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ش. د. إيهاب الخراط
استشاري الطب النفيس، مؤسس ومدير برنامج الحرية من 

الدوبارة،  بقرص  اإلنجيلية  الكنيسة  شيخ  واآليدز.  اإلدمان 

القاهرة. سابقاً عضو منتخب يف مجلس الشورى املرصي.

المسيح والثورة

الواقع العريب أسئلة الهوتية صعبة وشديدة األهمية  طرح علينا 

عرب ثالث موجات من املد الثوري العارم منذ 2011 وحتى اليوم. 

من  أليس  السيايس؟  العمل  تجاه  للمسيحي  واجب  هناك  هل 

عبادتنا  عىل  لنحافظ  إال  أصالً  السياسة  يف  نتدخل  أال  األفضل 

هل  الثورة؟  يف  املسيحي  يشرتك  أن  يصح  هل  كأقلية؟  وحقوقنا 

ميكن فعالً أن نظل محتفظني بالسلمية والالعنف حال اشرتكنا يف 

الدفاع عن مبادئ  الفاصل بني  الحد  ثورية؟ وكيف نضع  أنشطة 

والسياسة؟  الدين  بني  الخلط  وبني  والحرية  والكرامة  العدل 

وسنسعى للتعامل مع هذه األسئلة من خالل هذا املقال.

املسيح رمز ثوري

ألَْشِفَي  أَرَْسلَِني  الَْمَساكنَِي،   َ ألُبرَشِّ َمَسَحِني  ألَنَُّه   ، َعيَلَّ الرَّبِّ  »ُروُح 

 ، الُْمْنَكِسِي الُْقلُوِب، ألُنَاِدَي لِلَْمُْسوِريَن ِباإلِطاْلَِق، ولِلُْعْمِي ِبالْبَرَصِ

الَْمْقبُولَِة«.  الرَّبِّ  ِبَسَنِة  19َوأَكِْرَز  يَِّة،  الُْحرِّ يِف  الُْمْنَسِحِقنَي  َوأُرِْسَل 

(لوقا 4: 18، 19)

القس هوارد ثورمان، هو راعي معمداين أمرييك من أصل أفريقي، 

القس  للدكتور  الفكري والروحي  التكوين  يف  كبرياً  تأثرياً  أثر  وقد 

أمريكا.  للسود يف  املدنية  الحقوق  كينج زعيم حركة  لوثر  مارتن 

له مداخلة هامة يف هذا السياق:

الخارجة  الثالث  املطاردة  كالب  أن  السارة  األخبار  أعلن  »يسوع 

تتعقب  التي  الكالب  والكراهية،  والنفاق  الخوف  الجحيم:  من 

مسرية املحرومني يف كل جيل، ليس لها سلطان عىل الذين يقبلون 

أخباره املفرحة هذه. يف مواجهة عدوانية العامل اليوناين – الروماين 

املنبوذين  لكل  الفداء  وعمل  كلمة  ولشعبه  لنفسه  يسوع  صار 

املعلم  هذا  ذهن  يف  ولدت  التي  املسيحية  وعرص.  جيل  كل  يف 

والحياة  البقاء  للمقموعني  يتيح  كتكنيك  تتجىل  اليهودي  واملفكر 

يف مواجهة القمع، وهذا التكنيك هو واقع أوىل خام. لقد صارت 

لكن  السلطة،  ولذوي  للسادة  ديانة  الحقة  سنوات  يف  املسيحية 

هذا ال ينبغي أن يجعلنا نظن أنها كانت كذلك يف زمن يسوع أو 

يف حياته: »فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس«.

هذه  تجلت  كلام  طازجة  شجاعة  يستجمعون  املقهورون  الزال 

أمامهم. ما نصارع معه يف بالدنا  الخام  األولية بصورتها  الحقيقة 

هو إظهار التدين من واقع سلسلة محددة من األوامر والنواهي 

تطول أو تقرص. وتطول خاصة يف كل ما يتعلق باملظهر الخارجي 

األكرث قابلية للقياس السيع. يصري من الجائز »للمؤمن« أال يبايل 

إطالقاً بالظلم طاملا املجتمع يقبل به. ويواجه الفقر مبجرد تقديم 

أو  خطر  ألدىن  تعرضه  الفقر  جذور  مواجهة  كانت  إذا  اإلحسان 

يف  وحياته  وقته  جل  يرصف  أن  وللمؤمن  املجتمع.  من  رفض 

ترس  مجرد  النهاية  يف  ليصري  ويعمل  املعتاد  االستهاليك  اللهاث 

»البؤس«  من  »ومزيداً  »الرفاهية  من  مزيداً  تنتج  آلة صامء،  يف 

وفقدان  التبلد  من  ومزيداً  الكوكب  موارد  تدمري  من  ومزيداً 

الحساسية يف خضم اللهاث املحموم وراء بيتاً أكرب ومصيف أعظم 

وسيارة أحدث وهكذا دواليك.

