ربيع األول  ١٤٤٠هـ  -نوفمبر 2018م

صراع الهوت التحرير والكنائس
في أمريكيا الالتينية
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زينب الكلبانية

ما املراد بالهوت التحرير؟ بالأ�سا�س هو خط ديني م�سيحي ي�ستلهم ر�ؤاه من كتابات ذات منحى الهوتي ن�ضايل ،مت ت�أليفها منذ عام  1971من قبل جمموعة من رجال الدين امل�سيحيني،
على غرار غو�ستافو غوترياز من البريو ،وروبيم �آلفز من الربازيل ،وغريهم من الكتاب من خمتلف دول �أمريكيا الالتينية .ولذلك لي�س م�صادفة �أن تظهر هذه احلركة يف �أمريكا
الالتينية ،يف جنوب القارة التي تف�شى فيها التباين االجتماعي ب�شكل �صارخ ،وقد توالت ،منذ تفجر الثورة الكوبية �سنة  ،1959ن�ضاالت اجتماعية تطلعت �إىل �إر�ساء العدالة ،دعمتها
حركات ثورية ب�شكل متالحق ،وهذا ما ناق�شه الباحث ميكائيل لويف يف مقاله املن�شور مبجلة التفاهم.
ولئن برزت اختالفات ج ّمة بني �آراء جممل ه���ؤالء الالهوتيني؛
ف�إننا جند يف �سائر �أعمالهم العديد من امل��ح��اور الرئي�سة التي
���ش��ك��ل��ت �أر����ض���ي���ة م�����ش�ترك��ة وم��ن��ط��ل��ق��ا ج���ذري���ا ن��اب��ع��ا م���ن امل��ع��ت��ق��د
التقليدي ،كما �أر�سته الكنائ�س امل�سيحية� ،سواء منها الكاثوليكية
�أو الربوت�ستانتية ،ومنها :تقريع �أخالقي واجتماعي للر�أ�سمالية
باعتبارها نظام حيف وجور ،وبو�صفها �شكال من �أ�شكال اخلطيئة
البنيوية� .أي�ضا توظيف �أدوات التحليل املارك�سية بق�صد تفهم
دواع����ي ال��ف��ق��ر ،والإح���اط���ة ب��ت��ن��اق�����ض��ات ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة ومبختلف
�أ�شكال ال�صراع الطبقي .كذلك خيار م��واالة الفقراء ومنا�صرة
ن�ضاالتهم يف التحرر االجتماعي الذاتي ،وال�سعي اجلاد من �أجل
�إر�ساء العدالة االجتماعية.
ومنها �أي�ضا العمل على النهو�ض بال�شرائح امل�سيحية املعدمة
يف �أو�ساط الفقراء ،ك�شكل جديد من جمهور الكني�سة ،والبحث
عن منط بديل حلياة الفردانية التي �أمالها النظام الر�أ�سمايل،
وق���راءة م�ستجدة للكتاب املقد�س ،حت��وم �أ�سا�سا ح��ول جملة من
الإ�صحاحات الواردة يف �سفر اخلروج التوراتي ،كنربا�س للن�ضال
م���ن �أج����ل ال��ت��ح��رر ل�����ش��ع��ب ي����رزح حت���ت ن�ي�ر اال���س��ت��ع��ب��اد ،و�أخ��ي�را
نقد الثنائية ال�لاه��وت��ي��ة التقليدية باعتبارها نتاجا للفل�سفة
الأفالطونية الإغريقية ،ولأن��ه��ا ال متت ب�صلة للرتاث الكتابي
التوراتي ،الذي يتميز فيه التاريخ الب�شري عن امل�سار الإلهي وال
ينف�صالن.
مل ت���ؤث��ر م�سيحية التحرير بخطها ال�لاه��وت��ي �إال يف جمموعة
�ضئيلة من كنائ�س �أمريكا الالتينية :حيث بقي التوجه ال�سائد
يف ال��غ��ال��ب الأع����م� -إم���ا حم��اف��ظ��ا �أو م��ع��ت��دال ،ل��ك��ن ت���أث�ير تلكامل�سيحية ما كان هينا �أو عر�ضا ،ال �سيما يف الربازيل حيث رف�ض
امل�ؤمتر الأ�سقفي(- )CNBBبرغم ال�ضغوط القوية املت�أتية
من حا�ضرة الفاتيكان وب�شكل متكرر� -إدانة الهوت التحرير.
ذل��ك �أن م�سار الت�أ�صيل ال�لاه��وت��ي يف الثقافة الكاثوليكية يف
�أمريكا الالتينية -وهو ما �سيقود �إىل بروز الهوت التحرير -مل
ينطلق من قمة الكني�سة لي�سري نحو القاعدة ،وال من القاعدة
ال�����ش��ع��ب��ي��ة ب���اجت���اه ال��ق��م��ة ،ول��ك��ن م���ن ال��ه��ام�����ش ب���اجت���اه امل��رك��ز.
