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 ي  تجديد الخطاب الديش يمداهسة ف

 *م سيدهمياألب ول

 "الههت التحرير"مرطمح  -1

 "الههت"كمسة 

 يّ أصميا يػنانو  ،ةػن برفة عامّ استخجميا السديحيّ  ،ة وقجيسةكمسة عامّ  "الىػت" ىحه الكمسة
"Theology ّن مغ مقصعيغ" وتتكػ Theos و ..."هللا" ومعشاهLogos  اع  . الكمستان م."عمع"معشاه 

 ،صفاتو) إلى هللا برمة مثل يستّ  ىءش ع كلّ والسقرػد بعمع هللا ىػ تعمّ  .."عمع هللا" تعصيان مرصمح
 -البذارة بو  -فيو  الذظّ  –الكفخ بو  -يسان بو اإل)ومػقف الشاس مغ هللا مثل . .(أقػالو ،أفعالو ،وئأسسا
 ...س أو الُسشدلة مثل القخآن الكخيعالسقجّ وحى بيا مثل الكتاب أ يسة التالكتب السقجّ وكحلظ  (ث عشوالتحجّ 

 خخه.آ إلى

                                                   
  ستاذ في عمع الالىػت في معيج الدكاكيشّي بالقاىخة.أاألب وليع سيجىع،  *

شة عن دار السذرق  تين في الد   مجمَّة إلكترونيَّة تردر مرَّ
 8118حزيران ، ثاني عذرالالعدد 
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 كلّ " ؼّ الالىػت الخعػ "و أ "الىػت العقيجة"تحت عشاويغ مثل  افت ىحه السعارف تقميجي  وصشّ 
 يعمع الكالم ف ةالسديحيّ  ييقابل عمع الالىػت ف .."الىػت"مامو كمسة أث عغ هللا وضعت ز يتحجّ تخّر 

  .اإلسالم

 "التحرير"كمسة 

ة خبخة روحيّ  ي. وى.ةجاءت مغ كمسة حخيّ  ،ةمخيكا الالتيشيّ أفى  ٜٛٙٔعام الة ضيخت ة خاّص كمس
ة وعالقاتو بالشاس ة اليػميّ ل فى حياتو الذخريّ التأمّ  في أثشاءو نّ أحيشسا يجرك  ،يعيذيا السؤمغ بالسديح

ه وتعسل عمى نسػّ  ،وحبّ ق عميو وتة تتفػّ قػّ  أّن ىشاك. .و باحثيغ عغ هللاأو ممحجيغ أمؤمشيغ  ،اآلخخيغ
ر مغ خصيئتو وضعفو ومغ القيػد يداعجه عمى التحخّ  ،هلالج لجة هللا قػّ  يى اىػ شخري   إليو ةقو بالشدبوتحقّ 

ر ال يكتسل ىحا التحخّ  نّ أدرك أو ولكشّ  ،ّي وحدبر عمى السدتػػ الحاتتعخقل انصالقو، وليذ التحخّ  يالت
دركو رجال أ، وىحا ما ار ىػ مشيتحخّ  يالتنفديا مغ القيػد  اتحخيخىالعسل عمى و  ،خخيغ مثمور اآلبتحخّ  الّ إ

يع عاشػا فتخة قاسية تحت حكع الحكػمات نّ أر واختبخوا فكخة التحخّ  ،ةمخيكا الالتيشيّ أة فى الكشيدة الكاثػليكيّ 
ة ع بالقػّ كالسذاركة فى االنتخابات ومشعي ،التعبيخ تسشعيع مغ مسارسة حقّ و  جىعتقيّ  كانت ية التالعدكخيّ 
 ؼ كمسة التحخيخ تحتػ  ي. وبالتال.يّ و الدمع االجتساعأ يّ مغ القػماأل و ضجّ نّ أة بحجّ  ،دالء بخأييعمغ اإل

ة باسع هللا ة والدياسيّ ة واالجتساعيّ وضاع االقتراديّ لأل يّ تغييخ سمس يلمخغبة ف تيغعمى شحشة وخبخة كبيخ 
 يوبالتال ،بالعشف ايا فػر  نيخبصػ  ،ةخيخ كمسة سياسيّ التح نّ أ ن الشاس يعتقجو  نّ أ. السذكمة اآلن .رالسحخّ 

ىػ مغالصة  ،مغ الجولةأل فى سياسة استخجام مرصمح التحخيخ ىػ التجخّ  نّ بأيغ لمفقخاء تمػيح الجيكتاتػريّ 
مسارسة  ة إلىخ الػضع مغ الجيكتاتػريّ ى ال يتغيّ حتّ  ،القيػد عمى الفقخاء بقاء عمى كلّ كبخػ القرج مشيا اإل

ام لحاح عمى ىحه السغالصة يجعمشا نسحز كمسات الحكّ . واإل.ةة والثقافيّ السػاششيغ حقػقيع الدياسيّ  ةغالبيّ 
ذلظ  كلّ  ة،تيا البذعنانيّ ة التى تخيج احتكار البذخ والحجخ ألخالقيّ لشعخف دوافعيا غيخ األ ،ميانحمّ ا و ج  جيّ 

مفيػم استجعاء هللا لقيخ البذخ واستجعاء هللا  ،هللبامام مفيػميغ ورؤيتيغ لمعالقة أفشحغ  يباسع هللا وبالتال
 ولساذا؟ ..؟غيْ السفيػم   ؼّ أ. فشحغ مع .لتحخيخ البذخ

 لمفقراء" التفزيمى   "الحب   -8
 يّ التفزيم ة السشعقج فى مجيشة "مجلميغ" بجولة كػلػمبيا مبجأ "الحبّ ر مجمذ أساقفة أمخيكا الالتيشيّ قخّ 

ة ىحه خمفيّ و  .الفقخاء "كسا جاء لإلنجيل" قتجاء بالسديح الفقيخ وُمحبّ اال ية ىحا القخار ىخمفيّ  ..لمفقخاء"
 اار  عسمو نجّ  ثعّ  أحج قرػر القجس، ية، فحياة السديح الفقيخة بجأت مغ والدتو فى مدود بقخ وليذ فكتابيّ 