هو  للبرش  املتاح  الوحيد  الله«  »حضور  مظهر  يكون  عندما 

اللوائح  تفاصيل هذه  من  مبزيد  الهوس  يصري  والقوانني،  الرشائع 

الواهي  والبديل  املريض  املنفذ  هو  يصري  والنواهي،  واملحرمات 

غري املشبع لعطش اإلنسان ملا هو إلهي. تصري الرشيعة صنامً.

الصورة  نفسه،  يسوع  صورة  تصري  عندما  أنه  املفجع  لكن 

له، صورة شخص  الضيقة  الذهنية  الصورة  أو  أو متثاله  املرسومة 

ال يبحث إال عن هذه املظاهر وال يهتم إال مبا يهتم أغلب الناس 

هي  بعينها  طقوس  مامرسة  أو  بعينها  أقوال  برتديد  ويكتفي  به 

هذه  تصري  وبالتايل  الصحيحة.  العقيدة  عن  »الصحيح«  التعبري 

الصورة ليسوع نقيض من هو يسوع فعالً تصري هذه الصورة أيضاً 

صنامً يعوقنا عن استكشاف من هو الله يف وجه يسوع املسيح.

يغيب  تجسده.  ومعنى  يسوع  يف  الله  ظهور  معنى  عنا  يغيب 

تحول  الذي  النجار  هذا  حياة  كانت  كيف  عن  التساؤل  معنى 

يف  الله  حياة  عن  وإعالناً  اإلنسان  لحياة  نوذجاً  متجوالً  واعظاً 

عقائدية صامء  األسئلة يف صياغات  تتجمد هذه  عندما  اإلنسان. 

أنفسنا  نحن  نصري  وجوده،  نوعية  قوة  وتنكر  يسوع  اسم  تردد 

نصري  بل  وفحواها  رسالته  مضمون  عن  غرباء  ندري  أن  بدون 

غرباء عنه هو نفسه مهام رددنا اسمه.
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الواضحة  واالجتامعية  السياسية  املعاين  عن  كثرياً  وعلمت  قرأت 

أعلن  يسوع  النارصة.  يسوع خدمته يف  بها  افتتح  التي  للكلامت 

من  واالقتطاف  للفقراء،  سارة  أخبار  لحمل  املمسوح  هو  أنه 

وليس فقط  وحرفاً  الفقراء حقاً  املعنى  اللبس،  اشعياء ال يحتمل 

»املساكني بالروح«، وكذا العتق للمسلوبني من حريتهم، والحرية 

اآليات مبدلوالت  نفهم  أن  نعم، ميكن  املنسحقني.  أو  للمطحونني 

نفسية وروحية أيضاً لكن ال ميكننا أن نزعم أننا نوقر كلمة الله 

الكلامت  لهذه  الجيل  االجتامعي  السيايس/  املعنى  نتجاهل  ثم 

»الثورية«.  

 .2011 عام  يف  جاءت  الكلامت  هذا  فيها  رشحت  لحظة  أعظم 

 « وبعد  يناير   25 ثورة  يف  األوىل  اللحظة  من  شاركت  قد  كنت 

موقعة الجمل« وسقوط شهداء كثريين أخربين رشييك يف العيادة 

للمسيحيني  صالة  ينظم  الثورة  شباب  أن  القط،  نبيل  الدكتور 

الجمعة،  املسلمون  – حيث صىل  امليدان  يف  شهدائهم  ذكرى  يف 

ويصلون بانتظام ويجد الثوار من غري الالئق أال يوجد مجال لصالة 

الصديق  موافقة  عن  أسفرت  اتصاالت  بعدة  فقمت  املسيحيني. 

قرص  فريق  اشرتاك  عىل  الكنيسة  وقيادات  موريس  سامح  د.ق 

الكلمة. فخاطبت  أنا  ألقي  أن  الصالة عىل  الدوبارة مبعداتهم يف 

ألف   100 أن  أظن  التحرير،  ميدان  يف  متظاهر  ألف   600 نحو 

التي  الصوت  مكربات  بدائية  بسبب  االستامع  من  متكنوا  فقط 

كنا نستخدمها. قلت لهم: إين آيت إليكم باسم شاب كان يف مثل 

عمركم، حول الثالثني سنة، ملا خرج محتجاً عىل الظلم والطغيان 

بن  عيىس  املسيح  يسوع  الشاب  هذا  واسم  والفساد،  والرياء 

مريم، وفور ذكر اسم الرب ضج امليدان بهتاف مدو تحية السمه 

الرابع،  اإلصحاح  لوقا  إنجيل  من  الشاهد  قرأت هذا  ثم  الكريم. 

