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امل�سيح َّية ..بني الأ�صولية واحلداثة
فاطمة �إح�سان

م َّرت امل�سيحية ب�أطوار كثرية منذ بعث امل�سيح �إىل اليوم؛ مما ي�ستدعي البحث والت�أمل يف �أ�صل الديانة وامل�سار الذي ا َّتخذه تقدمها عرب التاريخ ،وهذا ما قام به
م�صطفى �أبو هندي يف مقاله املن�شور يف جملة الت�سامح واملعنون بـ«نظرة يف الأ�صولية امل�سيحية» ،والذي �س�أقوم هنا بتلخي�صه ومناق�شته.
يف البدء كانت امل�سيحية ثورة على التطرف الديني لدى اليهود ،الذي مت َّثل يف ال�شعائر والقوانني التي ق�صرت رحمة اهلل على بني �إ�سرائيل ،حتت ذريعة كونهم
�شعباً خمتاراً؛ فجاء امل�سيح م ِّ
ُب�شراً بالرحمة التي ت�شمل اخللق جميعاً دون متييز ،و�آمن به بع�ض من بني �إ�سرائيل فيما �أنكر �آخرون ،وادَّعوا ب�أنه امل�سيح الدجال ،و�أن
معجزاته ما هي �إال قدرات وهبت له ليفنت النا�س ،و�أن على امل�ؤمن احلق �أن يكفر به وينتظر امل�سيح احلقيقي الذي �سيظهر يف �آخر الزمان ليح ِّقق الوعد الإلهي ،وهكذا
ظل اليهود منذ ذلك الزمن يف انتظار امل�سيح بن �سليمان بن داود ،الذي �سيملأ الأر�ض عد ًال بعدما ُملِئت ظلماً وجوراً.
كانت ر�سالة امل�سيح دع��وة �إىل الكمال الإن�����س��اين ال��ذي
ي��ج��ت��از ع���دل ال�����ش��ري��ع��ة وال��ق��ان��ون لي�صل �إىل رح��م��ة اهلل
وكماله ،ودع��وة �إىل املح َّبة والت�سامح الإن�سانيني؛ حيث
يقول مث ً
ال�« :سمعتم �أنه قيل عني بعني و�سن ب�سن ،و�أما
�أنا ف�أقول لكم :ال تقاوموا ال�شر ،بل من لطمك على خدك
الأمي���ن ف��ح�� ّول ل��ه الآخ���ر �أي�����ض��اً ،وم��ن �أراد �أن يخا�صمك
وي�أخذ ثوبك فاترك له ال��رداء �أي�ضاً ،ومن �سخرك مي ً
ال
واح��داً فاذهب معه اثنني ،ومن �س�ألك ف�أعطه ،ومن �أراد
�أن يقرت�ض منك فال ت��رده» ،لكن امل�سيح -عليه ال�سالم-
مل يكد ُيكمل دعوته حتى بد�أ رجال الدين اليهود بالكيد
له وحماولة النيل منه ،لكن م�ساعيهم مل تفلح ،فاجتمع
ر�ؤ���س��اء الكهنة وال�شيوخ ،واتفقوا على �أن ير�شوا اجلنود
وي�����ش��ي��ع��وا ب�ين ال��ن��ا���س ���ش��ائ��ع��ات ح���ول ق��ت��ل امل�����س��ي��ح ودف��ن��ه
و�سرقة جثمانه ،وانت�شرت هذه الرواية لدى بع�ض اليهود
وامل�سيحيني حتى اليوم.
