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رئيس الهيئ ِة القبط َّي ِة اإلنجيل َّي ِة للخدما ِ
ت االجتماع َّي ِة
ُ

يس ُّرني أن أكتب هذه االفتتاحية إلصدار مجلة النسور الالهوت َّية في ثوبها
ألسباب عديدةٍ  ،ولكننا نحتفل
الجديد .لقد تو َّقف نشر مجلة النسور لعدة سنوات،
ٍ
اليوم بإعادة إصدارها من جديد لتعود مسيرة الدراسات الالهوتية في االستمرار.
لقد غاب هذا الدور الالهوتي الهام لسنوات ،وأصبح من الضروري وجود قناة
انفصال عن
بحث َّية تعليم َّية تساهم في بناء ُخ َّدام الكنيسة الهوت ًيا وروح ًيا ،دون
ٍ
المجتمع األوسع الذي تعيش فيه الكنيسة اليوم.
سوف تجدون في النسور موا ًدا وأبحا ًثا الهوتي ًة ،وتقاري َر ميداني ًة تشرح الواقع
ً
محافظا مستني ًرا ،يسعى
منهجا الهوت ًّيا
الكنسي بكل ظواهره ،حيث تتبنى النسور
ً
ٍ
دراية باللحظة
عملي في خدمة الكنيسة من ناحية ،وذا
تأثير
إلى أن يكون ذا
ٍ
ٍّ
الراهنة التي يعيشها المجتمع المصري.
تأصيل للعقائد المسيح َّية،
والالهوت المحافظ المستنير هو عبارة عن
ٍ
ودراستها ،وفِ همها من مصادرها األول َّية .هذا الالهوت مصدره األول والرئيس هو
الكتاب المقدس ،بحيث يكون الكتاب المقدس األساس الذي يتم البناء الالهوتي
عليه .وهذا في إطار الفكر الالهوتي المصلَح الذي يؤكد على الكتاب المقدس
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وحده .وبنا ًء على هذا ،فإن النسور تلتزم بتعليم إقرارات اإليمان اإلنجيل َّية بأن
الكتاب المقدس ُموحى به ً
لفظا ومعنًى ،وأنه الدستور الوحيد المعصوم لألعمال؛
فاهلل الذي حفظ المعنى هو ً
أيضا الذي حفظ اللفظ ،فالكتاب المقدس معصوم
في معانيه وألفاظه ونصوصه.
أن الالهوت المحافظ المستنير مركزه هو المسيح؛ أي أن غايته النهائ َّية
كما َّ

هي إعالن شخص المسيح كما نعرفه من خالل كلمة اهلل .وهذا يشتمل على
الكريستولوجي المستقيم ،والخالص الذي يق ِّدمه المسيح للبشرية بكل
التعليم
ّ
وتوجهاته ،ومن ثم كيف َّية الحياة الروحية اليومية المتمركزة حول شخص
أبعاده
ُّ
المسيح.
هذا الالهوت محافظ؛ أي أنه يرفض َّ
ٍ
ٍ
بإصرار
ويتمسك
ليبرالية،
توجهات
كل
ٍ
َّ
ٍ
شديد بالحقائق األساسية والعقائد الثابتة المستقرة لإليمان المسيحي ،والتي
نجدها ُمعلن ًة في كل الكتاب
المقدس ،كما نجدها ُمع َّب ًرا عنها ومشروح ًة في قوانين
َّ
إيمان المجامع المسكون َّية المبكرة وإقرارات إيمان حركة اإلصالح اإلنجيلي .لكنه
ً
المقدس وثوابت
التمسك الكامل باألصول -أي بالكتاب
أيضا ليس جام ًدا؛ فرغم
َّ
ُّ
فإن طريقة الفِ هم األصول َّية الراديكال َّية هي
اإليمان المسيحي التي ال مساس بهاَّ -
التي ال تسعى للتجديد بما يتواكب ومتغيرات المجتمع الذي نعيش فيه .أي أننا
نتمسك باألصول دون أ ْن نكون جامدين في طريقة تفكيرنا.
َّ
ٍ
أن
من
ناحية أخرى ،هذا الالهوت مستنير؛ أي أنه منفتح على اآلخر ،ويرى َّ
تعلُّم وفهم اإلميان املسيحي وثوابته العقائد َّية هو عمل َّية تعليم َّية ال تنتهي ،وتستمر
ٍ
بطريقة مستم َّرةٍ  ،ويسعى
طوال العمر .وبالتالي فهو الهوت يسعى لتنقية ذاته
ٍ
بطريقة مستم َّرةٍ  .عكس هذه االستنارة
لفهم اهلل واملسيح والفداء والكتاب املقدس
هم َة فِ هم اإلميان املسيحي انتهت
يكون االنغالق على طرق الفِ هم التقليد َّية
َّ
وكأن َم َّ
أن هناك شي ًئا جدي ًدا ميكن أن نتعلَّمه من قراءة السيد املسيح
يف املاضي .لكن لو َّ
وبولس الرسول وغيرهما للعهد القدمي ،فهو أن هناك كنوزًا مخ َّبأ ًة داخل هذه
ننصب على دراسته وتعلُّمه
األسفار ،وأمانتنا وإكرامنا جتاه الكتاب املقدس هي أن
َّ
بعيون جديدةٍ  .كما قال املسيح نفسهُ « :ك ُّل َكات ٍِب ُمتَ َعلِّ ٍم فيِ َمل َ ُك ِ
وت
ٍ
من أجل فهمه
الس َما َو ِ
ات يُ ْش ِب ُه َر ُجلاً َر َّب بَيْ ٍت يُخْ ِر ُج مِ ْن َكن ِْز ِه ُج ُد ًدا َو ُعتَ َقا َء» (مت .)52 :13
َّ
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فإن هذا الالهوت المحافظ المستنير ال يت ُّم في ٍ
عزلة عن العالم
وأخي ًراَّ ،
الذي نعيش فيه ،بل الالهوتي الحقيقي هو الذي يمسك الكتاب المقدس
ٍ
المقدس أن يخاطب
بيد ،والصحيفة باليد األخرى ،ليرى كيف يمكن للنص
َّ
الواقع المعاصر .ونحن نعتبر أن النسور مكان مميز الستكشاف كيف يمكن
لعقائدنا المسيحية أن تجعل من مجتمعنا أفضل ،وكيف تشجعنا الدراسات
الالهوت َّية على االنخراط في المجتمع أكثر لخدمته وغسل أرجله.

ٍ
محددةٍ بالمصطلحات؛ فالفكر
تعريفات
لقد أصبح من الضروري وضع
َّ
ٍ
بمحافظ
وأن تحديد ما نعنيه
المحافظ المستنير يختلف عن الفكر الليبرالي َّ
ليبرالي يجب أن يكون في اإلطار العلمي المتعا َرف عليه؛ فمثلاً
مستنير أو
ٍ
ٍّ

ٌ
وإرباك للعا َّمة،
خلط المصطلحات وتفريغها من معانيها هو تشوي ٌه للبحث
ٌ
محافظ
الالهوتي المحافظ المستنير هو فك ٌر
فالفكر
متمس ٌك باألصول
ِّ
ُّ
المتمثلة في الكتاب المقدس ،ولكن في نفس الوقت يتعامل مع تحديات
اللحظة الراهنة واألسئلة الحائرة والعقول المتعطشة للمعرفة ،وذلك في
ٍ
رغبة جادةٍ لتقديم كنوز الكتاب المقدس إلى الحياة المعاصرة.
وفي الختام ،أتمنى أن تكون هذه االنطالقة الجديدة للنسور مساهم ًة
ٍ
مختلفة
نموذجا لمنابر
في دفع الكنيسة لألمام ،الهوت ًّيا ورعو ًّيا .وأن تكون
ً
مستقبل أفضل يتواكب مع متغيرات العصر الذي
يمكن أن تتش َّكل لتحلِّق نحو
ٍ

نعيشه ،ولخدمة بالدنا العزيزة مصر.

الدكتور القس أندريه زكي
رئيس اهليئة القبطية اإلجنيلية للخدمات االجمتاعية
رئيس الطائفة اإلجنيلية مبرص
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مقال ورأي

الحداثة وما بعد الحداثة..
كيف ستستمر الكنيسة؟
بيتر عادل وديع

في البدء خلقَ ُ
اهلل السماوات واألرض ،وصمم
َ
وجعل األرض َمسكنًا
شديدة،
ودقة
الخلقية
ٍ
بإبداع ٍ
ٍ
ومنذ أن بدأ اإلنسان
ِ
لإلنسان ،وأوصا ُه بأن ُيثم َر ُ
ويكث َر حتى ُيعمرهاُ .
في إعمار األرض وبدأت الحضارة اإلنسانية تظهر ،وتكونت على مر
وستستمر حتى نهاية الزمان.
العصور والتاريخ ِمن بداية اإلنسان،
ُ
وظه َر في أواخر القرن العشرين اهتمام في دوائر عديدة ،بدراسات عن
العالقة بين الدين والحضارة .وهناك الكثير ِمن األسئلة المطروحة
1
في هذا المجال حول مكان الدين في الحضارة؟
 1صموئيل حبيب ،اإلنجيل والحضارة (القاهرة :دار الثقافة.10 ،9 ،)1997 :
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الحداثة وما بعد الحداثة ..كيف ستستمر الكنيسة؟
والسؤال المطروح ُهنا ما هي عالقة المسيحية بعالم
ما بعد الحداثة الذي يُشكل الحضارة اإلنسانية اليوم؟
وكيف يُمكن للكنيسة أن تستمر في ظل هذا العالم؟ وهل
يجب على الكنيسة أن تنعزل أم أن تتفاعل وتشتبك مع
هذه الحضارة ال ُمعاصرة؟

لذِ ا سيجته ُد الباحثُ في هذه الورقة أن يُقدم لمحة
سريعة َعن نشأة الحداثة وما بعد الحداثة ،العالم الذي
نعيش فيه اليوم ،وبعد ذلك يوضح الباحث أهم المالمح
الفكرية والفلسفية لهذا العصر ،مع تقديم وصف
ُمختصر للسياق العربي ال ُمعاصر في ظل هذا العصر.
ث ّم ينتقل ليُناقش كيف يُمكن للكنيسة العربية بصفة
عامة ،والمِ صرية بصفة خاصة ،أن تتفاعل بإيجابية مع
عالم ما بعد الحداثة ،وتستمر في دورها وتأثيرها.
ويدعو الباحث اهلل أن يجعل هذا البحث إسها ًما ولو
ً
بسيطا ،في تمكين الكنيسة المِ صرية والعربية لتتميم
إرساليتها بقوة وفاعلية.

الجزء األول:
الحداثة وما بعد الحداثة
نشأة الحداثة
عادة يُحدد علماء االجتماع والسياسية تاريخ الحداثة
ما بين 1960 – 1750م ،إال أن بدايات عصر الحداثة
تسبق هذا التاريخ ،وتأثيرها على المجتمعات ال يزال
حتى اليوم .وظهر عصر الحداثة في أوروبا نتيجة
التفاعل مع العصور السابقة خاصة القرون الوسطى،
وعصر النهضة  ،Renaissanceوعصر التنوير
ً
،Enlightenment
وأيضا لعبَت حركة اإلصالح اإلنجيلي
دو ًرا كبي ًرا في ظهورها ،ومِ ن أهم العلماء الذين لعبوا دو ًرا
كبي ًرا في ظهور الحداثة :كوبرنيكوس ،بيكون ،جاليليو،
إسحاق نيوتن .وأهم الفالسفة :رينيه ديكارت ،عمانوئيل
كانط ،وجون لوك .فمثلاً مقال عمانوئيل كانط “ما هو
التنوير؟” حدد فيه أربعة معالم أساسية للحداثة وهم:
1
 -1التنوير -2العقل -3الحرية -4التقدم.

 1وفيق رمزي« ،الكنيسة والمجتمع المعاصر» (القاهرة :كلية
الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة ،يناير.)2019

مفهوم الحداثة
خروجا على القرون
فلقد مثلت الحداثة منذ بدايتها
ً
الوسطى بكل أجوائها السياسية والدينية واالجتماعية
واأليديولوجية .وكانت بداية الخروج على عالم العصور
الوسطى بمثابة تَص ُّدع السلطة الكنسية ،وقلب الرؤية
الدينية للعالم ،وتراجع األيديولوجيات الالهوتية،
وحلول النزعة اإلنسانية محل النزعة اإللهية ،وبزوغ
الفكر السياسي العقالني ،واتساع تأثير حركة اإلصالح
2
الديني ،وإحياء التراث اليوناني.
كما تُعتبر الحداثة هي البحث المستمر للتعرف على
أسرار الكون من خالل التعمق في اكتشاف الطبيعة،
والسيطرة عليها ،وتطوير المعرفة بها ،ومن ثم االرتقاء
الدائم بموضع اإلنسان في األرض .أما سياس ًّيا
واجتماع ًّيا فالحداثة تعني الصياغة ال ُمتجددة للمبادئ
واألنظمة التي تنتقل بعالقات المجتمع من مستوى
الضرورة إلى الحرية ،ومن االستغالل إلى العدالة ،ومن
التبعية إلى االستقالل ،ومن االستهالك إلى اإلنتاج ،ومن
سطوة القبيلة أو العائلة أو الطائفة إلى الدولة الحديثة،
ومن الدولة التسلطية إلى الدولة الديمقراطية .فالحداثة
هي اإلبداع الذي هو نقيض االتباع ،والعقل الذي هو
3
نقيض النقل.

لذلك يُطلق عاد ًة على البيئة الثقافية التي سادت الغرب
منذ 1750م إلى 1960م مصطلح “الحداثة” ”.“Modernity
وقد قامت هذه الفترة على االعتقاد بشمولية العقل
البشري ،أي أن هناك عقلاً مشتر ًكا يشمل جميع الناس
واألزمنة ،وهو قاد ٌر على إدراك أنظمة العالم .وكان العقل
هو المفتاح الذي كشف غوامض الحياة ،وكانت الحجة
هي أداته في األقناع .وأصبحت الحجة العقلية هي األداة
الموثوق بها في هذه الحقبة الثقافية .ولكن انهارت هذه
النزعة العقالنية بعد الحرب العالمية األولى والثانية،
فلقد تلقت عقالنية عصر التنوير ضربة قاسية من ال
4
عقالنية هاتين الحربين.

 2محمد عثمان الخشت ،فلسفة المواطنة وأسس بناء الدولة
الحديثة (القاهرة :الهيئة العامة لقصور الثقافة.26،25 ،)2014 ،
 3جابر عصفور ،اإلسالم والحداثة .ت ّم االطالع عليه يوم
ُ .2020/3/15متاح علىhttps://www.aljabriabed.net/n43_08watfa. :
htm#_edn7
 4ألستر ماجراث ،الدفاعيات المجردة ،ترجمة ماريانا كتكوت
(القاهرة.30،29 ،)2013 ،RZIM Middle East :
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ظهور ما بعد الحداثة
وظهر بعد ذلك حوالي عام 1971م مصطلح آخر هو
“ما بعد الحداثة” ” ،“Postmodernismوقد استخدم
بادئ األمر لإلشارة إلى الطراز المعماري الجديد ،لكنه
سرعان ما انسحب على عالم األفكار .وأصبح مصطلح
ما بعد الحداثة يشير إلى االعتقاد الثقافي المتنامي
القائل بفشل الحداثة وضرورة إصالحها .وقد تركز هذا
االتجاه في البداية على إخفاقات “الفن الحديث” في
التفاعل مع الخيال البشري ،ولكنه سرعان ما امتد إلى
القضايا االجتماعية والمشكالت الناتجة عن االعتقاد
الساذج بحتمية التقدم ،مثل حتمية تحول المجتمعات
5
إلى التصنيع وحتمية االمتداد الحضاري.

ال ُبعد السلبي لما بعد الحداثة

يصعب علينا تحديد تعريف محدد لما بعد الحداثة
بسب تعدد التعريفات لها وبسبب طبيعتها النسبية.
وهي قد تعني تآكل مراكز السلطة التقليدية ،وفقدان
المعتقدات القوية .وهي ترى شخصيات القصص غير
وخال
محددة اجتماع ًّيا ،وتحيا في عالم ُمفكك الروابط
ٍ
مِ ن السلطة .وفكرتها المركزية تدور على التشكيك في
المعاني ،ويعتبرها البعض “ال عقالنية” ألنها ترفض
التحليل والـتأويل ،ومِ ن ث ّم فهي ثقافة ُمضادة ،وتعبر
عن أزمة ثقافية عميقة ،أو باألدق أزمة أنطولوجية
(وجودية( تدور على فقدان الوعي بالواقع الخارجي،
6
ومِ ن ث ّم االغتراب عن هذا الواقع وعن كل واقع أ ًّيا كان.

كما تُعتبر حركة ما بعد الحداثة شكل من النسبية
الثقافية بشأن أمور مثل الواقع ،والحق ،والعقل،
والقيمة ،والمعنى اللغوي ،والذات ،وغيرها من األفكار؛
يسمى الواقع
ففي منظور ما بعد الحداثة ليس هناك ما َّ
الموضوعي ،والَ الحق ،وال القيمة ،والَ العقل ،وما إلى
ذلك .كل هذه تكوينات اجتماعيةَ ،ومنتجات الممارسات
اللغوية ،ومن ثم فهي نسبية ال بالنسبة لألفراد ،بل
بالنسبة للمجموعات االجتماعية التي تشترك في قصة
واحدة ...ففي نظر أتباع ما بعد الحداثة ،إ َّن زعم المرء
أنه يمتلك الحق هو نوع من التسلط الذي يقهر كل من
7
نحكم عليه بأنه ال يمتلك الحق.

 5المرجع السابق.32،31 ،
 6مراد وهبة ،األصولية وال َعلمانية (القاهرة :دار الثقافة،
.94-85 ،)1995
7Maher Samuel, Evangelism and Postmodernism, (Cairo: ETSC
Journal, 2019).
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ال ُبعد اإليجابي لما بعد الحداثة

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هذه الحركة الناشئة
لم تسم نفسها بأنها “مضادة للحداثة” .فحركة ما بعد
الحداثة ال ترفض كل جوانب الحداثة ،ولكن دعاتها
يعتبرونها محاولة لدمج أفضل ما في العالم الحديث
بأفضل عناصر التقاليد الكالسيكية والتخلص من
8
الجوانب غير المرغوبة في ٍ ّ
كل منهما.
قوي
كما يوجد في عصر ما بعد الحداثة تركي ٌز ٌّ
على دور العقل في التحليل العلمي والثقافي والزالت
األبحاث العلمية تتبع المنهج الموضوعي ،بينما تتركز
نظم السياسة واالقتصاد على النظم المتعارف عليها
في عصر الحداثة .إال إن ُهناك تركيزًا قو ًّيا على دور
المشاعر ورفض لفكرة أن العلم وحده يستطيع تفسير
كل مظاهر الحياة .ومِ ن ث ّم هناك مجال أوسع في عصر
ما بعد الحداثة على ما هو فوق طبيعي Meta-Physics
بما في ذلك المبادئ الدينية ،ولكن بالتركيز على
9
الروحانية  Spiritualityوليس الدين كنظام وعقائد.
 8ألستر ماجرث ،المرجع السابق.32،31 ،
 9وفيق رمزي ،المرجع السابق.
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المالمح الفلسفية لعصر ما بعد الحداثة
ولكي نفهم بأكثر وضوح ما هي حركة ما بعد الحداثة
وتميزها عن عصر الحداثة علينا أن نتعرف على المالمح
الفلسفية األساسية لهذه الحركة وهي:
الملمح األول :هو أن الحقيقية ال تتطابق مع الواقع؛
فالشخص البعد الحداثي يعتبر العبارات والكلمات
الحقيقية ليست كذلك ،ألنها ال تتوافق مع الواقع ،لذا
10
فهو ال يهتم بأي نوع من الواقع.
الملمح الثاني :ال توجد قصة كبرى تصلح لتطبيقها
على كل الواقع .فما بعد الحداثة تتحدى كل وجهات
النظر المحيطة ،سواء دينية أو سياسية أو اجتماعية.
فإنها تُقلل من شأن الماركسية والمسيحية والفاشية
والرأسمالية والديمقراطية والعلوم الحديثة بنفس
األسلوب .وهي ال تقوم بصياغة مجموعة بديلة من
االفتراضات ،لكن لكي تسجل استحالة تكوين مثل تلك
11
الروايات الكبرى.

كل باحث ينتمي إلى ثقافة معينة ،وكل ثقافة تُشكل
خصائص ثقافة الشخص الذاتية ،إ ًذا فال يمكن لشخص
12
أن يكون موضوع ًّيا.
الملمح الرابع :هو أن الحقيقية تصورية .وهذا
المفهوم مرتبط بمصطلح «موت المؤلف» أو «موت
النص» ،وهذا يعني أن النص مصنوع وليس موجو ًدا،
وهذا ما يحدث مع القارئ أثناء القراءة .فالنص يجب
أن يعاد بناؤه ،حتى يتخلص من المؤلف ويُجعل النص
13
ح ًّيا ككلمة حرة.

ويتضح لنا مما سبق مدى تعقيد عصر ما بعد
الحداثة ،ويُمكن القول بأنه يتغير بسرعة ويعاني من
الشيزوفرنيا والتشتت واالستمرارية والفوضى .لكنه
يتصف ً
أيضا بروح التعددية ويسمح باألصوات المختلفة
14
وبتعايش الثقافات وامتزاجها لخلق ثقافة جديدة.

لذا سيقوم الباحث بتقديم مقارنة بسيطة 15في بعض
القضايا األساسية بين الحداثة وما بعد الحداثة حتى
يتضح لنا األمر بأكثر وضوح.

الملمح الثالث :هو أن الموضوعية وهم؛ وذلك ألن

القضية

احلداثة

ما بعد احلداثة

النشأة

ظهرت يف أوروبا يف القرن الثامن
عشر.

حركة عاملية يف منتصف القرن العشرين.

احلق

احلق مُيكن اكتشافه بالعقل واملنطق.

احلق ليس له وجود موضوعي ،إمنا هو نتاج ثقافة الفرد.

اإلنسان

اإلنسان كائن عقلي وليس روح ًيا،
وميكنه البقاء باالعتماد على حواسه.

اإلنسان هو كائن اجتماعي ،وهو نتاج ثقافته وبيئته.

العالم

يستطيع البشر إخضاع األرض وكشف
كل أسرار الكون.

ال يستطيع البشر معرفة أسرار الكون ،فقط يجب أن
يتضامنوا معها.

الفكر
واللغة

يجب على اإلنسان أن يعتمد على
التفكير هو تواصل اجتماعي ،واللغة هي أمر عشوائي
االكتشافات العقلية التي تنتج املنهج العلمي .ألنه ال يوجد حقيقة كونية أو شاملة تتسامى فوق الثقافة.

 10جوش ماكدويل ،برهان جديد يتطلب قرا ًرا( ،القاهرة :دار
الثقافة.539 ،)2004 ،
 11المرجع السابق.540 ،

 12المرجع السابق.542 ،
 13المرجع السابق.543 ،
 14احمد سعد زايد ،محاضرة فلسفات ما بعد الحداثة .ت ّم
االطالع عليه يوم  5ديسمبر  .2018متاح علىhttps://www. :
.youtube.com/watch?v=nJhDV8eSico
 15جوش ماكدويل ،المرجع السابق.538 ،
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ومِ ن المقارنة السابقة نستنتج أنه:
إن كانت ما بعد الحداثة ،هي االعتقاد باستحالة
تأصيل أي معرفة أكانت دينية أم علمية ،فإن الحداثة
هي على العكس من ذلك ،أي أنها ليست سوى اإليمان
بإمكانية تأصيل المعارف .وهكذا فإن وضع ما بعد
الحداثة يتّصف بعدم التأصيل ،أي بعدم االعتراف بأن
هناك قي ًما ثابتة ،فأهم صفاتها هي :الذاتية ،والتفكيكية،
16
والتعددية ،واالختالف ،والعشوائية.

المعاصر في ظل الحداثة
السياق العربي ُ
وما بعد الحداثة
ولكي نتعرف على موقف العالم العربي مِ ن
الحداثة ،علينا أن نُميز بين التحديث/التحول
الحداثي  Modernizationوالحداثة Modernity or
 .Modernismوالتحديث هو التعرف على مصطنعات
الحياة المعاصرة كالسكك الحديدية ووسائل االتصال
والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة .أما الحداثة (كما
رأينا) فهو مصطلح عام يتعلق بالعمليات السياسية
والثقافية التي تظهر نتيجة جلب أفكار جديدة أو نظام
اقتصادي أو تعليمي إلى المجتمع .إنها أسلوب تفكير
ً
وأيضا أسلوب لل ُمعايشة في العالم ال ُمعاصر وقبول
17
التغيير.
ويأخذ التحديث في التجربة العربية طابع
المحاكاة الجوفاء لمظاهر المدنية في الغرب ونماذجه
الحضارية ،وهذه المظاهر ال تنم عن حالة حضارية
أو حداثية تنبثق من صميم المجتمع وتتكون في رحمه
الحضاري .وغال ًبا ما يظهر أن هذه النماذج الحضارية
تتعارض مع النسق الحضاري العربي في أصوله
وتجلياته الذاتية .وهذا يعني أن استجالب مظاهر
الحداثة من الغرب قد يؤدي إلى مزيد من الضياع
18
واالحتضار.
وقد يعني ذلك ،وهذه هي الحالة على األغلب في
 16هيئة التحرير« ،الحداثة ..وما بعد الحداثة» (دورية
استغراب :العدد األول -السنة األولى -خريف .325 ،)2015
 17أندريه زكي ،اإلسالم السياسي والمواطنة واألقليات
(القاهرة :مكتبة الشروق الدولية.97 ،78 ،)2006 ،
 18علي وطفة ،مقاربات في مفهومي الحداثة وما بعد
الحداثة ،ت ّم االطالع عليه يوم  .2020/3/13متاح علىhttps:// :
blogs.mediapart.fr/m-bentahar/blog/080819-1/mqarbat-fymfhwmy-alhdatht-wma-b-d-alhdatht
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عالمنا العربي ،تعايش منظومتين اجتماعيتين متنافرتين
في آن واحد هما :مجتمع تقليدي يمارس حياته وفق
معايير وقيم تقليدية ،ومجتمع حداثي يعيش وفق أحدث
المعايير العصرية دون أن يتمثل روح هذه المعايير
ويتشرب من تدفقاتها الذاتية .ووف ًقا لهذه التصور
فإن التحديث العربي في التاريخ المعاصر يأخذ صورة
19
متناقضة مع الحداثة الحقيقية.
كما أنه ال يُمكن فصل العالم العربي عن عالم ما
بعد الحداثة؛ حيث إن عصر ما بعد الحداثة هو ظاهرة
عالمية حدثت في ُكل أنحاء العالم في نفس الوقت
وتأثيرها عالمي 20.فثورات ما يُسمى بالربيع العربي
الذي بدأ منذ عام 2010م ،هي تعبير أصيل عن حضارة
وفلسفة ما بعد الحداثة.
فمثلاً ثورة  25يناير المصرية ،ثورة بعد حداثية
بكل المقاييس فلقد غاب عنها المركز والقيادة،
وتنوعت التوجهات واآلراء داخل ميدان التحرير
وكافة ميادين الثورة المِ صرية ،وجاءت نتيجة
استخدام واسع لوسائل التواصل االجتماعي ،كل
هذه العوامل جعلت الثورة المِ صرية ثورة ما بعد
21
حداثية بكل المقاييس.
وبعد أن عرض الباحث النشأة التاريخية للحداثة
وظهور عالم ما بعد الحداثة،
موضحا أهم مالمحه
ً
الفلسفية ،مميزًا أيها َعن عصر الحداثة ،دون أن
يتجاهل حال العالم العربي ال ُمعاصر .يُريد أن ينتقل
الباحث إلى الجزء الثاني مِ ن الورقة البحثية ،لكي يوضح
كيف يُمكن للكنيسة العربية والمِ صرية أن تكون ُمرسلة
في هذا العصر؟

الجزء الثاني:
كيف ستستمر الكنيسة؟

في البداية علينا أن نُدرك أن لنا الحرية في تصميم
المنهجيات ال ُمرسلية التي تُقدم اإلنجيل بأمانة من
ناحية ،وتالئم محيطنا الثقافي من ناحية أخرى .فحتى
تُمارس الكنيسة إرساليتها بشكل ف ّعال ،علينا ككنيسة
 19المرجع السابق.
 20وفيق رمزي ،المرجع السابق.
 21أندريه زكي ،األقباط والثورة (القاهرة :دار الثقافة،)2015 ،
.13 ،12
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أن نقوم بمهمتين أساسيتين ،المهمة األولى هي :فهم
الرسالة والدور فه ًما جي ًدا وعمي ًقا ،والمهمة الثانية هي:
22
فهم السياق الذي سوف نمارس فيه اإلرسالية.
والبد من توضيح أن ما بعد الحداثة ال تعطي تعري ًفا
لما هو صواب أو حق .ولكنها مناخ ثقافي َشكلته قيم
ومعتقدات معينة .فتيار ما بعد الحداثة مثل الحداثة،
هو في األساس نظرة علمانية ،فال هو ضد المسيحية
وال مؤيد لها ،ولكنه يعكس إطا ًرا ثقاف ًّيا على الكنيسة أن
23
تُمارس إرساليتها فيه.

التشابه الفلسفي بين المسيحية وما
بعد الحداثة
كي ننجح ككنيسة في مخاطبة العالم البعد حداثي،
علينا أن نبدأ من أرض مشتركة تجمع بين اإليمان
المسيحي والفلسفة البعد الحداثية .ويرى الباحث أنه
بالرغم من وجود تناقضات بين المسيحية والفلسفة
البعد الحداثية ،إال أنه يوجد نقاط اتفاق يُمكن من
خاللها خلق أرض جديدة إلرسالية الكنيسة ،وإليكم أهم
نقطتين ُمشتركتين بينهما:

اً
أول :قصور العقل
أنصار ما بعد الحداثة على وعي عميق ً
أيضا بقصور

العقل البشري .وهذا ما يصفه فوكو وص ًفا ُمتطر ًفا
«العقل هو لغة الجنون العليا» .وعلى المسيحيين أن يعوا
أنه رغم أن العقل سمة جوهرية في الطبيعية البشرية
مفتاحا لحل كل
ويجب تقديره كل التقدير ،لكنه ليس
ً
24
المشكالت البشرية ،كما يؤكد الحداثيون.

ثانيا :غياب الحق
ً

بنا ًء على االعتراف بمحدودية العقل البشري ،فإن
الحق بوصفه شي ًئا يُفهم بالعقل ،يُعتبر غائ ًبا .فالواقع
عند أنصار ما بعد الحداثة هو بناء اجتماعي ذاتي،
وبالتالي يوجد غياب للحق .وهذا االعتراف متسق مع
التشخيص المسيحي لإلنسان بعد استغنائه عن اهلل؛
فالمسيحية تصف واقع العالم المستقل عن اهلل بأنه
مزيف ويقوم على الخداع .فاعتراف ما بعد الحداثة أن
اإلنسان عاجز عن الوصول إلى الحق في عالم بال إله،
25
اعتراف فيه اتفاق مع القصة المسيحية.

نقاط انطالق إرسالية الكنيسة في ظل
عصر ما بعد الحداثة

لكي تكون الكنيسة ُمرسل ًة بشكل فاعل في ظل ثقافة
ما بعد الحداثة ،عليها تقديم رسالتها بتعظيم ال ُمشترك
بينها وبين ما بعد الحداثة ،ولذلك فهي يجب أن تراعي
األبعاد اآلتية:

 22ألستر ماجرث ،المرجع السابق.36 ،
 23المرجع السابق.36 ،

24Maher Samuel, Ibid.
25Ibid.
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أولاً الجماعة :فبينما تُركز الحداثة في جذورها على
الفردية واستقاللية الفرد ،فإن بعد الحداثة تتطلع إلى
خبرة الجماعة الحقيقية واالرتباط بها .فاإلنجيل المقبول
من عالم ما بعد الحداثة سوف يُكرز به عن طريق حياة
جماعة اهلل المشتركة ،وعالقات الحب الحقيقي .وهذا
يتصل بالقصة المذكورة في سفر األعمال عن الكنيسة
والتي صارت محبتها وارتباطها باإلنجيل واهتمام كل
26
واحد باآلخر شكلاً ملز ًما للتبشير (أع .)2

ثان ًيا القصة :عندما خاطب بولس الذين يجهلون
الكتاب المقدس (أع  )17لم يُقدم لهم براهين عقلية
على وجود اهلل ،ولم يقدم رسالة اإلنجيل في سلسلة من
البراهين المنطقية ،ولكنه روى قصة اهلل الكبرى الذي
أعلن نفسه للبشرية في الخليقة ،وفوق كل شيء في
يسوع المسيح ،ونحن ً
أيضا يجب أن نخبر بقصة هذه
الحياة المثمرة .فإن رسالة ثقافة ما بعد الحداثة سوف
تدعو الناس لكي يروا العالم من خالل القصة الكتابية
وتتيح لهم أن يعيدوا صياغة حياتهم .وسوف تقودهم
ً
أيضا لكي يعرفوا اإلنجيل من خالل اإلخبار بقصتنا
الشخصية باحترام ووقار كشهود على نعمة اهلل المغيرة
27
والرحيمة.
ثال ًثا التخيل :ما بعد الحداثة تضم بسهولة
أشكال االتصال التحليلية والشعورية والخيالية،
والكنيسة اليوم يجب أن تتحدث لغة االستعارة
والرمز ويجب أن توفر تواصلاً شفه ًّيا باالستعانة
باألشكال المتنوعة من المسموع والمرئي ووسائط
الميديا الف ّعالة والوعظ والصالة .فعلى الكنيسة
أن تصور جمال وسر اإلنجيل ،فقصة المسيح هي
وليمة للتصور ،والعهد الجديد يمدنا بمخزون وافر
من هذا االتصال التخيلي ،والرب يسوع نفسه كان
ماه ًرا في االستعارات واألمثال ،وسفر الرؤيا يتحدى
تصوراتنا عن العالم في رموز رؤيوية تستخدم أكثر
من حاسة .فكما استخدم الكتاب المقدس معابر
تخيلية لتوصيل رسالته للعالم ،فنحن ً
أيضا علينا أن
28
نستخدم كل الوسائل والصور المتنوعة.
ومِ ن خالل هذه النقاط وغيرها ،ي ُمكن للكنيسة
أن يكون لها حضور ويكون لها تأثير في عالم ما بعد
الحداثة .فهذا العالم يُمكن أن يكون فرصة حقيقية
 26دين فلمنج ،الكرازة المعاصرة الناجحة ،ترجمة فنيس
نيقوال( ،القاهرة :دار الثقافة.399 ،)2010 ،
 27المرجع السابق.400 ،
 28المرجع السابق.400 ،
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الستمرار الكنيسة بإيجابية وفاعلية حتى لو بشكل
ُمختلف.

الخاتمة
وأخي ًرا ،يُمكننا أن نقول إنه يجب على الكنيسة أن
تنتقل من الطريقة التي استخدمتها خالل القرن العشرين
والتي تعمل على تقديم رسالة كتابية وحيدة عن طريق
فهم تاريخي غير واضح المعالم ،إلى االعتراف بالتعددية
في الكتاب المقدس وبسياقات العمل ال ُمرسلي للكنيسة،
وضوحا.
لكي نرى ملء اإلنجيل وهو يصل إلى مجد أكثر
ً
وهذا ما يوافق احتياجات عصر ما بعد الحداثة ،فالكتاب
المقدس والكنيسة األولى اعترفت بصحة السياقات
المتعددة وهي البيئة التي نشأ فيها اإلنجيل 29.وفي هذا
الصدد يقول الالهوتي المعاصر كريستوفر رايت:
في رأيي إن كل ما علينا تقديمه هو
تفسير مرسلي للكتاب المقدس .لقد ذهب
الكتاب المقدس إلى هناك قبل مجيء أفكار
ما بعد الحداثة .فالكتاب المقدس الذي
يفتخر بالتنوع ويحتفي بالثقافات البشرية
المتعددة .الكتاب المقدس الذي يبني معظم
مطالبه الالهوتية السامية على أحداث
محددة تما ًما وفي بعض األحيان على أحداث
محلية ،الكتاب المقدس الذي ينظر لكل شيء
في إطار العالقات ،وليس في إطار ألفاظ
بجل
مجردة ،والكتاب المقدس الذي يقوم ُ
30
عمله من خالل أسلوب القصص.
وهذا يجعلنا نرحب بثقافة ما بعد الحداثة ،مع تأكيد
انفصال المسيحية عن فكر ما بعد الحداثة الراديكالي
في إصراراه على النسبية .فبالرغم من التنوع والمحلية
والخصوصية واالختالف في الكتاب المقدس ،فإنه هو
بالفعل القصة األصيلة ،فهذه هي القصة العالمية التي
31
تفسح مكا ًنا في ضوء الشمس لكل القصص الصغرى.
 29كريستوفر ج.ه .رايت ،اإلرسالية ،ترجمة إدوارد وديع
(القاهرة :دار الثقافة.44 ،)2008 ،
 30المرجع السابق.43 ،
 31المرجع السابق.44 ،
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حوار
شخصية مؤثرة محل ًيا ودول ًيا،
أحد أقدم وأبرز مديري دار الكتاب املقدس على مستوى العالم،
أحدث نقله نوعية وكيفية يف دار الكتاب املقدس يف مصر.
نسرا من نسور اخلدمة يف بالدنا العزيزة مصر،
نعتبره ً
دائما برؤى وأحالم وأفكار خالقة يف مجال اخلدمة.
يحلق ً
األستاذ رامز عطااهلل ،مدير دار الكتاب املقدس.
مجلة النسور ،تقترب منه لتتعرف على رحلته
وخبرته ودوره يف اخلدمة مبستوياتها وأشكالها
املختلفة.

أجرى احلوار القس عيد صالح
l

من هو رامز عطااهلل؟...