وقلت لهم لقد سقط الشهداء من أجل الفقراء ومن أجل الذين 

صادر النظام الفاسد حريتهم وحرمهم من الوعي ومن أي خيار 

كريم وعادل. ثم طلبت منهم أن يدعو ورايئ وقلت »أنتهر روح 

وردد  مرات   3 رددتها  مرص«،  قلب  من  املسيح  باسم  الخوف 

عرشات اآلالف ورايئ. كانت هذه لحظة مجيدة. لكن الرصاع مع 

روح الخوف يف بالدنا مل يحسم حتى اآلن ونحن نقرتب من مرور 

االجتامعية  والعدالة  والحرية  »العيش  ثورة  عىل  سنوات  عرش 

اإلنسانية«. والكرامة 

هل يليق باملؤمن املسيحي أن ينخرط يف العمل السيايس؟

اللحظة الحالية هي لحظة العمل السيايس طويل املدى، وبالرغم 

من التضييق عىل العمل السيايس يجب أن ندرك أّن تطور وعي 

انخراط نخبة مخلصة متفانية  أو تدهوره مرهون مبدى  الشعب 

الكرامة والحرية  يف عمل سيايس طويل املدى يرتكز عىل مبادئ 

والعدالة وإنصاف الفقراء، ال عىل مصالح شخصية أو طائفية أو 

الكنيسة  الشائعة يف  الالهوتية املتعددة  التفسريات  دينية ضيقة. 

السياسة  من  املوقف  عىل  واضحة  انعكاسات  إىل  تؤدي  اليوم 

وهي تتضمن:

تشبه  التفسريي  املنظور  هذا  يف  الكنيسة  االنعزايل:  التفسري   .1

نالوا الخالص يحتمون به واملياه هي متغريات  فلك نوح والذين 

ان  املؤمن  التي عىل  الغواية  أنواع  نوع من  الحارض وهي  العامل 

يتجنبها. مبا فيها العمل السيايس.

يف  الزمان  نهاية  عالمات  يرى  وهو  الرمزي:  األصويل  التفسري   .2

السامعون واملتعاطفون مع هذا  السياسية وبينام يظن  التغريات 

مواقف  يتخذون  نجدهم  السياسة،  عن  انعزال  يف  انهم  التفسري 

رجعية  السياسية  املعسكرات  أكرث  يف  عادة  تصب  وعي  بدون 

الحرب  تأييد  او  ارسائيل  اىل  اليهود  عودة  تأييد  مثل  وخطورة 

التفسري  يفهم  قد  الحالتني  ويف  هرمجدون  باعتبارها  النووية 

يؤدي  و  التدبرييني  أو  األلف سنة  سابقي  بعض  إطار  الرمزي يف 

إىل تغذية مواقف سياسية واضحة و متشددة.

الثورة  وقت  السابق  النظام  مؤيدي  أّن  فأقول  أتجارس  وهنا 

استمرار  رضورة  يربرون  الذين  وجميع  االستقرار«   « ومؤيدو 

اىل  استندوا  واملطحونني،  الفقراء  حقوق  وتجاهل  والظلم  القمع 

أحد هذين التفسريين واحياناً إىل كليهام.

املشيخية يف مرص  الكنيسة  مؤسسو  وكان  االصالحي:  التفسري   .3

البنات  مدارس  أسسوا  األول  الطراز  من  تقدميون  اصالحيون 

االستعامر  وقاوموا  اإلنسان  حقوق  عن  ودافعوا  الرق  وحاربوا 

ذلك  وبنوا  النفس  مع  واتساق  بصالبة  االجتامعي  للعدل  وسعوا 

بأن  اعتقدوا  الذين  نسمة  األلف  الحقو  مدرسة  منظور  عىل 

من  االرض هي  يف  عادلة  انسانية  نظم  واقامة  السيايس  االصالح 

مظاهر تغطية األرض مبجد الرب كام تغطي املياه البحر (اشعياء 

2: 2-4) ( اشعياء11: 6-9) وأدى هذا اىل اصطفاف حركة االحياء 

الديني يف امريكا القرن التاسع عرش (وكانت معظمها قامئة عىل 

االصالح  وراء   (  George Laddراجع انجلند  نيو  أفكار الهوتيّي 
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السيايس واالجتامعي.

