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مداهسة في تجديد الخطاب الديشي
األب وليم سيدهم

*

 -1مرطمح "الههت التحرير"
كمسة "الههت"
عامة ،وأصميا يػناني
عامة وقجيسة ،استخجميا
ّ
السديحيػن برفة ّ
ىحه الكمسة "الىػت" كمسة ّ
ّ
وتتكػن مغ مقصعيغ  Theosومعشاه "هللا" ...و Logosمعشاه "عمع" ..الكمستان معا
""Theology
ّ

يست إلى هللا برمة مثل (صفاتو،
كل شىء ّ
تعصيان مرصمح "عمع هللا" ..والسقرػد بعمع هللا ىػ تعّمع ّ
الذظ فيو  -البذارة بو -
أسسائو ،أفعالو ،أقػالو) ..ومػقف الشاس مغ هللا مثل (اإليسان بو  -الكفخ بو –
ّ

السشدلة مثل القخآن الكخيع...
السقجسة التي أوحى بيا مثل الكتاب ّ
التحجث عشو) وكحلظ الكتب ّ
ّ
السقجس أو ُ
إلى آخخه.
*

األب وليع سيجىع ،أستاذ في عمع الالىػت في معيج الدكاكيشي بالقاىخة.
ّ
ٔ

كل
ّ
وصشفت ىحه السعارف تقميجيا تحت عشاويغ مثل "الىػت العقيجة" أو "الالىػت الخعػ ّؼ" ّ
السديحية عمع الكالم في
يتحجث عغ هللا وضعت أمامو كمسة "الىػت" ..يقابل عمع الالىػت في
تخرز ّ
ّ
ّ

اإلسالم.

كمسة "التحرير"
روحية
الالتيشية ،جاءت مغ كمسة حخّية ..وىي خبخة
خاصة ضيخت العام  ٜٔٙٛفى أمخيكا
ّ
ّ
كمسة ّ
اليػمية وعالقاتو بالشاس
الذخرية
التأمل فى حياتو
ّ
ّ
يعيذيا السؤمغ بالسديح ،حيشسا يجرك أّنو في أثشاء ّ
نسػه
اآلخخيغ ،مؤمشيغ أو ممحجيغ أو باحثيغ عغ هللاّ ..
تتفػق عميو وت ّ
حبو ،وتعسل عمى ّ
قػة ّ
أن ىشاك ّ
التحخر مغ خصيئتو وضعفو ومغ القيػد
قػة هللا هلالج لج ،يداعجه عمى
ّ
وتحّققو بالشدبة إليو ىػ شخريا ىي ّ
التحخر ال يكتسل
ولكشو أدرك أ ّن ىحا
التي تعخقل انصالقو ،وليذ
التحخر عمى السدتػػ الحات ّي وحدبّ ،
ّ
ّ
تحخر ىػ مشيا ،وىحا ما أدركو رجال
بتحخر اآلخخيغ مثمو ،والعسل عمى تحخيخىا مغ القيػد نفديا التي ّ
إالّ ّ
التحخر أّنيع عاشػا فتخة قاسية تحت حكع الحكػمات
الالتيشية ،واختبخوا فكخة
الكاثػليكية فى أمخيكا
الكشيدة
ّ
ّ
ّ
بالقػة
العدكخّية التي كانت ّ
تقيجىع وتسشعيع مغ مسارسة ّ
حق التعبيخ ،كالسذاركة فى االنتخابات ومشعيع ّ
ضج األمغ القػمي أو الدمع االجتساعي ..وبالتالي كمسة التحخيخ تحتػؼ
بحجة أّنو ّ
مغ اإلدالء بخأييعّ ،
ّ
ّ
الدياسية باسع هللا
االجتساعية و
االقترادية و
عمى شحشة وخبخة كبيختيغ لمخغبة في تغييخ سمسي لألوضاع
ّ
ّ
ّ
ّ
فػر بالعشف ،وبالتالي
سياسية ،يخبصػنيا ا
السحخر ..السذكمة اآلن أ ّن الشاس يعتقجون أ ّن التحخيخ كمسة
ّ
ّ

التجخل فى سياسة أمغ الجولة ،ىػ مغالصة
تمػيح الجيكتاتػرّييغ لمفقخاء بأ ّن استخجام مرصمح التحخيخ ىػ
ّ
يتغيخ الػضع مغ الجيكتاتػرّية إلى مسارسة
كل القيػد عمى الفقخاء ،حتّى ال ّ
كبخػ القرج مشيا اإلبقاء عمى ّ

الحكام
غالبية السػاششيغ حقػقيع
الثقافية ..واإللحاح عمى ىحه السغالصة يجعمشا نسحز كمسات ّ
الدياسية و ّ
ّ
ّ
كل ذلظ
خالقية التى تخيج احتكار البذخ والحجخ أل ّ
جيجا ونحّمميا ،لشعخف دوافعيا غيخ األ ّ
ّ
نانيتيا البذعةّ ،
باسع هللا وبالتالي فشحغ أمام مفيػميغ ورؤيتيغ لمعالقة باهلل ،مفيػم استجعاء هللا لقيخ البذخ واستجعاء هللا

لتحخيخ البذخ ..فشحغ مع أ ّؼ السفيػم ْيغ؟ ..ولساذا؟

" -8الحب التفزيمى لمفقراء"
"الحب التفزيمي
الالتيشية السشعقج فى مجيشة "مجلميغ" بجولة كػلػمبيا مبجأ
قخر مجمذ أساقفة أمخيكا
ّ
ّ
ّ
ّ
خمفية
حب الفقخاء "كسا جاء لإلنجيل" .وىحه ّ
لمفقخاء"ّ ..
وم ّ
خمفية ىحا القخار ىي االقتجاء بالسديح الفقيخ ُ
ار
نج ا
ّ
ثع عسمو ّ
كتابية ،فحياة السديح الفقيخة بجأت مغ والدتو فى مدود بقخ وليذ في أحج قرػر القجسّ ،

