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الرتاث اليهودي امل�سيحي امل�شرتك
وليد العربي

ِ�صام والعداء بني �أتباع امللتني ،با�ستثناء القرن الأول الذي �شهد خروج امل�سيحية من رحم املعبد اليهودي،
َخ َّيم على التاريخ اليهودي امل�سيحي ج ٌّو من اخل َ
وانف�صالها وت�شييدها هيكلها اخلا�ص ،بعد �أن بقيت ردحاً من الزمن ُتعرف بامل�سيحية اليهودية .وبلغ ذلك العداء �أعلى تطوراته يف حقبة الإ�سالمية ،التي
تخللتها فرتات انفراج حمدودة .ومل تخفت تلك املكا َبرة اجلادة من الطرف امل�سيحي �إال بانق�شاع �سطوة الفا�شية يف �إيطاليا والنازية يف �أملانيا .لقد كان تاريخ
العالقات اليهودية امل�سيحية تاريخ معاناة� .أقر بذلك البابا يوحنا بول�س الثاين يف نداءاته املتكررة �إىل الكاثوليك بغر�ض مراجعة عالقاتهم حيال ال�شعب
اليهودي؛ �إذ كانت ح�صيلة العالقات بني الديانتني طوال الألفيتني بالفعل �سلبية .وهذا ما ناق�شه الباحث عز الدين عناية على �صفحات «التفاهم» يف مقاله
«احل�ضارة اليهودية امل�سيحية للغرب «امل�سارات والتحوالت».
ففي ال�ب��دء ،ما تي�سرت اجل��ر�أة الوجودية للحواريني بعد غياب
امل�سيح عي�سى عليه ال�سالم لبلورة خط م�ستقل ،حتى جاء بول�س
وبع�ض من رفاق التب�شري الأوائل ،فملأوا امل�سيحية ثقة و�إميانا.
خ��رج��ت امل���س�ي�ح�ي��ة م��ن ��ض�ي��ق ه�ي�ك��ل م���ش�ترك �إىل رح��اب��ة معبد
م�ستقل� ،سمي الحقا كني�سة ،وبد�أت يف ت�أ�صيل عقائدها ،وتقعيد
الهوتها ،وا�ستمر ذلك التباعد دهراً.
ومنذ �أن غدت امل�سيحية ديانة الإمرباطورية الرومانية رافقت
�أو�ضاع الذ َلة اليهود ،ودفعت تلك الغلبة الهيئات املجمعية داخل
الكني�سة للت�ضييق عليهم و�إ� �ص ��دار ال �ق��رار ت�ل��و ال �ق��رار ل�ضبط
التعامل معهم؛ ومنها :حتجري ال��زواج املختلط ،وحترمي تكليف
اليهود ب�أية مهام عمودية ،و�سلب اليهود حق مقا�ضاة امل�سيحيني.
لقد ظ��ل االت�ه��ام امل�سيحي ح��ا��ض��را يف ال�لاوع��ي اجل�م�ع��ي ،ت�برره
�سندات من التلمود تلخ�ص فيها العداء اليهودي للم�سيح؛ لعل
�أبرزها :حديث التلمود عن عقوبة امل�سيح ب�إغراقه يف خراء يغلي
يف اجلحيم� ،أما اليوم وبعد �أن غدت تلك القرارات الكن�سية الغية،
��ش�ك��ل وح ��دة ت���ص��وري��ة دي�ن�ي��ة م���ش�ترك��ة ب�ين اجل��ان�ب�ين ال�ي�ه��ودي
وامل�سيحي ،مع بقاء العالقة بينهما م�شوبة بالتوتر ،ب�سبب مقولة
«ال�شعب قاتل الإل��ه» ،التي حافظت على ثباتها طيلة قرون ،فلم
ي�شفع التوافق ال�ضمني بني اجلانبني على ق�سم هائل من الكتاب
املقد�س لتطهري العالقة بينهما �أو حتى تلطيف الأجواء.