شاركنا بنبذة عن النشأة والتكوين
كان جدي عطاهلل أثناسيوس من أول الشيوخ في
الكنيسة اإلنجيلية بعين شمس ،القاهرة .ولقد احتفظت
بخطاب كتبه باللغة اإلنجليزية يطلب فيه الدعم لبناء
الكنيسة ،ووالده الشيخ أثناسيوس غبريال األسيوطي
كان أول شيخ في الكنيسة اإلنجيلية بأسيوط .ولنا تراث
إنجيلي قوي .وفى تاريخ عائلتنا أنا ثالث شيخ في الكنيسة
اإلنجيلية؛ حيث أنا اآلن شيخ بالكنيسة اإلنجيلية بمصر
الجديدة ،وجدي من األم رجل األعمال جوزيف كافوري،
كان من أغنى رجال األعمال وهو الذي أدخل األتوبيسات
في الريف المصري.

 lكيف عاصرت األسرة الحراك السياسي
في بداية النصف الثاني من القرن العشرين،
وكيف تأثرت؟
كان جدي جوزيف كافوري من أغنى وأكبر خمسة
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رجال أعمال في مصر ،وكان لديه ثالث بنات .وكان
االعتقاد السائد آنذاك بأن البنات ال يمكن أن يعملن أو
علي،
يدبرن شي ًئا ،فحين ُولدت كأول حفيد له اعتـمـد َّ
وكان يأخذني معه لمصانعه وشركاته ،وكنت المسؤول
الوحيد إلدارة إمبراطوريته االقتصادية الكبرى .بعد ثورة
 ،1952قرر الرئيس جمال عبد الناصر تأميم ممتلكات
كل رجال األعمال ومنهم جدي ،وتم وضع أيدي الدولة
على كل شركاته وممتلكاته ،لذلك هرب جدي وجدتي
إلى كندا .وعند هروبه ُوضع مستقبلنا على المحك وفي
حالة حرجة ج ًدا.
l

وماذا عن والدك؟

ممنوعا
كان والدي طبيب أسنان وفي هذا الوقت كان
ً
من التعامل مع األجانب مع أن معظم مرضاه كانوا من
السفارات األجنبية ،فكانت المباحث تحقق معه لماذا
يتعامل مع األجانب؟ وقد تم تهريبي لكندا في يناير
 1962حيث أقمت مع جدي فترة قصيرة حتى توفي بعد
شهور قليلة .وتركتني جدتي ً
أيضا وعادت إلى عائلتها
في لبنان وكان عمري في ذلك الوقت  16سنة وكنت أدير
عملية غلق شركات جدي من كندا ،وفي نفس الوقت

حوار  ...األستاذ رامز عطاهلل
أحاول االنتهاء من الثانوية العامة ،وكم كان األمر صع ًبا
علي ج ًدا،
بالنسبة لي ألني كنت وحي ًدا ،ووالدي كان قل ًقا َّ
فطلب من أسرة كندية أن تهتم بي فأخذوني معهم إلى
الكنيسة ،وكانت أول مرة أسمع رسالة كرازية واضحة
في مونتريال ،وقبلت الرب ،وتعلمت وكبرت روح ًيا في
هذه الكنيسة.
l

هل بقي والدك في مصر؟

في ذلك الوقت هربت عائلتي من مصر وعاشوا في
إنجلترا؛ ألن الحكومة الكندية منعتهم من دخول كندا
لعدم وجود كفيل بعد انتقال جدي ،وكان والدي يتابع مع
كل السفراء الذين خدمهم عبر سنوات عديدة للضغط
على الحكومة الكندية لتقبلهم ،وكنا من أول من يأخذ
لجو ًءا إلى كندا ،وبالفعل تمكنَّا من الحصول على اإلقامة
في كندا بقرار وزاري.

 lماذا عن خبرتك الروحية في الجامعة؟
وكيف أثرت هذه الخبرة فيك فيـما بعد؟
بجانب هذه الخلفية الروحية في الكنيسة والتي
في كثي ًرا ،كان لدوري كقائد لمجموعة من الشباب
أثرت َّ
المؤمنين لمدة سنتين في الجامعة تأثير كبير ،فقد كان
هدفنا ومسؤوليتنا أن نوصل رسالة المسيح للجامعة كلها.
وخدمتي ورسالتي للشباب الجامعي في مونتريال كان لها
تأثير كبير عندما استلمت العمل بدار الكتاب ،فكانت
رؤيتي هي توصيل كلمة اهلل لكل مصر كما حاولت قبلاً أن
أوصلها لكل شباب جامعتي.

 lعودة إلى المرحلة الجامعية ،كيف عشت
حياتك في المرحلة الجامعية وكيف تشكلت
من ناحية تحمل المسؤولية؟
لم يكن لدى والدي إمكانيات مادية ،فكان يجب
علي أن أعمل كل صيف لدفع مصاريف الجامعة ،وكان
َّ
عمري في ذلك الوقت  17عا ًما ،ورتب لي الرب أن
أعمل مسؤولاً وراع ًيا لبيت مؤتمرات في الريف لفئات
بسيطة ،وكان عملي إدار ًيا وهو اإلشراف على مكتب
بيت المؤتمرات ،والوعظ والرعاية للمؤتمرين ،وكنا
نأتي بخدام وبمشرفين لألطفال فأتيت برفقة ،والتي
كانت زميلة لي في الجامعة في مجموعة الخدمة،
لبيت المؤتمرات لخدمة االطفال ،والتي أصبحت

زوجتي فيـما بعد .وكان الجزء اآلخر من عملي هو جمع
التبرعات لتدعيم المؤتمرات ،وقد خدمت معهم كل
صيف لمدة  5أعوام لتغطية مصاريفي .وقد كنت ال
أعرف عمل أي شيء في هذا الوقت لكني تعلّمت أمو ًرا
كثيرة ج ًدا .وهذه الخبرة أفادتني كثي ًرا ج ًدا بعد ذلك
في دار الكتاب.

 lماذا أضافت لك اخلدمة يف بيت
املؤمترات؟
لقد طورت هذه الخدمة شخصيتي وعالقاتي
مع نوعيات مختلفة من البشر وتعلمت أشياء كثيرة
ساعدتني في تطوير نفسي وقدراتي واهتـمـاماتي ،حيث
أصبحت قاد ًرا على تحمل المسؤولية والعمل اإلداري
بجميع أنواعه.

 lبعد االنتهاء من المرحلة الجامعية كيف
بدأت االهتـمام بحقل التعليم الالهوتي؟
بعد تخرجي من الجامعة دخلت كلية الالهوت في
مدينة بوسطن األمريكية حيث تأسست جي ًدا في البنية
الالهوتية ،وكانت لي فرصة رائعة من خالل دراستي
الالهوتية أن أبحث وأفهم مفاهيم الهوتية كانت تشغلني
فصار لي أساس ومفهوم كتابي عميق.
رئيسا التحاد
وفي آخر عام من الدراسة تم انتخابي
ً
الطلبة ،وكان الشباب الجامعي يمر بثورة عارمة في هذا
الوقت ،فكان وقتًا صع ًبا للغاية ،حيث كنت قناة وصل بين
الطلبة واإلدارة ،فتعلمت مهارة التفاوض وفن اإلدارة،
وقد كان لهذا العام أثر كبير في تشكيلي بطريقة غير
عادية؛ حيث إنني كنت أمثل  400طالب الهوت ،وكنت
أحضر مجلس األساتذة وأشارك مع رئيس الكلية في
مناقشة المشاكل ،واستفدت كثي ًرا من هذه الخبرة حيث
دخلت في كواليس إدارة الكلية.

 lماذا بعد التخرج من الدراسة الالهوتية؟
بعد تخرجي تسلمت خدمة في والية كيبك الكندية
كمتفرغ ومسؤول في خدمة الشباب الجامعي اإلنجيلي،
وأسست خدمة جديدة مع الناطقين بالفرنسية تخدم
الجامعات الفرنسية وتشكلت كثي ًرا من خالل هذه
الخدمة .حيث كنت أعمل نصف وقتي مع الطلبة
الجامعين الناطقين بالفرنسية والنصف اآلخر مع
الناطقين باإلنجليزية.
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جون ستوت فكرة عمل توازن بين الوصية العظمى والتي
تتلخص في «ا ْذ َهبُوا ِإلَى الْ َعالَ ِم أَ ْج َم َع َوا ْك ِرزُوا بِا ِإلنْ ِجيلِ
ِلل ْ َخلِيقَةِ ُكلِّ َها» (مر  )15 :16ومحبة اآلخر ،والتي تتلخص
في الوصية الكبرى «ت ُِح ُّب ال َّر َّب إِل َه َك مِ ْن ُك ِّل َقلْب َ
ِكَ ،ومِ ْن
ُك ِّل نَف ِْس َكَ ،ومِ ْن ُك ِّل ُق ْد َرت َ
ِكَ ،ومِ ْن ُك ِّل فِ ْك ِر َكَ ،و َق ِريبَ َك مِ ثْ َل
نَف ِْس َك» (لو  ،)27 :10وتم التركيز في هذا المؤتمر ليس
فقط على الكرازة بالكلمة ولكن باألعمال التي تظهر
محبة المسيح للجميع .وتم إصدار وثيقة لوزان التي كان
لها تأثير كبير في الفكر اإلنجيلي بعد ذلك.

 lما هي بدايات تواصلك مع المجتـمع
العالمي في الخدمة؟
دعيت عام  1974لمؤتمر لوزان في سويسرا الذي
نظمه القس بيلي جراهام وقادة مسيحيون آخرون في
ِب مني
ذلك الوقت ،وكان عمري وقتها  28عا ًما ،وقد ُطل َ
أن أق ّدم ندوة في هذا المؤتمر وكنت أصغر متكلم في
المؤتمر .وبعد المؤتمر تم اختياري كممثل للشباب في
اللجنة التي ستقوم بمتابعة المؤتمر والمكونة من 50
فر ًدا من أهم القيادات اإلنجيلية في العالم .وكنت عض ًوا
في هذه اللجنة لمدة 20عا ًما ،وتتلمذت على أيدي
أكبر القيادات المعروفة في العالم اإلنجيلي واكتسبت
معلومات وخبرات كثيرة.
كان قائد هذه اللجنة القس ليتون فورد زوج أخت
بيلي جراهام ،وكنت قد تعرفت عليه خالل دراستي
لالهوت ،وطلب مني أن أكون مساع ًدا له في إداريات
حركة لوزان ،وعملت معه كمتطوع لمدة  20عا ًما ،يو ًما
واح ًدا في األسبوع ،وسافرت معه كثي ًرا .وفي هذه
الفترة تعرفت على القس جون ستوت وعلى كثير من
الشخصيات اإلنجيلية المعروفة .وهذا كان له تأثير
كبير على تكويني الروحي والالهوتي ،لكن كل الوقت
كنت أشعر بأن دعوتي وخدمتي في مصر.
l

حدثنا أكثر عن مؤتمر لوزان؟

في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الكناس العالمي أن
عصر اإلرساليات انتهى ،وأن تبشير الذين لم يسمعوا عن
المسيح ليس مسؤولية الكنائس ،قام القس بيلي جراهام
بعقد مؤتمر لوزان ،ودعا حوالى  4000من أهم قيادات
الكنائس اإلنجيلية من كل بالد العالم ،ومنهم مجموعة
من مصر ،وتعرفت هناك على القس منيس عبد النور
والشاب سامح موريس وكثير من القسوس المصريين
من الكنيسة المشيخية ،وفي هذا المؤتمر ،قدم القس
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وكانت حركة لوزان تقوم بعقد ندوات دولية كثيرة
على موضوع من موضوعات المؤتمر الرئيسية ،وهذه
الحركة مازالت مستمرة حتى اآلن ،وفي عام 2006
ُكلفت بإعداد البرنامج لمؤتمر لوزان الثالث الذي
ُعقد في كيب تاون بجنوب أفريقيا عام  2010وحضره
 5000خادم إنجيلي.

 lما الذي دفعك للتفكير في العودة إلى
مصر رغم كل ما حدث لك فيها ورغم الفرص
التي كانت مفتوحة أمامك في الغرب؟
حينـما آمنت بالمسيح قررت أن أكرس نفسي للرب
وكانت رؤيتي في هذا الوقت أن أرجع إلى مصر للخدمة،
وحين شاركت هذه الرؤية مع خدام الرب كان أول شيء
نصحوني به هو أن أنجح في الخدمة في كندا أوالً
وأدرس الهوت قبل الرجوع لمصر.
l

كيف اتخذت قرار العودة لمصر؟

رجعت مع رفقة زوجتي في زيارة استكشافية لمصر
عام  .1979ومن أهم الشخصيات التي قابلتها كان الدكتور
صموئيل حبيب ،وهو شجعني كثي ًرا على الرجوع إلى مصر.
l

ما هي مشاعرك بعد العودة؟

لقد دعاني المهندس عادل مالك أن أخدم معه
في اللجنة العامة لشباب ثانوي ،كذلك شجعني كثي ًرا
الشيخ جوزيف صابر ،الذي من خالله تعرفت على
مجلة أجنحة النسور وكنت أكتب شهر ًيا عامو ًدا
ملخصا لكتاب إنجليزي مسيحي ،وكنت أكتب المقالة
ً
باإلنجليزي وتترجم بالعربية ثم بعد ذلك تولى ابني
يوئيل كتابة هذا العامود بالمجلة.
l

كيف ساعدك العمل مع الشباب؟

من خالل خدمتي في لجنة ثانوي تعرفت على شباب
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مثل د .ق .عاطف مهني ،و ش .يوسف ناثان ،والقس
ً
وأيضا تعرفت على طالب الالهوت د .ق.
ماهر مقار.
أندريه زكي ود .ق .وفيق وهبة ،وكنا نجتمع أسبوع ًيا
لمدة سنتين لمناقشات حيوية وعميقة في دراسة لوثائق
لوزان .وكان هؤالء الشباب وآخرون برك ًة لي ،ومازالوا.

 lفي الخدمات العامة في مصر كان
لك السبق في تأسيس خدمات هامة مثل:
الرابطة اإلنجيلية بمصر ،هل يمكن أن
نعرف فكرة وظروف النشأة والتكوين ،ولماذا
ُولدت هذه الرؤية؟

شاركني القس صموئيل حبيب برغبته في تأسيس
عمل روحي للطائفة اإلنجيلية كلها؛ فتم تأسيس رابطة
اإلنجيليين ،وكان الدكتور صموئيل رئيسها والمطران
غايس نائب الرئيس وأنا أمين عام متطوع ،وبدأنا
رابطة اإلنجيليين في بداية الثمانينيات كعمل روحي
تابع للطائفة اإلنجيلية ،ومن خالل الرابطة بدأت
االجتـماعات واللقاءات والمؤتمرات للمذاهب اإلنجيلية
م ًعا ،وعندما بدأت العمل في دار الكتاب انسحبت من
الرابطة واستلم بعدي المهمة :م .ماهر فؤاد ،ثم م .فؤاد
يوسف ،واآلن م .باسم فكري.

 lنأتي إلى الحديث عن دار الكتاب
المقدس ،هل يمكن أن تعرفنا أكثر عليها؟
دار الكتاب المقدس بمصر هي واحدة من ضمن
 150دا ًرا للكتاب المقدس على مستوى العالم ،تقوم
بترجمة وطبع وتوزيع الكتاب المقدس بمختلف اللغات،
لجميع الطوائف والمذاهب المسيحية وبأسعار مناسبة.
قد تم ترجمة الكتاب المقدس أو جزء منه حتى اآلن إلى
أكثر من ألفي لغة ولهجة.

 lفي الحديث عن دار الكتاب يكون
أيضا عن كيف بدأ العمل في
الحديث ً
ترجمة الكتاب المقدس باللغة العربية؟

عمل دار الكتاب في مصر يعتبر امتدا ًدا طبيع ًيا لعمل
وجهود آباء مدرسة اإلسكندرية الالهوتية الذين بدأوا
في عام 180م بترجمة الكتاب المقدس من لغاته األصلية
(العبري ،اليوناني) إلى اللغة القبطية ،لغة المصريين
في ذلك العصر .أما الترجمة العربية ال ُمستخ َدمة حال ًيا
في كل الكنائس المصرية وهي الترجمة المعروفة «فان
دايك» ،فهي أهم ترجمة عربية ،وقد صدرت في بيروت
عام  ،1865وهي الترجمة التي تقوم دار الكتاب المقدس
بمصر بطباعتها وتوزيعها على نطاق واسع.

 lمتى بدأ العمل في دار الكتاب المقدس
بمصر؟
تأسس أول مكتب ومكتبة لدار الكتاب المقدس
بمصر في سنة 1883م ،بمدينة اإلسكندرية .ومنذ ذلك
الوقت انتشر العمل في جميع أنحاء الجمهورية ،وتم
افتتاح  17مكتبة على مستوى الجمهورية.

 lبعد هذه التعريفات الهامة والضرورية
للقارئ المصري والعربي عن دار الكتاب
المقدس يقودنا لبداية رحلتك مع دار الكتاب
وتأسيس فريق العمل ،واضح أنك اخترت
فريق العمل بعناية وكانت لك عالقة قوية
بهم من قبل ،وكان لهم اتجاه واضح في درس
الكتاب ،وأعتقد أن ذلك ساعدك لترى دار
الكتاب كمؤسسة كبيرة على مستوى العالم،
واضح أن لك رؤية مؤسسية كبيرة؟
في البداية لم يكن لي خطة أو رؤية ،إال أني من خالل
 10سنين في خدمة الشباب ودراسة النص الكتابي ،رأيت
أنه من الضروري ج ًدا عمل تغيرات جذرية في طريقة
عرض نص الكتاب حيث إنه كان بدون عالمات ترقيم
ً
وأيضا عدم وجود كتب مساعدة.
وال عناوين
l

كيف بدأت في تكوين فريق العمل؟

الرب ساعدني أن أجد قيادات مناسبة ،وكل واحد تم
تعيينه في دار الكتاب كان أكفأ مني في مجاله ،واألحلى
أن معظمهم استـمروا معنا ،يعني تقري ًبا معظم القيادات
في الدار لهم من  20إلى  30سنة في الدار ،وهم قيادات
خالقة ومبتكرة وأمينة وعندها والء وانتـماء لكلمة اهلل
وللكنيسة .كل الذي عملته هو أنني قدمت لهم المناخ
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الذي ساعدهم على ممارسة مواهبهم بحرية ،حاولت
أن أحميهم من الروتينية (بيروقراطية) ،فالبركة التي
اختبرتها أن اهلل أهدى دار الكتاب بقيادات رائعة ،وأنا
أشاهدهم ،وهم يبدعون ،وهذا ليس مبالغة ،ألن كلاً
منهم يعمل بكامل الصالحيات في مجال مسؤوليته.

 lذكر األب بولس الفغالي في دراسة له إن
االقباط في مصر رفضوا ترجمة فان دايك
عاما ولكن اآلن
لمدة طويلة قاربت الـ ً 30
هذه الترجمة متربعة على عرش الترجمات
في مصر ومقبولة من كل الكنائس ،بخبرة
حضرتك الكبيرة ترى لماذا أخذت هذه
الترجمة هذا الصيت والسمعة؟
منذ أواخر القرن التاسع عشر كان مدرسو مدارس
األحد في الكنيسة القبطية األرثوذكسية يقومون
بتحفيظ األطفال آيات من ترجمة فان دايك ،كما أن
مجلة مدارس األحد كانت كلها تقتبس آيات الكتاب
من ترجمة فان دايك .كذلك كان قداسة البابا شنودة
يحب هذا الترجمة ويستخدمها في عظاته وكتاباته حتى
أصبحت الترجمة المعتمدة للكنيسة.

 lما هي الطفرة في تطوير ترجمة فان
دايك ،وهل يوجد احتياج لترجمة جديدة؟
حاولنا في دار الكتاب المقدس عبر الثالثين سنة
الماضية أن نخدم ترجمة فان دايك أفضل خدمة
ممكنة؛ ألن رؤيتنا هي خدمة الكنيسة والمسيحيين
بمصر ،وليس لنا أن نعمل ما نراه مناس ًبا بل بما يتناسب
ويتوافق مع جميع الكنائس؛ فقمنا بطباعة نص الكتاب
المقدس بالكمبيوتر في إخراج جديد بتشكيل كامل
وعالمات ترقيم وفي شكل عامودين وأضفنا عناوين
للفقرات .كما عملنا نسخة بالتشكيل الخفيف .كما تم
طباعته بأحجام مختلفة وعمل أغلفة جديدة تناسب
الجميع وخاصة الشباب.
وتم ً
أيضا إعادة طباعة الكتاب المقدس بالشواهد
الكتابية بصورة أوضح .كما أضفنا مالحق في نهاية
معظم نسخ الكتاب المقدس بها جدول المكاييل
والموازين ومعجم للكلمات الصعبة وموضوعات اإلنجيل
في كتبه األربعة وخرائط توضيحية.
كما أنتجنا العهد الجديد بالخلفيات التوضيحية لحل
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مشكلة األجزاء غير المفهومة في فان دايك .فأصبح من
السهل على القارئ من أي كنيسة أو خلفية فهم النص في
قرينته بطريقة سهلة من خالل معرفة الخلفية التاريخية
والجغرافية والبيئية والقانونية والدينية واالجتماعية
والسياسية والكتابية .تم طباعة العهد الجديد وسفر
التكوين والمزامير وسنقوم بإنتاج كل الكتاب المقدس
بالخلفيات التوضيحية قري ًبا.
أما في هذا العصر فإننا نرى أن الشباب ال يفهم
اللغة العربية المكتوب بها الكتاب المقدس حتى بعد
التنقيح ،لذا نقوم بعمل ترجمة جديدة باللغة العامية
التي هي لغة القلب حتى يفهمها الشباب وفي نفس
الوقت نستـمر في خدمة ترجمة فان دايك.

 lهل ازدواجية اللغة مشكلة ونحن نتحدث
العامية ونقرأ بالفصحى ،كما عبر عنها وليم
ويلكوكس وزير الري البريطاني الذي ترجم
اإلنجيل وسماه «الخبر الطيب بتاع يسوع»؟
نعم ،لدينا مشكلة غير موجودة في بالد كثيرة ،وهي
أن اللغة التي نتكلم بها مختلفة عن المكتوبة ،وهذا ما
نراه في ترجمة فان دايك التي يصعب فهمها للشباب.
فاهلل يريد أن تكون كلمته بلغة مفهومة للجميع.

 lأنا أعرف أن الرؤى واألحالم لديك
جدا ما الذي لم يتحقق منها بعد؟
كثيرة ًّ

نشكر الرب أنه خالل السنوات الماضية في دار
الكتاب تحقق الكثير من األحالم والخدمات مثل
توفير نص فان دايك على مواقع اإلنترنت وتطبيقات
المحمول ،باإلضافة الى عمل تطبيق خاص لقراءة
وسماع الكتاب المقدس يوم ًيا وذلك خالل عام
ً
واحد،
وأيضا تحميل وإتاحة الكثير من منتجات
الدار المرئية والصوتية بالمجان على جميع منصات
اإلنترنت مثل اليوتيوب والساوند كالود وغيرها.
هذا باإلضافة إلى توزيع الكتاب المقدس وبعض
الكتب المصورة كل سنة على الطلبة المسيحيين،
وخدمات لفئات خاصة مثل المكفوفين والصم والبكم
والمسجونين وبرنامج تعليم الكبار الذي يُستخدم
فيه الكتاب المقدس كمنهج ،وعمل مسابقات كتابية
صيفية لتشجيع الشباب على قراءة الكتاب المقدس
وعمل مهرجانات واحتفاالت يحضرها آالف الشباب
الكتشاف مواهبهم من خالل مسابقات كتابية...
والكثير من األنشطة األخرى.

حوار  ...األستاذ رامز عطاهلل

ختاما ،من القلب للقلب ماذا تقول
l
ً
للكنيسة العامة في مصر؟

أهم شيء بالنسبة لي هو ارتباط شعب الكنيسة
بالكتاب المقدس ،نحن في إمكاننا طباعة الكتاب
وتوصيله للكنيسة ولكن الذي يقوم بتوصيل الكتاب
للشعب هي الكنيسة.

أشكر الرب أن الخدام في جميع الكنائس يبذلون
مجهودات غير عادية لتوصيل كلمة الرب للشعب ،ولو لم
يعملوا ذلك سيكون كل عملنا في دار الكتاب بدون فائدة
فأنتم كخدام وقيادات في الكنيسة لكم الفضل في أن
كلمة الرب تصل للشعب.

 lولد رامز
في
عطااهلل
القاهرة في 12
فبراير ،1946
مع
وهاجر
عائلته إلى كندا
عندما كان في
السادسة عشرة
عمره.
من
على
تع ّرف
الرب من خالل
كنيسة محلية في مونتريال وتتلمذ كطالب
من خالل مجموعة  Inter-Varsityفي جامعة
ماكجيل .من عام  1972إلى عام  ،1980قام
بتطوير الخدمة في Bibliques Universitaires
 .du Quebecحصل على ماجستير في علم
ً
أيضا على بكالوريوس
االجتـماع وحصل
الهوت وماجستير في الالهوت من كلية
الهوت جوردن كونويل Gordon Conwell
 Theological Seminaryوفي االحتفال بالعيد
المئوي لهذه الكلية اختارت أفضل 10
خريجين على مدار المائة سنة من بينهم كان
رامز عطااهلل لتميزه في الخدمة واإلدارة .ثم
نال الدكتوراه الفخرية.

شكرا أستاذ رامز عطاهلل على النـموذج
ً
الذي تقدمه لنا وللكنيسة في مصر على
المستوى الشخصي ،والمهني ،وصناعة جيل
ثان وثالث في الخدمة ،ومن ناحية االنفتاح
ٍ
على الكنائس المصرية ،وحرصكم على أن
شكرا ألجل كل عطاء
تصل كلمة اهلل للجميعً .
وبذل في الخدمة مثلكم يحتاج إلى أن يكتب
سيرته الذاتية بهذا الغنى والثراء ،لكي تتعلم
منها أجيال قادمة.

l

l

l

في عام  1980عاد مع زوجته وطفليه يوئيل
وليلى إلى مصر ،حيث أصبح السكرتير
اإلقليمي للشرق األوسط لـ ( IFESالرابطة
الدولية للطالب اإلنجيليين) .حضر مؤتمر
لوزان األول  1974وتم تعيينه ممثلاً للشباب
في لجنة لوزان في عام  .1975وعمل في
اللجنة من  1974إلى  .1994وفي عام 2006
انضم إلى لوزان كمسؤول برامج مؤتمر لوزان
الثالث .بعد المؤتمر ،تم تعيينه كواحد من
نواب رئيس حركة لوزان حتى عام  .2015ومنذ
عام  1990يعمل مدير دار الكتاب المقدس في
مصر ،وهو المنصب الذي ال يزال يشغله حتى
اآلن.
متزوج من رفقة عطااهلل التي لها خدمات
جليلة في مصر منها في مدرسة لرعاية
األطفال السودانيين وفي منطقة الزبالين
بالمقطم ،ولهما من األبناء :يوئيل وليلى،
وله من األحفاد :جبرائيل وروفائيل ولورين،
أليكس ونتاشا.
له كتابان باللغة العربية صدرا عن دار الثقافة
وهما« :كيف تساعد اآلخرين؟» باالشتراك
مع الشيخ جوزيف صابر ،و«كم أساوي».

أكتوبر 2020

17

جسور

التّ
الالهوتي
عليم
ّ

الرجاء
واالنتقال من اليأس إلى ّ
إيڤان َه ْن َتر
ترجمة د .ق .وجيه يوسف
إن مثل هذه الكلمات ،والّتي يضاف
أياما غير مسبوقةّ .
نعيش ً
إليها م ّرات أخرى كلمات مثل «غريبة»« ،فريدة»« ،مليئة بالتّحديات»،
كثيرا ما تتر ّدد على ألسنة النّاس منذ أن ظهر في حيز الوجود
ً
تعبير «ڤيروس كورونا ا ُلمستجد».
السنوات الـ  50الماضية ً
تأثير شمل العالم
حدثا ذا
ٍ
ور ّبما لم يشهد العالم في ّ
وشامل ،كما كان أثر ڤيروس كورونا ا ُلمستجد.
سريع
بشكل
ك ّله
ٍ
ٍ
ٍ
ً
وفيـما يتع ّلق بالتّعليم اّ
وخاصة في دول العالم النّامي ،فهذه أيام
هوتي،
الل ّ
ٌ
كل ما نفعل ،بل وتهدد وجود المعاهد اّ
تتحدى طرائق ّ
اللهوتية في
مهولة ،إذ
جد
ُّ
ّ
األساس.
18
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الرجاء
التّ عليم
الالهوتي واالنتقال من اليأس إلى ّ
ّ
ومع ذلك ،فيـمكن أن نعتبر هذه األيام فرص ًة لإلبداع
والتّجديد أمام كلّ ّيات اّ
الصدمة
اللهوت .فبعدما تبدأ ّ
األولى في االنحسار ،يمكننا أن نلتفت من حولنا وندرك
إن التّضامن ال
أ ّننا ال نواجه هذه الجائحة بمفردناّ .
يغ ّير من الموقف شي ًئا وال يجعله أق ّل صعوب ًة .لكن من
شأنه أن يعطينا تشجي ًعا ومساند ًة ،إذ نقف بجوار بعضنا
البعض .ويأخذنا التّضامن بعي ًدا عن عزلتنا،
فاتحا
ً
أمامنا با ًبا للتّعلم مع بعضنا البعض ،ومن بعضنا البعض.
يذكر المقال اآلتي التّحديات المشتركة النّاتجة عن
هذه األزمة ،ويتح ّدث عن بعض المبادرات الجديدة
ا ّلتي تع ّد بمثابةِ طاقة أمل للتّعليم اّ
هوتي .وير ّكز
الل ّ
خاص ،على قضايا التّعليم اّ
هوتي
بشكل
هذا المقال،
ٍ
ٍّ
الل ّ
في دول العالم النّامي ،ويذكر أمثل ًة من كلّ ّيات ومعاهد
الهوت ّية في إفريقيا ،وآسيا ،وأمريكا الجنوب ّية ،وأوروپــــــا
الشرق ّية .ال َّ
ّ
أن الوقت سوف يمنحنا مزي ًدا من
شك ،في ّ
السنة
الفرص لنتعلّم أكثر ،إذ تمضي بق ّية شهور هذه ّ
حامل ًة معها ما قد يس ّبب نقط َة تح ّو ٍل مه ّمة في التّعليم
اّ
هوتي .لكن من المهم في تفكيرنا أن ندرك ما نحن
الل ّ
عليه اآلن ،ونتح ّرك إلى األمامُ ،مصلّين وممتلئين رجا ًء،
نحو ما قد تحمل األيا ُم لنا.

تس ّببت األزمة في خلق
مجموعة من التّحديات
المتزايدة
أن معظم المعاهد والكلّ ّيات اّ
ال َّ
اللهوت ّية تعمل
شك ّ
اً
بالغ في
أصل وفق ميزان ّية محدودة ،وهذا يتّضح
ٍ
بشكل ٍ
دول العالم النّامي .وبسبب هذه الجائحة ،بدأت كلّ ّيات
اّ
اللهوت تواجه تح ّديات تتعلّق بتسديد االحتياجات
اإلنسان ّية ،ومساعدة هيئة التّدريس والموظفين كي
يبدؤوا في تبنّي طرق تدريس جديدة ،والتّعامل مع
معضالت مال ّية متزايدة ،وفي بعض الحاالت ،أن تنجو
من هذه األزمة ،إلى جوار بعض األزمات المحل ّية التي
سبقت ظهور الجائحة.
 االحتياجات اإلنسان ّية البالغة :حين تطلّبتشروط اإلغالق التي اتّخذتها دو ٌل كثيرةٌ من الكلّ ّيات أن
تغلق أبوابها وتعلّق كا ّفة األنشطة ال ّدراس ّية ،ذهب معظم
ّ
أن ً
بعضا
الطالب النّظام ّيين إلى مدنهم وبلدانهم .غير ّ

منهم لم يتـم ّكن من ذلك ،ولذا صاروا «الجئين» جد ًدا.
لقد انتفضت كلّ ّيات الهوت كثيرة واستضافت هؤالء.
في لبنان ،اً
مثل ،عادت مجموعة من ّ
الط اّلب من شمال
إفريقيا إلى حرم الكلّ ّية بعد أن وصلوا إلى المطار ،إذ
بأن رحالتهم قد أُلغيت ،بعد تو ّقف ّ
الطيران .وفي
علموا ّ
ّ
اّ
أوروپــــــا ّ
الشرق ّية ،وجد كثي ٌر من الطلب من وسط آس ّيا
الجامعي لجامعة
أنفسهم عالقين ومعزولين في الحرم
ّ
السريع في أن
مسيح ّية .وفي الهند ،تس ّبب اإلغالق ّ
وجد كثي ٌر من ّ
الط اّلب األجانب والوطن ّيين أنفسهم
دولة ،قامت كلّ ّيات اّ
ٍ
عالقين ً
اللهوت
أيضا .وفي ك ّل
ّ
اّ
باستضافة هؤالء الطلب ،وق ّدمت لهم المأكل والمشرب
اً
أصل ،واضطرت الكلّ ّيات لشراء
من ميزانيتها المحدودة
مستلزمات وأدوات تعقيم حتّى تتـم ّكن من القيام بإجراءات
العزل على أفضل وجه .كثي ًرا ما تتكرر هذه الحاالت.
وباإلضافة إلى تقديم ال ّرعاية الواجبة ّ
بالط اّلب العالقين
في حرم كلّ ّيات اّ
اللهوت ،استخدمت بعض الكلّ ّيات ما
تيسر لها من مصادر وإمكانات لتس ّدد احتياجات تتعلّق
بالمأكل وال ّرعاية ّ
الطب ّية في مجتـمعاتهم.
السريع للتّعليم عن طريق شبكة اإلنترنت:
 التّحول ّبسبب إلغاء ك ّل األنشطة التّعليـم ّية في حرم كلّ ّيات
اّ
اللهوت ،تسارعت كلّ ّيات كثيرة لتضع جميع المواد
التّعليـم ّية على شبكة اإلنترنت لتتيح فرصة للتعلّم عن
بُعد .أ ّما الكلّ ّيات ا ّلتي كانت تستخدم هذه ّ
الطريقة في
اً
سهل عليها أن تتح ّرك سري ًعا مستخدمة
التّعليم فكان
الوسائل التّكنولوچـ ّية المتاحة لتوفي بالمتطلبات
األكاديم ّية لبرامجها ا ّلتي ت ّم تعليقها .ولكن ،بالنسبة
لكثيرين ،يتطلّب التّح ّرك نحو التّعليم عن طريق شبكة
اإلنترنت تطوي ًرا أول ًيا للّبن ّية التّحت ّية التّكنولوچـ ّية،
ومحتوى المساقات ال ّدراس ّية ،واألنشطة التّعليـم ّية ا ّلتي
تتناسب مع ّ
قمي لمحتوى تلك المساقات .وفي
الشكل ال ّر ّ
وقت قصير ،اختبرت بعض الكلّ ّيات نتائج إيجاب ّية لهذا
التّح ّول .ث ّمة أستاذ في أُوكرانيا وج َد متع ًة ذهن ّية في
التّخاطب مع اّ
طلبه عبر شبكة اإلنترنت؛ وفي البرازيل،
أظهر الكثير من ّ
الط اّلب امتنانهم من أجل جودة
أن ّ
الظروف
المساقات المتاحة على شبكة اإلنترنت ،مع ّ
سريع.
بشكل
تطلّبت إحداث تغييرات مه ّمة
ٍ
ٍ
وبال ّرغم من ذلك ،فكثي ٌر من كلّ ّيات اّ
اللهوت مازال
ج ُّل اهتـمامها هو البقاء ،وإيصال محتوى المساقات
اللهوت ّية ّ
اّ
للط اّلب .استخدم كثي ٌر من األساتذة تطبيقات
مثل  Zoomأو  Google Hangoutsليلقوا محاضراتهم.
وآخرون سارعوا بتسجيل محاضراتهم ،ونشر مذكرات
ومالحظات ،وإتاحة كثير من المواد ليت ّم وضعها أو
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تحميلها من شبكة اإلنترنت .وآخرون أجروا تعديالت
معينّة على محتوى المساقات ،وقاموا بإنشاء مجموعات
للمناقشة .الجميع يقوم بك ّل ما يتيسر لهم من إمكانات،
ولكن ك ُّل الكلّ ّيات تقري ًبا مازالت غير متأكدة من مدى
ّ
الط اّلب لهذه المواد ال ّدراس ّية ،وهل تم ّكن
قبول
ّ
الط اّلب بالفعل من الوصول لهذه المواد أم ال .وفي
واقع األزمة هذه ،ستبقى األسئلة المتعلّقة بتصميم
الشامل ّ
المساق ،واستخدام المكتبة ،والتّشكيل ّ
للط اّلب،
مؤجلة للمستقبل.
والتّقييم ،كلّها ّ

لقد ازداد الموقف تعقي ًدا بسبب بعض المعطيات
المحل ّية والقوم ّية .فقصو ُر البنية التّحت ّية وضعف شبكات
الكهرباء وغلق مقاهي اإلنترنت العا ّمة كلّها عوامل تركت
تأثي ًرا سلب ًيا على تفاعل ّ
الط اّلب مع المساقات ال ّدراس ّية
على شبكة اإلنترنت .في بعض الكلّ ّيات ال يمتلك أجهزة
شخصي إلاّ عد ٌد قلي ٌل من هيئة التّدريس.
حاسوب
ّ
اآللي
قامت العديد من الكلّ ّيات بتحديث أجهزة الحاسب
ّ
الجامعي حتّى يتسنّى للمد ّرسين
الموجودة في الحرم
ّ
ال ّدخول على شبكة اإلنترنت .قامت كلّ ّية الهوت في
ّ
الشرق األوسط بشراء أجهزة مودم لك ّل أساتذتها ،كما
منحت اّ
باحي منحة مال ّية لالشتراك
طلب القسم ّ
الص ّ
في خدمات اإلنترنت على تليفوناتهم الخلو ّية.
أن بعض ّ
الط اّلب في بعض
ولكن ما يؤسف له ّ
الكلّ ّيات في نيجريا ووسط آسيا والذين لم يتـم ّكنوا من
ال ّدخول إلى شبكة اإلنترنت اضطروا لتأجيل ال ّدراسة
أو إلغاء تسجيل دراسة المساقات .واضطرت بعض
راسي مبك ًرا أل ّنها لم تكن
الكلّ ّيات إلنهاء الفصل ال ّد
ّ
السريعة ا ّلتي تم ّكنها من
مستع ّدة التّخاذ اإلجراءات ّ
تحويل ال ّدراسة على شبكة اإلنترنت .لقد سببت هذه
الجائحة مجهودات موحدة لتحويل الكثير من ال ّدراسات
اّ
اللهوت ّية إلى دراسات على شبكة اإلنترنت ،لكن تنفيذ
ٍ
ملحوظ.
بشكل
هذه المه ّمة ونتائجها مازالت متباين ًة
ٍ
 متطلّبات متزايدة من المد ّرسين :لقد تس ّببتتزاحم في عمل المد ّرسين ،فكثي ًرا
هذه الجائحة في
ٍ
منهم لم يتلقّوا أ ّية تدريبات في تطوير المناهج على
ٍ
رغبة
شبكة اإلنترنت .بعض المد ّرسين لم يكن لهم أ ّية
في التّدريس عبر اإلنترنت فحسب ،بل أ ّكد لهم عمداء
الكلّ ّيات األكاديم ّيين أ ّنهم لن يقوموا بالتّدريس عن
اإلنترنت .وحتّى في الكلّ ّيات التي تملك أدوات لتسجيل
المحاضرات فقد اضطر اإلغالق العام المد ّرسين أن
يقوموا بالتّدريس من منازلهم مع قليل من ال ّدعم الفن ّّي
ووسط قيامهم ببقية االلتزامات األسر ّية .كثير منهم
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يحاول أن يق ّدموا المشورة والمساعدة ّ
للط اّلب عبر
تطبيقات ال ّرسائل .واألكثر من ذلك ،تس ّببت التّحديات
المال ّية في أن يت ّم استقطاع جزءٍ من مكافأة المد ّرسين
ّ
الشهر ّية ،في الوقت الذي يقومون فيه بالعمل لعدد
الصعوبات الجسد ّية
ساعات أكثر .وهذا يزيد من
ّ
والنّفس ّية والمشاعر ّية ا ّلتي يعاني منها المد ّرسون.
ملحة :في الوقت الذي تتسارع
 تحديات مالية ّالكلّ ّيات لتو ّفر بعض المساعدات المالية اّ
لطلبها ،تتراكم
الضغوط المالية وتتزايد .لقد فقدت الكلّ ّيات َّ
كل مصادر
ّ
ال ّدخل على كا ّفة المستويات .هذه النوع ّية من التّحديات
ليست جديدة .ولكن ،أن تصبح المصادر المال ّية األربعة
ٍ
واحد ،وبدون معرفة ما قد تؤول إليه
اآلتية مهدد ًة في ٍآن
األمور ،أو متى ستهدأ هذه العاصفة ،فهذا يجع ُل األفق
المالي مخي ًفا لكلّ ّيات الهوت كثيرة.
المستقبلي
ّ
ّ
الدراس ّية :بالنسبة
لكثير من كلّ ّيات
ٍ
 lالمصروفات ّ
اّ
اللهوت ،هذه ّ
راسي ،هي
الشهور ،أي منتصف العام ال ّد
ّ
وقت التحاق ّ
راسي الجديد
الط اّلب الجدد بالعام ال ّد
ّ
وبداية جمع رسوم ال ّدراسة الواجبة للعام القادم.
ولكن ،اضطرت الكلّ ّيات لتأجيل قبول ّ
الط اّلب وإصدار
مستحقات دفع ال ّرسوم ال ّدراس ّية ،بسبب أ ّنها غير متأ ّكدة
من ميعاد استئناف ال ّدراسة ،أو حتّى شكل ال ّدراسة في
المستقبل القريب .بالنسبة لبعض الكلّ ّيات ،فالتّحول
إلى استخدام التّعليم عن طريق شبكة اإلنترنت ،يتطلّب
اً
تعديل في رسوم ال ّدراسة .وحتّى حين تستأنف كلّ ّيات
اللهوت ال ّدراسة ،سيكون عدد من ّ
اّ
خالي العمل
الط اّلب
َ
أن مصادرهم المال ّية صارت
لم ّدة طويلة ،م ّما يعني ّ
محدود ًة ،وأ ّنهم لن يتـم ّكنوا من دفع ال ّرسوم .ولسوف
تساهم هذه التّأجيالت ،وتغيير شكل ال ّدراسة ،وفقدان
الط اّلب ال ّدخ َل في تقليل عدد ّ
ّ
الط اّلب المتق ّدمين
لل ّدراسة ،حين تهدأ عاصفة الجائحة.
 lالتّقدمات المحل ّية :لقد تركت هذه الجائحة أث ًرا
اقتصاد ًيا عا ًما على ك ّل المانحين .تساهم الكنائس في
مساعدة كثير من كلّ ّيات اّ
مباشر أو
بشكل
اللهوت إ ّما
ٍ
ٍ
مباشر في دفع رسوم ال ّدراسة ّ
للط اّلب .ولكن
بشكل غير
ٍ
ٍ
اً
الكنائس من االجتـماعات أصل ،م ّما أ ّثر
منع اإلغال ُق
َ
ٍ
ملحوظ على التّقدمات الكنس ّية .تأ ّك َد هذا الموقف
بشكل
ٍ
ألن
في كلّ ّية الهوت في إثيوپـيا وا ّلتي أبدت قل ًقا بال ًغا ّ
الكنائس ال ّداعمة والتي لم تتـم ّكن من االجتـماع ،ستتو ّقف
راسي الجديد.
عن دعم الكلّ ّية في العالم ال ّد
ّ

الرجاء
التّ عليم
الالهوتي واالنتقال من اليأس إلى ّ
ّ
الدول ّية :ستُس ّبب األزمة االقتصاد ّية
 lالتّقدمات ّ
تقييد إمكانيات المانحين في الغرب ،حيث تأتي
المساعدات المالية لمعظم المعاهد اّ
اللهوت ّية في
ّ
والطيران
السفر
العالم
النامي .إلى ذلك ،سيعني حظر ّ
ّ
المالي سيتم تأجيلها
أن رحالت عمداء الكلّ ّيات للجمع
ّ
ّ
أو إلغاؤها .وبسبب عدم مقدرتهم على زيارة داعمي
كلّ ّياتهم ،يع ّبر كثي ٌر من عمداء الكلّ ّيات عن مخاوفهم
بشأن انخفاض اإليرادات .وإذ ينتظرون ،فإ ّنهم يجهلون
إن كانت هذه المشاكل المال ّية ستتفاقم  -األمر ال ّذي
سيترك أث ًرا سلب ًيا خالل ّ
الشهور القادمة.
 lمصادر دخل أخرى :أوقفت إجراءات التّباعد
االجتـماعي واإلغالق العا ّم مصادر ال ّدخل ا ّلتي كانت
ّ
ّ
الضيافة التّابعة للكل ّيات .وفي
تأتي من إيجار بيوت ّ
ُ
بعض الحاالت ،كحال كلّ ّي ٍة ما في أوكرانيا ،تُدِ ُّر هذه
المشروعات ما يربو من  % 50من ميزان ّية الكلّ ّية .ولو
ٍ
لوقت أطول ،فلسوف تواجه هذه الكلّ ّيات
امت ّد الحظر
دراسي يم ُّر
فصل
تحد ًيا مال ًيا إضاف ًيا .وهكذا ،يم ّثل ك ّل
ٍ
ٍ
المؤسسات عجزًا في الميزان ّية
دون انتظام العمل بهذه
ّ
تصعب استعادته.
لذا ،صار لزا ًما على كلّ ّيات اّ
تؤجل القيام
اللهوت أن ّ
خاصة ،إذ ح ّولت هذه االحتياجات
بمشروعات كبيرة أو
ّ
ُج َّل اهتمامها من تحسين رأس المال لمصروفات
الخاصة بهذا ّ
التّشغيل
الشهر  -وهذا التّح ّول س ّببه
ّ
خفض النّفقات صع ًبا
عامالن .أولاً  ،يمكن أن يكون
ُ
حين تواجه كلّ ّيات اّ
بأعمال
واجب القيام
اللهوت
ٍ
َ

إنسان ّي ٍة كرعاية ّ
الجامعي،
السكن
الط اّلب العالقين في ّ
ّ
ّ
الموظفين
خفض ال ّرواتب أو تقليل عدد
أو حين يؤ ّثر
ُ
على تسديد حاجيات العائالت .ثان ًيا ،يستلز ُم التّح ّول
المفاجئ للتّعليم عن طريقة شبكة اإلنترنت استثما ًرا
في مجال التّكنولوچـيا .فمن المهم شراء أجهزة جديدة
وتحديث شبكة اإلنترنت وعقود الخدمات ،ولكن ال توجد
ميزانية مرصودة لعمليات ّ
الشراء هذه .وإذ يواجه قادة
كلّ ّيات اّ
اللهوت هذه التّحديات ،فإ ّنهم مستـم ّرون في
تقديم تضحيات بهدف الحفاظ على الكلّ ّيات.
 متابعة األزمات القائمة :في بعض األماكن،ُ
مثل لبنان وهونغ كونغ والهند،
يضيف الوباءُ إلى
االضطرابات االقتصاد ّية واالجتـماع ّية القائمة من قبل.
السياس ّية
وقد أ ّدت القيود االقتصاد ّية واالضطرابات ّ
في العديد من األماكن في عام  2019إلى وضع مزيد من
الضغوط على كلّ ّيات اّ
الصراعات إلى
ّ
اللهوت .كما أ ّدت ّ
انخفاض في اإليرادات المحلّ ّية وإيرادات أخرى (على
السياحة في ّ
الشرق األوسط)،
سبيل المثال ،انخفاض ّ
وهكذا ،واجهت كلّ ّيات اّ
اللهوت في هذه األماكن قيو ًدا
االقتصادي ا ّلذي حدث
على الميزانية قبل اإلغالق
ّ
الصراعات
بسبب الوباء .وفي بعض الحاالت ،أ ّدت ّ
ً
السلع والخدمات ،وهي
أيضا إلى صعوبة الحصول على ّ
حالة تفاقمت اآلن .وبالتّالي ،تواجه كلّ ّيات اّ
اللهوت
مجموعة جديدة من النّفقات المتزايدة ،والقيود المال ّية،
الصراعات التّي
والتّحديات اللّوجستية على رأس
ّ
ّ
تتكشف بالفعل.

