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الملخص:
ّ
يمثّل "الهوت التحرير" المسيحي الذي تبلورت مالمحه في أمريكا الالتينية في القرر الشررريع مالمرة
فارقة في تاريخ المسيحية بصفة مامة وفي تاريخ الالهوت المسيحي بصفة خاصة .لقد جمشت هذه الظاهرة بيع
ما هو روحي وما هو زمني ،بيع القيم الدينية الكونية واالهتمام بمتطلّبات الحياة المادية ،وبريع اييمرا والشمرل.
ولكع األهم هو أ الهوت التحرير ،بامتبراره ترربرة نموذجيرة ،سرم بعمرادة النظرر فري قيمرة الردّيع وفري الردور
الذي يمكع أ يلشبه في حياة البرر .ال شك أ الهوت التحرير مثّل ثورة حقيقية فري فاراا المسريحية الروحري،
وذلك أل بروزه يشني القطع مع تقليد التحالف القديم بيع الكنيسة والسلطة السياسية.
هررل يمثّررل "الهرروت التحريررر" ررراهرة تاري ي رة مررررو ة ببسررباا سياسررية واجتمامي رة واقتصررادية فرري
النصف الثاني مع القر الماضي ،أم أنه يمثّل ترلّي الروح الثورية المميّزة للدّيع المسيحي؟ أال يدمونا "الهوت
التحرير" إلر إمرادة النظرر فري مواقرف سرا دة مرع الردّيع مثرل الموقرف الوضرشي الرذي يشتبرره شركالا مرع أشركا
الومي البدا ي وأثرا ا للمرحلة الالهوتية ما قبل الشلمية ،والموقف الماركسي األرثوذوكسي الذي يرى فيره مرررد
إيررديولوجيا مزيّفررة للررومي الرمشرري؟ أال تحثّنررا ررراهرة الهرروت التحريررر ملر إمررادة التفكيررر فرري مالقررة الروحرري
بالزمني ،بحيث ال نرى في الدّيع مررد ترربة روحية شر ها األساسي انقطاع المؤمع مع الحياة المادية؟ لشرل
هذه األسرللة هري التري وجهرت بحثنرا فري رراهرة "الهروت التحريرر" التري يمكرع امتبارهرا جانبرا ا ممليرا ا لالهروت
السياسي المشاصر.
مع المؤكد أ الهوت التحرير المسيحي اقتر بترربة في التديع غير مبلوفة ،ترربة ت تلف مع البحث
الفردي لل الص الر صي ،وتقوم مل فكرة أساسية وهري أ "ايثرم" أو ال طيلرة ال تيحيرل إلر بدايرة يمكرع أ
سدة في ك ّل أشكا الظلرم
يستحارها الومي مبر الت ّ َماهِي مع المسي الم لّص ،بل إنها متحقّقة اآل وهنا ،ومتر ّ
والقهر وايخااع .ولذلك يقتاي اييما الحقيقي الشمرل مرع أجرل مسرامدة النرا

ملر التحررر والرت لّص مرع

وضشية التبشية واالستغال  .يمكع القو إ البيشد "التحريري" والتحرري للمسيحية الكاثوليكية ليس وليد ررف
تاري ي أو حااري مشيع ،إذ يمكننا البحث مع أصوله في بدايات الردّيع التاري يرة .مرع المشرروف أ الرديانات
الكتابية الكبرى ارتبطت مند رهورهرا بحركرات اجتماميرة مكونَرة مرع الشبيرد والمستار َشفيع والمقهروريع الرذيع
ي
الديع الرديدي بالنسبة إليهم ريق ال الص.
مثّل
ييشد الهوت التحرير إجابة في السياق المسيحي مع مركالت اجتمامية وسياسية وأخالقية مرفتها الدو
األوروبية والواليرات المتحردة األمريكيرة ودو أمريكرا الالتينيرة التابشرة اقتصراديا ا وسياسريا ا ،التري كانرت تحكمهرا
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أنظمة مسكرية فاشية متحالفة مع القروى األجنبيرة .أمرام مظراهر الفقرر وبرؤ

أوضراع الشمرا وتردهور أوضراع

الطبقررات الوسررط  ،وأمررام مرررز األجهررزة اييديولوجي رة القديمررة بمررا فيهررا الكنسررية مررع تقررديم المسرراندة النفسررية
والروحية لرماهير لم تشد تستسيغ خطب ايرشاد والدموة إل الصربر والتحمرل ،خاصرة فري وقرت انترررت فيره
ّ
والمنظمرات النقابيرة ،بحيرث مثّلرت ررازا ا جديردا ا للتفكيرر
الماركسية بك ّل اتراهاتها مرع خرال الحركرات الثوريرة
ونمطا ا مع الممارسة يقترح إمكانيات حقيقية لتغيير الواقع نحو األفال.
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مقدمة:
ّ
يمثّل "الهوت التحرير" المسيحي الذي تبلورت مالمحه في أمريكا الالتينية في القر الشررريع االفتررة
المتراوحة بيع الستينيات والثمانينيات مع القر الشرريع) مالمة فارقة فري تراريخ المسريحية بصرفة مامرة وفري
تاريخ الالهوت المسيحي بصفة خاصة .لقد جمشت هرذه الظراهرة بريع مرا هرو روحري ومرا هرو زمنري ،بريع القريم
الدينية الكونية واالهتمام بمتطلبرات الحيراة الماديرة ،وبريع اييمرا والشمرل .ولكرع األهرم هرو أ الهروت التحريرر
بامتباره ترربة نموذجية سم بعمادة النظر في قيمة الدّيع وفي الدور الذي يمكع أ يلشبره فري حيراة البررر .1لرم
يشررد ال ردّيع مررررد رؤيررة ال مقالني رة للشررالم وال إيررديولوجيا فرري متنرراو السررلطة الحاكمررة ّ
تورفهررا لتزييررف ومرري
الرماهير ولتكريس خاروع المستارشفيع للطبقرات المهيمنرة .املر المرؤمع أ يطيرع الحراكم ومليره أ يصربر
مل األذى ويتحمل الرقاا أل كل ذلرك برعرادة هللا .هرذا مرا يربمر بره الردّيع ويت َكفّر يل رجرا الرديع ،سردَنةي الحقيقرة،
بالتشبير منه) .ال ّ
شك أ الهوت التحرير مثّل ثورة حقيقية في فااا المسيحية الروحي ،وذلك أل بروزه يشني
القطرع مررع تقليررد التحررالف القررديم برريع الكنيسررة والسررلطة السياسررية .ولررلع كانررت المسرريحية فرري البدايررة ديررع الفقررراا
والمستاشفيع فعنها بشد ذلك أصبحت الدّيع الرسمي لإلمبرا ورية الرومانية بشد تنصر ايمبرا ور قسطنطيع.
وخال أغلب مراحل تاريخ المسيحية في أوروبا لم يتغير األمر إال ل َماما ا.
هل "الهوت التحرير" رراهرة تاري يرة مرررو ة ببسرباا سياسرية واجتماميرة واقتصرادية فري النصرف
الثرراني مررع القررر الشرررريع أم أن ره يمثّررل ترلّرري الررروح الثوري رة المميّررزة لل ردّيع المسرريحي؟ أال يرردمونا "الهرروت
التحرير" إلر إمرادة النظرر فري مواقرف سرا دة مرع الردّيع مثرل الموقرف الوضرشي الرذي يشتبرره شركالا مرع أشركا
الومي البدا ي وأثرا ا للمرحلة الالهوتية ما قبرل الشلميرة ،والموقرف الماركسري األرثوذوكسري الرذي يررى فيره أداة
إيديولوجية لتزييف الومي الرمشري؟ أال تحثّنرا رراهرة الهروت التحريرر ملر إمرادة التفكيرر فري مالقرة الروحري
بالزمني بحيث ال نرى في الدّيع مررد ترربة روحية شر ها األساسي انقطاع المؤمع مع الحياة المادية؟