نقجه و  وكدخه الخبد لسجسػعة الفقخاء ،العخج والكدحانو  العسيانو  لبخصاشفاؤه  ثعّ  ،الشاصخة مع يػسف يف
ىحه دفع  أفعال الحبّ  .لخإ...اميغ القتمة""الكخّ و "يّ الغب يّ "الغشو ولعازر" يّ الغشلألغشياء مثل " السدتسخّ 

 زدراء األديان"!!اة "ديشو أنفديع بالحكع عميو بالقتل بحجّ  يعمى يج أدعياء الجيغ مغ بش اثسشيا غالي  
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ل بأساقفة أمخيكا تػّص  ؼالح يّ الجتساعىػ التحميل ا يّ ختيار التفزيملال يّ الدبب الثانى الخئيد
 ةستقالليع كعبيج فى السدارع الذاسعاو  ،ةيغ فى القارّ ة إلى أن وضع مالييغ الفقخاء السديحيّ الالتيشيّ 

ة مغ شغيان روا العسل عمى تحخيخ القارّ ضسيخىع وقخّ  ستقخّ ا ا. أيز  .يغك السديحيّ مغ كبار الُساّل  لسجسػعة
لخجال الكشيدة  ؼّ االنتقال مغ السعدكخ التقميجو  ةالستزامشيغ مع الكشيدة الخسسيّ يغ ك السديحيّ كبار الُساّل 
 إلى اوالعسل جشب   ،معدكخ الجفاع عغ العجالة الالعجالة إلى استسخار يف -غيخ ُمعمغ  ػجو  ب -الُسذارك 

 يّ لكشديختخق السجتسع ا يّ عتخاف بػجػد صخاع شبقة واالشتخاكيّ جشب فى ىحه الشقصة فقط مع دعاة اال
 .يّ السديحو 

 مػاقف ية يتخجع فبل ىػ فعل محبّ  ،ليذ "كالكالم السجىػن بالدبجة" يّ التفزيم ىحا الحبّ إّن 
 الطالع ىػ التشجيج بطمسو لتحخيخه مغ الصسع حبّ  . ألنّ .ل نتائجوتتحسّ و  ة تخفس الطمعقخارات يػميّ و 
يجب  ،لفاظمط لمسفاىيع ولعب عمى األو خألنّ  ،والحجيث ىشا عغ الغفخان لمطالع ىػ حجيث فاسج ،الجذعو 

 عمى فعمتو. خ ضمسو بل يرخّ الغفخان ال معشى لو إذا كان مغ تغفخ لو ال يغيّ  ألنّ  ،تفشيجه وفزحو

 ؼم الخاشئ الح. أ.يتبع شخيق الرػاب؟و  خيتغيّ  ؼالخاشئ الح ..؟ومغ ىػ السحتاج إلى الحبّ 
  ة السفخشة؟األنانيّ و  الدمصةو  افع الجذعلحياتو بج اخح مغ ضمع الفقخاء مشيج  ن يتّ عمى أ يرخّ 

تحت غصاء كاذب  كالتلمسذ اب  التشجيج بالطمع والطمسة أم الرست عمى الطمع تجشّ  ..ل؟فساذا تفّز 
 القمب؟ يالقمب ف يف يوالم ..ة الفقخاء""محبّ 

 لمعقيدة" امرطمح "الكاهن خادم قبل أن يكهن حارس   -3
مخيكا أ ية فة لمكشيدة الكاثػليكيّ اىغ فى البشية التخاتبيّ خ الىػت التحخيخ مفيػم دور الكلقج غيّ 

وصاحب الدمصة  ،يّ صفات اآلمخ والشاى ت محلّ "السخافقة" حمّ و "السعايذة"و فرفات "الخجمة" ،ةالالتيشيّ 
 ،مغ الشاس وليذ مغ شيشة مختمفة عغ الباقيغ ابخ الكاىغ مختار  عتُ ا و  ..سع هللااث بوالرػلجان والستحجّ 

 معيع وبيع ُيرّميل فى أحػاليع "و تأمّ يو  ،سع السديح ليتزامغ مع الفقخاءاة بعمى دعػة كشديّ  بشاء   اف  ُمكمّ و 
و يعسل عمى إشالق شاقاتيع ن  أكحلظ فيػ "خادم "بسعشى  ،مغ أجميع" كسا فعل السديح مع معاصخيوو 

مسارسة  يو فأاء "القجاس" ثشأ يفة" وذلظ لسجج هللا ليذ "الجدجيّ و ة""الػججانيّ و ة""الفكخيّ و ة""الخوحيّ 
 الػشغ. يالسجيشة وف ية" كأعزاء ومػاششيغ ف"مذاركتيع السجنيّ  يبل ف ،وحدب ةاألسخار الكشديّ 

س بيا تتقجّ  ،و الػشغأو القخية أالكشيدة جدء مغ السجيشة  عمى تػعية السؤمشيغ بأنّ  "ويعسل "الخادم
 .السجيشةو  يّ األسخة والح
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وال يشعدل  ،السػاششيغو  يتعالى عمى السؤمشيغ الّ ة" بأنزارتو "الخوحيّ ويحافع "الكاىغ الخادم" عمى 
ة السمترقة باهلل تو اإليسانيّ دون أن يفقج ىػيّ مغ  ،نتراراتيع الرغيخةانكداراتيع و اة و عغ نزاالتيع اليػميّ 

 .ابج  أر وبذخز السديح السحخّ 

 ةبدتسهلهجي  اإل ةالقطيع -4
" Logy"و " وتعشى "معخفة "Epistèmeنة مغ قصعتيغ "مكػّ ة بدتسػلػجية" كمسة يػنانيّ إوكمسة "

 ."جاستػن بالشار" يّ خ الفخندل مغ استخجميا السفكّ وّ أومعشاىا "عمع" و 

الغخب بة والسقرػد بو رفس أو قصع العالقة السعخفيّ  ،فى الىػت التحخيخ اجج   يعّ موىى مرصمح 
ات مثل التميفديػن أو الفزائيّ  ،در كثيخةشا نحرل عمى ما نعخفو مغ مراالسعخوف أنّ و . .يّ الخأسسال
كػن يىحه السرادر قج  ؼّ وأ .... إلخ.ومغ األصجقاء ومغ األعجاء ،الرحافةو ت والكتب والسجاّل  ،بأنػاعيا