في مقابلة أُجريت معه مؤخ ًرا ،قال إيلي حداد ،مدير كلّ ّية اّ
اللهوت المعمدان ّية
«إن األزمة الحالية يمكن أن تكون وقتًا للخوف أو وقتًا لالبتكار»
العرب ّية في لبنانّ :
ّ
(أورتيز .)2020 ،في الوقت الحالي ،ال تزال معظم الكل ّيات في وضع البقاء على
نوعا ما ،ستظهر أفكار وممارسات جديدة.
قيد الحياة .ولكن ،بمجرد أن تهدأ األمور ً
ٌّ
في كتاب Reverse Innovation
والصادر عام  ،2012يتح ّدى كل من (ترمبل
ّ
َ
وجوفينداراجان)
افتراضين دائ ًما ما يعوقان االبتكار :يأتي التّطور وبشكل متكرر
ً
السابقة؛ تع ّد الهياكل
المؤسس ّية الحالية ضرورية لتحقيق األهداف
ّ
باتباع النـماذج ّ
(انظر ً
أيضا هنتر )2016 ،في الواقع ،تطي ُح أزمة كوفيد 19-بهذه االفتراضات في
عصرنا الحالي أل ّنها ّ
عطلت ك ّل جانب من جوانب التّعليم اّ
هوتي في جميع أنحاء
الل ّ
العالم ،وخاصة في دول العالم النّامي .وهو أمر يجبر كلّ ّيات اّ
اللهوت على إدراك
أن األشكال ا ّلتي اعتدنا عليها ال يمكن أن تعمل بنفس الكيف ّية ا ّلتي كانت تعمل بها
ّ
لاّ
ّ
أن الوضع يشمل تحديات ،إ أنه قد يؤدي
في الماضي .وهكذا ،وعلى ال ّرغم من ّ
اّ
إلى تحوالت مبتكرة في كيفية إنجاز كلّ ّيات اللهوت للم ّهمة األساس ّية المنوطة بها،
أال وهي تشكيل قادة للخدمة المسيح ّية.
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األزمة قد تحفّ ز
االبتكار
ال نعرف بعد إلى متى ستستـمر األزمة ،ولكن من
مقال نُشر
الواضح أ ّنه سيكون لها تأثي ٌر دائ ٌم .في
ٍ
على مجلة  ،Praxisيناقش ك ّل من (كراوتش ،كيلهاكر،
وبالنشارد) أزمة كوفيد 19 -باستخدام مفردات علم
األرصاد الجو ّية :عاصفة ثلج ّية ،موسم ّ
الشتاء ،أو
السرعة بحيث
العصر
ّ
الجليدي .ولم تهدأ األزمة بهذه ّ
ستتـمكن كلّ ّيات اّ
اللهوت من انتظار عبور العاصفة
والعودة إلى العمل المعتاد .وبالتّالي ،قد تكون هذه
األزمة «موس َم شتاءٍ »؛ وإذا كان األمر كذلك ،يجب إجراء
تعديالت مه ّمة .وإذا كان هذا الوقت «عص ًرا جليد ًيا»،
بشكل ال رجعة فيه.
فإن المشهد كلّه قد يتغ ّير
ٍ
ّ
 lاالستجابات الفور ّية :أصبحت المعاهد اّ
اللهوت ّية
بالفعل اّ
منصات افتراض ّية
خلقة ،وذلك باستخدام
ّ
ألكثر من تدريس الفصول ال ّدراسية .فقد ّ
نظمت كلّ ّية
الهوت في البرازيل لمجموعة من المتع ّبدين اجتـماعات
روح ّية نابضة بالحياة على شبكة اإلنترنت .وفي ّ
الشرق
الصيف ّية كندوات
األوسط ،أُعيد تنظيم المؤتمرات
ّ
تفاعل ّية على شبكة اإلنترنت.
لقد أدركت كلّ ّيات اّ
أن
اللهوت أ ّنه على ال ّرغم من ّ
لديها دعوة أ ّول ّية لتدريب القادة ،إلاّ أ ّنه قد يكون لها
ً
أيضا دور مؤ ّقت في تلبية بعض االحتياجات اإلنسان ّية
الملحة .على سبيل المثال ،حشدت كلّ ّية الهوت في
ّ
الهند مواردها لتوفير وجبات غذاء للع ّمال اليوم ّيين
المحاصرين بسبب اإلغالق ا ّلذي س ّببه الوباء.
وكثي ًرا ما أصبحت المعاهد اّ
اللهوت ّية أماكن لجوء،
السياس ّية .وفي العقد
ال سيـّما في أوقات االضطرابات ّ
الماضي ،قامت كلّ ّيات الهوت في أمريكا اّ
اللتين ّية
وأجزاء من أفريقيا بحماية عدد من المش ّردين .وخالل
أزمة كوفيد ،-19تق ّدم العديد من كلّ ّيات اّ
اللهوت
ّ
العون وال ّرعاية ّ
السبل،
للط اّلب ا ّلذين
تقطعت بهم ّ
وتعمل الكلّ ّيات جاهدة لتوفير وجبات طعام والحفاظ
االجتـماعي .باإلضافة
على معايير النظافة والتّباعد
ّ
إلى ذلك ،أتاحت كلّ ّية الهوت في ّ
بيت
الشرق األوسط َ
الصحية في
ضيافتها أمام العاملين في مجال ال ّرعاية ّ
مسكن .للكنيسة
الخطوط األمام ّية م ّمن يحتاجون إلى
ٍ
تاريخ طويل في خدمة النّاس في أوقات األزمات ،ونرى
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اآلن معاهد ال ّدراسات اّ
اللهوت ّية وهي تواصل ذلك
االنساني.
اإلرث
ّ
 lالتّحضير لمستقبل جديد :مع تق ّدم هذا ّ
«الشتاء»
الجليدي» ،ستحتاج كلّ ّيات اّ
اللهوت إلى
أو «العصر
ّ
توجيه انتباهها إلى بعض التّغييرات طويلة األمد وا ّلتي
ستناسب واقع التّعليم اّ
هوتي الجديد.
الل ّ
 االستثمار عبر شبكة اإلنترنت :كانت العديدمن التّحركات نحو التّعليم عبر شبكة اإلنترنت تدابير
راسي وا ّلذي بدأ
مناسبة وسريعة إلكمال الفصل ال ّد
ّ
تقليدي في حرم الكلّ ّيات .إذا لم يتـم ّكن ّ
الط اّلب
بشكل
ّ
من العودة إلى الفصول ال ّدراس ّية الحقيق ّية ،فستحتاج
العديد من كلّ ّيات اّ
اللهوت إلى استثمار المزيد من
ّ
والطاقة في تصميم برامج دراس ّية تناسب
الوقت
االفتراضي .وستحتاج عمل ّية تدريب أعضاء
الوسط
ّ
هيئة التّدريس والنظم اإلدار ّية وتقديرات الموازنة إلى
مراجعة .وتتطلّب األسئلة المتعلّقة بالمنصات المناسبة
وأنواع التّفاعل عبر شبكة اإلنترنت والوصول إلى الموارد
والتّشكيل ال ّروحي ّ
للط اّلب إجابات متع ّمدة .وحتّى في
ّ
تخطط فيه كلّ ّيات اّ
اللهوت الستخدام
الوقت ا ّلذي
فإن محدود ّية البنية
المزيد من وسائط التّكنولوچـياّ ،
التّحت ّية في دول كثيرة ،والتّفاوت في سرعات شبكة
اإلنترنت ،ومحدود ّية توافر األجهزة ،يؤ ّكد أ ّنه بال ّرغم
أن التّكنولوچـيا قد تلعب دو ًرا أكبر في المستقبل،
من ّ
فإ ّنها ال تستطيع تلبية جميع احتياجات الكنيسة .ويجب
اللهوت أن ّ
على كلّ ّيات اّ
تخطط للمستقبل في ضوء هذه
القيود.
 lتشكيل
روحي في وسائط مختلفة على شبكة
ّ
وحي هي
اإلنترنتّ :
إن بعض جوانب التّلمذة والنـمو ال ّر ّ
اّ
ّ
تجسد ّية .وستحتاج كل ّيات اللهوت إلى إعادة
بطبيعتها
ّ
وحي التي يجب أن تت ّم
النّظر في جوانب التّكوين ال ّر ّ
في حرم الكلّ ّية في عالقة مع أعضاء هيئة التّدريس
أو الموظفين أو زمالئهم ّ
الط اّلب .وقد تأتي بعض
الحلول عن طريق بناء ّشراكات جديدة مع قادة الكنائس
ٍ
أوقات أقصر ،ولكنّها مكثفة،
المحل ّية وزيادة استخدام
في التّفاعل ّ
خصي.
الش
ّ
 lالتّغييرات ّ
الشاملة الناتجة عن االنتقال عبر شبكة
اإلنترنت :اعتـما ًدا على مدى ديمومة هذه التّحوالت،
سيحتاج قادة كلّ ّيات اّ
اللهوت إلى التّفكير في أسئلة
تتعلّق بمرافق الكلّ ّيات ،بما في ذلك استخدام سكن
ّ
الطلبة والفصول ال ّدراس ّية وكنيسة الكلّ ّية والمكتبات.

الرجاء
التّ عليم
الالهوتي واالنتقال من اليأس إلى ّ
ّ
في بوست حديث على  ،Teaching Theologyيعلّق
(غراهام تيشزمان) اً
إن األزمة الحالية قد أبرزت
قائل ّ
االفتراضي ،وكيف يمكن للتّكنولوچـيا
فعالية بيئات التّعليم
ّ
أن تساعد في الحفاظ على التّواصل بين الناس .وفي
الوقت نفسه ،أظهرت لنا العزلة مدى حاجتنا إلى الوجود
المادي مع أشخاص آخرين .وبالنسبة للكنيسة وكلّ ّيات
اّ
فإن هذين ال ّدرسين يستحقان األخذ بعين
اللهوتّ ،
االعتبار ،إذ ينبهان قادة معاهد اّ
اللهوت لكيف ّية تشكيل
قادة الخدمة المسيح ّية في المستقبل.
وسيصبح لزا ًما على الكلّ ّيات أن تتفاعل مع تغييرات
أخرى طويلة األمد.

الكتابي مع ظهور قضايا جديدة .ولألسف،
اإلرشاد
ّ
فإن عواقب األزمة قد ّ
تتطلب ،بالنسبة للعديد من
ّ
اً
تقليل في األنشطة .قد تبرر البرامج والمناهج
الكلّ ّيات،
ال ّدراس ّية وطريقة التّدريس والموظفين إعادة النّظر إذا
بقيت الكلّ ّيات على قيد الحياة لمتابعة إرساليتها.

الضغوط المال ّية :عندما يتراجع ڤيروس كورونا ،في
ّ
ٍ
جديد)،
شكل
(بأي
النهاية ،وتستأنف عملية التّدريس
ٍ
ّ
ستظ ّل التّحديات المال ّية ا ّلتي تواجه التّعليم اّ
هوتي
الل ّ
العالمي إلى ٍ
الضغوط
قائمة .وقد يؤدي ال ّركود
مزيد من ّ
ّ
على مصادر دخل الكلّ ّيات ،وقد يواجه ّ
الط اّلب صعوبة
شديدة في دفع ال ّرسوم ال ّدراس ّية ،وقد يتو ّقعون أنظمة
دراس ّية مختلفة إذا تح ّول الواقع الحالي لتبنّي المزيد
ٍ
وإقامة أق ّل في سكن الكلّ ّيات.
من أدوات التّكنولوچـيا،
وستأخذ الكنائس واألفراد المانحون بعض الوقت
أن
للتّعافي من تبعات هذه األزمة .لقد أظهرت التّجربة ّ
التّبرعات تقص ُر عن تسديد االحتياجات ا ّلتي س ّببتها
األزمة االقتصاد ّية ،لذلك قد تم ُّر سنوات قبل أن تعود
المؤسسات
السابقة .وحتّى
ّ
التّبرعات إلى مستوياتها ّ
ً
انخفاضا في األموال المتاحة،
والهيئات فقد شهدت
وقد يستغرق استرداد هذه األموال بعض الوقت .كما
سيتعين إعادة النّظر في مصادر اإليرادات األخرى،
بشكل
إذ تبدأ الكلّ ّيات في تشغيل المباني التّابعة لها،
ٍ
تدريجي ،بعد رفع الحظر .فالتّبرعات والمؤتمرات
ٍّ
بشكل
ّرفيهي كلّها ترتبط
ت
ال
ّشاط
ن
وال
الفنادق
وغرف
ٍ
ّ
وثيق بالحالة المال ّية لل ّدول .وينبغي على كلّ ّيات اّ
اللهوت
ٍ
أن ّ
تخطط للتّعامل مع خفض ال ّدخل خالل األشهر الـ 12
إلى الـ  24المقبلة ،على األقل.

األزمة تنقلنا إلى العمل -
ومدعاة لل ّرجاء

تغير في إرسال ّية الك ّل ّية :تجبر هذه األزمة عد ًدا من
ٌ l
كلّ ّيات اّ
اللهوت أن تعيد النّظر في إرساليتها األساس ّية.
وسيمت ّد تأثير كوفيد 19 -إلى ما هو أبعد من التّعليم
اّ
هوتي ،ا ّلذي ينعكس في االحتياجات المتغيرة في
الل ّ
إن دراسة هذه التّحديات ستوجه
الكنيسة والمجتمعّ .
كلّ ّيات اّ
األساسي،
اللهوت وهي تسعى إلى تحقيق هدفها
ّ
ٍ
بصوت
أال وهو تشكيل قادة للخدمة المسيح ّية ،والتّح ّدث
نبوي إلى الكنيسة والمجتـمع .ويمكن للكلّ ّيات تقديم
ٍّ

وبينـما تستعد الكليات لالنخراط في وضع تغير
بسبب ڤيروس كورونا ،ينبغي على ا ّلذين في منصب
القيادة أن يسألوا عن األساس ا ّلذي سيبنون عليه.
وبينـما يفعلون ذلك ،يمكنهم ،على ح ِّد تعبير إيلي حداد:
«إعادة تص ّور مسارات المستقبل»( .أورتيز.)2020 ،

وبنفس ّ
الطريقة ا ّلتي وضع بها النّطاق غير المسبوق
لألزمة أعبا ًء بالغة ّ
الشدة على النّاس في جميع أنحاء
قدر ال مثيل له من
العالم ،أ ّدى التّضامن في المعاناة إلى ٍ
أي وقت
العمل
الجماعي .لم يكن المجتـمع العلمي ،في ّ
ّ
آخر من التّاريخ ،متَّح ًدا ج ًّدا في قض ّية مشتركة ،ولم
يعمل بشكل أكثر تعاو ًنا ،ولم يشارك المزيد من البيانات
والمعلومات (أبوزو وكيركباتريك .)2020 ،ويبعث مثل
هذا الجهد األم َل في أن تتط َّور اختبارات وعالجات
جديدة ،ور ّبما لقاح ض ّد الڤيروس.

أساسه المسيح يسوع .ومع
بالنسبة للكنيسة ،ال ّرجاء
ُ
العلمي يعطي
فإن التّعاون واسع النّطاق للمجتـمع
ذلكّ ،
ّ
حصتها من إرسال ّية
إلها ًما حيث تشارك الكلّ ّيات في ّ
اهلل .وفي مجال التّعليم اّ
فإن التّضامن ا ّلذي
هوتيّ ،
الل ّ
العالمي لألزمة يمكن أن ينقلنا ً
أيضا
يأتي نتيجة األثر
ّ
إلى العمل .وخالل ّ
الشهر الماضي ،اضطرت الكنائس
الصالة
إلى إلغاء اجتـماعاتها ،ولكنّها اتّحدت في
ّ
وخدمة الفقراء .وكجزءٍ
أصيل من الكنيسة ،ال تنض ّم
ٍ
كلّ ّيات اّ
اللهوت إلى هذا العمل فحسب ،بل تستـمر ً
أيضا
في الوقوف على كيفية تشكيل قادة روح ّيين لخدمة
الكنيسة في أوقات الحاجة.
يُد ِّرس في كلّ ّيات اّ
اللهوت في جميع أنحاء العالم
أساتذة موهوبون ومتح ّمسون ومبدعون .وهم يجدون
طر ًقا إلشراك بعضهم البعض ،ويكتشفون الحكمة
والخدمة ال ّراعو ّية المتبادلة .كما أ ّدى التّركيز المك ّثف
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على أزمة ڤيروس كورونا إلى استحداث مساحات تعاون
جديدة للتّعلّم المتبادل وتقاسم الموارد .هاك بعض
األمثلة:

تلبية احتياجات كلّ ّيات اّ
اللهوت .وكما يتّضح من قائمة
كلّ ّية الهوت ( Wheatonوالعديد مثلها) ،وال يزال
هناك تح ّد الوصول إلى موارد إلكترون ّية كبيرة بلغات
أخرى غير اللّغة اإلنجليز ّية:
https://guides.library.wheaton.edu/COVID1
9Offers?fbclid=IwAR1pL9shshSQfKbhHCEaRyU
.tbr0-lm5VSuWZ0NOury6XJ5F7pXc7hIj6HNg

ولي للتّعليم اّ
هوتي
الل ّ
طو ّرت أكاديم ّية المجلس ال ّد ّ
اإلنجيلي  ICETEمجموعة من المساقات صغيرة
ّ
الحجم ،بما في ذلك مساق «التّعليم وقت األزمات»
ويشمل المساق على منتدى لتبادل الخبرات المتعلّقة
بأزمة كوفيد .١٩-ث ّمة مساق آخر ير ّكز على «تطوير
المجتمع وقت األزمات» حين يتع ّذر التّفاعل وج ًها لوجه:
.https://icete.academy
ولي للتّعليم اّ
اإلنجيلي
هوتي
ّ
الل ّ
ط ّور المجلس ال ّد ّ
صفحة على شبكة اإلنترنت لمشاركة المصادر ،وعمل
مقابالت أسبوع ّية مع قادة الكلّ ّيات المحلّ ّية كطريق
لتبادل األفكار الجديدة:
https://icete.info/community/
sharing-resources-during-the-covid-19/outbreak
https://icete.info/equipping/video.archive
طو ّرت ال ّرابطة اّ
اللهوت ّية اآلسيو ّية ر ًّدا لالستجابة
التّكنولوچ ّية من أجل( :أ) تلبية االحتياجات الفور ّية
للتّعلّم عن بُعد في حاالت ّ
الطوارئ؛ (ب) تقديم دعم
الحقيقي المتعلّق باستخدام التّكنولوچيا
فن ّّي في الوقت
ّ
وتدريب أعضاء هيئة التّدريس إذ يقوم بعضهم بالتّدريس
على شبكة اإلنترنت للم ّرة األولى في بعض األماكن؛
(ج) مساعدة ال ّرابطة اّ
اللهوت ّية اآلسيو ّية حول كيفية
استخدام موقعها على شبكة اإلنترنت كمكان تتوفر
عليه موارد من شأنها مساعدة أعضاء هيئة التّدريس
ّ
والط اّلب.
أتاحت ع ّدة مكتبات ومستودعات بحث ّية عالم ّية ،مثل
 JSTORو ،EBSCOمواردها مجا ًنا ،مؤقتًا ،لتساعد في
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وبالنسبة لمعظم كلّ ّيات اّ
فإن استجابات
اللهوتّ ،
عمل كانت إيجاب ّية
المجتمع لما قامت به الكلّ ّيات من ٍ
الضعفاء والفقراء والمسنّون
رحب ّ
ٍ
بشكل مدهش .لقد ّ
بجهود معاهد اّ
اللهوت في تلبية االحتياجات اإلنسان ّية.
لقد تبنّى أعضاء هيئة التّدريس ،كما ّ
منصات
الط اّلبّ ،
جديدة للتّعليم والتّعلم ،وعرفوا كثي ًرا عن قدراتهم
الخاصة على التّك ّيف .في هذا الوقت من النقاشات
ّ
المك ّثفة عن التّعليم عبر شبكة اإلنترنت ،يمكن لكلّ ّيات
اللهوت تعظيم الفائدة من استجابات ّ
اّ
الط اّلب وأعضاء
السخ ّية ،كذلك يمكن طلب مشوراتهم أثناء
هيئة التّدريس ّ
اّ
ّ
اتّخاذهم قرارات مستقبل ّية .لقد وجدت كل ّيات اللهوت
ا ّلتي كثي ًرا ما كانت مترددة في المشاركة في التّعليم عبر
ّ
ٍ
مضطر ًة
نفسها
شبكة اإلنترنت
(لعدد من األسباب)َ ،
ليس فقط للتّفكير في احتـماالت التّدريس عبر شبكة
اإلنترنت ،ولكن لتنفيذ أفكار كثيرة بأفضل ما لديها من
قدرات .لقد حد ّدت كلّ ّيات ومعاهد الهوت ّية احتياجات
واضحة المعالم لتدريب أعضاء هيئة التّدريس ،وتطوير
ّ
الط اّلب ،ويمكنهم
البنية التّحت ّية ،وإدارة مشاركة
البحث عن حلول ملموسة .وقد انتقلت أوجه القصور
في النـماذج اإللكترون ّية من النّظر ّية واأليديولوچ ّية إلى
النّـماذج العمل ّية والملموسة ،م ّما يسمح بالحوار واإلتيان
بحلول مبتكرةٍ .
ٍ
مكان على
ٍ
لقد أ ّثر انتشار األزمة وتفاقمها في ك ّل
التّعليم اّ
هوتي وعلى القائمين عليه .وتطلّبت التّحوالت
الل ّ
الخاصة بالتّعليم جهو ًدا هائل ًة ،وفي بعض
الفور ّية
ّ
األحيان ،تضحي ًة شخص ّي ًة حتّى تتـم ّكن كلّ ّيات اّ
اللهوت
من االستـمرار في خدمتها ،واألهم من ذلك ،أ ْن تظل
إرسال ُّية الكلّ ّية قائم ًة .وفي مواجهة التّح ّديات ال ّرهيبة،
ومع انحسار الموجة األ ّول ّية ،ورؤيتنا للمستقبل ،فإ ّننا
بشعور من األمل وال ّرجاء .فللتّعليم اّ
هوتي
نفعل ذلك
ٍ
الل ّ
أساسي في عمل الكنيسة .وتكشف األزمات عن
دور
ّ
الكتابي بشأن قضايا
أه ّم ّية تشكيل القادة والتّفكير
ّ
نتـمسك بالمسيح ،وببعضنا البعض ،يظه ُر
اليوم .وإذ
ّ
ال ّرجاء.
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دراسات

احلركة

الكاريزماتية
ق .محسن منير

مقدمة عامة

يشير مصطلح «الكاريزماتية» إلى اجلماعات أو األشخاص الذين يرجع أصلهم التاريخي
إلى حركة التجديد الكاريزماتية يف ستينات وسبعينات القرن املاضي ،وهي حركة تسعى إلى
ممارسة جميع املواهب الروحية املذكورة يف العهد اجلديد (والتي تتضمن ضمن ما تتضمن
التنبؤ ،والشفاء ،واإلتيان باملعجزات ،التكلم بألسنة وترجمة األلسنة ومتييز األرواح) ،كما
جتيز االختالف يف وجهات النظر حول ما إذا كانت الضرورية للمعمودية بالروح القدس
حتدث بعد الوالدة اجلديدة ،أم إذا كان التكلم بألسنة هو عالمة املعمودية بالروح القدس.
وغال ًبا ما يحجم الكاريزماتيون عن إنشاء طائفة خاصة بهم ،حيث يرون أنفسهم كحركة
للتجديد من داخل الكنائس اإلجنيلية والكاثوليكية املوجودة.
لعل أبرز الناطقني باسم الكاريزماتية هو  Pat Robertsonمن خالل شبكة اإلذاعة
املسيحية والبرنامج التليفزيوني  The 100 clubوجامعة ( Regent Univeristyجامعة
 CBNسابقً ا).
نحو تناول شامل بقدر اإلمكان سيدور البحث حتت ثالثة عناوين رئيسة هي:
( )١نبذة تاريخية		
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( )٢قضايا محورية

( )٣نظرة حتليلية

احلركة الكاريزماتية

ً
أوال :نبذة تاريخية

ثانيا :قضايا محورية
ً

•نتيجة شعور البعض في كنيسة المثودست أن
مستوى الحياة الروحية فيها قد هبط ظهرت «حركة
القداسة» للتأكيد على اختبار للروح القدس يأتي
بعد اختبار التجديد كاختبار ثان ،وأطلقت على
نفسها اسم «المثودست األحرار».

•نحو مناقشة موضوعية للحركة الكاريزماتية ،البد
من البحث في بعض الموضوعات شديدة االرتباط
بها سواء في العقيدة أو الممارسة وسأكتفي
ً
ارتباطا بالحركة
بأربعة موضوعات أراها األكثر
ً
وأيضا األكثر إثارة للجدل وهي:
الكاريزماتية

•اجتمعت مجموعة صغيرة من طلبة إحدى مدارس
الكتاب المقدس من أعضاء حركة «القداسة
األحرار» في بلدة «قوبيكا» في والية كنزاس
األمريكية سنة  1901للصالة ودراسة سفر أعمال
الرسل وبصفة خاصة اختبارات الروح القدس.
وقادتهم دراستهم إلى استنتاج أن اختبار معمودية
ثان بعد التجديد ،ال بد أن
الروح القدس كاختبار ٍ
يرتبط بالتكلم بألسنة (لغات غريبة) وبعد فترات
في الصالة تكلموا بألسنة.
ً
•يمكننا أن نضع
تاريخا محد ًدا لبدايات الحركة
الكاريزماتية في أمريكا بعام  1960من خالل
الدعاية الوطنية التي صاحبت أحدا ًثا معينة تتصل
بخدمة  Bennett Denisرئيس األساقفة في ذلك
الحين في  Van Naysبكاليفورنيا.
•ومنذ ذلك الحين بدأ نم ٌّو
مستمر للحركة داخل
ٌّ
العديد من كنائس التيار الرئيسي ،وكانت البداية
في الكنائس البروتستانتية مثل األسقفية ،اللوثرية
والمشيخية (أوائل سنة  )1960ثم الكنائس
الكاثوليكية الغربية (بدايات  )1967ثم الكنيسة
األرثوذكسية اليونانية (حوالي سنة .)1971
•أحدثت الحركة الكاريزماتية تأثي ًرا تقري ًبا في كل
كنيسة تاريخية ،وانتشرت في العديد من الكنائس
والبالد خارج الواليات المتحدة األمريكية ،ولقد
تجلَّى ذلك في العديد من المؤتمرات المحلية
والدولية واإلنتاج الغزير للعديد من المؤلفات ،ويكفي
اإلشارة إلى أنه منذ سنة  1960تم إصدار أكثر من
مائة وثيقة طائفية رسمية عن الحركة الكاريزماتية
على مستوى الدول والقارات وكل العالم.

( )١المواهب الروحية
( )٢المعجزات
( )٣معمودية الروح القدس
( )٤التكلم بألسنة

أو ًال :المواهب الروحية
•مصطلح «المواهب الروحية« يمثل الترجمة
اإلنجليزية المعتادة لالسم الجمع (ليس مؤن ًثا
أو مذك ًر ا) في اليونانية « »charismataوهي
تحمل معنى «يُظهِ ر فض ً
ال  ،يُعطى مجا ًنا«.
صيغة المفرد منه تستخدم للتعبير عن عطية
اهلل للخالص في المسيح (رو ،)23 :6 -15 :5
ً
وأيضا ألي نعمة أو رحمة خاصة (رو 11 :1؛ 1كو
7 :1؛ 7 :7؛ 2كو  .)11 :1بينما صيغة الجمع
تستخدم
أساسا بمعنى فني لتشير إلى المواهب
ً
فوق الطبيعية (غير العادية) للروح القدس والتي
تم منحها للمؤمنين من أجل أداء خدمة خاصة،
وفي بعض الحاالت القليلة تُ َو َّظف صيغة المفرد
بمعنى يرتبط بفرد أو جماعة بعينها (1تي :4
14؛ 2تي 6 :1؛ 1بط .)10 :٤
•لم تتضمن كتب الالهوت النظامي ،في أجيال سابقة
فصوالً تبحث في المواهب الروحية واستخدامها
في الكنيسة ،لكن شهد القرن العشرين زياد ًة
ملحوظ ًة في االهتمام بالمواهب الروحية ،وذلك
بصورة مبدئية يرجع إلى الحركات الكاريزماتية
والخمسينية في الكنيسة.
•وبنا ًء على التعريف الواسع للموهبة الروحية وهو
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«أي مقدرة يمنحها الروح القدس لتستخدم في أي
خدمة من خدمات الكنيسة« فإنه يتضمن نوعي
المواهب.
أ -تلك المتعلقة بالقدرات الطبيعية مثل التعليم،
اإلدارة ،أعمال الرحمة.
ً
ب -وتلك التي تبدو أكثر إعجازًا وأقل
ارتباطا
بالمواهب الطبيعية وهي مثل الشفاء ،التنبؤ ،تمييز
األرواح.
فالرسول بولس حينما يعدد المواهب الروحية (رو
8 -6 :12؛ 1كو 7 :7؛ 28 ،10 -8 :12؛ أف )11 :4
فإنه يشمل نوعي المواهب ،ومع ذلك فليست كل موهبة
طبيعية يمكن أن ينالها الناس متضمنة هنا؛ ألنه لم
ٍ
بسرد
يكن معن ًّيا
حصري لعدد وأسماء المواهب ،لكن
ٍّ
باألحرى بمصدر وهدف ومعايير استخدامها .وغني عن
القول إنه حتى المواهب الطبيعية في ظاهرها عندما
يضفي عليها الروح القدس قوته الخاصة فإن فاعليتها
وقوة تأثيرها تكون أكبر عند استخدامها (1كو .)7 -5 :1
•لقد أعطيت المواهب الروحية لكي تجهز الكنيسة؛
بحيث تقوم بخدمتها في العالم الذي تعيش فيه
حتى يجيء المسيح ثاني ًة (1كو  ،)7 :1يطلب الرسول
بولس من مؤمني كنيسة كورنثوس -وفق ترجمة
كتاب الحياة« -أن يسعوا في طلب المزيد منها ألجل
بنيان الكنيسة» (1كو  ،)12 :14ويؤكد نفس المعنى
في رسالته إلى كنيسة أفسس حيث يذكر بالتحديد
أن المسيح بعدما صعد إلى السماء أعطى للكنيسة
عطايا «ألجل تكميل (إعداد وتجهيز) القديسين
لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح» (أف .)12 :4
•ال يجب أن نرى في امتالك الكنيسة وفرة في
المواهب الروحية عالم ًة على النضج الروحي ،ولعل
أوضح صورة لذلك هي كنيسة كورنثوس كما وصفها
بدقة الرسول بولس ،فمع كونها كان بها مواهب
روحية بوفرة ( 1كو  )7 :١لكنها في نفس الوقت
كانت على مسافة بعيدة ج ًدا من النضج سواء في
مجال التعليم أو السلوك كما يتضح في 1كو 1 :3
«وأنا أيها اإلخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل
كجسديين كأطفال في المسيح« ،فالنضج الحقيقي
يأتي فقط من خالل العالقة المستمرة المتجددة
الوثيقة بالرب يسوع (1يو .)6 :2
•بل األمر يمكن أن يصل إلى استطاعة حتى األشخاص
غير المؤمنين على اإلتيان بمعجزات والتنبؤ وإخراج
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الشياطين ،تابع وراجع ،عزيزي القارئ ،ما سجله
البشير متى في مت  23 ،22 :7وقول يسوع الصريح
عن هذه الشريحة« ..إني لم أعرفكم قط ..اذهبوا
عني يا فاعلي اإلثم«.
•وأختم حديثي عن المواهب الروحية بما دار
ويدور في العالم اإلنجيلي اليوم من مناقشات
وجدل حول سؤال «هل كل المواهب المذكورة
في العهد الجديد متاحة لالستخدام في
الكنيسة اليوم؟» وبكل تركيز واختصار يمكن
تبويب وجهات النظر المختلفة والمتعددة في
ثالثة اتجاهات أساسية :األول يؤكد استمرارها
وبالطبع يقدم أصحابه أسانيدهم من وجهة
نظرهم ،الثاني يؤكد توقفها مفس ًر ا ذلك بأن
بعض المواهب المعجزية كالنبوة واأللسنة
والترجمة والشفاء وإخراج الشياطين تم منحها
في عهد الرسل فقط «كآيات» إلثبات أصالة
ومصداقية الرسل خالل مرحلة الكرازة المبكرة
باإلنجيل ،وإنها بالتالي توقفت في نهاية العصر
الرسولي أو على األرجح في نهاية القرن األول
أو بداية القرن الثاني الميالدي.
إال أنه بين هذين التيارين النقيضين يوجد اتجاه
ثالث وهو فريق يمثل في أغلبه «إنجيليي التيار
الرئيسي« ،الذين ليسوا كاريزماتيين أو خمسينيين من
جهة ،وال هم ً
أيضا «توقفيين« من جهة أخرى .ويرى
هذا االتجاه الثالث أنه من خالل فهمه للنصوص
الكتابية في هذا الشأن ال يمكنه الجزم المطلق
باالستمرارية أو التوقف ،فال يوجد ما يحول دون أن
يعطي اهلل وفق سلطانه المطلق هذا النوع من المواهب
إذا رأى االحتياج لها في زمان ما في مكان ما ،وال
يوجد ً
أيضا ما يلزم بضرورة استمرارها في كل مكان
وزمان .فالمواهب الروحية مرتبطة بحاجة الكنيسة
وحاجة الناس وبحسب «المنفعة في كل عصر وإال
تجمدت المواهب الروحية في قالب معين بمعزل عن
حرية عمل روح اهلل وعن احتياج الناس .فتصبح هد ًفا
في حد ذاتها أو تنحرف عن الهدف الذي قصده اهلل
بها (كنيسة كورنثوس مثال واضح على ذلك) .روح اهلل
لديه الحرية والقدرة المستمرة على الخلق واإلبداع،
وكما صنع في الماضي الذي سدد احتياج الكنيسة
في خدمتها قادر أن يصنع نفس الشيء في احتياجات
الحاضر وفي أحالم وطموحات المستقبل.

احلركة الكاريزماتية

ثانيا :المعجزات
ً

•في الثمانينات من القرن العشرين انتشر بشدة
في العالم أحدث انبثاق رئيسي من الحركة
الكاريزماتية وأطلق عليه «الموجة الثالثة» وصاحب
هذا المصطلح هو  C. Peter Wagnerأستاذ النمو
الكنسي في كلية الالهوت المعروفة باسم «School
 World Missionو»Fuller Theological Seminary
وتسمى ً
أيضا هذه الحركة »حركة اآليات والعجائب»
حيث يؤمن أنصارها أن اآليات والعجائب الغريبة،
تبرهن على أصالة حركتهم .فالظواهر المعجزية
تعتبر أساس عقيدة الموجة الثالثة فهم مقتنعون أن
المعجزات واأللسنة والشفاء هي إضافات أساسية
لإلنجيل ويرون أن المسيحية بدون هذه الظواهر
تكون ضعيفة مغشوشة بالعقلية الغربية المادية،
ويعتقدون أن مجرد الوعظ برسالة اإلنجيل ال
يمكن أن يأتي بالعالم إلى المسيح ويرون أن أغلب
الناس لن يؤمنوا دون أن يروا معجزات ،أما هؤالء
الذين يؤمنون دون أن يروا المعجزات فإن تجديدهم
سيكون غير ٍ
واف ،األمر الذي يعيق نموهم الروحي
].[Wember, Power Evengelism.39- 41, 46
•لذا يلزم أن نتوقف بتمهل بدراسة موضوع
«المعجزات» بصورة أكثر عم ًقا وتفصي ً
ال .ونحو
االختصار والتركيز مع عدم اإلخالل بالمضمون
سنناقش هذا األمر في فكرتين:
أ -نحو تعريف كتابي دقيق للمعجزات.
ب -تحديد واضح للغاية من المعجزات.
أ -نحو تعريف كتابي دقيق للمعجزات
•ظهرت تعريفات عديدة للمعجزات تمثل وجهات
النظر المتعددة في هذا األمر .فمثلاً يوجد تعريف
يقول :المعجزات هي «تدخل إلهي مباشر في
العالم» ،وهذا التعريف يفترض نظر ًة لعالقة اهلل
بالعالم مفادها أن العالم يسير وفق هواه وأن اهلل ال
يتدخل فيه إال ناد ًرا ،إال أنه من المؤكد أن هذا األمر
مختلف من منظور الكتاب المقدس؛ حيث نرى أن
اهلل يجعل المطر ينزل (مت  )45 :5والعشب ينبت
(مز  )14 :104وهو حامل كل األشياء بكلمة قدرته
(عب .)3 :1
•هناك تعريف آخر للمعجزات يقول« :المعجزات هي

عمل إلهي أكثر مباشر ًة في العالم« وهذا يفترض
أن عمل العناية اإللهية العادي هو بمعنى ما «غير
مباشر« ،األمر الذي يؤدي بالتالي إلى نوع من العزل
أو التحييد للسلطان اإللهي من العالم.
•يوجد تعريف ثالث ،أراه األكثر دق ًة ،ألسباب سيأتي
ذكرها .التعريف يقول إن المعجزة «هي عمل إلهي
غير اعتيادي غرضه الشهادة للرب وإثارة الدهشة
والرهبة عند البشر« .ووف ًقا إلدراكنا لمعنى «العناية
اإللهية« بأن اهلل يحفظ ويدير ويسود على كل
األشياء أعتقد أننا لن نحتاج للخوض في العديد
من التفسيرات لموضوع المعجزات وهذا التعريف
مضمونه يصب في شهادة اهلل لذاته ،األمر الذي
يتفق تما ًما مع التعبيرات المستخدمة في الكتاب
المقدس ،وهي ثالثة:
أ« -آية أو عالمة» بالعبرية «عوت» وباليونانية
» «Semeionومعناها اإلشارة إلى شيء أو اإلعالن
عن شيء آخر مقصو ًدا بهذا الشيء ،والتطبيق هنا أن
المعجزات (الشيء المشار إليه) تعلن عن عمل اهلل
وقوته (الشيء اآلخر المقصود).
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ب« -عجيبة» بالعبرية «موبت» وباليونانية
« »Terasوتعني حد ًثا يقود الناس إلى اإلعجاب
والدهشة ،حيث إن «الفعل اليوناني »thaumazo
ومعناه «يندهش أو يتعجب» يستخدم في الكتاب
المقدس ليصف رد فعل الناس تجاه العجائب.
ج« -معجزة» أو «عمل خارق» بالعبرية «جبوراه»
وباليونانية  »»dynamisومعناها عمل يظهر قوة
خارقة وتحدي ًدا القوة اإللهية.
•فمث ً
ال «اآليات والعجائب» (خر 37؛ تث 22 :6؛ مز
9 :135؛ أع 30 :4؛ 12 :5؛ رو  )19 :15وقد تأتي
الكلمات الثالث مجتمعة «قوات وعجائب وآيات»
(أع  )22 :2أو «آيات وعجائب وقوات» (2كو :12
12؛ عب .)4 :2
•باإلضافة إلى ما سبق يوجد سبب آخر هام يدعم
التعريف الثالث (األخير) وهو أن المعجزات بحسب
مفهوم الكتاب المقدس تخبرنا تكرا ًرا أن اهلل نفسه
هو الذي يجري المعجزات «األمور العجيبة» حتى
مع وجود واسطة بشرية (مز 18 :72؛ خر 11 :15؛
خر 8 -2 :4؛ خر 12 :7؛ 19 -18 :8؛ 11 :9؛ 1مل
 ،)40 -17 :18وجميع هذه الشواهد تحوي أحدا ًثا
تعلن بوضوح أن الرب هو اهلل وحده.
•يتبقى أمر أراه على قدر كبير من األهمية في
إرشادنا للتقدير الصحيح للحدث في كونه معجزة
أم ال ،وهو إدراكنا الواعي للغاية من المعجزة وفق
ما تعلنه كلمة اهلل ،والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
( )1إثبات صحة رسالة اإلنجيل (يو 2 :3؛ عب .)4 :2
( )2إثبات حقيقة كون ملكوت اهلل قد جاء وتأثيره
العظيم في حياة البشر (مت 28 :12؛ لو 18 :4؛ مت :10
8 -7؛ أع .)13 ،7 ،6 :8
( )3مساعدة المحتاجين (مت 34 ،30 :20؛ مت :14
14؛ لو .)13 :7
( )4إزالة العوائق وتمهيد الطريق أمام الخدمة
والخدام (مت 15 :8؛ فيلبي 30 -25 :2؛ 1كو 7 :12؛
.)26 ،12 ،4 :14
( )5وأخي ًرا الغاية الشاملة والتي تلتقي عندها جميع
الغايات األخرى وهي إعطاء المجد المستحق هلل (مت
8 :9؛ يو .)3 :9
•في نهاية حديثنا عن المعجزات يتبقى تحذير هام
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وضروري من المعجزات الكاذبة ،والتي ألهداف
وغايات شريرة ،وكلمة اهلل تعلن هذا التحذير
بوضوح وتكشف بعض أمثلة لهذا النوع من
المعجزات الكاذبة -خر 22 ،11 :7؛ خر 19 ،7 :8؛
أع 13 ،11 -9 :8؛ أع 18 ،16 :16؛ 2تس 10 ،9 :2؛ رؤ
.14 -11 ،6 ،5 :13

ً
ثالثا :معمودية الروح القدس
•سيكون من المفيد ج ًدا أن نتناول هذا الموضوع من
ثالثة أبعاد :الكتابي ،التاريخي ،الالهوتي.

