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مفاهيم اإلحسان
في المسيحيات الحديثة والمعاصرة

٩

زينب الكلبانية

�أثناء مداخلته يف امل�ؤمتر العلمي الدويل للكاثوليك ،املنعقد يف بروك�سل ما بني اخلام�س والثامن من �سبتمرب 1894م ،خل�ص جو�سيبي تونيولو فل�سفة العمل اخلريي من وجهة نظر
م�سيحية يف قوله« :ي�ستند الإح�سان من منظورنا �إىل داللة دينية عميقة� ،سواء �أكان ذلك من حيث �أدواته �أو من حيث �أ�شالكه التعاونية ،لذلك يتخذ العمل اخلريي من منظورنا
طابعا كن�سيا حم�ضا» .ليختتم قوله« :ولطابعه الديني واالجتماعي اتخذ الإح�سان دائما وظيفة تربوية بامتياز ،فهو من هذا الباب ميثل لدينا دائما عامال من عوامل التطور
الذهني» ،وتبعا لذلك �أن نكتب تاريخ الإح�سان هو عبارة عن كتابة فعل ديني خال�ص .وهذا ما ناق�شه الباحث جاين ال بيلال يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم».
بدا يف احلقبة املعا�صرة منعرج حا�سم يف املوقف املتعلق بالفقراء ،وذلك من خالل الر�سالة البابوية «الق�ضايا امل�ستجدة» 1891 -م  -التي ّ
د�شنت مولد العقيدة االجتماعية للكني�سة،
و�أر�ست اخلطوط الكربى للعمل الكن�سي جتاه الفقراء ،و�إىل غاية امل�ستجدات احلادثة مع جممع الفاتيكان الثاين.

ف �ق��د � �ص��اغ ال �ع��دي��د م ��ن الأ� �ش �خ��ا���ص واجل �م ��اع ��ات -م ��ن داخ ��ل
امل�سيحية العاملية -وعيا جديدا جت��اه الأو��ض��اع الدرامية التي
تعي�ش يف �أح�ضانها الطبقة الكادحة؛ ذلك �أن الر�سالة البابوية
امل���ش��ار �إل�ي�ه��ا ه��ي ال��وث�ي�ق��ة الأب��وي��ة الأوىل ال�ت��ي ع��اجل��ت ب�شكل
منهجي الأو�ضاع العمالية ،وع َر�ضت يف الآن نف�سه ر�ؤية الهوتية
وعقدية حول م�س�ألة الفقر والفقراء ،وهو املجال املتعلق تقليديا
بكبار ال�سن واملر�ضى والعجزة وامل�شردين.
م ّثلت ر�سالة «الق�ضايا امل�ستجدة» البابوية نقطة ف��ارق��ة من
خ�لال ت�شديدها على ال�صلة ال��راب�ط��ة ب�ين ال� ُب�ع��د االجتماعي
والإمياين .فقد خرجت الكني�سة من املقد�س ودخلت ثنايا احلياة
االجتماعية بكل تفا�صيلها وتعرجاتها؛ �إذ مثلت هذه الر�سالة
البابوية عودة للتاريخ ،مبا �سمح للكني�سة �أن تت�صالح مع العامل
احلديث .دعا البابا رجال الدين -كما كتب الأ�سقف كوتان�س �أ.
جرمان� -إىل عدم االنعزال وراء جدران كنائ�سهم والذهاب للقاء
النا�س؛ «بعبارة موجزة ينبغي على الراهب �أن يتذكر �أن الإجنيل
ينبغي �أن ي ّ
ُب�شر به الفقراء» .خلف ذلك امل�سعى لتقنية العالقة
بني الفقراء والكني�سة يف �أوروبا �شكال جديدا من ممار�سة املهمة
الدينية.
�أم ��ا ع��ن م�أ�س�سة الإح �� �س��ان ،فيتعلق الأم ��ر مب���س��ار م�ستجد يف
عامل الثقافة -قيا�سا مبا هو �سائد -وجد �أتباعا بني من ُ�سموا
بـ «القدّي�سني االجتماعيني» حينها .مل يغب فيه ال ُبعد العاملي
لتلك احلركة بق�صد اللقاء بالفقراء على نطاق وا�سع .كان هدف
دانييلي كومبوين معانقة �إفريقيا ،وذلك بال�سعي خلو�ض عملية
مزدوجة للتحرر من براثن الفقر واالنعتاق من نري العبودية.
وكان هدف جوفاين باتي�ستا �سكاالبريني وجريمييا بونوماللي
مالحقة املهاجرين� ،سواء �أكان يف الأرجنتني �أو يف �أمريكيا.
وك ��ان ��ت ال�ع�م�ل�ي��ة الأخ� �ي��رة ت���س�ت�ه��دف ك ��ف ال �ن��زي��ف ال� ��ذي حل
ب�إيطاليا جراء وط�أة اجلوع واالحتياج واالندفاع �صوب املهجر.
فقد ظهر بني نهاية القرن التا�سع ع�شر ومطلع القرن الع�شرين
ٌ
جيل من املح�سنني ،مل حتدد �أ�شغالهم بتوفري احلاجات الأولية،
مثل الطعام والك�ساء ،بل تخ�ص�ص بح�سب احلاجات العاجلة يف
املجتمع.
ومت�ي��زت ال�ف�ترة البابوية ل��ر�أ���س الكني�سة بندكتو�س اخلام�س
ع�شر بحدة امل�شاكل ،الناجتة عن اندالع احلرب العاملية الأوىل،
وم��ا أ�جن ��ز ع��ن ذل��ك م��ن ت��زاي��د �أع �م��ال ا إلغ��اث��ة ج ��راء الأو� �ض��اع