ة إيسانيّ  ،ةة أو غيبيّ عقالنيّ  ،ةأو ضارّ  ةخ خيّ  ،مػثػق فيو أو غيخ مػثػق  ،ق السعارفواسع السػارد أو ضيّ 
 .لخإ...ةلحاديّ إأو 

وبعج ىحا التػضيح قام  ،ةة كانت أو شخقيّ ة غخبيّ ظ قج نحرل عمى معارفشا مغ كتب أجشبيّ كحل
يغ ة مغ الكشائذ والالىػتيّ ة والعقائجيّ ة والتاريخيّ ػ التحخيخ بخفس الحرػل عمى معارفيع الالىػتيّ الىػتيّ 
 . لساذا؟.لخإوإنجمتخا... األميخكّية  ةحجالػاليات الستّ و يغ مغ روما وباريذ وبخليغ الغخبيّ 

تخاشب مؤمشيغ يعيذػن  يوبالتال ،رأييع بحالة الغشى والفقخ يإنتاج السعخفة بأنػاعيا محكػم ف ألنّ 
عغ  مغ ىؤالء تداؤالت ومرالح ومصالب تختمف بعزيا الفقخ، فمكلّ  أو مؤمشيغ تحت حجّ  ،رغج العير

ورفزػا  ،قةيع الفقيخة والسعػّ ضػء ضخوف فيس قخاءة الكتاب السقجّ  اوبالتالى اختاروا أن يبجأو  ،بعس
ة عمى وتفخضيا الدمصة الكشديّ  ،يّ ة مغ كل نػع قادمة مغ الغخب الخأسسال" لسعارف الىػتيّ "التعسيع السخلّ 

السعارف  تفتخض تصبيق كلّ  يّ الكاثػليك يّ يسان السديحوحجة اإل أنّ  اضش   ،سياآفخيقيا و أجسيع الكاثػليظ فى 
وىحا  ،زمان ومكان تفتخض تصبيقيا فى كلّ  ..لخإ...ةخالقيّ ة واألة والخعػيّ ائجيّ أنػاعيا العق ة بكلّ الالىػتيّ 

لخ عمى إ.. .ةالثقافيّ و  ةالتاريخيّ و  ةالالىػتيّ رف االسعلعذخات الدشيغ فى فخض ىيسشة  خصأ استسخّ 
 .يغ فى البمجان الفقيخةالسديحيّ 

وما يفخزه مغ تداؤالت  ،يّ والسكان يّ وبالتالى يبجأ الالىػت الرحيح مغ خالل قخاءة الػاقع الدمان
 ة.يا استشصاق الشرػص الكتابيّ ئضػ  في يات يتعّ وتحجّ 

سيا ة السصمػب تعمّ ندانيّ ة والحكع عمى السشاىج اإلة والتكشػلػجيّ ويجب التسييد بيغ السعارف العمسيّ 
 .ة كسا ذكخناة والتاريخيّ بيغ السعارف الالىػتيّ و  يّ مغ الغخب الخأسسال
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مبجأ  يّ الالتيش يّ واضح ىػ قخار مجمذ األساقفة األمخيك ػجو  ة بالسعخفيّ  ةلقصيعومثال لتصبيق ا
ة مغ شو بجاية قخاءة تاريخ أمخيكا الالتيشيّ منتج  ؼالحو  - االحػ ذكخناه سابق   -لمفقخاء"  يّ التفزيم "الحبّ 

ة تحت عشػان "قػّ وصجور أحج الكتب  ،ةزاوية دور الفقخاء ومديختيع فى صشع تاريخ دول أمخيكا الالتيشيّ 
 ة الكبخػ.الت التاريخيّ الفقخاء" ودورىع فى التغييخات والتحػّ 

 ة"دة الكشدي  السؤس  ""السديح" قبل  -5
ار  ر ْأس  الد اِوي ة" ُو اْلب ش اُؤون  ق ْج ص  ف ز  ُخ ال ِحػ ر  ج   (.ٕٕ: ٛٔٔ)مد  "اْلح 

ى بحياتو فيػ الحػ ضحّ  ،دىاز الكشيدة وليذ العكذ وىػ الدبب الػحيج لػجػ فالسديح ىػ مخمّ 
ة قيامتو ومػتو إلى مشتيى ألجل أن تكػن عالمة بيغ الشاس تذيج بقػّ  ،الػجػد فييا ودعاىا إلى احب  

 الجىخ.

أقامتيا الػاليات  ية التوتحت سصػة الحكػمات العدكخيّ  ،ة الزاغصةضخوف أمخيكا الالتيشيّ  يوف
 السجّ  ة ضجّ السديحيّ  ة الجفاع عغبحجّ  ،دة السخابخاتنقالبات وأجيغ شخيق االمة مخيكيّ حجة األالستّ 

ة ليحا الرخاع صشاف الطمع ووقعػا ضحيّ أ - ةمخيكا الالتيشيّ أان ة سكّ وىع غالبيّ  -ختبخ الفقخاء ا ،يّ الذيػع
 ا. وكان صخاع  .حجةوالػاليات الستّ  يّ تاحاد الدػفياالتّ  ..العالع فى ذلظ الحيغ يقصببعاد بيغ د األمتعجّ 
ة والصخيقة الصخيقة االشتخاكيّ  ،ةتقديع السػارد البذخيّ  يل: صخاع بيغ شخيقتيغ فوّ بعجه األ ..بعاداأل دمتعجّ 

وصخاع عمى  ،تيغعة بيغ القػّ سػاق لتػزيع الدمع الُسرشّ صخاع عمى امتالك األ: يالبعج الثانو  ،ةالخأسساليّ 
 عمى حداب الفقخاء. ة بيغ الستشافديغ بصخيقة تخجم مرالحيع الجذعةبدط الشفػذ والقػّ 

ورىبان وراىبات  ،كيشة وشسامدةو  ساقفةأة مغ مخيكا الالتيشيّ أدة فى يرجاالت الكش نّ أوبسا 
دات مغ خالل السؤسّ  ،ةة والثقافيّ ة واالجتساعيّ ات كانػا يسارسػن رسالتيع الخوحيّ يغ وعمسانيّ وعمسانيّ 
ومرالح مختمفة لجػ  ،ةليع عالقات مستجّ  تخورة كانفبالز ،البالد ية السشتذخة فة والثقافيّ ة الجيشيّ التعميسيّ 

