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قصـة  كانت 
 Wملثيـر� بولس 
�لتاTيخ   k هاما  حدثا 
فقد  شك.  بال   ºإلنسا�
�عما�  من   yJغ عن  �متا� 
فيه  �نتقل  بتاTيخ  �أل0يا� 
�لنقيض،   �
 �لنقيض  من 
 Æe hحتو/ من شخص «ر�
8تبا{  �ضطها0   k  `Tمتو
لذلك  
� Tسو/   ،"Gلر�"
�أل�/  �لرجل   �
�  Gلر�
�أل�حد  �ملؤسس  ��لزعيم 
�النتقا/  �لعل  للمسيحية. 
�لنقيض   �
 �لنقيض  من 
�لقصة   yهذ على  8ضفى 
�لذ<  �لسحر  من  نوعا 
�لبسطا�  من   �Jكث  Gجذ
k عصرy، ��لذين ظنو� 8~م 
قد ��8T حتقق معجزW عملية 
 �
 �لشرير   hملجر� حولت 
قديس �Tسو/ يستحق �8 
منا�{،   ��0 �لزعامة  يتبو8 
مما 0فعهم 
� قبو/ ما 0عا 


ليه.
�لقصة   yهذ 8لق  ��ستمر 
 Wلذ�كـر�  k �بريقـها 
يبد�،  ما  على  �ملسيحية 
�لطاملا O8مـت هذy �لقصة 

خيا/ �ملسيحيني. �كا� من 

فر���ִדا قصة "سانتا كلو�" 
�خليالية �ل� تتلخص k حتو/ 
لص يتسلل 
� �لبيو� من 
يتسلل  قديس   �
 �ملد�خن 
�لكن  8يضا  �ملد�خن  من 
�Oد�يا  لألطفا/  يتر@  لكي 

k ليلة عيد �مليال0!
�لقصة   yهذ O8مت  �قد 
�ملسيحيني  من   �Jكث 8يضا 
متوTطني  كانو�  �لذين 
�ل�   hآلثا�� �خلطايا   k
 Æ منها"  �ملسيح  "خلصهم 
 ��Tقر� 8فاقو�   �8 لبثو�  ما 
�كنيسة   Gلر� Üدمو�   �8
ليتـقدمو�   Æ  ،Gلـر�
 k  hرO� قمة   k �يصبحو� 
��لثقافية.  �لدينية  «تمعاִדم 
�كثJ من �لدعاW �ملسيحيني 

�جلد0 هم من هذy �لفئة.
قصة  �ظفت  فقد  �هكذ� 
��لفسا0   Æإل� بولس 
�ألسو0  ��لتاTيخ  ��لفسو& 
 �
 �حولـته  للشخص 
 Wمفيد يصبح ميز Jصيد كبT
ساعة  حتني  عندما  عظيمة 
�ֲדذ�  ��لتحو/.   Gالنقال�
�لرجل   h8ما يكو�  لن  فإنه 

بولس

بقلم األستاذ: متيم أبو دقة *

�0Tكاتب من �أل *

�بو�

��لز
قا��!

حتليليـة قـراءة 
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�لذ< قضى  �لطاهر   Èلصا�
�لتقوp ��لصال¢   k حياته
��لتر�جع  �لتقهقر   pسو
شخص   hليتقد �خللف   �

 hما� ليتسلم  "بولسي" 
�لقياW0! فقصة �لرجل �لتقي 
�لطاهر تصبح قصة باهتة ال 

ثاWT فيها �ال معجزW مقابل 
�لبولسي   Gالنقال� قصة 

 !Jلكب�
8بدعت  فقد   ،hعا �بشكل 
�ملسيحية �لبولسية k مسألة 
�حتويله  �لشر  توظيف 
تقدميه  يتم  لكي  �تغليفه 
 Jخل� 8نه  على  �تسويغه 
جرمية  حتولت  فقد  بعينه. 
على  �ملسيح  �غتيا/  %ا�لة 
�لذ<   ��حلد  �
 �لصليب 
لكي  �لدنيا   yتنتظر كانت 
�حتو/   !Æإل� من  تتخلص 
�ملجرمو� �لذين ��0�T8 قتله 
�ليهو0 
� «ر0 �سيلة  من 
�قتضت  
Oية  خطة  لتنفيذ 
لكي  �Üطئو�  Õرمو�   �8
 �8 ميكن  فكيف  تتحقق! 
كخاطئني؟  هؤال�  Ïسب 
�ليهو0<  بولس   0�T8 لقد 
من نظريته �8 ي�C �ليهو0 

