة اللــه مثــل الرجــل، ال ألنَّهــا ال تســتطيع ممارســة 

الّســلطة وحســب، بــل ألنَّ جســدها يختلــف عــن جســد 

الرجــل، حتّــى وإن كان شــكلها مــن شــكله. وبمــا أنَّ جســدها 

برأيــه ُمغــٍر، اعتمــد الذهبــّي الفــم علــى هــذه الفكــرة ليُبــّرر 

ــل  ــر الرج ــكلهنَّ بنظ ــوت، ألنَّ ش ــاء للكهن ــة الّنس ــدم أهليّ ع

بعاّمــة ملفــت. فهــا هــو يقــول فــي مقالتــه حــول الكهنــوت 

ــي  ــن تقتض ــوت: »حي ــي الكهن ــه »ف ــوب ل ــاب منس ــي كت ف

ــة النفــوس، وبمــا أنَّ رجــاالً  المســألة رئاســة الكنيســة وهداي

كثيريــن ينســحبون أمــام واقــع هــذه المهّمــة العظيمــة، فــإنَّ 

المــرأة غيــر مؤهلــة لهــا بســبب جســدها )...(. فأنــا ال أبالــغ 

ــارق  ــه هــو كالف ــي ورعيت ــن الراع ــارق بي ــول إنَّ الف ــن أق حي

ــع  ــي موض ــف ف ــن«، ويضي ــخاص العاقلي ــم واألش ــن البهائ بي

ــد  ــه الشــهيرة »ال أســتطيع أن أجــد أّي شــيء جي آخــر مقولت

ــة المفترســة يســتحيل  فــي المــرأة، فمــن بيــن وحــوش البريّ

ــا أشــّد أذى مــن المــرأة«. ــَك أن تجــد حيوانً علي

ــا  ــّوه به ــي يتف ــرأة والت ــقِّ الم ــية بح ــع القاس ــذه المقاط ه

ــام،  ــار الكنيســة األرثوذكســية الِعظ ــن أقم ــر م ــارز وقم راٍع ب

ــاب  ــي الكت ــرأة ف ــورة الم ــوع وص ــم يس ــع تعالي ــض م تتناق

ــه، إذ  ــوي عاش ــعٍ راع ــع واق ــض م ــا تتناق ــا أنَّه س، كم ــدَّ المق

أشــرف هــو نفســه علــى إنشــاء بيــٍت خــاّص بالعــذارى 

ــَل  ــطنطينية، وجع ــي القس ــراف ف ــات األش ــن بن ــل م واألرام

ــا.  ــنَّ وأبً ــقًفا له ــه أس نفس

اســة أولمبيــاس،  فقــد ارتبــط اســم يوحّنــا الذهبــّي الفــم بالشمَّ

ــه وســخائها فــي  ــا لل ــي أعجــب بشــخصها وإيمانهــا وحبّه الت

هــا باهتمامــه، واســتغلَّ  العطــاء مــع نســكها واتضاعهــا. فخصَّ

ــا  ــا معروفً ــه به ــات اهتمام ــى ب ــة، حت ــي الخدم ــا ف طاقاته

ــا. لذلــك عندمــا نُفــي انصبــت عليهــا  فــي القســطنطينيّة كلّه

اضطهــادات كثيــرة، لكنَّــه تلّقــى منهــا رســائل تعزيــة اعتبــرت 

مصــدًرا مهًمــا لتاريــخ حياتــه فــي محنتــه األخيــرة، هــي التــي 

ــاس  ــاَل فيهــا القّديــس غريغوريــوس النزينــزي: »أولمبي قــد ق

مجــد األرامــل فــي الكنيســة الشــرقيّة«. وقــال فيهــا األســقف 

المــؤرخ باالديــوس: »امــرأة عجيبــة، تشــبه إنــاًءا ثميًنــا مملــوًءا 

بالــروح القــدس«. 

اســة أولمبيــاس  فجــاءت رســائل الذهبــّي الفــم إلــى الشمَّ

ــا ســبق  لتكشــف لنــا، فــي تناقــض واضــح، رؤيــة مغايــرة عمَّ

ورســمه هــذا القّديــس للمــرأة. فهــي عنــده صديقــة صدوقــة، 

كــنَّ لهــا أشــّد اإلعجــاب. فأولمبيــاس ســيطرت بإيمانهــا 

ــاء الكنيســة، وأصبحــت  ــوب آب ــى قل ــا عل ــا وخدمته وفضائله

رســائلها عــزاًء ألســقفها أيــام محنتــه، والــذي لــم يتجــرأ أقــرب 

ــه.  ــأة حزن ــف وط ــن تخفي ــلته وم ــن مراس ــه، م ــال إلي الرج

وقــد كتــب لهــا فــي رســائله الجوابيّــة ليــس فقــط عــزاًء، بــل 

ــا.  ــكاره أيًض ــه وأف شــاطرها آالم

ــرت  ــاس غيَّ ــع أولمبي ــه م ــول أنَّ خبرت ــا نســتطيع أن نق ولعلَّن

نظرتــه إلــى المــرأة. فهــو كــرّس حياتــه للعلــم وللرهبنــة 

ــه  ــا عرف ــلَّ م ــب. ج ــن كَث ــرأة ع ــة الم ــه معرف ــح ل ــم يت ول

ــلبيّة.  ــورة س ــرأة ص ــَم للم ــّي رس ــعٍ مجتمع ــا بواق كان مرتبطً

ــا أمامــه إمــكان  ــاس فتحت ــه بأولمبي ــه ومعرفت ــر أنَّ صداقت غي

رســم صــورة إيجابيّــة صحيحــة عــن المــرأة: هــي كمــا 

ــاء  ــى اقتن ــيح، وعل ــم المس ــش تعالي ــى عي ــادرة عل ــل ق الرج

الفضائــل وعلــى تعزيـّـة المأســورين وعلــى فتــح قلبهــا لمحبّــة 

ــي  ــا ف ــة ووقوفه ــيرتها الفاضل ــة وس ــا المعزيّ ــراء. كلماته الفق

ــن: »إنَّ  ــا قائلي ــن يمدحونه ــت الكثيري وجــه االمبراطــور جعل

االمبراطــورة أفذوكســيا تســمع آيــات اإلكــرام والتبجيــل من كلِّ 

ــه  ــم كلّ ــدات العال ــاس فتســمع تنه ــا أولمبي ــم، أمَّ ــاع العال بق

ــه«.  ودعوات

هــذه الّســطور القليلــة، لهــَي عندنــا كافيــة لتُخبرنــا عــن 
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الّصــورة التــي رأى فيهــا الذهبــّي الفــّم المرأة الّســائرة بحســب 

ــا  ــرنا إليه ــي أش ــه والت ــض عظات ــي أنَّ بع ــا يعن ــان. مم اإليم

أعــاله والّتــي تناولــت المــرأة مــن وجهــة نظــر ســلبيّة كانــت 

وليــدة ظــروف معينــة ألنّــه ســرعان مــا تجــاوز هــذه الّنظــرة 

ــد  ــاس. فالّنق ــة أولمبي ــه بالّشماس ــه ومعرفت ــلبية بصداقت الّس

ليــس بعرفنــا نقــًدا تنــاول كيــان وإنســانية المــرأة، بــل ســلوكًا 

ــل  ــذا الرج ــر أنَّ ه ــف نفّس ــين. وإالَّ كي ــد الجنس ــا عن مرفوًض

ــم  ــى نصــف العال ــا عل ــي عصــره رئيًس ــر ف ــذي اعتب ــاّر، ال الب

المســيحّي، والـّـذي علــى الرغــم مــن منفــاه والحزن الــذي كان 

فيــه، كتــب ســبع عشــرة رســالة إلــى امــرأة؟ إنَّ يوحنــا أطلــق 

علــى أولمبيــاس فــي كلِّ رســائله عبــارة »أختــاه«، توحــي هــذه 

ــتخدامها إذا  ــى اس ــال عل ــد درج الرج ــاواة، وق ــارة بالمس العب

ا ومعــادالً  مــا شــاؤوا أن يرّفعــوا مــن قيمــة المــرأة وجعلهــا نــدًّ

لهــم.

رهبنة الّنساء بزّي الرجال

إشــكاليّة ســلبية كبــرى صنعتهــا أيضــاً كتابــات ونصــوص اآلبــاء 

والكتّــاب المســيحيون وآرائهــم عــن المــرأة الّتــي تنافــت فــي 

حــّد كبيــر منهــا عــن روحيــة االنجيــل ودعــوة يســوع المســيح 

للمســاواة والكرامــة والتكامــل بيــن الرجــل والمــرأة. أمــام كّل 

ــحق كّل  ــدرٍك يس ــت ل ــي وصل ــة الت ــة العدائي ــكار الدونيّ االف

مــن تُفّكــر بشــكٍل مختلــف، وكّل مــن تحتــرم وتكــرّم طبيعتهــا 

األنثويــة. 

ــّدة  ــنغليتيكي متوح ــة س ــت القّديس ــع عاش ــرن الراب ــي الق ف

بجــوار االســكندرية. وتعتبــر ســيرتها واحــدة مــن أقــدم وثائــق 

ســير قديســّي الرهبنــة الشــرقية. كانــت الراهبــة ســنغليتيكي 

واحــدة مــن أمهــات البريــة القالئــل التــي وصلــت ســيرة 

حياتهــا وأســلوب حيــاة ديرهــا فــي الرهبنــة النســائية. كان لهــا 

ــي أخــذت فــي تعليمهــّن  تلميــذات كثيــرات فــي الّديــر، والّت

وتدريبهــّن عــن التخلّــي عــن طبيعتهــّن األنثويّــة الّتــي كانــت 

تعتبرهــا كمــا الكثيــرون مــن اآلبــاء القّديســون أنّهــا مصــدر كّل 

شــّر- مــن الجديــر ِذكــره أّن هــذا االســلوب الرهبانــي الّنســائي 

ــرقية عامــة  ــا الّش ــر مــن أديرتن ــوم فــي كثي مــا زال متبعــاً للي

ــة خاصــة.  واألنطاكيّ

إّن ســيرة حيــاة القّديســة ســنغليتيكي وأقوالهــا نقلهــا القّديس 

أثناســيوس الكبيــر الـّـذي كان بطريــرك االســكندرية آنــذاك. لــم 

ــي فيهــا أمــام  تدافــع األّم ســنغليتيكي عــن صــورة المــرأة الّت

أترابهــا مــن رهبــان البريــة وذكوريــة مجتمعهــا الّــذي عاشــت 

ــا صــورة  ــا: »أن ــا بقوله ــن طبيعته ــر م ــل أخــذت تتنّك ــه، ب في

امــرأة بالطبيعــة لكّنــي رجــل فــي جهــادي وأفــكاري«. 

ــات  ــاء المعروف ــات والّنس ــن الراهب ــر م ــت الكثي ــد رّوج وق

والمؤثــرات فــي ذلــك الوقــت بــأّن مــن تتّنكــر لطبيعتهــا 

ــح مبتعــدة  ــي اتجــاه اإليمــان الصحي ــة فهــي تســير ف األنثوي

عــن الخطيئــة الّتــي تكمــن فــي جســد المــرأة. ومــا الرهبنــة 

الحقيقيــة إالّ للرجــال! 