ق بيغ تعاليع ن تػفّ أة دة الكشديّ ة الكبخػ، كيف لمسؤسّ شكاليّ . ومغ ىشا نذأت اإل.ةالحكػمات العدكخيّ 
لحكػمة باة تحتفع فى الػقت نفدو بعالقة وديّ و  ،يّ ة والدالم االجتساعالسديح عغ العجل والخحسة والسحبّ 

ة ة والكشيدة بقػّ يا تجافع عغ الحزارة السديحيّ نّ أنفديا  يى يعتجّ  يالحاكسة الت والصبقة ،ةالعدكخيّ 
ات وتفخض الػصاية عمى ترادر الحخيّ و  ،خ الزعفاءسات وتحقّ بل تختكب السجازر وتشتيظ السقجّ  ،الدالح

 .يغالسالييغ مغ السديحيّ 

 ية التدات الكشديّ السؤسّ  نّ إف ة" وبالتالىدة السديحيّ الىػت التحخيخ "السديح" قبل السؤسّ  كان ردّ 
كة لالعائالت الساو  د "شعار" لتغصية صخاع كبار المػاءاتصبح مجخّ أيسان فييا اإل نّ "ىجخىا" السديح أل

 ،تيا وقيستيا مغ شخز السديح ومغ صاروا عمى دربوشخعيّ  الكشيدة تدتسجّ  "فقجت" سبب وجػدىا، ألنّ 
ة ثسغ مخيكا الالتيشيّ أة فى قج دفعت الكشيدة الكاثػليكيّ و  يغام العدكخيّ وليذ مغ ذاتيا وال مغ الحكّ 
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يسانيا إتيا و واحتفطت ودافعت عغ حخيّ  ،ةساقفاختياراتيا مغ قتل وخصف وتعحيب الكيشة والخىبان واأل
 وقػال   عادة وتقػيع تأسيذ الكشيدة عمى السديح فعال  إ و الىػت التحخيخ فى سيع تػجّ أوكحا . .واستقالليا
 يبشاء السجتسعات والجول ف يوتديع ف ،ر نفدياوما زالت تصػّ  ..نرابيا الرحيح إلىمػر وأعاد األ

 .ةمخيكا الالتيشيّ أ

 "Praxisمرطمح "الفعل  -6
جدء ما  يبعج قخاءة "البػلذ" و"الكاثػليكػن" ف يّ اس القبصالقجّ  يالقخاءة الثالثة ف ياإلبخكديذ ى

ة "أعسال" الخسل، فيتمػ سقرػد بكمسة اإلبخكديذ اليػنانيّ وال ."يّ اس القبصى بخجمة الكمسة "فى القجّ ُيدسّ 
ا يقّز  ػن( فى زمانيع والرعػبات التى قابمػىا أنجدىا الخسل )الحػاريّ  ية التاألعسال الخسػليّ  القارغ جدء 

وإشالق  ،الدجغ ييغ ووضعيع فيديّ ستخجام "اسع يدػع" مغ قبل الفخّ امثل مشعيع مغ  ،أثشاء الكخازةفي 
 لخ.إ يتعاشى أمام الييكل عمى يج بصخس وبػلذ... ،ة وشفاء ُمقعجخيقة معجديّ سخاحيع بص

لمتخاشب  دة مشح ضيػر المغة وسيمة  قابميا كمسة "فكخ" والكمستان بيشيسا عالقات متعجّ توكمسة "فعل" 
. .آلنى اػن مشح عرخ أفالشػن فى القخن الخابع قبل السيالد حتّ وتجاوليا الفالسفة والالىػتيّ  ،بيغ الشاس

"الفعل"  ال  ة بيشيسا، ما الحػ بجأ أوّ سبقيّ األ يغ ىيْ ة تثيخىا العالقة بيغ السرصمح  الىػتيّ و ة ة فمدفيّ إشكاليّ  وأىعّ 
ذىغ  يىحا الفعل يجور ف نّ أ إالّ  ،ى إذا كان "الفكخ" نفدو ىػ فعل مغ أفعال اإلندانوحتّ  ..أم "الفكخ"؟

خ حال الػاقع فيغيّ  ،ق بالفعل عمى أرض الػاقعليتحقّ  ،اوز الفكخة األفعال بالسصمق تتج. بيشسا بقيّ .اإلندان
 ضافة أو الححف.باإل

م "الفعل" عمى ة تقجّ متياز فالفمدفة الساركديّ ا" بالبخاكديذ" مرصمح "ماركديّ  – ومرصمح "الفعل
ة زيّ السسارسة" لتحميل األفعال البخجػا -مغ بعجه "ليشيغ" مرصمح "الفعل و  "الفكخ" واستخجم "ماركذ"

د أفعال وتتعجّ  ،يغ يستمكػن السرانع والسدارع وأدوات اإلنتاجكبار البخجػازيّ  ستشتجا أنّ او  ة،قتراديّ اال
تذتخػ وتجخيجىع ىكحا مغ و  باع" تُ ةعتبارىع "سمعا ل ال الحيغ يعسمػن عشجىع مغ أوّ ستغالليع لمعسّ ا

ال يزيفيا العسّ  يالتء عمى فائس القيسة ال واالستيالية لمغاية لمعسّ فعل دفع أجػر متجنّ  تيع" إلى"إندانيّ 
بسعشى حخمانيع مغ  ،أيجييعا صشعت عسّ  ؼّ ال يعيذػن حالة "اغتخاب" وجػدوجعل العسّ  ،بجيجىع وعخقيع

 نتجػىا بأنفديع.أ يستستاع بالدمع التاال

 يّ تخكيد الىػتي ألنّ  ،وعسقو السرصمح مة الصػيمة الغخض مشيا التخكيد عمى سسػّ ىحه السقجّ 
 .ةة وفمدفيّ الىػتيّ و ة يسانيّ إشبيعة  وختيار ذاحخيخ عمى "الفعل البخاكديذ" قبل "الفكخ" ىػ الت