هل الثورة خيار مسيحي؟

قال الالهويت املشيخي ورجل النهضات اإلنجييل األشهر يف القرن 

التاسع عرش شارلز جرانديسون فيني: »الثورة تصبح رضورية بل 

وملزمة متى تطلبها وعي الشعب أو فضيلته أو متى فرضها جهل 

الحكم يف  أنظمة  أو  أشكال  أحد  تفشل  فعندما  ورذائله.  الشعل 

أن  الشعب  واجب  فمن  للشعب  الرضورية  االحتياجات  تسديد 

يثور. يف هذه الحاالت يكون االعرتاض عىل الثورة محض عبث ألن 

صالح الله ومحبته هو بصورة ما سبب هذه الثورة«.

وقد طبق فيني هذا املبدأ لتربير الثورة األمريكية، وها أنا تلميذ 

فيني القديم أطبقه عىل الثورة املرصية والثورات العربية وأدعو 

املقالة يف ضوء هذه  بها هذه  بدأت  التي  الشواهد  لفهم  القرّاء 

أن  للقرّاء  وأترك  العبقري  التحليل  اقتطاف  وأواصل  الكلامت. 

يطبّقونه عىل واقعنا املرصي والعريب يقول فيني بعد هذا:

»وعي وفضيلة أباءنا التطهريني (البيورتانيني) جعل النظام املليك 

ورضورياً،  بل  مالمئاً  الجمهوري  النظام  وصار  له.  لزوم  ال  عبئًا 

وسمح الله ألوالده بقدر من الحرية كانوا مؤهلني الستقباله«.

ميادين  يف  املحتشد  والشعب  الشباب  وفضيلَة  وعي  أّن  وأقول 

التحرير جعل عبء التوريث أو التمديد ال لزوم له. وسمح الله 

اختتُم  ثم  الستقبالها،  مؤهلني  كانوا  الحرية  من  بقدر  ألوالده 

املقتطف باستبصار شبه نبوي، يقول فيني رجل الله:

عىل  يعتمد  فعال،  جمهورية  كمؤسسات  مؤسساتنا  »استقرار 

تقدم الوعي العام والفضيلة. إذا أخفق الوعي العام أو الفضيلة 

الخاصة أو الشعبية إىل مستوى يصبح فيه ضبط النفس مستحيالً 

عملياً، فسنسقط مرة ثانية إىل امللكية املحددة أو املطلقة، أو إىل 

االستبداد املدين أو العسكري ... وهذا متيقن بقدر ما هو متيقن 

أن الله يحكم العامل أو أن العلة تدور مع املعلول«

وعي  سيعود  هل  اآلن.  بالدنا  يف  الوطني  التحدي  هو  وهذا 

الشعب إىل مستوى »عيش«، »حرية«، »كرامة إنسانية«، »عدالة 

إىل  االنحدار  يف  يستمر  أم  التحرير  ميادين  مستوى  اجتامعية«. 

وانتهازيات  ضيقة  أنانية  وهواجس  ومخاوف  طائفية  مستويات 

سياسية محدودة.

هل ستنترص شعارات مخادعة مثل التي رفُعت قبل سقوط مبارك 

»عودوا إىل بيوتكم مرص تحتاج إىل سواعدكم« أو تخويفات مثل 

تعيد  والتي  إلخ«.   ... واألخوان  واألجانب  واألجندات  »الكنتايك 

الجيش  بني  »الوقيعة  مثل  اآلن  تقال  مخاوف  يف  نفسها  إنتاج 

البلد«. دورنا اآلن هو  والشعب« و«اإلرهابيون سيدمرون وسط 

يف إيجاد السبل يك تساهم منابرنا ويساهم خطابنا وقبلهام نوع 

وعينا يف رفع وعي شعوبنا.

وعي  إىل  ونصل  اإلنجيلية  أو  املسيحية  الطائفية  سنتفادى  كيف 

إنساين أرحب؟

يف خصم نضال جبار من أجل تخليص أمتنا من الظلم واالقتصادي، 

اجتامعية،  مسائل  »هذه  يقولون:  كثريين  دينيني  خداماً  سمعت 

تلزم  كثرية  كنائساً  ورأيت  اإلنجيل«.  وبني  بينها  حقيقية  صلة  ال 

األخرى، وتقيم متايزاً  بالحياة  إال  تهتم  أخروية »ال  بديانة  نفسها 

دخيالً وغري كتايب بني الجسد والروح وبني ما هو مقدس وما هو 

دنيوي«، كام يقول مارتن لوثر كينج

أن الفعل ال ينبع من الفكر بل  تعلمنا رمبا يف وقت متأخر جداً 

يف  هو  الرش  أمام  الصمت   ...... املسئولية  لتحمل  االستعداد  من 

حد ذاته رش. ولن يربئنا الله. عدم الكالم هو كالم. وعدم الفعل 

فعل.