من تلك �جلرمية �ل� كانت 
�حللقة �ألخWJ من جر�ئمهم 
�لكن  8نبيائهم،  �ق 
8فر��  قد  �لنظرية   yهذ
تكن   � 8~ا  يبد�  
فر���� 
 k شكلت .
 k حسبانه؛ 
 k �أل��  �للبنة  حقيقتها 
�ل�Cغما·  �لذTيعي  �لفكر 
�لغر�  �لعا�   k �ملنتشر 
 �8  Cيعت ��لذ<  �ملسيحي؛ 

�لغاية تTC �لوسيلة. 
 yهذ ظهـر�  �قد   
�إلفر���� مبكر� k سلو@ 
حيث  �ملسيحية؛  �ألمم 
�ألعما/  �ملسيحية  سوغت 
 pبدعو �لو�ضحة   Wلشرير�
عظيما  هدفا  ���Tها   �8
منشو�0. فقد غز� �ملسيحيو� 
�لعا� �~بو� �خل��J �.�و� 
��ستعبد�هم  �ألبريا� 
�ألصليني  �لسكا�  �8با��0 

k 8مريكا �8ستر�ليا. �كا� 
يسو¦   �8 طبيعيا  8مر� 
 yهذ ألنفسهم  �ملسيحيو� 
تعمل  8~ا  طاملا  �ألعما/ 
على 
عال� «د �لرG �لذ< 

هو «دهم. 
8ثرها  �لقصة   yذO  /�� �ما 
�قد  �ملسيحي.  �لفكر   k
 W0متعد  Tصو  k بر�� 
�لعل  حصرها.  يصعب 
�ألمريكي  �لرئيس  مثا/ 
�البن"   âبو  ÎTجو"
 yذO �لتجليا�  eخر  هو 
�ألصيلة.  �لبولسية   Wلفكر�
معاقر�  كا�  8نه  8علن  فقد 
�خلطايا   k متوTطا  للخمر 
�ملباTكة  �لليلة  جا��   Úح
�ل� حتو/ فيها ليصبح منفذ� 
فقد  �هكذ�   !Gلر�  W0�Tإل
 WJه �ألسو0 كذخÜTتا hقد
8صيل  بولسي  8نه  لتؤكد 

منفذ�  يصبح   �8 يستحق 
 .WTد�ã  Gلر�  W0�Tإل
هذ�  8شعل  فقد  �هكذ� 
�ل�   Gحلر��  ��Jن �لرئيس 
ُقتل فيها مئا� �آلال� من 
 Jألبريا�، �عمل على تدم�
كل فرÓ �لسالh بني �ألمم 

� جانب  yمن خال/ ��يا�
�لظلم، �ما ��/ يعمل على 
جديد  عاملي   hنظا حتقيق 
يعيد فيه صياغة �لعا� �فقا 
حلت  �ل�   Gلر�  W0�Tإل

فيه!
 yهذ  �8 �لعجيب  �من 
�ملنحرفة  �لبولسية   Wلفكر�
 Jخط بشكل  تسربت  قد 
8يضا  �إلسالمي  �لفكر   �

بلبا´  بولسيني  �8جنبت 
�لبولسيو�  �بد8  
سالمي. 
لكي   ��Cبال �ملسلمو� 
�لزعامة   âعر على  يتربعو� 