ثع شفاؤه البخص والعسيان والعخج والكدحان ،وكدخه الخبد لسجسػعة الفقخاء ونقجه
في الشاصخة مع يػسفّ ،
الحب ىحه دفع
"الكخاميغ القتمة"...إلخ .أفعال
ّ
السدتسخ لألغشياء مثل "الغش ّي ولعازر" و"الغش ّي الغب ّي" و ّ
ّ
بحجة "ازدراء األديان"!!
ثسشيا غاليا عمى يج أدعياء الجيغ مغ بشي ديشو أنفديع بالحكع عميو بالقتل ّ
ٕ

تػصل بأساقفة أمخيكا
الدبب الثانى الخئيد ّي لالختيار التفزيم ّي ىػ التحميل االجتساع ّي الحؼ ّ
القارة ،واستقالليع كعبيج فى السدارع الذاسعة
الالتيشية إلى أن وضع مالييغ الفقخاء
ّ
ّ
السديحييغ فى ّ
القارة مغ شغيان
الس ّالك
ّ
وقخروا العسل عمى تحخيخ ّ
ستقخ ضسيخىع ّ
السديحييغ ..أيزا ا ّ
لسجسػعة مغ كبار ُ
الخسسية واالنتقال مغ السعدكخ التقميج ّؼ لخجال الكشيدة
السديحييغ الستزامشيغ مع الكشيدة
الس ّالك
ّ
ّ
كبار ُ
السذارك  -بػجو غيخ ُمعمغ  -في استسخار الالعجالة إلى معدكخ الجفاع عغ العجالة ،والعسل جشبا إلى
ُ

اكية واالعتخاف بػجػد صخاع شبقي يختخق السجتسع الكشدي
جشب فى ىحه الشقصة فقط مع دعاة االشتخ ّ
ّ
ّ
والسديحي.
ّ
محبة يتخجع في مػاقف
إن ىحا
ّ
الحب التفزيم ّي ليذ "كالكالم السجىػن بالدبجة" ،بل ىػ فعل ّ
ّ
حب الطالع ىػ التشجيج بطمسو لتحخيخه مغ الصسع
وق اخرات
تتحسل نتائجوّ ..
ّ
ألن ّ
يػمية تخفس الطمع و ّ
ألنو خمط لمسفاىيع ولعب عمى األلفاظ ،يجب
والجذع ،والحجيث ىشا عغ الغفخان لمطالع ىػ حجيث فاسجّ ،
يرخ عمى فعمتو.
تفشيجه وفزحوّ ،
ألن الغفخان ال معشى لو إذا كان مغ تغفخ لو ال ّ
يغيخ ضمسو بل ّ

يتغيخ ويتبع شخيق الرػاب؟ ..أم الخاشئ الحؼ
ومغ ىػ السحتاج إلى
الحب؟ ..الخاشئ الحؼ ّ
ّ
األنانية السفخشة؟
يرخ عمى أن يتّخح مغ ضمع الفقخاء مشيجا لحياتو بجافع الجذع والدمصة و ّ
ّ
تجشبا لمسذكالت تحت غصاء كاذب
تفزل؟ ..التشجيج بالطمع والطمسة أم الرست عمى الطمع ّ
فساذا ّ

"محبة الفقخاء" ..والمي في القمب في القمب؟
ّ

 -3مرطمح "الكاهن خادم قبل أن يكهن حارسا لمعقيدة"
الكاثػليكية في أمخيكا
اتبية لمكشيدة
ّ
غيخ الىػت التحخيخ مفيػم دور الكاىغ فى البشية التخ ّ
لقج ّ
محل صفات اآلمخ والشاىي ،وصاحب الدمصة
ّ
الالتيشية ،فرفات "الخجمة" و"السعايذة" و"السخافقة" حّمت ّ
ّ
مختار مغ الشاس وليذ مغ شيشة مختمفة عغ الباقيغ،
ا
الستحجث باسع هللا ..واعتُبخ الكاىغ
والرػلجان و ّ
تأمل فى أحػاليع "وُيرّمي معيع وبيع
و ُمكّمفا بشاء عمى دعػة
ّ
كشدية باسع السديح ليتزامغ مع الفقخاء ،وي ّ
ومغ أجميع" كسا فعل السديح مع معاصخيو ،كحلظ فيػ "خادم "بسعشى أنو يعسل عمى إشالق شاقاتيع

"الجدجية" وذلظ لسجج هللا ليذ في أثشاء "القجاس" أو في مسارسة
"الػججانية" و
"الخوحية" و"الفكخّية" و
ّ
ّ
ّ
السجنية" كأعزاء ومػاششيغ في السجيشة وفي الػشغ.
الكشدية وحدب ،بل في "مذاركتيع
األسخار
ّ
ّ

تتقجس بيا
بأن الكشيدة جدء مغ السجيشة أو القخية أو الػشغّ ،
ويعسل "الخادم" عمى تػعية السؤمشيغ ّ
األسخة والحي والسجيشة.
ّ

ٖ

"الخوحية" بأ ّال يتعالى عمى السؤمشيغ والسػاششيغ ،وال يشعدل
ويحافع "الكاىغ الخادم" عمى نزارتو
ّ
اإليسانية السمترقة باهلل
ىػيتو
عغ نزاالتيع
ّ
اليػمية وانكداراتيع وانتراراتيع الرغيخة ،مغ دون أن يفقج ّ
ّ

السحخر أبجا.
وبذخز السديح
ّ

 -4القطيعة اإلبدتسهلهجية
يػنانية
وكمسة "إبدتسػلػجية" كمسة
ّ

السفكخ
ومعشاىا "عمع" وأّول مغ استخجميا
ّ

مكػنة مغ قصعتيغ " "Epistèmeوتعشى "معخفة " و""Logy
ّ
الفخندي "جاستػن بالشار".
ّ

يع ججا فى الىػت التحخيخ ،والسقرػد بو رفس أو قصع العالقة السعخ ّفية بالغخب
وىى مرصمح م ّ
الفزائيات
الخأسسالي ..والسعخوف ّأنشا نحرل عمى ما نعخفو مغ مرادر كثيخة ،مثل التميفديػن أو
ّ
ّ
السجالت والرحافة ،ومغ األصجقاء ومغ األعجاء ...إلخ ..وأ ّؼ ىحه السرادر قج يكػن
بأنػاعيا ،والكتب و ّ
إيسانية
غيبية،
ضارة،
ّ
عقالنية أو ّ
ّ
ضيق السعارف ،مػثػق فيو أو غيخ مػثػقّ ،
واسع السػارد أو ّ
خيخة أو ّ
لحادية...إلخ.
أو إ ّ