ُ
املوقف اليهوديُّ من امل�سيح ب�أنه جمدف ،وا�ستمرت الر�ؤية
ا�ستم َّر
امل�سيحية لليهودية ب��أن��ه وري ��ث قتلة ال ��رب ،وم��ع مطلع ال�ق��رن
التا�سع ع�شر دبت حتوالت جوهرية يف التعامل مع اليهود� ،س َرت
يف جممل الدول الأوروبية ،بلغ اليهود �أثناءها وب�شكل عام م�ساواة
�ضاهت م�ستوى نظرائهم من الرعايا امل�سيحيني ،وبات عدد منهم
يحتل مواقع م�ؤثرة يف املجتمع؛ لكن تلك امل�ستجدات �سرعان ما
ا�صطدمت بنزعات قومية حانقة ،وك��ان �أوج تلك املوجة �صدور
قوانني عن�صرية يف كل من �أملانيا و�إيطاليا ا�ستهدفت اليهود.
وبقيت �سيا�سة الفاتيكان جتاه اليهود جمارية يف جمملها للخط
ال�سيا�سي ال�ن��اف��ذ يف �أوروب ��ا ال م�ت�ج��اوزة ل��ه .وق ��ال ال�ب��اب��ا بيو�س
العا�شر بهدف توطني اليهود يف فل�سطني مقولته ال�شهرية�« :إن
اليهود مل يعرتفوا بربنا ي�سوع امل�سيح ،ولأجل ذلك لي�س بو�سعنا
االعرتاف بال�شعب اليهودي».

لكن ب�سقوط النظامني الفا�شي وال�ن��ازي ،وانخراط الكني�سة يف
بناء �أوروب��ا ما بعد احل��رب ،توجب عليها �أن حت�سم �أمرها ب�شكل
ب��ات .وك��ان من جملة ما �أُق��ر يف املجمع الفاتيكاين «�إن الكني�سة
ت�شيد بالرتاث الذي يجمعها باليهود ،وت�أ�سف ملا ُ
اقتف من كره
وظلم وعداء لل�سامية واليهود».
�أَ َتى طرح احل�ضارة اليهودية امل�سيحية للغرب مبثابة التكفري عن
الذنب َ
املقتف يف حق اليهود؛ وذلك ب�ضمهم �إىل مكون احل�ضارة
املهيمنة .وعقب تلك التحوالت اجل��ذري��ة ،تناوب بابوات ما بعد
الفاتيكان الثاين على ال�سري قدما نحو مقولة« :ال�شعب قاتل
الإله».
ف� ِم� َّم��ا يتجلى م��ن ال�ت��اري��خ الكن�سي احل��دي��ث �أ َّن مقولة ال�تراث
اليهودي امل�سيحي ما كانت ح�صيلة تطورات م�ستقلة يف الالهوت
امل�سيحي؛ بل �أملتها حتوالت فكرية وم�سارات �سيا�سية ان�ساق فيها
الغرب والتكتالت اليهودية.
ملا تنبه العرب �إىل مقولة «ال�تراث اليهودي امل�سيحي امل�شرتك»
التي باتت عالمة بارزة يف خطاب الغرب ويف خطاب الكني�سة على
حد �سواء ،ذهب يف ظن الكثريين �أن املقولة ت�ستهدف بالأ�سا�س
ع��زل �أت�ب��اع ال��دي��ن الإ��س�لام��ي وم ��واالة ال��ذي��ن ه��ادوا �أينما كانوا،
ف�ضال ع��ن الريبة التي الزم��ت ال�ع��رب ب�ش�أن �آث ��ار ذل��ك التقارب
امل�سيحي ال�ي�ه��ودي ع�ل��ى م���س��أل��ة ال�ق��د���س وع�ل��ى �أر� ��ض فل�سطني
ع �م ��وم ��ا .وه ��و م ��ا ج �ع��ل م� � ��داوالت امل �ج �م��ع ال �ف��ات �ي �ك��اين ال �ث��اين
�إب ��ان مناق�شة مقولة ال�ت�راث ال�ي�ه��ودي امل�سيحي امل�شرتك تلقى
اعرتا�ضات وانتقادات من قبل ممثلي الكنائ�س ال�شرقية .وهي
يف احلقيقة ريبة مربرة؛ �إذ جند من الغربيني من انتقد مفهوم
احل�ضارة اليهودية امل�سيحية ناعتا �إياه بـ«الهزيل» ،فهو ال ي�ضاهي
من حيث ال��واق��ع والأث ��ر مفهوم احل�ضارة الإ�سالمية امل�سيحية
البالغ النفاذ والتطور.