قد  املنحرفة  البولسية  الفكرة  هذه  أن  العجيب  ومن 
تسربت بشكل خط� إ� الفكر اإلسالمي أيضا وأجنبت 
املسلمون  البولسيون  وبدأ  إسالمي.  بلباس  بولسيني 
منازع. دون  الزعامة  عرش  على  ي�بعوا  لكي  بال�وز 
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ما   �Jفكث منا�{.   ��0
8صبح يظهر 8شخاÓ كانو� 
بعيدين عن �لدين �متوTطني 
ليعلنو�   hآلثا�� �ملعاصي   k
توبتهم �من Æ يتربعو� على 
مقعد �لزعامة مستفيدين من 
.لـك �لتـاTيخ �مقدمينه 
على 8نه صك مصد�قيتهم. 
مؤخر�  كا�  هؤال�  �من 
مصعب  "8بو  �إلTها� 
�لزTقا�<" �لذ< كا� شابا 
 }Tشو�  k متسكعا  شرير� 

جر�مه  ´Tقا� مياTمدينة �لز
�لبسطا�  من  �ألبريا�  على 
��ملاWT، �فجأW جا�� �لليلة 
ليصبح  فيها  �نقلب  �ل� 
�عن   hإلسال� عن  �ملد�فع 
�حتولت  �ملظلومني.  قضايا 
�لساحة من شو�T{ �لزTقا� 

� �لعر�&  Æ �0 �8الTأل� �

�ملحتلة، �ل� �جد فيها بيئة 

جر�مه  ´Tمالئمة لكي ميا
غطا�  �حتت   .W0هو� بال 
فتنة  8شعل  �ملحتلني  قتا/ 
�لعر�قيو�   /�� ما  �0خلية 
8علن  فقد  بناTها.  يكتو�� 
"�لر�فضة"  على   Gحلر�
�T8سل �ملنحرفني من 8مثاله 

لكي يفجر�� 8نفسهم بينهم 
�يعجلو�  مساجدهم   k
�حلجيم!   �
 بإTسـاOم 
مماTسته   �
 باإلضافة  هذ� 
على  �لر��´  قطع  طقو´ 
بشكل  �لتلفا�  شاشا� 
منه  تقشعر  ¹جي  �حشي 

�ألبد��.
�� يقتصر ظهوT �لبولسيني 
�جلماعا�   k �ملسلمني 
بل  فحسب،  �إلTهابية 
 Wلدعا�  �
 .لك  جتا�� 
بعض  منهم  �لذين  �جلد0 
�لال·  ��لفنانا�  �لفنانني 
يرقصن   h8يا قبل  كن 
�يغنني �8 يظهر� سافر�� 
على  عاTيا�  كاسيـا� 
شاشا� �لتلفا�، k Æ ليلة 
ليقدمن  ينقلنب   Wحـد��
 pتذÏ كمثا/  8نفسهن 
على  �يتربعن  للنسـا�، 
نلنه  �لذ<  �لوعظ  مقعد 

باستحقا&! 
 k �حلقيقـية  �ملشكـلة 
�لنا´   �8 هو  �لبولسية 
�لتوبة  �بني  بينها  Üلطو� 
��جبهم  من   �8 �يظنو� 
�لشخص  هذ�  يشجعو�   �8

له  �يCهنو�   Gتا �لذ< 
 �
 لتقبله  مستعد��  8~م 
8~م  �مع  �حلد�0.  8قصى 
ينظر�� 
� �لتاTيخ �ألسو0 
يوظفو�  8~م  
ال  كنقيصة، 
ملصلحة  �لنقيصة   yهذ
حتوله   ��Cيعت� صاحبها 
عظيمة،   Wمعجز  Jخل�  �

فيسهل بعد .لك �8 يسلمو� 

�ملستويا�  على   W�Tلبا�
��لسياسية  ��لثقافية  �أل0بية 
�لذين  �ملعاقني؛  من  هم 
منهم   Jكث يكو�  ال  قد 
يستحقو� كل تلك �ملكانة 
�هكذ�  فيها.  �ضعو�  �ل� 
Tصيد�  �لنقائص  تصبح 
يرغب   �8 يوشك   Wميز�
تكو�   �8 منها  �لساملو� 

