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مقــــال

ــــل من روحانية �سيا�سية؟
ت��ع�ترف ب��ت���أث�يره��ا يف ه��ذه امل���أ���س��اة  -على ح��د قول
امل�ؤلف  -فاملجتمع ذو االغلبية امل�سيحية قد �ساهم
ب�ل�ا م��ب��االت��ه يف ب��ع�����ض الأح���ي���ان يف ال��ق�����ض��اء على
املاليني من اليهود ،ولهذا يرى «مت�س» �أن اخلالق
ي�����ش��ع��ر مب��ع��ان��اة ال��ب�����ش��ر ،وه���و ب��ط��ري��ق��ة م���ا ،ينحى
منحى الالهوتي «هان�س يونا�س» ،يف نقده لبع�ض
�أن�����واع ال�ل�اه���وت ال��ت��ق��ل��ي��دي ال����ذي ك���ان ي�����ص��ف اهلل
بالالمباالة« ،ن�ستطيع �أن ن�صلي بعد �أو�شفيتز لأننا
حتى يف �أو�شفيتز قد �صلينا».
وال�شاهد �أن يف بحث «مت�س» يف العالقة بني ال�شعب
ال��ي��ه��ودي والإمي���ان امل�سيحي ن�ستطيع �أن ن��رى �أن
الهوته على وج��ه التحديد اله��وت غربي ،وب�شكل
خا�ص الهوت �أملاين.
ه���ن���ا ت��ب��رز ال���ه���وي���ة ال���ع���رب���ي���ة ،وال����وج����ه امل�����ص��ري
والإن�ساين للباحث الأب جربائيل ،امل�سيحي الديانة،
الكاثوليكي امل��ذه��ب ،العربي الهوية ،اذ مل تطغى
�سمته الدينية على هويته العرقية ،ولهذا يت�ساءل
عرب �صفحات كتابه �س�ؤا ً
ال جوهرياً ،حبذا لو ت�أمله
�صناع القرار يف عاملنا العربي مليا« ....كيف ميكن
ا�ستخدام �أفكار الالهوتي الأملاين «مت�س» يف الو�ضع
ال��ذي يعي�ش فيه ال��ع��رب يف فل�سطني ال��ي��وم؟ وهل
ميكن ا�ستخدام �أفكار مت�س ب�ش�أن �أو�شفيتز للقيا�س
عليها بالن�سبة للعرب م�سلمني وم�سيحيني ،داخل
فل�سطني ،ال �سيما و�أن ال��ك��وم��ي��دي��ا ال�����س��وداء هنا
ه��ي �أن بع�ض ال��ن��اج�ين م��ن �أو�شفيتز ب�أنف�سهم �أو
عن طريق ن�سلهم هم من يقومون بتعذيب العرب
واغتيالهم؟
ي��دع��و ال��ك��ت��اب ال��ع��امل امل�سيحي ال��غ��رب��ي لأن ي��ق��ر�أ
«الكتاب املقد�س» من وجهة نظر املظلومني ولي�س
فقط م��ن وج��ه��ة نظر �شعب بني �إ���س��رائ��ي��ل احل��ايل
فقط.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن �أن «م��ت�����س» مل ي��ط��ب��ق وج��ه��ة
ن��ظ��ره على �شعوب �أخ���رى ،على ال��رغ��م �أي�����ض��اً من
�أن��ه ب�ين �صراحة �أن �أو�شفيتز تلحظ يف ذات��ه��ا كل
املذابح التي ارتكبت عرب التاريخ ،ف�إنه ميكن لفكر
الالهوت ال�سيا�سي �أن يلهمنا ب�أفكار جديدة فيما
يتعلق بو�ضع العامل العربي اليوم ،وب�شكل خا�ص
يف فل�سطني.
