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بدعوة جديدة ،كان ين�شد �إ�صالح البيت الداخلي اليهودي
وما طر�أ عليه من حتوير وتغيري ،لكن دعوة امل�سيح ذاته
تع ّر�ضت عقب حمنته مع ال�سلطة الرومانية و�أن�صارها
من يهود املعبد �إىل غل ّو ،ويف زحمة املالحقة والت�شريد
واملطاردة الذي �أَ ّ
ع�ترف بها
مل بامل�سيحية الأوىل �إىل �أن اُ ُ
ديانة من جملة �أديان الإمرباطورية عقب �إعالن ميالنو
(�سنة  313ميالدية) يف عهد الإمرباطور ق�سطنطني ،ثم
كديانة ر�سمية يف عهد الإم�براط��ور ثيودو�سيو�س الأول
(�سنة  380ميالدية) ،غ��دت ن�صرانية امل�سيح م�سيحيات
و�أ�ضحى �إجنيل امل�سيح �أناجيل ،مل ت�صل فيها حركة نقد
الكتاب املقد�س �إىل نتائج نهائية رغم اجلهود املبذولة منذ
قرنني �أو �أكرث.
ال��ي��وم ثمة خ ٌّ��ط متط ّور يف امل�سيحية الكاثوليكية ينحو
للم�صاحلة م��ع ال��ي��ه��ودي��ة ،وه���ي م�����ص��احل��ة ق��ائ��م��ة على
دع��ائ��م �سيا�سية بفعل ال��ت��ح��ول اجل���اري يف ال��ع��امل ،وهو
م��ا � ُ��ش��رع فيه منذ االن��ط�لاق يف م�����ش��روع «وح���دة ال�تراث
رحبت
اليهودي امل�سيحي» وط ّ��ي �صفحة املا�ضي� .صحيح ّ
الأو����س���اط ال��ي��ه��ودي��ة� ،سيما منها داخ���ل �إ���س��رائ��ي��ل ،بهذه
امل�����ص��احل��ة «ال�����س��ي��ا���س��ي��ة» لِ ���ا ل��ه��ا م��ن �أث���ر ب��راغ��م��ات��ي على
الراهن ال�سيا�سي ،ولكن تبقى الأو�ساط الدينية اليهودية
وجلة �أمام تلك امل�صاحلة الدينية .فاليهودية العقدية ال
زالت ترى يف امل�سيحية ج�سما غريبا مبن�أى عن التوحيد
النقي ،وه��و ما ي�ضع عقبات جمة �أم��ام تقارب الدينني.
و�إن حتاول امل�سيحية املعا�صرة ،مع �إ�صرارها على مفاهيم
التج�سد والت�أليه والتثليث� ،أن حت�شر نف�سها �ضمن العائلة
الإبراهيمية احلنيفية بدالالتها التوحيدية ال�صارمة،
فالأمر يبقى ع�سريا �ضمن الت�صور اليهودي والإ�سالمي
�أي�ضا� .صحيح ت�شرتك الأدي���ان الثالثة يف جانب وا�سع
من الر�صيد ا ُ
خللقي وتتقا�سم كثريا من عنا�صر املخيال
ال���دي���ن���ي ،ورمب����ا ت���واج���ه ال��ت��ح��دي��ات ذات���ه���ا يف امل�ستقبل
املنظور؛ لكن يبقى التماهي العقدي متع ّذرا ب�سبب الر�ؤية
الثالوثية امل�سيحية ،وه��و ما يجعل اليهودية والإ���س�لام
�أقرب على م�ستوى املفاهيم العقدية منه مع امل�سيحية.
كانت �أبرز بدع م�شروع «وحدة الرتاث اليهودي امل�سيحي»
يف امل�سيحية املعا�صرة الإ�صرار على تهويد امل�سيح وتهويد
فجة تنزع �إىل عرقنة الدين
احل��واري�ين� ،ضمن عمل ّية ّ
اليهودي ،والتغا�ضي عن �أم��ر هام وهو �أن اليهودية قبل
�أن تتح ّول �إىل �سمة عرقية كانت ديانة ك�سائر الديانات
التوحيدية التي عرفتها املنطقة الفل�سطينية� ،شائعة
يف ذل��ك امل��ج��ال الإب��راه��ي��م��ي ال��رح��ب ولي�س يف فل�سطني
وحدها ،بل بلغ متدّدها �إىل �شمال �إفريقيا و�إىل اجلزيرة
العربية .امل�س�ألة املنافية لل�صواب وه��ي �إ�ضفاء الطابع
العرقي على اليهودية ،ف�ترة امل�سيح ،والتغا�ضي عن �أن
اليهودية يف من�شئها ويف متدّدها طيلة عهود طويلة هي
ديانة ولي�ست عر ًقا ،وهو ما ميت ّد �إىل القرون امل�سيحية

الأوىل� .إن �أهايل املنطقة الفل�سطينية وما جاورها ،ممن
ج ّرتهم �أحداث التاريخ �إىل التحول ال َع َقدي من اليهودية
�إىل امل�سيحية ثم الإ�سالم ،تبدو النظرة العرقية للتاريخ
وجل ًة ومرتدد ًة من تو�صيف ه�ؤالء وحتديد هوياتهم.