أو  ويغنني  يرقصن  أيام  قبل  كن 
يظهرن سافرات كاسيـات عاريات 
ليلة   �  � التلفاز،  شاشات  على 
أنفسهن  ليقدمن  ينقلنب  واحـدة 
كمثال �تذى للنسـاء، وي�بعن على 
مقعد الوعظ الذي نلنه باستحقاق! 

 k مبالغة  قيا0هم  هؤال� 
 ،Gملجاملة. �من نفس �لبا�
فقد كا� هذ� �حلّس �لطيب 
 k سببا  �لسذ�جة  حدِّ   �

 G8صحا من  عديد  تقبل 
�جلسـدية  �إلعاقـا� 
منجز�ִדم  �تضـخيـم 
�Tفعها 
� مستويا� قد ال 
 �8 عجب  �ال  تستحقها. 
�لشخصيا�  جند كث�J من 

على  Ïصلو�  كي  فيهم 
بعض ما ناله هؤال�! 

 W0على كل حا/، �بالعو�

� مسألة �لتوبة؛ فالبولسية 
أل�  مطلقا،  توبة  ليست 
تظهر  ال  �لتوبة  عالئم 

منا هي «ر0 � بتاتا،  فيها 
 T��0لأل خاTجي   Jتغي
 �  Óألشخا ��ألقنعة 
 ß08 نفوسهم  على  يطر8 
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 Æحقيقي. فبولس �آل Jتغي
بولس  نفسه  هو   hملجر�
ظهر  �لكنه  �لرسو/، 
بثوG �لقديس ليلبس على 
�لنصاpT 0ينهم �Üضعهم 
�ألبد   �
 �ليهو0<  للنفو. 
بعد  �لشر@   �
 �ÏوOم 
�لشرير   âبو� �إلميا�. 
نفسه  هو  للخمر  �ملعاقر 
 yشر  ´Tميا �آل�  �لكنه 
متستر� بلبا´ �ملصلح �لذ< 
يريد تغيJ نظاh �لعا� �يريد 
 "Tألشر��� "�لشر  %اTبة 
بكل  مكا�  كل   k
�لقضا�   k 8مال  �لوسائل 
عليهم �8 
خضاعهم لكي 
��لزTقا�<   .Jخل� يتحقق 
هو  �لزTقا�   k �ملتسكع 
قاطع  �لزTقا�<  نفس 
�لعر�&   k �لر��´ 
لقتل  �النتحاTيني  �مرسل 
مساجدهم   k �ألبريا� 
��لر�قصة  عبا�0ִדم.   T�0�
كانت  �ل�  �ملطربة   �8
لتسليهم  �لنا´  على  تطل 
هي  ��لغنا�  بالرقص 
عليهم  تطل  �ل�  نفسها 
ملو�   Gجا� �آل� 

�تÎC ال يقل عن تCجها 
 k �صلة   hتقد� �لسابق 
 hلوعظ بعدما كانت تقد�
 Jلغنا�! هو تغي� k صلة�
لألT��0 �تغيJ لنوعية �ملهن 

 .��Jيتغ � Óألشخا
�لذ<  �خلطر  تفا��  �مع 
كل  يوقـعه   �8 ميكـن 
بولسي من �لفئا� �لسابقة 
��ملجتمعا�،  �لنا´  على 
هو   Cألك� �خلطر   �8 
ال 
 .
 هم؛  8نـفسهم  على 
ال   Wنشو  k هؤال� يعيش 
يدTكو� معها ما Ïتاجو� 
نفوسهم.   k  yJتغي  �

�كث�J ما Üدعو� 8نفسهم 
بالظن 8~م قد تابو� حقيقة 
تتطلب  ال  �لتوبة   �8�
 Jلتغي� بعض   pسو منهم 
مظهرهم   k �لشكلي 