ي��ن��ق�����ص��ن��ا ب�����ش��دة ت��ف��ك�ير اله���وت���ي ي��ت��ن��اول ال�����ص��راع
ال��ع��رب��ي  -اال���س��رائ��ي��ل��ي� .إن ك��ان «م��ت�����س» يعترب �أن
ال�لاه��وت بعد ح��دوث ك��ارث��ة �أو�شفيتز ال ميكن �أن
يظل كما هو ،فهكذا ن�ستطيع القول ب�أن الالهوت،
على الأق��ل يف العامل العربي ،ال ي�ستطيع �أن يبقى
كما هو بعد ت�أ�سي�س دولة �إ�سرائيل احلديثة.
و�إذا ك��ان��ت م�س�ألة ال�شر ق��د ط��رح��ت يف �أو�شفيتز
ب�سبب ال�شر ال��ذي ارتكبه النازيون ،يعود ال�س�ؤال
�أق�����س��ى ع��ن��دم��ا ي��ك��ون املت�سبب يف ه���ذا ال�����ش��ر بع�ض

الناجني من جحيم �أو�شفيتز ،وهنا ي�صبح ال�س�ؤال
حول �صالح اهلل �أكرث �صعوبة عندما يرتكب ال�شر،
ال�����ش��ع��ب ال���ذي �أط��ل��ق ع��ل��ي��ه ذات م���رة م��ن ال��ت��اري��خ
ال���ق���دمي «���ش��ع��ب اهلل» ،ك��م��ا ي��دع��ي ن��ف��ر ك��ب�ير من
الإ�سرائيليني املعا�صرين.
�أف�ضل ر�ؤية يب�شر بها الباحث امل�صري ال�شاب االب
جون جربائيل � -إن جاز �أن تكون الكلمة ال�صادقة
ب�شارة يف حد ذاتها  -القول �إنه �إذا ما تنحى الالهوت
ج��اب��ن��ا و�أغ��م�����ض ع��ي��ن��ي��ه م��ن امل�����س���أل��ة االج��ت��م��اع��ي��ة
وال�سيا�سية� ،أما يكون قد قام بخ�صخ�صة للإميان؟
�أي �أن ي�صري الدين �ش�أنا خا�صاً و�شخ�صياً فح�سب،
وبدون �أي طابع جماعي �أو اجتماعي؟.
ال�لاه��وت ال�����س��ي��ا���س��ي ك��م��ا ي��ق��دم��ه «م��ت�����س» اله��وت
ي��ف�����ض��ح وي�����ص��ح��ح ك��ل �أ���س�����س ف��ك��ري��ة اله��وت��ي��ة ،قد
ت�ستخدم �ضد جن�س بعينه� ،أو فئة بعينها ،بل وي�سعى
�إىل حمايتها .ن�ستطيع القول �إن الالهوت ال�سيا�سي
ي��ع��ن��ي �أن ال�����س��ي��د امل�����س��ي��ح ن��ف�����س��ه (ب��ح�����س��ب امل��ف��ه��وم
امل�سيحي) ق��د قتل ب�سبب ه��ذا ال��ت�لاع��ب ،والنفاق
وامل�صالح امل�شرتكة بني �أ�صحاب التيارين الدينى،
وال�سيا�سي .وعلى غرار ما حدث لل�سيد امل�سيح ،تباح
اليوم دماء الأبرياء ،كما جرى احلال بال�ضبط يف
زمن حكم النازيني يف �أملانيا ،وكما ي�ضيع الفقراء يف
العامل اليوم ،وما يحدث على �أر�ض فل�سطني �ضد
�سكانها الأ�صليني من م�سيحيني وم�سلمني على يد
قوى االحتالل اال�سرائيلي� ،إن��ه اله��وت يحاول �أن
مينع ت��ك��رار م��ا ح��دث لي�سوع وم��ا ح��دث لليهود يف
او�شفيتز مرة �أخرى.