مل ي��ك��د التعليم امل�سيحي الأول ال���ذي ب��� َّ��ش��ر ب��ه الآب���اء
الأوائل �-أمثال بطر�س وبرنابا ويعقوب يظهر -حتى ظهر
احلرب اليهودي بول�س الذي ع َّد نف�سه ر�سو ًال ،و�أ�صبح الأب
احلقيقي للكني�سة يف تعليمها الثاين ،يف حني كان من �أ�شد
النا�س عداوة للم�سيح وتالمذته ،ثم �أعلن توبته مدعياً �أ َّن
امل�سيح قد ظهر له و�أخربه بالتعليم اجلديد الذي ينبغي
على النا�س الأخ��ذ به وترك ما ع��داه ،وعلى ذلك ت�أ�س�ست
الكني�سة امل�سيحية وحوربت الطوائف التي تخالف تعليم
بول�س ،ويف الربع الأول من القرن الرابع� ،سنة  325عقد
اجتماع نيقيا الكن�سي للح�سم يف ق�ضايا االعتقاد وانتهى
بقرار مطاردة �أتباع التعليم الأول الذين رف�ضوا نظرية
التثليث التي ج��اء بها بول�س ،ورف�ضوا عقيدة اخلال�ص
بالإميان دون �أعمال ،وكانت الأريانية �إح��دى �أه��م الفرق
امل�سيحية ال��ت��ي ا�ضطهدت بفعل ت�شدد الكني�سة �آن���ذاك،
وغ����دا ت�لام��ي��ذه��ا ���ض��ح��اي��ا ل��ل��ق��ت��ل والإح������راق وال��ت��ه��ج�ير،
وتوا�صل ذلك حتى يف القرون الالحقة حتى مل يبق منهم
�إال جمموعات قليلة يف ال�شرق الأدنى والأو�سط.
ق�سمة �إىل �شِ قَّني؛
ومع جميء الإ�سالم ،كانت امل�سيحية مُ َّ

الأول متثله روما الكاثوليكية وعلى ر�أ�سها البابا ،وال�شق
الثاين ممث ً
ال بالكنائ�س ال�شرقية ب�آبائها الأرث��وذوك�����س،
وبطبيعة احلال رف�ضت الكني�سة دين حممد ،ومع الوقت
�أفقدتها احل��روب كل ما بقي من روح الت�سامح التي جاء
بها امل�سيح ،وحلت حملها روح االنتقام والطمع يف ال�سلطة،
وهذا ما يف�سر املجازر الوح�شية التي ت�س َّببت بها الكني�سة
يف ح��ق الأب���ري���اء يف ب�لاد خمتلفة ،كمحاكم التفتي�ش يف
خي النا�س بني تغيري دينهم وبني القتل
الأندل�س حيث ّ
والتهجري ،وجم��ازر القرتيني يف �أوروب��ا ،واعترب كل ذلك
حروباً مُ قدَّ�سة على الكفار .وهنا يذكر م�صطفى بوهندي
�أ َّن الإ���س�لام ك��ان م�صدر �إل��ه��ام �أ�سا�سي للم�سيحية� ،سيما
فيما يتعلق ب��روح التحرر والإب����داع ،و�أ�سهم بالنتيجة يف
املراجعة النقدية لكثري من املبادئ امل�سيحية.
حت��ق��ق احل��ل��م ال��ي��ه��ودي ب��ا���س��ت��ع��ادة (مم��ل��ك��ة �إ���س��رائ��ي��ل)
و�إق��ام��ة دولتها يف فل�سطني بعد ان�سحاب بريطانيا �سنة
 ،1948وج����اءت ب��ع��د ذل���ك ح��م��ى ال��ع��ام 2000م ،ال��ت��ي ك��ان
ي�ترق��ب��ه��ا امل�لاي�ين م��ن ال��ي��ه��ود وامل�����س��ي��ح��ي�ين؛ ح��ي��ث �إ َّن��ه��ا
ت���ؤذن بنهاية الزمان ال��ذي يبنى فيه الهيكل الثالث على
�أن��ق��ا���ض امل�سجد الأق�����ص��ى وي��ن��زل امل�سيح املنتظر ليحكم
�ألف �سنة بني بني �إ�سرائيل و�أعدائهم ،تلك هي املعتقدات
ال��دي��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��خ��ل��ل��ت ال��ث��ق��اف��ة وال���واق���ع ط��ي��ل��ة ال��ق��رون
الثالثة املا�ضية ،ويف ظل هذا التوجه التحري�ضي خلو�ض
املعركة الفا�صلة� ،ض َّلت امل�سيحية عن �أهدافها الأوىل ،بل
لعل النظرية امل�سيحية اليوم تتنافى كلياً مع ما ج��اء به
امل�سيح وباقي الأنبياء يف كتبهم املقد�سة ،وحتتاج اليوم �إىل
قراءة يف �ضوء هذه الكتب بعيداً عن العن�صرية والكراهية
التي جنمت عن احل��روب ،ويف ه��ذه النقاط التي طرحها
م�صطفى بو هندي تلخ�ص النظرية عرب املرور على �أهم
عنا�صرها:
� -1أر���ض امليعاد وال�شعب املختار :ف�سرها الإجنليليون
ال��ذي��ن ت��خ��ل��وا ع��ن ت��ف�����س�يرات �آب����اء الكني�سة ورج��ع��وا �إىل
تف�سريات التلمود واملدرا�ش واملدار�س اليهودية؛ ف�أعادوا
لن�صو�ص العهدين القدمي واجلديد تف�سرياتها الأر�ضية،

ال�سيما بعد النجاحات التي حققتها امل�سيحية بعد �سقوط
��ب�ين لبني
غ��رن��اط��ة ،بينما ك��ان امل�سيح -عليه ال�����س�لامُ -ي ِّ
�إ�سرائيل �أ َّن الأر���ض املورثة هي �أر�ض �أخروية يرثها عباد
اهلل ال�صاحلون.