أجشبية غخ ّبية كانت أو شخ ّقية ،وبعج ىحا التػضيح قام
كحلظ قج نحرل عمى معارفشا مغ كتب
ّ
الالىػتييغ
العقائجية مغ الكشائذ و
يخية و
الىػتيػ التحخيخ بخفس الحرػل عمى معارفيع
ّ
ّ
الالىػتية والتار ّ
ّ
ّ

األميخكية وإنجمتخا ...إلخ ..لساذا؟
الغخ ّبييغ مغ روما وباريذ وبخليغ والػاليات الستّحجة
ّ

ألن إنتاج السعخفة بأنػاعيا محكػم في رأييع بحالة الغشى والفقخ ،وبالتالي تخاشب مؤمشيغ يعيذػن
ّ
فمكل مغ ىؤالء تداؤالت ومرالح ومصالب تختمف بعزيا عغ
رغج العير ،أو مؤمشيغ تحت ّ
حج الفقخّ ،

السعػقة ،ورفزػا
بعس ،وبالتالى اختاروا أن يبجأوا قخاءة الكتاب
ّ
السقجس في ضػء ضخوفيع الفقيخة و ّ
الكشدية عمى
الىػتية مغ كل نػع قادمة مغ الغخب الخأسسالي ،وتفخضيا الدمصة
السخل" لسعارف
"التعسيع
ّ
ّ
ّ
ّ
كل السعارف
جسيع الكاثػليظ فى أفخيقيا وآسيا ،ضشا ّ
أن وحجة اإليسان السديح ّي الكاثػليك ّي تفتخض تصبيق ّ
كل زمان ومكان ،وىحا
عػية واأل ّ
ائجية والخ ّ
بكل أنػاعيا العق ّ
ّ
خالقية...إلخ ..تفتخض تصبيقيا فى ّ
الالىػتية ّ

الثقافية ...إلخ عمى
استسخ لعذخات الدشيغ فى فخض ىيسشة السعارف
خصأ
يخية و ّ
الالىػتية والتار ّ
ّ
ّ
السديحييغ فى البمجان الفقيخة.
ّ
وبالتالى يبجأ الالىػت الرحيح مغ خالل قخاءة الػاقع الدماني والسكاني ،وما يفخزه مغ تداؤالت
ّ
ّ
الكتابية.
يتع في ضػئيا استشصاق الشرػص
ّ
ّ
وتحجيات ّ

ندانية السصمػب تعّمسيا
العمسية و
ويجب التسييد بيغ السعارف
التكشػلػجية والحكع عمى السشاىج اإل ّ
ّ
ّ
يخية كسا ذكخنا.
مغ الغخب الخأسسالي وبيغ السعارف
الالىػتية والتار ّ
ّ
ّ

ٗ

ومثال لتصبيق القصيعة السعخ ّفية بػجو واضح ىػ قخار مجمذ األساقفة األمخيكي الالتيشي مبجأ
ّ
ّ
الالتيشية مغ
يكا
"الحب التفزيمي لمفقخاء"  -الحػ ذكخناه سابقا  -والحؼ نتج مشو بجاية قخاءة تاريخ أمخ
ّ
ّ
ّ
"قػة
زاوية دور الفقخاء ومديختيع فى صشع تاريخ دول أمخيكا
ّ
الالتيشية ،وصجور أحج الكتب تحت عشػان ّ
يخية الكبخػ.
التحػالت التار ّ
الفقخاء" ودورىع فى التغييخات و ّ

" -5السديح" قبل "السؤسدة الكشدية"
ِ
اؤون ق ْج صار أرْس الدِاوية" (مد .)ٕٕ :ٔٔٛ
"اْلحج ُخ الحػ رفز ُو اْلبش ُ
ضحى بحياتو
فالسديح ىػ مخّمز الكشيدة وليذ العكذ وىػ الدبب الػحيج لػجػدىا ،فيػ الحػ ّ
بقػة قيامتو ومػتو إلى مشتيى
حبا فييا ودعاىا إلى الػجػد ،ألجل أن تكػن عالمة بيغ الشاس تذيج ّ
الجىخ.

الالتيشية الزاغصة ،وتحت سصػة الحكػمات العدكخّية التي أقامتيا الػاليات
وفي ضخوف أمخيكا
ّ
السج
بحجة الجفاع عغ
يكية مغ شخيق االنقالبات وأجيدة السخابخات،
ضج ّ
السديحية ّ
ّ
الستّحجة األمخ ّ
ّ
ضحية ليحا الرخاع
الالتيشية  -أصشاف الطمع ووقعػا
سكان أمخيكا
الذيػعي ،اختبخ الفقخاء  -وىع
غالبية ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
متعجد األبعاد بيغ قصبي العالع فى ذلظ الحيغ ..االتّحاد الدػفياتي والػاليات الستّحجة ..وكان صخاعا
ّ
ّ
اكية والصخيقة
ّ
متعجد األبعاد ..بعجه األّول :صخاع بيغ شخيقتيغ في تقديع السػارد البذخّية ،الصخيقة االشتخ ّ
القػتيغ ،وصخاع عمى
الس ّ
الخ ّ
رشعة بيغ ّ
أسسالية ،والبعج الثاني :صخاع عمى امتالك األسػاق لتػزيع الدمع ُ
القػة بيغ الستشافديغ بصخيقة تخجم مرالحيع الجذعة عمى حداب الفقخاء.
بدط الشفػذ و ّ

الالتيشية مغ أساقفة وكيشة وشسامدة ،ورىبان وراىبات
وبسا أ ّن رجاالت الكشيدة فى أمخيكا
ّ
السؤسدات
الثقافية ،مغ خالل
الخوحية و
وعمسانيات كانػا يسارسػن رسالتيع
وعمسانييغ
االجتساعية و ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مستجة ،ومرالح مختمفة لجػ
التعميسية
الثقافية السشتذخة في البالد ،فبالزخورة كانت ليع عالقات ّ
الجيشية و ّ
ّ
ّ