. La vraie fonction de la religion n’est pas, nous dit Durkheim, d’augmenter notre connaissance, mais de nous faire
agir, de nous aider à vivre: « Le fidèle qui a communié avec son Dieu n’est pas seulement (ni surtout) un homme qui
voit des vérités nouvelles que l’incroyant ignore ; c’est un homme qui peut davantage. Il sent en lui plus de force, soit
pour supporter les difficultés de l’existence, soit pour les vaincre. Il est comme élevé au-dessus des misères humaines,
parce qu’il est élevé au-dessus de sa condition d’homme », Emile Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie
religieuse, puf, Paris, réédition de 1960, p. 50-51.
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ال شك في أ ما جشل الهروت التحريرر المسريحي ذا رع الصريت هرو أنره اقترر بترربرة فري الترديع غيرر
مبلوفة ،ترربة ت تلف مع البحث الفردي مع ال الص الر صي ،وتقوم مل فكرة أساسية وهي أ "ايثرم" أو
ال طيلة ال تيحيل إل بداية يمكع أ يستحارها الومي مبر الت َماهِي مع المسي الم لّص ،بل إنهرا متحقّقرة اآل
سدة في ك ّل أشكا الظلم والقهر وايخااع .ولذلك يقتاي اييما الحقيقري الشمرل مرع أجرل مسرامدة
وهنا ومتر ّ
النا

مل التحرر واالنشتاق .إ هذا البيشد التحريري والتحرري للمسيحية الكاثوليكية ليس وليد ررف تاري ي

أو حااري مشيع ،إذ يمكننا البحث مع أصوله في بدايات الدّيع التاري ية.
مع المشروف أ الديانات الكتابيرة الكبررى ارتبطرت منرد برداياتها بحركرات اجتماميرة مكونَرة مرع الشبيرد
والمستارشَفيع والمقهرروريع وال يمهمررريع الررذيع مثّررل الر ي
رديع الرديردي بالنسرربة إلرريهم ريقرا ا إل ر ال ررالص وصرراحبه
مرتركة بيع الديانات الكبرى يرب أ تيؤخذ في االمتبار إذا ما ير ْمنرا ف ْهرم البيشرد
ي) من ِقذاا ونصيرا ا .ثمة فكرة
َ
االنب ّ
التحرري للديّع ،وهي فكرة االحتفاا برالفقراا والمستارشفيع والشبيرد ،وهري ال تشنري شريلا ا آخرر غيرر االمترراف
بكرامة هذه األصناف مع النا  .وليس أمرا ا مارضا ا أ نرد أ األنبياا الذيع ساهموا في توجيه مسار التراريخ،
أوللك األبطا الحاارييع ،كانوا فقراا أو في أسفل السلم االجتمامي االمسري كرا نررارا ا) ،كمرا أ جمهرورهم
وأنصارهم في بدايات دموتهم كا مكونا ا ِم ّمع هم في الوضشية االجتمامية نفسها.
سررر ارتبررا "الهرروت
إذا صرر أ األديررا السررماوية ارتبطررت بحركررة اجتماميررة "تحرريررة" فكيررف نف ّ
خراص بالمسريحية الكاثوليكيرة)؟ إ مقصردنا هرو أ نبريّع مالمر "الهروت
التحرير" بالمسيحية حصرا ا اوبرركل
ّ
التحرير" كترربة فكرية وناالية فري أمريكرا الالتينيرة قيبلرت بامتبارهرا ترديردا ا فري الفاراا الروحري للمسريحية.
وفرري مررا نحررع بسرربيله سررننظر فرري مسررا ل ثررال  :أوالا :مررا هررو الهرروت التحريررر؟ ثانيرا ا :مالقررة الهرروت التحريررر
بالماركسية ،وثالثا ا :القيمة التاري ية لالهوت التحرير.
ما هو الهوت التحرير؟
يمكع تشريف الهوت التحرير بالنظر إل الموضومات والمسا ل التي يتشلق بها ،وبعمكاننا أ نميز فيه
بيع جانبيع :الرانب الشقا دي الفكري والرانب الشملي التطبيقي ،بحيرث نسرتطيع االنطرالق مرع التشريرف الترالي:
"الهوت التحرير" يد مل مرمومة ال طابات والمفاهيم النظرية التي أنترهرا الهوتيرو مسريحيو فري الفتررة
الممتدة بيع الشررينيات والثمانينيات مع القر الشرريع ،ويد أياا ا مل ممارسة اجتماميرة محرددة تمثلرت فري
الناا االجتمامي والكفاح الشسكري مع أجل تحرير ششوا أمريكا الالتينية مع استبداد األنظمة الحاكمة ومرع
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التبشي رة السياسررية للرردو ايمبريالي رة .ليونرراردو برروف  Leonardo Boffأحررد أبرررز الهرروتيّي التحريررر ييشر ّررف
الهوت التحرير ببنه تفكير في الممارسة االبراكسيس  )Praxisوانشكا

لها .إنه تشبير مع /وشررمنة "لحركرة

اجتمامي رة واسررشة النطرراق انطلقررت فرري بدايررة السررتينيات وقبررل أ تظهررر كتررب الالهرروت الرديرردة" .اشررتملت هررذه
سراقفة وأحبَرار) و وا رف وحركرات دينيرة ال كيرة
الحركة مل قطامرات هامرة مرع المررا الكنسري اقِ ّ
سيسرو وأ َ
ّ
امنظمة الشمل الكاثوليكي ،الربيبة الرامشية المسيحية ،الشما المسريحيو الرربا ...إلخ) ،وتردخالت بابويرة ذات
قامدة ششبية وجمامات كنا سية قامدية ) .2(CEBإنه بدو هذه الممارسة االجتمامية ال يمكننا أ نفهم ررواهر
اجتمامية وتاري ية هامة مثل المدّ الثوري في أمريكا الوسط أو بروز الحركرة الشماليرة الرديردة فري البرازيرل.
يمكع القو إ الهوت التحريرر3بمرا هرو مرمومرة خطابرات الهوتيرة /سياسرية هرو المرذهب المشبّرر مرع الحركرة
االجتمامية التي أخذت في لحظات مشينة شكل الكفاح المسرل  .ولكرع يررب التنبيره إلر أ الهروت التحريرر يولرد
وتبلورت مالمحه في إ ار الكنيسة الكاثوليكية ،وتحديدا ا بشرد انشقراد المرمرع الفاتيكراني الثراني بريع سرنتي 1962
و .1965خال هذا المرمع رهرت مواجهة حادة بيع أنصار "الالهوت المدرسري الرديرد" ايمثلره كرار راهنرر
 )K. Rahnerوأنصرار أنمرا أخررى جديردة مرع الالهروت المسريحي :الالهروت األنثروبولروجي الترنسرندنتالي
والالهوت السياسي ايمثله جو ببتست ميتز  )J.-P.Metzوالهوت الرجاا ويمثّله مولتما  .4Moltmanكرا
ال بد للكنيسة مع أ تشيد النظرر فري توجهاتهرا القديمرة وخاصرة فري مالقتهرا بالسرلطة القا مرة ،وهري مالقرة رأى
أنصررار الالهرروت الرديررد أنهررا مالقررة مهادَنررة وتبشيرة أدت إل ر انحرافهررا مررع الوريفررة األساسررية الترري مررع أجلهررا
مقد في تمروز /يوليرو سرنة  1968ترركلت مالمر الهروت جديرد .فقرد "اجتمرع
يوجدت .في المؤتمر األسقفي الذي ي
غروتييريز بشررر شرامل لرؤيتره لمرا ييسرم
أبرز ممثّلي الهوت التحريرر فري شرمبوته ادولرة البيررو) حيرث قرام
ّ
الهوت التحرير ،وكا هذا الشرر بمثابة حرر أسا