� -2أر������ض �إ����س���رائ���ي���ل��� :ش��غ��ل��ت م�����س���أل��ة امل��م��ل��ك��ة ال��ذه��ن
الإ�سرائيلي منذ ال�شتات الأول بعد مو�سى -عليه ال�سالم-
وك�بر ان�شغالهم بامللك بعد ال�سبي البابلي عندما هَ��دَم
ُ
الهيكل و�ضاع مُ لك داود و�سليمان ،و�أ�صبحت ا�ستعادة امللك
ُحلماً تاريخ ًّيا منذ ذل��ك احل�ين؛ لذلك �أع��اد الإجنيليون
ق��راءة �أ�سفار العهد ال��ق��دمي ،و�أن��زل��وا اململكة من ال�سماء
�إىل الأر���ض خالفاً للقراءات الكاثوليكية والأرثوذك�سية
القدمية.
 -3امل�����س��ي��ح امل��ن��ت��ظ��ر :حت�� َّدث��ت ال��ن��ب��وءات ال��ي��ه��ودي��ة عن
امل�سيح املنتظر وب��� َّ��ش��رت ب��ه ،وع��ن��دم��ا ج��اء انق�سم اليهود
ب�ش�أنه �إىل ق�سمني :من �آمن به وهم الن�صارى ،ومن كفر
به ومازال ينتظر غريه ،بنا ًء على �أو�صاف خا�صة وردت يف
امل�صادر اليهودية.
 -4هرجمدون :وهي موقع املعركة الفا�صلة بني احلق
والباطل ،وفقاً للتف�سريات الكتابية ،قبل انت�شار ال�سالم
ال��ع��ام ،وب��ه��رجم��دون مُ رتفع عظيم ت��ق��دم عليه القرابني
والذبائح ،وفيها َب ْيتٌ للآلهة ي�سمى «بيت ميخا» �أو «بيت
معكة» ،وينبغي له �أن يهدم �أو يحرق �أو تقع فيه معركة بني
ملوك خمتلفني ،ويالحظ بوهندي �أن هذه الأ�سماء هي
حتريف لـ«مكة» �أو «بيت مكة» ،و�أن ال�صراعات املو�صوفة
يف ذلك املكان ت�شري �إىل �أ�شكال العبادة املختلفة التي تقام
فيه.
و�أرى �أ َّن الأ����ص���ول���ي���ة امل�����س��ي��ح��ي��ة ،و�إن ك���ان���ت ت��ت��م�� َّي��ز
بخ�صو�صية تاريخية م َّكنتها من امل��رور ب���أط��وار وا�ضحة
تركت جت ِّلياتها على �صعيد الواقع ال�سيا�سي واالجتماعي
عامل ًّيا ،فهي ت�أخذنا �إىل �إ�شكالية الأ�صولية الإ�سالمية،
وتطرح علينا الأ�سئلة املعهودة التي ت�ضع احلدود بني ما
هو �أ�صيل وحمدث يف الدين ،وهي �إ�شكالية مزمنة ما دام
اختالف امل�صادر والت�أويالت يف ت�ش ّعب م�ستمر.
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