هل تك�شف �صفحات الكتاب عن «ازدواج �أخالقي»
غ��رب��ي م��ب�ين وف���ج؟ ذل���ك ك��ذل��ك ب��ال��ف��ع��ل ف��ال��غ��رب

يف حم��اوالت��ه امل�ستميتة م��ن �أج��ل رد االع��ت��ب��ار �إىل
اليهود ب�سبب ما ارتكبه �ضدهم من ظلم يف بع�ض
ال��دول الأورب��ي��ة ،ق��د ق��ام بذلك على ح�ساب �شعب
فل�سطني ،وعلى �أر�ضهم ،وهو بالتايل �أراد �إ�صالح
ظلم بظلم �أخر.
�أف�ضل ما يف الكتاب �أن م�ؤلفه رجل الدين امل�سيحي
الكاثوليكي العربي ،يقوم يف ه��ذا الإط���ار بتوجيه
ال��ل��وم والتقريع ال�شديدين لنظراء ل��ه م��ن رج��ال
ال����دي����ن وال�ل�اه���وت���ي�ي�ن ال���غ���رب���ي�ي�ن ،وه���ن���ا ت��ت��ج��ل��ى
م��و���ض��وع��ي��ة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي م���ن ج���ه���ة ،و�أ���ص��ال��ة
امل�سيحيني ال�����ش��رق��ي�ين م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ،وه���و �أم��ر
يكت�سب معنى ومبنى خا�صا ،يف هذا التوقيت القاتل
واحلا�سم والذي فيه يتم تهجري امل�سيحيني العرب
على يد جماعات ظالمية �أ�صولية كداع�ش وغريها.
ي��ت��ن��اول امل����ؤل���ف ب��ال��ن��ق��د ب��ع�����ض ال�لاه��وت��ي�ين مثل
«فرانت�س مو�سرن» و«مار�سيل دو ب��وا» ،اللذان ذهبا
�إىل �إعطاء �شرعية الهوتية وكتابية �إىل ذلك الظلم
امل��رت��ك��ب �ضد ال�شعب الفل�سطيني ،ب���د ً
ال �أن يكون
تفكريهم الالهوتي والإجنيلي ،وكلمة اهلل امل�ؤمتنني
عليها ،م�ساعداً لهم يف ت�صحيح تف�سرياتهم ،و�أن
يروا يف تلك الكلمة نبع حياة جلميع الب�شر.
نتيجة ل��ذل��ك وب��ال��ط��ب��ع لأ���س��ب��اب �أخ���رى �أك�ث�ر من
ذل���ك ،ي��ع��اين الفل�سطينيون م��ن اح��ت�لال �أر���ض��ه��م
و�أر�ض �أجدادهم ،والأبعد من ذلك يت�أمل امل�سيحيون
م���ن ال��ت��ف�����س�يرات اخل��اط��ئ��ة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا بع�ض
الالهوتيني.
اخلال�صة النهائية لهذا العمل املتميز ورمبا الأول
م��ن نوعه يف املكتبة العربية املعا�صرة ،ه��ي �إن كل
الهوت يدعي تف�سري االحتالل اعتماداً على الكتب
امل��ق��د���س��ة والإمي�������ان ،ب��ع��ي��د ع���ن الإمي�����ان امل�سيحي
احل��ق��ي��ق��ي ،و�إن ك��ل دع���وة ت��ن��ادي ب��ال��ع��ن��ف و�إع�ل�ان
احل��رب املقد�سة با�سم اهلل من �أج��ل م�صالح الب�شر
يف حلظة تاريخية بعينها� ،إمن��ا هو اله��وت مغلوط
ي�����ش��وه ����ص���ورة اخل���ال���ق يف ب��ن��ي ال��ب�����ش��ر وداخ��ل��ه��م،
اولئك الذين يعانون الظلم ال�سيا�سي والالهوتي
وي��دف��ع��ون �أث��م��ان��اً باهظة لأخ��ط��اء وخطايا ال ذنب
لهم فيها ،ومل تقرتفها �أيديهم.