ــزّي  ــن ب ــاء الترهب ــض الّنس ــرت بع ــياق آث ــذا الّس ــن ه وِضم

ــّن.   ــا وغيره ــوذورا ومارين ــيني وثي ــة إفروس ــال كالقّديس الرج

فثيــوذورا الّتــي خانــت زوجهــا مــع آخــر شــعرت باإلثــم 

ــا، إالّ  ــن إثمه ــراً ع ــار تكفي ــت االنتح ــه، فحاول ــِب تجاه والذن

ــا عــادت لتّتخلــى عــن أنوثتهــا فشــّوهت وجههــا وقّصــت  أنّه

ــان  ــرة الرهب ــى أدي ــت إل ــال وذهب ــت زّي الرج ــعرها ولبس ش

ــا.  ــٍب فيه ــا كراه ــي حياته لتقض

ــن  ــت م ــا هرب ــت والدته ــا توفي ــي عندم ــيني الّت ــا إفروس أّم

ــر  ــة االســكندرية لتتنّك ــن أشــراف مدين ــذي كان م ــا الّ والده

بــزّي الرجــال وتدخــل ديــراً للرهبــان مدعيــة أنهــا خصــّي وأن 

ــي  ــر 38 ســنة ف ــي الدي ــت ف ــث أمضي اســمها ســماراجد. حي

نســٍك صــارم اشــتد عليهــا المــرض وماتــت حيــث ُعــرف ســرّها 

بعــد موتهــا. 

أّمــا الراهبــة مارينــا الّتــي دخلــت ديــراً للرجــال باســم ماريــن. 

اتهمتهــا إمــرأة بأنّهــا أقامــت عالقــة معهــا وأنجبــت منهــا ولداً، 

ــتكمال  ــرت اس ــل آث ــها ب ــن نفس ــع ع ــم تداف ــا ل إالّ أّن مارين

دور الرجــل الـّـذي لبســته، فطـُـردت مــن الديــر لتربــّي الطّفــل. 

ثــّم عــادت ولــم يعــرف أحــد ســرّها وحقيقــة أمرهــا إالّ بعــد 

موتهــا. 

مارّيا قبارهأزمة الخطاب الديني المسيحي
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المســيحيون رســخت  اآلبــاء والكتّــاب  بعــض  إّن كتابــات 

بشــكٍل كبيــٍر دونيــة المــرأة عبــر لومهــا المســتمر، وتحميلهــا 

مســؤولية الخطيئــة األولــى، فكانــوا يلقبونهــا ببوابة الّشــيطان، 

وينــادوا بــأن تحتقــر المــرأة نفســها، وتلبــس المالبــس القبيحة 

ــان  ــر عــن عصي وتجاهــد لتهمــل مــن مظهرهــا وتبكــي لتكف

حــواء قديمــاً.

أكلــت حــواء، كمــا أكل آدم مــن شــجرة معرفــة الخيــر والشــّر 

المغريــة، والّتــي تتوســط عــدٍن لفتــرة مــن الزمــان بحســب مــا 

تــروي روايــة الخلــق. أخطــأ االثنــان أمــام اللــه وســقطا معــاً. 

لكــنَّ التّاريــخ البشــرّي غفــر آلدم وجعلــه ضحيّــة إغــواء حــّواء، 

ــن  ــي م ــات الّت ــة كّل االتهام ــا األنثوي ــى طبيعته ــلطوا عل وس

شــأنها تخضــع قهــراً لســلطان آدم- الرجــل. 

توظيف الّنجاسة وحيٌض يمنع الّنساء من دخول الهيكل

ــة المــرأة،  ــادت بدونيّ ــي ن ــة الّت ــاع اآلراء الذكوري ــر اتب فــي أث

وتبــّدل الظــروف التاريخيــة بعــد القــرن الخامــس فــي الشــرق 

والّتــي زادت المجتمــع البطريركــي أكثــر حضــوراً. وتأثيــر 

ــذي  ــن المســيحيّة ال ــاة والقواني ــادة والحي ــة فــي العب اليهودي

زاَد بســبب مــن تطــّور العالقــات بيــن الكنيســة والدولــة 

فــي االمبراطوريــة البيزنطيّــة وتشــكيل القانــون الكنســّي 

وتشــريعه، بحيــث عــادت الكنيســة إلــى التشــريع اليهــودّي. 

إفدوكيمــوف  األرثوذكســّي  الالهوتــي  يالحظــه  مــا  وهــذا 

بقولــه: »إنَّ ظاهــرة خطيــرة جــًدا دخلــت تاريــخ المســيحيّة، 

واختــرق التأثيــُر اليهــودّي روَح القوانيــن المســيحيّة«. ويتّضــح 

هــذا عبــر القانــون 44 مــن مجمــع الالذقيــة 364م. »ال يجــوز 

للنســاء الدخــول إلــى مذبــح التقدمــة )الهيــكل(«، والقانــون 

ــول  ــن دخ ــرأة م ــت الم ــث ُمنع ــو »حي ــع ترول ــن مجم 69 م

ــا«.  ــا طبيعته ــي تملكه ــات الت ــبب الصف ــكل بس الهي

يمكننــا القــول، أيضــاً، أّن بولــس الرســول ورَّث تعاليمــه حــول 

حرمــان المــرأة مــن التّعليــم ومــن إعتــالء المناصــب الدينيــة 

لــكّل العالــم المســيحي، وهــذا مــا نجــده فــي القوانيــن 

والنصــوص اآلبائيــة والتشــريعية. فنجــد الكنائــس قد اســتندت 

ــس الرســول المتشــددة بشــأن المــرأة مــن  ــم بول ــى تعالي عل

ــن  ــى قواني ــاء عل ــها بن ــم طقوس ــة معظ ــى صياغ ــة، وعل جه

ــة القديمــة مــن جهــة أخــرى.  التلمــود اليهودي

ــم  ــودي القدي ــع اليه ــي المجتم ــرأة للرجــل ف إّن خضــوع الم

كان مفروضــاً بصرامــة علــى المــرأة. ومــن البديهــي القــول إّن 

الرجــل المنتمــي إلــى اليهوديــة، كان يشــكر اللــه ثــالث مــرات 

فــي اليــوم لكونــه ولــد يهوديــاً ال أمميــاً، رجــالً ال امــرأة، حــراً ال 

عبــداً. أّمــا كتــاب الصــالة اليهــودّي، فقــد زاد علــى ذلــك صــالة 

ــه  ــا اإلل ــدك أيّه ــول: »أحم ــا إذ تق ــا وضعه ــل فيه ــرأة تقب للم

األزلــي رّب العالــم الّــذي صنعتنــي حســب مشــيئتك«. 

ــه الكنائــس المســيحية ورســخته  ــر اعتنقت ــد الغاب هــذا التقلي

فــي ذهــن وعقــول الّنســاء لقــرون طويلــة، واســتخدمت فكــرة 

الّنجاســة بشــكلها العــام لحرمانهــا مــن حقــوق كثيــرة. 

ــن  ــتنيرة م ــوات مس ــرت أص ــت ظه ــرور الوق ــع م ــه وم إالّ أنّ

بالخطيئــة. ومــا  إالّ  إّن ال نجاســة  تقــول  أوســاط كنســية 

ــا  ــق بالفيزيولوجي ــا يتعلّ ــي م ــارة والنجاســة ف ــّي الطه مفهوم

ــا.  ــه تجاوزهم ــيح نفس ــوع المس ــن. ويس ــن بائَدي إالّ مفهوَمي

ــة 3: 28(، ال  ــرأة )غالطي ــل والم ــن الرج ــة بي ــاواة تاّم فالمس

بــل كثيــرًا مــا تكــون النســاء هــنَّ العامــود األكبــر فــي حفــظ 

ــل.  ــس الرج ــت ولي البي

فالمجمــع األنطاكــّي المقــدس، علــى ســبيل المثــال، فــي عــام 

ــأّن المــرأة  ــا يوحــي ب ــرار: »إلغــاء كّل م 2007 كان ســباقاً بإق

حاملــة للنجاســة، مــن حيــث دخولهــا إلــى الكنيســة وقبولهــا 

فــي المناولــة المقدســة«. 

ــص  ــيحية ال تتلخ ــرأة المس ــكلة الم ــة مش ــي الحقيق ــن ف لك

فقــط فــي فكــرة كونهــا نجســة بطبيعتهــا فتــرة الحيــض، ولكن 

الّن هــذه الفكــرة بنــي عليهــا حرمانهــا مــن تولــي أي منصــب 

ــل  ــراءة اإلنجي ــكل أو ق ــّي وســلبها اســتحقاق دخــول الهي دين

ــام  ــى القي ــم أو حت ــظ والتعلي ــة والوع ــدم الليتورجي ــي الخ ف

ــدور الّشــماس كمــا كان مــن مهماتهــا فــي نشــأة الكنيســة  ب

األولــى. 
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ــس  ــى الكنائ ــن عل ــذي هيم ــي المســيحّي الّ فالخطــاب الدين

ــن  ــم يك ــرأة ل ــع الم ــه م ــلوب تعامل ــي اس ــة ف ــذ البداي من

ــراث  ــي الت ــاء ف ــا ج ــى م ــتند عل ــه اس ــيح، لكّن ــاب المس خط

ــتندة  ــول الُمس ــس الرس ــات بول ــى آي ــودّي وعل ــّي واليه الوثن

علــى جانــب مــن تعاليــم يهوديــة بحكــم خلفيتــه االجتماعيــة 

والثقافيّــة والفكريّــة الّتــي اتســمت بالذكوريــة الصريحــة. 

ــة  ــّف النزع ــي ص ــاب كان ف ــن الخط ــوع م ــذا ن ــي هك وتبن

ــراد  ــى االنف ــة عل ــيطرة التام ــتمرار الس ــان الس ــة، وضم األبوي

ــذا. ــا ه ــى يومن ــة إل ــلطة الديني بالس

االنتصار التاريخي للنزعة األبوية داخل الكنيسة

ــي  ــة ف ــي الرعائي ــا اليازج ــرك يوحن ــالة البطري ــي رس ــاء ف ج

للــروم  المشــرق  وســائر  أنطاكيــة  بطريــرك   ،2013 عــام 

ــرأة  ــدى الم ــي: » ل ــا يل ــرأة م ــة الم ــول رعاي ــس، ح األرثوذك

ــى  ــا، عل ــا وتجنيده ــا تثميره ــة، علين ــدة وخاّص مواهــب عدي

حــدى ومــع الرجــال فــي الخدمــة الرعائيــة واالجتماعيــة. 

ــد أن نســاء خدمــَن الكنيســة بطــرق  ــرى فــي العهــد الجدي ن

مختلفــة. فــي الفتــرة الرســولية عاشــت الجماعــة المســيحية 

ــم  ــى، ألنّك ــٌر وأنث ــاك ذك ــس هن ــس: « ولي ــول بول بموجــب ق

جميعــاً واحــٌد فــي المســيح يســوع. وقــد تبعــت يســوع نســاء 

ــا  ــدَّ لن ــه لنشــر الكلمــة. ال ب ــن معــه فــي تجوال ــرات وُجل كثي

مــن فتــح ورشــة تفكيــر لتشــجيع انخــراط الّنســاء فــي العمــل 

ــور  ــّص أم ــا يخ ــكّل م ــارتهنَّ ب ــي، واستش ــيري والخدمات التبش

ــّن  ــيخ خدمته ــدة لترس ــاليب جدي ــكار أس ــا ابت ــة، وعلين البيع

ــة«.  ــة المختلف ــة واالجتماعي ــاطات التّعليمي ــي الّنش ف

فــي قــراءة هــذه الرســالة الرعويــة لغبطــة البطريــرك اليازجــي 

تتحّســس نهضــة فكريّــة وثقافيّــة واجتماعيّــة، وعالمــات 

لتحّســن وضــع المــرأة ودورهــا فــي الكنيســة األنطاكيّــة أقلــه. 

ــاء  ــام ذاك اللّق ــا يتالشــى أم ــذا التّحســس ســرعان م إالّ أّن ه

ــذي  ــة والّ ــؤون العائل ــّي لش ــّي األنطاك ــّي األرثوذكس المجمع

أقيــم علــى أرض وجامعــة البلمنــد فــي العــام 2019. أّي بعــد 

6 ســنوات مــن إعــالن رســالة البطريــرك الرعويــة حــول رعايــة 

المــرأة ودورهــا فــي الكنيســة. 

