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 »ناعمة« عىل كل فساد ينخر يف قلب اإلنسان فينعكس، ال محالة،

السالَم يصنع  فال  الخارجية.  واملجتمعية  اإلنسانية  العالقات   عىل 

الله. ومع  النفس،  مع  السالم  له  له صار  الذي  غري  اآلخرين   مع 

 حني يتغرّي الداخل، يتبّدل الخارج. إن هذا املفهوم جدُّ واضح يف

 الكتاب املقدس، فها هو الرسول بولس يؤكد أن األشياء العتيقة

 كلها قد مضت، فالكل صار جديًدا. و«الكل« هنا هو تلك النظرة

 الشاملة ملظاهر الحياة وتفاصيلها، هو منظار حكمنا عىل ما نفعل

 وما نرى حولنا. هذا املفهوم أسايس يف معرض حديثنا عن الثورة

إىل تنظر  ال  املسيحية  ألن  ذلك  مسيحي؛  منظور  من   والتحرر 

يأيت حني األفضل  أن  تعتقد  وال  نظرة خارجية سطحية،   املجتمع 

فالتغيري الحكم.  أو ذاك من كريس  أو يذهب هذا  النظام   يتغري 

التي تحدثها تعاليم الثورة   االجتامعي الحقيقي يف املسيحية هو 

 املسيح داخليًّا يف قلب اإلنسان، لريجع إىل الله، ومن ثم يتصالح

بدوره عىل حياة ينعكس  الذي  اآلخرين—األمر  نفسه، ومع   مع 

ديوچينيتوس إىل  الرسالة  عنه  عرّبت  ما  هذا  عامًة.   املجتمعات 

متزامنتني: حقيقتني  عىل  أكّدت  والتي  للميالد(  الثاين   )القرن 

 املسيحيون يعيشون يف قلب املجتمع وال يتغّربون عنه، ولكنهم

 مغايرون يف معايريهم األخالقية عن بقية املجتمع. هذا ما مكّن

 املسيحيني أصاًل من الثورة ضّد رشور املجتمع وانتهارها وانتقادها.

التغيري عن  يتكلموا  أن  لهم  ممكًنا  فصار  حياتهم،  تغرّيت   لقد 

ذات املجتمع  فساد  اعرتى  ما  عىل  ثورتهم  وصارت  املجتمع،   يف 

 .مصداقية، ووجدت َمْن يصغي لها، ويتغرّي

أي  ثورة »لطيفة«  الثورة  إن هذه  نقول  أن  ببساطة،  لنا،  وميكن 

أو  تتسبب يف سفك دم،  ثورة ال تحدث صخًبا، وال  صامتة. هي 

املوت.  ال  الُفضىل،  الحياة  هو  هدفها  ألن  الناس؛  أرواح  ازهاق 

مثُل الثورة املسيحية كَمَثِل عمل امللح. عمُل امللح لطيف بسيط 

الثمر. لكن، ال ينجح  النتائج، ومضمون  غري صاخب، لكنه مؤكد 

امللح  أما  ليشٍء!  بعد  يصلح  ال  فاسًدا.  كان  إن  عمله،  يف  امللح 

لبقية  صامتة،  بسيطة  ثورة  يف  فساده،  عدم  فينقل  الفاسد  غري 

الطعام فيصري الطعام كلّه مملًحا. جدير باملالحظة أن هذا النوع 
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 يف ظّل ما مّر به العامل العريب يف السنوات املاضية من أحداث ثورية

 وتغيريات سياسية غرّيت أنظمة حاكمة وأبدلتها، تسأل الكثريون

التباين إزاء  الثورة والحريات، وخاصة   عن املوقف املسيحي من 

 امللحوظ يف املواقف املسيحية الداعمة للثوار أو املساندة لألنظمة.

 ويبدو أن السبب الحقيقي وراء هذا السؤال هو الوقوف عىل فهم

املسيحي، الدين  رجال  بعض  من  ترصيحات،  من  بدر  ملا   أعمق 

 داعمة ألنظمة ثارت عليها شعوبها، وأسقطتها. يف الواقع، تضاربت

 اإلجابات املقّدمة واختلفت باختالف البلد أو طبيعة العالقة بني

 الكنيسة والدولة. فام هو املوقف املسيحي إزاء الثورة؟

 بادئ بَْدٍء، يجب مالحظة أن املسيحية، مع أن لها موقًفا الهوتيًّا

 ميّس جميع مظاهر الحياة، إال أنها ال تتخذ موقًفا سياسًيا معيًنا ميكن

 أن يُشار إليه عىل أنه »املوقف« الرئيس الذي تتبناه املسيحية من

 السياسة. فاملسيحية، وإن كانت تتفاعل مع الحياة السياسية عن

 طريق مبادئ امللكوت، إال أنها ليست »ديًنا سياسًيا« بحرص اللفظ.