�هكـذ�  �مسلكـهم. 
�ل�   Âألمر�� تستشر< 
منهم  �تتمكن  قلوֲדم   k
على  تظهر   �8 تلبث  �ال 
�ـتلفة   Tبصو  ¢Tجلو��
~اية   k عليهم  �تقضي 

�ملطا�.
�حلقيقة  �لتوبة  8ما حـالة 
على  فلها عالئم ال ¡فى 
¡تلط   �8 ميكن  �ال  8حد 
8هم  فمن  بالبولسية. 
عالئمها �8 �لتائب يكو� 
تاÜTه  على  نا0ما  خجال 
به،  مفتخر�  ال  �ألسو0 
�من 8هم عالئمها هو �8 
مياال  �0ما  يكو�  �لتائب 
 yلالنقيا0 خلف من سبقو
خاشعا  منصتا  باإلميا� 
متو�ضعا. ��لتائب �حلقيقي 
 yJغ على  نفسه   hيقد ال 

 �Cمعت للزعامة  يسعى  �ال 
نفسه مستحقا Oا.

حالة   k �لتدقيق  مت  �لو 
�ملسـلمني  �لبولسـيني 
�لتأكد  ألمكن  بإنصا�، 
من 8~م ال ينحد��T من 
�حلقيقي  �إلسالمي  �لفكر 
بصلة.  له  ميتو�  �ال 
�فقا  �ملجد0   �8 فاملصلح 
للمعايJ �لر�سخة k �لفكر 
�إلسالمي �حلقيقي ¡تلف 
عن  جذTيا  �ختالفا  ¥اته 
 .hملزعو� �لبولسي  �ملصلح 

� 8هم ما ينبغي �8 يتصف 
 k �ملجد0   �8 �ملصلح  به 
يكو�   �8 هو   hإلسال�
 pمعر�فا باالستقامة ��لتقو
ينا0<   �8 قبل  ��لصال¢ 
بإنشا�   hيقو  �8  yبدعو�
 hإلسال�  hيقد� حركته. 

ولو مت التدقيق � حالة البولسـيني املسـلمني بإنصاف، ألمكن 
الفكر اإلسالمي احلقيقي وال  أنهم ال ينحدرون من  التأكد من 
الراسخة �  للمعاي�  أو اجملدد وفقا  له بصلة. فاملصلح  ميتون 
باالستقامة  معروفا  يكون  أن  هو  احلقيقي....  اإلسالمي  الفكر 
والتقوى والصالح قبل أن ينادي بدعواه أو يقوم بإنشاء حركته.
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�.لك  �الستقامة   yهذ
�ملصلح   Wحيا  k �لصال¢ 
كقرينة تؤ��T 0عو�y؛ �هي 
قرينة �ستقر�ئية منطقية من 
�لصعب �8 يشوֲדا �خلطأ؛ 
حيث 
نه 
� كا� قد نشأ 
��حلق  �الستقامـة  على 
 �8 جد�  �لصعب  فمن 
eخر   k �لشر   �
 يتحو/ 
كانت  �قد   .Wفجأ  yعمر
هذy �لقرينة من 8هم 0الئل 
قبل  �ألنبيا�   pصد& 0عو
 �eلقر�  Tبعثتهم، �قد 8شا
�لكرمي 
ليها؛ حيث 8مر �هللا 
تعا� نبيه � �8 يقدh هذ� 
صد&  على  كدليل  �ألمر 

0عو�y حيث قا/ تعا�:
﴿ُقْل َلْو َشاَ� �هللا َما َتَلْوُتُه 
َعَلْيُكْم َ�َال �Tَ0ْ8َُكْم ِبِه َفَقْد 
َقْبِلِه  لَِبْثُت ِفيُكْم ُعُمًر� ِمْن 
(يونس:  َتْعِقُلوَ�﴾  8ََفَال 

(١٧
�لكرمي   �eلقر�  T8شا �قد 
قصة   k �حلقيقة   yهذ  �

�لذ<   hلسال� عليه   Èصا
بصدقه  معر�فا  كا� 
عند  �مرجو�  ��ستقامته 
�قد   ،y0عو� قبل  قومه 