ضــّم المجمــع آنــذاك 60 رجــالً مقابــل امرأتيــن فقــط تحــت 

عنــوان »العائلــة فــرح الحيــاة«. وهــذا يناقــض عمليــاً كّل مــا 

جــاء فــي رســالة غبطتــه حــول تشــجيع الّنســاء فــي االنخــراط 

فــي العمــل التبشــيرّي والخدماتــّي. حيــث تغيــب فيــه صــورة 

المــرأة عــن قصــٍد عــن أمــور كثيــرة تخّصهــا فــي حيــاة العائلــة 

والكنيســة. شــّكل هــذا األمــر نقطــة ضعــٍف كبيــرة وحقيقيــة 

أمــام الكنيســة علــى اعتبــار أّن المتكلّميــن والمحاوريــن فقــط 

مــن األســاقفة والمطارنــة فــي الكرســي األنطاكــّي )رجــال غيــر 

ــس  ــى عك ــن. وإل ــال العلمانيي ــن الرج ــض م ــن( وبع متزوجي

ــى كّل  ــب األســاقفة عل ــى تغلي ــن إل ــي نظــرة الكثيري ــة ف أزم

المجتمــع الكنســّي للحديــث فــي مســائل ليســوا ملّميــن بهــا 

ــم  ــدم خبرته ــي ع ــاً ف ــاً وجلي ــدا واضح ــا ب ــذا م ــاً، وه إطالق

فــي مســائل العائلــة والتربيــة الثقافيــة والنفســيّة والمجتمــع 

ــة.  وكيفيــة التعاطــي معهــا بجديّ

فــي الوقــت الـّـذي تحيــي فيــه الكنيســة األنجليكانيــة الذكــرى 

ــرار  ــة، الق ــاء قساوس ــيم الّنس ــى ترس ــن عل ــة والثالثي الخامس

ــت 10  ــات دام ــد مناقش ــي 26/ 2/ 1987 بع ــذ ف ــذي اتخ الّ

ســنوات فــي خطــوة إصالحيــة تاريخيــة، يحتفــل معهــد 

الالهــوت األرثوذكســّي األنطاكــّي فــي البلمنــد بذكرى تأسيســه 

الخمســين فــي 2021 ليصــل عــدد األســتاذات المتفرغــات فيــه 

ــذات المتعلمــات صفــران.   ــراً، وعــدد التلمي صف

إّن المشــكلة األســاس فــي إشــكالية دور المــرأة فــي الكنيســة 

ــألة  ــل بمس ــاد واإلدارة، ب ــم واإلرش ــألة التّعلي ــق بمس ال تتعلّ

ــاً فــي الجســم اإلكليريكــّي وإتمــام خــدم ضمــن  تولــي منصب

الطقــوس الدينيّــة. فاللــه ال يهتـّـم بجنــس مــن يقــوم بالخدمــة 

الطقســيّة، بــل بمــا فيــه مــن اســتقامة وكفــاءة وصــالح 

ــة  ــة مثقف ــراه متعلّم ــوم إم ــن الي ــبة لكثيري ــة. بالّنس وفضيل

ــلطة  ــر متس ــوءة وغي ــياً كف ــاً ونفس ــتقيمة فكري ــة مس صالح

أفضــل بكثيــر مــن رجــل متســلط جاهــل غيــر كفــوء لتولــي 

ــيّة.  ــة كنس ــم ورئاس ــادة وتعلي قي

ــا مغيــب منــذ  الطــرح شــائٌك ولكــن ليــَس مســتحيالً. فإيمانن

2000 عــام وهــو أّن اإلنســان، ذكــراً وأنثــى، متســاٍو أمــام اللــه 

فــي الّصــورة والكرامــة والقيمــة والفضيلــة. فالتمايــز فــي 

الوظائــف يعطــي للكنيســة حريــة اختيــار القيــادات وحريــة 

ــب  ــة أو مواه ــك موهب ــن يمل ــة لم ــي الخدم ــة، وتعط الحرك

ــة.  الخدم
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المقدمة:

ليــس هــذا الموضــوع بالموضــوع الهيــن، بــل هــو أشــبه 

بالســهل الممتنــع... تظنــه واضــح وضــوح الشــمس فــي رابعــة 

ــف  ــى تكتش ــه حت ــى أعماق ــوص إل ــا ان تغ ــن م ــار، ولك النه

المناطــق الداكنــة التــي يصعــب أن يتغلــل إليهــا الضيــاء. لذلك 

أود بــادئ ذي بــدء أن أقــدم مالحظــات ثــالث علهــا تريحكــم 

وتريحنــي وتوضــح النهــج الــذي اخترتــه لهــذه المقالــة.
 

١- المالحظة األولى تتمحور حول الكنيسة. 

فمــا هــي الكنيســة؟ أو باألحــرى مــن هــم الكنيســة؟ هــل هي 

ــون  ــي المؤمن ــل ه ــعب؟ ه ــي الش ــية. أم ه ــلطة الكنس الس

منهــم؟ أم هــي كلهــم مجتمعيــن؟ هــل هــي كنيســة المحليين 

أم أيضــاً األجنبييــن؟

فــي هــذه المقالــة سأســلط الضــوء علــى الكنيســة المســيحية 

الكنيســة  فلســطين فحســب، وسأســتخدم مصطلــح  فــي 

ــعابها  ــعبها وش ــة بش ــة المحلي ــا الكنيس ــي به ــة وأعن المحلي

وقياداتهــا، أي الكنيســة المنظــورة، كنيســة البشــر ال الحجــر، 

والكنيســة المنظــورة كمــا يمكــن معاينتهــا، ال الكنيســة غيــر 

ــا.  ــات الهوتين ــي كتاب ــر ف ــا تظه المنظــورة كم

2- المالحظة الثانية تتمحور حول الخبرة التاريخية. 

فخبــرة هــذه الكنيســة تمتــد عبــر ألفــي عــام وال يمكــن 

اختزالهــا فــي مقالــة قصيــرة. لذلــك ال منــاص مــن االنتقائيــة، 

والتركيــز علــى الخطــوط العريضــة كمــا أراهــا وألمســها.  

وخبــرة هــذه الكنيســة ال يمكــن أن تقتصــر علــى المئــة ســنة 

ــك  ــالل اإلســرائيلي. لذل ــا تحــت االحت ــى خبرته ــرة أو عل األخي

لــن نحــاول التأريــخ تحــت ضغــط اللحظــة اآلنيــة وإن طالــت 

ــل  ــخ طوي ــى تأري ــة إل ــن بحاج ــا نح ــل إنم ــيء، ب ــض الش بع

ــة  ــذه الكنيس ــرات ه ــي خب ــر ف ــن النظ ــى ع ــس ال يتوان النف

ــل ألفــي عــام.  ــذ نشــأتها قب من

التاريخيــة وليــس مــن  ٣- مقالتنــا تنطلــق مــن الخبــرة 

اإليديولوجيــة.  أو  الالهوتيــة  التنظيــرات 

ــه، أو  ــن ب ــا نؤم ــماعه، أو م ــد س ــا نري ــى م ــز عل ــن نرك أي ل

نتمنــاه، بــل علــى الخبــرة التاريخيــة. ال كمــا نحبهــا أن تكــون 

ــاد أو  ــدوات اإلرش ــات أو ن ــي العظ ــا ف ــا عليه ــا اعتدن أو كم

ــات. العصبي

ــا،  ــن خبراتن ــم م ــا نتعل ــخ، علن ــى التاري ــر إل ــدف ان ننظ اله

ــتقبل  ــو مس ــتقبلنا ه ــتقبلنا. فمس ــة مس ــى صياغ ــوى عل فنق

ــح.  ــس صحي ــة والعك الكنيس

ــى  ــا نوجــه األنظــار إل ــالث، دعون بعــد هــذه المالحظــات الث

ــي. ــوع الرئيس الموض

“الكنيســة الفلســطينية والســلطة السياســية انطالقــا مــن 

التاريخيــة”.  خبرتهــا 

الخبــرة التاريخيــة لهــذه الكنيســة هــي جــزء مــن خبرة شــعب 

هــذا األرض. أمــا التاريــخ فمرهــون بجغرافيــا هــذه األرض، بــل 

بوضعهــا الجيوسياســي. فالتاريــخ هــو جــزء من الجيوسياســية. 

ففلســطين أرض غايــة فــي الصغــر تحيــط بهــا الممالــك 

القديمــة منهــا والحديثــة مــن الفــرس والتــرك مــن أشــوريين 

ومصرييــن ومــن روم وأوروبييــن. لذلــك ففــي أغلــب األحيــان 

أكبــر  مــن إمبراطوريــة  كانــت فلســطين محتلــة وجــزءاً 

ــي  ــرام” الت ــة الح ــطين “منطق ــت فلس ــاً كان ــم، وأحيان وأعظ

ــوش  ــا جي ــى أرضه ــى عل ــن أو تتالق ــن إمبراطوريتَي ــل بي تفص

ــي  ــذه األرض ك ــى ه ــا عل ــم حروبه ــة تقي ــك المختلف الممال

تبعدهــا عــن حدودهــا، وأحيانــاً أخــرى كانــت فلســطين 

ــوذ  ــة نف ــا منطق ــزء منه ــكل كل ج ــزاء يش ــى أج ــمة إل مقس

ــم تحــدد  ــات المتخاصمــة. هــذه الجيوسياســية ل لإلمبراطوري

مالمــح فلســطين وشــعبها فحســب، بــل وكنيســتها أيضــاً. 

وانطالقــا مــن الجيوسياســية هــذه هنــاك ســتة دروس تســتقيها 

ــور.  ــر العص ــا عب ــن خبرته ــة م الكنيس

الكنيسة الفلسطينية والسلطة السياسية انطالقا 
من خبرتها التاريخية
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1- فلســطين أرض عانــت تاريخيــا مــن االحتــالالت المتعاقبــة 

وحاليــا تعانــي االمريــن مــن احتــالل اســتعماري احاللــي، أي 

أن الســلطة السياســية فــي أغلــب األحيــان كانــت غريبــة وال 

تمــت للســكان األصلييــن بصلــة. 

للكنيســة  بالنســبة  السياســية  الســلطة  كانــت  وبالتالــي 

المحليــة أيضــاً ســلطة غريبــة، دخيلــة، بــل ومســتعمرة.

كيــف تعاملــت الكنيســة مــع هــذه الســلطة السياســية 

ــل  ــف واحــد، ب ــل واحــد أو الموق ــن التعام ــم يك ــة؟ ل الغريب

كانــت المواقــف متعــددة بــل وأحيانــاً متناقضــة. 

أحيانــاً راحــت الكنيســة تقــاوم فتبَعــُد قياداتهــا أو تُقتَــل، 

ــة  ــل السياس ــن حق ــد ع ــزوي وتبتع ــت تن ــاً أخــرى كان وأحيان

وكأنهــا ليســت مــن هــذا العالــم، ومــرة أخــرى كانــت تتواطــأ 

ــل.  ــع المحت م

كان هنــاك دائمــاً الغيــورون الذيــن شــكلوا جزءاً مــن المقاومة 

اللــدودة، لتصيــر دماءهــم بــذوراً للكنيســة، وكان هنــاك دائمــاً 

الفريســيّون الذيــن كرّســوا جــل اهتمامهــم لحيــاة التقــوى غير 

مكترثيــن كثيــراً بالســلطة الغاشــمة وكأنهــا ال تعنيهــم، فجــّل 

ــس إاّل،  ــة لي ــة الخارجيّ ــر التقوي ــي المظاه ــم كان ف اهتمامه

وهنــاك أيضــاً الصدوقيّــون وهــم رئاســات روحيّــة ال تقــدر إال 

أن تتعامــل مــع المحتــل لتســير أمــور الرعايــا وجــّل اهتمامهــا 

ــا تحــاول  ــه، وكأنه ــه لل ــا لل ــا لقيصــر لقيصــر وم أن تعطــي م

ــن التواصــل مــع الشــعب والتواصــل مــع  ــق بي دائمــاً أن توفّ

المحتــل. 