الكشدية أن تػّفق بيغ تعاليع
لمسؤسدة
شكالية الكبخػ ،كيف
ّ
الحكػمات العدكخّية ..ومغ ىشا نذأت اإل ّ
ّ
ودية بالحكػمة
السحبة والدالم االجتساع ّي ،وتحتفع فى الػقت نفدو بعالقة ّ
السديح عغ العجل والخحسة و ّ
بقػة
العدكخّية ،والصبقة الحاكسة التي ّتجعي ىي نفديا أّنيا تجافع عغ الحزارة
ّ
السديحية والكشيدة ّ
السقجسات وتحّقخ الزعفاء ،وترادر الحخّيات وتفخض الػصاية عمى
الدالح ،بل تختكب السجازر وتشتيظ ّ
السديحييغ.
السالييغ مغ
ّ
الكشدية التي
السؤسدات
السديحية" وبالتالى فإ ّن
السؤسدة
رد الىػت التحخيخ "السديح" قبل
كان ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مجخد "شعار" لتغصية صخاع كبار المػاءات والعائالت السالكة
"ىجخىا" السديح أل ّن اإليسان فييا أصبح ّ

عيتيا وقيستيا مغ شخز السديح ومغ صاروا عمى دربو،
ألن الكشيدة
ّ
"فقجت" سبب وجػدىاّ ،
تدتسج شخ ّ
الالتيشية ثسغ
الكاثػليكية فى أمخيكا
الحكام العدكخّييغ وقج دفعت الكشيدة
وليذ مغ ذاتيا وال مغ
ّ
ّ
ّ
٘

اختياراتيا مغ قتل وخصف وتعحيب الكيشة والخىبان واألساقفة ،واحتفطت ودافعت عغ حخّيتيا وإيسانيا
تػجو الىػت التحخيخ فى إعادة وتقػيع تأسيذ الكشيدة عمى السديح فعال وقػال
واستقالليا ..وكحا أسيع ّ

تصػر نفديا ،وتديع في بشاء السجتسعات والجول في
وأعاد األمػر إلى نرابيا الرحيح ..وما زالت ّ
الالتيشية.
أمخيكا
ّ

 -6مرطمح "الفعل "Praxis
القجاس القبصي بعج قخاءة "البػلذ" و"الكاثػليكػن" في جدء ما
اإلبخكديذ ىي القخاءة الثالثة في ّ
ّ
اليػنانية "أعسال" الخسل ،فيتمػ
القجاس القبصي" .والسقرػد بكمسة اإلبخكديذ
دسى بخجمة الكمسة "فى ّ
ّ
ُي ّ
ّ
الخسػلية التي أنجدىا الخسل (الحػارّيػن) فى زمانيع والرعػبات التى قابمػىا
يقز األعسال
ّ
القارغ جدءا ّ

يدييغ ووضعيع في الدجغ ،وإشالق
الفخ ّ
في أثشاء الك اخزة ،مثل مشعيع مغ استخجام "اسع يدػع" مغ قبل ّ
سخاحيع بصخيقة معجدّية وشفاء ُمقعج ،يتعاشى أمام الييكل عمى يج بصخس وبػلذ ...إلخ.
متعجدة مشح ضيػر المغة وسيمة لمتخاشب
وكمسة "فعل" تقابميا كمسة "فكخ" والكمستان بيشيسا عالقات ّ

الالىػتيػن مشح عرخ أفالشػن فى القخن الخابع قبل السيالد حتّى اآلن..
بيغ الشاس ،وتجاوليا الفالسفة و
ّ
سبقية بيشيسا ،ما الحػ بجأ ّأوال "الفعل"
إشكالية
أىع
الىػتية تثيخىا العالقة بيغ السرصمح ْيغ ىي األ ّ
فمدفية و ّ
ّ
ّ
و ّ
أم "الفكخ"؟ ..وحتّى إذا كان "الفكخ" نفدو ىػ فعل مغ أفعال اإلندانّ ،إال أ ّن ىحا الفعل يجور في ذىغ

فيغيخ حال الػاقع
بقية األفعال بالسصمق تتجاوز الفكخ ،ليتحّقق بالفعل عمى أرض الػاقعّ ،
اإلندان ..بيشسا ّ
باإلضافة أو الححف.
تقجم "الفعل" عمى
ومرصمح "الفعل – البخاكديذ" مرصمح "ماركدي" بامتياز فالفمدفة
الساركدية ّ
ّ
ّ
"الفكخ" واستخجم "ماركذ" ومغ بعجه "ليشيغ" مرصمح "الفعل  -السسارسة" لتحميل األفعال البخجػازّية

وتتعجد أفعال
أن كبار البخجػازّييغ يستمكػن السرانع والسدارع وأدوات اإلنتاج،
اال
ّ
قترادية ،واستشتجا ّ
ّ
لمعسال الحيغ يعسمػن عشجىع مغ ّأول اعتبارىع "سمعة" تُباع وتذتخػ وتجخيجىع ىكحا مغ
استغالليع ّ
العسال
"إندانيتيع" إلى فعل دفع أجػر ّ
ّ
لمعسال واالستيالء عمى فائس القيسة التي يزيفيا ّ
متجنية لمغاية ّ
عسا صشعت أيجييع ،بسعشى حخمانيع مغ
العسال يعيذػن حالة "اغتخاب" وجػد ّؼ ّ
بجيجىع وعخقيع ،وجعل ّ
االستستاع بالدمع التي أنتجػىا بأنفديع.
ألن تخكيد الىػتيي
ىحه
ّ
سسػ السرصمح وعسقوّ ،
السقجمة الصػيمة الغخض مشيا التخكيد عمى ّ
ّ
وفمدفية.
الىػتية
ّ
يسانية و ّ
التحخيخ عمى "الفعل البخاكديذ" قبل "الفكخ" ىػ اختيار ذو شبيعة إ ّ
كتابية جاءت في (سفخ الخخوج
فبشاء عمى ىحا السبجأ "الفعل – البخاكديذ" قبل "الفكخ" اختاروا خبخة ّ
عبػدية مرخ بيج هللا القجيخة..
تحخر مغ
ّ
في الفرل الخابع عذخ) وىى خبخة الذعب الييػد ّؼ الحؼ ّ
لتيار الالىػتي الججيج أن
مؤسدا ال يخقى إليو
واعتبخوا ىحه الخبخة
ّ
الذظ ،يسكغ ا ّ
ّ
الجيشية الستكاممة حجثا ّ
ّ
ٙ

ويؤسذ رؤيتو لمخالص
الثقافية،
االجتساعية و
كل القيػد
يبشى عميو إيسانو باهلل
الدياسية و ّ
ّ
ّ
ّ
السحخر مغ ّ
ّ
التحخر الدياسي واالجتساعي واالقتراد ّؼ والثقافي ...إلخ.
التحخر الخوحي وحدب ولكغ
والتحخيخ ،ليذ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

أسسالية السدتغّمة ،وكذف بشى الفداد
وبالتالي أصبح اإلبخكديذ ىػ فعل التحميل
السدتسخ لمخ ّ
ّ
والطمع والعشف لبمػغ الرالح والعجالة والسرالحة والبشاء.