أ -البعد الكتابي:
•يعلن العهد الجديد عن عطية شخص الروح القدس
ليسكن كل المؤمنين (أع 18 :2؛ رو 9 :8؛ غل ،)2 :3
ويمثل الختم والضامن والعربون والباكورة (رو :8
23؛ 2كو 22 :1؛ أف  ،)14 -13 :1لحياتهم األبدية
في الشركة مع اآلب واالبن (يو 3 :17؛ 1يو )3 :1
وهو وسيط حضور المسيح (يو 18 -16 :14؛ أف
 )17 -16 :3ويوحدنا به (أف  ،)4 -3 :4ويجدد
ويحيي (يو 8 ،5 :3؛ 2كو 6 :3؛ تي  )5 :3وينير (1كو
16 -13 :2؛ أف  )17 :1ويشكلنا (2كو 18 :3؛ غل :5
 ،)23 -22يساند ويعضد صلواتنا (غل 6 :4؛ أف
18 :6؛ يه  )20ويهب لنا كل مواهب للخدمة (1كو
 ،)11 -4 :12والموعود به للمؤمنين بعد إتمام يسوع
عمله الفدائي وعودته للمجد في السماء (يو 39 :7؛
5 :17؛  .)22 :20األمر الذي بدأ تحقيقه في يوم
الخمسين (أع  )2وذلك بنا ًء على وعد يسوع قبيل
الصعود بخصوص معمودية الروح (أع 5 :1؛ )16 :11
وذلك في تحقيق لنبوة يوحنا المعمدان أن الرب
اآلتي سيعمد بالروح القدس (مر 9 :1؛ مت 11 :3؛ لو
16 :3؛ يو  ،)33 :1معمودية الروح القدس هي عنصر
واحد يفتتح العملية الكلية التي بها يصبح الخطاة
ٍ
واع
وإدراك -خليق ًة جديدة في المسيح،
بقرار ٍيحيون كأعضاء متعددة ومتنوعة في جسده الواحد
[الكنيسة] (1كو .)13 :12

ب -البعد التاريخي
•لقد ظهرت فكرة أن الخبرة الرسولية المسجلة في
سفر األعمال 2؛  31 :4هي بمثابة مثال نموذجي
وضرورة ذاتية لكل المؤمنين ،أول ما ظهرت في
البروتستانية التقوية في أشكال متنوعة:

احلركة الكاريزماتية
( )1چون فلتشر ( )1785 -1729ومعينه ويسلي وبعض المعلمين
المصلحين التاليين لهما ،تحدثوا عن معمودية الروح القابلة للتكرار بما
يعني مزيد من التشديد والتأكيد على اإلمكانية لحياة مقدسة وخدمة
مليئة بالقوة.
( )2تشارلس فني ،د .ل .مودي ( )1899 -1837ر .أ .توري (-1856
 ،)1928أندرو ميراي ،أ .ب .سمبسون ( ،)1919 -1844آخرون رددوا نفس
الشيء لكنهم فهموه بطرق مختلفة عن الفكرة الويسلية عن »بركة ثانية»
كاختبار فردي يرفع حياة اإلنسان إلى مستوى جديد باستمرار.
( )3الخمسينيون والكاريزماتيون بصفة عامة يرون معمودية الروح في
نفس أسلوب ويسلي مع تأكيدهم على الحماسة االنفعالية ،التكلم بألسنة،
االنفتاح الكبير لكل أنواع المواهب للخدمة ،بما فيها مواهب النبوة ،الشفاء
واأللسنة مع اعتبارها في األغلب كداللة على معمودية الروح.

ج -البعد الالهوتي
•ألن (1كو  )12يؤكد على أن الجميع قد تعمدوا بالروح
يرى أن ليس الجميع قد تكلموا بألسنة (عدد )30
فإنه من الصعب جعل األلسنة داللة على معمودية
الروح.
•حيث إن سبب اجتياز الرسل االختبار المسيحي ذي
المرحلتين ألنهم صاروا مؤمنين قبل انسكاب الروح
القدس كإعالن عن بداية خدمة العهد الجديد في
هذا العالم ،وهم ً
أيضا كانوا مدركين أن اآلخرين
غيرهم في كل العالم يتمتعون بهذه الخدمة [العهد
الجديد] في نفس توقيت اختبارهم الوالدة الجديدة
(أع 38 :2؛  ،)32 :5فإنه من الصعب جعل اختبار
المرحلتين قاعدة عامة للجميع.
•الواضح أن جوهر كل اختبارات ما يسمى بمعمودية
الروح هو تأكيد للثقة في ما يشهد به الروح عن
محبة اهلل ،والتي جعلتنا أبنا ًء له وأن أمان المؤمنين
يكمن في هذه المحبة ،فإن هذا الجوهر يجب أن
يصبح هو األصلح لشرح اختبارات هذه المعمودية
الهوت ًيا.

رابعا :التكلم بألسنة
ً

•يَ ِرد موضوع التكلم بألسنة في ثالثة أسفار في العهد
الجديد هي سفر أعمال الرسل (أع 4 :2؛ 46 :10؛
 .)6 :19والرسالة األولى إلى كنيسة كورنثوس (1كو
 )14 ،12وإنجيل مرقس  .17 :16وال يوجد أي ذكر

چون ويسلي

لهذا الموضوع في غير هذه األماكن حتى في تلك
المواضع التي يذكر فيها الرسول بولس المواهب
األخرى مثل (رو 12؛ أف .)4

أ -في سفر األعمال
•جاءت في يوم الخمسين ( ،)13 -1 :2وفي بيت
كرنيليوس ( ،)48 -44 :10وفي مدينة أفسس مع
تالميذ يوحنا المعمدان (.)7 -1 :19
•ففي يوم الخمسين صاحبت األلسنة حلول الروح
القدس كعالمة لمجيء الروح القدس للمرة األولى
على الكنيسة من اليهود ولم تتكرر مرة أخرى
إطال ًقا مع كنائس المؤمنين من الخلفية اليهودية،
ونفس القياس في بيت كرنيليوس كعالمة على حلول
الروح القدس ألول مرة على كنيسة األمم [من غير
اليهود] ولم تتكرر مرة أخرى ،وبنفس القياس ً
أيضا
مع تالميذ يوحنا في أفسس ولقد كانوا من اليهود
اليونانيين.
•مما سبق نرى أن ألسنة سفر األعمال ظواهر
تاريخية حدثت في مواقف بعينها وفي أمكنة
محددة ،وبالتالي فهي ليست جز ًءا من االختبار
المسيحي العام .ولقد ذكرها البشير لوقا في سفر
األعمال في المواقف الثالثة المحددة لتكون اإلقناع
الملموس والمحسوس لكل من السامعين والمتكلم
على انسكاب الروح القدس كإعالن عن بدء العهد
الجديد لكل من اليهود واألمم (لكل البشرية).
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ب -في رسالة كورنثوس األولى
•كموهبة من مواهب الروح لم ِ
تأت إال في هذه
الرسالة ولم يتم ذكرها في رسالتي رومية وأفسس
اللتين تم فيهما سرد مواهب أخرى منها ،تم ذكره
في كورنثوس.
•يقودنا ذلك الستنتاج منطقي ،وهو أنه ال بد أن األمر
يرتبط بتركيبة المجتمع الكنسي في كورنثوس،
والذي جاء من خلفية وثنية كان فيها ديانات تتميز
بنوع من االنجذاب والنشوة الدينية  ،ecstacyوالتي
إذا وصل أحد العابدين إلى قمة النشوة تحت تأثير
االنجذاب إلى اإلله الذي يعبده وفاق هذا التأثير
قدرته على تحمله ،كان لزا ًما عليه أن يصرخ العنًا
هذا اإلله لكي يتوقف تأثيره؛ وربما يشرح هذا لنا
تحذير الرسول بولس لكنيسة كورنثوس في -1 :12
 3إعال ًنا لرفض الصورة الوثنية من الظاهرة وليست
الظاهرة في ذاتها.
•لقد أوضح الرسول بولس أن التكلم بألسنة ليست
موهبة فريدة متميزة عن غيرها بل هي موهبة من
العديد من المواهب التي يحكمها معيار واحد وهو
مدى مشاركتها في تحقيق الهدف مع كل المواهب
وهو إعداد وتأهيل وبنيان الكنيسة.
•بل أكثر من ذلك فإن المقارنة التي قام بها الرسول
(ترجمة) وبين النبوة لصالح النبوة يمثل الدليل
األكبر على القيمة الضئيلة لموهبة األلسنة في
بناء الكنيسة ،بل يصل األمر أحيا ًنا أن تكون مدعاة
لسخرية المستمع غير المؤمن (.)23 :14

ج -في إنجيل مرقس
•بعد دراستنا للنصين السابقين في سفر األعمال
وفي كورنثوس بشأن ما جاء فيهما عن التكلم
بألسنة فإننا نستطيع أن نرى النص هنا مر (:16
 )17ال يُقصد به العمومية واإلطالق ،وكانت مرتبطة
أكثر بأهداف تخص العصر المسيحي األولي
لتثبيت الشهادة (عب  )4 :2وخاصة أنه لم يحرص
أي من كتاب األناجيل اآلخرين ومنهم البشير لوقا
كاتب سفر األعمال والذي سجل فيه األحداث التي
تم فيها التكلم بألسنة ،إلى تسجيل هذا األمر في
بشارته.
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ً
ثالثا :نظرة تحليلية

•مع اإلقرار بأن الحركة الكاريزماتية القت قد ًرا
كبي ًرا من االنتشار والقبول رغم ما يراه العديد
من الالهوتيين من عدم تماسك األساس العقيدي
الالهوتي لها ،البد من محاولة لإلجابة على سؤال
يطرح نفسه بقوة ..إذن لماذا حازت هذا االنتشار؟
•بداية وقبل التعرض لبعض األسباب الموضوعية،
البد من التأكيد على حقيقة أن االنتشار والجماهيرية
والشعبية ليست دائ ًما تعبي ًرا عن الحق والصواب
واألمثلة على ذلك سواء على المستوى الفردي أو
الجماعي عديدة.
•يتفق كثير من المحللين على أن الحال والمناخ
العام الذي أصبحت فيه العديد من كنائس «التيار
الرئيسي» في أغلب دول العالم ال بد أن له تأثي ًرا
كبي ًرا في تخصيب التربة الستقبال بذور الحركة
الكاريزماتية.
•فقد انشغلت هذه الكنائس بصورة كبيرة باألمور
اإلدارية والمالية واإلنشائية على حساب الجوانب
الروحية ،واالنخراط في صراعات مريرة على
السلطة والنفوذ ،مع إهمال التركيز على بُعد
العالقة الشخصية مع اهلل والتي يجب أن تكون
في اتجاه النمو والعمق باستمرار بما ينعكس على
قرارات وسلوكيات الحياة اليومية ،تضاؤل االهتمام
بالدراسة العميقة للكلمة المقدسة وحيوية ودفء
العبادة وصارت عبادة جامدة خانقة ،وكل ما سبق
مجرد أمثلة تعبر عن حال تصرخ وتنادي باإلصالح،
فلما جاءت الحركة الكاريزماتية ارتبط بها الكثيرون
ممن ينشدون التغيير واإلصالح آملين أن تكون هي
المنقذ والمحرك.
•أرى إنه من اإلنصاف اإلقرار بأن االنتشار لها
كحركة جديدة ليس فقط بسبب تردي حال الواقع
القديم ،لكن ً
أيضا لما تحمله من بعض الجوانب
اإليجابية في ذاتها ،وعلى سبيل المثال تركيزها على
مركزية المسيح في حياة المؤمن من خالل تكريس

احلركة الكاريزماتية
حقيقي متجدد ،تركيزها ً
أيضا على االحتياج إلى
الملء بالروح القدس ،وإفساح مجال لفرص التعبير
اإليجابي عن المشاعر في فرص العبادة مما يكسر
روتينية العبادة وجمودها ،اهتمام خاص بحياة
الصالة والعمل المرسلي والدور الكرازي الضروري
للكنيسة.
•إال أنه على الجانب اآلخر من المشهد تالحظ
أن هناك نزعة شبه غالبة عند األغلبية من
الكاريزماتيين لقياس الحق وبناء فكرهم ونظامهم
العقيدي من خالل االختبار الشخصي بصورة أكبر
وأوسع ج ًّدا من االعتماد على النصوص الكتابية،
وهذا بالطبع يمثل االتجاه العكسي لما يجب أن
تكون عليه األمور بشأن إيماننا ونظامنا.
•إن إيماننا يجب أن يقدم األساس والمرجعية
الختباراتنا وليس العكس؛ حيث إن االختبار
الروحي الحقيقي ينشأ عن تحريك الحق في أذهان
المؤمنين ،وهو األمر الذي ال يحدث في فراغ
غامض؛ فالمشاعر واالختبارات الصادقة ما هي إال
نتاج أساسي لإليمان األصيل المبني على الكلمة
المقدسة ،وواضح أن هذا ال يعني أب ًدا ديانة وعبادة
باردة جامدة.
•االختبار الروحي الصادق والمنطلق من والمستند
على الحق الكتابي ،تصبح فيه المشاعر والعواطف
جياشة وقوية ،فقد تشمل مث ً
ال مشاعر عميقة
من الندم على الخطية ،أو سال ًما قو ًّيا في وسط
إحساسا غام ًرا بالفرح يرتبط
االضطرابات ،أو
ً
بالثقة والرجاء في اهلل رغم المشاكل واألزمات،
مشاعر األلم واألسف الشديد على الخطاة ،مشاعر
في الحمد والشكر والتسبيح لصنيع الرب في
الحياة .فاالختبار الروحي تحدي ًدا يشكل إدرا ًكا
ممتزجا بمشاعر قوية استجابة للحق المعلن
داخل ًّيا
ً
في كلمة اهلل والذي يكشفه لنا الروح القدس ويعلنه
ويقدمه لنا بصفة شخصية.
•يلزم أن ندرك أنه عندما نتحرك وفق اختباراتنا
دون المرجعية واألساس الصحيح لها في الحق
الكتابي ،فإننا -وإن لم نكن نقصد -نفتح الباب على
مصراعيه لظهور أنواع مختلفة ومتعددة من التعاليم
والممارسات المغشوشة .ولعل هذا يفسر لن العديد
من الممارسات المستهجنة التي ارتبطت بالحركة
الكاريزماتية في أماكن عديدة.

•لكن يا ترى لماذا هذه المركزية الكبيرة لالختبار
عند الكاريزماتيين؟ غال ًبا أن السبب الرئيسي
لذلك هو تركيزهم المفرط على «المعمودية بالروح
تال للتجديد ،حيث يعتقدون
القدس» كاختبار ٍ
كما سبق اإلشارة -أنه يجب على الشخص بعدأن يصبح مؤمنًا [الوالدة الجديدة] ،أن يطلب بكل
اجتهاد المعمودية بالروح القدس ،وأن الذين ينالون
هذه المعمودية سيختبرون بالتبعية ظواهر متعددة
مثل التكلم بألسنة أو رؤى وإعالنات خاصة ،وفي
محاذاة نفس الخط يرون إن الذين لم يختبروا ما
سبق هم غير مملوئين بالروح القدس وبالتالي غير
ناضجين وجسديون .ومن الطبيعي أن يقود مثل هذا
التعليم إلى االعتقاد بأن المسيحية الحقيقية هي
فقط مجموعة من االختبارات العاطفية الجياشية،
االختبار تلو اآلخر.
•من المعروف أنه يوجد للحق الكتابي منهاجان
أساسيان فقط:
( )1المنهاج التاريخي الموضوعي ،والذي يؤكد
على عمل اهلل تجاه البشرية ،كما يعلنه ويعلمه الكتاب
المقدس.
( )2المدخل الشخصي الوجداني الذي يؤكد على
االختبار اإلنساني مع اهلل.
•لذا علينا أن نختار هل نتجه إلى الكتاب المقدس
أم إلى اختبارات آالف البشر؟ واضح أنه إذا اتجهنا
للبشر سنحصل على كم كبير من اآلراء بكثرة عدد
اختبارات البشر -وبكل أسف -هذا ما يحدث اليوم
في الحركة الكاريزماتية .وواضح بالطبع أنه ال وجه
للمقارنة بين تعددية اآلالف هذه وتعدد تفسيرات
النص المقدس المحدودة والمتبلورة في الكنائس
الموجودة على اختالف طوائفها ومذاهبها.
•أرى أنه من الهام والمفيد ج ًدا في ختام مناقشة
هذه القضية (االختبار أم الحق الكتابي) أن نقف
وقفة تأمل هادئ وعميق في موقف واحد من
أبرز رسل وتالميذ المسيح وهو «بطرس الرسول»
والذي عايش اختبارات شخصية فريدة ،فهو قد
تكلم بألسنة في يوم الخمسين ،وشاهد وسمع من
يتكلمون بألسنة في بيت كرنيليوس ،وقام بشفاء
مرضى ،ورأى رؤى ،وربما أبرز االختبارات أنه كان
أحد شهود العيان لحادثة تجلي المسيح وهو األمر
الذي قام باستعادته في 2بط  .18 -16 :1ولقد
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أصابه هذا االختبار بنشوة وانفعال جعله يقترح
بناء ثالث مظال في موقع التجلي؛ ليسوع واحدة،
وواحدة لكل من موسى وإيليا (مت .)4 -1 :17
فلقد كان منتش ًيا باالختبار لدرجة قادته إلى ذلك
مشدوها،
االقتراح الخطأ ..من الطبيعي أن يكون
ً
فلقد أزاح يسوع حينذاك برقع جسده جان ًبا وأظهر
مجده الذي سيظهر به في مجيئه ثانية ،ولقد رأى
بطرس كل ذلك ،لكن هل هذا االختبار على سموه
وتفرده وقوته قاد الرسول بطرس لكي يؤسس إيمانه
وفكره الالهوتي عليه؟ من فضلك عزيزي القارئ-
لذلك
استعادته
القاهرةبعد
التي جاءت
ولدطالع
فبراير
في 12
الكلماتفي
رامزمعيعطااهلل
سجلهكانفي
 ،18ما
الرائعمعفي 2بط
االختبار
عندما
عائلته :1إلى-16كندا
وهاجر
،1946
وهي
النبوية
الكلمة
«وعندنا
21
-19
من
األعداد
في السادسة عشرة من عمره .تع ّرف على الرب
أثبت ،التي تفعلون حسنًا إن انتبهتم إليها ،كما إلى
من خالل كنيسة محلية في مونتريال وتتلمذ
سراج منير في موضع مظلم إلى أن يظهر النهار
كطالب من خالل مجموعة  Inter-Varsityفي
أوالً
ويطلع كوكب المسيح في قلوبكم ،عالمين هذا
،1980
 1972إلى
الكتاب ،عام
ماكجيل .من
ليست من
جامعةكل نبوة
أن
تفسيرعامخاص؛ ألنه
Bibliques
Universitaires
في
الخدمة
بتطوير
قاملم ِ
تأت نبوة قط بمشيئة إنسان ،بل تكلم أناس اهلل
du Quebec
القدس» في علم
مسوقين منعلىالروحماجستير
القديسون .حصل

االجتـماع وحصل ً
أيضا على بكالوريوس الهوت

•إذن الكلمة النبوية أثبت من االختبار ..وكأنه يقول:
الهوتفإنجوردن
الالهوت من
وماجستير في
التجلي كان
«مع أن
الكلمة
اختبا ًراكليةعجي ًبا،
Gordon
Conwell
Theological
Seminary
كونويل
النبوية هي الدليل الجدير بالثقة إليماني» ويكون
المئوي
بالعيد
اختارتأن
الكلية ًة ،وهي
لهذهوجوهري
مركزي ًة
قاعد ًة
االحتفال لنا
وفيبذلك يقدم
المائةاهلل،سنة
خريجين
أفضل 10
االختبارات
كل
التيمنهي
مدار بكلمة
علىتُمت ََحن
يجب أن
الخدمةعن
أن نبحث
رامز نريد
كانفعندما
أثبت-
وجديةفي
بصدقلتميزه
عطااهلل
بينهم
الصحيحة والعقيدة
المسيحية
وعننالالحياة
الحق،
الفخرية.
الدكتوراه
واإلدارة .ثم
المسيحية الراسخة ،ال يمكن أب ًدا أن نعتمد على
اختبار شخص ما ،مهما كان صاحبه ،بل يلزم
علينا أن نؤسس كل تعليمنا على كلمة اهلل المعلنة-
ولعله الخلل الرئيسي في الحركة الكاريزماتية هو
ً
عوضا عن كلمة اهلل لمعرفة
استنادها على االختبار
الحقيقة.
ال يمكننا أب ًدا أن نجادل في إخالص الغالبية العظمى
من المنتمين للحركة الكاريزماتية في تبعية الرب يسوع.
لكن دعني أستعير هنا تعبير الالهوتي المعروف «چون
ستوت» «متحمسون لكن دون بصيرة» فعندما يجعل
الكاريزماتيون االختبار هو المقياس الرئيسي للحق
فإنه ينطبق عليهم ما وصفه ً
أيضا «چون ستوت» «إقرار
صريح بالتضاد لكل ما هو ذهني»
(1) [John R. W. Stott, Your Mind Matters
(Downers Grove, Intervarsity, 1971) 7,10].
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وهما« :كيف تساعد اآلخرين؟» باالشتراك

رامز عطااهلل

الشيخ جوزيف صابر ،وكم أساوي.

ملف
العدد

ملف
العدد
جديدا من نوعه؛ إذ اجتاحت جائحة كورونا كل دول العالم بال
يواجه العالم هذه الفترة حتد ًيا
ً
حتد كبير أثر
استثناء ،وتباينت أعداد املصابني والوفيات يف كل دولة ،ولكن توافقت الدول على أنه ٍّ
وأيضا على
على كل نواحي احلياة ورسم معه خرائط جديدة لشكل الدول على املستوى االقتصادي ً
أيضا.
مستوى البشر والعالقات االجتماعية ً
أدى هذا التحدي اجلديد إلى فرض واقع جديد على كل املستويات االجتماعية والسياسية
واالقتصادية .والكنيسة ليست استثنائية من هذه الظروف؛ إذ واجهت الكنيسة املصرية بشكل عام
املصاعب والتحديات على جميع األصعدة ولكن كان أهمها عالقة الفرد بالكنيسة باعتبار أن الكنيسة
يعتبرها الكثيرون بيت اهلل.
وأيضا
يف هذا امللف من مجلة النسور سوف نتعرض لكل هذه التحديات التي شكلها هذا الفيروس ً
محاولة قراءة للعالم ما بعد كورونا.
أكتوبر 2020
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التأثير االجتماعي
لجائحة الكورونا
«الطوفان الجديد»

د .ماجد عزمي
برنامج تلفزيوني
أيام ،استضاف
ٌ
منذ ٍ
أحد الخبراء ليتحدث عن اآلثار
شهير َ
المترتبة على جائحة كورونا ،فبدأ
الضيف حديثه بالتشبيه التالي:
ألزمة
العالم
«في عام  2008تعرض
ٍ
ُ
ً
سيئة لكل
نتائج
سببت
َ
مالية ضخمة َّ
البلدان ،وكانت األزمة المالية شبيهة
إنسان ألزمة قلبية ،جلطة سدت
بتعرض
ٍ
ُّ
الشرايين ،فتوقف الدم عن التدفق،
ولزم الكثير من العالج إلذابة الجلطة،
وإرسال مزيد من الدم (المال) لألماكن
المتضررة .ولكن بشيء من التعاون تجاوز
العالم هذه األزمة ،أما األزمة الحالية،
المتعلقة بتأثير جائحة كورونا على
العالم ،فهي ليست كسابقتها ،انسداد،
وتعطل لسريان الدم بعدها تعود األمور
لسابق عهدها ،لكن األزمة الحالية تشبه
ً
ً
ضخمة َص َدمت هذا اإلنسان
سيارة
المسكين الذي تعرض للجلطة في ،2008
جروحا
السيارة هشمت عظامه ،وأحدثت
ً
في أماكن متعددة ،وسال دمه على قارعة
الطريق وفقد الوعي ،لذلك يلزم الكثير
من التدخل بصورة تفوق التوقعات لعالج
هذا الحادث الذي سيستمر أثره لسنين
طويلة».
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أعجبني هذا التشبيه ألنه يصف بدقة تشعب اآلثار
المترتبة على أزمة جائحة الكورونا؛ فاألزمة بدأت في القطاع
الصحي ،لكنها انتشرت لتطال بقية القطاعات :القطاع
االقتصادي والمجتمعي والديني واألخالقي والثقافي.
اكتسح طوفان الوباء الهادر كل أودية العالم ،مغ ِّي ًرا
شكل العالم الذي اعتدناه لسنين طويلة .ولفترة طويلة
قادمة ستظل سفينة البشرية طافي ًة بغير هدى فوق
تيارات ولجج الوباء باحث ًة لها عن ُمستَ َق ٍّر ترسو عليه،
لتعيد البشري ُة من بعده صياغ َة الحياة فوق األرض
ٍ
بمعادالت أخرى تختلف -جمل ًة وتفصيلاً  -عن تلك التي
سبقت الوباء .هذا الوباء الذي يشبه الطوفان في أن
معظم اآلثار المدمرة التي حدثت منه ما كانت لتحدث
لو استجاب البشر لتحذيرات واضحة أهملوها ،مثلما
أهملوا في القديم تحذيرات الطوفان وإن كان االختالف
هنا هو أن مصدر الطوفان هو اإلنسان بسلوكياته
الخاطئة عبر السنين.
في السطور التالية سنتناول بالبحث خمس
مساحات طالتها مياه طوفان الكورونا بقسوة ،فغ َّيرت
شكلها القديم ،وحتى كتابة هذه السطور ال تزال المياه
تغمر الكثير منها بصورة تجعل رؤية الوضع النهائي
غير متاحة حتى اآلن.

 .1مساحة األولويات
كان البشر قبل الجائحة يسيرون بأجندات متخمة
بالمواعيد ،اجتماعات ،لقاءات ،سفر ،مؤتمرات ،حتى
العطالت واإلجازات كانت تتم بالحجز باليوم والساعة.
كان تغيير أحد المواعيد يُ َع ُّد من األمور المستحيلة،
الجميع يعملون بدون توقف ،واألسرة تدفع الثمن؛ وقت
قليل غير ٍ
كاف يقضيه الجمي ُع مع أسرهم .الجميع
مارسوا التباعد االجتماعي قبل أن يفرضه الوباء؛
فالتباعد االجتماعي ال يعني أن أترك مت ًرا ونصف المتر
بيني وبين من يليني في صف السوبر ماركت ،وإنما يعني
أن أترك أبنائي دون أن أتحدث معهم يوم ًيا عن أحالمهم
وآمالهم ،أن أهمل أهلي الذين باتوا في أمس االحتياج
إلي بعد أن طعنوا في السن ،التباعد االجتماعي هو أال
َّ
ِّ
أتواصل مع القريبين مني الذين يشكلون األولوية في
حياتي ،وأقضي حياتي متواصلاً مع آخرين ال يتذكرون
اسمي بعد أن أغيب عن أعينهم .حظر التجوال وحظر
وهم
السفر وتوقف العمل أثبت للجميع أننا كنا نحيا في ٍ
صنعناه بأنفسنا عن مشغولية كاذبة وأمور كنا نظن
أنها إذا توقفت سيتوقف العالم عن الدوران ،ولكنها

توقفت واستم َّر العالم في الدوران ،واكتشفنا كم كان
مفهوم األسرة مش َّو ًشا في األذهان ،وكم كانت األولويات
معكوس ًة في حياتنا ،جاءتنا الفرصة لنقضي وقتًا مع
األشخاص الجديرين بذلك ،واكتشفنا صدق مقولة
«زيج زيجلر»« :إن كلمة «حب» يتم كتابتها هكذا «و ق ت»
وقت» .أن أفضل أسلوب للتعبير عن محبتي ألطفالي أن
أقضي وقتًا معهم ال أن أسافر إلى آخر الكرة األرضية
ألحضر لهم لعبة غالية يلعبون بها في الليالي الباردة
التي يقضونها بمفردهم في وحدة مفتقدين فيها دفء
حضن األهل.
إن إعادة ترتيب األولويات ستكون من أولويات
البشرية في إعادة تقييم حياتهم التي ستشهد اختال ًفا
جذر ًيا في الوقت القادم ،بالذات بعد أثبتت الجائحة أن
الكثير من األمور التي كنا نغادر المنزل ألجلها يمكن أن
ُنجز من المنزل ،وأن كل من كنا نتركهم لمقابلة آخرين
ت َ
هم األجدر بالوقت والمحبة والتكريس.

المادية المفرطة
 .2مساحة
َّ
واالستهالك

قبل الجائحة كان العالم يعيش في إطار من االستهالك
الشديد لك ِّل ما هو مادي ،سلع كثيرة يتم خلق احتياج لها
في نفوس البشر ،ثم يتم دفع البشر لشراء السلع التي
تبلى أو تتغير موضتها ،لتظل المصانع تعمل على مدار
الساعة لتشبع هذا النهم الشديد لالستهالك المادي.
إن كلمة استهالك تأتي في األصل اللغوي من المصدر
«هلك» (هـ ل ك) ،هذا النمط من الحياة ال يؤدي فقط
الى هالك اإلنسان ،وإنما هالك البيئة ،وهالك موارد
األرض .لقد كشفت الجائحة عن ٍ
نمط غير متوازن كان
سيؤدي -إذا استمر بنفس الوتيرة الشرهة لالستهالك-
إلى هالك اإلنسان والطبيعة وموارد وخيرات األرض.
بعد أيام من الحظر وتوقف المصانع ،بدأت سماوات
المدن الكبيرة في التخلص من التلوث العالق بها؛
فظهرت السماء صافي ًة ،وأصبحت جداول المياه أكثر
نقا ًء ،وتنفس البشر هوا ًء نق ًيا في مدن كان مستوى
التلوث فيها وصل إلى نسب قياسية ،لم تكن المشكلة
الوحيدة التي تكشفت في المادية واالستهالك هي حجم
التلوث ،لكن ً
أيضا في ماذا يصنع البشر في المصانع
على مدار السنين؟ وكانت اإلجابة المذهلة هي أن ما
يصنعه البشر من السالح وأدوات التدمير والموت يفوق
ما يصنعونه من أجهزة أو منتجات تساعد على البقاء
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على قيد الحياة ،وكأن كلمة االستهالك هي بالفعل الباب
الرحب للهالك وليس للحياة .سيتعين في المستقبل
أن يجلس الساس ُة والقادة ليعيدوا توزيع الميزانيات،
وتحويل مسارها من الذهاب إلى مصانع الصواريخ
والدبابات لتذهب الى مصانع األدوية واللقاحات،
وسيتعين على البشر إيقاف هذا النمط االستهالكي
المتنامي ليجعل الحياة أكثر جودة بمنتجات كلما قل
عددها زادت السعادة في القلوب وليس العكس.

 .3مساحة أودية المعرفة واليقين

يسير تاريخ البشرية كله في دوائر تعود باإلنسان
دائ ًما الى نفس النقطة ،المعرفة ،تلك النقطة التي
شهدت غواية الحية لحواء وآدم والدعوة لهما أن يصيرا
كاهلل عارفين الخير والشر .كانت شهوة المعرفة المح ِّر َك
األول الذي أسقط اإلنسان األول ،وال يزال حتى اآلن هو
المحرك األعظم لخطوات اإلنسان ونشاطه اليومي،
حتى وإن اختلفت المالبسات ،فآدم وحواء طلبا المعرفة
بدافع الكبرياء وربما االستقالل .أما إنسان اليوم فهو
يطلب المعرفة بح ًثا عن السالم واليقين ،فالجهل وعدم
المعرفة دائ ًما ما يثيران الخوف والرعب في داخل كل
إنسان .ربما لهذا السبب رسمت شركة آبل شعارها
تفاحة مقضومة للتذكرة بالحلم القديم وللوعد بأنها
ستمنح المعرفة لمستهلكي منتجاتها ،وللسبب نفسه
تحرص وكاالت األنباء على التنافس لنقل المعلومة وقت
حدوثها ويتندر البعض بنقل المعلومة قبل حدوثها.
المعلومات تعطي معرفة ،والمعرفة تمنح سال ًما
للقلوب الحائرة التي ال تعلم من أمر الغد شي ًئا .مع
الثورة المعرفية والتكنولوجية أصبح تبادل المعلومات
أسهل في العصر الحديث ،وصارت المعرفة قريبة ج ًدا
من كل إنسان ،حتى صارت مشكلة العقود األخيرة هي
تزاحم المعلومات وتخمة المعارف ،وانتقل البشر من
مرحلة البحث عن المعرفة والمعلومات إلى مرحلة ماذا
نفعل بكل هذه المعلومات المتاحة لدينا .ومثلما شهدت
الثورة الصناعية انقال ًبا في اإلنتاج واالستهالك وصار
اإلنسان ينتج أكثر مما يحتاج ويصارع ألجل استهالك
كل ما أنتجه ،بالمثل بعد ثورة المعلومات أصبح اإلنسان
يعرف أكثر مما يستطيع أن يستوعب ويفهم ،وصار
يصارع للتعامل مع كل هذه المعلومات المتاحة.
حتى أتي طوفان الوباء ومعه أمواج كاسحة من عدم
اليقين ،اإلجابات المسيطرة على كل المسؤولين هي« :ال
نعلم ،ال نعلم »...طوفان من األسئلة الحائرة بال إجابات
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قلوب البشرية :من أين جاء الوباء؟ كم سيستمر؟
غم َر
َ
كيف نتعامل معه؟ متى ينتهي؟
وإلى اآلن ال يزال طوفان األسئلة يمأل العقول .سادت
حالة من الهستيريا في مواقع التواصل االجتماعي،
إجابات مفتعلة وتخمينات مبنية على خبرات سابقة ال
تتشابه مع الموقف الحالي ،واقتراحات لحلول وتناقل
إحصائيات عن موعد النهاية .الجميع يفكر باألمنيات
WISHFULL THINKING؛ أي يطرح ما يتمنى أن
يكون كأنه حقائق مؤكدة وذلك في محاولة الستعادة
السالم المفقود .لقد حطم الوباء وهم المعرفة لدى كل
إنسان ونزع اليقين من القلوب ،ومع اليقين المفقود تسلل
السالم والهدوء ليحل الخوف من المجهول ،الجائحة
لمست النفوس مع األجساد ،وإذا كان تعداد من أصابهم
الفيروس في العالم يقترب حتى كتابة هذه السطور من
 17مليو ًنا ،فإن من أصابه الخوف المرضي من الوباء
يقترب من عشرة أضعاف هذا الرقم ،أدوية االكتئاب
والقلق زادت مبيعاتها ألرقام فلكية ،الوجوه المثبتة على
شاشات الهواتف بح ًثا عن معلومة تمنح سال ًما ال تجد
إال إحصائيات مبهمة وأخبا ًرا متضارب ًة.

وسط مياه الحيرة المثلجة ،يقف العالم اآلن يرتعش
من القلق والخوف ،يراقب تراجع التأثير الجسدي
للجائحة ،لكنه ال يجد تراج ًعا في التأثير النفسي؛
فكل الدالئل تشير إلى معاناة الكثيرين حول العالم في
المستقبل من اضطراب ما بعد الصدمة  ،P.T.S.D.ذلك
االضطراب الذي يعلن أنه حتى وإن جفت مياه الطوفان
من على أجساد البشر ستظل قلوبهم الباردة ترتعش
وهي تبكي يقينها المكسور الذي حطمته الجائحة
ودفنته تحت أكوام من أسئلة حائرة بال إجابات شافية.

 .4مساحة أودية الدين

الدين هو المعتقد الذي ينظم عالقة اإلنسان باهلل،
وفي العصور األولى للبشرية عبد البشر آلهة متعددة،
وكانت عبادتهم لآللهة تستمر ما دامت حياتهم بخير
وسالم ،ولكن حين تحل الكارثة يصرخ البشر لآللهة التي
لم تكن تستجيب بالطبع ،فيتحول اإلنسان عنها ويغير اإلله
ويقول لنفسه« :ال بأس لقد كنت أعبد اإلله الخطأ» .حتى
جاءت األديان ومعها إعالن عن اإلله الواحد ،خالق الكون،
العظيم القادر على كل شيء ،واستراح البشر الكتشاف اهلل
وعبدوه من خالل األديان المختلفة ،حتى جاءت الجائحة
لتضرب سالم البشر الداخلي وإحساسهم بالحماية من
قِ بَل اهلل .لقد كانت البالد المتضررة بصورة كبيرة من

الوباء في البدايات هي بالد لها طابع استضافة أحداث
دينية؛ إيطاليا مثلاً ولقاءات ساحة القديس بطرس في
الفاتيكان ،إيران واحتفاالت الشيعة ،كوريا الجنوبية وامتناع
بعض الكناس عن اإلغالق ،األمر الذي اعتذر عنه راعي
الكنيسة الح ًقا .كل هذه األماكن كان الناس فيها يزدحمون
في شعائرهم الدينية وهم يعتقدون أنهم -بحسب إيمانهم-
محاطون بحماية تامة من اهلل ،حتى في عيد القيامة
ورمضان وعيد الفطر القت تعليمات إغالق الكنائس
والمساجد ً
رفضا عني ًفا ،وحاول البعض تجاوز التعليمات
وهو مقتنع تمام االقتناع بأن اهلل يحمي المخلصين من
أتباعه وبالطبع كان يفعل ذلك بكل إخالص.

.5مساحة العولمة الجديدة

حين ظهر لفظ العولمة كان يعني عولم ًة اقتصادي ًة،
وج ْعل الشركات الكبيرة عابر ًة للحدود ،مما يتيح توزي ًعا
َ
ً
أكبر للمنتجات واستهالكا أكثر ،وعولمة ثقافية تسمح
بانفتاح الشعوب على الثقافات المختلفة وتب ِّني ما تريده
منها ،مما يغير عادات الشعوب ونمط الحياة بها .لكن
كذلك صار هناك عولمة صحية وبائية؛ فالمرض يمكن
أن يبدأ في الصين ثم يسافر إلى كل العالم ليصبح
وبا ًء عالم ًّيا ،وصار تعبير «العالم قرية صغيرة» تعبي ًرا
شديد الواقعية .ومع انتشار المرض في جميع البلدان،
انتشرت األزمة االقتصادية بنفس القوة والعنف ،الماليين
تركوا وظائفهم ،أو انخفض دخلهم وتآكلت مدخراتهم،
األمر الذي دعا الدول المختلفة إلى التفكير في اتجاه
مغاير للعولمة ومعاكس للتعاون -بعكس أزمة - 2008
فبدلاً من أن تتكاتف الدول لتخفيف آثار الجائحة على
العالم ،أغلقت كل دولة حدودها عليها بالمعنى الحرفي
والمجازي ،فصارت الدول تفكر في حلول مختلفة لألزمة،
كل دولة تفكر في لقاح خاص بها ،بعض الدول كالواليات
المتحدة احتكرت دوا ًء بعينه شرعت في تخزينه ليكون
خاصا بمرضاها ،وقبلها حولت دول مسارات سفن كانت
ًّ
تحمل كمامات لدول أخرى لتستولي هي عليها في مشهد

من األنانية الدولية لم يسبق له مثيل.
ومثلما فعلت الدول فعل األفراد داخل الدول ،فاهتم
التجار برفع أسعار السلع التي تشهد إقبالاً  ،وأخفوا سل ًعا
أخرى ليرتفع سعرها ،وعلى غرار أنانية الدول والتجار
أدلت الشعوب بدلوها في بئر األنانية ومارس المشترون
كل مظاهر العنف األناني في الهجوم على الحوانيت
القتناص السلع بكميات كبيرة للتخزين ولم يسلم من
هذا الهجوم األناني حتى ورق التواليت ،الذي صار
شاه ًدا على حقبة قادمة سيحيا فيها الكل بمنطق «أنا
بعدي الطوفان» .وعندما نتحدث عن الكل فإننا نقصد
شعو ًبا وبلدا ًنا ،سياسات جماعية وفردية ،سيشهد العالم
في المستقبل القريب أزمة من األنانية الشديدة التي
يغذيها الخوف ،وستسود المجتمعات الصغيرة والكبيرة
توترات الحفاظ على الحياة ،حتى ولو على حساب حياة
اآلخرين .لقد بدأ التعاون الدولي يتالشى ليحل محله
سياسة براجماتية نشهد في مقدمة مظاهرها انسحاب
الواليات المتحدة األمريكية من منظمة الصحة العالمية،
وسينسحب هذا التيار األناني ليشمل األفراد والعالقات،
وسينتج عن هذا تضاعف للفقر والعنف ،ليس بسبب ما
فعلته الجائحة في العالم وإنما بسبب ما فعلته البشرية
والحكومات بنفسها أثناء معالجة أزمة الجائحة.
إن إعادة ترتيب األولويات ومفهوم أهمية العالقات،
جن ًبا إلى جنب مع إعادة التفكير في نمط االستهالك
واإلهالك المادي ،وتغ ُّير لغة اإليمان ومعطياته ،مع
التوجه األناني لألفراد والمجتمعات سيشكلون األساس
ُّ
األكبر للتغ ُّيرات المجتمعية التي سيشهدها العالم في
الوقت القادم.
ً
محاطا بثورة في استخدام
ربما سيكون كل هذا
اإلنترنت والتطبيقات أون الين ،لكن دائ ًما ستخضع
التعامالت اإلنسانية لهذه المحددات األربعة ،التي
ستغير كثي ًرا في سلوك البشر وتوجهاتهم.