لبناا هذا التيار الرديد".5

ييشد كتاا غوتييريز "الهروت التحريرر :اآلفراق" الصرادر سرنة 1971بمثابرة الوثيقرة التبسيسرية لالهروت
التحريررر ،إذ تاررمع المبررادو والتوجهررات األساسررية لنرروع جديررد مررع الالهرروت ال يرردمو إل ر القطررع مررع الكنيس رة
الرسمية بقدر ما يدمو إل تحويلها بصورة جذرية كي تواكب التحوالت الكبرى التري يشرفهرا الشرالم ،وتسرتريب
. Michael Löwy, « Marxisme et théologie de la libération », Cahiers d’Étude et de recherche, n° 10, 1988 (Montreuil,
France), p.9.
2

غروتيريز  G. Gutierrezاالبيرررو)
 .3الهروت التحريرر هرو المدونرة Corpusالتري أنتررت منرذ سرنة  1970مرع قِبرل رمروز الهروت التحريرر مثرل غوسرتافو
ّ
وروبرام ألفرا  Rubem Alvesوهوغرو أسرما  Hugo Assmanوكرارلو ميسرترا  Carlos Mestresوليونراردو وكلرودوفيس بروف Leonardo
 Boff / Clodovis Boffوانياسريو إالكوريرا  Ignacio Ellacuriaاالسرلفادور) وسروغوندو غاليليرا  Segundo Galileaورونالردو مونروز Ronaldo
 Munozاالترريلي) وبررابلو ريترررارد  Pablo Richardاالتررريلي) وخروزي ميغررا بونينررو  José Miguel Boninoوخرروا كررارلو سرركانوني Juan-
 Carlos Scannoneااألرجنتيع) وانريك دوسّا  E. Dusselاالمكسيك) وجو لويس سوغندو  J-L Segundoااألوروغواي) وغيرهم كثير.
تطوره ،مامونه ،دار المررق ،بيروت  ،1993ص .40
 .4وليم سيدهم اليسومي ٬الهوت التحرير في أمريكا الالتينية :نربتهّ ،
 .5وليم سيدهم ٬الهوت التحرير في أمريكا الالتينية ،ص  45و.48
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النتظارات المالييع مع البرر الذيع يشانو مع الفقرر واالسرتبداد والتبشيرة .فري هرذا الكتراا مبرر غروتيرييز مرع
قبو الهروت التحريرر بالماركسرية كربداة فكريرة للتحليرل وللنقرد االجتمرامي والسياسري ،وذلرك انطالقرا ا مرع كرو
الشقا د اييمانية المسيحية ال تتناقض مع الناا الثوري وفق المنهاج الماركسري مرع أجرل إلغراا الواقرع الرراهع
القا م مل الهيمنة السياسية واالستغال االقتصادي .6يقو غوتيرييز" :إ ما ياع حدا ا لهذه التبشية هو التحطيم
الكامررل لحالررة األشررياا الراهنررة والتحويررل الرررذري لنظررام الملكيرة ووصررو الطبقررة المسررتغَلة إلر السررلطة وثررورة
اجتمامية .وتلك األشياا تحديدا ا هي التي تسم باالنتقا إل المرتمع االشتراكي أو ملر األقرل ترشلره ممكنرا ا."7
النمرو" التري كانرت را ررة فري ذلرك الوقرت اارتبرا
غوتيريز كغيره مع الهوتيّي التحريرر برـ"إيديولوجيا
لم يقبل
ّ
ّ
دو أمريكا الالتينية بالردو الرأسرمالية المتقدّمرة وفرت األسرواق المحليرة أمرام رأ

المرا األجنبري هرو الطريرق

ي ماركسي ،تلك اييرديولوجيا ليسرت إال
والنمو) .بالنسبة إل
الوحيدة لتحقيق االزدهار االقتصادي
ّ
ّ
غوتيريز ،كب ّ
تكريسا ا للتبشية بما تشنيه مع نهب للثروات وفقر وت لّف.
غوتيريز ثمة أفكار أساسية ستتكرر في ك ّل خطابات الهوت التحرير وسيتم التنصريص مليهرا
في كتاا
ّ
في المؤتمرات األسقفية الالحقة:
 رفض الفصل بيع الزمني والروحي أو بيع التاريخ الدنيوي والتاريخ المقد . االفتداا ا )Rédemptionأو إ مملكة الررا يررب أ تتحقّرق ملر األرر ،أي إ ال رالص ال يرت ّمإال في هذا الشالم وال يرب انتظار ال الص في اليوم اآلخر.
 مل الكنيسة أال تكو سندا ا لنظام الهيمنة.8يمكع القو إ الهوتيّي التحرير ينطلقو في كتاباتهم ،مل اختالفها ،مع المذهب التقليدي الراسرخ فري
الكنا س الكاثوليكية والبروتستانتية ،ويرتركو في مرمومة مع المبادو هي مينها مبادو المسيحية التحررية:
 )1ايدانة الرديدة للرأسمالية التابشة بامتبارها نظاما ا جا را ا وغير ماد  ،وبامتبارها "خطيلة" جمامية.
 )2استشما أداة التحليل الماركسي لفهم أسباا الفقر وتبيّع تناقاات الرأسمالية.

6

. Alain Touraine, La parole et le sang: politique et société en Amérique Latine, Éditions Odile Jacob, Paris, 1988, p.
109.
7

. Gustavo Gutierrez, La théologie de la libération, perspectives, Bruxelles, Lumen Vitae, 1974, p.39-40.

8

. Michael Löwy, « Marxisme et théologie de la libération », p.6.
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 )3االنحياز للفقراا والتاامع مشهم في ناالهم.
 )4تطرروير الرمامررات المسرريحية القامدي رة المكونررة أساس را ا مررع الفقررراا ،وذلررك كبررديل مررع نم ر الشرري
الفرداني المفرور مع قبل الرأسمالية الشالمية.
 )5إبررراز نرروع مررع القرررااة الرديرردة لإلنريررل تر ّكررز مل ر مقررا ع مشينررة مثررل "ال ررروج" )(Exodus
ب مستشب ٍد مع أجل التحرر.
وتقديمها كنموذج لناا شش ٍ
 )6الناا ضد الوثنية ) (Idolatryوليس ضد ايلحاد )(Atheismبامتبارهرا الشردو األساسري للردّيع،
ضد أوثا الموت الرديردة المشبرودة مرع قِبَرل الفرامنرة الرردد :الثرروة ،القروة الشسركرية ،األمرع الرو ني ،الدولرة،
الحاارة المسيحية الغربية ،السشادة الر صية...إلخ.
ي ،أي لتحقيق مملكة الرا.
 )7التحرير التاري ي لإلنسا هو تمهيد لل الص
َ
األخرو ّ
 )8نقد الالهوت الثنا ي التقليدي بامتباره استمرارا ا للفلسفة األفال ونية وليس للتقليد اينريلي.
سر انترراره الواسرع فري مسرتوى القرارة،
ال شك أ هذه المبادو التي حددت توجهات الهوت التحرير تف ّ
وكذلك القبو والتشا ف الذي حظي به في مستوى الشالم .لقد كا مل الالهوتييع الردد في أمريكا الالتينيرة أ
يناضلوا مل جبهتيع مع أجل فرر رؤيتهم وضما إمكانية نراح مررومهم :الناا االجتمرامي مرع الفقرراا
االشمل االجتمامي ،تكويع الرمشيات المسيحية وتوجيهها) والثورييع االكفاح المسل كما حصل في نيكراراغوا)
مع جهة ،والناا الفكري الشقا دي ضد االتراهات الالهوتية األخررى السرا دة فري القرارة مرع جهرة أخررى .لقرد
اقتر الهوت التحرير في أمريكا الالتينية بشلم اجتماع "التبشية" ،وذلك في سياق انفتاحه ملر الشلروم اينسرانية
ومل التوجهات الماركسية الرديدة.9
لقد وجدت في أمريكا الالتينية أربشة توجهات كنسية:
أوالا :اتراه أصولي جدّ محافظ وأحيانا ا شبه فاشي ،يمكرع امتبرار جمامرة "تقليرد-ما لرة -ملكيرة" نموذجره
األبرز .ثانيا ا :اتراه تقليدي ومحافظ ومشا ٍد لالهوت التحرير بحكم ارتبا ه بالطبقات المهيمنة سياسيا ا واقتصاديا ا،
ويمكرع امتبررار قيرادة "مررؤتمر أسرراقفة أمريكرا الالتينيرة" ) (CELAMيم َمرثالا لرره .ثالثرا ا :اترراه إصررالحي و َحردَاثي
مرردافع مررع حقرروق اينسررا ومناصررر للفقررراا اكررا هررذا هررو الموقررف الغالررب فرري مررؤتمر بررويبال  Pueblaمررام
9