ــاف الشــعب،  ــع أطي إذاً فــي الكنيســة ســتجد انعــكاس لجمي

وكأنهــا قــوس قــزح يحــوي كل األلــوان واألشــكال. وتبعــاً 

للســياق تــرى أحيانــاً هــذا اللــون يطغــي علــى غيــره، وأحيانــاً 

ــب.  ــاً آخــر هــو الغال ــرى لون ت

2- فلســطين أرض لــم تســتطع يومــاً أن تشــكل كتلــة أو 

ــلة وداع  ــا سلس ــل كان تاريخه ــة، ب ــدة طويل ــت م ــة دام دول

وّدعــت  أن  فمــا  األخــرى.  تلــو  لإلمبراطوريــة  واســتقبال 

ــون، وهــؤالء  ــم البابلي ــى أطــّل عليه فلســطين األشــوريين حتّ

اســتُبِدلوا بالفــرس فاليونــان، وحــّل محــّل األخيريــن الرومــان، 

ــة  ــون والفرنج ــاس والفاطميّ ــة والعبّ ــي أميّ ــون فبن فالبيزنطي

واأليوبيّيــن وبنــي عثمــان، لنصــل إلــى اإلنجليــز فاإلســرائيليّين. 

ــم  ــك ل ــر، لذل ــم إال آخ ــر أحده ــزاة ال يدح ــن الغ ــة م سلس

تقــدر فلســطين يومــاً أن تلتقــط أنفاســها. وقــد انعكــس هــذا 

علــى الكنيســة أيضــاً، إذ لــم تســتطع كنيســة األرض المقدســة 

مــن أن تطــور هويــة كهويــة األقبــاط مثــالً حيــث تــكاد 

الهويــة السياســية والهويــة الدينيــة أن تكونــا وجهــان للعملــة 

ــن  ــط بي ــالً كنيســة واحــدة ترب ــا مث ــم تنشــأ هن الواحــدة. ول

ــالً. ــة مث ــة كالكنيســة القبطي ــة والثقاف ــن واألم الدي

كمــا ولــم تســتطع الكنيســة فــي فلســطين أن تنســحب 

ــة،  ــا الموارن ــي طوره ــك الت ــة كتل ــور هوي ــال لتط ــى الجب إل

ــة  ــا األصلي ــى لغته ــة عل ــة األرض المقدس ــظ كنيس ــم تحاف ول

ــَر  ــم ت ــارة، ول ــة الج ــة الماروني ــت الكنيس ــا فعل ــة كم اآلرامي

كنيســة األرض المقدســة فــي نفســها كنيســة الكنعانييــن، 

ــا ال التواصــل  ــي تاريخه ــة ف ألن االنقطــاع هــو الســمة الغالب

ــرت  ــرة، وتأث ــات كثي ــت فلســطين هوي ــك بدل التاريخــي. لذل

ــل تفاعلــت كنيســة األرض  ــات الوافــدة، ب دائمــاً باإلمبراطوري

المقدســة مــع اإلمبراطوريــات الوافــدة جميعهــا وتأثــرت بهــا 

ــا.  ــت بصبغته وصبغ

تتغنــى كنيســة األرض المقدســة أنهــا أم الكنائــس، فهنــا ولــد 

المســيح وهنــا صلــب وقــام وصعــد، وهنــا ســمعت البشــارة 

الّســارة للمــرة األولــى، وهنــا ولـِـَدت الكنيســة الجامعــة، ومــن 

هنــا خــرج المرَســلون األوائــل إلــى أقصــى زوايــا المســكونة. 

ــة  ــن الهويّ ــرء ع ــث الم ــرى وإذا بح ــة أخ ــن ناحي ــن وم ولك

األصليّــة لهــذه الكنيســة، فلــن يجدهــا أبــداً بــل تراهــا اندثــرت 

ــات الوافــدة إلــى فلســطين.  بــل وذابــت فــي الهويّ

وال أبالــغ إن قلــت أن كنائــس فلســطين اليــوم إنمــا هــي 

بقايــا إمبراطوريــات وفــدت إلــى فلســطين وحكمــت وُهزمــت 

ــي  ــذا ف ــا ه ــى يومن ــة إل ــا حيّ ــت آثاره ــن بقي ــل ولك لترح

ــه روم،  ــم يعــد في ــي زمــن ل ــروم ف ــا كنيســة لل كنائســنا. فهن

وهنــا كنيســة لالتيــن فــي عهــد انقرضــت فيــه اللغــة والهويـّـة 
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ــد  ــن امت ــن زم ــهد ع ــة تش ــة أنغليكانيّ ــا كنيس ــة، وهن الالتينيّ

فيــه النفــوذ البريطانــي إلــى فلســطين، ناهيــك عــن كنيســة 

لوثريّــة أو ملكيّــة تشــهد عــن انعكاســات خارجيّــة فــي 

ــة.  ــة المحلي الكنيس

وهــذا ينطبــق علــى المســلمين أيضــاً فهــم نتــاج إمبراطوريـّـة 

ــالميّة  ــة إس ــكل هوي ــن أن تش ــاً م ــتطع يوم ــم تس ــدة ل واح

فلســطينيّة، بــل بقــي اإلســالم رهــن باإلمبراطوريــات المحيطــة 

ــة أو  ــى فاطميّ ــة، إل ــيّة عراقيّ ــى عباس ــوريّة إل ــة س ــن أمويّ م

ــة.  ــة تركيّ ــة، أو عثمانيّ ــة مصري أيوبيّ

ــان  ــعوديّة تتصارع ــة والس ــات اإليرانيّ ــي الهوي ــا ه ــوم ه والي

ــالم.  ــم اإلس ــطين باس ــى أرض فلس عل

إن كل التجليّــات الطائفيــة فــي فلســطين إنمــا هــي تجليــات 

إلمبراطوريــات وافــدة. 

ــا مرتبطــة أصــالً بالجيوسياســيّة ال  ــرّة، ولكنه ــة م هــذه حقيق

بالالهــوت. هــذه الحقيقــة المــرّة لهــا وجــه آخــر فيــه شــيء 

مــن الحلــو... فالكنيســة فــي األرض المقدســة إذ تأثــرت 

ــا  ــات الوافــدة، إنمــا اســتطاعت أن تتفاعــل معه باإلمبراطوري

ــت  ــد فرض ــا. لق ــيء فيه ــض الش ــر بع ــا وتؤث ــل معه وتتواص

الجيوسياســية علــى الكنيســة أن تطــور هويّــة ديناميكيــة 

ــي  ــرة الت ــرات الكبي ــع المتغيّ ــم م ــتطيع أن تتأقل ــة تس ومرن

عصفــت عبــر مــر العصــور بمنطقتنــا هــذه، فتلّونــت الكنيســة 

بلــون محيطهــا الجديــد كــي تصيــر جــزءاً منــه وبالتالــي 

ــاء.  ــود والبق ــن الصم ــن م تتمّك

وبيــن  المحليــة  الكنيســة  أتبــاع  بيــن  التفاعــل  هــذا  إن 

ــاًء  ــة دم ــي الكنيســة المحلي ــدة، ضــخ ف ــات الواف اإلمبراطوري

جديــدة طــوال الوقــت، كمــا وأدخلهــا فــي صــورة مــا يجــري 

فكريّــة  وتطــورات  متغيــرات  مــن  الفســيح  العالــم  فــي 

وعقائديّــة. بــل والحــق يقــال أن العديــد مــن شــخصيّات 

ــم  ــو ل ــتهروا ل ــوا واش ــد ُعرف ــوا ق ــا كان ــة م ــة المحلّي الكنيس

ينخرطــوا أصــالً فــي اإلمبراطوريــة ومدارســها، بــدءاً مــن بولــس 

الرســول وحتــى إدوارد ســعيد. ففــي هــذه الكنيســة المحلّيــة 

ــهرة  ــه، وأن الش ــي وطن ــي ف ــة لنب ــول أن ال كرام ــدق الق يص

ــات. ــم اإلمبراطوري ــر عواص ــادة عب ــر ع تم
   

3- فلســطين كانــت دائمــاً أرض الفقــراء والمســاكين. شــعبها 

األصلــي فقيــر يعتــاش علــى المســاعدات األجنبيــة منــذ زمــن 

بطــرس وبولــس. 

األمــوال والمــوارد الكثيــرة هــي رهــن لإلمبراطوريــات، لذلــك 

كانــت الكنيســة األصليــة تجتمــع فــي البيــوت وفــي الدهاليــز 

تحــت األرض. الكنيســة فــي األصل هي كنيســة الفقــراء اللذين 

ال مملكــة لهــم إال ملكــوت الســماوات. لذلك تــرى كل المباني 

الكنســية الرئيســية إنمــا هــي مــن صنــع اإلمبراطوريــات. 

ــنها  ــادها ودش ــي ش ــة الت ــد فالقيام ــة المه ــن كنيس ــداء م ابت

ــدن  ــي م ــس ف ــكل الكنائ ــروراً ب ــطنطين، وم ــور قس اإلمبراط

فلســطين الرئيســية. 

هــذه المبانــي الشــاهقة والجميلــة هــي تجليــات لهــذا 

اإلمبراطــور أو لتلــك الدولــة، وهــذا ال ينطبق على المســيحيين 

فحســب، بــل الظاهــرة نفســها باديــة للعيــان عنــد المســلمين. 

ــد  ــل عب ــالد المســلمين، ب ــا أهــل الب ــم يبنه ــة الصخــرة ل فقب

الملــك بــن مــروان إمبراطــور الدولــة األمويّــة، وال يعّمــر 

بيــوت اللــه اليــوم المؤمنــون بــل الســعوديّون أو أحــد األمــراء 

ــن.  الخليجيّي

4- شــعب هــذه األرض يصيــر فقيــراً إذ تســلب اإلمبراطوريــات 

الوافــدة غاّلتــه ومــوارده كمــا تســلب إســرائيل اليــوم مياهــه 

وحجارتــه. 

مــوارد هــذا الشــعب ليســت تحــت تصرّفــه، بــل هــي تحــت 

ــى  ــق عل ــه ينطب ــيء ذات ــدة. والش ــة الواف ــلطة اإلمبراطوري س

ــة  ــت للكنيس ــي ليس ــة ه ــن المقدس ــاً، فاألماك ــة أيض الكنيس

المحلّيــة، بــل هــي فــي تصــرّف القيــادات األجنبيــة مــن 

ــة.  ــية وإنجليزي ــة وفرنس ــكانية أو ألماني ــة أو فرنسس يوناني

أذكــر أننــي ذهبــت فــي أحــد األيــام إلــى ديــر مــار ســابا ومــا 

ــواد،  ــح بالس ــب متش ــي راه ــح ل ــى فت ــاب حت ــت الب ان قرع

وســألني هــل أنــت أرثوذكســي؟ فقلــت ال، فقال إنمــا ال يدخل 
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هــذا الديــر المقــدس إال حســني العبــادة األرثوذكســيّين. 

المضحــك المبكــي أن هــذا الراهــب الوقــور إنمــا جــاء باألصــل 

ــه  ــداه الل ــل وه ــل والفص ــّي األص ــو أمريك ــورك، فه ــن نيوي م

ــم  ــى فلســطين ليقي ــق المســتقيم فجــاء إل ــى الطري ــراً إل أخي

ــة.  ــي األرض المقدس ــن ف الدي

مــا الفــرق بيــن هــذا الراهــب الــذي يتحكــم فــي هــذا الديــر 

فــي تخــوم بيــت لحــم، مــن ذلــك المســتوطن اليهــودي الــذي 

أّم بالدنــا مــن بروكليــن ليســتوطن أفــرات ويمنعنــي مــن 

ــعب  ــد ش ــو حفي ــه ه ــطينّي، وأن ــي فلس ــة أنن ــول بحج الدخ

ــار.  ــه المخت الل

ــاء فــي عقــر دارهــم، والمســتوطنون  شــعب هــذا األرض غرب

أضحــوا هــم أهــل الــدار. 