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الالهوت ال�سيا�سي ...هــــ
�إميل �أمني *
هل من املمكن �أن تكون هناك عالقة بني علم الالهوت وعلم ال�سيا�سة؟ هل من املمكن �أن يكون للدين �أثر على ال�سيا�سة بدون تعري�ض مدنية
دولة ما للخطر؟ وبدون �أن تفقد ال�سيا�سة فاعليتها� ،أو يحيد الالهوت بالدين عن جمراه؟ هل من املمكن ح�سب تعبري عامل الالهوت امل�سيحي
الأملاين «مت�س» �أن تت�أ�س�س روحانية �سيا�سية؟ وما عالقة كل هذا بالق�ضية الفل�سطينية التي متر هذه الأيام على نحو خا�ص مبنعطف م�صريي
هام وخطري يف ذات الوقت؟
�أ���س��ئ��ل��ة ع��دي��دة ي��ج��ي��ب ع��ن��ه��ا ه���ذا ال��ك��ت��اب �صغري
احلجم ،والذي ال يتجاوز مائة �صفحة �إال قليالً،
ل��ك��ن��ه ك��ب�ير ال��ق��ي��م��ة وامل��ح��ت��وى وامل�����ض��م��ون ،وه��و
ثمرة �أرب��ع��ة �أع���وام من ال��درا���س��ة ،ق��ام بها الباحث
امل�صري ال�شاب ،وهو الراهب الدومنيكاين كذلك
«جون جربائيل» احلا�صل على املاج�ستري يف علم
ال�ل�اه���وت ال�����س��ي��ا���س��ي م��ن اجل��ام��ع��ة ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة
يف «ل��ي��ي��ل  -ف��رن�����س��ا» ،ح��ي��ث ي�����س��ت��خ��دم حت�صيله
الفكري لتبيان العالقة بني علم ال�لاه��وت وبني
م��ا ح��دث م��ن ا�ستغالله يف �أورب����ا لتحقيق م���آرب
�سيا�سية ،وي�سعى لو�ضع �أ�س�س جتعل من الالهوت
ي�شكل حائط �صد لعدم ا�ستغالله �سيا�سياً ولعدم
ا�ستعماله يف تربير امل�آ�سي.
يلزمنا بداية ونحن يف عاملنا العربي �أن ن�شري �إىل
�أن تعبري ال�لاه��وت ال�سيا�سي ه��و تعبري مل تعتد
ع��ل��ي��ه م�����س��ام��ع��ن��ا ،وح��ي��ن��م��ا ن�سمعه ت��ن��ه�����ض داخ��ل��ن��ا
خم����اوف و���ش��ك��وك ،ف��ي��ت��ب��ادر �إىل �أذه��ان��ن��ا م��ا ي��ق��وم
ب��ه ك��ث�يرون م��ن �إق��ح��ام للدين يف ك��ل ���ش��يء ،و�سعي
بع�ض اجلماعات �إىل فر�ض نظام حكم ثيوقراطي،
ي�سيطر عليه رج��ال دي��ن يحكمون با�سم اهلل ،كما
نتذكر كذلك خ�برات �سلبية ،ح��دث فيها ا�ستغالل
متبادل ب�ين ال��دي��ن وال�سيا�سة ،ب�ين رج��ال الدين،
ورجال ال�سيا�سة.
الالهوت ال�سيا�سي عند امل�ؤلف هو حماولة لإعمال
العقل على ما كتب يف علوم الالهوت ،وعليه يبدو
احل��دي��ث ع��ن اله����وت ���س��ي��ا���س��ي يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي،
لأول��ئ��ك ال��ذي��ن يعرفون معناه احلقيقي ،على �أن��ه
لي�س خلطاً بني ال�لاه��وت وال�سيا�سة� ،أو نوعاً من
الرفاهية الفكرية� ،أو الرفاهية الالهوتية ،فهي
الهوت وليد العامل الغربي ،حيث تختلف الأو�ضاع
االجتماعية وال�سيا�سية هناك اختالفاً كبرياً عن
الو�ضع يف العامل العربي.