. Alain Touraine, La parole et le sang, p.110.
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 .)1979رابشا ا :أقلية الهوتية راديكالية قريبرة مرع الهروت التحريرر مبررت مرع تحالفهرا مرع الحركرات الفالحيرة
والشمالية .10يمكع امتبار "حركة المسيحييع مع أجل االشتراكية ) (MCSأهم مشبّر مع هذا التوجه.
يحيل مفهوم "الهوت التحرير" إل حركة اجتمامية لها دوافع ومحدّدات دينية ،وكك ّل حركرة اجتماميرة
فهي تتحدّد بمكا وزما مشيّنيْع .والسؤا الذي ييطرح هنا هو :لماذا رهرر الهروت التحريرر تحديردا ا فري أمريكرا
الالتينية خال الستينيات مع القر الشرريع؟ ك رواا مع هذا السرؤا يقتررح الباحرث األمريكري ومرا

برنرو

 Thomas Burneauالتفسير التالي :لقد حصل الترديد في الكنيسرة الكاثوليكيرة األمريكيرة الالتينيرة 11ألنره مرع
أجررل أ تحررافظ مل ر تبثيرهررا فرري الرمرراهير كررا مليهررا أ تنررافس اتراهررات ديني رة االبروتسررتانتية ،الطوا ررف)
وسياسية االحركات اليسارية) ،وكا مليها أ تتشامل مع أمريع؛ ضشف اييمرا مرع جهرة وأزمرة التمويرل مرع
جهررة أخرررى ،ولهررذا فقررد التفتررت إلر الطبقررات الرردنيا .مصررلحة الكنيسررة كمؤسسررة هرري الترري جشلتهررا تترره الوجهررة
الرديرردة فيظهررر الهرروت التحريررر .إ هررذا التفسررير اتغيّرررت الكنيسررة ألنهررا تريررد المحافظررة ملر نفوذهررا) حسررب
مي ا يل لوفي  Michael Löwyال يكفي ،ولهذا يطرح األسللة التالية :لماذا كا مليها أ تتوجه إلر الطبقرات
الدنيا المستاشَفة لتحقيق تلك الغاية؟ وما بيشة النفوذ الذي كانت تسش إليره؟ وهرل حصرل تغيرر فري المرجشيرة
القيمية التي تنطلق منها؟
ثمة تفسير آخر يقو به ذوو التوجه المسيحي اليساري؛ ومفاده أ الكنيسة تغيررت أل "الررشب" تغيرر
فتملّك مؤسسة الكنيسة فصارت تتكلم باسمه .ولكع كيف حصل ذلك؟ كيف أمكع للطبقات الرشبية أ تغيّر توجه
الكنيسة التي كانت لحقب ويلة متحالفة مع السلطة القا مة؟ التفسير الثاني يتراهل ما يس ّميه الالهوتي ليونراردو
برررروف بررررـ"االستقاللية النسرررربية للمرررررا الررررديني-الكنا سرررري" ،أي «المحرررردّدات االجتماميررررة والثقافيررررة ال اصررررة
بالكنيسة» ،12والتي بدونها ال يمكع أ نفهم انفتاحها مل الرشب.
ثمة تغيرا أساسيا حصرال فري الكنسرية الكاثوليكيرة :أحردهما داخلري واآلخرر خرارجي .التغيرر الرداخلي
تمثّررل فرري بررروز توجهررات الهوتيرة جديرردة منررذ الحرررا الشالميرة الثانيررة فرري ألمانيررا امولتمررا  Moltmanوميتررز
 Metzوراهنر  ،)Rahnerوفي فرنسرا اكالفراز  Calvezوكنغرار  Congarولوبرا  Lubacوشرينو Chenu
ودي كررو  .)Duquocونسررتطيع أ نارريف إلر ذلررك األشرركا الرديرردة مررع المسرريحية االجتماميرة االقساوسررة

10

. Michael Löwy, « Marxisme et théologie de la libération », p.10.

11

. T. C. Burneau, « Church and politics in Brazil: The Genesis of change » In Journal of American Studies,
Cambridge University Press, Number 17, November 1985, pp. 286-29.
12

. Michael Löwy, « Marxisme et théologie de la libération », p. 11.
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الشما  ،االقتصاد اينساني لألا لوبري  )Lebretبايضافة إل اهتمام الالهوت بالمسا ل الفلسرفية والمرركالت
التي أثارتها الشلوم االجتمامية .13ولشرل مرا يررب التبكيرد مليره فري هرذا السرياق هرو أ البابرا يوحنرا الثالرث مررر
ومرمع الفاتيكا الثاني ا )1965-1962سيبار هذه التوجهات الرديدة التي ان ر ت فيها الكنيسة.
وأما مل المستوى ال ارجي ،فقد تشلق األمر باألوضاع االقتصادية واالجتمامية والسياسية في أمريكرا
الالتينيرة :تطررور التصررنيع منررذ  ،1950وهررو مررا أدى إلر تكررريس التبشيرة للرردو الرأسررمالية ،وإلر إفقررار واسررعِ
النطرراق ،فنمررت المررد بسرربب الهررررة مررع األريرراف ،وتكونررت بقررة ممالي رة مرياررة سررتكو محررور الحركررات
االجتمامي رة لالهرروت التحريررر .وبايضررافة إل ر ك ر ّل ذلررك هنررا ررراهرة االنقالبررات الشسرركرية واسررتفحا أزمررة
المررومية السياسية خاصة بشد الثورة الكوبية مام " .1959إ هذا االلتقاا في الوجهة بيع هرذيع النروميع مرع
التغيرات هو الذي أنت َ َج شرو إمكرا رهرور "كنيسرة الفقرراا" الرديردة التري كانرت جرذورها سرابقة ملر مرمرع
الفاتيكا الثاني".14
ليس الهوت التحرير حركة مع المركز نحو األ راف وال مرع القمرة االكنيسرة) إلر القامردة االررشب)،
بل هو حركة تتره مع األ راف نحو المركز .فالفاملو الكاثوليك فري األ رراف هرم الرذيع جشلروا منره ممارسرة
ممليرة تهرردف إلر تحقيررق ال ررالص المررادي واالجتمررامي .15ولشررل مررا يرردمم هررذه الفكرررة هررو أ مررددا ا كبيرررا ا مررع
سة أرسلوا إل أمريكا الالتينية في مهمات تبريرية في المنرا ق الفقيررة النا يرة .ولمرا كرانوا منحردريع مرع
ساو َ
الق َ
دو أوروبا الغنية فقد وقفوا ملر التنراقض الررديد بريع الحيراة فري بلردانهم األصرلية وأوضراع البرؤ

والحرمرا

والفقر المدقع في دو أمريكا الالتينية .16لقد ولّدت فيهم هذه الترربة ششورا ا قويا ا بالتشا ف ،و َجشلتهم يراجشرو
أفكررارهم االقتصررادية واالجتماميرة وأ ينحرروا بهررا إلر اليسررار .لقررد "أضررحوا راديكررالييع بسرربب مررا الحظرروه فرري
األحياا الشمالية وأحسوا به فتحولوا إل اليسار سواا فيمرا يتشلّرق برئرا هم الالهوتيرة أو بتحلريلهم االجتمرامي".17

13

. Michael Löwy, « Marxisme et théologie de la libération », p. 11.