وال ��ش��ك �أن ه�ن��اك م�صالح ي�ه��ودي��ة م�سيحية م�شرتكة ب� ِّي�ن��ة يف
التاريخ احلديث ،وهو ما دفع نحو �أ�شكال من التقارب والتعاون
املتنوع ،و�إما �أن نردفها ب�أن هناك تراثا يهوديا م�سيحيا م�شرتكا
دون �أن ن�ضم ل��ه اجل��ان��ب الإ��س�لام��ي �أو نتع َّمد �إق���ص��اءه ،فيبدو
�أن ذلك �أم��ر فيه �إجحاف ،وال ي�ستقيم تاريخيا وعلميا ،فاملكون
ال�ي�ه��ودي يف احل���ض��ارة ال�غ��رب�ي��ة ب��ات جليا وم�ع�ترف��ا ب��ه لأ��س�ب��اب

�سيا�سية ،ويوازيه مكون �إ�سالمي يف احل�ضارة الغربية غدا خفيا
ومبعدا لأ�سباب �سيا�سية �أي�ضا.
واملالحظ �أنه يف الوقت الذي تب َّنت فيه الكني�سة مقولة الرتاث
اليهودي امل�سيحي امل�شرتك ،و�سعت يف الدعاية لها ،وع�م��دت يف
الآن نف�سه �إىل اخلو�ض ب�شكل ملح يف نوع من احلوار مع امل�سلمني
�أي�ضا .هدف من جملة ما هدف له �إىل تطبيع العالقات الدينية،
بعد قرون توزعت بني الوئام واخل�صام؛ ب ْيد �أن مقارنة ح�صيلة
تينك التجربتني ت�ب��دو م�ت�ف��اوت��ة؛ حيث ب��ات ال�ع��رب وامل�سلمون
عُر�ضة -وب�شكل متوا�صل� -إىل عديد �أ�صناف ال�ضغط واحلمالت
الإعالمية يف الغرب يف يومنا هذا ،رغم م�شروع احلوار الذي ودت
الكني�سة الغربية تد�شينه يف العامل الإ�سالمي.
وق��د ك��ان الب��د م��ن تو�ضيح :ه��ل ك��ان��ت ال�ي�ه��ودي��ة يف ذل��ك العهد
الغابر لها مفهوم ديني �أم مفهوم عرقي؟ رمبا من هذا اجلانب
جتد بع�ض القراءات م�شروعيتها باعتبار امل�سيح قبل ثورته على
رجاالت الهيكل كان من�ضويا حتت ديانة مو�سى باملفهوم الديني
ولي�س باملفهوم العرقي املروَّج له اليوم ،و�إال� :أين ن�ضع م�سيحيي
بالد ال�شام باعتبارهم امتدادا لذلك التاريخ القدمي؟
ومن هنا ،يبقى مفهوم امللة الإبراهيمية مفهوما �إ�سالميا بارزا،
ولي�س هناك من الأديان الثالثة ما �أقر به و�سعى �إليه مثلما فعل
الإ�سالم� .أما مفهوم احل�ضارة اليهودية امل�سيحية فيبدو دون تلك
الرحابة بكثري ،وهنا يكمن الفارق اجلوهري يف دالالت االنغالق
واالنفتاح يف املفهومني.
�إىل �أن تلقف املفهوم فك َر ��ص��دام احل���ض��ارات ،ال��ذي وج��د جماال
خ�صبا منذ ت��واري االحت��اد ال�سوفييتي وب��روز العامل الإ�سالمي
ك�إ�شكالية �سيا�سية ،فالقى املفهوم انتعا�شا بتنزيله �إىل معرتك
ال���ص��راع احل���ض��اري ،مم��ا �أخ��رج��ه م��ن االن�ك�م��ا���ش داخ ��ل ال��دائ��رة
الدينية �إىل التمدد داخل التفاعالت احل�ضارية.
فقد مثلت �إ�شكالية ت ْب ِي َئة التحديث يف العامل الإ�سالمي �إ�ضافة
�إىل تعرث امل�سار الدميقراطي ،م�بررا لأن�صار املركزية الغربية
للحكم على �أن جوهر الإ�شكالية يف تلك املجتمعات الإ�سالمية
كامن يف البنية الثقافية الدينية ،التي باتت مطروحة يف مقابل
البنية الثقافية الغربية ذات اجل ��ذور التوراتية الإجنيلية كما
يُزعم.
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