لقد ابتُدعت عرْقَنة الدين اليهودي بق�صد خلق هويات
وهمية يف ال�شرق ،وه��و منهج يجايف احلقيقة ويتناق�ض
م��ع الفهم التاريخي ال�صائب ملكونات املنطقة� .صحيح
ن�ش�أ امل�سيح داخل احلا�ضنة الدينية اليهودية؛ ولكنّ هذا
ال يعني �أن��ه ينتمي �إىل ع��رق وهميّ .
لعل ه��ذا ما يلتقي
بو�ضوح مع قوله تعاىل ب�ش�أن �إبراهيم عليه ال�سالم «ما
كان �إبراهيم يهوديا وال ن�صرانيا ولكن كان حنيفا م�سلما
وم��ا ك��ان م��ن امل�����ش��رك�ين» (���س��ورة �آل ع��م��ران :الآي���ة ،)66
من حيث نفي �صفة العرقية على الأنبياء واالنفتاح بهم
على �أفق �أرحب وهو الت�سليم واالنت�ساب للتوحيد يف � ّ
أجل
معانيه.
ل��ك��نّ ال��ت��م�� ّع��نَ يف ه���ذا ال��ت��م��� ّ��ش��ي يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ت��اري��خ
الفل�سطيني ،وتبعاته مثل تهويد امل�سيح ،هو قرار م�ؤ�س�ساتي
قبل �أن يكون نتاج بحث علمي� ،صادر عن �سكرتارية وحدة
امل�سيحيني التابعة للكني�سة الكاثوليكية بن�ص «امل�سيح هو
يهودي و�إىل الأبد» وذلك �ضمن وثيقة «اليهود واليهودية»
� :9-1 ،3أف .1644-1636/9ه��ذا وق��د بلغ تهويد امل�سيح
أوج ُه مع خال�صة البابا رات�سينغر ،يف الإر�شاد الر�سويل ما
� َ
بعد ال�سينود�س «كلمة الرب» (.)Verbum Domini
حاول ّ
كل من بارتوليني دي �أجنيلي و�إيلينا ليا يف املبحث
الثالث الإت��ي��ان على بع�ض النقاط يف ه��ذا امل��ج��ال ،ولكن
دون غو�ص يف الق�ضايا الكربى.
من جانب �آخر يربز كتاب «امل�سيحيون و�أ�سفار بني �إ�سرائيل»
�أن العالقة الرابطة بني الطرفني تت�ض ّمن وف��ق الن�ص
الإجنيلي ثالثة �أبعاد يف التوا�صل مع املوروث التوراتي:
عب م�شواره
البعد الأول يت ّمثل يف الإمتام ،حيث �أن امل�سيح ْ

ع�بر عنه مقوله يف الإجن��ي��ل كان
ال��دع��وي ،ف�ضال ع�� ّم��ا ّ
�سائرا �ضمن �سياق الإمتام وال�سري على خطى الأ�سالف،
وهو م�سلك �سلكه كافة �أنبياء العائلة الإبراهيمية �إىل غاية
النبي حممد (�ص) حيث يزكي الالحق ال�سابق؛ والبعد
ال��ث��اين يتم ّثل يف القطيعة ،وه��و �أن الر�سالة امل�سيحية
قطعت جذريا مع جملة من ال�شرائع اليهودية املغالية،
ومن هذا الباب �ش ّكلت قطيعة مع ال�سابق؛ والبعد الثالث
يتم ّثل يف ال��ت��ج��اوز ،وه��و �أن امل�سيحية ّ
تخطت اليهودية
يف العديد من امل�سائل ،و�أن�ش�أت ت�أويلية جديدة للمقول
التوراتي و�سعت يف ترويجها ،ولعل �أب��رزه��ا التحول من
التوجه لليهود ر�أ�سا �إىل التوجه للعامل ،وهو ما يتجلى
�ضمن هذا ال�سياق يف �سعي الت�أويل امل�سيحي لال�ستحواذ
على مفهوم امل�سيحانية ،ومن َث ّم على �شخ�ص امل�سيا .فما
�شخ�صا يف الغيب ُينتظر جميئه ليخ ّل�ص بني
عاد امل�سيا
ً
�إ�سرائيل ،كما ّ
ب�شر بذلك العهد القدمي يف العديد من
متج�سدا يف امل�سيح ليخ ّل�ص العامل
املوا�ضع ،بل �أ�ضحى
ّ
وميلأ الأر�ض عدال ونورا «فال ترفع � ّأمة على � ّأمة �سيفا وال