14

. Michael Löwy, « Marxisme et théologie de la libération », p. 12.

15

. Malik Tahar Chaouch, « La théologie de la libération en Amérique Latine » in Archives de sciences sociales des
religions, 138, Varia, Avril-Juin, 2007, pp. 9-28.
أريو  Gonzalo Arroyoاولد في التريلي كرا نفري إلر فرنسرا
 .16مع أبرز أمالم الهوت التحرير في أمريكا الالتينية بايضافة إل
توريز هنا غونزالو ّ
ّ
بشد قيام الديكتاتورية) ودومنغو الييع  Domingo Layenاكاهع اسرباني ولرد مرام  1943فري سرراغوزا .انتمري إلر الحركرة الشماليرة فري كولومبيرا وانار ّم
لري التحرير الكولومبي مام  )1970ودوم هلدر كامارا  Dom Helder Camaraوهو ر يس أساقفة ريسيف في البرازيل ٬مررف باسرم أأأسرقف الفقررااأأ
وكا مع ا لذيع دموا إل قيام حكومة اشتراكية في أمريكا الالتينية ومرف منه قوله إ أأاحتراجات الفقراا هي صوت هللاأأ.
17

. Brian H. Smith, The church and politics in Chili: challenges to modern Catholicism, Princeton, Princeton
University Press,1982, p. 248
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التحرو نحرو اليسررار 18يشنري امتنراق الماركسررية كربداة للتحليرل والفهررم وأيارا ا كرؤيرة للناررا فري سربيل التغييررر
الرذري.
هوت التحرير والماركسية:
ال
ُ
ييشد الهوت التحرير إجابة في السياق المسيحي مع مركالت اجتمامية وسياسية وأخالقية مرفتها الدو
األوروبية والواليات المتحدة األمريكية ودو أمريكا الالتينية التابشة لها اقتصاديا ا وسياسيا ا ،والتي كانت تحكمها
أنظمة مسكرية فاشية متحالفة مع القروى األجنبيرة .أمرام مظراهر الفقرر وبرؤ

أوضراع الشمرا وتردهور أوضراع

الطبقررات الوسررط  ،وأمررام مرررز األجهررزة اييديولوجي رة القديمررة بمررا فيهررا الكنسررية مررع تقررديم المسرراندة النفسررية
والروحية لرماهير لم تشد تستسيغ خطب ايرشاد والدموة إل الصربر والتحمرل ،خاصرة فري وقرت انترررت فيره
الماركسية بك ّل اتراهاتها مرع خرال الحركرات الثوريرة والمنظمرات النقابيرة ،بحيرث مثّلرت ررازا ا جديردا ا للتفكيرر
ونمطا ا للممارسة يقترح إمكانيات حقيقي ة لتغيير الواقرع نحرو األفارل .فري هرذا المنرار الفكرري الرذي هريمع مليره
التوجه االشتراكي وفي ر ّل االنقسام الشالمي بيع الكتلتيع الرأسمالية واالشتراكية رهر الهوت التحرير كحركرة
اجتمامية محورها "ذات جماميرة" تهردف -مرع خرال مرابهرة الظلرم االجتمرامي واالسرتبداد السياسري للطغمرات
الشسكرية التي كثيرا ا ما وجدت مساندة مع الكنيسة الكاثوليكيرة الرسرمية ومرع رجرا ديرع مرؤثريع امرثالا مرلرس
أساقفة أمريكرا الالتينيرة)  -إلر بنراا مرتمرع األيخروة والشرد والكرامرة اينسرانية .ال شرك أ هرذا المطلرب أو هرذا
المث َ َل األمل الطوباوي هو الذي جمع بيع الالهوت الكاثوليكي الرديد والماركسية ،وما تسمية "كنيسة الفقرراا"
إال تشبير مع االنقالا الكبير الذي حصل فري بنيرة الالهروت المسريحي التقليردي ذاتره .أ تنتصرر الكنيسرة ،ملر
األقل مع خال ترربة اليسار المسيحي في أمريكا الالتينية ،للفقرراا وأ تيرديع برركل صرري ٍ النظرام الرأسرمالي
بحق تغيرا ا جرذريا ا فري الفكرر الالهروتي وفري توجره الكنيسرة
ومفاميله السلبية مل البلدا والرشوا ،فذلك ييشتبر
ٍّ
التي كانت خال تاري ها الطويل مساندة للسلطا ومدافشة مع شرمية الحكم وإ كا اسرتبداديا ا .لقرد ترسرد هرذا
التغير الفكري والالهوتي في مستوى الترربة الدينيرة ذاتهرا .الترديع لريس شربنا ا ش صريا ا برل هرو ترربرة جماميرة،

 .18يرى باحثو ا المسريحية اليسرارية رهررت فري أوروبرا قبرل الهروت التحريرر .وقرد مرفرت مروجتيع :األولر امتردت ملر الفتررة  1959-1924وتميرزت
بانفتاح الالهوت المسيحي مل األفكرار الفلسرفية االنزمرة اينسرانية والر صرانية واالشرتراكية) وملر الشلروم االنسرانية واالجتماميرة .لقرد حصرل هرذا التغييرر
بتبثير مدد مع الفالسفة والمثقفريع المرمروقيع مثرل ايرف كرونغر  Yves Congarومراري دومينرك شرينو  M.-D. Chenuوممانويرل مرونيي Emmanuel
 Mounierوجا ماريتا  .Jacques Maritainوالموجة الثانية للمسيحية اليسارية أو المسيحية المناضلة فقد تراوزت حدود أوروبرا نحرو أمريكرا الالتينيرة
وخاصة بشد مؤتمر أساقفة أمريكا الالتينية في مدلّيع مام  .1968راجع:
Michael Löwy, « Gerd-Rainer Horn, Western European Liberation Theology1924 -1959, the first wave », Sciences
sociales des religions [En ligne], 148/octobre-décembre 2009, document 148-67. (http://assr.revues.org/21146).
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ترررار أ أخرروي برريع المررؤمنيع فرري الشمررل وفرري الناررا  .إ ترربررة الرمشيررات المسرريحية القامديررة

19

(Les

م ِرفررت فرري كثيررر مررع بلرردا أمريكررا الالتيني رة منررذ
) communautés ecclésiastiques de baseالترري ي
الستينيات ،والتي تطورت في حراالت كثيررة فانبثقرت منهرا حركرات ثوريرة راديكاليرة ،كمرا حصرل فري البرازيرل
ونيكاراغوا والسلفادور ،هي نموذج لهذا النم مع ترربة التديع .ترربة دينية هي فري آ ٍ واحر ٍد روحيرة مشرفيرة
اقرااة اينريل والنقاش الرمامي حو المسا ل الدينيرة) وزمنيرة دنيويرة ،إذ يرتم خرال االجتمامرات الترداو فري
شؤو الرمامة المادية وال َمشاشية .ييحي يل هذا النوع مع الشي