السياسة، وال ليس  للمسيحية  الرئيس  االنشغال  أن   املقصود هنا 

 إدارة حكم البالد، وال وضع رشائع تنظم الحياة العامة، وتضبطها؛

 بل أن يكون بني االنسان والله سالٌم حقيقي، وأن يعّم هذا السالم،

 بدوره، البرش أجمعني يف عالقاتهم ويف مجتمعاتهم. ولكن هذا ال

 يعني بالطبع أن املسيحية ال تتكلم وال تتشابك مع القضايا التي

 يعيشها البرش. فملكوت الله غري محصور يف مبنى الكنيسة! وهو

 ميتد ليشمل كل صغرية وكبرية يف الحياة اإلنسانية. هذا ما عرّب عنه

بُوَن أَْو تَْفَعلُوَن  الرسول بولس يف قوله: »َفإَِذا كُْنُتْم تَأْكُلُوَن أَْو ترَْشَ

ٍء لَِمْجِد اللِه« )١ كو ١٠: ٣١ .)َشْيًئا، َفاْفَعلُوا كُلَّ َشْ

الثورة من منظور مسيحي؟ وهل نفكّر يف  أن  إذن، ميكن   كيف، 

 تشّجع املسيحية أتباعها عىل االنخراط يف الثورات السياسية؟ وما

يفوتنا، أن  يجب  ال  القيود؟  من  للتحرر  املسيحية  الدعوات   هي 

 مطلًقا، أن نذكر أن املسيحية تركّز أول كل شء عىل قلب اإلنسان،

لنا أن الرتكيز يّتضح  الداخلية مع الرش والخطيئة. بهذا   ومعركته 

وتعطي األشياء،  موازين  تقلب  داخلية  لثورة  تدعو   املسيحية 

 اإلنسان معياًرا جديًدا للحكم عىل األمور والنظر إليها. إنها ثورة



27

Telos Magazine, No 1 , 2020 مجلة تيلوس، العدد 1، 2020

املسيحية والثورة

الحدث الداخيل وتداعياته الخارجية

وجيه يوسف

ما  وهذا  »ال-ُعنفّي.«  بالتأكيد  هو  الصامت  الثوري  العمل  من 

املسيحيني  والالهوتيني  املفكرين  من  كثري  به  ونادى  عنه  تكلّم 

أن  للبعض  يظهر  ورمبا  كينج.  لوثر  ومارتن  بونهوفر  كديرتيخ 

من  خالية  تكون  أن  للثورة  فكيف  الفكرة.  هذه  يف  تناقًضا  مثّة 

قوتها.  يف  الرباكني  تشبه  الثورات  أن  معروف  والصخب؟  العنف 

لكن ليست هكذا الثورة املسيحية. امللُح، منوذُج الثورة املسيحية، 

البتة. صخًبا  يُسّبب  وال  ضجيًجا،  يُحدث  وال  صمت،  يف  يعمل 

كذلك، فامللح ال ميلّح جزًءا واحًدا من الطعام دون بقية الطعام. 

االنغامس املسيحي يف الثورة عىل كل مظاهر املفاسد يف املجتمع 

اإلشارة،  سبقت  كام  الله،  ملكوت  إن  الكيفية.  بنفس  تُستعلن 

مدعوون  فاملسيحيون  وبالتايل  الحياة،  مظاهر  كل  ليشمل  ميتد 

نظرة  الله  ملكوت  عن  نظرتهم  املظامل، ألن  كل  يثوروا عىل  ألن 

شمولية. وبالتايل، ال يجب أن تنحرص الثورة يف جانب واحد من 

كل  يف  ومستعلنة  شء،  لكل  شاملة  تكون  بل  الحياة،  جوانب 

مناحي الحياة. يقول دستور الكنيسة اإلنجيلية يف مرص، يف املادة 

٣٨: »إن من أهم واجبات الكنيسة أن تؤدي شهادة رصيحة بأن 

يف  بارًزا  ظهوًرا  تظهر  أن  يجب  املسيحية  والعدل  املحبة  مبادئ 

مدنية،  أو  تجارية،  أو  أو صناعية،  كانت،  العالقات شخصية  كل 

الثورة  عمل  شمولية  عن  التعبري  هذا  إن  دولية.«  أو  قومية،  أو 

بشتى مجاالت  املسيحيني  انشغال  يجعل  أن  شأنه  املسيحية من 

يثور عىل طرائق  الذي  فاملدّرس  الحياة موضوًعا ال جدال حوله. 