)سفخ الخخوج  ية جاءت فختاروا خبخة كتابيّ االبخاكديذ" قبل "الفكخ"  –فبشاء  عمى ىحا السبجأ "الفعل 
 ..هللا القجيخة ة مرخ بيجر مغ عبػديّ تحخّ  ؼالح ؼّ الفرل الخابع عذخ( وىى خبخة الذعب الييػد يف
الججيج أن  يّ ار الالىػتلتيّ ايسكغ  ،ليو الذظّ إال يخقى  اد  مؤسّ  اة الستكاممة حجث  اعتبخوا ىحه الخبخة الجيشيّ و 
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 ذ رؤيتو لمخالصويؤسّ  ،ةة والثقافيّ ة والدياسيّ القيػد االجتساعيّ  ر مغ كلّ يسانو باهلل السحخّ إيبشى عميو 
 .لخإ.. .يّ والثقاف ؼّ واالقتراد يّ االجتساعو  يّ ر الدياسولكغ التحخّ  وحدب يّ الخوح رليذ التحخّ  ،التحخيخو 

وكذف بشى الفداد  ،ةة السدتغمّ لمخأسساليّ  بخكديذ ىػ فعل التحميل السدتسخّ صبح اإلأ يوبالتال
 البشاء.و  الرالح والعجالة والسرالحة والطمع والعشف لبمػغ

 ة"مرطمح "الجساعات القاعدي   - 7
 ت إلىتكاثخت وامتجّ  البخازيل، ثعّ  يالكاثػليظ ف ؼعمى أيج يّ فى شكميا الجشيش ٜٛٙٔعام البجأت فى 

 يّ قخاشػ والجيس يّ ة نتيجة الحخاك االجتساع. ولجت ىحه الجساعات القاعجيّ .ةنحاء بمجان أمخيكا الالتيشيّ أ كلّ 
ة ة زراعيّ ات تعاونيّ ليع جسعيّ وخمقت ، جخاءحيغ األُ . قامت بسدانجة الفاّل ومجنيا ةقخػ أمخيكا الالتيشيّ  يف

جات ضحايا ومخاكد لتأىيل الفتيات والديّ  ،كسا عسمت ليع مخاكد لتأىيل أشفال الذػارع ،ةة وصحيّ وغحائيّ 
 ت ببشاء السشازل إليػاء مغ ليذ ليع مشازل.كسا اىتسّ  ،العشف

القخػ و  ةئيّ خصػط الكيخباء لألحياء العذػا مجّ و  ،عمى تػفيخ الساء الرالح لمذخب ايز  أعسمت 
 لخ.إ ...الشائية

 ،يّ ة مغ الشذصاء السؤمشيغ بجور السجتسع السجنة السديحيّ نت ىحه الجساعات القاعجيّ ا ما تكػّ غالب  
 ة الحجيثة.قخاشيّ ػ وبشاء الجولة الجيس

كانت تفتقخ إلى السخونة والتفاعل مع  ية التة التقميجيّ البيئة الكشديّ  حّمت ىحه الجساعات محلّ 
 السؤمشيغ.

 ة.لييسا الكشيدة التقميجيّ إكانت تفتقخ  اة وإبجاع  ة حيػيّ فأضفت عمى جدج الكشيدة الالتيشيّ 

ولكغ جاء ذلظ  ،سياآفخيقيا و أة فى بالد إلى الكشيدة الكاثػليكيّ  يّ األمخيك يّ ىحا الشسػذج الالتيش نتذخإ
 ة.الالتيشيّ  كسا حجث فى أمخيكا ،غيبسبادرة مغ رؤساء الكشائذ وليذ مغ الذعب والعمسانيّ 

 مرطمح "الخطيئة الجساعية" -8
إشار ما  ية" فمؤتسخ "ميجلميغ ألساقفة أمخيكا الالتيشيّ  يف ٜٛٙٔعام الضيخ السرصمح بػضػح فى 

حيث يخػ  ،الكػن" والىػت الخالصو  بعمع هللا برفتو "خالق اإلندان ويختّز  ""الىػت الخمق يسسّ 
ة فقجان اإلندان السخمػق يا تاريخ عسميّ بػضػح عمى أنّ  ة" تطيخ"الخصيئة الجساعيّ  الىػت الخمق أنّ 

 ية اإلندان" وفجحورىا إلى "أنانيّ  ة اإلندان تستجّ أشكال عبػديّ  عتبار كلّ ا و  ،سرجر خالصوبعالقتو 
ة تشجرج تحت عشػان جتساعيّ السطالع والخصايا اال . وأنّ .ة اإلندان"" الحػ شخأ عمى "حخيّ يّ "الخمل الباشش

و يعاني ؼارتكبت بفعل البذخ أنفديع" وليدت تحت عشػان "القزاء والقجر" فالجيل الح ي"الذخور الت
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والبغاء، تجارة  ،والقتل ،القيخو يسػت بدببو السالييغ مغ البذخ، والبؤس  ؼالسالييغ مغ البذخ، والجػع الح
والحكػمات  بيا البذخيا خصايا ارتكبيا ومازال يختكة، كمّ الجيكتاتػريّ ، و تجارة الدالح، الحخوب ،راتالسخجّ 

مل ذلظ فاألمغ خغع بال ،ة وال دخل لمقزاء والقجر فييامػن وزر خصاياىع االجتساعيّ بذخ يتحسّ  ،ةالعدكخيّ 
 رادات انحازت لمذخّ إة ىسا مجسػع ة والجيكتاتػريّ الحكػمات العدكخيّ و  ..نداناإل ؼزاال بيغ يج الخجاء ماو 

 عمى حداب الخيخ.

ر الحػ ضيخت يسان باهلل السحخّ اإل يالخالص مغ ىحه الذخور ماثل ف نّ أيخػ  يّ يسان السديحاإل
تو فعل مؤمغ أن يقبل بحخيّ  ويشتطخ مغ كلّ  ،ة صميبوبشو يدػع السديح الحػ فجانا بقػّ اتو فى كامل محبّ 
 ةاآلالم الخسال يوىحه السذاركة ف" يذ بػلذ " أشارك فى آالم السديحيتساىى مع ما قالو القجّ و  ،الفجاء ىحا

 إلى ترجيق حّخ الّ إوال يحتاج  او السديح باسع البذخ جسيع  أتسّ  ؼالح يّ عسل الفجاء اليػم يالسذاركة ف يى
 بسفعػلو. يا ليأتمشّ  لكلّ  يّ وشخر

ل اءيتد ،ا بػلذ الثانىالحػ حزخه البابا يػحشّ  ٜٜٚٔعام المؤتسخ بػبيال السشعقج فى السكديظ  يوف
ة الجراميّ  يالسآسو  "يّ دالعشف السؤسّ "متجاد رقعة فزيحة ابذاعة و ة عغ مرجر أساقفة أمخيكا الالتيشيّ 