المرتر إل أشكا الشي

الريومية التي مرفهرا

المسيحيو األوا ل ،التي مثّلت نموذجا ا خياليا ا استلهم منه الكتاا الطوباويو تصوراتهم للمرد الفاضرلة والحيراة
السشيدة مثل وما

مور  T. Mooreوكامبانال .Campanella

غروتيريز إحراالت كثيررة إلر المدونرة الماركسرية.
نرد في الكتاا المرجشي لالهوت التحريرر أي كتراا
ّ
غوتيرز أكثر مع غيره هرو أرنسرت بلرور  ،E.Blochوإ كرا يحيرل أيارا ا
والكاتب الماركسي الذي يحيل إليه
ّ
إل غولدما  L. Goldmanوغرامري  Gramsciولوكات

 .20G. Lukácsونرد أياا ا استلهاما ا مع الثورة

الكوبية واستشماالا لنظرية "التبشية" ،وكل ذلك في إ ار رؤيرة ماركسرية ترتالام مرع األوضراع ال اصرة ببمريكرا
غوتيريز يستلهم مع الماركسية كربفق نظرري ال كعيرديولوجيا دوغما يرة ،ذلرك أنره يبررز
الالتينية .يمكع القو إ
ّ
مفاهيم وموضومات مشينة مثل النزمة اينسانية ،واالغتراا ،والصراع الطبقري ،ويسرتبشد أخررى مثرل ايلحراد
غوتيريز في كتابه الذي
والتصور المادي للتاريخ .إ ّ فكرة التناغم بيع اييما والناا الثوري التي مبّر منها
ّ
صرار مرجشررا للمنتمرريع لحركرة الهرروت التحريررر سرتيترجم ممليّرا مررع خررال الرمشيرات المسرريحية وأشرركا الشمررل
االجتمامي والحركات الربابية والنقابية واألحزاا الثورية .وكمثا مل ذلك يمكع أ نذكر حركرة "مسريحيو
مع أجل االشتراكية" التي مقدت ملتق قاريا ا في سنتياغو بالتريلي مام  1972أداره الالهوتي بابلو رترارد P.
أرويو  .G. Arroyoجمشت هذه الحركة رجا ديع كاثوليرك وبروتسرتانت
 Richardومالم االقتصاد غونزالو ّ
أقروا بارورة التبليف بيع المسيحية والماركسية اوهو ما رفاته هيلة األساقفة في التريلي فيما بشد) .نتج مع
هذا الملتق نص هام يشبّر بوضوح مع ايمكانيات واآلفاق الواسرشة التري يمكرع أ تنفرت أمرام الالهروت الرديرد
بفال اقترانه بالماركسية ،لما توفّره مع جهاز نظري لتحليل واقع التبشية والهيمنة الرأسمالية ،وأياا ا لما تقدّمه
ّ
يشزز الحاجة إل أ
مع استراتيريات للممارسة الشملية .نقرأ مل سبيل المثا ما يلي" :إ اييما مع شبنه أ
يرري الصراع في اتراه تحرير ك ّل البرر ،وخاصة تحرير أوللك الذيع يشانو مع أشكا الرور القاسرية .وهرو

19

. Alain Touraine, La parole et le sang: politique et société en Amérique Latine, 1988, p. 113.

20

. Michael Löwy, « Marxisme et théologie de la libération », p. 16.
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يثبررت أيا را ا رغبتنررا فرري التغييررر الرررامل للمرتمررع مررور تغييررر البن ر االقتصررادية .وهكررذا يسرراهم اييمررا لرردى
مبرهم في بناا مرتمع م تلف نوميا ا مع المرتمع الحالي وفي رهور إنسا جديد".21
المسيحييع المناضليع و َ
إ االلتقرراا برريع الهرروت التحريررر والماركسررية اغيررر األرثوذكسررية) فرري مسررتوى الرؤيررة النظري رة وفرري
مستوى الممارسة الناالية يد مل أ مرا دفرع بشردد كبيرر مرع رجرا الرديع المنحردريع مرع الطبقرات الوسرط
ومررع البورجوازيررة الصررغيرة لتبنّرري مبررادو الهرروت التحريررر واالن رررا فرري حركترره لرريس االنتمرراا الطبقرري
الموضومي االمادية) ،بل إ الذاتيّة ااألفكار ،المشتقدات ،الومي الذاتي) هي التي حددت اختيرارهم .إ الهروت
ي يررد ملر أ الفصررل القطشرري برريع الماديرة والمثاليرة ،برريع
التحريررر المناضررل كترربررة ممليرة وكبراكسرريس حر ّ
الممارسررة التاري يرة والررومي لرريس فصرالا قطشيرا ا .لشررل ترربررة الناررا المرررتر برريع الماركسررييع والالهرروتييع
سمحت بقرااة الماركسية مع منظور مسيحي االهوتيّو التحرير) وإمادة النظر فري الموقرف الماركسري النمطري
مع الدّيع ،أي امتبار الدّيع مررد إيديولوجيا لتبرير الهيمنة وتفايل ايلحاد مل اييما االماركسيو الرردد).
إ الرها الذي التق في سبيل تحقيقه الهوت التحرير بالماركسية هو تحرير الرشب وتحرير اينسرا  .يتحرد
رجررل ال ردَيع الرردومينكاني فررري بتّررو  Frei Bettoمررع االسررترواا الررذي خاررع لرره فرري كتابرره "التشميررد بالرردم:
الدومينكا وموت كارلو

ماريغال" ا Baptême du sang: les dominicains et la mort de Carlos

 )Marighelaا:)1987
" -كيف لمسيحي أ يتشاو مع شيومي؟
 بالنسبة إلي ،البرر ال ينقسمو إلر مرؤمنيع وملحرديع برل إلر ررالميع ومظلروميع ،إلر أوللرك الرذيعيريدو المحافظة مل هذا المرتمع غير الشاد وأوللك الذيع يناضلو مع أجل الشدالة.
 هل نسيت أ ماركس يشتبر أ الدّيع أفيو الرشب؟ هي البورجوازية التي جشلت مع الدّيع أفيو الرشب ،بب دمت إل إل ٍه سيّ ٍد في السرماا بينمرا امتلكرتهي األرر".22

21

. Christians and Socialism-Documentation of the Christians for socialism Movement in Latin America, New York
(Maryknoll) Or-bis books, 1975, p.173 (cite pat M. Löwy, p.14).
22

. Michael Löwy, « Marxisme et théologie de la libération », p.21.
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لم يكتف الهوت التحرير بالشمل في مرا الدموة إل التمسك بتشاليم الكنيسة ،بل إ الكثيرر مرع ممثّليره
ترورا
ان ر وا في الناا الفشلي وحت في المقاومة المسلحة مثل فري بيتّو واألا كراميليو ّ

الرذي انارم إلر

جبهررة التحريررر الررو ني الصرراندينية فرري نيكرراراغوا ذات التوج ره اليسرراري بهرردف إسررقا ديكتاتوري رة سرروموزا
المدمومة مع الغرا ومع الواليات المتحدة األمريكية بركل خاص .في مرام  1965وملر خطر األا كراميليو
رورا
تر ّ

ان ررر مرردد مررع الررربا المسرريحييع فرري المقاومررة المسررلحة فرري صررفوف الربهررة الصرراندينية .لقررد كررانوا