يتلقنون فنون احلرب بعد» (ميخا� ،)3 :4أو ما يرد يف �سفر
�إ�شعياء «ويحدث يف �آخر الأيام �أن جبل هيكل الرب ي�صبح
�أ�سمى من كل اجلبال ...فيق�ضي بني الأمم ويحكم بني
ال�شعوب الكثرية ،فيطبعون �سيوفهم حماريث ورماحهم
مناجل ،وال ترفع �أم��ة على �أم��ة �سيفا ،وال يتد ّربون على
احلرب فيما بعد» (�إ�شعياء .)4-2 :2مت ّثل تلك العنا�صر
الثالثة امل�شار �إليها جوه َر العالقة الرابطة للم�سيحية
باليهودية ،وهي عنا�صر حمورية يف فهم طبيعة العالقة
بني اليهودية وم�سيحية امل�سيح.
الكتاب يف منتهى الأهمية من حيث معاجلة ق�ضية دقيقة
متع ّلقة بالعالقة بني الدينني اليهودي وامل�سيحي ،لكن
ما يبقى خافتا ودون تعميق وهو �إب��راز الإط��ار ال�سيا�سي
املعا�صر الذي ظهر فيه هذا الطرح اجلديد يف امل�سيحية.
فلي�س دور ال��درا���س��ات ال�لاه��وت��ي��ة اجل�����ادة� ،أو الأب��ح��اث
املتعلقة بتاريخ امل�سيحية واليهودية ،بلوغ نتائج تتالءم مع
خيارات امل�ؤ�س�سة الدينية و�إمنا عر�ض احلقائق مبن�أى عن
تلك اخليارات املتق ّلبة.
----------------------------الكتاب :المسيحيون وأسفار بني إسرائيل.
تأليف :برونيتّو َس ْلفاراني.
الــنــاشــر :مــنــشــورات ديــهــونــيــان (بولونيا-
إيطاليا) «باللغة اإليطالية».
سنة النشر.2018 :
عدد الصفحات128 :ص.
* أستاذ تونسي بجامعة روما
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المسيحيون وأسفار بني إسرائيل
ّ
س ْلفاراني
لبرونيتو َ
ِّ
عزالدين عناية *
تحديدا،
هم على صلة باألصول الدينية للمسيحية في عالقتها باليهودية وبإرث العهد القديم
يدور مدار هذا الكتاب حول موضوع ُم ٍّ
ً
كتابي واحد،
ومن َث ّم حول البناء الالهوتي للدين المسيحي ،أال وهو كيف اشترك دينان توحيديان (اليهودية والمسيحية) في مرجع
ّ
حد الفراق والتغاير ،ور ّبما شارفت في مراحل تاريخية مستوى من
اختلفت القراءة
وهو العهد القديم ،وكيف
ِ
ِ
وتباينت الرؤية بينهما إلى ّ
المعاصرة وما شهدته العالقة
العداء المكشوف؟ فقد ساد على مدى عهود جفاء بين الدينين بلغ مستوى القطيعة؛
ّ
لكن مع التحوالت ُ
مستجدا في الرؤى الالهوتية بقصد
من تطبيع بين الدينين ،سيما في أعقاب مجمع الفاتيكان الثاني ( ،)1965-1962استلزم األمر نظرًا
ّ
تنقيتها من الغلو واألخطاء ،ومن كل ما يسيء للعالقة بين الطرفين.

عب الكاتب اليهودي يعقوب نوزنر عن واقع العالقة
لقد ّ َ
ال�شائكة ب�ين الدينني ،وع�� ّم��ا يل ّفها م��ن تباعد يبلغ حد
التغاير� ،سواء من زاوية تاريخية �أو عقدية ،قائ ً
ال :ينبغي
�إدراك��ه��م��ا «ال��ي��ه��ودي��ة وامل�سيحية» كمنظومتني دينيتني
م�ستق ّلتني ك ّليا ،وبالتايل ال يجوز حتى احلديث عن تو ّلد
امل�سيحية م��ن رح��م ال��ي��ه��ودي��ة ،لأ َّن كلتا املنظومتني ،يف
م�ستوى املرحلة التكوينية (القرن الثاين  -القرن الرابع
امليالديني) ،كانتا مك َّونتني من �أنا�س خمتلفني وتتحدّثان
ويتوجه كل منهما �إىل رهط ُمغاير.