من هو الالهوتي الأمل���اين «ي��وه��ان بابت�ست مت�س»
الذي يبني عليه امل�ؤلف �أطروحته للمقاربة بني ما
جرى لل�شعب اليهودي يف �أو�شفيتز (الهولوكو�ست)،
وب��ي��ن حم���رق���ة ال�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي امل�����س��ت��ق��رة
وامل�ستمرة منذ نحو �سبعة عقود وحتى ال�ساعة؟.



ب��اخ��ت�����ص��ار غ�ي�ر خم���ل �إن����ه �أح����د �أه����م ال�لاه��وت��ي�ين
الأمل���ان املعا�صرين ال��ذي��ن ح��رك��ت حم��رق��ة اليهود
يف عقولهم ع�لام��ات ا�ستفهام م��ث�يرة ،ال �سيما يف
الفرتة التح�ضريية للمجمع امل�سكوين الفاتيكاين
ال���ث���اين ( )1965-1962ال�����ذي ان��ع��ق��د يف ح��ا���ض��ر
ال��ف��ات��ي��ك��ان .ف��ق��ب��ل ���س��ن��وات امل��ج��م��ع ل��ع��ب��ت مذبحة
اليهود ككارثة �أودت بحياة ماليني الأب��ري��اء دوراً
مه ًما يف الفكر الالهوتي الغربي ،وب��د�أت الأ�سئلة
تتواتر :كيف نفكر يف اهلل بعد �أن �أحرقت الب�شرية
بع�ضها البع�ض يف �أوربا؟.
ه��ن��ا ظ��ه��ر ال�لاه��وت��ي «م��ت�����س» داخ����ل ه���ذا ال�����س��ي��اق
التاريخي للبحث عن الهوت �سيا�سي جديد ،الهوت
م��ن �أج���ل ال��ع��امل امل��ع��ا���ص��ر ،ال ينف�صل ع��ن واق��ع��ه
االجتماعي وال�سيا�سي.
لقد �سعى «مت�س» �أي�ضاً من خالل كارثة «�أو�شفيتز»
�إىل �أن يربز �أ�سو�أ ما ميكن �أن يتعر�ض لعلم الالهوت
ج���ذري���اً وب����د�أ يف ط���رح ت�����س��ا�ؤالت اله��وت��ي��ة ج��دي��دة
والبحث عن طريقة جديدة ل�صناعة الالهوت.
لقد ك��ان ال�لاه��وت��ي الأمل���اين ���ص��ادق��اً و���ص��ادم��اً معاً،
�صادقاً يف البحث عن ذاك الذي جعل الإن�سان ذئباً
لأخ��ي��ه الإن�����س��ان ك��م��ا ذه���ب «ه���وب���ز» و���ص��ادم��اً لأ ّن���ه
ت�ساءل �إن كان علم الالهوت امل�سيحي قد لعب دوراً
فيما حدث لليهود من كارثة.
وعليه فقد حاول التفكري يف �إعادة الر�ؤى الالهوتية
لتواكب التطور التاريخي للب�شر ،وبالتايل ال ميكن
اال�ستمرار بطريقة �صياغة ال�لاه��وت كما اعتدنا
عليها ،وك���أن كارثة �أو�شفيتز مل تكن ..ما هو عمق
ق���راءة ه��ذا ال�لاه��وت��ي الأمل����اين ال�شهري للمحرقة
النازية؟
�إنه يف واقع الأمر ي�شرح يف كتاباته كيف ميكن �إعادة
التفكري ال�لاه��وت��ي ان��ط�لاق��اً م��ن ك��ارث��ة �أو�شفيتز
من ه��ذا املنطلق ،ويقرتح «مت�س» الهوتيا جديداً
مهمته احليلولة دون تكرار كارثة ب�شرية كاو�شفيتز
يف امل�ستقبل.