لذلــك كتــب فولــك الشــارتري فــي تاريخــه المســّمى التاريــخ 

المقدســّي أن »اللــه« غــرس الغــرب فــي الشــرق: “نحــن الذين 

كنــا غربيّيــن تحّولنــا إلــى شــرقيّين. مــن كان مّنــا مــن رومــا أو 

ــن كان  ــطينيّناً، وم ــاً أو فلس ــوم جليليّ ــح الي ــاً أصب كان إفرنجي

مواطنــاً فــي رايمــس أو شــارتر تحــول اآلن إلــى مواطــن فــي 

صــور أو إنطاكيــا. وقــد نســينا أماكــن والدتنــا”. 

ــا  ــن كم ــا األصليي ــت ألهله ــالد ليس ــذه الب ــوارد ه ــف م لألس

ــي  ــل ه ــة، ب ــة المحلّي ــت للكنيس ــة ليس ــن المقدس أن األماك

هبــة مــن إمبراطوريــة ألخــرى. والقــرار لــم يكــن يومــاً 

للكنيســة المحلّيــة. فهــي تــارة هبــة مــن هــارون الرشــيد إلــى 

شــارلمان )797(، ومــرة أخــرى هــي مّنــة مــن المماليــك إلــى 

ــا  الفرنسيســكان)1333(، أو مــن العثمانيّيــن إلــى اليونــان  أّم

ــدار بحســب نظــام وضعــه المنتصــرون  أماكنهــا المقّدســة فتُ

ــاألرض لليهــود  ــن يكــون وعــد بلفــور ب فــي حــرب القــرم. ول

ــى الجــرّار.  ــل ســيبقى عل ــل الحب بآخــر المشــوار، ب

ويخطــئ مــن يظــن أن هــذا االمرهــو حكــر علــى المســيحيين، 

بــل ينطبــق كذلــك علــى المســلمين. لذلــك ليســت مصادفــة 

أن يجعــل العثمانيــون القــدس متصرفيّــة مرتبطــة بإســطنبول 

ــدي  ــى بأي ــجد األقص ــون المس ــوريا، وأن ال يك ــن س ــاً ع عوض

ــميّين.  ــل الهاش ــطينيّين، ب الفلس

5- يظــن شــعب هــذا األرض انـّـه العــب أساســّي علــى الســاحة 

ــوب  ــه )ملع ــول ب ــف مفع ــه ولألس ــة، ولكّن ــة والدولي اإلقليميّ

بــه(، وتتســابق اإلمبراطوريّــات المتعاقبــة بالتعاطــف مــع 

ــه  ــا توظّف ــة إنم ــي المحصل ــا وف ــذا األرض، ولكّنه ــعب ه ش

لمصالحهــا السياســيّة. وشــعب هــذه االرض مســكيٌن يتمســك 

ــا تنقــذه مــن الطوفــان.  بــكل قّشــة علّه

6- لذلــك فالكنيســة المحليــة ليســت كنيســة أقلّيــة، بــل هــي 

ــا وتعكــس  ــا، كم ــب مخلصه ــار صلي ــي جســدها آث ــل ف تحم

صــورة األرض التــي ُجبلــت منهــا وتشــترك مــع شــعبها بآمالهــا 

وآالمهــا. لذلــك تشــّكل هــذه األرض بشــعبها وكنيســتها وحــدة 

ــذه  ــن ه ــه، وم ــعب وإلي ــذا الش ــن ه ــة م ــدة، فالكنيس واح

ــاً متســاوي األضــالع.   األرض ولهــا، ويشــكل الثــالث مثلث

الخالــدة؛  رســالتها  فــي  الكنيســة  قــوة هــذه  وتبقــى   -7

ــة  ــادي بالحّري ــات تراهــا تن ــب اإلمبراطوري ــي ســياق تعاق فف

للمأســورين، وبالخــالص للمقهوريــن، وأمــام جبــروت األقويــاء 

تشــهد هــذه الكنيســة أّن طوبــى للمســاكين ألّن لهــم ملكــوت 

الســماوات... الــذي هــو أكبــر مــن كل اإلمبراطوريّــات... 

ــي  ــة ف ــة المحلّي ــزة الكنيس ــات، ميّ ــن كل القوميّ ــمى م وأس

رجائهــا الــذي كان ومــا زال علــى مــّر العصــور، وبالرغــم مــن 

ــديدين. ــأس الش ــؤس والي ــة الب أزمن

ــن،  ــن، متحيّري ــر متضايقي ــرى أعضاءهــا مكتئبيــن لكــن غي فت

متروكيــن،  غيــر  لكــن  مضطََهديــن،  يائســين،  غيــر  لكــن 

فــي  يحملــون  هالكيــن،  غيــر  لكــن  أرضــاً  مطروحيــن 

أجســادهم كل حيــن إماتــة الــرّب، لكــي تظهــر عليهــم حيــاة 

الــرّب الُمقــام. ليــس هــذا بقانــون إيمانهــا فحســب، بــل هــذه 

هــي خبــرة هــذه الكنيســة التــي اكتســبتها علــى مــر األعــوام 

ــان.      واألزم
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ــة  ــي الدول ــلمين ف ــيحين والمس ــن المس ــة بي ــغلت العالق ش

أعمــال  أُنتجــت  باحثين/باحثــات. حيــث  المصريّــة عــّدة 

ــري.  ــارق البش ــث ط ــال الباح ــا أعم ــرة وأبرزه ــة كثي أكاديميّ

ــّم  ــة أله ــراءة نقديّ ــم ق ــى تقدي ــال إل ــذا المق ــي ه ــعينا ف س

كتابــه  وهــو  اإلطــار  هــذا  فــي  البشــري  لطــارق  عمــل 

“المســلمون واألقبــاط فــي إطــار الجماعــة الوطنيّــة” )طــارق 

البشــري، 1980(، ومحاولــة تقديــم إضافــات بســيطة مــن 

منطلــق تخّصصنــا وهــو التاريــخ االجتماعــي والعالــم العربــي 

ــال هــي أّن  ــذا المق ــة األساســية له خــالل القــرن 19. واإلضاف

ظرفيّــة القــرن التاســع عشــر هــي مــا ســمح بتشــكيل الوصــم 

ــيس  ــي بتأس ــيحّي، وبالتال ــري المس ــاه المص ــي تج االجتماع

الغيريّــة  علــى  مســتندة  لــه  جديــدة  اجتماعيّــة  مكانــة 

المتصارعــة والُمضــاّدة لإلنيّــة “المســلمة”1 .

يقــّدم لنــا طــارق البشــري فــي كتابــه مفتاحــا أساســيّا لفهــم 

ــة  ــة المصري ــة بالدول ــة الكنيســة القبطي ــه لعالق طبيعــة تمثّل

خــالل الفتــرة المعاصــرة. يشــّكل عنــوان “المســلمون واألقباط 

فــي إطــار الجماعــة الوطنيّــة” مرتكــزات أساســيّة لــروح عصــر 

صعــب متــأزّم عايشــته مصــر والشــرق األوســط عموًمــا. 

ثالثيّــة  االجتماعيّيــن حــول  الفاعليــن  رهانــات  تمحــورت 

أساســيّة: الّديــن، والدولــة، والقوميّــة. مثّــل هــذا المثلّــث 

مصــدر صــراع حــول شــبكة عالقــات قــّوة ونفــوذ فــي العالــم 

ــر  ــع عش ــرن التاس ــن الق ــرين ع ــرن العش ــي. ورث الق العرب

ــالح”  ــال اإلص ــن “رج ــة م ــا، بداي ــا ضخًم ــا إيديولوجي مخزونً

والمجهــود التعليمــي المســيحّي، مــروًرا ببــروز فكــرة الدولــة 

ــة  ــة والمذهبيّ ــة الدينيّ ــى نشــأة “الطائفيّ ــة، وصــوال إل القوميّ

ــاز حســب أطروحــة  ــرن 19 بامتي ــة الق كظاهــرة سياســيّة إبن

ــي، 2005، ص.-5 25(. ــامة المقدس ــي )أس ــامة المقدس أس

1  ميثّل مصطلح اإلنيّة )األنا( مضادا ملصطلح الغريّة )الغر(، حيث يعتمد الفاعل االجتامعي عى تشكيل مكانته االجتامعيّة استنادا إىل مخالفة »اآلخر« »املختلف«. ولهذا 

تؤّسس عالقة اآلنا باآلخر يف هذا السياق يف إطار متوتّر قائم عى النفي والتضاّد واالختالف. 

ــوا أساســا  ــث راهن ــذا الخطــر، حي ــه مســيحيّو الشــرق له انتب

ــات  ــوض التصنيف ــة” ع ــة” و”العلمانيّ ــوم “العروب ــى مفه عل

الدينيّــة والطائفيّــة. لــم يكــن هــدف الرهــان علــى العلمانيّــة 

ــن  ــة تديي ــن موج ــهم م ــة ألنفس ــل حماي ــن ب ــة الّدي مهاجم

ــد  ــة )محم ــح اقتصادي ــيّة ومصال ــاد سياس ــف ذات أبع وتطيي

ــالل  ــرق خ ــش المش ــي، 2020، ص.-60 69(. عاي ــير رازق البش

هــذه الفتــرة أزمــات عديــدة انعكســت ضــرورًة علــى طبيعــة 

العالقــات االجتماعيّــة، وقــد نتــج عــن ذلــك سياســات صناعــة 

ــة، والوصــم االجتماعــي. ــاج الصــور النمطيّ ــالف، وإنت االخت

يُبيّــن لنــا ويليــام كافانــو William Cavanaugh األســس 

المصلحيّــة والمنفعيّــة للسياســات الممارســات اإليديولوجيــة، 

فهــذه السياســات “تقــوم بشــرعنة ترتيبــات معيّنــة للســلطة” 

و”تحديــد اآلخــر والعــدّو، داخليّــا وخارجيّــا، الــذي يهــّدد 

)وليــام  الشــّرير”  يــؤّدي دور  والــذي  االجتماعــي  النظــام 

كافانــو، 2017، ص.361(. إذا فــإّن هــدف تشــكيل صــورة 

اآلخــر المختلــف هــو المصلحــة ورهانــات الفاعليــن وطبيعــة 

ــوذ. ــح والنف ــاب المصال ــات أصح توازن

ســاهمت أزمــة المشــرق العربــي زمــن تمــّدد االســتعمار 

ــر  ــي مــن القــرن 19 فــي توفي ــي خــالل النصــف الثان األوروب

ــن  ــة ع ــور نمطيّ ــالق” ص ــرعنة “اخت ــب لش ــياق المناس الس

المجتمعــات )منــذر كيالنــي، 2015، ص.-13 36( ، خاصــة 

عندمــا تـُـَؤّوُل ممارســات الفاعليــن االجتماعيّيــن بــدون معرفــة 

 Mondher Kilani, 2007,(( ســياق إنتــاج هــذه الممارســات

p.97. وال نســتغرب هنــا أن يتحــّول المصــري المســيحّي 

ــا  ــا تاريخي ــازع عليه ــه الالمتن ــى “آخــر” عــدّو رغــم مصريّت إل

ــى  ــا. وقــد أّسســت ممارســات الوصــم االجتماعــي إل ووجوديّ

ــالد. ــن أهــل الب ــّون أساســّي م ــف مك شــرعنة تصني

الكنيسة والدولة في مصر من خالل كتاب طارق البشري 
»املسلمون واألقباط في إطار اجلماعة الوطنّية«
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ــه أساســا علــى طــارق البشــري اســتنادا إلــى الطــرح  مــا أُعيبُ

الــذي قّدمتــه، رغــم تطرّقــه إلــى القــرن 19، أنـّـه أّرخ محافظـًـا 

ــّكل  ــمّي لتش ــخ الرس ــة التأري ــميّة وخاّص ــة الرس ــى الرواي عل

ــة، وســرديّة “تمصيــر” البــالد  ــة المصريّ “الحداثــة” فــي الدول

البشــري،  أي بدايــة دولــة محمــد علــي )1805( )طــارق 

ــة  ــة أزم ــى عالق ــه إل ــطع التنبّ ــم يس 1980، ص.-13 16( ، ول

القــرن 19 بتوفيــر األرضيّــة المناســبة إلنتــاج الصــور النمطيّــة، 

وبالتالــي الختــراع مكانــة “اآلخــر” المختلــف وشــرعنة الظّلــم. 