 - 7مرطمح "الجساعات القاعدية"
امتجت إلى
ثع تكاثخت و ّ
بجأت فى العام  ٜٔٙٛفى شكميا الجشيش ّي عمى أيجؼ الكاثػليظ في الب اخزيلّ ،
القاعجية نتيجة الحخاك االجتساعي والجيسػقخاشي
الالتيشية ..ولجت ىحه الجساعات
كل أنحاء بمجان أمخيكا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اعية
جسعيات
الفالحيغ األُجخاء ،وخمقت ليع
في قخػ أمخيكا
الالتيشية ومجنيا .قامت بسدانجة ّ
تعاونية زر ّ
ّ
ّ
ّ
الديجات ضحايا
وغحائية
وصحية ،كسا عسمت ليع مخاكد لتأىيل أشفال الذػارع ،ومخاكد لتأىيل الفتيات و ّ
ّ
ّ
اىتست ببشاء السشازل إليػاء مغ ليذ ليع مشازل.
العشف ،كسا ّ

مج خصػط الكيخباء لألحياء العذػا ّئية والقخػ
عسمت أيزا عمى تػفيخ الساء الرالح لمذخب ،و ّ
الشائية ...إلخ.
السديحية مغ الشذصاء السؤمشيغ بجور السجتسع السجني،
القاعجية
تكػنت ىحه الجساعات
ّ
ّ
غالبا ما ّ
ّ
اشية الحجيثة.
وبشاء الجولة الجيسػقخ ّ
التقميجية التي كانت تفتقخ إلى السخونة والتفاعل مع
الكشدية
محل البيئة
حّمت ىحه الجساعات
ّ
ّ
ّ
السؤمشيغ.
التقميجية.
حيػية وإبجاعا كانت تفتقخ إلييسا الكشيدة
فأضفت عمى جدج الكشيدة
ّ
الالتيشية ّ
ّ
الكاثػليكية فى بالد أفخيقيا وآسيا ،ولكغ جاء ذلظ
إنتذخ ىحا الشسػذج الالتيشي األمخيكي إلى الكشيدة
ّ
ّ
ّ
الالتيشية.
يكا
خ
أم
فى
حجث
كسا
،
غ
ي
العمساني
و
الذعب
مغ
بسبادرة مغ رؤساء الكشائذ وليذ
ّ
ّ

 -8مرطمح "الخطيئة الجساعية"
الالتيشية" في إشار ما
ضيخ السرصمح بػضػح فى العام  ٜٔٙٛفي مؤتسخ "ميجلميغ ألساقفة أمخيكا
ّ
ويختز بعمع هللا برفتو "خالق اإلندان والكػن" والىػت الخالص ،حيث يخػ
سسي "الىػت الخمق"
ّ
ّ
عسمية فقجان اإلندان السخمػق
الجساعية" تطيخ بػضػح عمى ّأنيا تاريخ
أن "الخصيئة
الىػت الخمق ّ
ّ
ّ

"أنانية اإلندان" وفي
تستج جحورىا إلى
كل أشكال
عبػدية اإلندان ّ
ّ
ّ
عالقتو بسرجر خالصو ،واعتبار ّ
جتساعية تشجرج تحت عشػان
أن السطالع والخصايا اال
"الخمل الباشش ّي" الحػ ش أخ عمى "حخّية اإلندان" ..و ّ
ّ
"الذخور التي ارتكبت بفعل البذخ أنفديع" وليدت تحت عشػان "القزاء والقجر" فالجيل الحؼ يعانيو
ٚ

السالييغ مغ البذخ ،والجػع الحؼ يسػت بدببو السالييغ مغ البذخ ،والبؤس والقيخ ،والقتل ،والبغاء ،تجارة
السخجرات ،تجارة الدالح ،الحخوب ،والجيكتاتػرّية ،كّميا خصايا ارتكبيا ومازال يختكبيا البذخ والحكػمات
ّ
االجتساعية وال دخل لمقزاء والقجر فييا ،بالخغع مغ ذلظ فاألمل
يتحسمػن وزر خصاياىع
العدكخّية ،بذخ
ّ
ّ
لمذخ
والخجاء ما زاال بيغ يجؼ اإلندان ..والحكػمات العدكخّية والجيكتاتػرّية ىسا مجسػع إرادات انحازت ّ
عمى حداب الخيخ.

السحخر الحػ ضيخت
اإليسان السديحي يخػ أ ّن الخالص مغ ىحه الذخور ماثل في اإليسان باهلل
ّ
ّ
كل مؤمغ أن يقبل بحخّيتو فعل
كامل ّ
بقػة صميبو ،ويشتطخ مغ ّ
محبتو فى ابشو يدػع السديح الحػ فجانا ّ
القجيذ بػلذ " أشارك فى آالم السديح" وىحه السذاركة في اآلالم الخسالة
الفجاء ىحا ،ويتساىى مع ما قالو ّ
حخ
أتسو السديح باسع البذخ جسيعا وال يحتاج إ ّال إلى ترجيق ّ
ىي السذاركة في عسل الفجاء اليػم ّي الحؼ ّ
مشا ليأتي بسفعػلو.
لكل ّ
وشخر ّي ّ