سردو ترربرة السريد المسري  ،نصرير الفقرراا ،حتر أ بشرض األغنيرات التري كانرت
يشتقدو أنهم بشملهم ذا ير ّ
تيردّد في الربهة تصف المسي ببنه أأالرفيق يسوعأأ اينساني والشامل .23لقد كا ان ررا الهروتيي التحريرر فري
المقاومة الفكرية وفي المقاومة المسلحة ترسريدا ا فشليرا ا لتصرورهم لالهروت الرديرد الرذي ال ينبغري فري نظررهم أ
ي .نشرم لتمريرد الرراّ ولكرع مرع خرال
ينحصر دوره في تمريد الرا ورفض الشنف وانتظار ال رالص األخررو ّ
الفشل الثروري إ اقتار األمرر ذلرك .هرذا بالارب مرا قالره أرنسرتو كاردونرا دار
يناضلو ويموتو ليوفّروا ال بز للرا شيع واللبا

الفلسرفة والررامر" :الرذيع

للشراة ،وليشلّموا أ األميّيع هم المسيحيّو الحقيقيّو ".24

أمام االنترار الواسع لالهوت التحرير في أغلب بلردا أمريكرا الالتينيرة وبرروز توجره نحرو تحويلره إلر
قوة ثورية مالمية تناهض السرلطات االسرتشمارية فري أفريقيرا ،سرشت الكنيسرة الكاثوليكيرة الرسرمية إلر مواجهرة
الهرروت التحريررر كفكررر وممارسررة ،وذلررك بتبكيرردها مل ر التنرراقض الرررذري برريع المسرريحية والتحليررل الماركسرري
وإبراز الماركسية كنزمة إلحادية مع شبنها أ تنسف فكرة اييما وتهدّد األخوة المسيحية .يمكع أ نذكر ملر
سبيل المثا مرمع األساقفة الكاثوليك ا )Synodesالمنشقد في رومرا سرنة  1971الرذي حررم ملر رجرا الردّيع
ممارسة السياسة.
خوفا ا مع خطر االنقسام مبرت الكنيسة مرع تبنّيهرا لربشض أ روحرات الهروت التحريرر .فقرد صردر مرع
مرمرع الشقيردة اييمانيرة ) (La congrégation pour la doctrine de la foiوثيقترا تتارمنا توجيهرات
إنريليرة :األولر بشنرروا " :حررو بشررض جوانررب الهرروت التحريررر" ا 6أوت  25)1984والثانيررة بشنرروا " :حررو
الحريرة المسرريحية والتحريررر" ا 22مررار

 )1986وفيهررا أكرد الكاردينررا راتسررينغر  Ratzingerملر المبررادو

. Jean Ziegler, Contre l’ordre du monde: les rebelles, Éditions du Seuil, Paris, 1983, p.131.

23

. Jean Ziegler, Contre l’ordre du monde, p.132.

24

 .25وليم سيدهم ،الهوت التحرير في أمريكا الالتينية ،ص85
يمكع اال الع مل هذه الوثيقة مع خال الشنوا التالي:
(http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology)liberation_fr.html
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الروهرية للمسيحية ،وامتبر أ التحرير هو المهمة األساسية للبرارة اينريلية ،وأ التحررر األو هرو التحررر
مع ايثم .وأما ب صوص النارا االجتمرامي مرع أجرل الشدالرة فقرد أكردت الوثيقرة الثانيرة ملر أهميرة المصرلحة
الشامة كهدف لك ّل ممل اجتمامي ،وامتبرت أ ال طيلة االجتمامية التي يتحد منها الهوتيو التحريرر ال تقلرل
في شيا مع أهمية ال طيلة األصرلية ،وبالترالي فرع التغييرر االجتمرامي يبردأ مرع تغييرر الرذات .كمرا أكردت ملر
التمييررز التفاضررلي للفقررراا ،ودمررت إل ر ترن رب الصررراع الحزبرري الررذي يتنرراقض مررع واجررب المحب رة المسرريحية.
سيتمسك البابا يوحنا بولس الثاني بهذا الموقف االتمييز التفاضلي للفقراا) .في خطابره الموجره إلر الكرادلرة فري
 21ديسرمبر  1984أقررر البابرا بررب مملره الرمرروي موجره برالتزام االنحيرراز للفقرراا وتفارريلهم .كمرا أكرد ملر أ
الكنيسة ال تحتاج إل مقوالت الشلوم اينسانية وإلر التنظيررات الماركسرية لكري تهرتم برالفقراا ،أل المسري هرو
نمرروذج الفقيررر .وبايضررافة إل ر ذلررك فررع ملرروم اينسررا واييررديولوجيات ت تررز الفقررراا إل ر مقرروالت سياسررية
واقتصادية مرردة ،وهو أمر جدّ م تلف مع التفايل المسيحي للفقراا.26
كر ٍّد مل الهروم الذي قامت به السطات البابوية مل الهوت التحرير واتهام ممثّليه ببنهم يشملو مل
تحويل الديع المسيحي إل إيديولوجيا ثورية متشارضة مع جوهر المسيحية كرا ال برد مرع توضري الشالقرة بريع
مرروع الهوت التحرير والماركسية .لقد رد زمماا الهوت التحرير المرتمشيع في األسكولاير في مدريرد سرنة
1972مل االتهامات بتبكيدهم التوجه المسيحي االشتراكي للحركة الالهوتية الرديدة ،الحركرة التري تسرش إلر
ترذير الوريفة التحريرية لالهروت بامتبراره يقروم ملر مبردأ أساسري يتمثّرل فري أ الررشب هرو الحامرل األصرلي
لالهوت ،وبالتالي يرب أ يكو الالهوت صوتَ الرشب.27
القيمة التاريخية لالهوت التحرير:
انترر الهوت التحرير انتررارا ا واسرشا ا فري أمريكرا الالتينيرة خرال السرتينات والسربشينات برركل خراص،
وأصب يمثّل بديالا فشليا ا للكنيسة التقليدية التري وقفرت خرال كر ّل تاري هرا إلر جانرب القروى المهيمنرة والسرلطات
الزمنيرة المتنفّررذة .فرري تلررك الفترررة رهرررت كتررب ومقرراالت كثيرررة تهرردف إلر ترسرريخ التوجره الراديكررالي لالهرروت
التحرير ،مثل كتاا جو سوبرينو  J. Sobrinoالصادر سنة  1982والذي يحمرل منوانرا ا ذا داللرة هرو أأيسروع
مقرد فري تنزانيرا ادار السرالم) سرنة
أمريكا الالتينيةأأ .تراوز إششاع الالهوت الرديد حردود أمريكرا الالتينيرة ،فقرد ي
. « Le service de l’unité et la défense de l’authenticité de l’Évangile », 9, dans Document Catholique, 82, 1985,
p.170.
26

 .27سيدهم وليم ،الهوت التحرير في أمريكا الالتينية ،ص .56
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س ّمي "الرمشية المسكونية لالهروتيّي الشرالم الثالرث" ،وكرا الهردف مرع
 1977مؤتمر الهوتي أدى إل إنراا ما ي
ورا ه البحث في الشناصر المرتركة التري يمكرع أ تو ّحرد جهرود الالهروتيّيع المنتمريع للشرالم الثالرث ،وتسرامدهم
مل الكفاح مع أجل التحرر مع ك ّل أشكا الظلم.28
در

أحد الباحثيع موضوع الهوت التحرير مرع منظرور المررا االجتمرامي اوهرو مفهروم مسرتمد مرع