ربــط طــارق البشــري عمليــة ســيرورة دخــول األقبــاط لــإلدارة 

المصريـّـة مــع بدايــة عمليّــة “التمصيــر” التــي كانــت “تجــري 

ــة التــي تمثّلــه الخالفــة  انســالخا مــن مفهــوم الجامعــة الدينيّ

العثمانيّــة” )ص.28(. لــم يتمكــن، برأينــا، طــارق البشــري مــن 

فهــم الســياق التاريخــي للنصــف الثانــي مــن القــرن 19، بــل 

ــة لتشــكيل “اآلخــر” المختلــف. ولهــذا  تبّنــى الرؤيــة األوروبيّ

ــا  فقــد أورد رأي لكلــوت بيــك مفــاده أّن “المســلمين، بأوروب

ــد اشــتهروا بكراهــة المســيحييّن” )ص.28(. ق

عايشــت مصــر خــالل القــرن التاســع عشــر بدايــة بــروز 

ــي تشــّكلت فــي  ــة ذات الســيادة الت ــة القوميّ مؤّسســة الدول

أوروبــا خــالل القــرن 16. تعتمــد هــذه المؤّسســة أساســا 

علــى تعريــف األنــا اســتنادا إلــى اآلخــر. حيــث تصبــح الحدود 

ــاس  ــي األس ــن ه ــرق والدي ــة والع ــة واللغ ــة الدقيق المضبوط

ــام  ــالف نظ ــي التموقــع وتشــكيل المكانــة السياســيّة بخ ف

ص.-27   ،2018 ســبروت،  )هندريــك  االمبراطــوري  الحكــم 

34(. ســعت أوروبــا، وهــي تســعى إلــى تقســيم االمبراطويّــة 

العثمانيّــة، إلــى تركيــز مؤسســة الدولــة القوميّــة ذات الســيادة 

ــّكام  ــر ح ــر. أُجب ــا مص ــا ومنه ــي عموم ــاء العثمان ــي الفض ف

مصــر، ضــرورًة، بدايــًة مــن القــرن 19 علــى إدمــاج كل ســّكان 

البــالد مســلمين ومســيحيّين فــي الهيــكل اإلداري للدولــة 

ــة  ــا لضــرورات مؤّسســة الدول ــالف وإنّم ــا لالخت ــس احتراًم لي

ــة ذات الســيادة، التــي تســعى أساســا إلــى المحافظــة  القوميّ

علــى وحدتهــا الداخليّــة مــن أجــل ُمجابهــة اآلخــر المختلــف، 

أي بقيّــة الــدول. تــّم التخلـّـي عــن نظــام الحكــم االمبراطــورّي 

ــة  ــات االجتماعيّ ــة المكان ــات وصناع ــّكل االختالف ــث تتش حي

وشــرعنة الظلــم ضمــن حــدود االمبراطوريـّـة، توقـًـا إلــى نظــام 

ــرِعَنة  ــا الُمش ــا ولكنه ــدة داخليّ ــيادة الُموّح ــة ذات الس الدول

ألّي ظلــم واختــالف خــارج حــدود الدولــة، وهــذا مــا سيُســّمى 

فيمــا بعــد بـ”القوميّــة”.

لكــن، هــل قَِبــَل الســّكان المحليّــون بنظــام الدولــة ذات 

الســيادة عوضــا عــن نظــام الحكــم االمبراطــورّي؟

ــه أيضــا طــارق البشــري، حيــث ســعت  هــذا مــا لــم ينتبــه ل

الدولــة المصريـّـة إلــى اســتغالل القوانيــن الجديــدة المصاِحبــة 

لنشــأة دولــة محمــد علــي، وهــي نمــوذج أساســي فــي ســياق 

الدولــة ذات الســيادة، إلــى التدّخــل فــي كل تفاصيــل الحيــاة 

اليوميّــة للنــاس، مســيحيّين ومســلمين، وتحّولــت الدولــة مــن 

راعيــة إلــى رقيــب، وانتقلــت عالقتهــا مــع النــاس مــن العالقــة 

التراحميّــة إلــى العالقــة الزجريـّـة. 

تركيــز  بعــد  اإلطــار،  هــذا  فــي  فهمــي،  خالــد  يتســاءل 

اإلصالحــات وخاصــة منهــا العســكريّة فــي مصــر خــالل القــرن 

19 “َمــْن يمتلــك الجســد ويتحّكــم فيــه؟ أهــو الّشــخص 

الســاكن فيــه؟ أم هــي الدولــة التــي تضــع يدهــا عليــه 

ــي  ــة الت ــدة؟ أم هــي الجماع ــه بأشــكال جدي وتتّدعــي ملكيّت

ــه ومدافعــة  ــة ل ــا الشــخص راعي ــش معه ــي يعي ــة الت الجماع

عــن عرضــه وشــرفه وجســده حتـّـى بعــد المــوت؟ أم هــو اللــه 

ــى يمكنــه إقامــة  الــذي وهــب لإلنســان جســده كوديعــة حتّ

ــي، 2006،  ــد فهم ــا” )خال ــذه الدني ــي ه ــه ف ــرائع وطاعت الش

ص.31(. 

ــة  ــى حال ــي إل ــد فهم ــتاذ خال ــرى األس ــة أخ ــن ناحي ــير م يُش

التشــّكك والريبــة الكبيــرة التــي قابــل بهــا أهــل مصــر تأســيس 

ــر طريقــة  جهــاز الشــرطة فــي القــرن 19، وذلــك بســبب تغيّ

التحقيــق وبــروز فاعليــن اجتماعيّيــن جــدد )رجــال الشــرطة( 

ــن  ــس م ــكام، والتوّج ــدار األح ــيرورة إص ــّعب س ــد وتش وتعّق

ــة  ــاة اليوميّ ــا مــن الحي ــة إقصــاء “الشــريعة” وأحكامه إمكانيّ

.)Khaled Fahmi, 1999, p.340( للســّكان

ســعت الّســلطة المصريّــة مــع إصالحــات الجنديّــة أن تفــرض 

ــالد.  ــّكان الب ــى س ــدة عل ــة جدي ــة وجغرافيّ ــة اجتماعيّ هندس

ــي  ــة ف ــة الدول ــبب رغب ــات بس ــن اإلصالح ــاس م ــس الّن توّج

محمد البشير رازقيالكنيسة والدولة في مصر
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مراقبــة الزمــان والمــكان واألبـْـدان عبــر إنتــاج مدّونــة قانونيّــة 

متينــة وواســعة وتســليحها بمجموعــة مــن المؤّسســات مثــل 

البلديّــة والشــرطة والجيــش والمستشــفى )خالــد فهمــي، 

.)2022

ــة مسيحي/مســلم. توّجــس  ــر مــن ثنائيّ المســألة أعمــق بكثي

ــة ذات الســيادة.  ســّكان مصــر عمومــا مــن مؤّسســة الدول

ــز  ــي تحيي ــة ف ــة المركزيّ ــل الســّكان هواجــس الدول ــم يتقبّ ل

ــة  ــى رقاب ــات إل ــت اإلصالح ــث تحّول ــال، حي ــان والمج االنس

والنعمــة إلــى نقمــة. تتشــابك ُمجمــل هــذه المعطيــات مــع 

أطروحــة خالــد فهمــي عــن “كّل رجــال الباشــا: محمــد علــي 

ــن  ــرز أّن المصريي ــث أب ــة” حي ــر الحديث ــاء مص ــه وبن وجيش

كانــوا ينظــرون بريبــة إلــى عــدد مهــّم مــن مؤسســات الدولــة 

ومــن ضمنهــا الجيــش الــذي ألصقــت بــه إلصاقًــا عمليّــة 

ــا  ــي، 2015، ص.-415 430(. كم ــد فهم ــر )خال ــث مص تحدي

الحــظ الباحــُث رفــض المصريّيــن ألســاليب التجنيــد الحديثــة 

ومقاومتهــم آلليّــات المراقبــة والّضبــط الُمســتحدثة، فالهــروب 

مــن التجنيــد هــو “لــّب الُمشــكلة التــي واجهــت محمــد علــي 

ــاع  ــي إقن ــا ف ــم ينجــح مطلًق ــا ل ــه العســكريّة: فالباش وأجهزت

الفالّحيــن بااللتحــاق بالجيــش... ففــور انتشــار العلــم بسياســة 

ــدة فــي الريــف اســتخدم الفالّحــون مختلــف  ــد الجدي التجني

الطــرق للهــرب مــن وجــه رجال الباشــا” )خالــد فهمــي، 2015، 

ــم توّجــس الفاعــل االجتماعــي  ــا تفّه ص.161(. فــال يمكــن لن

ــي  ــة الت ــدة للدول ــة الجدي ــة والرقابيّ ــة العقابيّ ــن المنظوم م

ــن  ــس إال م ــيس المجال ــرن 19 وتأس ــات الق ــت إصالح صاحب

خــالل فهــم إرادة وتــوق مؤّسســة الدولــة إلــى الســيطرة 

ــو، 2016،  ــار بوردي ــاب )بي ــة والعق ــوذ والمراقب ــكار الّنف واحت

ص.246(. ولهــذا تشــابكت فــي تمثّــالت األهالــي وتصّوراتهــم 

ــة و”فعــل  ــة: ممارســة المراقب ــة الحديث تجــاه مؤسســة الدول

االســتنطاق بعنصــر العقــاب” )ميشــال فوكــو، 1990، ص.77(. 

للصــراع  الدائــم  االســترجاع  المقالــة  هــذه  فــي  ونُرجــع 

ــة  ــى عجــز الدول ــي مصــر إل ــل المسيحي/اإلســالمي ف المتخيّ

ــة  ــتيعاب مؤّسس ــي اس ــرن 19 ف ــن الق ــة م ــة” بداي “الحديث

الدولــة القوميــة ذات الســيادة وأقلمتهــا مــع ســياق حضــارّي 

واجتماعــّي ُمشــّكل ضمــن ســياق امبراطــورّي. ونُرجــع ســبب 

فشــل اإلصالحــات فــي الدولــة المصريـّـة خــالل القــرن 19 إلــى 

ــة ذات الســيادة علــى نمــط  ــة المركزيّ إســقاط نمــوذج الدول

المجتمــع المصــري بالقــّوة، حيــث ســعت الدولــة إلــى فــرض 

عمليّــة تكويــد وقوننــة عنيفــة وجبريـّـة وجذريـّـة. وهــذا األمــر 

لــم يكــن منــه بــّد، خاّصــة مــع عــدم إخفــاء الــدول األوروبيّــة 

ألطماعهــا االســتعمارية. فقــد هدفــت اإلصالحــات أساســا إلــى 

تجّنــب توّســع اســتعماري قــاس، ولــم علــى حســاب األعــراف 

ــة. ــاة االجتماعيّ والنواميــس وأنمــاط الحي

ــري  ــع المص ــي المجتم ــة” ف ــات “الهويّ ــل أزم ــت ُمجم ارتبط

بهــذا الســياق الــذي حاولنــا تبيّنــه ســواء خــالل األزمــات التــي 

عايشــتها المجتمــع المصــري قُبيــل ثــورة 1919 ومنهــا اغتيــال 

بطــرس غالــي )ص.68(، أو سياســة “التفرقــة الطائفيــة” التــي 

ــد 1919 )ص.-107 132(، أو مــن  ــرا بُعي ــا إنجلت راهنــت عليه

خــالل عالقــة األزهــر بالملــك وتوّجــس العلمــاء مــن سياســات 

ــة”  التحديــث خاّصــة مــع بدايــة انتشــار مصطلــح “ديمقراطيّ

)ص.-221 280(، أو مــع ظهــور االخــوان المســلمين” وإضفــاء 

ــيّة )ص.491-516(،  ــات السياس ــى الصراع ــي عل ــع الدين الطاب

وصــوال إلــى بــروز تيّــارات سياســيّة أخــرى كثيــرة مثــل الحركــة 

الشــيوعيّة )ص.-629 667(، وثــورة الضبّــاط األحــرار )ص.673( 

وهــي المرحلــة األخيــرة فــي الكتــاب.