يػحشا بػلذ الثانى ،يتداءل
وفي مؤتسخ بػبيال السشعقج فى السكديظ العام  ٜٜٔٚالحػ حزخه البابا ّ
امية
الالتيشية عغ مرجر بذاعة وامتجاد رقعة فزيحة "العشف
أساقفة أمخيكا
السؤسد ّي" والسآسي الجر ّ
ّ
ّ
عسا إذا كان
الالتيشية مغ قبل
لمسطالع والسجازر التى ارتكبت في أمخيكا
ّ
السؤسدات العدكخّية في ّ
القارةّ ،
ّ
صط هللا
سيج التاريخ ..أىحا ىػ مخ ّ
ىحا ىػ العالع الحؼ يخيجه هللا اآلب ..والحؼ خمقو في أحدغ صػرة وىػ ّ
ِ
يخل
إلسعاد البذخ؟ ..ألع يعط ّ
الخب األرض وما عمييا لمبذخ ليتقاسسػىا بالعجل ويدتثسخوىا بسا ال ّ
لكل إندان؟
باالحتياجات
ّ
األساسية ّ
حخك األساسي لتقاسع الخيخات
الس ّ
ويختتع أساقفة "بػبيال" وثيقتيع بالقػل" :نصالب بأن يكػن السميع و ُ
ّ
الحب والعجل الحػ خمق هللا بو العالع والبذخ في بجاية
كل البذخ مبشيا عمى
ّ
والسشافع التي وىبيا هللا ل ّ

باألنانية السخّمة".
الخميقة ،وليذ
ّ

سخ نبػ ّؼ حي
وىكحا يتّخح مفيػم الخصيئة
ّ
مجخد فعل شقدي روتيش ّي إلى ّ
الفخدية الحػ اختدل في ّ
ّ
وديشاميكي ُبعجا جساعيا ،إذ ّنجد األساقفة أنفديع بالسسارسات الطالسة والعشيفة التي تختكبيا الحكػمات
ّ
بشػية ال تشحرخ آثارىا عمى مختكبييا ،بل تؤثّخ
ة"
جساعي
"خصايا
ىا
عتبار
ا
ب
الحاكسة
الدمصات
و
العدكخّية
ّ
ّ
السديحية"
سمبا في السجتسعات بأكسميا ،وإن اتّخحت شعارات متخّفية ومزّممة مثل "الجفاع عغ الحزارة
ّ
ػعية" أو "محاربة اإللحاد" ...إلخ.
أو "محاربة الذي ّ

" -9اليهتهبيا"
مغ لفع يػناني (" )οὐ τόποςأوتػپػس" وباإلنكميدّية "Utopia" :ويعشي "الالمكان" و ّأول مغ
ّ
مثالية ،بسعشى
أعصى ىحا الالمكان معشى ىػ "تػماس مػر" حيشسا اعتبخ ىحا الالمكان عبارة عغ دولة
ّ
معيغ عمى األرض ،بل مكانيا في ذىغ "تػماس مػر" وقمبو برفتيا حمسا
أّنيا ال تتحّقق في مكان ّ
ٛ

معيغ فى العالع ،واستخجم "تػماس مػر" ىحا السرصمح العام  ٔ٘ٙٙم.
يدكشو ،وغيخ متحّقق في مكان ّ
شخ.
ترػر مشو دولة ّ
مثالية يدػد فييا الخيخ والدعادة لمشاس وليذ فييا أ ّؼ ّ
فى كتابو يهتهبيا الحؼ ّ
ىػتيػ التحخيخ ىحه الكمسة لمتعبيخ عغ "شاقة األمل" الكامشة في اإليسان السديحي التي
واستخجم ال ّ
ّ
إمكانية اإلفالت مغ قبزة
تجفع إلى تغييخ الػاقع الطالع ،مقابل "اندجاد أفق التغييخ" واإليحاء بعجم
ّ

سانيشيات القخن الحادؼ
االقترادية و
الطخوف
األمشية ...إلخ مغ قبل الحكػمات العدكخّية في ث ّ
الدياسية و ّ
ّ
ّ
والعذخيغ.
تخيخ الىػت التحخيخ مفيػم كمسة "يػتػبيا" مغ لفع يعشى اإلشارة إلى مجتسع مثالي افتخاضي
وىكحا ّ
ّ
ّ
يسانية تقتحع الػاقع الطالع ،وتجعمو قابال
عبخ عشو تػماس مػر  -غيخ واقعي
قػة إ ّ
ّ
 كسا ّومتخيل إلى ّ
ّ
السحبة والعجالة والذجاعة.
لمتغييخ إلى واقع تدػده
ّ

السفكخون في وصف األعسال الدابقة عمى عسل
واستخجم كمسة "يػتػبيا" بعج "تػماس مػر" الفالسفة
ّ
"تػماس مػر" والحالسة بػاقع مثالي ،ليصمقػا عمييا مرصمح "السجيشة الفاضمة" مثل "جسيػرّية أفالشػن"
ّ
لمقجيذ أغدصيغ و"مجيشة الذسذ" لكامبانال العام  ٕٔٙٙو"أتالنتذ الججيجة" لمفيمدػف
و"مجيشة هللا" ّ

فخنديذ بيكػن العام  ...ٕٔٙٚإلخ

" -11التشديد الشبهي"
فشق أخ مثال ما جاء في سفخ الشبي ميخا إصحاح ٕ واألعجاد مغ ٔ–ٗ:
ّ

الذخ عمى مزاجعيع .في نػر الرباح يفعمػنو ألّنو في قجرة
ٔ "ويل لمستف ّكخيغ بالبصل والرانعيغ ّ
يجىع ٕ .فإّنيع يذتيػن الحقػل ويغتربػنيا والبيػت ويأخحونيا ويطمسػن الخجل وبيتو واإلندان وميخاثو.

بذخ ال تديمػن مشو أعشاقكع وال تدمكػن بالتذامخ
الخب .ىاءنحا أفتكخ عمى ىحه العذيخة ّ
ٖ لحلظ ىكحا قال ّ
ألّنو زمان ردػء".