يقول ديرتيش بونهوفر الالهويت األملاين الذي أعدم بسبب اشرتاكه 

أو تسقط، وتنجح  تقوم  أّن: »املسيحية  يف محاولة الغتيال هتلر 

أو تفشل، بحسب قدرتها عىل اتخاذ موقف احتجاجي ثوري ضد 

العنف والعشوائية وزهو السلطة. بحسب قدرتها عىل الدفاع عن 

النقاط  الضعفاء. واملسيحيون ال يقومون مبا يكفي إليضاح هذه 

املحورية يف إميانهم.

عىل  السلطة.  عبادة  مع  شديد  بيس  تأقلم  املسيحي  العامل 

للعامل ويصدمونه أكرث بكثري مبا  املسيحيني أن يقدموا »العرثات« 

الضعفاء  أكرث قوة لصالح  يتخذوا موقفاً  أن  اآلن. عليهم  يفعلون 

املحتملة«   « الحقوق  بالحفاظ عىل  االهتامم  مزيد من  بدالً من 

لألقوياء«.

هل هناك توجه سيايس للمسيحية؟

يدعوننا  الجديد  العهد  ورسل  القديم  العهد  وأنبياء  املسيح 

للمهمشني  واإلنصاف  الكرامة  وعن  والسالم  العدل  عن  للدفاع 

إىل توجه سيايس.  املبادئ  أن يرتجم هذه  منا  واملطحونني. ولكل 

التوجهات فتدافع عن حرية  اليوم أن تنطلق من هذه  تستطيع 

املثل،  هذه  لتحقيق  كسبيل  الرأساميل  النمو  ورضورة  السوق 
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اإلنتاج  أدوات  عىل  املجتمع  وسيطرة  االشرتاكية  عن  تدافع  أو 

بني  التوازن  أن  ترى  أن  ميكنك  كام  للشيوعية.  السعي  حتى  أو 

الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية هو السبيل 

الوحيد التحقيق هذه التطلعات »الروحية«. بدى جلياً اآلن أنك 

تفوق  أو  العنرصي  الفصل  أو  الرق،  عن  تدافع  أن  تستطيع  لن 

جنس عن جنس آخر وتظل تسمي نفسك مسيحياً، عىل أن هذا 

مل يكن واضحاً دامئاً، من 200 سنة مثال.

اليسار  اليمني أو  ال ينبغي أن تدافع منابر كنائسنا عن توجهات 

أو الوسط وتزعم أن هذه هي »كلمة الرب«. لكن ينبغي قطعاً 

واملطحونني  الفقراء  هموم  حمل  عىل  وشعبنا  أنفسنا  نحث  أن 

ضامن  من  أوسع  هو  مبا  نهتم  أن  البرش.  كرامة  عن  والدفاع 

رفاهيتنا ومستقبل أوالدنا.

السلمية السبيل الثوري لتغيري عامل اليوم

العنف.  نبذ  نحو  بوضوح  اليوم  الثوري  اإلنساين  الوعي  يتحرك 

قوى  عىل  كينج  ولوثر  غاندي  انترص  الالعنفية.  املقاومة  نحو 

بدون  فعال،  كالهام  وماتا  للموت،  باستعدادهم  العنيفة  القمع 

العامل مل يعد  أكرث من  السالح. يف مناطق أوسع وبالد  يرفعها  أن 

يتحرك  الواقع  صار  بل  السياسية  السلطة  يغتصبون«  »العنيفون 

اتجاه أن »الودعاء يرثون األرض«. ونختم بكلامت  أكرث فأكرث يف 

ثورية من دورويث سول، التي درست الهوت التحرير من منصة 

كلية الهوت يونيون بنيويورك : 

» أؤمن بالله

الذي مل يخلق عاملاً ال يتغري

شيئاً عاجزاً عن التغري؛

الذي ال يحكم وفقاً لقواننٍي أزلية

تظلُّ غري منتهكة،

وال يحكم بحسب نظام طبيعي ]يقسم بني[

األغنياء والفقراء

الخرباء والجهلة

والخاضعني؛ الحّكام 

أومن بالله

الذي شاء أن يكون يف الحياة رصاعاً

وشاء أن يغري الوضع القائم املستتب

يغريه من خالل عملنا

يغريه من خالل سياساتنا
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