نؤكّــد علــى فكــرة أساســيّة فــي هــذه المقالــة النقديـّـة وهــي 

ــع  ــرن التاس ــة الق ــورة بأزم ــل المذك ــذه المراح ــاط كّل ه ارتب

عشــر، وهــذا مــا لــم يتفطـّـن لــه طــارق البشــري. ال يمكــن لنــا 

ــة  ــل االخــوان المســلمون لمؤّسســة الدول أن نفهــم عــدم تقبّ

ــأ  ــتيعاب خط ــدون اس ــة” ب ــق “الجماع ــه منط ــن عن مفّضلي

الدولــة نفســه خــالل القــرن 19 حيــث أُســقطت اســقاطا علــى 

المجتمــع المصــري. اســتغّل االخــوان المســلمون توّجــس 

الســكان مــن مؤسســة الدولــة ذات الســيادة منــذ لحظــة 

بروزهــا وصــوال إلــى تاريــخ تأســيس الجماعــة )1928( لصناعة 

ــي  ــى رفــض هــذه المؤسســة ف ــة مرتكــزة عل ــالت متخيّل تمثّ

ــود  ســبيل البحــث عــن مجتمــع “إســالمي” متحــّرر مــن القي

ــوان  ــف االخ ــياق وظّ ــس الس ــي نف ــة”. ف ــة “القوميّ الجغرافيّ

المســلمون نفــس السياســة األوروبيّــة خالل القــرن 19 والقائلة 
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بأنّــه ال يمكــن بنــاء المكانــة االجتماعيــة للــذات أو للجماعــة 

ــه  ــدون صناعــة اآلخــر “المختلــف” وترســيخ سياســات حول ب

معتمــدة علــى تشــكيل الصــور النمطيّــة والوصــم االجتماعــي 

.social stigma and Stereotypes

ــة  الخالصــة التــي نســتخرجها مــن خــالل هــذا المنطــق: دول

قوميــة ذات ســيادة ُولــدت فــي أوروبــا خــالل القــرن 16 

ــك  ــن ذل ــج ع ــرن 19، نت ــالل الق ــي خ ــم العرب ــت للعال وُجلب

نشــأة مجتمــع محلـّـي ُمتوّجــس من هــذه المؤسســة الجديدة، 

فشــل الدولــة فــي تأســيس لمنطــق الســلطة الراعيــة بســبب 

ــية  ــة القاس ــياقات العالميّ ــة والس ــة الصعب ــا االقتصادي ظروفه

)التمــّدد االســتعماري مثــال(، نتــج عــن هــذا كلـّـه والدة مجتمع 

ــة لتشــكيل اآلخريّــة ســواء  أزمــة بامتيــاز حيــث تتوفّــر األرضيّ

ــا  ــر أزماته ــى تصدي ــث تســعى إل ــى مســتوى الســلطة حي عل

مــن خــالل افتعــال مــا ُســمّي “الصــراع الطائفــي” وهــو فــي 

ــة دورهــا االجتماعــي  ــى تأدي ــة عل الحقيقــة عجــز مــن الدول

)الصحــي، األمنــي، االجتماعــي...(. أو علــى مســتوى المجتمــع 

ــة ذات  حيــث تســاهم األزمــة فــي خلــق النزاعــات االجتماعيّ

ــن  ــث ع ــي والبح ــع االجتماع ــة والتموق ــح االقتصادي المصال

ــا  ــى دائم ــا تُغطّ ــوذ، ولكّنه ــح والنف ــّوة والمصال ــبكات الق ش

ــرب  ــل دور الغ ــن أن نُغف ــي”. وال يمك ــي “طائف ــالف دين بغ

ــة جــّدا علــى  وســعيه إلــى التموقــع الدائــم فــي منطقــة غنيّ

مســتوى الثــروات الطبيعيّــة أو الجغرافيّــة السياســيّة كمنطقــة 

ــور وعقــدة مواصــالت. عب

ــر  ــي توتّ ــود منطقت ــث وج ــذا البح ــالل ه ــن خ ــا م ــن لن تبيّ

فــي عالقــة المســلمين والمســيحيّين فــي مصــر. األولــى هــي 

الــدور الغربــي الــذي مثّــل عائقــا أمــام اســتقرار الشــرق 

عمومــا خاصــة مــع سياســة “فــرّق تســد”. وثانيــا عجــز الدولــة 

القوميّــة ذات الســيادة علــى التموقــع فــي إطــار ذهنــّي لــدى 

ــة. ــم االمبراطوريّ ــم الحك ــن بنظ ــّكام متأثّري ــاس والح الّن

يبــرز لنــا هنــا مثلّــث أساســّي: فاعليــن اجتماعيّيــن، رهانــات، 

اســتراتيجيّات. أنتــج القــرن 19 ثالثــة فاعليــن أساســيّين وهــم 

ــي نموذجــا(، الســّكان )مســيحيّين  ــة محمــد عل ــة )دول الدول

ومســلمين( ودول األوروبيّــة. تمثـّـل هــدف الدولــة في ترســيخ 

مؤسســة الدولــة القوميّــة ذات الســيادة عبــر التحديــث وبنــاء 

ــوذ  ــكل نف ــا ل ــة تجّنب ــات القانونيّ ــس وتشــكيل المدّون المجال

ــم  ــم حك ــن كّل نظ ــدا ع ــّي أي بعي ــى عثمان ــي أو حت أوروب

ــرْه  ــى اســقاط اســتعمال الُك ــة إل ــة. اضطــرّت الدول امبراطوريّ

ــدى  ــرز ل ــل ب ــدة. بالمقاب ــا الجدي ــاذ قوانينه ــي إنف ــّوة ف والق

األهالــي توّجــس وتخــّوف مــن ناحيــة جــرأة الدولــة الحديثــة 

ومــن ناحيــة تمــّدد النفــوذ األوروبــي االقتصــادّي والسياســي. 

حيــث تشــّكلت فــي تمثـّـالت األهالــي صــورة ارتبــاط وتزامــن 

نشــأة الدولــة القوميّــة ذات الســيادة مــع ترّســخ النفــوذ 

األوروبــي. أمــا الفاعــل الثالــث فهو الــدول األوروبيّــة التي كان 

هدفهــا األساســي، فــي إطــار صــراع دولــّي رهيــب علــى حيــازة 

ــا  ــر لنفوذه ــاع مص ــو إخض ــواق، ه ــة واألس ــروات الطبيعيّ الث

ــويس  ــاة الس ــاح قن ــا مــع افتت ــاد أهميّته ــد ازدي خاصــة بع

مصلحتهــا  وكان   .)2022 رازقــي،  البشــير  )محمــد   )1867(

ــى  ــاذ إل ــن النف ــن م ــة للتمّك ــالف واآلخريّ ــة االخت ــا صناع هن

المجتمــع المصــري، فالمصالــح االقتصاديــة واالجتماعيّــة هــي 

ــت، 2014(. ــة )بندك ــات المتخيّل ــّكل الجماع ــي تش الت

نؤكّــد فــي األخيــر علــى أهميّــة أعمــال طــارق البشــري عمومــا 

التــي ســعت إلى المســاهمة فــي تشــكيل “الجماعــة الوطنيّة” 

ــوّي.  ــّي ولغ ــّي أو دين ــّي أو اثن ــق سياس ــن كّل تفري ــدا ع بعي

ولكّننــا حاولنــا فــي هــذا العمــل مــن منطلــق اختصاصنــا تبيّــن 

وإبــراز نقــاط مهّمــة لــم يتفطّن لهــا الباحــث تشــّكلت بذراتها 

األولــى خــالل القــرن التاســع عشــر. أّســس ســياق هــذا القــرن 

ــع  ــت المجتم ــة، صاحب ــا متخيّل ــرات، أغلبه ــاد توتّ ــى إيج إل

المصــري إلــى اليــوم ســواء مــن خــالل عالقــة المجتمــع 

بالدولــة، أو عالقــة المســلم بالمســيحّي أو بطبيعــة المصالــح 

األجنبيّــة فــي مصــر. نشــأت هــذه التوتّــرات أساســا مــن 

ــدة  ــتراتيجيّات عدي ــت اس ــيّة وظّف ــة وسياس ــح اقتصاديّ مصال

ــة. ومنهــا صناعــة االختــالف وتشــكيل المجتمعــات المتخيّل
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فــي  عالقيــن  مازالــوا  إنهــم  اليــوم  األرثوذكــس  خطيئــة 

حلــم اســتعادة أمجــاد بيزنطيــة القديمــة، فمنــذ ســقوط 

حلمهــم  يكســرهم  اليــوم،  الــى  وأمجادهــا  اإلمبراطوريــة 

بأنهــم  الكنســية  تــرى ضعــف اإلدارات  المجنــون، لذلــك 

ينصاعــون للدولــة وللســلطة أكانــت قيصريــة أو جمهوريــة أو 

غيرهــا، وال ينفــك األرثوذكســيون الحالمــون أن يســتندوا علــى 

ــل، مجــد  ــة أمالهــم بالعــودة للمجــد الزائ ــوءات لتزكي ــة نب أي

األرثوكســية العتيــق، الــذي يــروه فقــط بالســلطان والمدينــة 

ــد،  ــر المج ــو مق ــي ه ــر األرثوذكس ــه القيص ــة، ووج العظيم

ــذا  ــا كان ه ــود. أي ــوت المفق ــي الملك ــر ه ــة القيص وجغرافي

ــخاً. ــو كان مس ــى ول ــر حتّ القيص

لكــن هــل يعلــم الحالمــون بالمجــد الزائــل، أنّهــم إنّمــا 

ــرّد تحــول  ــب مج ــى الصلي ــيح عل ــوت المس ــن م ــون م يجعل

ملــك رومــا مــن الوثنيــة الــى المســيحية، ونقــل الســلطة مــن 

ــب  ــذي نص ــي ال ــر الوثن ــد القيص ــن ي ــان، وم ــان لكه ــد كه ي

ــر  ــا عبّ ــه كم ــه اإلل ــذي نّصب ــد القيصــر ال ــى ي ــا إل نفســه إلًه

ــا  ــرب وهن ــل الح ــان قب ــر الكّه ــاك يبخ ــن، فهن ــد المفكري أح

يكــرس الكّهــان الســالح، مــن دبّابــات وطائــرات، بمــاء مقــدس.