وال�����ش��اه��د �أن ���ص��ف��ح��ات ال��ك��ت��اب ت��و���ض��ح بالتحليل
والو�صف امل�سهب فكر الرجل الذي ي�صغى ل�صراخ
ال�ضحايا ،ويحاول �إنتاج فكر الهوتي ال ي�ساهم ،ولو

بطريقة غري مبا�شرة ،يف حدوث م� ٍ
آ�س �ضد �شعب
�أو فئة بعينها� ،إنه يقدم للأوربيني الهوتاً �سيا�سياً
ج���دي���داً ،لي�شكل ح��ائ��ط ���ص��د ���ض��د � ّأي ا���س��ت��غ�لال
�سيا�سي ل�ل�أف��ك��ار ال�لاه��وت��ي��ة ،لقد ع��ا���ش «مت�س»
ذلك يف �صباه ،ور�أى كيف ا�ستغل النازيون �أفكاراً
الهوتية وم�شاعر دينية يف ت�أجيج معاداة ال�سامية،
وقتل ماليني الأبرياء.
ه��ل ل��ن��ا �أن جن��م��ل م��و���ض��وع ه��ذا ال��ك��ت��اب ال �سيما
لغري االخت�صا�صيني يف ع��ل��وم ال�لاه��وت والفقه
وما نحوهما؟
�إليكم م��ا ن�ستخل�صه م��ن ال��ق��راءة املمح�صة لهذا
ال��ع��م��ل ،وم���ا ق��ب��ل��ه م��ن ر�ؤى وط���روح���ات اله��وت��ي��ة،
وانعكا�ساتها على العامل املعا�صر.
�أوالً :الالهوت ال�سيا�سي يف �صيغته التي اقرتحها
«مت�س» هو اله��وت منفتح على ال��ع��امل ،ويف الوقت
ع��ي��ن��ه ي��ح�ترم التمييز ب�ين ال��دي��ن وال���دول���ة ،وه��و
اله��وت ت�صحيحي ي�سعى �إىل احليلولة دون تكرار
م���أ���س��اة �أخ���رى ك�أو�شفيتز .فهو ب��ه��ذا املعنى ينتقد
ب�شدة �أي �أف��ك��ار ق��د ت����ؤدى �إىل ت��ك��رار تلك امل���أ���س��اة،
مي�ضى هذا الالهوت نحو ما هو �أبعد من �أو�شفيتز،
�إن��ه يهتم بال�ضحايا الذين عانوا م�صرياً كهذا يف
ال��ت��اري��خ ،ه��ذا م��ا ي�شري �إل��ي��ه ال��ب��ع��د ال�����ش��ام��ل لهذا
النوع من الالهوت.
بالتايل ،يو�ضع هذا الالهوت داخل جمال الالهوت
الأ�سا�سي� ،إذ يركز على العالقة الأ�سا�سية للفهم
الالهوتي ب�شكل عام ،ومن خالل ذلك ،يحمل نقداً
ت�صحيحياً للنزعة الفردانية التي و�سمت الالهوت
الغربي يف الن�صف الأول من القرن الع�شرين .كما
�أن��ه ح��اول تدريجياً �صياغة ال�����ش��روط ال��ت��ي جتعل
الالهوت املعا�صر �أميناً لهويته امل�سيحية.
يتمثل رد «مت�س» على التحدي الذي يواجه الهوت
م��ا بعد �أو�شفيتز يف نقد �أبائية ومثالية الالهوت
التقليدي ب�����ش���أن ال��ك��وارث ،وي�صبح «م��ت�����س» واع��ي��اً
ب�أهمية و�ضع الكوارث التي ي�سببها الإن�سان داخل
التفكري ال�لاه��وت��ي .وي��رى وج��وب و�ضع �أو�شفيتز
داخ����ل ك���ل ت��ف��ك�ير ح���ول ال�����ش��ر ف��ن��ح��ن ن��ت��ح��ول من
م�����س��ي��ح��ي��ة م���ت�ب�رئ���ة م����ن امل���ح���رق���ة �إىل م�����س��ي��ح��ي��ة