ذا كان إا عسّ  ،ةالقارّ  ية فدات العدكخيّ ة مغ قبل السؤسّ أمخيكا الالتيشيّ  يالتى ارتكبت ف لمسطالع والسجازر
هللا  طأىحا ىػ مخصّ  ..ج التاريخأحدغ صػرة وىػ سيّ  يخمقو ف ؼوالح ..يخيجه هللا اآلب ؼىحا ىػ العالع الح

 يخلّ  يدتثسخوىا بسا الو  عمييا لمبذخ ليتقاسسػىا بالعجل األرض وما الخبّ  ألع يعطِ  ..إلسعاد البذخ؟
 إندان؟ ة لكلّ باالحتياجات األساسيّ 

لتقاسع الخيخات  يّ ك األساسالُسحخّ و  "نصالب بأن يكػن السميعبالقػل: ويختتع أساقفة "بػبيال" وثيقتيع 
بجاية  يوالعجل الحػ خمق هللا بو العالع والبذخ ف عمى الحبّ  االبذخ مبشي   كلّ وىبيا هللا ل لتيوالسشافع ا

 ."ةة السخمّ الخميقة، وليذ باألنانيّ 

 يّ ح ؼّ نبػ  سخّ  إلى يّ روتيش يد فعل شقدمجخّ  ية الحػ اختدل فخح مفيػم الخصيئة الفخديّ وىكحا يتّ 
ا جساعي   يّ وديشاميك تختكبيا الحكػمات  يتلسارسات الطالسة والعشيفة انفديع بالسأد األساقفة إذ نجّ  ،اُبعج 
خ تؤثّ  بل ،ة ال تشحرخ آثارىا عمى مختكبيياة" بشػيّ عتبارىا "خصايا جساعيّ اة والدمصات الحاكسة بالعدكخيّ 

ة" مة مثل "الجفاع عغ الحزارة السديحيّ ية ومزمّ خحت شعارات متخفّ السجتسعات بأكسميا، وإن اتّ  فيسمب ا 
 .لخإلحاد"... ة" أو "محاربة اإلػعيّ أو "محاربة الذي

 "اليهتهبيا" -9
ل مغ وأوّ  "الالمكان" ييعشو  "Utopia": ّيةميد كنباإلو  وتػپػس"أ" (οὐ τόπος) مغ لفع يػنانيّ 

بسعشى  ،ةعصى ىحا الالمكان معشى ىػ "تػماس مػر" حيشسا اعتبخ ىحا الالمكان عبارة عغ دولة مثاليّ أ 
 ابرفتيا حمس  وقمبو ذىغ "تػماس مػر"  يبل مكانيا ف ،غ عمى األرضمكان معيّ  يق فيا ال تتحقّ نّ أ
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 م. ٙٙ٘ٔعام الىحا السرصمح  "تػماس مػر"واستخجم  ،غ فى العالعمكان معيّ  يق فوغيخ متحقّ  ،يدكشو
 .شخّ  ؼّ أفييا  وليذة يدػد فييا الخيخ والدعادة لمشاس ر مشو دولة مثاليّ ترػّ  ؼالح يهتهبيافى كتابو 

 يالت يّ يسان السديحاإل يمل" الكامشة فػ التحخيخ ىحه الكمسة لمتعبيخ عغ "شاقة األىػتيّ واستخجم ال
فالت مغ قبزة ة اإليحاء بعجم إمكانيّ ندجاد أفق التغييخ" واإلاتجفع إلى تغييخ الػاقع الطالع، مقابل "

 ؼحادات القخن السانيشيّ ث ية فلخ مغ قبل الحكػمات العدكخيّ إة... األمشيّ و ة ة والدياسيّ الطخوف االقتراديّ 
 والعذخيغ.

 يّ فتخاضا يّ شارة إلى مجتسع مثالخ الىػت التحخيخ مفيػم كمسة "يػتػبيا" مغ لفع يعشى اإلوىكحا تخيّ 
 وتجعمو قابال   ،ة تقتحع الػاقع الطالعيسانيّ إة ل إلى قػّ ومتخيّ  يّ غيخ واقع - خ عشو تػماس مػركسا عبّ  -

 .ةالعجالة والذجاعو ة إلى واقع تدػده السحبّ  ييخلمتغ

عسال الدابقة عمى عسل وصف األ يخون فالفالسفة السفكّ  "تػماس مػر"واستخجم كمسة "يػتػبيا" بعج 
ة أفالشػن" ليصمقػا عمييا مرصمح "السجيشة الفاضمة" مثل "جسيػريّ  ،يّ ػاقع مثالبوالحالسة  "تػماس مػر"

تالنتذ الججيجة" لمفيمدػف أو" ٕٙٙٔعام ال يذ أغدصيغ و"مجيشة الذسذ" لكامبانالو"مجيشة هللا" لمقجّ 
 لخإ.. .ٕٚٙٔعام الفخنديذ بيكػن 

 "ي  "التشديد الشبه  -11
  :ٗ–ٔعجاد مغ واأل ٕصحاح إميخا  يّ سفخ الشب يجاء ف ما فشقخأ مثال  

قجرة  يو فنّ نػر الرباح يفعمػنو أل يف عمى مزاجعيع. خيغ بالبصل والرانعيغ الذخّ كّ تف"ويل لمس ٔ
ندان وميخاثو. خحونيا ويطمسػن الخجل وبيتو واإلأيع يذتيػن الحقػل ويغتربػنيا والبيػت وينّ إف ٕيجىع. 