عاتبوy قائلني:
﴿َقاُلو� َيا َصاِلُح َقْد ُكْنَت 
َهَذ�﴾  َقْبَل   � َمْرُجوًّ ِفيَنا 

(هو0 ٦٣)
�من �لعجيب 8يضا �8 ير0 
 Gلكتا� k ما يشابه .لك
�ملقد´ على لسا� �ملسيح 
�ليهو0   pحتد �لذ<  نفسه 
 �8 �حا�/  باستقامته 
�لقرينة،   yهذ Oم  يسو& 

حيث �T< عنه قوله:
َعَلى  ُتِني  ُيَبكِّ ِمْنُكْم  "َمْن 
8َُقوُ/  ُكْنُت  َفِإْ�  َخِطيٍَّة؟ 
�ْلَحقَّ َفِلَماَ.� َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَ� 

ِبي؟" (يوحنا ٨: ٤٦)
فإ�  حا/،  كل  �على 
�الستقامة ينبغي �8 تستمر 
.لك   Wحيا  WJمس  k
فال   .pلدعو� بعد  �ملصلح 
 hإلسال�  k للمصلح  بد 
 k�  y0عو�  k ينسجم  �8
مسلكه بالثو�بت �إلسالمية 
�لر�سخة من 8خال& �قيم 
 ÎرÜ ال  �يث  �شر�ئع 
كانت   yهذ� بتاتا؛  عنها 
�ملسلمني  �ملصلحني  حا/ 
جلأ  بينما   .hلد��� على 
 �
 �0ما  �لبولسيو� 

 �
� �لثو�بت  �خلر�Î عن 
ال  مستحدثة   T8مو �ت 
8صل Oا، �8 
� نقض تلك 
 �
�ألصو/ �د .�ִדا، �8 
 hلقيا�� �جلر�ئم   GتكاT�
لتCيرها  يائسة  مبحا�ال� 
مع  تنسجم  8~ا   pبدعو

تلك �ألصو/.
بد  فال  �لنهاية،   k�
للمسلمني �8 ينبذ�� �لنظرية 
 �8� فكرهم  من  �لبولسية 
من  �لبولسيني   �
 ينتبهو� 
�إلTهابيني 8مثا/ �لزTقا�< 
�جلد0   Wلدعا� بعض  �من 
قيا0هم.  يسلموهم  �8ال 
�على �ملسيحيني �8 يعلمو� 
�ل�  هي  بولس  نظرية   �8
��لزTقا�<   âبو 8نتجت 
ال  �للذين  �8مثاOما 
 k بعضهما  عن  Üتلفا� 
�ل�  �لنظرية  تلك  �جلوهر. 

نظرية  اقتالع  من  بد  فال  وهكذا 
يتخلص  لكي  جذورها  من  بولس 
 uال تبعاتها  من  أ¡ع  العا� 
تزال. وال  الويالت  العا�  أذاقت 

تظهر  
فر���ִדا  ��لت  ما 
�تنجب   W0متعد  Tبصو
��ال�طا`  �لشر  �عما� 
�جلانبني  �ألخالقي k كال 
 k ير �لشرCتعمل على ت�
 Jخل�  �
 �لوصو/  سبيل 
�ملطا�!  ~اية   k �ملنشو0 
8ما �إلسالh فهو بر<� من 
�لشر ��ألشر�T، �هو �لدين 
��لعد/  باحلق  يأمر  �لذ< 
�لظر��  كل   k  Jخل��
�هو  �ألحو�/.  كل   k�
�حلق  سينشر  �لذ<  �لدين 
�لعا�   k  hلسال�� ��لعد/ 
بعد �8 عا� فيه �لبولسيو� 
�لفسا0. �هكذ� فال بد من 
من  بولس  نظرية  �قتال{ 
يتخلص  لكي  جذ�Tها 
تبعاִדا �ل�  �لعا� �8ع من 
�ال  �لويال�  �لعا�  8.�قت 

تز�/.