عن �أ�شياء متباينة،
ّ
ف��ال��ط��روح��ات ال�تراث��ي��ة ال��ت��ي تعترب اليهود وامل�سيحيني
«�أقارب» من جانب ديني هي مبثابة �أ�سطورة ،لأنّ كليهما
يقر�أ «العهد القدمي» ،لكن ّ
لكل قراءته وت�أويله وخلفيته.
ور َد ذلك �ضمن كتابه ال�صادر بعنوان «اليهود وامل�سيحيون:
�أ�سطورة الرتاث امل�شرتك» (ميالنو.)2009 ،
الكِتاب احل��ايل «امل�سيحيون و�أ�سفار بني �إ�سرائيل» الذي
ن���ت ّ
���ول ع��ر���ض��ه ،وال�����ذي جت�� ّن��د ل��ت���أل��ي��ف��ه جم��م��وع��ة من
امل�ؤرخني والأنرثوبولوجيني والالهوتيني الإيطاليني،
حاول �إعطاء خال�صة ،وتو�ضيح موقف للم�سيحيني من
الن�صو�ص الدينية اليهودية التي ُتع ّد م�صدرا ُمله ًما من
م�صادر الدين امل�سيحي �أي�ضاً .فالكتاب م���ؤ َّل��ف جماعي
���س��ه��ر ع��ل��ى �إع������داده ب��رون��ي��ت��و ����س��� ْل���ف���اراين ،وه���و اله��وت��ي
كاثوليكي و�أ�ستاذ علم التب�شري واله��وت احل��وار يف كلية
�إمييليا روم��ان��ي��ا ل�لاه��وت ب�شمال �إي��ط��ال��ي��ا��� .ص��درت ملع ّد
الكتاب جملة من الأع��م��ال متعلقة باملجال الديني منها
«الهوت الأزمنة املرتابة» « ،2018العامل الديني :الأديان
�إزاء واقع العوملة» « ،2012ملاذا ينبغي �أن يح�ضر الدين يف
املدر�سة؟»  2011وغريها من الأعمال.
ج���اء امل��ب��ح��ث الأول م��ن ك��ت��اب «امل�سيحيون و�أ���س��ف��ار بني
�إ�سرائيل» من �إع��داد برونيتو �س ْلفاراين بعنوان« :الكتاب
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واح�� ٌد وال�� َو َرث��ة اث��ن��ان» .انطلق فيه �صاحبه من فر�ضية
ا�ستحالة ف ْه ِم العهد اجلديد بدون العهد القدمي ،فالعالقة
ال��راب��ط��ة كما ي��ق��ول :ه��ي ع�لاق��ة «ذه���اب و�إي����اب» ثنائية،
ولي�ست من طرف واح��د .والأناجيل والر�سائل التي بني
�أيدينا اليوم والتي مت ّثل ال�سند الديني الأقرب للم�سيحي
عن امل�سيح يت�ضاءل عمقها� ،أو بالأحرى يتال�شى مدلولها
يف غياب ن�ص «التنك» �أو «التاناخ» كما يرد بالعربية ،وهي
الأح����رف الأوىل مل�س ّميات الأق�����س��ام الرئي�سة م��ن العهد
القدمي .فـ«التاء» من كلمة توراة ،وت�شمل اخلما�س ّية� ،أي
(�سفر التكوين ،و�سفر اخل��روج ،و�سفر ال�لاوي�ين ،و�سفر
العدد ،و�سفر التثنية �أو اال�شرتاع) .وحرف الـ»نون» ن�سبة
للأنبياء ،وتتك ّون من جمموعة �أ�سفار الأنبياء املتقدّمني
منهم واملت�أخّ رين :مثل ي�شوع و�صموئيل و�إ�شعياء و�إرميا
وعامو�س وع��وب��دي��ا .و�أم���ا ح��رف «ال��ك��اف» فهو م�ستوحى
م��ن ت�سمية الكتب ،وه��و ي�ض ّم �أ�سفار امل��زام�ير والأم��ث��ال
واجلامعة وغريها ،وهي الأق�سام الثالثة الرئي�سة التي
تك ّون الكتاب املقدّ�س اليهودي.