وأخيرا
ً

كما أسلفت في البداية ال تزال سفينة البشرية تترنح بغير هدى فوق تيارات ولجج الجائحة،
والبشر بداخلها منقسمون على أنفسهم ،يحلمون باليابسة لكن ال يفعلون ما يذهب بهم الي هناك ،ولكنهم
المنت ََظر ،خبر عودة الحمامة
في كل صباح يفتحون طاقة وسائل التواصل االجتماعي لعلهم يجدون الخبر ُ
ً
حاملة غصن الزيتون الذي يعلن ظهور اليابسة وانتهاء الطوفان ،لكن السفينة ال تزال تائهة ،والحمامة ال
تزال تطير تحت الشمس الحارقة دون أن تجد ُمستق ًَرا لقدميها المتعبتين أو دفئًا لقلبها المرتعش.
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التعامل الروحي
والنفسي مع
جائحة الكورونا
الشيخ الدكتور إيهاب اخلراط

يمكننا أن نضع التحديات التي تش ِّكلها جائحة
الكورونا لنا تحت ثالثة عناوين كبيرة:
أولاً العزلة :فرضت الكورونا علينا جمي ًعا عزلة في
بيوتنا وعزلة بعي ًدا عن كنائسنا وأصدقائنا .عزلة في
تأدية أعمالنا في كثير من الحاالت وعزلة بعي ًدا عن
مباريات كرة القدم أو حفالت الزفاف أو حتى الجنازات
وسرادقات التعزية.
ثان ًيا :تشكل الكورونا خط ًرا مبه ًما؛ أي أنها ليست
كأخطار الحريق مثلاً أو الزالزل أو حتى أمراض مثل
البلهارسيا أو الكبدي الوبائي أو اإليدز .فهي ،من جهة،
مرض سريع العدوى ،يحدث في سياق الحياة اليومية
ٌ
العادية ،وال نراه وال تحتاج العدوى به إلى مشاركة أدوات
حادة أو جنس غير آمن كالكبدي الوبائي أو اإليدز،
وال سلوك معقد كالبلهارسيا .بل قد يصيبنا في مسار
حياتنا اليومية وممارساتنا العادية .من جهة أخرى
احتمال إصابتي ال يزيد عن  % 1ثم ممن يصابون ٪ 5
تتطور حالتهم إلى وضع خطر ،و % 1فقط يموتون.
لكن مع ذلك احتمال الخطر قائم فعلاً مع أنه
غير منظور .هذا الموقف غير الواضح ،المبهم
ً
خاصا.
ضغطا نفس ًّيا
والخفي ،يشكل
ًّ
أخي ًرا :وليس آخ ًرا تضعنا الكورونا أمام
الموت ،وأمام المرض المؤلم القاسي في
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مواجهة حادة وشديدة ومفاجئة .صور المرضى ومعارفنا
الذين رحلوا وأهاليهم المتألمين كلها تطرح علينا سؤال
الموت وسؤال المرض بشراسة وقسوة ،الموت ،أي موتي
أنا ،أو موت أحد أحبائي .والمرض كذلك.

اإل ْخ َو ُة ُك ُّل َما ُه َو َحقُ ،ك ُّل َما ُه َو َج ِل ٌ
يل،
«أَ ِخ ً
يرا أَ ُّي َها ِ
ُك ُّل َما ُه َو َع ِاد ٌلُ ،ك ُّل َما ُه َو َط ِاه ٌرُ ،ك ُّل َما ُه َو ُم ِس ٌّرُ ،ك ُّل َما
هذ ِه
ِصيتُ هُ َح َس ٌنِ ،إ ْن َكان َْت َف ِضي َل ٌة َو ِإ ْن َكانَ َم ْد ٌحَ ،ف ِفي ِ
افْ ت َِك ُروا» (في .)8 :4

ثم أتناول  3حلول نفسية «روحية» أراها قاصرة
وغال ًبا مضرة :الحل األول هو المبالغة في التهاون أو
المبالغة في الحرص .التهاون على اعتبار أن احتماالت
اإلصابة «ضعيفة» وأن الحافظ هو اهلل ،وأن علينا أن
نسعى ألكل العيش وهكذا .والمبالغة في الحرص لدرجة
الوسوسة أو الفزع أو الشلل التام عن أي حركة ،وحرص
فوق المطلوب علم ًيا وطب ًيا.

الرب يحثنا أن نفكر فيما هو «حق» في حقيقة
الموقف .نعم ،هناك خطر أن أصاب أو يصاب أحبائي
لكن هذا الخطر ال يزيد عن  1%إذن ألقضي  99%من
الوقت أفكر في احتمال أال أصاب وكل  99ساعة يقظة
أي كل أسبوع تقري ًبا أفكر قليلاً في احتمال أن أصاب.

ثم هناك التصور الروحي الخاطئ أن المؤمن التقي
المستقيم ال يصاب ،وإن أصيب ال بد أن يُش َفى .وهذا
التصور يتجاهل أن بولس الرسول الذي كانت تؤتى على
جسده المناديل فتشفي المرضى ترك صديقه الخادم
ً
مريضا.
األمين تروفيمس في ميليتس
يم ُس َف َت َركْ تُ هُ
وسَ .وأَ َّما ُت ُر ِ
وف ُ
استُ ُس َب ِق َي ِفي ُك ِورن ُْث َ
«أَ َر ْ
يضا» (2تي .)20 :4
س َم ِر ً
ِفي ِم ِيليتُ َ
ِ
يشف أعز تالميذه أسقف أفسس الممسوح
بل لم
والمبارك ،تيموثاوس من «أسقامه وأمراضه الكثيرة».

« َ
است َْع ِملْ خَ ْم ًرا
ال َت ُك ْن ِفي َما َب ْع ُد شَ َّر َ
اب َماءٍ َ ،ب ِل ْ
َام َك ا ْل َك ِثي َر ِة» (1تي .)23 :5
َق ِليلاً ِم ْن أَ ْج ِل َم ِع َد ِت َك َوأَ ْسق ِ
أما آخر الحلول النفسية القاصرة ،فهو اعتبار أن من
صاب ال بد وأنه قد «أهمل» أو ارتكب خط ًأ ما .كأن
يُ َ
سار بدون كمامة أو وقف في زحام به مصابين وهكذا.
الواقع أن اإلصابة قد تصيب من يهمل وقد تصيب
حتى الذي التزم بكل تعليمات الحرص الصحي .هذا
اإلحساس «بلوم المريض» صح ًيا ،في تصويري ،ليس
بعي ًدا عن «لوم المريض» روح ًيا الذي ذكرناه اآلن.
أعرض اآلن لبعض الحلول التي أراها فعالة كتاب ًيا
ونفس ًّيا:

أولاً  :تنظيم الفكر والسلوك

ثم فيما هو «جليل» ،فيما هو الموقف النبيل الشريف
من داخلي ،الموقف الموافق لهدف حياتي األسمى
وللقيم التي أعيش من أجلها .الصحة مهمة ج ًّدا ،بل
لعلها من أهم نعم اهلل .لكن كيف أواجه المرض الجسيم
أو الموت بشرف لعله يكون أهم .نحن في حرب روحية.
المرض وكل تجربة ليست من اهلل .العدو هو الشيطان
المج ِّرب.
«الَ يَ ُق ْل أَ َح ٌد ِإ َذا ُج ِّر َبِ « :إ ِّني أ ُ َج َّر ُب مِ ْن قِ َبلِ اهللِ»،
ألَ َّن َ
اهلل َغيْ ُر ُم َج َّر ٍب ب ُّ
ورَ ،و ُه َو الَ يُ َج ِّر ُب أَ َح ًدا» (يع
ِالش ُر ِ
.)13 :1
« َف َتق ََّد َم ِإ َل ْي ِه ال ُْم َج ِّر ُب َو َق َ
اهلل َفقُ لْ
ال َلهُ «ِ :إ ْن ُكنْتَ ا ْبنَ ِ
هذ ِه ال ِْح َجا َر ُة ُخ ْبزً ا»» (مت .)3 :4
أَ ْن َت ِصي َر ِ

ِ«م ْن أَ ْج ِل هذَا ِإ ْذ َل ْم أَ ْحت َِملْ أَ ْي ًضا ،أَ ْر َسل ُْت ِل َك ْي أَ ْع ِر َف
يمان َُك ْمَ ،ل َع َّل ال ُْم َج ِّر َب َي ُكونُ َق ْد َج َّر َب ُك ْمَ ،ف َي ِصي َر َت َع ُبنَا
ِإ َ
اطلاً » (1تس .)5 :3
َب ِ
الزال المجرب الشيطان ُمط َلقَ السراح على األرض
وهو يحارب حر ًبا حقيقية موجعة.
الس َما َو ُ
الس ِاكنُونَ
ات َو َّ
ِ«م ْن أَ ْج ِل هذَا ،افْ َر ِحي أَ َّيتُ َها َّ
األ ْر ِض َوا ْل َب ْح ِرَ ،
ِفي َهاَ .و ْي ٌل ِل َس ِاك ِني َ
يس َنز ََل ِإ َل ْي ُك ْم
ألنَّ ِإ ْب ِل َ
يم! َع ِال ًما أَنَّ َلهُ ز ََمانًا َق ِليلاً » (رؤ .)12 :12
َو ِب ِه َغ َض ٌب َع ِظ ٌ
كل هذه الكوارث غير المفهومة والحياة التي تبدو
غير عادلة ،هي وف ًقا لكلمة اهلل بسبب أن هناك قوى
غير منظورة تعمل وراء المنظور وهذه القوى هي الخصم
الحقيقي للحياة وللصحة وللعدل والفرح والبهجة .ونحن
جنود في حرب حقيقية ،والجندي الشريف يفرح إذا تم
امتحانه على أرض المعركة ،ليس ألن قائده هو الذي
«يجربه» بل ألن التجربة ،الحرب الحقيقية الموجهة التي
يحارب بها العدو ،هي امتحان لمدى إخالصه وشجاعته
وتمسكه بنصرة قائده.
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ِ«ا ْح ِس ُبو ُه ُك َّل َف َر ٍح َيا ِإ ْخ َو ِتي ِحين ََما َتق َُعو َن ِفي َت َج ِار َب
يم ِان ُك ْم ُين ِْشئُ َص ْب ًرا» (يع
ام ِت َحا َن ِإ َ
ُم َت َن ِّو َع ٍةَ ،ع ِال ِمينَ أَنَّ ْ
.)3-2 :1
فيكتور فرانكل ،طبيب يهودي ،دخل معسكرات
التعذيب والقتل الجماعي النازية ضد اليهود ،أثناء
الحرب العالمية الثانية ،وقضى أربعة أعوام هناك،
مشاه ًدا كيف قابل الناس التعذيب والموت؛ فبعض
الذين كانوا أصحاب بنوك ومليونيرات تصرفوا بخسة
وهوان ،وبعض عمال النظافة والبوابين قابلوا هذه األمور
برأس مرفوعة ونبل وقوة داخلية .وجد فرانكل أن من
كان يحيا لهدف أعظم منه ،المعنى يربط كل حياته ،بما
فيها هذه المأساة الظالمة بكل المعاني ،كان قاد ًرا على
التفكير والسلوك «الجليل» .فلما خرج فرانكل أسس
أحد أكبر مدارس العالج النفسي الوجودي ،اللوجو
ثيرابي أو العالج باللوجوس ،العالج بالمعنى .وقال« :من
لديه إجابة عن سؤال «لماذا» أعيش يستطيع أن يحتمل
أي نوع من «كيف» أعيش يفرض عليه» وهكذا...
اإل ْخ َو ُة ُك ُّل َما ُه َو َحقُ ،ك ُّل َما ُه َو َج ِل ٌ
يل،
«أَ ِخ ً
يرا أَ ُّي َها ِ
ُك ُّل َما ُه َو َع ِاد ٌلُ ،ك ُّل َما ُه َو َط ِاه ٌرُ ،ك ُّل َما ُه َو ُم ِس ٌّرُ ،ك ُّل َما
هذ ِه
ِصيتُ هُ َح َس ٌنِ ،إ ْن َكان َْت َف ِضي َل ٌة َو ِإ ْن َكا َن َم ْد ٌحَ ،ف ِفي ِ
افْ ت َِك ُروا» (في )8 :4

ثانيا :العيش في «هنا واآلن»
ً

ال َت ْهت َُّموا ِل ْلغ َِدَ ،
كما قال رب المجدَ « :ف َ
ألنَّ ا ْل َغ َد َي ْهت َُّم
ِب َما ِل َنفْ ِس ِهَ .يكْ ِفي ا ْل َي ْو َم شَ ُّر ُه» (مت )34 :6
أخذ يسو ُع انتباهَ الجموع للطيور ،لزنابق الحقل،
لعشب الحقل ،للحظة التي كانوا يعيشونها .هناك ما
نستطيع القيام به لنحمي أنفسنا وهناك ما نعجز عن
القيام به .لكن في كل األحوال علينا أن نتقبل اللحظة،
بفرحها بسعادتها ،بألمها ،وبحزنها وقلقها .حتى القلق
نتقبله ونرحب به كضيف ،ضيف ثقيل وسخيف ،لكن
نرحب به ألنه ً
أيضا سيمضي.
اخ ِلي،
ومي ِفي َد ِ
يقول كاتب المزمور«ِ :ع ْن َد َك ْث َر ِة ُه ُم ِ
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َت ْع ِز َيا ُت َك ُت َلذِّ ُذ َنفْ ِسي» (مز  )19 :94والكلمة العبرية التي
ُرجمت «هموم» يصح ترجمتها «أفكار قلقة» .أحيا ًنا
ت ِ
نقلق قل ًقا مضاع ًفا .أي نقلق من القلق .نقلق ألننا قلقون
أو نشعر بالذنب أننا قلقون .ألن القلق في تصورنا ال
يليق بالمؤمن .وكما لو كان قول الرب لنا «ال تخافوا» هو
وصية توازي «ال تسرق» أو «ال تقتل» أو «ال تشتهِ » لكن ال
تخافوا ليست وصي ًة إنما هي كلمة طمأنة ،كلمة تؤكد أن
الرب معنا بالرغم من مخاوفنا.
كاتب المزمور لم يخجل من أفكاره القلقة «همومه» بل
رحب بها ،فوجد إلى جوارها تعزيات الرب .عرف التلذذ
بالرب رغم أن همومه لم تكن تبددت بعد .عرف تعزيات
الرب ليس «بعد» كثرة همومه بل «عند» كثرة همومه.
الوعي اليقظ أو االنتباه المعتني ينطبق على أن
ننتبه للحظة الخارجية :الطيور ،الحقل ،العشب ،الزنبق،
وللحظة الداخلية :الهموم ،التعزيات ،اللذة واأللم .هذا
الوعي المعتني المترفق  .Mindfullnessنراه في
الر ُّب
اإلصحاحات التي تكلم فيها اهلل مع أيوبَ « :فأَ َج َ
اب َّ
اصفَة َو َق َ
ال( »...أي.)1 :38
وب ِمنَ ا ْل َع ِ
أَ ُّي َ
الرب نظ َر أيوب في وسط العاصفة إلى
ثم لفت
ُّ
النجوم واألرض والجليد والحيوانات حيوا ًنا حيوا ًنا حتى
قول الرب:
« َواآل َن َف ُخذُ وا َ
اش
أل ْنفُ ِس ُك ْم َس ْب َع َة ِثي َر ٍان َو َس ْب َع َة ِك َب ٍ
وبَ ،وأَ ْص ِع ُدوا ُم ْح َر َق ًة َ
أل ْج ِل
َواذ َْه ُبوا ِإ َلى َع ْب ِدي أَ ُّي َ
وب ُي َص ِّلي ِم ْن أَ ْج ِل ُك ْمَ ،
ألنِّي أَ ْر َف ُع
أَ ْنفُ ِس ُك ْمَ ،و َع ْب ِدي أَ ُّي ُ
َو ْج َههُ ِل َئ َّال أَ ْص َن َع َم َع ُك ْم َح َس َب َح َما َق ِت ُك ْمَ ،
ألن َُّك ْم َل ْم
وب» (أي )8 :42
اب َك َع ْب ِدي أَ ُّي َ
الص َو َ
تَقُ و ُلوا ِف َّي َّ
علينا أن ندرب أنفسنا أن نعيش اليوم حتى بش ِّره،
وفرحه ،ال أن
وال نفكر في شر الغد .أن نحيا َك ْر َب اليوم
َ
نحيا أوها َم ما قد يأتي به الغد .هذا التدرب سال ٌح ف َّعال
في مواجهة قلقِ وانزعاج الموقف المهم والعزلة التي
تفرضها علينا الجائح ُة.

ً
ثالثا :الموقف الوجودي العميق من
الموت والمرض

وحتى قدرتنا أن نحمي أحباءنا من األلم الذي
أخي ًرا وليس آخ ًرا الكورونا تطرح علينا بقوة السؤال عن
أي من سيشعرون به إذا فقدونا هي ً
أيضا محدودة وضعيفة.
موقفنا من الموت ،احتمال موتنا في أي لحظة ،أو موت ٍّ
أحبائنا قائم في أذهاننا دائ ًما لكن في خلفية بعيدة ،كأن هذا
الكالم عن الضمان األبدي ،وكل هذه السطور التي
لاً
احتمال نظري «لن يحدث لنا فع » ،الكورونا تطرحه علينا تؤكد أن كل المسيحيين الذين ماتوا قد انتقلوا إلى
بقسوة وبقوة حادة .يمكن أن نحاول الهرب من السؤال ،وهذا المجد ،أحيا ًنا ال يفيدنا كثي ًرا .حتى اللحظة التي نضطر
قد يكون مفي ًدا بل وصح ًّيا في مرات كثيرة نشتت أنفسنا ،بل إلى مواجهة هذه الحقائق الباردة في هذه الحياة هي
لاً
قلت حا نفكر إيجاب ًّيا ونعيش اللحظة ،لكن على المستوى لحظة نمو وشرف وشجاعة وإيمان وصبر وتزكية .أو
الوجودي األعمق علينا أن ننظر إلى هذا العدو األخير ،هروب وتدهور وإنكار وجبن .الجبان ليس من يخاف بل
الموت ،في عينيه .أن نفهم أننا زائلون عن هذه الحياة ،بل وأن هو من يجعل الخوف يشكل حياته .والشجاع ليس من ال
قدرتنا على حماية أنفسنا من ألم أن نفقد أحد أحبائنا هي يخاف ،ولكنه الذي يمضي في طريقه نحو هدفه بالرغم
في النهاية محدودة وضعيفة.
من المخاوف التي تتملكه.

الكورونا فرصة نمو ،ولكن:

 .1إن فكرنا فيما هو حق وجليل .إن عشنا هنا واآلن في يكفي اليوم شره.

 .2إن عشنا في هنا واآلن في اللحظة خارجنا واللحظة داخلنا .فنعرف حتى في قلقنا وألمنا تعزياته
والتلذذ به وبنعمه علينا.

 .3إن واجهنا األسئلة الصعبة عن الموت والمرض واأللم ليس بحلول زهرية نخدع بها أنفسنا بل بشجاعة
اإليمان فيمن هو الطريق والحق والحياة ،الذي هو الحياة وفيه حتى الموت ربح.
«ألَ َّن ل َِي الْ َح َياةَ ِه َي الْ َم ِسي ُح َوالْ َم ْو ُت ُه َو ِربْ ٌح» (في .)21 :1
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تفاعل الكنيسة مع
أزمة كورونا...
وإداريا
مجتمعيا
الهوتيا
ً
ً
ً

تفاع
ل
ا
ل
ك
مع أ نيسة
ك زمة
ور
ونا...

إعداد :بيتر وديع وفادي عاطف

َّ
حتديا من
مثلت أزمة جائحة كورونا
ً
نوع جديد لإلنسانية ،بكل مؤسساتها
ونوعيات أفرادها ،أدى إلى فرض واقع
جديد على كل املستويات االجتماعية
والسياسية واالقتصادية .والكنيسة
ليست استثنائية من هذه الظروف،
إذ واجهت الكنيسة املصرية بشكل
عام املصاعب والتحديات على جميع
األصعدة ولكن كان أهمها عالقة الفرد
بالكنيسة باعتبار أن الكنيسة يعتبرها
الكثيرون بيت اهلل.
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والكنيسة اإلجنيلية بشكل خاص واجهت
وأيضا
عدة حتديات الهوتية واجتماعية
ً
إدارية؛ إذ كان عليها أن تقوم بأدوار مختلفة ما
وأيضا دورها املجتمعي
بني الروحي والرعوي ً
وهو مساندة الدولة يف ظل هذه الظروف.

الكنيسة خلدمة املجتمع كما سنرى الح ًقا .ولكن دار
السؤال :كيف ميكن للكنيسة أن حتيا ككنيسة دون وجود
شركة بني أعضائها ،سواء يف العبادة أو اخلدمة؟
وقد حاولت كنائس مختلفة أن تتجاوب بطرق خلاَّ قة
مع هذه األزمة .فقد اجتهت أغلب الكنائس إلى تصوير
االجتماعات وإذاعتها عبر وسائل التواصل االجتماعي،
كما حرصت الكنائس واملؤسسات املسيحية على
االستفادة القصوى ببرنامج  Zoomالذي حقق للكنيسة
نوع آخر من الوجود وهو ممارسة الشركة من خالل الواقع
االفتراضي.

أولاً  :الكنيسة والتحديات الالهوتية

ورمبا ثار التساؤل يف هذه اآلونة عن مدى فاعلية هذه
الشركة من خالل الواقع االفتراضي على اإلنترنت .فمن
يدعي بأن الشركة عبر وسائل
ناحية ،ال أحد ميكن أن َّ
التواصل االجتماعي تكافئ شركة اللقاءات املباشرة على
أرض الواقع .ولكن من ناحية أخرى ،فإن جائحة كورونا
بهذا الشكل قد دفعت الكنيسة دف ًعا نحو الذهاب للشبكة
العنكبوتية التي يتواجد عليها أغلب شعب الكنيسة .ولو
نظرنا للفئات املختلفة من األعمار ،سنالحظ أن الشباب
هو الشريحة األكبر من املتواجدين على اإلنترنت .لكن
هل هذا يعني أن الكنيسة استطاعت بالفعل الوصول لهذه
الشريحة وغيرها؟

ويف هذا التقرير سوف نحاول رصد هذه
التحديات التي واجهتها الكنيسة بإيجاز.

التباعد االجتماعي
رمبا ألول مرة تشهد الكنيسة مبصر والعالم العربي
هذا التحدي يف االنقطاع عن حياة الشركة الكنسية
بكل جوانبها .مت إلغاء اجتماعات العبادة واالجتماعات
الفرعية يف كافة الكنائس اإلجنيلية ،كما شهدت الكنائس
األرثوذكسية والكاثوليكية إلغاء القداسات األسبوعية
واليومية .وهذا الغياب عن املبنى الكنسي كان له إيجابيات
وسلبيات عديدة.
فمن بني اإليجابيات ،كان العزل االجتماعي مبثابة
تذكير للكنيسة بأن هويتها احلقيقية ال تكمن يف املبنى
واجلدران ،ولكن حياة الكنيسة هي حياة ديناميكية يومية
ميكن أن تتجسد بطرق مختلفة ،وهو ما حدث يف خروج

فمن ناحية ،أعطى االنقطاع عن الشركة على
أرض الواقع الفرصة للكثيرين ليختبروا مشاعرهم جتاه
الكنيسة كجسد واحد له أعضاء كثيرة .هذا احلنني
لألجواء الروحية جعل كثيرين بداخل الكنائس يف حالة
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ترقب مستمر إلعادة فتح الكنائس مرة أخرى .ولكن
من ناحية أخرى ،برز التساؤل عن مدى الفارق يف حياة
الناس من اختفاء الكنائس .بكلمات أخرى ،هل اختفاء
االجتماعات واألنشطة الروحية واملؤمترات أ ّثر على
حياة الناس؟ رمبا يحتاج األمر للتفكير منا قبل اإلجابة
لتكون فترة العزل االجتماعي مبثابة فترة للتأمل ونقد
الذات.

املائدة /عشاء الرب
هذا التحدي مرتبط بشكل مباشر بجائحة كورونا
وبصميم العبادة الكنسية ،فبحسب تعليمات منظمة
الصحة العاملية  ،W.H.Oفإن فيرس كوفيد 19 -ينتقل
عبر التالمس بني األشخاص أو من خالل األسطح
املختلفة احلاملة للفيروس .وبالتالي ،أصبح التساؤل يف
كل الكنائس :كيف ميكن ممارسة عشاء الرب ،يف حال
فتح الكنائس ،دون أن يكون ممارسة الفريضة فرصة
النتشار العدوى بني شعب الكنيسة احمللية؟ ففي الكنائس
اإلجنيلية ،ميكن أن ينتقل الفيروس من خالل األيدي
التي تقوم بتقسيم اخلبز .ميكن اتخاذ بعض التدابير
التي تضمن سالمة أعضاء الكنيسة املتقدمني للمائدة
من الفيروس ،مثل ارتداء الراعي والشيوخ للقفازات ،أو
استخدام أوعية للمائدة من نوعية االستخدام ملرة واحدة
فقط.
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أيضا تساؤلاً آخر
وواجهت الكنيسة اإلجنيلية ً
ً
مرتبطا باملائدة وهو :هل ميكن لألسرة أن تلتف
حول املائدة للشركة بقيادة األب ،أو رب األسرة؟
أو هل ميكن ألي مجموعة من أعضاء الكنيسة
أن ميارسوا عشاء الرب يف املنزل؟ وقد جاءت
بيانات الطائفة اإلجنيلية ومجامع الكنائس
بالتأكيد على ضرورة ممارسة فريضة املائدة يف
سياق العبادة اجلماعية الكنسية التي ال تكتمل
بدون وجود شيوخ الكنيسة والراعي ،مما يضبط
التعليم اخلاص بالفريضة.
يبدو أن حتدي املائدة /التناول يدفع الكنيسة
نحو التفكير يف طرق أخرى مبتكرة وجديدة لكيفية
مواصلة الكنيسة لشركتها يف ظل وجود جائحة
كورونا وهو ما ظهر يف مواجهة الكنيسة للتعاليم
الغريبة التي انتشرت منذ ظهور وباء كورونا.

الوباء ونهاية العالم
ما أن بدأ الحديث عن جائحة كورونا ينتشر
في مصر حتى كثر التفكير في عالقة الوباء بنهاية
العالم ،وقام البعض بتفسير سفر الرؤيا في إطار
ارتباطه بالوباء العالمي المعاصر ،ووصل األمر إلى
أن انتشرت شائعات أن بيل جيتس ،مؤسس ورئيس
شركة ميكروسوفت العالمية ،سوف يضع شريحة
تحت الجلد لكل إنسان في الكوكب تحت شعار
الحماية من وباء كورونا بينما ،وبحسب الشائعة،
فإنه يسعى لتأسيس نظام عالمي يسيطر به على
الدجال» أو أن هذه الشريحة ترمز
العالم «كالمسيح
ّ
لسمة الوحش ال ُمشار إليها في سفر الرؤيا.
ربما يقف خلف بعض هذه التحديات المرتبطة
بفكرة نهاية العالم انتشار الشائعات ،بحيث أصبحت
األخبار تتداول في زمن الوباء بشكل يسبب الخوف
لدى الناس ،كما في هذا التحدي المرتبط ببيل
جيتس ،حيث انتشرت هذه األفكار نتيجة حوار معه
في منصة  TED Talkالعالمية والذي يرجع لعام
 ،2015في الوقت الذي تعمل فيه مؤسسة جيتس
الخيرية لمقاومة الوباء وإيجاد اللقاح المناسب منذ
بداية تفشي الوباء.

غضب اهلل في الوباء

لكن على مستوى أعمق بعض الشيء ،ثار
وخصوصا على وسائل
التساؤل وسط الكنيسة،
ً
التواصل االجتماعي :هل هذا الوباء عقاب من اهلل؟
فبمالحظة كيف أن الوباء تسبب في فقدان الكثيرين
لوظائفهم ،وكيف فقد الكثيرون أرواحهم ،وكيف
أصاب المرض المجتمع بالشلل التام لعدة شهور،
وذلك ليس في دولة واحدة بل في العالم كله ،طفى
هذا التساؤل على السطح .وخ ّمن البعض :ربما اهلل
غاضب ويعاقب البشرية على فجورها وجرائمها
الكثيرة بهذا الوباء.
وفي نفس اإلطار ،بدأت بعض األحداث الكتابية
في الظهور على الساحة الكنسية اآلن في ظل
ارتباطها بالوباء .فعلى سبيل المثال ،قام اهلل
بمعاقبة الشعب بالوباء ومات في ثالثة أيام فقط 70
ألف نفس ( 2صم  .)15 :24أال يدعم هذا المقطع
أن الوباء قد يكون أحد وسائل اهلل لعقاب اإلنسان
على خطاياه؟ هكذا ،طفت هذه األسئلة على السطح

في وسائل التواصل االجتماعي بكثرة خالل الشهور
الماضية.
ولكن ألي مدى يصح أن يُقال عن اهلل إنه يعاقب
البشرية على الوباء؟ وإلى أي مدى يعكس الكتاب
المقدس هذه الصورة عن اهلل؟ أم أن اهلل يريد أن
يخلص اإلنسان ال أن يهلك؟

األخالق الجديدة

وبالتزامن مع التحديات الالهوتية العديدة ،كان
تحد الهوتي له بُعد تطبيقي آخر يختص
هناك
ٍّ
باألخالقيات التي نحتاج لرصدها لتكون بمثابة
درس للكنيسة .فعلى سبيل المثال ،الشفافية التي
نحتاج إليها في هذا الزمن لها أهمية كبيرة ،فقد
ثار التساؤل :أال يجب على كل من يُصاب بالوباء
أن يخبر كل المخالطين له ،سواء في جهة عمله أو
في مجتمعه المحلي الذي ينتمي إليه؟ هذا يساعد
في اتخاذ االحتياطات تجاه كل من خالط ال ُمصاب
وأسرته مما يحد من انتشار المرض .لكن تم
مالحظة كيف أصبحت اإلصابة بالوباء تمثل «عا ًرا»
 Shameيحاول البعض أن يتستر عليه وكأن المرض
أصبح فضيحة.
لقد أدى األمر لحدوث وفيات للبعض الذين التقطوا
العدوى؛ ألنهم خالطوا ُمصابين كان يجب أن يعلنوا
إصابتهم ولكن لم يحدث .وحينما تدخل هذه الثقافة
داخل المجتمع الكنسي ،يصبح األمر أكثر تعقي ًدا.

الرعاية

أخي ًرا ،لقد واجه الرعاة تحديات مختلفة ،من
حيث كيفية ممارسة رعايتهم لرعاياهم في الكنائس
المختلفة ،وبشكل خاص في كيفية التعامل مع األسر
ال ُمصابة في كنائسهم .ويبدو بشكل عام كيف نجحت
الكنيسة إزاء هذا التحدي ،إذ أن الرعاة حرصوا على
التواصل مع رعاياهم من خالل االتصال التليفوني،
أو من خالل برنامج  .Zoomكما حرصت الكنيسة
بكل خدامها على خدمة األسر المتضررة في كل
المجتمعات.
ليس هذا فقط ،لكن حرصت الكنائس المختلفة
على توفير الرعاية لكل المجتمع المحيط بها،
وهو ما سوف يتم التفصيل فيه في مناقشة الدور
االجتماعي الح ًقا.
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اخلالصة :استنارة يف زمن الوباء
قدمه الوباء للجميع
رمبا التحدي الذي ّ
دون استثناء هو مدى هشاشة الوجود اإلنساني
أمام عدو غير مرئي ،وكيف أن كل املؤسسات
واملنظمات واألعمال ودور العبادة وأماكن الترفيه
كانت متثل أنشطة كثيرة لإلنسان ،لكن وقت
العزل االجتماعي كان فرصة أمام الكل للهدوء
والتفكير يف قيمة احلياة ومعناها .لقد جعلنا
الوباء أن نعيد تقييم احلياة بطريقة أكثر اتزانًا،
وكان مبثابة فرصة لنعرف أين نضع أهدافنا
وكيف نقوم بترتيب منظومة قيمنا.
إن وباء كورونا ميثّل مرحلة جديدة من
التاريخ تعيش فيها الكنيسة وحتتاج الكنيسة أن
تفكر اليوم يف أسئلة عديدة:
كيف ميكن للكنيسة أن تتواصل مع املجتمع
اخلارجي يف ظل األزمات التي تهدد أوطانًا
ايضا
بكاملها كهذا الوباء؟ وكيف ميكن للكنيسة ً
أن تتواصل مع أعضائها وشعبها يف ظل العزل
االجتماعي؟ وماذا عن مراحل ما بعد كورونا
وعودة االجتماعات؟
أيضا ،ألن
لكن التحدي الالهوتي هو األكبر ً
زمن كورونا يأتي بأفكار مختلفة عن اهلل والكتاب
املقدس .نحتاج ككنيسة أن نكون مستعدين
لهذه األسئلة ،وأن نكون على اتصال بالواقع
الذي يعيشه الشباب اليوم على وسائل التواصل
االجتماعي .ألنه ثبت بالتجربة أن وسائل التواصل
التكنولوجي قد تكون هي الوسيلة الوحيدة املتاحة
أمام الكنيسة يف مرحلة ما من الزمن.

ثانيا :الكنيسة وخدمة ا ُملجتمع
ً

تسببت جائحة فيروس كرونا (كوفيد)19 -
املُستجد ،يف العديد مِ ن التحديات الصحية واملشاكل
االقتصادية م ًعا .فلم تكن األزمة مجرد أزمة صحية
أو أزمة اقتصادية فقط ،بل كانت األزمة منذ بدايتها
يف غاية التعقيد ،فلقد تكونت مِ ن عدة مكونات سواء
صحية أو طبية أو اقتصادية ،ولها تأثير على جميع
أطياف وفئات و ُمكونات املجتمع دون تفرقة أو
متييز .
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وتفاعلت الكنيسة اإلجنيلية مبِ صر -بكل مذاهبها-
بشكل إيجابي مع املُجتمع واحتياجاتهِ  ،منذ بداية أزمة
ظهور فيروس كرونا (كوفيد )19 -املُستجد .ولقد
جتاوبت الكنيسة مع احتياجات املجتمع إميا ًنا منها
بقيمة وأهمية اإلنسان .فالكتاب املقدس وبالتبعية
الفكر الالهوتي املسيحي ،يؤكدان بشدة على تفرد
ومتيز اإلنسان .فبالرجوع إلى الهوت اخللق ،سنجده
ً
وأيضا الهوت
يؤكد أن اإلنسان مخلوق على صورة اهلل،
التجسد يؤكد على احتاد اهلل باإلنسانُ ،معط ًيا بذلك
كرامة لإلنسانية جميعها .فانطال ًقا مِ ن الهوت اخللق،
واستنا ًدا على الهوت التجسد ،جتاوبت الكنيسة
بسرعة وإيجابية مع احتياجات املجتمعُ ،معبرة بذلك
تعبي ًرا عمل ًيا لرسالتها.
ويمُ كن رصد التَحركات ال َعملية املُجتمعية للكنائس
احتياجات ُمجتمعاتها يف ثالثةِ
ِ
اإلجنيلية املُختلفة ،مع
مجاالت ،وهي كالتالي:
أولاً  :مجال التعقيم
فلقد قامت بعض الكنائس مِ ن خالل خدامها
وشبابها املتطوعني ،بتعقيم الكثير مِ ن املناطق
املجاورة للكنيسة ،واملباني واملنشآت التي يتردد
إليها أعداد كثيرة .كما ذهب البعض إلى املؤسسات
احلكومية كرئاسة احلي ،وقاموا بالتنسيق معهم
لرش وتعقيم بعض مِ ن املنشآت الواقعة يف إطار
احلي اخلاص بهم ،مثل :السنتراالت ومكاتب البريد.
وذلك كله بجانب تعقيم املراكز الطبية املستشفيات
الصغيرة املوجودة بداخل ُكل مجتمع.

ثانيا :مجال اإلجراءات االحترازية
ً

تحَ ركت الكنائس اإلجنيلية املُختلفة ،بشكل عملي
ِ
احتياجات ُمجتمعاتها ،مِ ن خالل توزيع األدوات
مع
الصحية الوقائية مثل :الكمامة  -القفازات الطبية -
الكحول .فلقد قامت العديد مِ ن الكنائس بتوزيع هذه
األدوات الوقائية على احملتاجني إليها بشدة ،فيوجد
يف املُجتمعات املختلفة الكثير ممن لم يستطيعوا
املكوث يف املنزل ،بسبب كسب لقمة العيش ،وبالتالي
أصبحوا يحتكون ُمباشرة بالشارع مثل :عمال
النظافة ،وأصحاب املهن احلرفية ،والسائقني،
والعمال  ...إلى آخر هذه املهن املختلفة .مما جعل
الكنيسة تتدخل ملساعدة هذه الفئات مِ ن املُجتمع،
مِ ن خالل توزيع هذه األدوات.

ً
ثالثا :مجال املشاركة باملواد الغذائية
املجال الثالث الذي قدمت فيه الكنائس اإلجنيلية
املختلفة خدمتها للمجتمع ،هو مجال توزيع املواد
الغذائية .فلقد كان لألزمة بُعد اقتصادي قوي منذ
البداية ،مما أثر على العديد مِ ن أصحاب املهن اليومية
الذين يعملون باألجر اليومي ،أو الذين يعملون يف مهن
مت إغالقها مثل املطاعم واملقاهي...إلى آخر هذه املهن.
وتفاعلاً مع هذا قامت بعض الكنائس بتوزيع بعض
املواد الغذائية األساسية مثل :الزيت والسكر واألرز
واملعكرونة .وذلك لل ُمساهمة يف تسديد احتياجات هذه
األسر التي تضررت بشكل ُمباشر وسريع مِ ن األزمة.

وبالتأكيد أظهرت صدى إيجاب ًيا ،وتأثي ًرا جي ًدا على
املواطنني ،هذه األنواع الثالثة مِ ن التدخالت ،والتي
اهتمت بتسديد احتياجات املجتمع ،الذي كان يرزح حتت
وطأة أزمة فيروس كرونة .كما عكست هذه التدخالت
بشكل واقعي وعملي ،الكثير مِ ن القيم واملبادئ التي
تتبناها الكنيسة .كما جسدت الفكر الالهوتي وعقيدة
الكنيسة على أرض الواقع ،وهذا كله تفاعلاً مع
احتياجات اإلنسان واملجتمع ككل.
ولم تُسهم الكنيسة وحدها فقط يف هذا األمر ،لكن
ً
أيضا ساهمت املؤسسات التابعة للكنيسة اإلجنيلية يف
مِ صر .فيتبع الكنيسة اإلجنيلية العديد مِ ن اجلمعيات

اخليرية والتنموية ،التي تعمل حتت مظلة وزارة التضامن
االجتماعي ،وتخدم املُجتمع ككل دون متييز نوعي أو
عرقي او ديني ،ولكنها ُمنطلقة من خلفية مسيحية،
ومبنية على أساس إمياني مسيحي.
وتأتي «الهيئة القبطية اإلجنيلية للخدمات
االجتماعية» على قمة هذه املؤسسات التنموية التي
خرجت مِ ن رحم الكنيسة اإلجنيلية ِ
مبصر .الهيئة التي
أسسها الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب عام
1950م ،وظلّت تخدم املُجتمع على مدار  70عا ًما حتى
اآلن ،ويرأسها حال ًيا الفاضل الدكتور القس أندريه ذكي،
الذي هو ً
أيضا رئيس الطائفة اإلجنيلية مبِ صر .وتخدم
الهيئة القبطية املُجتمع املِصري يف اثنتي عشرة محافظة
تقري ًبا ،وتخدم ما يقرب مِ ن ثالثة ماليني مِ ن املواطنني
سنو ًيا ،دون النظر إلى اللون أو العرق أو النوع أو الدين.
ونرصد إليكم بعد التدخالت الهامة التي
تدخلت بها الهيئة القبطية اإلجنيلية للخدمات
االجتماعية يف العديد ِمن ا ُملجتمعات ،ملجابهة
تداعيات جائحة فيروس كورونا ،وذلك خالل أشهر
مارس وأبريل ومايو 2020م .ولقد تدخلت الهيئة
يف العديد ِمن املجاالت ،وبالعديد ِمن املبادرات
ا ُملجتمعية ،وأهمها اآلتي:
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أولاً  :مجال التنمية احمللية
كانت هناك العديد من المبادرات تحت مسميات
تحمل في معناها الهدف منها مثل مبادرة «نتشارك
هنعدي االزمة» .مبادرة «نقدر نحميها»« .مجتمعات امنة
من فيرس كورونا».
قامت هذه المبادرات في مختلف المحافظات مثل
القاهرة ،المنيا ،القليوبية ،سوهاج ،بنى سويف ،البحيرة،
أسيوط ،الدقهلية ،الفيوم

استطاعت هذه المبادرات أن تخدم حوالي 165
ألف أسرة وتباينت المبادرات ما بين توزيع شنط أغذية
ومطهرات وحمالت تطهير وتعقيم وتيسيرات تنظيمية
معاونة ألصحاب المعاشات والعمالة اليومية للحصول
على حقوقهم

ثان ًيا :مجال التنمية الثقافية

في هذا الشأن كان هناك دور لبرامج منتدى
الحوار وبناء السالم في التوعية المرتبطة بترسيخ
مبادئ المنتدى مثل المواطنة والتماسك المجتمعي من
خالل حوالي  35مبادرة ما بين توعية وندوات اون الين
ومطبوعات توعية وقد استفاد من هذه المبادرات حوالي
متطوعا
 35ألف أسرة وساعد في التنفيذ حوالي 270
ً
ومتطوعة.