التشجيج الشبػ ّؼ ىػ الفزح والتجخيذ ،ىػ اإلثارة الرخيحة بسكسغ الجاء .قام األنبياء فى العيج القجيع
يدييغ
السقجسة عغ ّ
والسديح نفدو في العيج الججيج بشدع الدتخة ّ
الفخ ّ
حكام الذعب السختار في العيج القجيع و ّ

السقجسة والصقػس التي كانت متّبعة في تشطيع العالقة
والكتبة ُحساة
السقجس في تفديخ الشرػص ّ
الحق ّ
ّ
بيغ هللا والسؤمشيغ.
أت ت رسالة األنبياء كسا رسالة يدػع تقػم فى أساسيا عمى "تصييخ" صػرة هللا عشج السؤمشيغ بسا
تعبخ إالّ عغ انحخافات الحيغ لع
الترق بيا مغ "مغالصات" و"أخصاء" و"قيع" ال تميق باهلل وبالتالى ال ّ
مجانا
الذخرية وشسػحات هللا ،وبيغ مرالحيع
يفخقػا بيغ شسػحاتيع
ّ
ّ
األنانية والسرالح التي يبتغييا هللا ّ
ّ
ٜ

الجيشية التي كان الغخض مشيا الػصػل إلى هللا وتأليو ىحه الصقػس نفديا وتشديييا
لعباده ،بيغ الصقػس
ّ
متحػلة إلى "أصشام" ججيجة.
مشفرمة عغ هللا
ّ
األنانية
ليفخق بيغ "مرالح" "الحكػمات العدكخّية" وأىجافيا،
ّ
إستخجم الىػت التحخيخ ىحه الخسالة ّ
الذيػعية" وفخض "ق اخءتيع
السديحية" و"محاربة
التى نتجت مغ "الدمصة" ومغ صػرتيع ىع عشج "الحزارة
ّ
ّ

دخخة لتحقيق أىجافيع وليذ لتحقيق أىجاف هللا.
السقجسة" وىي قخاءة ُم ّ
لمشرػص ّ

فإن "التشجيج الشبػ ّؼ" أو الفزح و"التعخية" ىي مسارسة تحخيخّية بامتياز فيي تخاشخ بأن تذيخ
وعميو ّ
السيسذيغ،
إلى مغ ّيجعي "القجاسة" أو "الخياسة" أو "احتكار الدياسة" ،فتحسى بحلظ حقػق الزعفاء و ُ
االقترادية
وتدودىع بالػعي الكافي بقجرتيع عمى التػاصل مع فصختيع في التعبيخ عغ حقػقيع
ّ
ّ
الخوحية .....إلخ.
الثقافية و
االجتساعية و
و
ّ
الدياسية و ّ
ّ
ّ

وحخيات مشحخفة مخاوغة ومغالصة لمديصخة
التشجيج ىشا يتشاول السسارسات الطالسة التي أممتيا إرادة ّ
الالتيشية.
عمى مقجرات الذعػب
ّ
نفخق بيغ ما ىػ تشجيج نبػ ّؼ وما ىػ تشجيج غيخ نبػ ّؼ ىػ الجوافع التي
ّ
إن السعيار الحػ يسكششا أن ّ
محبة شجيجة هلل ،أو لمبذخ تجعميع يخفزػن أن يكػنػا جدءا مغ
تحخك األنبياء ،والتي غالبا ما تكػن دوافع ّ
ّ

الذخ أو الرست أمامو.
ّ
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نطخّية

حقيقية
تشسية
ّ

التبعية ىى مجسػعة مغ الشطخّيات التي تخػ في فذل دول العالع الثالث الستخّمفة تحقيق
ّ
الستقجمة.
أسسالية
ّ
"تبعيتيا" لمجول الخ ّ
يخجع إلى ّ

التبعية" التي
الىػتيػ التحخيخ في ق اخءتيع لتاريخيع الدياسي واالقتراد ّؼ والثقافي إلى "نطخّية
لجأ
ّ
ّ
ّ
ّ
إشار
ا
وكػنت
كانت سببا رئيديا في مػقفيع مغ "القصيعة السعخ ّفية" مع الغخب الخأسسال ّي كسا ذكخنا سابقاّ ..
"الحب التفزيمي لمفقخاء".
نطخيا ميسا الختيارىع
ّ
ّ

كان فخنانجو ىشخيظ كاردوز عالع االجتساع الب اخزيمي حجخ األساس فى ّأول صياغة لشطخّيات
ّ
كل مغ ارءول بخبير عالع االقتراد الدياسي في جامعة سشتياجػ بذيمي ،وانذغل
ّ
التبعية ،وتبعو فى ذلظ ّ
ّ
الصبقية بسعشى شبقة األغشياء وشبقة الفقخاء وتفخيعاتيا مثل شبقة
بخبير بجراسة العالقات بيغ البشية
ّ

نزع إلييع عالسا التاريخ
الفالحيغ....إلخ فى مجتسعاتيع
العسال وشبقة ّ
ّ
الالتيشية ومدارات ّ
ّ
ثع ا ّ
تصػرىاّ ،
االجتساعية
االجتساعي الثقافي "فمػر ستانفيخ نانجيج" و"بابمػ جػندالي اد كازانػفا" المحان درسا الجالالت
ّ
ّ
ّ
الالتيشية
االجتساعية الججيجة ،التي ضيخت في التفاعل الصػيل بيغ بمجان أمخيكا
الثقافية لمبشى
الدياسية
ّ
ّ
ّ
ّ
وروبا والػاليات الستّحجة.
الستخّمفة آنحاك والبمجان
ّ
الستقجمة فى أ ّ
ٓٔ

يشية
يؤكج عمساء "نطخّية
ّ
أن البحث التاريخ ّي أثبت ّ
التبعية" ّ
أن "التخّمف" الحػ عانتو دول أمخيكا الالت ّ
ّ
االقترادية وغيخ
حج بعيج الشتاج التاريخي لمعالقات
والعالع الثالث وما زالت تعاني مشو ىػ إلى ّ
ّ
ّ
االقترادية فى الساضي والحاضخ بيغ البمجان التابعة الستخّمفة والبمجان الستقجمة ،باإلضافة إلى أ ّن ىحه
ّ
فإن العالع الثالث (الستخّمف) محكػم
العالقات جدء جػىخ ّؼ مغ بشية الشطام الخأسسالي
وتصػره ..وعميو ّ
ّ
ّ
مؤسدات مثل
أسسالية
ّ
عميو بالخكػدّ ،
ألن الفػائس التي يحّققيا تتأثّخ بيا الجول الخ ّ
الستقجمة مغ خالل ّ

الجشديات.
الستعجدة
الذخكات
ّ
ّ

أن دوليع لغ تحّقق
واستشتج
الىػتيػ التحخيخ ّ
ّ
مبشية
أسسالية ّ
تحخرّية ججيجة ّ
وتبشت إستخ ّ
الخ ّ
اتيجيات ّ
عجالة تػزيع الثخوة والسعخفة والدمصة.