التعليم البالية؛ والعامل الذي يثور ساعًيا لتحسني أحوال العامل 

دائرته  ألعضاء  باألفضل  مناديًا  يثور  الذي  والربملاين  املصانع؛  يف 

االنتخابية؛ والطبيب الذي يثور عىل األوضاع الطبية الفاسدة يف 

املصّحة—كل هؤالء يعملون يف إطار ملكوت الله، ويثورون من 

العباد واالرتقاء  أجل تحقيق قيم كتابية من شأنها تحسني حياة 

بحال البالد.

يتضح لنا أيًضا أن الثورة املسيحية هي ثورة بّناءة تسري يف اتجاه 

كتابية،  مبادئ  من  تنطلق  ثورة  بالتأكيد  وهي  املعامل.  معروف 

ومنظوره  العامل  بأفكار  تصطدم  ما  غالًبا  املبادئ  هذا  ألن  ولكن 

ما  وهذا  للعامل.  »مخالًفا«  بُعًدا  املسيحية  الثورة  فتأخذ  لألمور، 

ميكن أن نسميه ثورة »عكس-حضارية.« واملقصود هنا أن الثورة 

املسيحية يف شموليتها تثور لتصحح األوضاع املعكوسة، ومضادة 

السري  هذا  إن  البرشية.  املجتمعات  يف  السائد  الحضاري  للواقع 

عكس االتجاه هو يف الواقع سري يف االتجاه الصحيح بهدف تعديل 

املسار، والرجوع باألمور إىل ما كانت عليه، أو ما يجب أن تكون 

عليه. 

ولنتذكّر هنا عرص اإلصالح الديني. صارت األمور عكس ما يجب 

أن تكون عليه، فتغوََّل اإلكلريوس يف حياة الناس حتى منعوهم من 

قراءة كلمة الله، وفرضوا عليهم ما مل يقله الكتاب مطلًقا، ووضعوا 

كلمة  وضعوا  املصلحون،  ثار  وإذ  تُحتمل.  ال  أثقااًل  كاهلهم  عىل 

الله بلغة الشعب املحلية؛ فرتجم يوحنا ويكليف الكتاب املقدس 

إىل اللغة اإلنجليزية، بينام ترجم مارتن لوثر كلمة الله إىل اللغة 

رجاالت  من  بعدهم  أتوا  ومن  املصلحني،  ونادى جميع  األملانية. 

ذاك العرص، بتحرير اإلنسان من قبضة الوسطاء الدينيني، والرتكيز 

عىل أن الطريق إىل الله كّرسه املسيح عىل الصليب، وجعله ممكًنا. 

التي  الثورة  احداث  العظيم يف  الدور  الثورية  األفكار  لهذا  وكان 

شهدتها أوروبا، بل والعامل كله، بعد كل ما أصاب الناس يف فرتة ما 

قبل عرص اإلصالح الديني. إن طبيعة الثورة املسيحية »العكس-

الحضارية« هذه تذكّرنا مرة أخرى بطبيعة الكنيسة التي هي يف 

العامل )تعيش يف ثقافة العامل وحضارته( ولكنها ليست من العامل 

)فكيانها ومبادئها تفوق معايري العامل(. 

ولكن ال ميكن أن ننىس أن هذه املسرية املضادة للعامل يف كثري من 

القيم واملعايري تأيت بكلفة ومثن باهظ غالًبا. لقد ثار يوحنا املعمدان 

الحاكم من أجل تعدي األخري عىل األعراف واألخالق، وكان  ضد 

بأن ما هو مزمع أن  أنتيباس  املعمدان يرصخ يف وجه هريودس 

يفعله ال يجوز وال يحق. وبعد أن ُزّج به يف السجن، دفع املعمدان 

حياته مثًنا لهذه املعارضة )مر ٦: ١٤-٢٨(. وها هو ديرتيخ بونهوفر 

ألن  النازي،  هتلر  يد  عىل  املرة  هذه  ولكن  املصري،  نفس  يالقي 

بونهوفر،  عىل  القبض  فألقي  النازية.  السياسات  عارض  ديرتيخ 

وأُعدم. هذا الثمن باهظ الكلفة. وال يقدر الكل عىل دفعه. لكن، 

ال مفر من ذلك! هذه هي طبيعة العمل الثوري للكنيسة والذي 

يضعها غالًبا يف مضادة مع الحضارة املحيطة، ويجعلها تنتقد رشور 

هذه الحضارة، وتسعى لتغيريها. 