ً
ثالثا :مجال التمويل المتناهي الصغر
ت َّم إصدار عدد  9038قرض خالل الفترة الماضية
2020م ،بقيمة تبلغ تقري ًبا  105مليون جنيه .وذلك
لتدعيم األسر التي تعمل في المشروعات الصغيرة
والمتناهية الصغر ،وذلك لتحسين الدخل وتوفير الحياة
الكريمة لهم .كما أصدرت الهيئة في ظل األزمة ،عدة
قرارات ُمرتبطة لتسهيل إجراءات السداد لل ُمقترضين،
وذلك اتسا ًقا مع القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية
في هذا المجال:
الخالصة
بمصر
لم تقف الكنيسة اإلنجيلية ِ
بكل مذاهبها ،مكتوفة األيدي أمام األزمة،
ولكنها تفاعلت بإيجابية وقوة وجرأة.
ُ
حيث إنها كنيسة تهتم بربط العقيدة
بالسلوك ،والالهوت بالواقع ،والعبادة
بالخدمة .فالكنيسة اإلنجيلية كانت منذ
وجودها مصر ،والزالت حتى اآلن ،تخدم
المجتمع المصري بكل حب وتضحية،
فهي كنيسة وطنية بامتياز ،تحب الوطن
ً
انطالقا ِمن عقيدة تؤمن بأن
وتخدمه
هذه الخليقة هي خليقة اهلل ،وأن اإلنسان
هو على صورة اهلل ،ولذلك فاالندماج في
المجتمع ِمن منظورها حتمية إيمانية ال غنى
ُ
عنها.
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ً
ثالثا :الكنيسة
والقرارات اإلدارية

ُمن ُذ أن َدخلت الكنيسة يف أزمة
انتشار فيروس كرونا (كوفيد)-19
املُستجد ،وكان هناك الكثير مِ ن
التحديات كبيرة التي تواجه الكنيسة.
وهذا ألن طبيعة ممُ ارسة العبادة
واألنشطة يف الكنيسةُ ،مرتبطة دائ ًما
بتجمعات بها أعداد كثيرة .ومنذ ظهور
هذا الفيروس كان والبد للكنيسة أن
تتخذ قرارات سريعة وحاسمة يف ٍآن
واحد ،سواء يف العبادة أو األنشطة
الكنسية .مما وضع الكنيسة أمام
حتدي صناعة القرارات احلاسمة
واحلكيمة يف نفس الوقت .ولقد
أصدرت الطائفة اإلجنيلية مبِ صر
 املؤسسة الرسمية الوحيدة التيتمُ ثل ُكل املذاهب اإلجنيلية أمام
الدولة املصرية  ،العديد مِ ن البيانات
املُرتبطة بإدارة الكنيسة يف ظل أزمة
فيروس كورونا ،وجميع هذه البيانات
والقرارات كانت ُملزمة جلميع
الكنائس اإلجنيلية مِ ن كافة املذاهب
املُختلفة .وأتت جميع القرارات
اتسا ًقا مع رؤية وقرارات الدولة
املِصرية ،التي حرصت باستمرار
على سالمة مواطنيها .وكانت تتسم
باحلكمة واجلرأة والقوة ،مما أظهر
إبداعا حقيق ًيا يف إدارة األزمة.
ً
وال نستطيع أن نضع أمام
حضراتكم جميع البيانات التي
مبصر،
أصدرتها الطائفة اإلجنيلية ِ
لذلك سنضع فقط أهم البيانات
التي أصدرت مع بداية األزمة ،وحتى
قرارات العودة التدريجية يف شهر
يونيو2020م.
وكان أول بيان أصدرته الطائفة
اإلجنيلية مع ظهور األزمة ،هو:
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القاهرة يف  19مارس 2020

بَيا ٌن م ْن رئاسةِ الطائفةِ اإلجنيل َّيةِ مبِ ص ْر
ظروف استثنائ َّي ٍةِ ،
ٍ
صا على َحيا ِة
إطار َما مت ُّر به البال ُد م ْن
يف
أي
جميع املواطن َ
ِ
ني ،م ْن ِّ
وح ْر ً
ِ
ِ
القرارات االحترازيةِ التي تت َِّخ ُذها
مخاط َر ِصح َّي ٍة قد تُه ِّد ُد حياتَهم ،وحياةَ عائِالتِهم ،ومتاش ًيا م َع
مبعايير الصحةِ والسالمة ،التي تنص ُح بها منظم ُة الصحةِ العاملي ْة ،ق َّر َر
الدول ُة املصر َّي ُة ،التزا ًما
ِ
رئيس الطائفةِ اإلجنيليةِ مبص َر ،ما يلي:
القس أندر َّيه زكي،
الدكتور
ّ
ُ
واملؤمترات الكنس َّيةِ
ِ
االجتماعات واألنشطةِ
ِ
 - 1تعليق كافةِ
جلميع
املذاهب اإلجنيليةِ يف مِ ص َر،
ِ
ِ
أنحاءِ اجلمهوريةِ .
اليوم اخلميس  19مارس وحتى نهايةِ شهر مارس احلالي
اعتبا ًرا من
بجميع َ
ِ
ِ
االلتزام
يختص بالعباد ِة يو َم األحد ،يت ُّم ذلك م َع
 - 2أ َّما فيما
مبعايير الصحةِ والسالمةِ ،
ِ
ُّ
ِ
القرار بإقامةِ العباد ِة
ملجلس الكنيسةِ احملليةِ اتخا ُذ
التي أق َّرتها منظم ُة الصحةِ العامل َّيةِ  ،كما يجو ُز
ِ
ِ
َ
وذلك بالتنسيقِ م َع رؤساءِ
الشعب،
حضور
االجتماعي ،دو َن
ِ
عب َر البثِّ املباش ُر ووسائلِ التواصلِ
ِ
ّ
والكنائس اإلجنيليةِ مبص َر.
املذاهب
ِ
ِ
ِ
ِ
الكنائس كافةِ
لإلرشادات الصح َّيةِ
واتباع
تعقيم
اإلجراءات االحترازيةِ من
جميع
 - 3اتخاذ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
الالزم ْة.
للصوم والصال ِة والتض ُّرع إلى ا ِ
يومي اجلمعة  20و 27مارس
تخصيص
-4
هلل ليجي َز هذ ِه
َ
ِ
ّ
األزم َة.
َ
األمر بك ِّل ٍ
 - 5تقو ُم رئاس ُة الطائفةِ اإلجنيليةِ مبص َر مبتابعةِ
دقة،
بأي
ِ
وسوف تت ُّم إفا َدتُكم ِّ
ٍ
تطورات جديدةٍ .

صحية خطيرةٍ  ،ته ِّد ُد ِص َّح َة وحياةَ
ِ
ٍ
ٍ
اآلالف م َن
بأزمة
إن عاملَنا اليو َم مي ُّر
البشر ،لكنَّنا نث ُق يف
ِ
َّ
َ
َ
َّ
وأن هذ ِه األزمة ستنتهي بالتعاونِ
ينجي العال َم أجم َع «مِ َن ال َوبَ ِإ اخل ِط ِر» (مز َّ ،)3 :91
قدر ِة اهلل أنه ِّ
واحلرص على صحةِ
ِ
اجلميع وحياتهم.
والتكاتف
اجلميع
ني
ِ
ب َ
ِ
ِ
نيِ ،
للجميع ،وأ ْن يَح َف َظ
ويبس َط احلماي َة
نصلِّي جمي ًعا هلل أ ْن يمَ ُ َّد يَ َدهُ الشافي َة
جلميع املصاب ْ
ِ
ِ
وصح ٍة.
وسالم
أمن
مِ ص َر والعال َم أجم َع يف ٍ
َّ
ٍ

وتفاقمت بعد ذلك األزمة وازداد اعداد املُصابني ،ومِ ن ث ّم تزاحمت االعداد على القطاع الطبي.
مما جعل الشعب املِصري يرى القطاع الطبي كجيش يقف أمام العدو كورونا ،وجعلهم يُطلقون
ً
وأيضا
لقب «جيش مِ صر األبيض» على جميع العاملني يف القطاع الطبي ،تقدي ًرا جلهوده املبذولة.
هذه التداعيات أدت باتخاذ إجراءات احترازية ُمشددة مِ ن قبل الدولة املِصرية .ويف هذا السياق
جاءت البيانات اآلتية مِ ن قبل الطائفة.
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القاهرة يف  25مارس 2020

بَيا ٌن م ْن رئاسةِ الطائفةِ اإلجنيل َّيةِ مبِ ص ْر
رئيس اإلجنيلية يشيد بإجراءات الدولة يف مواجهة كورونا ويشجع املصريني على االلتزام
الدور الذي قامت به الدولة املصرية وعلى رأسها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،
واحلكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ،دور غير مسبوق يف حماية مصر.
اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الدولة يف بداية األزمة ،ويف منتصفها ،تؤكد على وعي
عميق لدى القيادة السياسية يف مصر للحفاظ على حياة املصريني.
نشكر اهلل من أجل قياداتنا ونصلي أن يحفظ اهلل بالدنا والعالم أجمع .هذا الدور التاريخي
للتعامل مع األزمة مبهارة عالية وفهم عميق ألبعادها ،مع التعامل مع األبعاد الثقافية للمصريني
ككل ساهم بدور كبير يف جتنب آثار كثيرة كان من املمكن أن تكون مرعبة.
نصلي أن يساعدنا اهلل يف استكمال اإلجراءات ،أن نعبر هذه األزمة أكثر قو ًة وصالب ًة.
وأشجع املصريني على االلتزام ،ألن هذا يف صالح حياتنا وحياة أوالدنا وحياة بالدنا ،وأصلي
أن يحفظ اهلل البالد والرئيس واحلكومة ،ومينحنا بصيرة وحكمة للتعامل مع األحداث بقدرها
ومستواها.
وال يسعنا إال أن نقدم حتية إجالل وتقدير للدور الوطني التي يقوم به القطاع الطبي يف
مصر ،من أطباء وممرضني ،وكل العاملني يف املستشفيات املصرية ،جيش مصر األبيض ،الذين
يقاومون انتشار الوباء بجانب معاجلتهم ضحايا هذا الفيروس .ونصلي من أجل حماية من الرب
لهم جمي ًعا وسالم ًة من أي ضرر.
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القاهرة يف  2أبريل 2020

بَيا ٌن م ْن رئاسةِ الطائفةِ اإلجنيل َّيةِ مبِ ص ْر
كثب ما يدو ُر على الساحةِ  ،وما تقو ُم به الدول ُة -بك ِّل أجهزتِها
تتاب ُع الطائف ُة اإلجنيلي ُة ع ْن ٍ
الة ملكافحةِ وباءِ كورونا ،واحتواءِ هذه األزمةِ التي ته ِّد ُد بال َدنا العزيزةَ
جهود ف ّع ٍ
ٍ
وقطاعاتِها -من
املذاهب
امللي
والعال َم أجم َع .وقدِ اجتم َع اليو َم ،اخلميس  ٢أبريل ،٢٠٢٠
ِ
اإلجنيلي ورؤساءُ
ُ
ُّ
املجلس ُّ
اإلجنيليةِ  ،برئاسةِ الدكتور القس أندريه زكي،
رئيس الطائفةِ اإلجنيليةِ مبص َر ،عب َر وسائلِ
ِ
اإلليكتروني ،وق َّر َر ما يلي:
التواصلِ
ّ
ٍ
ٍ
احترازية ،يستم ُّر تعلي ُق كافةِ
إجراءات
 - 1تضامنًا مع سياسةِ الدولةِ  ،وما تتخ ُذه من
َ
ِ
ِ
اجلنازات على أسر ِة املتو َّفى
جميع األفراح واالحتفاالت ،وقص ُر
كذلك
االجتماعات دو َن استثناءٍ ،
ِ
األوضاع.
استقرار
حلني
فقط؛
ِ
ِ
ِ
ُ
االحتفاالت اخلاصةِ بعيدِ القيامةِ
ِ
إيقاف كافةِ
إن سالم َة اإلنسانِ تأتي أولاً  ،يت ُّم
 - 2حيثُ َّ
وليس اإلنسان ألجلِ السبت.
فالسبت ُوض َع ألجلِ اإلنسانِ ،
املجيدِ هذا العام؛
ُ
َ
ِ
إحساسا باملسؤوليةِ الوطنيةِ تستم ُّر جهو ُد الطائفةِ
مبختلف مذاهبِها وهيئاتِها
-3
للقيام
ً
ِ
مبلغ مليون ٍ
جنيه
إيجابي يف مواجهةِ األزمةِ  ،تق َّر َر
بدور
مصري لصندوقِ «حتيا مصر»،
ٍ
ٍّ
ُ
تخصيص ِ
ٍّ
الصناعي.
التنفس
للمساهمةِ يف شراءِ أجهز ِة
ِ
ّ
ِ
وكنائسها احملليةِ  ،بك ِّل من لديهِ القدرةُ
تهيب الطائف ُة اإلجنيلي ُة ،بك ِّل مذاهبِها ومؤسساتِها
-4
ُ
ِ
ِ
بتقدمي كافةِ
أطياف احملتاجني من
املساعدات االجتماعيةِ والطبيةِ املمكنةِ  ،لك ِّل
على املساعدةِ،
ِ
أفرادِ
املجتمع ،والتي تتطلبُها هذه الظروف.
ِ
ِ
باتباع كافةِ
احملاذير
املصري،
الشعب
 - 5تناش ُد الطائف ُة اإلجنيلي ُة
واإلرشادات التي تصد ُرها
ِ
َّ
َ
ِ
الدول ُة يف هذا الشأنِ .
أيام ا ُ
ِ
شهر أبريل
الشعب
كنائسنا بدعو ِة
 - 6نناش ُد جمي َع
للصوم
ِ
ِ
جل َمع خال َل ِ
لتخصيص ك ِّل ِ
ِ
والصالةِ ،ليتح َ
الرب ويرف َع الوبا َء.
نن
ُّ
الرب جنا ًة من عنده ،حتى جنتا َز م َع ك ِّل إخوتِنا يف اإلنسانيةِ هذ ِه األزم َة.
مينحنا
ونصلِّي أ ْن
ُّ
َ
ينجيك  ...من الوب ِإ ا َ
خل ِط ِر» (مزمور )3 :91
«ألنه ِّ

وتزامن مع ظهور هذه األزمة حلول عيد القيامة املجيد ،التي اعتادت أن حتتفل به جميع
الكنائس املِصرية يف كنائسها املُختلفة ،واعتادت الطائفة اإلجنيلية بشكل خاص أن تعقد احتفالاً
رسم ًيا يحضره العديد مِ ن قيادات الدولة املِصرية ،والقيادات الدينية املسيحية واإلسالمية ،وعدد
من أعضاء البرملان ،وإعالميني ،وقادة فكر ،وقيادات املجتمع املدني ،ذلك بجانب عدد ال بأس به
مِ ن شعب الكنيسة اإلجنيلية بمِ صر .وكان قرار الطائفة هذا العام ،بأنه سيُعقد االحتفال ،ولكن
بدون حضور أ ًيا مِ ن الضيوف أو حتى شعب الكنيسة ،وأصدرت الطائفة هذا البيان:
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القاهرة يف  17أبريل 2020

بَيا ٌن م ْن رئاسةِ الطائفةِ اإلجنيل َّيةِ مبِ ص ْر
غدا «بدون شعب»
الطائفة اإلجنيلية حتتفل بعيد القيامة ً
تقيم رئاسة الطائفة اإلجنيلية مبصر ،احتفالها الرسمي مبناسبة عيد القيامة املجيد ،غ ًدا
السبت املوافق  18أبريل ،من الرابعة إلى اخلامسة والربع مسا ًء ،بالكنيسة اإلجنيلية مبصر
اجلديدة ،كليوباترا ميدان صالح الدين مصر اجلديدة ،القاهرة.
وعندما طالت األزمة دون ظهور أي بادرة أمل ،يف مصل أو عالج يقضي على هذه الفيروس،
عبر شعب الكنيسة عن احتياجه إلمتام املراسم الرسمية للزواج ،وبناءٍ على هذه احلاجة تفاعلت
الطائفة بإجابيه وحكمة وأصدرت بيان بالسماح باألفراح باملنزل ولعدد محدود ،وكان البيان
كالتالي:
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القاهرة يف  30أبريل 2020

بَيا ٌن م ْن رئاسةِ الطائفةِ اإلجنيل َّيةِ مبِ ص ْر
اإلجنيلية تسمح باألفراح يف املنزل بعدد محدود ج ًدا من أفراد األسرتني فقط
يف إطار متابعة رئاسة الطائفة اإلجنيلية مبصر لطلبات األفراح من جميع املذاهب اإلجنيلية،
فقد صرح رئيس الطائفة االجنيلية بأنه «مت السماح مؤقتًا بعقد األفراح يف املنازل على أال
يتجاوز احلضور عد ًدا محدو ًدا ج ًدا من أفراد األسرتني فقط ،بجانب القس راعي الكنيسة،
ً
ِ
واإلرشادات التي أصدرتها وزارة الصحة ومنظمة
حفاظا على األرواح ،والتزا ًما باحملاذير
وذلك
الصحة العاملية».
ولقد أشارت الدولة على إنه البد مِ ن التعايش مع فيروس كرونا ،حلني يتم اكتشاف مصل
أو عالج ،ولكن مع اتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية املمكنة ،حتى ال تُعرض املواطنني خلطر
اإلصابة بالفيروس .ومتاش ًيا مع توجه الدولة ،قررت رئاسة الطائفة اإلجنيلية تشكيل جلنة
لدراسة خطة العودة لفتح الكنائس ،دون املُخاطرة بحياة املُتعبدين ،وأصدرت الطائفة البيان
التالي:
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القاهرة يف  30مايو 2020

بَيا ٌن م ْن رئاسةِ الطائفةِ اإلجنيل َّيةِ مبِ ص ْر
اإلجنيلية تشكل جلنة لوضع خطة العودة لفتح الكنائس
املذاهب اإلجنيليةِ  ،برئاسةِ الدكتور القس
ِ
اجتمع اليوم ،السبت ،املجلس امللي اإلجنيلي ورؤساءُ
اإلليكتروني.
أندريه زكي،
رئيس الطائفةِ اإلجنيليةِ مبصر ،عبر وسائل التواصلِ
ِ
ّ
يف بداية االجتماع ث َّمن املجلس الدور الذي يقوم به السيد الرئيس واحلكومة للحد من انتشار
ٍ
ٍ
املصري ،ووض َع
تعكس مدى
وقرارات
إجراءات
فيروس كورونا ،وما تتخذه م ْن
االهتمام باملواطنِ
ِّ
ُ
ِ
صحتِهِ وسالمتِهِ أولاً .
كما قرر املجلس االستمرار بااللتزام الكامل بالقرارات السابقة ،بشأن تعليق كافةِ األنشطة،
ٍ
اإلجراءات االحترازية حلني قرار فتح دور العبادة.
وااللتزام باتخاذ
ويف إطار قرار احلكومة املرتقب ،واخلاص بدراسة احتمالية عودة دور العبادة يف اجلمهورية
للعمل ،قال زكي «إنه مت تشكيل جلنة إلعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع االجراءات
االحترازية والوقائية الواجب توفرها ملواجهة انتشار وباء كوفيد  ،19 -على أن يتم إقرارها يف
اجتماع املجلس القادم ،وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح».
ويف نهاية االجتماع قال رئيس الطائفة اإلجنيلية« :نصلي من أجل سالمة البشرية كلها ،وأن
مينح اهلل الرئيس واحلكومة حكمة ويعطي سال ًما لشعب مصر والعالم».

وعندما قررت الدولة املِصرية عودة احلياة للشارع املِصري ،مع أخذ كافة اإلجراءات االحترازية
والوقائية ،قررت الطائفة َمد تعليق العبادة والتجمعات ،وذلك إميا ًنا منها بأهمية اإلنسان ،وإعطاء
سالمته الصحية أولوية عن انعقاد اجتماعات العبادة ،وجاء بيان الطائفة التالي:
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القاهرة يف  24يونيو ٢٠٢٠

بَيا ٌن م ْن رئاسةِ الطائفةِ اإلجنيل َّيةِ مبِ ص ْر
اجتمع اليوم ،األربعاء  24يونيو  ،2020املجلس امللي اإلجنيلي ورؤساء املذاهب اإلجنيل َّية،
برئاسة الدكتور القس أندريه زكي ،رئيس الطائفة اإلجنيل َّية مبصر ،عبر وسائل التواصل
اإلليكتروني.
ّ
ثمن أعضاء املجلس اإلجنيلي العام ورؤساء املذاهب اإلجنيل َّية قرارات
يف بداية االجتماع َّ
رئاسة الوزراء يف عودة احلياة للشارع املصري ،مع أهمية األخذ يف االعتبار كافة اإلجراءات
الوقائ ّية والتي من شأنها حماية املواطنني؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.
كما تؤ ِّكد الطائفة التزامها الكامل بقرار رئاسة مجلس الوزراء بتعليق الصالة األسبوعية
اجلماعية يومي األحد واجلمعة وذلك حلني إشعار آخر.
وخالل االجتماع قرر أعضاء املجلس اإلجنيلي العام ،ورؤساء املذاهب اإلجنيل َّية مبصر اآلتي:

 - 1استمرار تعليق العبادة داخل الكنائس باقي أيام األسبوع حتى  6يوليو ،وذلك حتى يتمكن
رؤساء املذاهب مع مجامعهم دراسة تفاصيل خطة عودة الكنائس اإلجنيل َّية ،مع االلتزام بتقرير
جلنة إعادة فتح الكنائس ،واللجنة الطبية .على أن يجتمع املجلس امللي ورؤساء املذاهب اإلجنيل َّية
يوم االثنني  ٦يوليو ملناقشة وإقرار اخلطة التدريجية لعودة فتح الكنائس.
 - 2فيما يخص األفراح واجلنازات يتم االلتزام احلضور بنسبة  ٪ 25من مساحة قاعة
الكنيسة؛ بشرط االلتزام بالتباعد بني األفراد  2متر مربع على األقل ،مع االلتزام بكافة اإلجراءات
االحترازية التي أقرتها جلنة إعادة فتح الكنائس اإلجنيل َّية.

 - 3السماح بإجراءات الرسامة والتنصيب بشرط االلتزام بالتباعد بني األفراد  ٢متر مربع على
األقل ،مع االلتزام بكافة اإلجراءات االحترازية التي أقرتها جلنة إعادة فتح الكنائس اإلجنيل َّية.
 - 4تعليق الزيارات الرعوية ،مع ضرورة استمرار العمل الرعوي من خالل استخدام وسائل
التواصل االجتماعي حتى قرار فتح الكنائس.
- 5يستمر البث املباشر للخدمات التي تقدمها الكنيسة خالل أيام األسبوع.
 - 6ال يجوز عمل العشاء الرباني إلاَّ يف إطار العودة إلى الكنائس والعبادة اجلماعية.
- 7بخصوص بيوت املؤمترات ،يتم تكليف السادة رؤساء املذاهب اإلجنيل َّية مع مجالس إدارة
بيوت املؤمترات لوضع خطة العودة التدريجية للعمل يف ضوء القرارات االحترازية التي أقرتها
الدولة ،ويف ضوء خطة العمل اخلاصة بلجنة عودة فتح الكنائس اإلجنيل َّية؛ على أن تكون اخلطة
جاهزة للعرض على أعضاء املجلس اإلجنيلي العام ،ورؤساء املذاهب اإلجنيل َّية مبصر يف اجتماعه
القادم يوم  6يوليو.
ويف نهاية االجتماع نصلي إلى اهلل من أجل عائالت الذين انتقلوا ،ومن أجل شفاء املرضى،
وسالمة األطقم الطبية ،وسالمة بالدنا العزيزة مصر.
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اخلالصة
نستطيع أن نقول إن قرارات رئاسة الطائفة اإلجنيلية بمِ صر يف
ضوء أزمة جائحة كورونا ،اتسمت بالسرعة واحلكمة يف نفس
الوقت ،ولقد أظهرت قدرة فائقة على مهارة صناعة القرارات
احلكيمة واجلريئة واحلاسمة .كما جسدت مهارة إدارة األزمات
واملواقف الصعبة.
كما أن قرارات رئاسة الطائفة رسخت بوضوح اهتمام الكنيسة
باإلنسان وصحته وسالمته .فالالهوت املستنير والفكر الكتابي
الصحيح ،يؤكدان بوضوح أن «السبت/الشريعة ِمن أجل اإلنسان،
ال اإلنسان ِمن أجل السبت/الشريعة» فالكنيسة اإلجنيلية تؤمن
بقيمة وأهمية اإلنسان ألنه مخلوق على صورة اهلل ومثاله .ولذلك
حرصت كل قرارات الطائفة على اإلنسان وحرصت على عدم
تعرضه للمخاطرة.
ومن اجلدير بالذكر هو أن قرارات الطائفة اإلجنيلية
ِ
جميعها أكد على احلس الوطني لدى قياداتها ،وعلى
مبصر الدكتور القس
رأسهم رئيس الطائفة اإلجنيلية ِ
أندريه ذكي ،فجميع القرارات كان ُمتسقة مع توجهات
الدولة املِصرية ،وكانت حريصة على
حفظ سالمة وأمن الوطن.
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إعادة ترسيم
الحدود والمشاعر
بعد كورونا!
هاني لبيب

 انتشار الكثير من األخباراملزيفة ،ووجود تضارب يف املعلومات
والبيانات واإلجراءات الطبية سواء
يف الوقاية من الفيروس أو أسباب
العدوى أو وجود بروتوكول موحد
للعالج ،وهو األمر األساسي ،الذي
ارتكزت عليه دول يف تقنني حريات
مواطنيها ،يف مواجهة املجهول ،بعد
التشكيك يف تأثير وجناح بعض
السلوكيات من عدمها ،مثل غسل
األيدي أو التباعد االجتماعي ،يف
احلماية من انتشار كورونا.
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صحة
هوصحة
شيءهو
«أهمشيء
«أهم
املال»
وليساملال»
املواطنوليس
املواطن

مع
حربمــع
حالة حــرب
«العالمـم يف حالــة
«العالـ
وسننتصر»..
عدو
ـننتصر»..
خفيـي وسـ
ـدو خفـ
عـ

فيروس
انتشارفيروس
«مكافحةانتشار
«مكافحة
األكبر»
التحدياألكبر»
هيالتحدي
كوروناهي
كورونا

عبد
املصريعبد
الرئيساملصري
الرئيس
السيسي
الفتاحالسيسي
الفتاح

دونالد
األمريكي دونالد
الرئيس األمريكي
الرئيس
ترامب
ترامب

أجنيال
األملانيةأجنيال
املستشارةاألملانية
املستشارة
ميركل
ميركل

اجليل..
لهذااجليل..
كارثةلهذا
«أسوأكارثة
«أسوأ
من
املزيدمن
ستفقدوناملزيد
ستفقدون
أحبائكم»
أحبائكم»

التاجي..
الفيروسالتاجي..
«جائحةالفيروس
«جائحة
األبد»
النظامإلى
األبدالعاملي
النظام
العاملي»
ستغيرإلى
ستغير

وغدالنلن
وغد ًا
تغيرالعالم..
«لقدتغير
«لقد
العالمً ..
اليوم»
يشبهاليوم»
يشبه
إميانويل
الفرنسيإميانويل
الرئيسالفرنسي
الرئيس
ماكرون
ماكرون

البريطاني
الوزراءالبريطاني
رئيسالوزراء
رئيس
جونسون
بوريسجونسون
بوريس

املتحدة
الوالياتاملتحدة
خارجيةالواليات
وزيرخارجية
وزير
ومستشار
األسبقومستشار
األمريكيةاألسبق
األمريكية
كيسنجر
هنريكيسنجر
القوميهنري
األمنالقومي
األمن

قادرة بعــد
غيرـق أحــد
مستشفياتهاـم يعلـ
أصبحتـر املؤمــن ،ولـ
كافية،ـة إذالغــرب غيـ
تكن وإصابـ
مواجهة لنجاتنــا،
على البدايــة
دولةـوا يف
وقــدأير َّوجـ
واحتــرا
ووقايــة
عل ًمــا
على
عدمزًا،قدرة
كورونا
فيروس
وليـ-ـسأكد
اإلميــان
األعدادحســب
ـن البشــر
كورونــا بـ
إنقاذـل يفــرق
الصحيـماوية ،وهـ
الديانــات السـ
بالدنــا ،بـ
الوبــاء إلــى
الوباءوصــول
هذاـك عــن
ذلـ
تفوق
بدرجة
تزايدت
ـروس أن
فيـ بعد
املرضى،
ـالدالنظام
انهيار
خاصة بعد
مبفردها،
القدرة االستيعابية للغُرف واألس َّرة.
واإلحلــاد؟!من الدول ،رغم أنها من املفترض األكثر قدرة
يف العديد
إيطاليا
يساند أحد
عامليةالعالــم ،و ُف -لم
الطبية سمعة
طيــرانأنظمتها
حركــةمتتلك
املواجهة ،إذ
األوروبيواملقاهــي
االحتاد األنديــة
من وأُغلقــت
التجــوال،
ــرض حظــر
غالبيــة دول
املســافرين يف
علىتوقفــت
لقــد
الطبية.
للمساعدة
إعالنهما
ـك ،جعلت
لدرجة
واعتزازها،
فخرها
لطاملا
بالفيــروس،
االحتياجاخلاصــة
والتحليــالت
وإسبانياـراءبعداملســحات
واقتصــرت علــى إجـ
ـفيات كذلـ
ـت املستشـ
مصدرـا أُغلقـ
كانتوتدريج ًّيـ
واملطاعــم،
على
جيرانهماغيــربالسطو
األمر
املصابــن.
بعضملزيــد مــن
قيامـدوى
إلىـل العـ
ـدم نقـ
ووصل ًبــا لعـ
وتطبيقهار َّكــزة ،وجتن
شرائها صحيــة ُم
تسعىـدميإلىخدمــات
األخرىًنــا لتقـ
الدولـي ،ضما
العديدـزلمنالصحـ
أو للعـ
طريقها
كانت يف
أجهزة
باسـبدت
املزعومة،ـة،لقد
العملي
كورونا
قبل
إليهما.ـات.
والصيدليـ
الطعــام
وأدويةـن بيــع
طبية ألماكـ
املشــروط
ـتثناء الفتــح
لقوتهااحليــاة كافـ
مناحــي
جتمــدت
اختبارلقــد
باختصــار
 لم يحدث انهيار اقتصادي مباشر ،رغم ما جرىتلك األنظمة وهي تواجه الفيروس كأنها مجرد بالونات
وتباينــت اإلجــراءات االحترازيــة ،يف دول العالــم ،مــن حيــث درجــات املرونــة ،بدايــة مــن سياســة اإلغــالق ،مــرو ًرا بحظــر
للعديد من دول العالم من ج َّراء كابوس كورونا ،وبشكل
ضعيفة يف مواجهة إبر حادة مسنونة.
ً
وصــوال إلــى فــرض كثيــر مــن العائــالت احلجــر املنزلــي علــى أنفســها جتن ًبــا
التجــوال لســاعات وفتــرات متغيــرة،
 أغلقت دول االحتاد األوروبي احلدود فيما بينها،عام ..مثلما خسر البعض ،حقق البعض اآلخر مكاسب
لإلصابــة.
ضخمة ،فمثلاً تراجعت أرباح شركات النقل والسياحة -
وقامت بتأمني املخزون االستراتيجي للمستلزمات الطبية
داخل ًيا وخارج ًيا – وبالتبعية الطيران والفنادق واملطاعم،
احليوية ،سواء األجهزة أو األدوية ،ولكن اإلجراءات لم
أكتوبر 2020
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ولكن تعاظمت أرباح شركات الـبيع عبر اإلنترنت On
 Lineمثل  ،Amazonوشركات التكنولوجيا والتطبيقات
 Applicationواأللعاب اإللكترونية واملنصات اإللكترونية
 .Platformكما استطاعت نتفلكس  Netflixاستقطاب 16
مليون مشترك جديد خالل الربع األول من  2020ليصل
إجمالي عدد املشتركني على مستوى العالم إلى 183
مليون مشترك.

مشكالت وحتديات

* فرض حظر التجوال والتباعد االجتماعي
ومنع التجمعات والفعاليات وإجراءات العزل
املنزلي التي فرضتها العائالت على
أنفسها ..أسهمت يف عودة جتمع
أفراد األسرة لفترات زمنية طويلة،
بشكل أعاد أجواء التماسك
األسري .واالختبار احلقيقي هو
مدى احلفاظ على استمرارية
هذه األجواء فيما بعد كورونا،
وتراجع األمراض النفسية التي
اقترنت بها ،وإذابة املزيج الثقيل
للمشاعر السوداء ،القلق واإلحباط
واالكتئاب واخلوف والهلع.
* تغير العالم ،وازدادت شراسته يف أزمة
كورونا ،بعد أن اضطرت العديد من الشركات غير
احلكومية إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية صادمة ،سواء
بتسريح كل أو بعض العاملني فيها ،أو بخفض الرواتب
الشهرية ،أو بغلق فروع ومكاتب ترشي ًدا للنفقات،
والنتيجة النهائية فقد املاليني على مستوى العالم
مصدر دخولهم وزيادة نسبة البطالة ،تزامنًا مع تراجع
حركة التجارة الدولية ،وزيادة معدالت الشراء والتخزين.
* تغ َّير سلوك االستهالك لدى العديد من فئات
املجتمع يف استهالك السلع وتخزينها .إذ قرأنا عن نفاد
سلع نتيجة اإلنفاق املرتفع للمستهلكني القادرين على
حتدي القوة الشرائية ،من جانب ،وركود سلع أخرى
نتيجة استغناء البعض تدريج ًيا عنها ،من جانب آخر،
وهكذا أصبحت هناك فئتان ،ال تستطيع إحداهما
مواكبة هذا الشكل من اإلنفاق الباذخ ،وبالتالي زيادة
معاناة الفئات األقل دخلاً .
* حدوث انخفاض ملحوظ يف نصيب اخلدمات
الشخصية يف بعض القطاعات ،مثل السفر والتعليم
املباشر ،وتزايد االعتماد على اخلدمات الرقمية ،وما
ترتَّب على ذلك من تغييرات يف طريقة تنظيم هذه
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اخلدمات وتقدميها.
* الشك يف عودة الكثير من الوظائف اخلدمية،
واستبدالها بتيسير اإلجراءات إلكترون ًّيا.

توقعات ما بعد كورونا..

أولاً  :لن تكون احلياة على حالها بعد انتهاء أزمة
كورونا ،وسيكون هناك تقييم وإعادة نظر يف أسلوب
احلياة واإلجراءات الوقائية والصحية ،وكذلك إعادة
نظر يف مفهوم العمل بشكله التقليدي املرتبط بالتواجد
ساعات محددة يوم ًيا ،وتقليص اإلدارات،
والنظر إلى اإلنتاج بعني االعتبار
أكثر من التواجد ملدد طويلة يف
املؤسسات ،وهو ما سيتطلب
تغيير آليات العمل والتوظيف
والتنقل،
واالستهالك
خاصة بعد ثبوت إمكانية
االستثمار اإللكتروني ،إذ
صار العمل عن بُعد (يف
املنازل) واق ًعا ،كما أصبح
أم ًرا عاد ًّيا عقد اجتماعات
الرؤساء والوزراء والشركات
واملؤسسات،
على
اعتما ًدا
التطبيقات التكنولوجية مثل ،Zoom
وكذلك أمكن االكتفاء بالتعليم عن بُعد ،لعدد
من املراحل الدراسية سواء يف املدارس أو اجلامعات.
ثانيا :تسبب وباء كورونا يف انخفاض اإلنتاجية
ً
وزيادة الديون وفقد كثيرين لوظائفهم ،وهؤالء حتدي ًدا
أمس االحتياج إلى سيناريوهات إنقاذ .لقد س َّرع
يف
ِّ
وباء كورونا من وتيرة انتقال العالم إلى احتكار العوملة
اجلديدة للمجال العام ،خاصة بعد تعزيز آليات
االقتصاد الرقمي ،والتحول إلى التجارة اإللكترونية
واملدفوعات الرقمية ،وتزايد العاملني يف تلك الشركات،
والترسيخ القوي للتعامل بكروت االئتمان ،ويف املقابل
حتجيم التعامل باملدفوعات النقدية .إنها بداية ظهور
منط اقتصادي جديد يفرض نفسه مبفاهيم مختلفة،
وآليات عمل ،وأمناط استهالكية ستُغ ِّير من شكل احلياة
كما نعرفها اآلن.

ً
ثالثا :من املتوقع أن تتغير املجتمعات بعد هذا الوباء،
كما ستتأرجح الدول بني أن تكون أكثر توح ًدا وعزلة،
انفتاحا ،من خالل صناعة سياسات ُعليا مناسبة،
أو
ً
وإجراءات وقرارات حتكمها قط ًعا املصلحة املباشرة لكل

دولة .وستزيد مساحة استخدام أدوات املراقبة حلماية
املدنيني ،وما ميكن أن يحدث من جتاوزات ضد مفهوم
حقوق الشخصية بوجه خاص ،وحقوق اإلنسان بوجه
عام ،وسيتم إعادة تشكيل العالقات الدولية ومفهوم
التوازنات الكبرى بني الدول.
ويف نهاية املطاف ،ال بد من التفكير بعقالنية،
فيما يجري ،ومضاهاتها بسيناريوهات شبيهة،
وقتها سنصل إلى حقائق بسيطة،
فدائما ما
ً
ودائما
تتجاوز احلياة األزمات والكوارث واألوبئة،
ً
متعثرا
ما يخرج اإلنسان من حتت األنقاض،
ً
وجريحا ،لكنه يستطيع الوقوف على قدميه،
ً
خالقً ا آالف الفرص والبدايات اجلديدة.

األوبئة العاملية خالل  100سنة

 شلل األطفال األمريكي 1916 اإلنفلونزا اإلسبانية 1918 اإلنفلونزا اآلسيوية 1957 اإليدز 1981 إنفلونزا اخلنازير H1N1 2009 سارس 2012 اإليبوال 2014 زيكا 2015 -كورونا COVID - 19 2020

مصطلحات كورونا

 فيروس وباء جائحة كورونا املستجد فيروس تاجي احلجر الصحي العزل املنزلي التباعد االجتماعي العمل عن بعد إجراءات احترازية«ال بد أن يحدث ما يس َّمى باالعتماد املتبادل حيث
انتهى عصر االستقالل...
يتحمل فيه املسئولية ،فال
اآلن نحن يف عصر الكل
َّ
يوجد ضعيف أو قوى ،وال بد من االعتماد املتبادل ،وهو
قيام كل طرف بتقدمي ما يستطيع لآلخر ،فال ميكن
لكل منهما أن يستغنيا عن بعضهما البعض ،وبعد انتهاء
أزمة كورونا وحلّها باالعتماد املتبادل سنكتشف أن
هناك مؤسسات لم تعد لها قيمة ،إذ يبدو أننا نتجه إلى
عصر يُش ّكل فيه الفرد مؤسسة كاملة ،مبعنى أن الفرد
سيتحمل مسئولية كونية ال فردية».
الفيلسوف املصري د .مراد وهبة

نقطة ومن أول السطر..
سيتغ َّير العالم وحتدث
حتوالت كبرى ،ولكنه لن يكون
يف كل األحوال غري ًبا عنا أو لم
ن َر مالمحه من قبل ،فاإلنسان
هو األصل ،وهو الذي يواجه
للبقاء ويتحدى لالستمرار.
أكتوبر 2020
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أخبار وفاعليات
إعداد بيتر مجدي

الطائفة اإلنجيلية تناقش
تحديات الكنيسة في زمن كورونا
نظمت رئاسة الطائفة اإلجنيلية ،مساء االثنني  29يونيو املاضي،
لقاء بعنوان «التحديات التي تواجه الكنيسة يف زمن كورونا»،
ً
برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة اإلجنيلية،
ومشاركة الدكتور ماهر صموئيل ،والدكتور القس عزت شاكر،
والشيخ يوسف ناثان ،وأكثر من  200مشارك عبر تطبيق «زووم».
أندريه زكي:
السبت خلق ألجل اإلنسان وحتكمنا تداعيات املرض
قال الدكتور القس أندريه زكي «إنه اللقاء األول من
موضحا «أن أزمة انتشار فيروس
خالل تطبيق زووم»،
ً
كورونا خلقت عاملًا جدي ًدا ،وال نستطيع أن ننكر هذا،
وأن وسائل التواصل االجتماعي خلقت مساحات جديدة
بني العالم االفتراضي والعالم الواقعي ،وهذه املساحة
أصبحت متعددة ،ونحن أمام أفكار الهوتية متنوعة سمح
بها الفضاء اإللكتروني ،بعضها يتميز بحرية مسؤولة،
وبعضها ال يتسم باملسؤولية».
وأشار رئيس «اإلجنيلية» إلى «أنه زادت مؤخ ًرا احلرية
الفردية وقلت اجلماعية» ،مضيفا «أننا نفتقد بركة اجلماعة
والوجود م ًعا» وتساءل «ما هي قدرة الكنيسة اليوم على
التواصل والتكيف وإعطاء دفء اجلماعة مرة أخرى؟»
وأوضح «لهذا السبب بدأت هذه السلسلة من الندوات».
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وتابع «يف املجلس اإلجنيلي العام قررنا تشكيل
مجموعات استشارية ملعاونة رئيس الطائفة ،األولى
رعوية بقيادة القس الدكتور جورج شاكر نائب رئيس
الطائفة ،والثانية لإلرشاد النفسي برئاسة الدكتور
ماهر صموئيل ،والثالثة طبية برئاسة الدكتور فريدي
البياضي» ،وأوضح «أننا مهتمون ببناء جسور من
التواصل واإلبداع بهدف تقدمي رؤى جديدة ملواجهة
حتدي كورونا ،ونسعى ملجتمع الثبات واملرونة واملتانة،
وإميان يقف على أرض صلبة».
وأوضح الدكتور أندريه «أن السبت خُ لِق ألجل
اإلنسان وليس العكس ،وأن تداعيات املرض وظروف
انتشاره هي التي حتكمنا يف اتخاذ قرار فتح الكنائس
مجد ًدا» ،مؤك ًدا «أن اإلميان يتطلب مسؤولي ًة ،ولو كانت
العدوى الزالت قائم ًة يُؤجل افتتاح الكنائس ،ونراعي
احتياجات املؤمنني».