فال�شرائح �أو القطاعات االجتماعية يف احلقل الديني الكن�سي
التي �ستغدو املحرك الفاعل يف عملية التجدد -كلها ذات طابعهام�شي �أو متحدرة من الأط��راف بالن�سبة �إىل امل�ؤ�س�سة :اجلهاز
الكن�سي الالئكي و�أعوانه ،واخلرباء الالئكيون ،والكهنة الأجانب،
والتنظيمات الدينية .ففي بع�ض احلاالت ا�ستولت احلركات على

«املركز» و�أ ّثرت على امل�ؤمترات الأ�سقفية (ال �سيما يف الربازيل)،
ويف حاالت �أخرى بقيت معزولة على «هام�ش» امل�ؤ�س�سة.
�ضمن ه���ذا ال�����س��ي��اق ج���اء م��ي�لاد اله���وت ال��ت��ح��ري��ر .ب���د�أ مو�ضوع
التحرر ي�شغل الهوتيي �أم��ري��ك��ا الالتينية الأك�ث�ر تقدما -غري
املقتنعني «بالهوت التنمية» الرائج يف جنوب القارة -منذ �أواخر
�ستينيات القرن املا�ضي .وعلى �سبيل املثال نورد حالة الالهوتي
الربازيلي هوغو �آ�سمان ،الذي �سبق �أن تلقى تعليمه يف فرانكفورت.
فقد لعب دورا بارزا منذ �سنة  1970يف ح�شد �أوىل العنا�صر لبلورة
نقد م�سيحي ذي ط��اب��ع اله��وت��ي حت��ري��ري للتنمية االقت�صادية
امل�ستدامة؛ لكن بحلول عام  ،1971ومع �صدور م�ؤلف غو�ستافو
غ��وت�يراز  -الي�سوعي ال��ب�يرويف ،ال��ذي �أن��ه��ى حت�صيله العلمي يف
جامعتي لوفان وليون الكاثوليكيتني -كان املولد الفعلي لالهوت
التحرير .ففي م�ؤلفه املعنون ب��ـ«اله��وت التحرير  -ال�سياقات»،
���س��ي��ط��رح غ���وت�ي�راز ج��م��ل��ة م���ن الأف����ك����ار االح��ت��ج��اج��ي��ة��� ،س��ت��ك��ون
م��دع��اة لإث����ارة بلبلة يف ال��ت�����ص��ورات ال�لاه��وت��ي��ة داخ���ل الكني�سة.
يف م�ستوى �أول� ،أل�� ّح على �ضرورة ته�شيم الثنائية املتوارثة عن
الفكر الإغريقي :فال وج��ود لواقعني� :أحدهما «زمني» والآخ��ر
«روحي»� ،أو تاريخني� :أحدهما «مقدّ�س» والآخر «مد ّن�س» .هناك
تاريخ موحد فح�سب ،ويف ح�ضن هذا التاريخ الإن�ساين والزمني
ينبغي �أن تتحقق العدالة االجتماعية ،واخلال�ص ،ومملكة الرب.
ال يتعلق الأم��ر برتقب اخلال�ص من �أع��ل��ى؛ ف��اخل��روج التوراتي
يبني لنا ب�شكل ال لب�س فيه «�أن بناء الإن�����س��ان عمل م��ن �صنعه،
يت�أتى تبعا لن�ضاله ال�سيا�سي التاريخي» .كما � ّأن م�سار اخلال�ص
يغدو م�سارا جماعيا و«�شامال» بعد �أن كان خيارا فرديا وخا�صا،
حيث ال يتمثل ال��ره��ان يف �أن ينجو امل��رء بنف�سه ،ب��ل يف خال�ص
وحترر �شعب ب�أ�سره يرزح رهن اال�ستعباد .فلي�س الفقراء �-ضمن
هذه ال�سياق -جمرد مو�ضوع لل�شفقة �أو هدفا للإح�سان؛ لكنهم
على غرار �سائر امل�ست�ضعفني من بني �إ�سرائيل� -صناع حتررهم.وفيما يتعلق بالكني�سة ،ينبغي �أن تكف عن لعبها دور ال�شريك
يف ج��ه��از ال�����س��ي��ط��رة؛ م��ت��ب��ع��ة ال��ت��راث ال��ع��ظ��ي��م لأن��ب��ي��اء ال���ت���وراة
والنموذج ال�شخ�صي للم�سيح ،و�أن تواجه اجلبابرة ،وتندد بالظلم
االجتماعي.