انية مع
الشسػ الحقيق ّيّ ،إال إذا قصعت صالتيا اإلذع ّ
ّ
الشجية ،وابتكار أشكال ججيجة لمتشسية تقػم عمى
عمى ّ

 –18مرطمح "االغتراب"
يعبخ عغ تخك الذخز لسجتسعو،
حيشسا ندسع مرصمح "اغتخاب" فقج يتبادر إلى أذىان بعزشا أّنو ّ
وانتقالو إلى مجتسع آخخ ..ولكغ..
تبشى الىػت التحخيخ ىحا "السرصمح" الساركدي لسا فيو مغ تحميل اقتراد ّؼ نفدي فمدفي ُيعصي
ّ
ّ
ّ
ّ
تجدج مجػ بذاعة الطمع واالستغالل الحؼ يعانيو الفقخاء في أمخيكا
يسة ّ
اإليسان السديح ّي مفخدات م ّ
الالتيشية.
ّ
إن شعخت "باالغتخاب" وسط مغ تعخفيع وأن ترل إلى الذعػر بأ ّال أحجا مسغ حػلظ فعال مثل

أسختظ أو أصجقائظ أو زمالئظ فى السجرسة أو العسل يذعخ بسا تذعخ بو مغ ألع ،أو مغ فخح ،أو مغ
كل مشافح
ندسيو عادة اإلحداس "باالغتخاب" أو "العدلة" أو "الػحجة" ..أن تتالشى ّ
غزب مكتػم ،فيحا ما ّ
أن أحجا ال يذعخ بسا أشعخ ،أو يدتشتج ما يحجث في باششظ ..ىحا ىػ
االتّرال بالبذخ مغ حػلظ لجرجة ّ

التصػر الشفدي تصخح تداؤالت عمى ما نعيذو ..أن
ميسة مغ
ّ
قسة الذعػر "باالغتخاب" ،فقج بمغت مخحمة ّ
ّ
ّ
خارجية مطيخّية ميسا كان االحتفاء الطاىخ
مجخد شبكة عالقات
ّ
يختدل الشاس مغ حػلظ عالقتظ بيع في ّ
مشي ومشيع ،ىحه ىي الغخبة والػحجة عمى السدتػػ
بظ ،بيشسا تذعخ بو بأعساقظ يخالف تساما ما ضيخ ّ
فتدسى "عدلة" .وأما عمى السدتػػ الفمدفي فاتّخحت كمسة
أما عمى السدتػػ االجتساعي
ّ
الشفد ّيّ ..
ّ
ّ
يتع بيغ
يتع بيغ "الذخز" و"نفدو" ،فاالنفرال الباشغ ّ
"اغتخاب" أو "عدلة" اإلحداس باالنفرال الحؼ ّ
يتع حيشسا يعي
يفكخ والذخز الحػ ىػ
الذخز الحؼ ىػ ّ
ّ
صشع خيالو ..وىشا االغتخاب ّ
"متخيل" أؼ مغ ُ
شخرية رجميا عمى أرض الػاقع واألخخػ
تتحخر مغ
شخريتان،
الذخز ّأنو
ّ
ّ
ّ
شخرية ُمحّمقة مشصمقةّ ،
الذخرية السختبصة بالػاقع والخاضعة لقػانيغ وغالبا ما
قيػد الػاقع لترل إلى درجة مغ الػعي يخفس
ّ
ألنو يجج نفدو غخيبا عغ نفدو.
وىػيتو ّ
تكػن مغمػلة اليج ..واالغتخاب ىشا يريب الذخز فى كيانو ّ
ٔٔ

أما "االغتخاب" فى السفيػم الساركدي فالسقرػد بو ىػ الذعػر باالنفرال بيغ "الذخز" و"أفعالو"،
ّ
ّ
فإن العامل الحػ يعسل "يفعل" في مرشع أو
ا
وإذا كان "فعل" اإلندان يحجث
تغييخ في الػاقع أو في نفدوّ ،
يخ" أو "تسثاال" وىحه السشتجات تقجر بثسغ وىحا الثسغ ىػ
في مدرعة أو في مكتب ،يشتج مثال "آلة" أو "سخ ا
عبارة عغ:

فزة – ذىب – خذب)
أ  -ثسغ الخامة (نحاس – ّ
ب  -ثسغ السجيػد الحؼ بحلو العامل ليشتج ىحا "التسثال مثال".
أن ثسغ مجيػداتو لرشع شيء
خاصة العامل ،حيشسا يخػ ّ
يقػم اإلحداس باالغتخاب عشج اإلندانّ ،
أن جدءا ضئيال ججا مغ ثسغ مجيػداتو ىػ الحؼ ُيعصى
ما دخل فى جيب الخأسسال ّي (صاحب السرشع) و ّ
حج الكفاف .باإلضافة إلى ّأنو لغ يدتصيع االستستاع بسا صشعت يجاه ،الرتفاع أسعاره
لو ،ال يزسغ لو ّ
يتحكع فييا صاحب السرشع ،وبالتالي فيػ يعاني "االغتخاب"
كدمعة تخزع لقػانيغ العخض والصمب ،و ّ
ضجه .كيف؟ ..مغ خالل امتالك
ألن جدءا مغ نفدو (السسّثل في أفعالو) انفرل عشو ،ال بل يعسل ّ
ّ
صاحب رأس السال لمدمع التي كانت عبارة عغ مػ ّاد خام أضاف إلييا ىػ "قيستيا" بفزل جيجه وعخقو..

كل األحػال ال يدتصيع العامل ّإال أن يخزع لذخوط صاحب العسل ،لزسان قػتو اليػمي عمى
وفي ّ
ّ
صحتو وكيانو وأسختو وراحتو ،واألصعب مغ ذلظ أن يذعخ اإلندان "باالغتخاب" حيشسا يعامل ىػ
حداب ّ
األصمية.
إندانيتو وكخامتو وحقػقو
نفدو برفتو "سمعة" تباع وتذتخػ وبالتالي يفقج
ّ
ّ

ٕٔ