الطائفة اإلنجيلية تناقش ..تحديات الكنيسة في زمن كورونا
يوسف ناثان:
يجب اللجوء للعلم والتخصص
حتدث الشيخ يوسف ناثان
عن بولس الرسول وطلبه
من تالميذه بعدم السفر يف
الشتاء،
موضحا «أنه يجب
ً
اللجوء للعلم والتخصص»،
مقار ًنا ذلك املوقف بالتعامل
مع فيروس كورونا حال ًيا،
وأشار خلطوة رئيس الطائفة
بتشكيل  3جلان ملعاونته بسبب أزمة كورونا ،داع ًيا إلى «أن
يشارك كل شخص باخلبرة التي ميلكها».
وتابع «البد أن نصلي ألجل العالم كله ،كما فعل بولس
وليس املسيحيني فقط أو ملصر فقط وقت أن كانت
السفينة تغرق يف القصة التي ُذكرت يف أعمال الرسل
إصحاح  ،27فقد كان بولس سجينًا إال أنه يف وقت احملنة
اهتم بسالمة اجلميع وشارك مبا ميلكه يف وقت األزمة».
ماهر صموئيل:
كورونا وضعتنا أمام حتديات الهوتية ونفسية
قال الدكتور ماهر
صموئيل «إن كورونا ألقت
علينا ِحملاً  ،ووضعتنا أمام
حتديات نفسية والهوتية
أذكر منها :التحدي النفسي
وهو اخلوف العام ،والثاني
نفسي ً
أيضا وهو اخلوف من
املجهول».
وعن اخلوف العام ،قال إن «كورونا جعلتنا نواجه
 3حقائق نهرب منهما باستمرار وهي ضعف اجلسد،
فنحن ضعفاء ،وعلينا أن نستفيق من وجه القوة الزائفة
والثانية أننا عاجزون ومحدودون ،ورأينا العلم عاجزًا
أمام هذا الفيروس غير املرئي ،والثالثة هي املوت ،الذي
أصبح قري ًبا ،فخالل  4أشهر ،يوجد  10مليون مصاب
ونصف مليون حالة وفاة عامل ًّيا».
وأوضح «أنه ميكن مواجهة ذلك من خالل املنظور
الالهوتي»،
موضحا «أننا منلك نظرة مسيحية للعالم،
ً
قادرة على وضعنا يف موقف متني وصلب ،فأمام قوة املوت
لدينا قوة القيامة ،والتعليم ونحن يف حاجة إلى تعليم
الهوتي صحيح لبناء إنسان مسيحي قادر على املواجهة».
وعن اخلوف من املجهول ،قال «إننا نحتاج تعلي ًما

الهوت ًّيا عن الرجاء ،فبسبب النظرة املادية نخشى من
الكالم عن القوى فوق الطبيعية التي ترينا سلطان اهلل،
أو يف املستقبل عندما سيأتي املسيح ثانية ،واخلوف من
املجهول جعل البعض يتكلم عن مجيء املسيح كمسكن
وهذا مخالف للواقع واحلقيقة».
وأشار إلى «أن التحديني الالهوتيني ظهرا يف أن
كورونا كشفت السطحية يف قضايا الهوتية خطيرة،
يبدو أننا استسهلناها ،أولها فهمنا لطبيعة اهلل ،وطبيعة
تدخله يف التاريخ البشري ،وفوجئنا برأيني؛ رأي ميثل
َ
األغلبية العامة التي لم
حتظ بنصيب من التعليم العام ،أو
الالهوتي ،التي رأت كورونا غضب من اهلل على البشر أو
غضب على الكنيسة ،وتصاعدت نغمة أن هذا غضب من
اهلل وأقلية ترى أن اهلل صالح وال يعاقب بهذه الطريقة».
وتابع «يف أي حلظة من التاريخ البشري ال يخفى
عنا صالح اهلل ،فلم حترم اخلليقة ببشرها وطيورها
وحيواناتها من صالح اهلل ،ومن اجلانب الثاني فإن
القرينة التي يقدم فيها اإلجنيل ،باعتباره اخلبر املفرح
وقوة اهلل للخالص ،وال ميكن أن ننكر أن اهلل حزين
بسبب شرور البشر يف العالم ويدعونا للتوبة».
ولفت إلى ما قاله الفيلسوف اإلجنليزي أدلر بأن
«اعتقاد اإلنسان عن اهلل هو أهم شيء يف هذه احلياة
ألنه سيشكل أجوبة اإلنسان يف بقية أمور احلياة».
عزت شاكر:
إرسالية الكنيسة هي االهتمام بكل جوانب حياة اإلنسان
وقال الدكتور القس عزت
شاكر «إن كلمة كنيسة يف اللغة
اليونانية مبعنى «إكليسيا»
وهي ومن الفعل «كاليو»
مبعنى «من يدعو»
موضحا
ً
«أنها اجلماعة املدعوة من
الرب» ،الفتًا إلى «أن الكنيسة
يجب أن تقوم بدور مع مرضى
كورونا ،وأن الكنيسة املشيخية بدأت يف مصر رسالتها
وبجانب الكنيسة مستوصف ومدرسة ،فإرسالية الكنيسة
هي االهتمام بكل جوانب حياة اإلنسان كما فعل السيد
املسيح».
وأوضح «أنه خالل األزمة احلالية حاولت الكنيسة
توفير أدوية ومشورة طبية ،وبعض األجهزة الطبية
ملساعدة مرضى كورونا غير املتاح لهم العزل يف
املستشفيات ،وتوظيف ملن فقدوا وظائفهم».
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كيف يقودنا اهلل
في زمن اليأس؟...

محاضرة للقس تشيب إنجرام

نظمت الطائفة اإلجنيلية ،برئاسة الدكتور القس أندريه زكي،
لقاء عبر وسيط التواصل اإللكتروني «زووم» بعنوان «فن البقاء الكتابي:
ً
قيادة اهلل يف زمن اليأس» وحاضر فيها القس تشيب إجنرام،
من والية كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية،
يوم اخلميس  16يوليو .2020

العالم يمر بأزمة كبيرة
وقال القس تشيب «إن العالم يمر بأزمة كبيرة اليوم،
وكلمة «أزمة» محورية ومهمة»،
موضحا «أن أكبر نهضات
ً
روحية حدثت في العالم كانت في أوقات األزمة ،وأن
الرب يسوع جاء للعالم وقت أن كان العالم في أزمة،
فالظروف في هذا الوقت كانت مناسبة لتدخل اهلل».

66

أكتوبر 2020

وأكد «أن هناك مشكلة كبيرة أن ال نكون القادة الذين
يريدهم اهلل في ذلك الوقت ،وعلينا مسؤولية أن نقود
شعبنا ونمنحهم نظرة كتابية ،ونكون قدوة في كيف يعيش
الشخص المسيحي الملتزم وقت األزمة ،ويجب أن
نشجعهم» .وتابع« :الناس خائفون وفي معاناة ،فقد كنت
أتكلم مع قائد في الشرق األوسط ،وتساءل القادة معه

الطائفة اإلنجيلية تناقش ..تحديات الكنيسة في زمن كورونا
ماذا ارتكبنا من أخطاء كي نعاقب من اهلل هكذا؟» وأشار
إلى أنه «لدينا رسالة واضحة في الكتاب المقدس عن
األلم والمعاناة ،ولدينا رسالة واضحة تجاه رعيتنا ،ففي
رسالة بطرس األولى اإلصحاح الرابع ،يقول :ال تخافوا
من الظروف الصعبة أو المعاناة التي سيواجهونها ،ألن
أمو ًرا غريب ًة تحدث ،والمسيح انتصر على العالم».
كيف نعيش في وقت المعاناة؟

يقول القس تشيب «إنه في رسالة يعقوب في
اإلصحاح األول نتعلم كيف سنعيش في وقت المعاناة،
وهو أول سفر ُكتب في العهد الجديد ،في وقت معاناة
واضطهاد وتشتت للكنيسة األولى في اإلمبراطورية
الرومانية ،ولم يتحملوا الظروف حولهم ،فكانوا يعيشون
ظرو ًفا كالتي نعيشها مع انتشار كوفيد ،19 -ورسالة
يعقوب تخبرنا كيف نعيش وقت األزمة ،وتحدثنا عن
الرؤية التي نواجهها بها».
وتابع« :ال نستطيع التحكم في الظروف لكن يمكننا
التحكم في رد الفعل تجاه الظروف ،وتخيل نفسك
مكان التالميذ في ذلك الوقت؛ لقد فقدوا كل شيء،
أسرهم وبيوتهم وأموالهم ،وتأتي هذه الرسالة للتعزية
في الظروف الصعبة ،وتعملنا كيفية مواجهة األزمات،
وأن نعي الحكمة اإللهية من اهلل مباشرة ،وتساعدنا
على التعرف ماذا سنفعل بغض النظر عن الظروف،
وتعطينا الهوتًا يمنحنا منظو ًرا كتاب ًّيا لمواجهة الظروف
الصعبة».
أسئلة صعبة
وقال القس تشيب إن «أسوأ شيء في أي أزمة إننا
نُهزم ونشك في إيماننا وفي ربنا ،ومهم أن نعلم شعبنا
كيف يعيشون في الظروف الصعبة ،والبد أن نعلمهم أن
أناسا أقوياء
الظروف الصعبة والمعاناة مع البعض تخلق ً
ومع آخرين تهدمهم».
وأكد «أن اهلل يريد استخدام الظروف الصعبة
لبنائنا ،لكن لبعض الناس ممكن أن تهدمهم ،والناس رد
فعلهم إما االنتصار على الظروف الصعبة ،أو مهزومين،
واألهم في انتشار الوباء مساعدتهم أن يكون لديهم ثقة
في الرب .وأوضح «أنه حال ًيا توجد ظروف مالية صعبة
يمر بها الناس ،وال يستطيعون االجتماع م ًعا ،والشخص
الذي يجتاز المعاناة يسأل نفسه :في ماذا أنا متحكم؟
هل أستطيع أن أتحكم في البيئة؟ أو في انتشار الوباء؟
أو متى ينتهي الوباء؟ أو من يعيش ومن يموت؟ بالطبع

ال ...يجيب «تشيب» ،ويضيف :لكن كل إنسان يستطيع
التحكم في أن يفرح في الظروف الصعبة ويكون رد فعلنا
مسيح ًيا ،وأن نعرف أن اهلل يستخدم الظروف الصعبة
لمجده».
وتساءل تشيب «كيف أعبر يومي دون أن أهزم؟ وقال
إنه في رسالة يعقوب يطلب منا أن نتحمل الظروف
الصعبة ،ومعناها أن ال نيأس أب ًدا ،والبد أن نشجع
بعض ،ففي رومية  15يقول بولس إن الرجاء يأتي من
خالل التشجيع بكلمة ربنا والمثابرة واحتمال اآلالم».
وتساءل« :ما هو األمل الذي أملكه للغد؟ يقول تشيب
إن ربنا يحول أسوأ ظروف تمر بها ويستخدمها لصالحك،
والبد أن نذكر بعض أن أعمق عمل للروح القدس كان
في وقت األزمات ،فتذكر أكبر التحديات في حياتك
الشخصية ،ففي األزمات نضطر إلى أن نقترب من ربنا،
وهو ينقينا ،ويقوي إيماننا» ،ويقول تشيب« :مثلكم مررت
بأزمات كثيرة في حياتي ،لم يكن كوفيد 19 -لكن زوجتي
عانت من السرطان ،وأكثر ناس استطاعوا تعزيتي ،هم
من عانى أقرباؤهم وماتوا من المرض نفسه ،فكان
لديهم نظرة صح للوضع الذي يمرون به».
وأشار إلى «أن السيد المسيح قبل الصليب كان
المسيح كان يعلم
وحضر تالميذه للوقت الصعب وفي
َّ
آخر يوم معهم كما جاء في يوحنا  14أعطاهم رؤية
للمستقبل والسماء والمكان المعد لهم» ،مضيفا «أن
تحد صعب ج ًّدا نواجهه ،لكن لو فكرنا ،سنجد
الموت ٍّ
أن الذي ثبت التالميذ هو أن السيد المسيح سيسبق
ليجهز لهم مكا ًنا ،بعدما أعطاهم أن يروا السماء طلب
منهم التمسك بكلمته».
وأكد «أن في العهد القديم والجديد أهم وصية هي
«ال تخف»،
موضحا «أن ربنا يعد بمعيته« :أنا معك»
ً
ويجب أن نعلم شعبنا أن األلم والمعاناة أمر عادي،
ونساعدهم أن يكون لديهم نظرة لألبدية ،ونعلمهم أن
يرتبطوا بالمسيح ليختبروا معيته.
فن الحكمة في التعامل مع األزمات
وتساءل« :ماذا أفعل مع أزمة ال أستطيع الخروج
منها؟ فالناس تخاف العودة للعمل ويتساءلون كيف
سيجتازون األزمة اقتصاد ًّيا ،هي أسئلة عملية وليس لها
ردود سهلة ،والناس تخاف من المستقبل وعلى العائلة
وغيرها من األمور .وعند ظهور أعراض المرض هل
أذهب للمستشفى أم أعالج في البيت؟»
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يقول «تشيب» في الرد على هذه األسئلة «أسميه
فن الحكمة ،فالحكمة فن وليست عل ًما ،والتطبيق فن
يختلف من شخص آلخر» ،ولفت إلى «أن اهلل في العهد
القديم أعطى الحكمة بطرق مختلفة ،فمرة يطلب من
شعبه المكوث ومرة أخرى الهرب ،فال يوجد دليل يقول
لكل شخص ماذا تفعل مع هذا الوباء».
وتساءل« :ما هي إمكانية أن تفهم كيف خطط اهلل
وتطبق هذا في حياتك شخص ًّيا؟» وأوضح «أن بعض
الناس ستصاب بالفيروس ويحتارون في العالج الذي
يعتمد على الشخص وظروفه وإمكانياته» ،وتابع« :نريد
من شعبنا أن يتعلم كيف يسمع اهلل ويتعلم التعامل مع
الظروف الصعبة».
وأوضح «أن هذا الوباء يكمل طويلاً والناس
تُستهلك» ،ولفت إلى «أن بعض الناس في أماكن أكثر
أمنًا ولديهم إمكانات مالية أكثر ،وناس ظروفهم صعبة
وإمكاناتهم المالية مستنزفة» .ولفت إلى «أن القديس
يعقوب خاطب الفئتين وطلب منهم التمسك بالرب في
األزمة».
طرق عملية لتحقيق هذه األفكار
يقول القس تشيب «إن الكذبة التي اقتنع بها الناس
أن هذه األزمة لن تنتهي» ،ويضيف« :نعم هو وقت
صعب لكنه سينتهي ،ولكي نستطيع أن نتحمل البد أن
يكون لدينا منظور كتابي صحيح ،ويكون واضح اإلطار
الذي يستخدمه اهلل لتحقيق مقاصده لشعبه ،والبد
أن نعرف أننا مرسلون لتحقيق وصية ورسالة ربنا،
فالكنيسة األولى لم تفكر في نفسها فقط ،ففي أول
 300سنة كان في  3أوبئة مثل الحالي ،مدن وعواصم
الدول مات فيها مئات اآلالف ،وفي هذا الوقت لم يكن
الطب متقد ًما ،ولم يعرفوا سبب الوباء ،ومن كان لهم
إمكانيات كانوا يذهبون للجبال بعي ًدا عن المدن».
وأضاف «أن مسيحيين كثيرين ظلوا في المدن ولم
يهربوا وراعوا المرضى حتى الشفاء ،وغير المؤمنين
لم يصدقوا أن هناك من يخاطر بحياته لرعاية مريض،
وكثيرون منهم ماتوا ،وبعد مرور سنوات طويلة بعد
نهاية الوباء عاد الناس للمدن ،وكان الوحيدون الذين
ظلوا في المدن ممن نجوا من الوباء والمسيحيين
الذين خدموهم ،فالمؤمنون لم يخافوا من الوباء
ألنهم يعرفون أن لهم مكا ًنا في السماء ،وخدموا غير
المؤمنين بمحبة».
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 5أشياء يفعلها اهلل لنتجاوز األزمة
قال القس تشيب «إن إبليس يريد استخدام الوباء
ليهدم حياة األشخاص ،ويخيف الناس» ،وأكد «أن ربنا
ليس مصد ًرا للوباء لكن اهلل سيستخدمه لمجده»،
موضحا «أن الوقت اآلن هو وقت مناسب النفتاح الناس
ً
لرسالة اإلنجيل أكثر من أي وقت آخر ،وأنه حين نحب
بعض واآلخرين ،سيرى الناس الفرق بين المؤمن وغير
المؤمن في هذه الظروف الصعبة».
وأوضح أن هناك  5نقاط يفعلهم اهلل وقت األزمات
الشديدة:
مجبرين نعتمد على ربنا بطريقة جديدة ،لو تركنا
نفسنا لنفسنا سنفعل عكس ذلك.
ربنا يفطمنا من الدنيويات التي تجذبنا للعالم ونفكر
في أولوياتنا وانتماءاتنا.
الصعوبات التي نجتازها تجعلنا نختبر وجود اهلل
عمل ًّيا ،وهي الطريقة التي يوصل بها ربنا نعمته لنا،
ظروفنا الصعبة هدف قوته ،فقد كنت في إندونيسيا
في  2007بعد تسونامي الذي مسح مد ًنا كثيرة،
والمسيحيون هناك خدموا بطرق كثيرة رائعة .فقد
قصصا من ناس أثق فيهم ،فشيوخ الكنيسة في
سمعت
ً
إندونيسيا كانوا يصلون لربنا ليحميهم ،والموجة جاءت
ولم تهدم لقرية ،فاهلل الزال يفعل معجزات هذه األيام،
حين نتقدم في اإليمان يفعل أمور غير طبيعية.
يخدمهم كشهادة غير طبيعية للعالم لغير المؤمنين
حولنا ،نتحمل المعاناة واالضطهادات تظهر حقيقة
الرب الذي نعبده.
يكون لدينا إحساس باآلخرين ونشبه الرب يسوع.
وجرح وتعب يستطيع أن يحب بعمق
وقال« :من عانى ُ
غير عادي».

أسئلة المشاركين
بعدما أنهى كلمته بدأ القس تشيب إنجرام في
اإلجابة على أسئلة المشاركين:
إذا كان اهلل ليس مصد ًرا للوباء فمن أين أتى؟
بشكل جوهري مصدر الوباء إننا نعيش في عالم
ساقط ،من أول ما حدث في سفر التكوين باإلصحاح 3

الطائفة اإلنجيلية تناقش ..تحديات الكنيسة في زمن كورونا
وما بعد ذلك ،والعالم ال يسير بالطريقة التي يريده اهلل
أن يكون عليها ،ولما الخطية دخلت العالم لم ننفصل
عن اهلل فقط ،بل الخليقة أصبحت باطلة ،فالبراكين
واألعاصير والزالزل ليست جز ًءا من خطة اهلل للعالم،
وهذا يذكرني بقصة قالها يسوع لما كان بيتكلم عن بلدة
سلوام ،إن البرج وقع عليهم وموتهم ،فهي خطيئة من؟
وفي لوقا  13جاوب يسوع على هذا السؤال بسؤال آخر:
اليهود الذين ذبحهم بيالطس هل كانوا خطاة لذا تم
ذبحهم؟ معنى كالم الرب يسوع إن الشر ليس له سبب
الخطية ،ولكن بسبب العالم الساقط ،الرب يسوع بدل
ما يشرح األلغاز غير الواضحة عن الشر.
كان يطلب منهم التوبة عن الشر والخطية،
أعتقد أنها إجابة لسؤال مشروع يسأله كثيرون،
بعض األسئلة الفلسفية ليس لها إجابات سهلة،
فشخصية اهلل المعلنة في الكتاب المقدس تقول إنه
ليس مصد ًرا لشر ،أعتقد أن واحدة من القصص
تساعدنا بشكل أفضل من المحاججات الفلسفية،
في قصة يوسف كل أشكال الظلم وعدم العدالة التي
تعرض لها يقول« :أنتم قصدتم بي ش ًّرا واهلل قصد
بي خي ًرا».

في تكوين  20 :50يرينا منظور يوسف لما مر به
من حياته وكأن اهلل يعزف مقطوعة موسيقية من خالل
حياة يوسف نفسه ،فاهلل يستخدم كل ما يحدث وقت
الجائحة ألجل خالص كثيرين.
ماذا تفعل أسرة تختبر الموت في ظل كورونا؟

شيء صعب ،وأول ما يجب فعله أن نتواجد ونشعر
بآالم الناس ،مزمور  17 :34الرب قريب من منكسري
القلوب ،والرب يخلصهم ،معناها ينقذهم أو ينتشلهم،
ونحتاج أن نشارك إخوتنا بأن اهلل ينقذ بثالث طرق
مختلفة ،أحيا ًنا اهلل ينقذنا ويخرجنا من المشكلة،
ويشفي الشخص ،مثل الفتية الثالثة اهلل أخرجهم من
أتون النار ،الوسيلة الثانية هي أن اهلل يتعامل معنا من
خالل العبور باألزمة ،فاهلل ال يمحي األزمة ،بل يعطينا
القوة لنسير داخل األزمة ،وظهر ذلك في سفر أعمال
الرسل وكذلك كانت خطة اهلل ليوسف ،والوسيلة الثالثة
اهلل يجذبنا نحوه ،مزمور .15 :116
عزيز في عيني الرب موت أتقيائه ،ممكن نختبر
خسارة كبيرة ج ًّدا في وقت ما من حياتنا ،في بعض
األحيان اهلل يريد أنه يخلص اإلنسان عن طريق أنه

بياخد اإلنسان ده عنده ،لذا ال نقول إن اهلل غير
صالح إذا سمح إلنسان يموت ،في الواقع اهلل بيسمح
بموت بعض الناس في وقت مبكر لكي يكونوا معه،
وسيلة الخالص ال تقلل األلم بل هي رجاء للعيش
مع اهلل.
ماذا نقدم ألناس مؤمنين يصلون ويصومون
ليوقف اهلل الوباء والذي لم يقف حتى اآلن وهذا
أصابهم باإلحباط؟
بكل تأكيد ال أعرف ماذا في عقل اهلل تجاه الوباء
وماذا في عقله تجاه التوقيتات ،نحن متأكدون أننا حين
نصلي فإن اهلل يستجيب وحين نصوم كأننا نقول هلل
إننا جادون ج ًّدا فيما نطلب ،نحتاج أن نعرف أننا نعبد
كلي المعرفة والقدرة وكلي السيادة .نصلي ونضع
إل ًها َّ
طلباتنا أمامه ،ونعرف أن مقاصده ستتحقق دائ ًما ،وال
أقصد أن صلواتنا ليس لها تأثير .يعقوب الرسول يقول
ال تأخذون ألنكم ال تطلبون ،ولكن كيف تلتقي صلواتنا
التشفعية مع إرادة اهلل هذا لغز ال أعرفه.
كيف يكون الكتاب رسالة اهلل الواضحة رغم كثرة
التفاصيل والطوائف؟
هذا سؤال كبير ج ًّدا ،وإجابته طويلة ،السبب األول
أننا نثق في كلمة اهلل ،هو أن يسوع وثق في كلمة اهلل،
والرب يسوع قال ال يزول حرف منه وال نقطة ،ولدينا
شهادة الرب في األناجيل ،وفي عظة المسيح على
الجبل ال يزول منه حرف واحد ،يسوع قام من الموت،
وقيامته تثبت أن كل كالمه حقيقي وكل ما قاله عن
نفسه حقيقي ،نثق في الكتاب المقدس ألن الرب وثق
فيه ،ومصدر ثقتنا هو سلطة الرب يسوع التي تقول إننا
نثق فيه .هناك أدلة أخرى ثانوية ،ونبوات عن أحداث
تفصيلية ومخطوطات البحر الميت ،وغيرها من األدلة
لكن أريد التركيز على سلطة الرب يسوع وارتكازنا لهذه
السلطة.
األزمة أظهرت أولوية لالهتمام بالصحة ...فكيف
تكون أولوية للوعظ في الكنائس؟
هختار كورونثوس  1إصحاح  6فيقول القديس بولس
إن الجسد للرب والرب للجسد ،وأجسادنا هي هيكل
اهلل ،حين ترى كنيسة جميلة وكيف يحرص الناس عليها
فباألحرى نعتني بأجسادنا وهي هيكل اهلل وروح اهلل
يسكن فيها.
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لدي إحساس بأن روح اهلل ليس بداخلي؟
َّ
معك وأشعر ِ
قلبي ِ
بك ،ال يوجد شخص إال واختبر
احساس افتقاده الشعور بحضور اهلل ،في ناس من أعظم
ِ
من عاشوا في تاريخ المسيحية شعروا
مثلك ،ويسميها
الكتاب الروحيون «الليلة المظلمة للنفس» ،ال أعرفك
بشكلِ شخصي ،فسأقول بعض االقتراحات العامة التي
تنفع معنا كمؤمنين.
أولاً  :نطلب من اهلل ونلجأ له بصوت واضح :من
فضلك أعد لي الشعور بحضورك مرة أخرى ،حين
أصلي هلل هل هنا كل خطية تمثل عائق بيني وبينك يا
رب.
مزمور  18 :66لو في خطية معينة ،روح اهلل سيشاور
عليها لو شعرت بصوت يقول لك أنت سيئ تأكد أنه
صوت العدو «إبليس» وليس صوت روح اهلل ،أؤكد أن
مشاعرنا ال تقرر الحقيقة ألنها تصعد وتهبط طوال
الوقت ،إيماني ال أضعه في مشاعري تجاه اهلل بل في
حقيقة من يكون اهلل وحقيقة العالقة بيني وبينه ،على
مستوى العالقات اإلنسانية مشاعرنا ال تكون ثابتة
تجاه شركائنا وأطفالنا وهذا ال يعني إننا ال نحبهم،
يأسا في
ً
خصوصا وقت العزل يكون سب ًبا ويسبب لنا ً
هذا التوقيت.
أوقات كثيرة بعد خدمة لفترة طويلة دون راحة
نشعر باحتراق داخلي يجعلنا نشعر إننا بعيد عن اهلل
أو اهلل يبدو بعي ًدا عنا ،مررت بهذا عندما كنت أخدم
 5خدمات كل أسبوع ،لكن لم أعد أشعر بمشاعر تجاه
الكنيسة أو زوجتي وأطفالي وتشعر أن مشاعري مخدرة
أو تجمدت ووقفت تما ًما ،بدأت أصلي هلل بأني أؤمن به
وال أشعر به إطال ًقا ،وبدأت أقرأ سفر المزامير ،وكلما
وجدت «المحبة ثابتة» و»ال تسقط» و»ال تتغير» بدأت
أركز معها وأصلي بهذه الكلمات وأنا ال أشعر ،وخفت
ألنه لم أعد أشعر تجاه زوجتي ،وكنت أبذل مجهو ًدا في
خدمتي لدرجة إني دمرت نفسي ،وفضلت أصلي واتكلم
مع اهلل حتى وأنا غير واثق أن هناك من يسمعني في
الجهة األخرى ،ونشطت مشاعري بتواجدي مع ناس
إيجابيين يمنحوني طاقة إيجابية واتجهت لممارسة
تمارين رياضية ،وفاكر في اليوم الـ 14لمحت أن لمحة
من المشاعر بدأت أشعر بها من جديد في حياتي،
وبدأت تنمو حتى رجعت مشاعري للرب.
هو سؤال مهم ج ًّدا ،ولما بنكون وحدنا بدون شركة
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مع آخرين ،هذا يؤثر على صحتنا العقلية ج ًّدا ،منذ 6
أشهر لم أذهب ألي مكان آخر ،أو داخل كاليفورنيا التي
أعيش فيها ،ولم أ َر سوى زوجتي فقط طوال تلك الفترة،
ومررت باكتئاب في كل مساء خالل هذه الفترة ،وهي
مشاعر طبيعية تحصل لنا جمي ًعا.

نحن
مصممون في خلقنا لنتقابل ونحضن بعضنا
َّ
بتحد
ونصلي م ًعا ونشترك م ًعا ،ولو شعرت بأنك بتمر
ٍّ
ال تشعر أنك في أزمة غير طبيعية ،ويجب أن نتذكر أننا
في معركة روحية.
الكنيسة األولى كل شيء مشترك فكيف تكون
الكنيسة اليوم مثل الكنيسة األولى في مواجهة
األزمات؟ والمرونة؟ وتقديم خدمة رعوية في ظل
كورونا؟

سؤال ممتاز ..أعتقد نستطيع أن نعمل كما كانت
الكنيسة األولى تفعل ونحاول ذلك في أمريكا ،أعضاء
كنيستي ممن لديهم مصادر مالية يشاركون من يعانون
حال ًيا ،ككنيسة بدأنا نستهدف األسر الفقيرة أو من
فقدوا وظائف أو من يعانون من قلة مصادر الدخل ،وال
زلنا نفعل ذلك حتى اليوم.
كذلك نعمل اجتماعات الكنيسة لمجموعات صغيرة
على «زووم» ،وتعودنا ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات
ونخرج للمجتمع لتقديم الخدمة التي نستطيع تقديمها
وأكثر سؤال استقبلناه هو :لماذا تفعلون ذلك؟ تعجبوا
من تلك المحبة ،سؤال عظيم يناسب مناسبة عظيمة.
حروب وأوبئة وزالزل ..هل هي عالمات المجيء
الثاني؟
بكل تأكيد بتفق مع يسوع بأنه ال أحد يعلم الساعة إال
اآلب وحده ،نالحظ أن ذلك يحدث كثيرا حولنا ،وبسأل
هذا لنفسي كثيرا ،تخيلوا لو أن الوباء ليس رسالة من
اهلل أو يصرخ في آذاننا لكي يجذب انتباهنا فماذا يفعل
لجذب انتباهنا؟ اعتقد أن الوباء يقول إننا أقرب إلى
خالصنا مما كنا باألمس.
كيف نكسر دائرة الخوف على أسرنا وقت الوباء؟
هل فقدنا شغفنا تجاه حضور اهلل؟
أول ما بدأ العزل وبدأنا إذاعة الخدمات على
«زووم» بدأت تحضر الناس كلها ،مع مرور الوقت ثلث
الناس توقفوا عن المشاركة في االجتماعات من خالل

الطائفة اإلنجيلية تناقش ..تحديات الكنيسة في زمن كورونا
التكنولوجيا ،وأريد أن أقول إن هذا الوقت قد يقتل كل
شغف بداخلك ويؤثر على كل أحالمك لخدمتك ،دعونا
نحاول التواصل بطريقة أو أخرى ،عدم الوجود في
شركة م ًعا يقتل كل رغبة في الخدمة.
«ها أنا ذاهب ألعد لكم مكانًا» هل كان القصد
الصليب أم السماء؟
الرب يسوع يتكلم بشكل واضح بأنه يجهز مكا ًنا،
حين نفكر في بيت العائلة الكبير الذي يسكن فيه جميع
أفراد العائلة ،وهذا المفهوم الذي يتحدث عنه المسيح.

بعض الناس ترى أن المرض روح شرير يصيب
اإلنسان فما رأيك؟
ال أتفق مع هذا الرأي ،لدينا حروب روحية ،وهناك
أرواح شريرة تحاربنا ،لكن األمراض والفيروسات ليست
لها عالقة باألرواح الشريرة.
وقال الدكتور القس أندريه زكي ،رئيس الطائفة
اإلنجيلية في نهاية اللقاء «إنها إجابات واضحة للتمسك
بكلمة اهلل والتحديات التي واجهت الكنيسة األولى وما
يواجهنا اليوم ،وكيف نميز بين الروح الشرير والمرض
وهل هو من اهلل؟ أشكر القس تشيب إنجرام».
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رئاسة الطائفة اإلنجيلية

«كيف نهزم العمالقة
يف زمن كورونا؟»

نظمت الطائفة اإلجنيلية مبصر
برئاسة ،الدكتور القس أندريه زكي،
روحيا مساء اخلميس  20أغسطس  2020بعنوان
لقاء
ًّ
ً
«إنه وقت لهزمية العمالقة (االنتصار يف زمن كورونا)»،
حاضر خالله الدكتور القس مايكل يوسف مؤسس قناة
امللكوت ،من خالل وسيط التواصل اإللكتروني «زووم»،
ومت عرض اللقاء عبر مواقع التواصل االجتماعي
األخرى وقناة امللكوت.
«بيتر مجدي»
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الطائفة اإلنجيلية تناقش ..تحديات الكنيسة في زمن كورونا
زمن الكورونا عجيب
في بداية اللقاء طلب الدكتور القس أندريه زكي
من القس نادي لبيب رئيس سنودس النيل اإلنجيلي أن
يصلي في بداية اللقاء ،وأوضح زكي أن «زمن الكورونا
عجيب ،واجهنا الكثير من التحديات ،اجتزنا مرحلة
والزال هناك مرحلة أخرى ،والموت كان قريبا ،وكان
هناك خوف كبير ،وكان لنا فرصة للقاء أكثر من مرة،
ونحن في هذه المرة على قناة الملكوت».
وأضاف زكي أن «الدكتور القس مايكل يوسف،
مصري يعيش في أمريكا ،ومؤسس لقناة الملكوت
ومؤسس لكنيسة التالميذ في أطالنطا ،وهو صديق وأخ
أكبر ومرشد روحي لي ،هو يعشق مصر ومستعد لتقديم
كل الدعم لبلده».
وتابع« :موضوع اليوم هو هزيمة العمالة في زمن
الكورونا ،وباالتكال على نعمة اهلل ،والكلمة المقدسة
نستطيع أن نهزم العمالقة الكلمة المقدسة».
التكنولوجيا والخدمة
وقال الدكتور القس مايكل يوسف «سمعت من
الصديق الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب منذ 30
عا ًما أن الدكتور أندريه قائد رائع ثم من الصديق العزيز
دكتور رامز عطا اهلل ،وممتن للرب من المشاركة في
الخدمة م ًعا».

وأضاف «قبل أن أبدأ في رسالتي كنت أفكر في زووم
والتكنولوجيا والرسائل ،ففي عام  1969كنت أعيش في
سيدني بأستراليا ،حاولت التكلم مع أخي في القاهرة،
كان يجب أن نحجز وقت المكالمة قبلها بـ 24ساعة
وتذهب المكالمة من سيدني إلى لندن ثم إلى القاهرة،
ونشكر اهلل على التكنولوجيا حيث نتحدث جمي ًعا اآلن
م ًعا في هذه اللحظة».

وتابع« :كنت أفكر في كورونا ،أمريكا فقط فيها
أكثر من  5مليون شخص مصابين ومات أكثر من
 170ألف شخص بالكورونا ،وفكرت في حياتي
الشخصية التي واجهتها في  72عا ًما هي كل عمري،
تحد في حياته،
وأنا مؤمن أن كل واحد منا لديه
ٍّ
الكورونا ليست الشيء األول الذي يواجهنا ،لكن
هؤالء العمالقة (المشكالت) مصممون ليهزأوا بنا
ويحبطوننا ،وليمنعونا من تحقيق إنجازات عظيمة
للرب ،وأنتم تعرفون ذلك أكثر مني».

جليات العمالق وداود الشاب الصغير
وأشار القس مايكل إلى «أن جليات استمر باالستهزاء
بشعب الرب ،حتى ظهر شاب صغير ،أمن أن إلهه أعظم
لذلك أريد أن أشرح لكم مقد ًما ،مهما كان العمالقة في
حياتكم سواء مرض ،أو ضعف يثبط العزيمة باستمرار
ماض يطارد أو شخص يضايقك».
أو عوائق تحبط أو ٍ
وأوضح «أن الكتاب المقدس لفت إلى أن جليات
يو ًما بعد يوما كان يأتي ويستهزئ بشعب الرب ولم
يستطع أحد مواجهته حتى ظهر داود وواجهه» ،مضي ًفا
«أنه ربما يقول البعض إن في أمريكا ال يوجد هؤالء
العمالقة لكن صدقوني إنهم هنا بكثرة ،وإن لم نتعلم
كيف نهزمهم ،سيستخدمهم الشيطان ليحبطنا ويهزمنا،
سواء هؤالء العمالقة الخوف والتوتر والقلق ،مهما كان
هؤالء العمالقة ،فهم غرضهم واحد هو أن نكون قادة
غير فعالين في كنيسة المسيح».
كيف نهزم هؤالء العمالقة؟
أشار يوسف في إجابته على هذا السؤال إلى «أنه
منذ سنوات أحضر مدرس بمدارس األحد عمالق بشكل
طبيعي وسأل أطفال في سن  9سنوات كيف تهزمونه؟
أجاب طفل صغير بأنه سيتصل بالشرطة».
وعاد مايكل لقصة جليات الذي كان يهزأ ويضايق
موضحا «أن هذا الجيش العمالق جعل كل
شعب الرب،
ً
وراع صغير وهزمه،
جيش اهلل غير فعال إلى أن جاء شاب ٍ
ولم تكن هناك كاميرات تلفزيون لتغطي هذا الحدث.
هذا العمالق في الكتاب المقدس هو نموذج للشيطان،
وللمعركة بين اهلل والشيطان ،ومهما كان جليات في
حياتك فهو بطل للشيطان أما داود فهو بطل للرب مثلك
تما ًما؛ فأنت بطل للمسيح يسوع ،فقد ُهزم جليات و ُقتل،
وانتصر داود وأنت تنتصر ً
أيضا ،وداود هو المبشر بالرب،
والمسيح قضى على الشيطان بقيامته المجيدة».
وأوضح القس مايكل «أن داود وضع حجر بالمقالع
وانتصر ،والرب يسوع على الصليب هشم رأس الشيطان،
وهو الذي يهشم رأس كل عمالق يضايقك في حياتك»،
مشي ًرا إلى «أن المشكلة في أن البعض من أبناء اهلل
ال يعرفون هذه الحقيقة والبعض ينساها ،ثم يواجهون
مشاكلهم وينسون أن بجانبنا يسوع المسيح القائم من
األموات ،والذي حطم قوة الخطية والشيطان ،وهزم
رأس الشيطان كما وعد في سفر التكوين اإلصحاح
الثالث».
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المزمور الثامن
وقال القس مايكل «إنه بوحي الروح القدس كتب داود
موضحا «أن هذا ليس
المزمور الثامن»
شرحا تطبيق ًّيا
ً
ً
كاملاً للنص العبري للمزمور ،بل هذه كلمة للتشجيع
حتى تتذكروا ما تعرفونه فعلاً ».
نص المزمور« :أيها الرب سيدنا ،ما أمجد اسمك
في كل األرض ،وجعلت جاللك في كل السماوات.
من أفواه األطفال والرضع أسست حم ًدا ،بسبب
إبطالك ،ولتسكيت عدو منتقم .إذا أرى سماواتك عمل
أصابعك ،القمر والنجوم التي كونتها .فمن هو اإلنسان
حتى تذكره؟ وابن آدم حتى تفتقده .أنقصته قليلاً
عن المالئكة وبمجد وبهاء تكلله .تسلطه على أعمال
يديك ،جعلت كل شيء تحت قدميه .الغنم والبقر
ً
أيضا .وطيور السماء ،وسمك
جمي ًعا ،وبهائم البر
البحر السالك في سبل المياه .أيها الرب سيدنا ما
أمجد اسمك في كل األرض».
نرى البشر كما يراهم اهلل
وأوضح القس مايكل يوسف «أنه لن نفهم البشر أب ًدا،
ما لم نَ َرهم كما يراهم اهلل ،وما لم نَ َرهم كخليقة اهلل،
لن نفهم البشر ،ما لم ندرك إن لديهم مسؤولية تجاه
خالقهم واألمم والمجتمعات والجماعات وحتى الكنائس
ستتفتت ما لم نفهم هذا المنظور الصحيح لذا يبدأ داود
بعظمة اهلل الفائقة».
وأضاف «أنه في كل السنوات التي عشت هنا لم
أ َر مشاكل أسوأ من الوقت الحالي ،مشاكل سياسية
واقتصادية واجتماعية أو الخاصة بالعالقات»،
وتساءل« :لماذا ال نحاول أن نفهم اإلنسان بمشاكله
دون أن نحاول أن نفهم اهلل وغرضه؟» وأجاب:
«أتحدث بوجهة نظر الغرب ألني أعيش هنا منذ 51
عا ًما ،وكثيرون يركزون هنا على كيف نحل مشاكلنا
لكن يستبعدون اهلل الوحيد القادر على حل مشاكلنا،
صحيحا ،إذا
وسوف نفهم اإلنسان واإلنسانية فهما
ً
فهمنا عظمة اهلل يجب أن نبدأ باهلل قبل اإلنسان ،نبدأ
بإله القوة قبل المشاكل ،وسوف يعطيك اهلل المنظور
السليم واإلجابة السليمة».
وأشار إلى أنه «ربما يعرف البعض أني درست علم
األنثروبولوجي ،وهي كلمة يونانية معناها علم دراسة
اإلنسان»،
موضحا أنه في السبعينات «شعرت أني
ً
أعيش في غرفة مظلمة أبحث عن قطة سوداء غير
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موجودة ،لو بدأت بالتركيز على البشر وال تبدأ بعظمة
اهلل الخالق تبدأ األمور تسوء» .ولفت إلى أن كثير من
الكنائس والمسيحيين يبدأون بفحص المشاكل ثم
يعملون جاهدين إليجاد الحلول ،سواء في العالقات أو
الخدمة ،لذلك بدأ داود باهلل».
وتابع «أقدم لكم اختبا ًرا ،فقد دعاني الرب لبداية
لدي
كنيسة القديسين في أطالنطا منذ  33عا ًما ،كان َّ
شخصا ،ونحن هنا لنميز فكر اهلل ونطيعه ،فمنذ 33
28
ً
عا ًما نتقابل كقادة مثل شيوخ الكنائس والشمامسة مرة
بالشهر أقل من ساعة ،نصفها نصلي م ًعا حتى نميز فكر
اهلل ،لهذا دائ ًما قراراتنا تأتي في وحدة ألنها تعتمد على
الروح القدس ،عندما واجهنا عمالقة ذبحناهم في اسم
يسوع المسيح».
وأضاف مايكل «أنه ال يجب أن تستلم لمخاوف وال
للهزيمة ،داود قال هذا من اختبار مباشر ،وما تريد
أن تفعله ابدأ المناداة على بعض األسماء ،ال تنادي
أسماء أعدائك بل نادِ على اهلل» ،وأوضح «أن البعض
منكم محبطون اآلن ،ويشعرون بالهزيمة اآلن ،والبعض
مكتئب ،فقط اد ُع باسم الرب وال تتوقف عن الدعاء
حتى يستجيب لك من السماء ،يوجد سلطان في اسم
الرب يسوع وقوة ونصرة ورحمة ونعمة كذلك ،لكن داود
كان يقول أكثر من ذلك :إذا نظرت لهذه الخليقة وترى
عظمتها وبهاءها فأنت ترى صورة تقريبية من مجد
السماء الحقيقي».
ضعف اإليمان
يقول دكتور يوسف إنه «أتى داود للمعركة وقال
لجليات :من هو هذا الفلسطيني الذي يعاير إلهي؟ إال
أن إخوته حاول إخوته أن يوقفوه ،أليس هذا الحال كل
مرة مع من يملكون روح عدم اإليمان؟ دائ ًما يحاولون
أن يوقفوك في الرؤية التي أعطاها اهلل لك ،لم يسمع
داود إلخوته وال تسمع لهم ،كلما حاولوا إيقاف عمل اهلل
ستقول إلهي أعظم منكم».
وتابع «خالل  72سنة واجهت منتقدين ،كل واحد
منهم حاول إيقاف رؤية اهلل ،وتأتي هذه االنتقادات
من األصدقاء وأفراد العائلة ،أو من عائلة اهلل ،أو من
قادة الكنيسة ،والكثير من أناس بال أخالق يريدون أن
يأتوا بالفساد لكنيسة الرب ،لكن أؤمن أن اهلل يريدك
منتص ًرا» ،وضرب
نموذجا بالبابا أثناسيوس الذي واجه
ً
الهراطقة بمفرده وخاصة األريوسية ،وذات مرة قالوا

الطائفة اإلنجيلية تناقش ..تحديات الكنيسة في زمن كورونا
له :العالم كله ضدك .وقال :حسنًا أثناسيوس ً
أيضا
ضد العالم .وأضاف هذا ما يقوله داود لنا اليوم ،مهما
كان التحدي أؤمن أن الوقت اآلن حاسم في التاريخ
ووقت البقية األمينة للرب».
وقال« :حين أرى أعداء المسيح يأتون للمسيح بينما
المسيحيون نائمون في الكنائس ،فقد حان وقت النهاية،
اهلل يجمع البقية ،هو وقت للمؤمنين األمناء للتوقف
عن التأرجح لآلراء المختلفة ،فإلى متى نتأرجح بين
إرضاء اهلل وإرضاء الناس؟ ورسالة داود لنا ،إنه حان
الوقت لتكون غيو ًرا على اسم اهلل ،وتستخدم قوة اهلل
التي أُعطيت لك ،واستخدام مواعيد اهلل والتوقف عن
الرغبة بأن تكون مقبولاً من الجميع ،وال نهتم بأن يحبنا
كل الناس».
وأوضح أنه «حينما أوقع داود جليات ،استخدم داود
سيف جليات لينجز المهمة ،فبداخل كل مشكلة تواجهها،
هناك سالح تستخدمه لتعبر مشكلتك ،اطلب من اهلل أن
يريك ذلك وسيفعل».
وقال «أسمع البعض يقول إن اهلل ال يحبنا وال يهتم
لشأننا ،بل أنت فقط ال تحب الطريقة التي يهتم بك بها،
أحبائي ما أغبانا حين نخلق تعري ًفا ألنفسنا ونرفض

تعريف الخالق لنا ،فقد حاول كثيرون وضع تعريف
إلنسان ورفضوا تعريف الرب لنا».
وأشار إلى «تعريفات مختلفة لإلنسان من قبل بعض
العلماء والفالسفة مثل دارون الذي يرى أنه مجرد
حيوان ،وفرويد يراه طفلاً لم ينضج ،وماركس يرى
موضحا «أن الكتاب
أنه عنصر اقتصادي ،وغيرهم»،
ً
المقدس قال :خلق اهلل الرجل والمرأة على صورته،
ولكي يعكسوا مجده ،وليس على شبه أي كائن آخر».
وأوضح «أن القديس توما األكويني قال إن اإلنسان
متوسط بين المالئكة والحيوانات ،وال أتفق مع ذلك،
ويرى أن المالئكة لها أرواح بال أجساد ،والحيوانات
أجساد بال أرواح» ،وانتقد نظرية التطور وقال «إن من
يريدون أن نتعلم نظرية التطور يريدون أن ننظر لتحت
وال ننظر إلى اهلل».
وقال «إن العلمانيين في الغرب يريدون حذف اهلل من
حياتنا وإذا حدث ذلك سنكون مثل الحيوانات المفترسة،
يتسامحون عن أشياء ال تتسامح الحيوانات نفسها فيها،
ولهذا أرسل اهلل ابنه الوحيد ليخلصنا من جهلنا وتمردنا،
ومن يحبون المسيح سيرثون ميراث المسيح».
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رسالة مميزة
وقال الدكتور القس أندريه زكي إن المحاضرة
«رسالة مميزة أعطني رؤية مختلفة ،فقد كنت أركز
على المشكالت وتقديم حلول ،وال أرى األمور من خالل
الواقع ،ولكن المحاضرة أظهرت كيف أراها من خالل
رؤية اهلل ،فهو زمن هزيمة العمالقة وزمن االنتصار
بالرب واالتكال عليه».