خالل العقود الأخرية ،د�شن الهوت التحرير ور�شات عمل جديدة،
بتناوله بالتحليل مظاهر ا�ضطهاد امل��ر�أة ،و�أ�شكال الع�سف وامليز
امل�سلطة على جتمعات الزنوج وال�سكان الأ�صليني ،كما �ضم �إىل
تلك امل�سائل حتديات التنوع الثقايف والتعددية الدينية واحلوار

بني �سائر املعتقدات ،ف�ضال عن امل�س�ألة البيئية .م�ستهال عمله
بو�ضع الليربالية اجلديدة حمل نقد الهوتي و�سيا�سي ،باعتبارها
ال�شكل اجل��دي��د ال��رائ��ج يف �أم��ري��ك��ا الالتينية ل��ن��ظ��ام م�ضطرب
داخليا �أال وهو الر�أ�سمالية .حيث مل يقت�صر النقد الذي وجهه
اله��وت��ي��و ال��ت��ح��ري��ر �إىل ن��ظ��ام ال�����س��ي��ط��رة ال�����س��ائ��د ع��ل��ى امل��ج��االت
االقت�صادية واالجتماعية والأخ�لاق��ي��ة؛ ب��ل �شمل �أي�����ض��ا املجال
الالهوتي .فقد بدت الر�أ�سمالية -وال �سيما يف �شكلها الليربايل
اجلديد من منظورهم� -شكال من �أ�شكال الوثنية.
فلي�ست امل�س�ألة امل��ح��وري��ة امل��ط��روح��ة ال��ي��وم يف �أم��ري��ك��ا الالتينية
الإحلاد؛ �أي امل�س�ألة الأنطولوجية التي تطرح وجود اهلل؛ بل تتمثل
امل�س�ألة يف الوثنية ،يف ع��ب��ادة الآل��ه��ة املزيفة لنظام اال�ستغالل.
حيث يتميز كل نظام من �أنظمة اال�ستغالل بهذا ال�شكل حتديدا
ب�أنه يخلق �آلهة و�أوثانا ،ت�ضفي قد�سية على اال�ضطهاد ،وتنا�صب
احلياة العداء .فعملية البحث عن الإله احلقيقي يف هذه املعركة
للآلهة تقودنا �إىل ر�ؤية للأ�شياء تنزع نحو ال�صدام مع الوثنية،
والرف�ض للآلهة املزيفة ،والأوث���ان املميتة ،و�أ�سلحتها الدينية
ال��ت��ي ت���روج ل��ل��م��وت .ف���الإمي���ان ب���اهلل امل��ح��رر ،ذل���ك ال���ذي يك�شف
ع��ن ���س��ره يف ن�����ض��االت ال��ف��ق��راء �ضد ال��ق��ه��ر ،ه��و م��ا يكتمل ب�شكل
حا�سم بنفي الآلهة الزائفة فيغدو الإميان من هذا الباب نقي�ضا
للوثنية.
لي�س الهوت التحرير جمرد جمموعة من الن�صو�ص فح�سب؛ بل
هو � ً
أي�ضا ممار�سة ن�ضالية من �أجل العدالة االجتماعية يف �أو�ساط
الطبقات املحرومة ،من داخل ال�شعوب امل�ضطهدة.
ت��ي��ارات املنا�ضلني امل�سيحيني التي ت�شارك يف احل��رك��ة املناه�ضة
للعوملة ���ش��دي��دة ال��ت��ن��وع -م��ن��ظ��م��ات غ�ير ح��ك��وم��ي��ة ،منا�ضلون يف
نقابات �أو يف �أح��زاب ي�سارية ،تنظيمات مق ّربة من الكني�سة -وال
تتقا�سم اخليارات ال�سيا�سية ذاتها .مع ذلك ف�إن جمملها ت�شرتك
يف اخل��ط��وط ال��ك�برى ل�لاه��وت ال��ت��ح��ري��ر ،ك��م��ا ت��ب��ل��ور م��ع رج��ال
الدين ،بل �أي�ضا كما ميار�س من قبل �أ�ساقفة ذائعي ال�شهرة �أو
معروفني بدرجة �أق��ل ،وت�سهم يف النقد الأخ�لاق��ي واالجتماعي
والبيئي للر�أ�سمالية بق�صد العمل لأجل حترير الفقراء.
ان��ت��خ��اب ال��ب��اب��ا ف��ران�����س��ي�����س (ب��رغ��ول��ي��و) م��ن �أم��ري��ك��ا الالتينية
رمب��ا �سيمهد الطريق خللق ظ��روف مالئمة يف ح�ضن الكني�سة
الكاثوليكية؛ لتطور الهوت التحرير .فالدعوة املوجهة لغو�ستافو
غ��وت�يراز لاللتقاء م��ع البابا فران�سي�س يف الفاتيكان ميكن �أن
تكون بادرة لطي �صفحة املا�ضي وتد�شني مرحلة جديدة.
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