عشاقكع وال تدمكػن بالتذامخ أ ال تديمػن مشو  فتكخ عمى ىحه العذيخة بذخّ أنحا ءىا .لحلظ ىكحا قال الخبّ  ٖ
 .ء"ػو زمان ردنّ أل

فى العيج القجيع  نبياءحة بسكسغ الجاء. قام األالتجخيذ، ىػ اإلثارة الرخيو  ىػ الفزح ؼّ التشجيج الشبػ 
يغ يديّ العيج القجيع والفخّ  يام الذعب السختار فسة عغ حكّ العيج الججيج بشدع الدتخة السقجّ  يوالسديح نفدو ف

تشطيع العالقة  يبعة فكانت متّ  يسة والصقػس التتفديخ الشرػص السقجّ  يس فالسقجّ  والكتبة ُحساة الحقّ 
 مشيغ.السؤ و بيغ هللا 

ت رسالة األنبياء كسا رسالة يدػع تقػم فى أساسيا عمى "تصييخ" صػرة هللا عشج السؤمشيغ بسا أت
نحخافات الحيغ لع اعغ  خ إالّ "قيع" ال تميق باهلل وبالتالى ال تعبّ و "أخصاء"و الترق بيا مغ "مغالصات"

 اان  يبتغييا هللا مجّ  ية والسرالح التة وشسػحات هللا، وبيغ مرالحيع األنانيّ قػا بيغ شسػحاتيع الذخريّ يفخّ 
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يا وتشدييكان الغخض مشيا الػصػل إلى هللا وتأليو ىحه الصقػس نفديا  ية التبيغ الصقػس الجيشيّ  ،لعباده
 لة إلى "أصشام" ججيجة.مشفرمة عغ هللا متحػّ 

ة األنانيّ  ،ايأىجافو  ة""الحكػمات العدكخيّ  "بيغ "مرالح ق ستخجم الىػت التحخيخ ىحه الخسالة ليفخّ إ
تيع ءة" وفخض "قخا"محاربة الذيػعيّ و ة"غ صػرتيع ىع عشج "الحزارة السديحيّ مو  غ "الدمصة"مالتى نتجت 

 تحقيق أىجاف هللا.لقخاءة ُمدّخخة لتحقيق أىجافيع وليذ  يىو  سة"لمشرػص السقجّ 

تخاشخ بأن تذيخ  يفي متيازاة بمسارسة تحخيخيّ  ي"التعخية" ىو " أو الفزحؼّ "التشجيج الشبػ  وعميو فإنّ 
ذيغ، فتحسى بحلظ حقػق الزعفاء والُسيس   ،حتكار الدياسة"ا"القجاسة" أو "الخياسة" أو " يعغ يجّ إلى م  

ة التعبيخ عغ حقػقيع االقتراديّ  يبقجرتيع عمى التػاصل مع فصختيع ف يالكاف يدىع بالػعوتدوّ 
 .لخإ.... .ةة والخوحيّ ة والثقافيّ ة والدياسيّ واالجتساعيّ 

يات مشحخفة مخاوغة ومغالصة لمديصخة أممتيا إرادة وحخّ  يالتشجيج ىشا يتشاول السسارسات الطالسة الت
 .ةعمى مقجرات الذعػب الالتيشيّ 

 يالجوافع الت ػى ؼّ وما ىػ تشجيج غيخ نبػ  ؼّ ق بيغ ما ىػ تشجيج نبػ السعيار الحػ يسكششا أن نفخّ  إنّ 
مغ  اأو لمبذخ تجعميع يخفزػن أن يكػنػا جدء   ،ة شجيجة هللوافع محبّ ما تكػن د اغالب   يالتو  ،ك األنبياءتحخّ 

 أو الرست أمامو. الذخّ 

 théory Dependency ة"مرطمح "التبعي   -11
فة تحقيق فذل دول العالع الثالث الستخمّ  يتخػ ف يالت اتة ىى مجسػعة مغ الشطخيّ ة التبعيّ نطخيّ 
 مة.ة الستقجّ خأسساليّ تيا" لمجول الة يخجع إلى "تبعيّ تشسية حقيقيّ 

 ية" التة التبعيّ إلى "نطخيّ  يّ والثقاف ؼّ واالقتراد يّ تيع لتاريخيع الدياسءقخا يػ التحخيخ فلجأ الىػتيّ 
 انت إشار  وكػّ  .ا.كسا ذكخنا سابق   يّ ة" مع الغخب الخأسسالمػقفيع مغ "القصيعة السعخفيّ  يف ارئيدي   اكانت سبب  

 لمفقخاء". يّ التفزيم ختيارىع "الحبّ ال ايس  م انطخي  

ات ل صياغة لشطخيّ حجخ األساس فى أوّ  يّ جتساع البخازيمكان فخنانجو ىشخيظ كاردوز عالع اال
، وانذغل يجامعة سشتياجػ بذيم يف يّ ول بخبير عالع االقتراد الدياسءمغ را تبعو فى ذلظ كلّ و  ،ةالتبعيّ 

ياء وشبقة الفقخاء وتفخيعاتيا مثل شبقة شغألة بسعشى شبقة ابخبير بجراسة العالقات بيغ البشية الصبقيّ 
التاريخ  السالييع عإ نزعّ ا رىا، ثعّ مدارات تصػّ و  ةلخ فى مجتسعاتيع الالتيشيّ إ....حيغال وشبقة الفاّل العسّ 

ة ن درسا الجالالت االجتساعيّ احمال "بابمػ جػنداليدا كازانػفا"و "فمػر ستانفيخ نانجيج" يّ الثقاف يّ االجتساع
ة مخيكا الالتيشيّ أالتفاعل الصػيل بيغ بمجان  فيضيخت  يالت ،ة الججيجةة لمبشى االجتساعيّ الثقافيّ  ةالدياسيّ 
 .ةحجا والػاليات الستّ وروبّ أمة فى فة آنحاك والبمجان الستقجّ الستخمّ 
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ة يشيّ دول أمخيكا الالت وانتع الحػف" "التخمّ  أثبت أنّ  يّ البحث التاريخ ة" أنّ ة التبعيّ ج عمساء "نطخيّ يؤكّ 
ة وغيخ لمعالقات االقتراديّ  يّ بعيج الشتاج التاريخ مشو ىػ إلى حجّ  يزالت تعان والعالع الثالث وما

ىحه  نّ أضافة إلى فة والبمجان الستقجمة، باإلوالحاضخ بيغ البمجان التابعة الستخمّ  ية فى الساضاالقتراديّ 
ف( محكػم العالع الثالث )الستخمّ  عميو فإنّ . و .هر وتصػّ ّي مغ بشية الشطام الخأسسال ؼّ العالقات جدء جػىخ 

دات مثل مة مغ خالل مؤسّ ة الستقجّ خ بيا الجول الخأسساليّ قيا تتأثّ يحقّ  يالفػائس الت ألنّ  ،عميو بالخكػد
 ات.دة الجشديّ الذخكات الستعجّ 

ة مع انيّ عذ إذا قصعت صالتيا اإلإالّ  ،يّ ػ الحقيقق الشسّ دوليع لغ تحقّ  ػ التحخيخ أنّ واستشتج الىػتيّ 
شكال ججيجة لمتشسية تقػم عمى أوابتكار  ،ةة عمى الشجيّ مبشيّ  ةة ججيجريّ ات تحخّ ستخاتيجيّ إت ة وتبشّ الخأسساليّ 

 عجالة تػزيع الثخوة والسعخفة والدمصة.