أمما بيير بورديو ،)P. Bourdieu 29فانته إل أ التبويالت التقريظية لالهوت التحرير والتي تراهع مل
تسويغه بامتباره حركة اجتمامية وجدت شرو ها في األوضاع التاري يرة واالجتماميرة التري مررت بهرا أمريكرا
الالتينية في الستينيات مع القر الشرريع .يرى الباحث مالك شاوش أنه ال يمكع فصل راهرة الهروت التحريرر
فررري أمريكرررا الالتينيرررة فررري الفتررررة الممتررردة بررريع  1960و 1990مرررع الرررربكات الكنا سرررية ا Les réseaux
ّ
والمنظمررات غيررر الحكوميررة .30وهررذا يشنرري أ الهرروت التحريررر لرريس ررراهرة خاص رة ببمريكررا
)ecclésiaux
الالتينية ،مل األقل مع حيث أسسها النظرية وأبشادها اييديولوجية ،وقرد رأينرا آنفرا ا كيرف أثرر فالسرفة ومثقفرو
مسيحيو ذوو توجه اشتراكي في تركل حركة الهوت التحرير فري بشرض دو أمريكرا الالتينيرة .إ المسركونية
االجتمامية ) )l’œcuménisme socialأو الشمل المسكوني المرتر بيع الكاثوليك والبروتستانت في أمريكرا
مولة م تلفة مع خرارج القرارة .إ هرذا األمرر
الالتينية منذ الستينيات كانت ورااه مصال مادية كبرى وجهات يم ّ ِ
مع شربنه أ يرشلنرا نَحرذَر مرع النظررة المثاليرة لظراهرة الهروت التحريرر .نشرم كرا هنرا نارا حقيقري خاضره
فاملو ملتزمو بمبادو الحرية والكرامة اينسانية وبطلب التحرر االجتمامي واالستقال الو ني ،مرنهم كثيرر
مررع رجررا الردّيع تحررالفوا مررع مناضررليع ماركسررييع فكررانوا رفرراق سررالح .ولكررع هررذه الصررورة "المثاليرة لالهرروت
التحرير يرب أال ت في منا صورة أخرى وهي ارتبا الهوت التحرير برهرات أجنبيرة ومصرال ماديرة رراهرة
وخفية استفاد منها الفاملو فيها" .إ القيمة الالمؤسساتية لالهوت التحرير ،وإ لم ت يل مع مفاميل اجتمامية-
سياسية اليس فق في البرازيل) ،ال تتبت مع بيشده المحلي كحركة اجتمامية بل مع بيشده األ َممي كربكة".31
إ الهرروت التحريررر ال يمكررع أ يرررد تبريررره التررام فرري واق َش ر ِة الفقررر فرري أمريكررا الالتيني رة االبرازيررل أو
 Chiapasفري المكسريك مرثالا)،

المكسيك أو األرجنتيع) وال في واق َش ِة انتها حقوق السكا األصليّيع اشيابا
ألنره رراهرة ولّرردتها موامرل م تلفررة ومتداخلرة فكريرة-ثقافيرة واجتماميرة-تاري يرة ،منهرا مرا هررو داخلري االت لررف

 .28سيدهم وليم ،الهوت التحرير في أمريكا الالتينية ،ص .69
29

. Pierre Bourdieu, Questions de sociologie, Paris, Editions de Minuit, 1984.

30

. Malik Tahar Chaouch, « La théologie de la libération en Amérique Latine » in Archive de sciences sociales des
religions, 138, p. 16.
31

. Malik Tahar Chaouch, « La théologie de la libération en Amérique Latine », p.18.
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والفقر واالسرتبداد السياسري) ومنهرا مرا هرو خرارجي اممرل شربكات التارامع والشمرل المسريحية التابشرة للكنيسرة
ّ
المنظمات غير الحكومية .)ONG
الكاثوليكية وللكنيسة البروتستانتية في إ ار
للع مرف الهوت التحرير انترارا ا واسشا ا في النصف الثراني مرع القرر الشررريع إلر حردود الثمانينرات
في أمريكا الالتينية خاصة ،فعنه يبدو اليوم منحسرا ا ومحدود الترداو فري األوسرا األكاديميرة والمثقفرة .وال شرك
أ التحوالت الكبرى التي مرفها الشالم خاصة سقو األنظمة االشتراكية ومولمة االقتصاد أدت إل ذلرك .يبردو
أ الهوت التحريرر قرد أفر َل ليترر المررا لالهروت آخَرر يهرتم بالردفاع مرع الحيراة .مرع الهروت "التحريرر" إلر
الهوت "الحياة" ،قد يكو األمر مررد تغير في التسمية ،فالحياة هي غاية التحرير بكر ّل أنوامره .إ الردفاع مرع
الحياة ،أي مع اينسا ومع البيلة ليس أمررا ا مرضريا ا ولريس ترفرا ا ،ولكنره اليروم يمثّرل ضررورة .ومثلمرا ان رر
الالهوتيو ورجا الدّيع في الناا مع أجل التحرر الو ني بعمكانهم أ ين ر وا  -وقد ان ر روا فشرالا  -فري
الدفاع مع الحياة .لقد أصب البرر في أيدي القوى المهيمنرة الشالميرة ادو  ،شرركات ،جمامرات ضرغ  ،شربكات
ايجرررام) مررررد أدوات وسررلع اترررارة األمارراا البررررية ،ترررارة الرررنس ،الرقيررق األبرريض ،احتكررار األغذيررة
دور للردّيع؟ هرل
ي ٍ
ي ٍ
دور لالهروت؟ وأ ّ
واألدوية ...إلخ) ،وفي أحسع األحوا مسته ِلكيع .فري رر ّل هرذا الوضرع أ ّ
سيكو دور الدّيع -كمرا كرا منرذ ملرات السرنيع " -ت ردير" الرمراهير ل دمرة االسرادة والحكرام والنربالا الرردد أم
التحرير بك ّل مشانيه ،أي تحرير الطاقات الحيوية في الكا ع اينساني وفي الحياة بصفة مامة؟ ولكع هذا السرؤا
األساسرري يثيررر أسررللة أخرررى ال تقررل منرره أهميرةَ :مرع المؤهررل للتكفرل بوريفررة التحريررر ،المؤسسررة الدينيرة اوهرري
سلطوية) أم الومي الفردي ،ومري اينسرا المشاصرر المرؤمع والمسرتنير؟ ومراذا مرع الرديع ايسرالمي؟
مؤسسة ي
لنكترف برالقو هنرا إ الررر األو لرذلك هرو أ يصرب الردّيع
كيف يمكرع أ يتحرو ايسرالم إلر ديرع تحررر؟
ِ
موضوما ا للتفكير الحر ،وأ ت يطرح مليه وفيه األسللة النقدية الرذرية -وهي لم تطرح إل حردّ اآل  -ولكرع ذلرك
سلطة الشقل الفقهي.
قد ال يحصل ما لم يت ّم "تحرير" الدّيع ذاته مع ي
إننا ال نرد في تاريخ ايسالم شيلا ا يمكع أ نس ّميه الهوترا ا تحريريرا ا ،وإ كنرا نررد "فقره السرلطا " الرذي
كا دوره تزييع حكرم الحكرام وتبريرر السرلطا المطلرق .ومرع ذلرك فرع التراريخ ايسرالمي لرم ي ر يل مرع ررواهر
ولنكترف بايشرارة هنرا إلر مثراليع :األو يتشلّرق بر صرية
وترارا تد ملر وجرود روح ثوريرة فري ايسرالم،
ِ
ذر الغفاري" ،والثاني يتشلّق بترربة جمامية وهي ثورة الزنج في القر
نموذجية وهي ش صية الصحابي "أبو ّ
الثالث للهررة.
ال شك أ ترربة الهوت التحرير المسيحي تد مل أ الرديع يمكرع أ يكرو إيرابيرا ا فري حيراة البررر،
فرال ي رتص بمررا الحيراة ال اصرة لرمامرة المرؤمنيع فحسرب ،برل يمرار
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التحرير الرامل .ولشل السؤا الذي يرب رحه بشد أفو تلك الترربة هو :لماذا اسرتمر الرديع منرذ قررو وإلر
اليوم يمار

دورا ا تبريريا ا للسلطة السياسية القا مة ،دور تكريس الهيمنة؟
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