الدرامية الناجتة عن احل��رب .يف تلك الفرتة ان�شغل جاكومو
دي �ل�ل�ا ك �ي �ي��زا (ال �ب ��اب ��ا ب �ن��دك �ت��و���س اخل ��ام �� ��س ع �� �ش��ر) مبهمتني
�أ�سا�سيتني على �صلة بال�ش�أن االجتماعي ،وذلك بت�شجيع منه:
من ناحية �أوىل ت�شجيع الإكلريو�س على �إيالء حت�سني الأو�ضاع
العمالية اهتماما ،من خالل التحري�ض على العمل التعاوين،
وم��ن ناحية ثانية وتبعا لر�سالة كونغريغا�سيون املجمع �إىل
�سقف ليل ،املن�شورة �سنة 1919م ،مت القبول والإق ��رار ب�شرعية
العمل النقابي امل�سيحي ،بعد �أن كان حمظورا ،يف م�سعى ملجابهة
العمل النقابي اال�شرتاكي وال�شيوعي.
ان���ش�غ� َل ال�ع��دي��د م��ن الأ��س��اق�ف��ة -ال �سيما يف م�ن��اط��ق ال���ص��راع-
بالأن�شطة اخل�يري��ة امل��وج�ه��ة للمجموعات امل�ح��ارب��ة ولل�شعوب
املحلية �أي�ضا الواقعة �ضحية الغزو .وم��ع اعتالء البابا بيو�س
احل ��ادي ع���ش��ر ال �� �س �دّة ال�ب��اب��وي��ة ال�ع�م��ل اخل�ي�ري -االج�ت�م��اع��ي
والإغاثي -لي�شمل �أرجاء وا�سعة من �أوروبا .كان الإعالن الأبوي
«ال�سنة الأربعون»ال�صادر خ�لال ع��ام - 1931مبنا�سبة الذكرى
الأرب �ع�ين ل�صدور الر�سالة الأب��وي��ة «الق�ضايا امل�ستجدة» -قد
ّ
حث الكني�سة على االن�شغال بالعمل االجتماعي على نطاق عاملي
من �أجل م�ستقبل �أف�ضل للم�سيحية .ومما ّ
حث عليه الإعالن:
الدعوة �إىل تر�سيخ نظام اجتماعي عادل ،واملناداة ببناء اقت�صاد
تعاوين يتميز عن نظريه الر�أ�سمايل واال�شرتاكي.
ويف �إح ��دى خطب البابا بول�س ال�ساد�س �سنة 1963م ،على �أن
الكني�سة تنظر ب�ع�ين ال��ر�أف��ة ل�ل�ف�ق��راء وامل�ح�ت��اج�ين وامل�صابني
واجلياع واملعذبني وامل�سجونني ،مما يعني �أنها تنظر �إىل كافة
ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون؛ ف�ه�ن��اك ارت �ب��اط �إجن�ي�ل��ي ب�ين ال�ط��رف�ين ،حيث
رف�ض البابا مرا�سم التتويج ،ويف كاتدرائية القدي�س بطر�س يف
روم��ا و�ضع التاج ليهبه يف عملية رمزية للفقراء واملحتاجني.
ح�س ديني رمزي متطور ،هدف من
كان للبابا بول�س ال�ساد�س ٌّ
خالل تلك العملية �إىل �إب��راز تخلي الكني�سة �أمام عيون العامل
عن كل �سلطة دنيوية ،لتن�ض ّم �إىل �صفوف الفقراء وامل�ساكني.
لقد د�شن �صعود البابا يوحنا بول�س ال�ث��اين �إىل �سدة بطر�س
�سنة 1987م دورة جديدة يف تاريخ الكني�سة مع العمل اخلريي،
وم ��ن ب�ين ال�ت�ط�ل�ع��ات ال �ك�برى ل�ل�ب��اب��ا ك ��ارول ووج�ت�ي�لا (يوحنا
بول�س الثاين) وهو امل�سعى اجلاد للتقريب بني العائلة الب�شرية
املق�سمة بني ال�شمال واجلنوب ،بني الرفاه واالحتياج ،بني عامل
مطور و�آخر متخلف.