إذا  أردنــا أن نقــارن بيــن العهديــن لالمبراطوريّــة العهــد 

ــل  ــا قب ــى م ــخ إل ــا بالتاري ــيحّي، وعدن ــد المس ــي والعه الوثن

ــى  ــع إل ــر رُف ــادئ االم ــي ب ــور ف ــرى أن االمبراط ــيّد ، فن الس

مرتبــة اآللهــة،  ففــي أفســس بُنــي معبــد يحمــل هــذه 

ــع  ــّي«، وم ــوس اإلله ــى يولي ــة وإل ــة روم ــى آله ــة: »إل الكتاب

تبــدل الجمهوريـّـة إلــى إمبراطوريــة صــار للســلطة الحكوميّــة 

طابــٌع إلهــي،  واالمبراطــور ال يطلــب عبــادة مطلقــة بــل 

مجــرد اعتــراف شــامل مــن الجميــع بســلطته اإللهيّــة مــع كل 

مــا يرافــق هــذا األمــر مــن تعّســف دينــي وخضــوع)1(، ومــن 

ــم«. ــر األعظ ــح »الحب ــاء مصطل ــا ج هن

ــام الدولــة  ــور كان ذا صفــة كهنوتيــة واســعة أي أّن االمبراط

البيزنطيــة. يقــول األســتاذ تروتســكي:  كانــت نظريــة بلســمون 

ــي  ــة الت ــذه النظري ــحة« )ه ــة المس ــا »نظري ــرك انطاكي بطري

تقــول بــأن ينــال االمبراطــور كل حقــوق الســلطة االكليريكيــة 

العليــا( ال تكفــل لالمبراطــور البيزنطــي نَِعــم المعموديــة 

فقــط بــل تمنحــه خدمــة تنصيــب األســاقفة، وبالتالــي يصبــح 

ــر األعظــم- يحــق  ــى - الحب ــة أول االمبراطــور ذا صفــة كهنوتي

ــت  ــل ابرشــيات، وكان ــة ويزي ــم البطارك ــن ويحاك ــه أن يعي ل

نظريته هذه ليست سوى تسلط الملك على الكنيسة)2(. 

هــذه النظريــة كانــت تســاير ميــول االباطــرة وشــهواتهم وكان 

يرجــع اليهــا المشــترعون البيزنطيــون، واعطوهــا صبغــة شــبه 

عقائديــة وعليهــا اســتند البطاركــة برســائلهم إلــى االمــراء 

ــدوق  ــى ال ــع إل ــوس الراب ــرك انطوني ــب البطري ــروس، فكت ال

الكبيــر باســيل ديمتيــري افيتــش 1393يقــول »االمبراطــور 

ــس  ــو لي ــة وه ــي الكنيس ــاميًا ف ــا س ــغل منصب ــس يش القدي

ــقوط  ــد س ــع«. وبع ــم اجم ــيد العال ــه س ــائر االمراء...ألن كس

اإلمبراطوريــة البيزنطيــة أصبحــت نظريمــة بلســمون مطبّقــة 

فــي اإلمبراطوريــة الروســيّة، وكانــت المجامــع الروســيّة تعتبــر 

القيصــر مســيح الــرب)3(. إّن مــا فعلــه مجمــع الشــيوخ 

ليوليــوس قيصــر بمنحــه ســلطة إلهيّــة، هــو شــبيٌه بمــا فعلتــه 

اإلدارة الكنيســة باإلمبراطــور عندمــا جعلتــه ســيّد العالــم، 

ــة  ــة بنمــوذج مونوفيزيقي ــن الدول حيــث ســاهمت فــي تكوي

ــة. ــد الدول ــا، أي تمجي أوطيخ

ــا اخترعــت نتيجــة شــهوة بلســمون أن  ــة المســحة إنم نظري

ينتقــل كبطريــرك مــن أنطاكيــا إلــى القســطنطينة؛ ولكــن فــي 

النهايــة، نقــل االمبراطــور بطريــرك اورشــليم إليهــا. كثيــرا مــا 

كانــت شــهوة ذوي النفــوذ فــي التاريــخ مقيــاس للحقيقــة، ولم 

تــزل كذلــك لألســف. لذلــك نفهــم فكــر برداييــف التالي«فقــد 

ــر  ــة القيص ــدم مملك ــيحي ليخ ــان المس ــب بااليم ــم التالع ت

القائمــة وليدافــع عــن الطبقــة الحاكمــة واألغنيــاء والســلطة، 

وقيــل للفقــراء والمهمشــين أن يقبلــوا آالمهــم وشــقائهم 

مأساة البيزنطيني

األب أليعازر عّبود
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ــكل شــر  ــة ل ــوا بوداع ــاة، وأن يخطع ــي الحي ــم ف ــو نصيبه فه

ــم تُتَخطــى  ــن االمبراطــور قســطنطين ل ــذ زم ــي... من اجتماع

ــد  ــل، لق ــة أن تفع ــرض بالكنيس ــا كان يفت ــر كم ــة قيص مملك

ــا«)4(. ــا وتعّهده ــي واجبه ــة ف ــت الكنيس أخفق

ــرون  ــرة ي ــرى كان القياص ــة اخ ــن ناحي ــة وم ــن ناحي ــذا م ه

فــي الكنيســة يــًدا جديــدة يبســطون ســلطانهم مــن خاللهــا، 

فاالمبراطــور البيزنطــي الــذي لــم يســتطيع ان يبســط نفــوذه 

ــالل  ــن خ ــطها م ــه، بس ــية بجيش ــة الروس ــى اإلمبراطوري عل

اإلدارة الكنيســية عندمــا طلــب البطريــرك انطونيــوس الرابــع 

مــن االميــر الروســي ان يعتــرف بســيادة االمبراطــور البيزنطــي 

ــا،  ــي افريقي ــوم ف ــراه الي ــا ن ــو م ــم«؛ وه ــيد العال ــه »س كون

فروســيا التــي لــم تســتطع بســط نفوذهــا سياســيا فــي افريقيــا 

تبســطه مــن خــالل اإلدارة الكنســية، بحيــث يصيــر للكنيســة 

الروســية أبرشــيات فيهــا ويصيــر للدولــة مــن خاللهــا موطــئ 

قــدم. 

ــه اإلدارة الكنســيّة بالكنيســة بســبب  ــذي الحقت إن الضــرر ال

محاوالتهــا التوفيــق بيــن الدولــة والكنيســة يفــوق بكثيــر مــا 

اســتفادت منــه مــن ارتباطهــا بهــا، فقــد صــار ازدهــار الكنيســة 

مرتبطــاً ارتبــاط تامــا بنقــاء الحــّكام واســتقامتهم االيمانيّة، فإن 

ــت   ــوا تبلبل ــة وإن هرطق ــم الكنيس ــتقامت معه ــتقاموا اس اس

فيقــول المــؤرخ أســد رســتم: »ومــا االنشــقاق العظيــم الــذي 

شــطر الكنيســة الجامعــة فــي القــرن الحــادي عشــر شــطرين 

اال نتيجــة محتمــة لتدخــل الدولــة فــي شــؤون الكنيســة وربط 

ــيا كان  ــية«)5(وفي روس ــة السياس ــة بالسياس ــة الديني السياس

بطــرس األكبــر متأثــرا بالفكــر البروتســتانتني وكانــت الكنيســة 

خاضعــة لــه.

ــر؛  ــد معاص ــال جدي ــا مث ــيا ألوكراني ــاح روس ــي اجتي ــرى ف ون

ــي  ــل ف ــرك كيري ــيس مــع البطري ــا فرنس ــاء الباب ــالل لق وخ

15اذار الحالــي علــى منصــة زوم الــذي اســتمر مــدة 40 

دقيقــة، قضــى البطريــرك كيريــل عشــرين دقيقــة منهــا ليبــرر 

ــاوره نحنــا لســنا  ــا لمح الحــرب علــى أوكرانيــا، فقــال الباب

خادميــن لدولــة ينبغــي أال نســتخدم لغــة السياســة انمــا لغــة 

الــرب يســوع، وصــارح البطريــرك بقولــه »ال يجــب ان تتحــول 

ــن«. ــد بوتي ــكل عن ــى خــادم للهي إل

هــل دفعــت المســيحية ثمنــا باهظــا وبذلــت دمــا وحاربــت 

ضــد عبــادة االمبراطــور لكــي ال تــأكل مــن خبــزه، لكــي 

تعــود اليــوم لتترجــى خبــز مائــدة القيصــر األرثوذكســي؟ 

ــم  ــح له ــا يتي ــد انم ــرر العبي ــن يح ــود ل ــر الموع ــذا القيص ه

ــن  ــك م ــد مل ــن عبي ــم )نح ــى دينه ــه عل ــة ألن ــة فخم عبودي

قبيلتنــا( ولــن يفــّك قيودهــم إنمــا يجّملهــا باســم المســيح. إّن 

المطالبــة بقيصــر هــي مطالبــة بســطوة القبيلــة، وهــي تعنــي 

ــوس  ــرك اغناطي ــول البطري ــد. يق ــراًرا بع ــح أح ــم نصب ــا ل أنّن

الحكيــم )الرابــع هزيــم(: أجســر أن أقــول إننــا فــي كثيــر مــن 

األحيــان ننجــرف فــي العالــم ونخــون ربنــا ونجعــل مــن ســواه 

ربــا لنــا، المســيحية ليســت جيشــا وال ســالحا وليســت أمجــادا 

ــاس)6(. ــا الن كمــا يفهمه

علينــا ان نقتــل اليــوم فكــرة القيصــر األرثوذكســي وأن يذهــب 

كل أثــر ورجــاء بعــودة المجــد األرضــي وأن نعتــرف إننــا 

ــا،  ــال الهي ــور وكي ــا كان االمبراط ــوع عندم ــه يس ــا لوج أخطأن

العريــس  إلــى حــب يســوع  لكــي يعــود االرثوذكســيون 

البّريــة  إلــى  نعــود  لكــي  باســمه،  ــرون  ويبُشِّ المصلــوب 

ــريعته  ــٍن ش ــاء وط ــد بن ــم األوح ــيون همه ــى، ارثوذكس األول

ــه«، يجــب  ــة تفــرض »شــرع الل ــاء مملك ــع االنســان، ال بن رف

أن يتحــرر األســاقفة فيهــا مــن ســطوة المجــد العالمــي، مــن 

ــك  ــوب المل ــاج والعــكاز والصاكــوص االمبراطــوري، مــن ث الت

ــة  ــن جغرافي ــث ع ــن البح ــف ع ــب أن نك ــه، يج ــن عرش وم

ــم  ــزال اس ــب أن ي ــل يج ــب ب ــذا وحس ــس ه ــور. لي االمبراط

االمبراطــور إلــى االبــد ونعلــن أن كل انســان مســيحي تعمــد 

يصيــر هــو مســيحا للــرب، ال بــل أكثــر يجــب أن نعتــذر مــن 

كل الشــعوب التــي اســتُبعدوا باســم االمبراطــور األرثوذكســي، 

يقــول البطريــرك هزيــم »لقــد تغييــر التاريــخ ولــم تعــد 

بيزنطــة موجــودة وعلينــا ان نكــون واقعييــن لئــال نعــزل مــن 

الوجــود« )7(.
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ويبقــى الســؤال العالــق هــل تســتطيع االدارات الكنســية اليوم 

ــر الكنيســة مــن مجــد االمبراطــور  ــار تحري ــي غم الخــوض ف

وســطوته و«تبيكــون«)*( االمبراطــور، التــي انتقلــت بطريقــة 

مــا إلــى األســاقفة فصــاروا هــم القيصــر جديــد ومنهــم 

ــي عــن فكــرة  ــر األعظــم، هــل تســتطيع الكنيســة التخل الحب

انهــا وريثــة اإلمبراطوريــة البيزنطيــة، هــل تقبــل خلــع مجــد 

ــس يســوع؟ ــى صــورة العري االمبراطــور والعــودة إل

ــات  ــم الخدم ــن تنظي ــذي يتضّم ــاب ال ــو الكت ــون: ه *. تبيك

والصلــوات والقــراءات
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