ميكن أن نسّمي هذه املزيّة »الصوت النبوي.« ومرجعنا هنا هو 

أنبياء العهد القديم، الذين كثريًا ما وقفوا ضد امللوك الفاسدين، 

موبّخني إياهم، وكاشفني رشورهم التي أرضّت باملجتمع، وأفسدت 

املظامل  وجه  يف  يرصخ  النبي  عاموس  فهذا  بالله.   الناس  عالقة 
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االجتامعية؛ والنبي ميخا يرصخ ضد التعايل ويدعو للرحمة والحق 

طريًقا يرضاه الله؛ وصفنيا النبي يحّذر بأشد العبارات من العواقب 

الله—تعاىل.  بعيًدا عن طرق  السبيل،  تنتظر سوء  التي  الوخيمة 

باهظًا، من  مثًنا  كل هذه األصوات كانت مكلفة، ودفع أصحابها 

مراًرا ضد  الكنيسة  الحديث رصخت  العرص  رفٍض واضطهاد. ويف 

عملية  املثال،  فقادت، عىل سبيل  عليها،  وثارت  اجتامعية  مظامل 

 .)٢٣٨955٠١/www.jstor.org/stable :ًتحرير العبيد )راجع مثال

فثمة  ثورتها؛  يف  متاًما  نجحت  الكنيسة  أن  بالطبع  يعني  ال  هذا 

كنائس كثرية، وألسباب متعددة ومتباينة، ال متلك شجاعة الصوت 

النبوي الذي نتحدث عنه. لكن ما يعطي الكنيسة ناجًحا يف صوتها 

النبوي ونورها وملحها يف املجتمع هو الوقوف الواعي عىل ماهية 

الكنيسة، وعىل املشاكل التي يعاين منها املجتمع. فالكنيسة التي 

ومظامله،  ومشاكله  الواقع  احتياجات  تعي  لن  نفسها،  تعي  ال 

وبالتايل لن تثور. ستظل مثل هذه الكنيسة عىل هامش املجتمع، 

غري فاعلة، وغري ُمتحدثة. وعىل الكنيسة أيًضا، إذ تفكّر يف الثورة 

أن تكون مفتوحة األعني لرتى املجتمع عن قرب، وأن تكون أذنيها 

مصغية لرصاخات املساكني واملستضعفني يف األرض. فالكنيسة التي 

ال تَسمع لن يُسمع لها؛ والكنيسة التي ال تَرى، لن تُرى فاعلًة يف 

املجتمع. والصمت هو عدو الثورة األول.

الثورة يف مفهومها املسيحي هي حركة »ناعمة« داخلية تصدر من 

قلب شهد ثورة تصحيح وتغيري وتنطلق لُتحدث فرًقا »ال ُعنفي« 

يف املجتمع، دون صخب أو ضوضاء. ولن يتأّت ذلك الدور الثورّي 

)النبوّي( للكنيسة دون أن تصلح نفسها أواًل قبل أن تسعى إلصالح 

رّب  قال  كام  الغري،  إصالح  نجاح  ضامن  النفس  فإصالح  غريها. 

ا الَْخَشَبُة  الكنيسة ذاته: »لِاَمَذا تَْنظُُر الَْقَذى الَِّذي يِف َعنْيِ أَِخيَك، َوأَمَّ

الَِّتي يِف َعْيِنَك َفالَ تَْفطَُن لََها؟« )لو ٦: ٤١(. وإن فشلت الكنيسة 

يف ذلك، فشلت يف ثورتها، وصارت محبتها للمجتمع »صنًجا يرن« 

ال أكرث.         

املظامل  رأى  إذ  الذي  فهو  األوحد.  مثالنا  املسيُح  يبقى  أخريًا، 

االقتصادية والفساد الديني يف الهيكل، ثار بحّدة عىل الذي حولّوا 

بيت الله ملغارة لصوص، وقلب موائد الصيارفة. وأعاد األمور إىل 

ما يجب أن تكون عليه: أن يرجع الهيكل ليكون بيت الصالة، ال 

مكان فيه للتجارة أو البيع أو الرشاء. إن ثورة املسيح هذه كانت 

أيًضا مكلفة. فالصليب كان الثمن. وكان الثمن الباهظ هذا عربون 

النجاح، فامتدت كنيسته يف كل ربوع العامل، وغرّيت ِقَيُم إنجيله 

طبيعة املجتمعات، وشكلّت حياة املاليني.     
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