 غتراب"مرطمح "اال –18
 ،خ عغ تخك الذخز لسجتسعوو يعبّ نّ أ بعزشاذىان أحيشسا ندسع مرصمح "اغتخاب" فقج يتبادر إلى 

 ..ولكغ ..مجتسع آخخ وانتقالو إلى

 يُيعص يّ فمدف يّ نفد ؼّ قترادالسا فيو مغ تحميل  يّ ى الىػت التحخيخ ىحا "السرصمح" الساركدتبشّ 
أمخيكا  ييعانيو الفقخاء ف ؼستغالل الحج مجػ بذاعة الطمع واالة تجدّ يسّ ممفخدات  يّ السديح إليسان  ا

 ة.الالتيشيّ 

مثل  غ حػلظ فعال  مس   اأحج   الّ الذعػر بأ أن ترل إلىو عخفيع غتخاب" وسط مغ ت"باال تإن شعخ 
أو مغ  ،أو مغ فخح ،لعأأسختظ أو أصجقائظ أو زمالئظ فى السجرسة أو العسل يذعخ بسا تذعخ بو مغ 

مشافح  أن تتالشى كلّ  ..غتخاب" أو "العدلة" أو "الػحجة"حداس "باالاإل يو عادة  فيحا ما ندسّ  ،غزب مكتػم
. ىحا ىػ .باششظ يأو يدتشتج ما يحجث ف ،ال يذعخ بسا أشعخ اأحج   لبذخ مغ حػلظ لجرجة أنّ رال باتّ اال
. أن .تصخح تداؤالت عمى ما نعيذو يّ ر الشفدة مغ التصػّ فقج بمغت مخحمة ميسّ  ،غتخاب"ة الذعػر "باالقسّ 

حتفاء الطاىخ االة ميسا كان ة مطيخيّ د شبكة عالقات خارجيّ مجخّ  ييختدل الشاس مغ حػلظ عالقتظ بيع ف
الغخبة والػحجة عمى السدتػػ  يومشيع، ىحه ى يما ضيخ مشّ  ابيشسا تذعخ بو بأعساقظ يخالف تسام   ،بظ

خحت كمسة تّ اف يّ ا عمى السدتػػ الفمدفأم  و  .ى "عدلة"فتدسّ  يّ جتساعا عمى السدتػػ االأمّ  ..يّ الشفد
بيغ  نفرال الباشغ يتعّ فاال ،"نفدو"و ذخز"بيغ "ال يتعّ  ؼنفرال الحغتخاب" أو "عدلة" اإلحداس باالا "

 يحيشسا يع ىشا االغتخاب يتعّ و  ..مغ ُصشع خيالو ؼل" أخ والذخز الحػ ىػ "متخيّ ىػ يفكّ  ؼالذخز الح
ر مغ تتحخّ  ،قة مشصمقةة ُمحمّ ة رجميا عمى أرض الػاقع واألخخػ شخريّ شخريّ  ،تانو شخريّ الذخز أنّ 

ما  اة السختبصة بالػاقع والخاضعة لقػانيغ وغالب  يخفس الذخريّ  يدرجة مغ الػع قيػد الػاقع لترل إلى
 عغ نفدو. او يجج نفدو غخيب  تو ألنّ غتخاب ىشا يريب الذخز فى كيانو وىػيّ االو  ..تكػن مغمػلة اليج
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 ،"أفعالو"و نفرال بيغ "الذخز"فالسقرػد بو ىػ الذعػر باال يّ غتخاب" فى السفيػم الساركدا "االأمّ 
و أمرشع  يالعامل الحػ يعسل "يفعل" ف نفدو، فإنّ  يالػاقع أو ف يف ال" اإلندان يحجث تغييخ  وإذا كان "فع

ىحا الثسغ ىػ و ر بثسغ ىحه السشتجات تقج  و " " أو "تسثاال  ا"آلة" أو "سخيخ   يشتج مثال   ،مكتب يو فأ ةمدرع يف
 عبارة عغ:

 خذب( –ذىب  –ة فّز  –ثسغ الخامة )نحاس  -أ 
 ."بحلو العامل ليشتج ىحا "التسثال مثال   ؼالحثسغ السجيػد  -ب 

 يءثسغ مجيػداتو لرشع ش حيشسا يخػ أنّ  ،العامل ة  خاّص  ،غتخاب عشج اإلندانحداس بااليقػم اإل
ُيعصى  ؼالح مغ ثسغ مجيػداتو ىػ اجج   ضئيال   اجدء   )صاحب السرشع( وأنّ  يّ ما دخل فى جيب الخأسسال

سعاره أرتفاع ال ،و لغ يدتصيع االستستاع بسا صشعت يجاه افة إلى أنّ باإلض .الكفاف ال يزسغ لو حجّ  ،لو
غتخاب" "اال يفيػ يعان يوبالتال ،ع فييا صاحب السرشعيتحكّ و  ،كدمعة تخزع لقػانيغ العخض والصمب

متالك امغ خالل  ..كيف؟ .هال بل يعسل ضجّ  فعالو( انفرل عشو،أ يل فمغ نفدو )السسثّ  اجدء   ألنّ 
 ..ىػ "قيستيا" بفزل جيجه وعخقو إليياخام أضاف  كانت عبارة عغ مػادّ  يلمدمع التصاحب رأس السال 

عمى  يّ لزسان قػتو اليػم ،ذخوط صاحب العسلل أن يخزع األحػال ال يدتصيع العامل إاّل  كلّ  يوف
ىػ  غتخاب" حيشسا يعامليذعخ اإلندان "باالأن صعب مغ ذلظ األو احتو، ر تو وكيانو وأسختو و حداب صحّ 

 ة.تو وكخامتو وحقػقو األصميّ يفقج إندانيّ  ي" تباع وتذتخػ وبالتالةدو برفتو "سمعنف