وبهدف تخطي هذا التفاوت الفا�ضح وجه البابا جانبا كبريا
من طاقته �إىل ه��ذا العمل ،و�إن لفت ذل��ك ج��دال كبريا مع ما
يعرف بـ«الهوت التحرير»؛ ففي كل رحالته �إىل عامل اجلنوب
�أ�ص ّر الرجل على �أنّ الكني�سة تريد �أن تكون �صوت من ال �صوت
لهم ،من خالل املطالبة بالعدالة للفقراء ولي�س فقط العي�ش
من ال�صدقة .وب�شكل منهجي ميكن تلخي�ص ر�ؤاه يف الر�سالتني
البابويتني العامتني« :االهتمام بال�ش�أن االجتماعي» (1987م)
و«ال�سنة املائة» (1991م)َ ،ع َّد فيهما يوحنا بول�س الثاين م�س�ألة
التخلف يف جوهر ان�شغاالت الكني�سة لولوج الألفية الثالثة.
وباحلما�س نف�سه ،اكت�شفت امل��ؤمت��رات الأ�سقفية -م��ع �سنوات
ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات -ال�ط��ري��ق �إىل ب�ن��اء ع ��امل ج��دي��د �أك�ث�ر التحاما
ب�ق���ض��اي��ا ال �ف �ق ��راء ،وق ��د جت �ل��ى ه ��ذا م ��ن خ �ل�ال ال �ع��دي��د من
الأن�شطة املحلية .نذكر �أنّ البابا ال�سابق بول�س ال�ساد�س قد
�أب ��دى ف�ت��ورا نحو عمل امل���س��اع��دة و�سعى يف ت�أ�سي�س م��ا ُع��رف
مبنظمة الكاريتا�س اخلريية ،وهو حت ّو ٌل جذري يف ر�ؤية العمل
اخل�يري وفهمه ،ف��أث�ن��اء ع��ام 1972م ح�ين التقى البابا بول�س
ال�ساد�س بالقائمني على هذه املنظمة ،حتدث عن بيداغوجيا
الإح �� �س��ان ،ال ��ذي يتخطى جم��رد ت��وزي��ع الإع ��ان ��ات امل��ادي��ة �إىل
م�أ�س�سة الفعل اخلريي.
حيث ال يقا�س عمل الإح���س��ان بح�سابات الأرق ��ام وبامليزانيات
امل�ضبوطة ،ولكنه يتحول �ضمن الفل�سفة اخل�يري��ة اجلديدة
�إىل ن�شاط اجتماعي حقيقي؛ فالهدف اجلديد هو النهو�ض
باحلياة الب�شرية وحت�سينها عرب امل�شاركة وعرب تر�سيخ مبد�أ
العدالة.
م ��ع م�ط�ل��ع ال �ق ��رن ال ��واح ��د وال�ع���ش��ري��ن وحت ��دي ��دا م ��ع ب��اب��وي��ة
بندكتو�س ال���س��اد���س ع�شر (رات���س�ي�ن�غ��ر)� ،شهد عمل الإح���س��ان
حت ��وال ب��اجت��اه االن �ف �ت��اح ع�ل��ى ق���ض��اي��ا ال �ع��امل وم���ش��اغ�ل��ه .ب��د�أ
ذل ��ك م ��ن خ �ل�ال ال��ر� �س��ال �ت�ين ال �ع��ام �ت�ين« :اهلل حم �ب ��ة» �سنة
 ،2005و«املحبة يف احل��ق» �سنة  .2009حث البابا رج��ال الدين
ع�ل��ى اغ�ت�ن��ام ال�ف��ر���ص اجل ��دي ��دة ال �ت��ي يتيحها ��س�ي��اق ال�ع��ومل��ة.
فامل�سيحيون مدعوون لإب��داع فكرٍ جديد ،وب��ذل طاقات �أوف��ر،
تتمثل يف �أال تنثني الكني�سة عن فعل الإح�سان بو�صفه العمل
الأث�ي�ر للم�ؤمنني ،ومل يغفل البابا باملنا�سبة ع��ن دع��وت��ه �إىل
حتمل امل�س�ؤولية املدينة وال�سيا�سية من جانب امل�ؤمنني لأجل
خدمة ال�صالح العام.
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