ي��ج��د الإجن���ي���ل جت������ ّذره يف ال��و���س��ط ال���ي���ه���ودي مب��وج��ب
اجلغرافيا الر�سالية للم�سيح (ع) ،فقد ورد يف �إجنيل متى
(« )24 :15مل �أر�سل �إ ّال �إىل خراف بيت �إ�سرائيل ال�ضالة»
ويف مو�ضع �آخ��ر «�إىل ط��رق �أمم ال مت�ضوا و�إىل مدينة
لل�سامريني ال تدخلوا ،بل اذهبوا باحلريّ �إىل خراف بيت
�إ�سرائيل ال�ضالة» (م��ت��ى .)7-5 :10يف الواقع ا�ستهداف
امل�سيح الر�سايل لليهود بر�سالته هو نابع لديه من ت�صديق
مطلق باحلقيقة التوراتية ،فالديانة اليهودية هي مبثابة
اليقني الثقايف .و�ضمن هذا ال�سياق جاءت املفاهيم الدينية
امل�سيحية �سواء ما تع ّلق منها مبملكة الرب� ،أو بامل�سيا� ،أو
بالعهد ،م�ستوحاة من الت�صورات اليهودية.
ما ُت ّ
و�ضحه �أنرثوبولوجيا الأدي���ان �أنّ الأ���ص��ول الدينية

تكون عميقة وموغلة حني تكون �أ�صو ًال م� َ
ؤ�سطرة ،وهذا
ما يجلو من االهتداء احلديث لتلك الأ�صول مع امل�سيحية
«التائبة» ،فك�أنها بعد عالقة النفي للأ�صول اليهودية تعود
متلهّفة �إىل تلك الأ�صول بح ًثا ع ّما هو مفقود و�إمتاما ملا
يعرتيها من نق�ص .لكن يف ُمقابل هذا التيار ال�سائر نحو
الته ّود داخل امل�سيحية املعا�صرة ال زال هناك تيار مي ّثله
اللوفابريون ،وهم �أتباع املون�سنيور مار�سيل لوفابر املن�شق
عن الكني�سة الكاثوليكية ،يرف�ض موجة التهويد وي�ص ّر
ع��ل��ى احل��ف��اظ ع��ل��ى م�����س��اف��ة م��ن ال��ي��ه��ود �ضمن ت���أوي��ل��ي��ة
خا�صة يف فهم العهد ال��ق��دمي .وللتو�ضيح اللوفابريون
ه��م ف�صيل اله��وت��ي راف�����ض ل��ق��رارات املجمع الفاتيكاين
ويعتربها فاقدة للقيمة الدغمائية ،ملا اتخذه املجمع من
مت�س الليتورجيا واللغة الالتينية .فقد رف�ض
مواقف ّ
اللوفابريون مواقف الكني�سة ب�ش�أن االنفتاح على الأديان
الأخرى ،حتى ولو كان ذلك االنفتاح براغمات ًيا ،الخرتاق
م�سا م��ن م��ب��د�أ «ال
�شعوب تلك الأدي����ان ،واع��ت�بروا ذل��ك ّ
خال�ص خارج الكني�سة» ،لِ ا يقدّرون ما يت�ض ّمنه من وقوف
ندّي ،مع �أديان ،يعتربونها زائفة ومنحرفة و�ضالة.
ي��ب�رز �إي���ري���و ك��ا���س��ت��ل��ل��وت�����ش��ي يف ب��ح��ث��ه امل��ع��ن��ون ب���ـ»ق���راءة
م�سيحية يف �أ�سفار بني �إ�سرائيل» �أن املتابعة التاريخية
لت�ش ّكل ال�����س��ردي��ة امل�سيحية ال�لاح��ق��ة للم�سيح (ع) قد
�����ص ال���ي���ه���ودي ،وم���ن َث��� ّم
اع��ت��م��دت اال���س��ت��ح��واذ ع��ل��ى ال��ن ّ
ح�صلت قراءة م�ستجدة ور�ؤية مغايرة �أبعدتها عن الفهم
امل�سيحي البدئي لليهودية ،فما كانت امل�سيحية البدئية
دينا م�ستقال عن اليهودية بل ن�ش�أت داخ��ل ح�ضن املعبد
اليهودي وداخ��ل الر�ؤية الدينية اليهودية� .صحيح كانت
ال��ي��ه��ودي��ة ال��ف�� ّري�����س��ي��ة والأط���ي���اف الأخ�����رى ال�����ص��ادوق��ي��ة
والنامو�سية ،تعترب امل�سيح مبتدِ عا وجم��دف��ا يف الدين،
ول��ك��ن امل�سيح (عليه ال�����س�لام) م��ا ك��ان ي��ن��وي اال�ستقالل