األسئلة
أحب الرب ..لكن فقدت وظيفتي بسب بالوباء
ولدي ضغوط وال أستطيع أن أطعم أسرتي وال
َّ
أريد أن أكون بطال وأحتاج مشورتك؟
ال أشعر باألهلية ألجيب أسئلتكم ولكن في كل مرة
مرت بي تحديات فقد كانت أعظم األمور في ذلك الوقت
أن أجد إخوة لي يسندونني .وتعلمت أن أصلي وأقول يا
رب سوف أطيع حتى وإن لم أفهم.
لدي مشكلة مع الغضب ..هل هناك حل وهل هو
َّ
سمة شخصية ال يمكن تغييرها بسهولة؟
بعض األمور ال أعرفها لكن هذا األمر أعرفه،
عندما كنت
شخصا صغي ًرا كان طبعي حا ًدا وأغضب
ً
سري ًعا ،كنت غضو ًبا ج ًّدا ،لكن قال الرب «إذا أردت
أن أبعد هذا الغضب منك يجب أن تطيعني» ،وتحولت
هذه لنقطة تحول لي وأذكر نفسي باآلية« :لي النقمة
أنا أجازي يقول الرب» .ومع الوقت بدأت التحول،
وكلما سرت في طريق القداسة انتصرت على هذا
العمالق في حياتي ،وبركة كبيرة أن يوجد شخص آخر
يصلي معك ويشارك معك ،فمنذ  30سنة أتقابل مع 2
من القساوسة من طوائف مختلفة لنصلي م ًعا ،حيث
نعيش في نفس المدينة.
أشعر أني ال أستطيع االنتصار على جليات الذي
عاما وأشكر
أوجهه ..أعاني من السرطان منذ ً 15
اهلل ألني الزالت ح ًّيا وأخشى أن تنتهي حياتي بال
إنجاز حقيقي؟
مهم أال تجعل مرضك يشغل تركيزك ،بولس كان لديه
مرض ،صلى من أجله  3مرات ،وقال له الرب :تكفيك
نعمتي ألن قوتي في الضعف تكمل ،ربما يستخدمك اهلل
بطرق عجيبة ال تعرفها ،يشفيك الرب ويقويك ويعطيك
انتصا ًرا.
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كيف أفرق بين معارك الرب والمعارك الشخصية؟
المعارك الروحية لها عالقة بملكوت الرب وعمل
الرب ،وسلطة كلمة اهلل في حياتي وطاعتي لكلمة اهلل،
هذه هي المعارك الروحية ،أما المعارك الشخصية
أخمن أنها معارك الجسد ،يقول الكتاب الجسد والعالم
والشيطان يهاجموننا بشكل مستمر ولنا  3يسندوننا،
اآلب والبن والروح القدس .ولكن يقول يوحنا إننا «إن
ُقلنا إننا بال خطية نكذب» ،وباقي اآلية مهم «إن اعترفنا
بخطايانا فهو أمين وعادل ،»...ويقول بولس في رسالة
غالطية إن الروح والجسد في حرب دائ ًما ،كن صاد ًقا
مع الرب .إن اعترفت سوف يغفر لي ،لماذا االعتراف
مهم؟ ألن السماء تعرف إنك فشلت ،اهلل يعرف أني
إلي
فشلت ،اهلل يحب أن يسمع اعترافاتنا ،وقال :تعالوا َّ
يا جميع المتعبين ،إذا أتيت معتر ًفا سيسترد حياتك
ويعطيك النصرة.
ماذا أفعل بين تنفيذ وصية من لطمك على
خدك ومواجهة االضطهاد؟
االضطهاد مشكلة كبيرة ،هل تصدق أن اضطهاد
المؤمنين يحدث في أمريكا ،في سيدني بأستراليا،
وقف رجل مؤمن في وظيفة كبيرة ضد الشذوذ الجنسي
وفقد وظيفته ،في كل مكان ال يستطيع أحد أن يقول
شي ًئا ضد هذه الشرور ،أعرف أن االضطهاد يختلف من
مكان آلخر ،أقول للذي يقع عليه االضطهاد :اغفر ألن
المسيح غفر وبذلك تضع غم ًرا على من يضطهدك.
في عام  1980انتقلت لمنزل جديد ،في اليوم األول
أسير حول البيت سألني جاري« :أنت المالك الجديد
للبيت وسوف أقاضيك ألن السور الخاص بك يمتد 3
أقدام في ممتلكاتي ،قلت له أحضر شخص ويأخذ
السور ويضعه  6أقدام في حديقتي» ،يشهد الرب إنه
لم أ َره بعد ذلك أب ًدا وال أعرف ماذا حدث ،عندما ترد
بالنعمة على من يضطهدك ،تقول أنا ال أفهم ما تفعل
لكني أحبك ،وشاهد ماذا سيفعل الرب.
لدي مخاوف من المستقبل مرتبطة بطريقة
َّ
تفكيري ...ماذا أفعل؟
هذا شائع ج ًدا في الغرب ،أعيش في بناية عالية،
وأغلب جيراني أغنياء لكنهم غير مؤمنين ،ترى الرعب
في عيونهم ،عندما يسألون :ما أخبارك يا مايكل؟ أقول
مبتهجا هل ربحت اليانصيب؟ لكني أقول أنا أقرب يوم
ً

الطائفة اإلنجيلية تناقش ..تحديات الكنيسة في زمن كورونا
من األبدية ،السماء هي وقت التمجيد فكيف نخاف
من الموت؟ أتذكر من جذوري في مصر ،واحد يقول
قربت أروح السماء يقولون بعد الشر ،متى كانت السماء
ش ًّرا؟ أحاول أن أتفهم ثقافتكم قدر اإلمكان ،عندما
يراك الشيطان خائ ًفا سيكثف هجماته ،أنا ال أخاف من
الموت ألن المسيح قام من بين األموات.
كيف أواجه القوى الشريرة مثل فكرة «الغاية تبرر
الوسيلة»؟
هذا علم شامل يحكي عن األخالق بحسب الموقف،
إذا كنت تريد أن تكرم المسيح سيكرمك ،اعتادت أمي
أن تكرر هذه اآلية ،عندما قال الرب لصموئيل« :أكرم
الذين يكرمونني» .قال المسيح« :اطلبوا ملكوت اهلل وبره
وجميع األشياء تزاد لكم» .ضعه في قمة اتخاذ قراراتك،
ربما في األيام األولى لن تمر األمور بشكل جيد لكن اهلل
أمين لمواعيده.
ما هو موقف الكنيسة من نظرية التطور؟
هي نظرية وليست حقيقة ولم تثبت أنها حقيقة
وبها ثقوب كثيرة ،كتب كثيرة ُكتبت عن هذه النظرية
الخائبة ،أول شيء أن اهلل خلق اإلنسان مختل ًفا عن كل
الكائنات األخرى ،الرجل والمرأة على شبهه ،اإلنسان ال
عالقة له بالحيوانات هذه وجهة نظر الكتاب المقدس.
بالمدارس هنا ندرس التطور ،لكن األهم ما تؤمن به
في قلبك ،التطور نظرة لألسفل.
كيف أتعامل مع النقد غير األمين؟
هل هم مؤمنون أم ال؟ أحيانا العمالق الذي
نواجهه يكون أحد شيوخ الكنيسة ،وكنت أصلي
حتى يذهبون بعي ًدا ،وأخذهم الرب بعي ًدا ،أرادوا أن
يدمروا عمل الرب ألنهم أنانيون منشغلون بذواتهم،
أبلغهم أن الكنيسة عروس المسيح ،والعريس لن
يسمح ألحد أن يشاكس عروسه ،أقول لهم إما أن
يتغيروا أو أسلمه للرب.
كيف أواجه الخوف من العمالقة؟
علمني الرب أن أستيقظ مبك ًرا وأقضي الوقت معه،
نحن ال نعشر نقودنا بل يومنا ً
أيضا ،بالنسبة لنا نحن
القسوس هذا ليس وقتًا لتحضير العظة ،لكن هذا وقت
تعطي ثمر أفكارك للرب .الحظت إني بعد أن أسبح
الرب أن األمور التي تضايقني تبهت وتختفي قليلاً ،

قسا لكنيسة تنمو بشكل سريع ،منذ  33سنة
كنت ً
مضت ،كنت أقابل الناس على كل الوجبات ،وجلسات
بين الوجبات ،وأحيانا كنت أصلي فقط في السيارة،
ومن  30سنة أصابني التهاب حاد في الرئة لم أستطع
أن أنتقل لعدة أيام ووضعوني في المستشفى وقلت
إن الرب سمح بذلك بغرض وفي اليوم الثالث قلت لن
أستطيع أن أنجز عملي بدونك ،لكن أنت تعمل بدوني،
لذلك أقضي وقتك مع اهلل ،أقوم اآلن كل يوم بدون
منبه ،ال مواعيد على اإلفطار ،أقضي وقتي مع اهلل،
أقرأ الكتاب المقدس كاملاً كل عام وفي كل مرة أفهم
أم ًرا جدي ًدا.
ماذا تقول لمن يستخدمون كلمة اهلل باطلاً
ليهاجموا الكنيسة لخدمة أهدافهم؟
كل هذه الهرطقات تأتي من أمريكا ،كتبت هذا
في كتاب العام الماضي ،واجههم أولاً  ،وإن لم يتوبوا
أحضرهم لسلطة الكنيسة ،وإذا لم يكن لك سلطة
عليهم ،كلمهم بمحبة وأمانة ،بدون غضب ،أنا أؤمن
أننا نريد أن نحذر الناس من الذئاب في ثياب حمالن،
صديق من سيدني يقول كان هناك ذئاب وسط
الحمالن ،لكنهم خلعوا ثياب الحمالن ويظهرون بشكل
مباشر وال يختبئون اآلن ،أنصحك أن تكون أمينًا وال
تحمل مرارة تجاه هذا الشخص لكن أعلن الحق في
وداعة.
ما رأيك في الكالم القائل بأن أول  11إصحاح من
التكوين أسطورة؟
هذا ليس جدي ًدا ،كل هذه الهرطقات من القرن
الميالدي األول ،مارسيون قال يجب أن نتخلص
من العهد القديم كله ،وفي العهد الجديد نمحي
كل إشارة للعهد القديم ،وانتهى لحال بائس ،هذه
الهرطقات منذ زمن بعيد وتذهب في كل جيل،
المسيح قال «ال تظنوا إني جئت ألنقض الناموس
واألنبياء بل جئت ألكمل» ،كل سفر في العهد القديم
يشير للمسيح.
وقال الدكتور القس أندريه زكي إن «الدكتور القس
مايكل يوسف أخذنا ألرض جديدة وفهم جديد ،تأثرت
كثي ًرا بهذا اللقاء ويعبر عن وجهة نظر مقتنعين بها
ونؤيدها تما ًما واإلجابة عن السؤال األخير عن تاريخية
اإلصحاحات هامة ج ًّدا».
أكتوبر 2020

77

عرض -كتاب
قراءة في

«التفسير العربي المعاصر للكتاب المقدس»
القس سامح إبراهيم

عام  2018صدر المجلد الضخم «التفسير العربي المعاصر للكتاب
المقدس» عن دار الثقافة بمصر .يتكون الكتاب من  2504صفحة ،وهو
ٌ
ٌ
مكتبة كاملة
في حقيقة األمر
قائمة بين غالف ْين .يحوي المجلد تفسير
ومقاالت عديدة تتناول قضايا الهوتية ،فكرية ،علمية،
كل أسفار الكتاب المقدس الـ،66
ٍ
ـماس مع النصوص شارك فيه  48كات ًبا من ست دول عربية
نفسية ،اجتـماعية ،وسياس َّية ،تت ُ
خلفيات
من الشرق األوسط (مصر – لبنان – سوريا – فلسطين – الكويت – األردن) ،ومن
ٍ
ثقافية متعددة ،وطوائف مختلفة».
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قراءة في «التفسير العربي المعاصر للكتاب المقدس»
()1
أن هذا المجلد يمث ُل إنجازًا تاريخ ًّيا كبي ًرا،
أعتق ُد َّ
أسباب .اً
أول ،يُعتب ُر هذا العمل األول من نوعه
لعد ِة
ٍ
في اللغة العربية .لدينا مجلدات غربية كثيرة من هذا
النوع الذي تُفسر فيه أسفار الكتاب المقدس كله على
ٍ
مجلد واحد ،أبرزها
أيدي كثيرين من المتخصصين ،في
 The Oxford Bible CommentaryوThe New Jerome Biblical
 Commentaryوقد استعان بهما كثيرون من مفسري
"التفسير العربي المعاصر" لكن "التفسير العربي"
هو المحاولة العربية األولى من هذا النوع من ال ُكتب.
العرب أن يكون لديهم
يساع ُد هذا العم ُل المسيحيين
َ
ٍ
ٍ
مجلد
في
واحد تفسي ُر ك ِّل أسفار الكتاب المقدس في
عمق وسهولة .ثان ًيا ،لم يمتلك المسيحيون في منطقتنا
ٍ
ٍ
زمن
تفسيرات تشمل كل أسفار الكتاب المقدس منذ ٍ
طويل ،تحدي ًدا منذ سلسلة "السنن القويم في تفسير
أسفار العهد القديم" ،للقس وليم مارش ،و"الكنز الجليل
في تفسير اإلنجيل" للدكتور وليم إدي ،والمنشوريْن
في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين
وقد كتبهما مرسالن .بالطبع هناك محاوالت فردية
ٍ
مساهمات جادة في مجال تفسير
لمفسرين عرب قدموا
لكن أسفا ًرا كثيرة لم
العديد من أسفار الكتاب المقدسَّ ،
نكن نمتلك لها أية محاوالت تفسيرية .ثال ًثا ،أ ْن يشترك
في كتابة "التفسير العربي المعاصر للكتاب المقدس"
 48كات ًبا فهو أم ٌر يضمن الدقة والتخصص ،اً
بدل من
شخص واح ٌد كل األسفار مما يُعرض العمل
أن يفس َر
ٌ
لتفاوت المستوى والعمق في األسفار المدروسة .راب ًعا،
عرب
يكسر هذا العمل الفكرة المأخوذة عنا كمسيحيين ٍ
أننا ال نُ ِ
حس ُن العمل م ًعا ،الكتاب اشترك فيه دارسون من
دول عربية ومن مذاهب مسيحية مختلفة ،وبه أكثر من
فريق عمل ،ما بين لجنة التحرير العامة ،لجنة التحرير
الداخلية ،لجنة المراجعة اللغوية ،ولجنة التنسيق الفني.
خامسا ،لقد ساهمت النساء بوضوح في هذا العمل
ً
في تفسير بعض األسفار كسفر أستير
وإنجيلي لوقا
ْ
ويوحنا ،وغيرها ،كذلك في كتابة الكثير من المقاالت.
األم ُر الذي يساعد على تأكيد دور المرأة العربية في
ِ
األصوات
تحد واضح لك ِّل
عملية التعليم والتفسير ،في ٍ ّ
األصولية التي تحرم المرأة من مثل هكذا حق.
()2
في المقدمة العامة للتفسير ،والتي فيها يشرح
ِ
آليات التفسير ال ُم َّتبَعة ،نقرأ أن واح ًدا من
المحررون
األبعاد المهمة في هذا العمل هو "توضيح رسالة النص
وشرحها بحيث تتوجه إلى ثقافة المجتـمعات العربية،

مع األخذ في االعتبار ،إذا أمكن ،هواجسها وهمومها".
بالتالي يؤكد العمل على أمريْن مهميْن :توضي ُح النص
عام ،واألخذ في االعتبار أن هذا التوضيح والشرح
ٍ
بشكل ٍ
خاص.
يجب أن يتناسب مع المسيحيين العرب
ٍ
بشكل ٍ
في رأيي ينتـمي "التفسير العربي المعاصر" لما
بامتياز .في
يُسمى بالدراسات الثقافية Cultural Studies
ٍ
كتابه المهم  ،Decolonizing Biblical Studiesيُحلل أستا ُذ
العهد الجديد  Fernando F. Segoviaتَط ُّو َر الدراسات
الكتابية الحديثة في مجال العهد الجديد عبر أربعة
مداخل رئيسة :اً
أول ،ساد مدخل النقد التاريخي
 Historical Criticismوأفرعه المختلفة (نقد المصدر،
نقد الشكل ...إلخ) وأحكم قبضته على حقل الدراسات
الكتابية في القرن التاسع عشر وحتى سبعينيات
القرن العشرين .منذ سبعينيات القرن العشرين ظهر
مدخالن وهما المدخل الروائي Narrative Criticism
لكن هذه
والمدخل االجتـماعي .Social Criticism
َّ
المداخل الثالثة كانت تهتم فقط بالنص األصلي
وكاتبه ،وتحاول الوصول إلى المعنى األصلي كما قص َده
الكاتب وفه َمه ال ُمستق ِب ُل األول ،تاريخ ًّيا ونص ًّيا (النقد
التاريخي) ،اجتـماع ًّيا وسياس ًّيا (النقد االجتـماعي)،
ٍ
بكلمات أخرى ،كان
أو فن ًّيا وجمال ًّيا (النقد الروائي).
ُ
يقف خلفه .في
االهتـمام فقط بالنص وبالعالم الذي
ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين بدأ مدخ ٌل جديد
يظهر في الدراسات الكتابية ،وهو المدخل الحضاري/
اً
محاول التركيز على قارئ
الثقافي أو Cultural Studies
النصوص الكتابية والمجتـمعات اإليمانية التي تقرأ هذه
النصوص وتفسرها .مثلاً القراءات ما بعد الكولونيالية/
االستعمارية ،وقراءات الهوت التحرير بأمريكا الالتينية
والتي بدأت التركيز ليس فقط على المعنى األصلي
وما كان يعنيه النص للمستقبل األول بل ً
أيضا ما يعنيه
أكده براين بالنت Brian Blount
النص اآلن ،األم َر الذي َّ
في كتابه المهم  .Cultural Interpretationيعرض بالنت في
هذا الكتاب كيف أن البعد الشخصي والمجتـمعي مهم
ويحدد خط المعنى الذي يختاره المفسر/المفسرة.
طوال كتابه ،يقدم بالنت أمثل ًة عديدة على هذا؛ مثلاً
بولتمان وتركيزه على البعد الوجودي في عملية التفسير،
الفالحون الثائرون في سولينتينام في عملهم الشهير،
بتحرير إرنستو كاردينالThe Gospel of Solentiname ،
وقراءتهم الثورية لنصوص األناجيل ،وروحانية الزنوج
 The Negro Spiritualفي فترة العبودية بالواليات المتحدة.
كان االهتـمام في هذه القراءات ليس فقط ما كان يعنيه
النص في األصل ،بل ً
أيضا ما يعنيه النص للجماعة
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المعاصرة .مثلاً  ،قرأ فالحو سولينتينام األناجيل قراء ًة
ساعدتهم في ثورتهم ضد طاغية نيكاراجوا سوموزا،
وأخرج الزنوج من النصوص المقدسة ما ساعدهم
على الثبات في ظروفهم الرهيبة القاسية .النص هنا
ليس فقط مه ًّما فيـما يخص معناه التاريخي األصلي
فقط ،بل ً
أيضا مهم في السياق االجتـماعي  -السياسي
أن هناك تطرفيْن يجب أن يُصالحا
المعاصر .يرى بالنت َّ
م ًعا في عملية تفسير النصوص ،التطرف األول مراعاة
النص فقط ،وهو ما يتضح في منهج النقد التاريخي،
والتطرف الثاني هو مراعاة الواقع فقط ،وهو ما يتضح
أحيا ًنا كثيرة في الهوت التحرير .يدعو بالنت لضرورة
مصالحة األمريْن م ًعا؛ مراعاة النص وتوضيح ما كان
يعنيه للقارئ األصلي وللجماعة األولى ،وكذلك ما يعنيه
بالنسبة للمفسر ولجماعة اإليمان التي تقرأ النص اآلن.
()3
في هذا القسم األخير من المقالة أحاول تقديم
أمثلة من "التفسير العربي المعاصر" تؤكد على ما أقتنع
أن هذا العمل ينتـمي إلى حقل الدراسات الثقافية؛
به َّ
ٍ
ناحية
من ناحية يهتم بالنص وكاتبه و ُق َّرائه األوائل ،ومن
صوت المفسر ك ُمع ِّب ٍر و ُممثل لجماعة
أخرى يظهر
ُ
أي المسيحيين العرب ،التي يُفسر لها وفيها
اإليمانْ ،
النص.
بالنسبة للنص ،هناك أمانة كبيرة ج ًّدا في شرح
النص اتبعها ك ُّل مفسري "التفسير العربي"؛ حيث أعطى
المفسرون أولوي ًة لشرح األسفار في لغاتها األصلية؛
العبرية للعهد القديم ،واليونانية للجديد .رغم اتفاقهم
أن
على االعتـماد على نسخة فاندايك  -البستاني ،إال َّ
األمانة للنص األصلي ،جعلتهم يستخدمون منهجية
النقد النصي في كثير من األحيان .يتعرض مفسر رسالة
بوعي وأمانة للفاصلة اليوحناوية ( 1يوحنا
يوحنا األولى
ٍ
 .)8–7 :5األمثلة عديدة لهذه المنهجية العلمية األمينة
للنص األصلي واألدق ،أبرزها اإلشارة الواضحة لخاتمة
كنص متأخر ،مع ذلك قدم
مرقس (مرقس ّ ٍ )20–9 :16
شرحا له .الغريب هنا أن مفسر مرقس
مفسر مرقس
ً
أن
قد أعطى اهتـما ًما لهذا النص ال ُمضاف ،في حين َّ
نفس المفسر أهمل شر َح جزءٍ أساسي في الموعظة
على الجبل في تفسيره لمتى وهو متى  .34–25 :6أ ّما ما
كنت أرغب فيه هو أن يُعمل بالنقد النصي في نصوص
ُ
كنت أتمنى أن تلفت ُمفسرة
مهمة مثل يوحنا  ،4 :5الذي ُ
أن هذه اآلية الخاصة بنزول المالك
يوحنا االنتباه إلى َّ
وتحريكه لمياه البركة آية مضافة ،وبالتالي كان من
الممكن أن يُصب َح النقد النصي أدا ًة مهمة لمواجهة
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الفكر الخرافي الغيبي المنتشر في كثير من مجتـمعاتنا
الشرقية مؤي ًدا بالنصوص الكتابية.
في عديد المرات يقارن المفسرون بين الترجمات
المختلفة ،مثلما يفعل مفسر سفر الخروج كثي ًرا حين
يقابل بين قراءات النص في العبرية أو السبعينية مثلاً في
خروج  17 :9أو  .21 :10قد يقابل المفسرون النصوص
الكتابية بنصوص أخرى معاصرة ،مثلما يفعل مفسر
التكوين بمقابلته للنص مع النصوص األوغاريتية وغيرها
من نصوص الشرق األدنى القديم في تكوين ،19–14 :1
أو مفسر الخروج ومقابلة الكثير من نصوص الخروج
مع نصوص الشرق األدنى القديم في خروج  ،3–1 :3أو
نصوص مصر القديمة مثل نص إيبور ( 2000ق.م) في
 24–14 :7أو رسائل تل العمارنة (القرن  14ق.م ).في
معرض حديثه عن وجود العبرانيين في مصر في خروج
 .21–15 :1كذلك يفعل مفسرو العهد الجديد حين يُشير
مفسر رسالة يهوذا ،في سياق تفسيره المالئكة الذين
سقطوا والمأخوذ من سفر التكوين ،حيث يُشير المفسر
للترجمة العربية للتوراة والتي قام بها المعلم اليهودي
سعديا الفيومي في القرن العاشر واعتبر في ترجمته أن
أبناء اهلل في تكوين  1 :6هم "النبالء في األرض "،مقد ًما
إسها ًما متـميزًا في تفسير هذا النص الصعب.
كذلك يهتم المفسرون ،في نصوص مفصلية ،بذكر
تاريخ تفسير النص ،مثلما فعل مفسر الخروج حين
ِ
وجهات نظر يهودية ومسيحية عديدة حول تحديد
أعطى
الوصايا العشر عبر العصور .أو مفسر إنجيل متى حين
تعرض لتاريخ تفسير الصالة الربانية ،متتب ًعا ما ُكتب
عنها في الديداخية ،ترتليان ،كيرلس األورشليـمي،
والمصلحين .أهمية تاريخ تفسير النص ،في رأيي ،هو
أن النصوص الكتابية المقدسة منفتح ٌة على
برهن ٌة على َّ
قراءات متعددة وكل قراءة كانت مناسبة لزمانها ومكانها.
فإن
أما بالنسبة للقرينة التي يُفسر فيها النصَّ ،
صوت المفسر وجماعة اإليمان المسيحية في الشرق
وقضاياها مسمو ٌع في هذا التفسير .لقد اهتم معظم
ِّ
باالطالع على أحدث التفسيرات والدراسات
المفسرين
الغربية في تفسيرهم للنصوص المقدسة .كذلك
قضايا منطقتنا حاضرة وبوضوح ،من البداية وهناك
اهتـمام شديد بقضايا المنطقة ،بد ًءا من التمييز المهم
بين إسرإيل الكتابية وإسرائيل الحديثة ،وليس انتها ًء
بقضايا الحرب والعنف واللجوء ،وغيرها .في فقرة
مؤثرة ،كاشفة عن هذا التوجه ،يكتب مفسر المزامير
في تفسيره لمزمور  123هذه الكلمات:
ال يقرأ أحدنا اليوم هذا المزمور وغيره من
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مزامير المراثي إال ويتذكر ما يحدث للشعب السوري
جراحا وهوا ًنا من كثرة الموت وأعداد
الذي امتأل
ً
هجرين في البر والبحر . . .سكن
المشردين وال ُم ّ
الناس الركام واحتفوا بشيءٍ واحد هو نجاتهم من
الفناء .صارت "عيونهم جنائز وأحالمهم شواهد
قبور" .كل الدروب تقود إلى الخوف ،وكل المنافذ
تطل على الوهم .فارحمنا يارب ارحمنا! هي الصالة
التي كنا نسمعها مع كل قذيفة أو صاروخ يسقط على
المدنيين.
كذلك تجد في ثنايا هذا العمل الضخم الكثير
من األمثال واألقوال المأثورة واالعتـماد على
التراث الشرقي الغني؛ هناك تأكي ٌد على
خصوصية الشرق مثلما
أكد مفسر متى في
تفسيره للصالة الربانية
على
أن المسيحيين
َّ
العرب خصصوا الكلمة
"آب" باأللف الممدودة
وخصصوها للحديث عن
اهلل "وهو تعبي ٌر ال نجده
في القواميس الكالسيكية"
وكذلك مفسر سفر التثنية
الذي يقتبس كثي ًرا من التراث
العالمي والتراث العربي
بشكل الفت لالنتباه مثلما
يفعل في تفسيره لتثنية :3
 20–18وفيه يؤكد على ضرورة
التعاون ويقتبس المثل العامي
الشائع في المجتـمعات العربية
"من بعد حماري ال ينبت حشيش"
أي عدم االكتراث بمصير اآلخرين
طالما الشخص ليس من ضمن
المستفيدين ،ويشير إلى قول مارتن
لوثر كينج لخطورة عدم التعاون "نهلك كلنا كالحمقى"
ويُكثر مفسر التثنية من االقتباس من شعراء عرب
معاصرين ،أو من التراث اإلسالمي ،أو يستخدم
ترنيـمات مسيحية معاصرة .ك ُّل هذا يدل على حرص
المفسرين على أن تُصبغ قراءتهم للنصوص بصبغة
المسيحيين العرب وعالمهم.
مأخذي على هذا العمل هو أنه في األناجيل ،ت َّم
تجا ُه ُل إسهامات عربية سابقة مهمة مثل إسهامات
العسال ،وغيرهما .لم
ابن الصليبي ،هبة اهلل بن
ّ

تُشر مفسرة لوقا لتفسير الدكتور القس إبراهيم
أن كات ًبا
سعيد ،واألب متى المسكين ،في حين تجد َّ
غرب ًّيا ككينيث بيلي يشير في كتاباته إليهما
بكثير
ٍ
ٍ
ومزيد من اإلعجاب .بل أنها لم تُشر حتى
من المدح
أن مفسري الغرب يُشيرون
لكينيث بيلي نفسه ،رغم َّ
إليه كثي ًرا في تفسيرهم للوقا ،وباألخص في تفسير
لوقا  ،15مثلما يفعل هوارد مارشال في تفسيره للوقا،
ضمن سلسلة The New International Greek Testament
 .Commentaryأ ّما في تفسيرها ليوحنا ،فهي لم تُشر
ألية مراجع ُمستَخ َدمة على اإلطالق– األمر الذي
مشروع كهذا استغرابي
أستغربه في
ٍ
من انقطاع الصلة مع التراث العربي
الممتد للوراء طويلاً  .أ ّما في تفسير
أن
مرقس ،فقد أشار الكاتب إلى َّ
اإلنجيل " ُكتب لجماعة متصلة
بفلسطين (أورشليم والجليل)".
لكنّه انحاز للنظرية التقليدية
بأن مكان كتابة مرقس
القائلة َّ
هو روما ،ولم يُش ْر الكاتب،
عربي
تفسير
وهو يساهم في
ٍ
ٍّ
قريب وال من
سياقي ،ال من
ٍ
ٍّ
بعيد ،للنظرية الرافضة لروما
والتي يدعمها اآلن العديد
من المتخصصين في مرقس
مثل ،Joel Marcus، Ched Myers
و Brian Blountوالتي تذهب
أن اإلنجيل ُكتِب في/
إلى َّ
إلى جماعة تعيش في
نواحي سورية أو في
الجليل (ربما كفرناحوم
تحدي ًدا) ،وكانت تعاني
ِ
ويالت الحرب اليهودية ( 70–66م) .ألم يكن
من األنسب التـمسك بـ/أو اإلشارة لمثل هذه النظرية
التي تربط هذا اإلنجيل بمنطقتنا العربية بد َل اإلصرار
على ربطه بالغرب؟!
على أ َّية حال ،لك ِّل شيءٍ إذا ما تَ َّم نُقصا ُن ،كما قال
رأيت
كمال
الشاعر األندلسي أبو البقاء الرندي ،ولك ِّل
ٍ
ُ
أن "التفسير
ح ًّدا ،كما يقول كاتب مزمور  .119أعتق ُد َّ
تاريخي كبير
العربي المعاصر للكتاب المقدس" إنجا ٌز
ٌ
وأجيال من مسيحي الشرق
ألجيال
سوف يستـمر ناف ًعا
ٍ
ٍ
بل لمسيحي العالم.
أكتوبر 2020
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 ...يف عام  1950كانت بدايات العمل للهيئة القبطية
اإلجنيلية للخدمات االجتماعية ،والتي نشطت يف مجال
العمل مع املجتمعات احمللية الفقيرة وتقدمي منوذج تنموي
يجسد العدل واملساواة بني البشر ،ويؤكد متانة النسيج اإلسالمي واملسيحي املصري.
وأبرزت الهيئة من خالل عملها مسؤولية املنظمات التطوعية ودورها كمنظمات
تعبر عن مصالح املواطنني ،وتعمل على تنمية الطاقات البشرية ،باعتبارها الدعامة
احملورية األساسية إلحداث التحوالت والتعبير عن املجتمع .واعتبرت الهيئة نفسها منذ
اللحظات األولى شري ًكا اً
كامل مع العديد من املؤسسات الوطنية الرسمية والتطوعية
من أجل اإلنسان وأخذت لها شعار «يف طاعة اهلل وخدمة اإلنسان» وتأهلت منذ
نشأتها لتلعب دو ًرا رياد ًّيا يف مرات عديدة يف قيادة مسيرة املجتمع املدني يف مصر.

المؤسس
تخرج صموئيل حبيب من كلية الالهوت اإلنجيلية في
مايو  ،1950وبعدها تم تعيينه في الكنيسة المشيخية في
سوهاج ،ولكنه طلب إجازة لمدة ستة أشهر ثم ستة أشهر
اً
قائل« :كنت أرغب
أخرى وأعرب عن ذلك في كتاباته
في استكمال دراستي بالجامعة األمريكية ،وكنت أرغب
في العمل في مجال النشر والعمل العام وليس في رعاية

كنيسة» .وقد تم تعينه في المرحلة الالحقة في وظيفة
سكرتير للنشر المسيحي في مصر والسودان كان ذلك
في عام.1950
كان صموئيل حبيب قد تدرب في صيف 1949 - 1948
في الكنائس في بعض القرى بغرض التدريب والوعظ
رسلة من الكنيسة
وكانت «دافيدا فني» وقتها ،وهي ُم َ
المشيخية في الواليات المتحدة تشغل وظيفتها كمسؤولة
أكتوبر 2020
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عن قسم النشر ،وكانت قد بادرت منذ عام  1950بدعم
من "فرانك لوباخ" ،وهو من مجلس كنائس المسيح القومي
بأمريكا ،في البدء بحركة تعليم األميين في مصر ،وظلت
حتى عام  1952تعمل في هذه الحركة ولكن لم تستطع
تحقيق شيء ،فقد توسعت ج ًّدا في رؤيتها فهي كانت
ترغب في نشر برنامج تعليم األميين في كل مصر.
وفي عام  1952أبلغ فرانك لوباج دافيدا فني إما أن
تنجح أو تتوقف عن هذا العمل؛ فكل التقارير تؤكد عدم
إحراز أي تقدم ،ومع إصرار دافيدا فني وتلهفها ،وهي
رسلين بمصر لعمل شيء لخدمة
التي ُولِدت ألبوين ُم َ
المصريين ،فقد قامت وبمساعدة من القس صموئيل
حبيب بتعديل توجهها نحو التركيز بعمل حملة لتعليم
األميين في مجتمع واحد فقط ولكي تتعرف عن قرب
على رغبات الناس وتتمكن من الوقوف على تفاصيل
هذه التجربة.

التأسيس
طلبت دافيدا فني من القس صموئيل حبيب أن
يساعدها في الترتيب لزيارة بعض القرى الختيار إحداها
للقيام بتجربة مكافحة األمية بها ،وبعد الكتابة للكنائس في
عدة جهات لم تتل َّق دافيدا فني إال ر ًدا وحي ًدا من قرية حرز
بأبو قرقاص محافظة المنيا من القس منيس عبد النور،
راعي الكنيسة اإلنجيلية بهذه القرية وعليه ذهبت دافيدا
فني مع الدكتور القس صموئيل حبيب لهذه القرية ومكثا بها
لمدة شهرين .وهناك رأت عن قرب واقع القرية ،حيث الفقر
والبؤس وظروف عيش قاسية ،وتقول« :وهناك عملنا اً
عمل
شا ًقا ،وكنا نزور البيوت بيتًا بيتًا والمدهش أننا كنا نراهم
يبتسمون رغم حالة البؤس التي يعيشونها ،وبدأنا نطرح كل
أنواع التساؤالت لفهم ما يحدث في تلك القرية».
في عام  1954تم افتتاح مقر العمل الرسمي في
محافظة المنيا ،وكان عبارة عن شقة في دور أرضي في
شارع ابن خصيب تتكون من ثالث غرف ومنور ،وكانت
الغرف تُستَخ َدم مكاتب للعمل ،والمنور كان جراج للسيارة
الوحيدة التي كانت تمتلكها الهيئة وقتها ،وأطلق عليها
اسم «دار مكافحة األمية» ،وأصبح العمل أكثر تنظي ًما
وتوسع العمل ووصل إلى قرية دير أبو حنس شرق ملوي
محافظة المنيا ،وكان القس صمويل حبيب في هذا الوقت
يشغل منصب رئيس برنامج النشر ومكافحة األمية ،وكان
عدد الموظفين وقتها  14موظ ًفا يعملون كل الوقت ،وتم
اختيارهم جميعا من خارج القرية .وبدأت الهيئة في
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 1955في اختيار قيادات متطوعة من هذه القرى التي
تعمل معها .وكانت أول قرية يتم فيها اختيار القيادات
المتطوعة هي قرية دير أبو حنس وكانت الفكرة أنه في
حالة انتهاء عمل الموظفين يكون المتطوعون هم البديل
للقيام بالعمل ،وقامت الهيئة بتدريبهم من خالل الخبرة
الفعلية وحصر وتناول مشكالت القيادة فقد قام القس
صموئيل حبيب بتأليف كتاب عن فن تدريب القيادات.
عام  1954كانت أول مرة يتم فيها توظيف شابات؛
فقد تم تعيين موظفتين في فريق دير أبو حنس .وفي هذه
المرحلة المبكرة ،كانت هذه الخطوة سب ًبا مباش ًرا في
جلب كثير من المشكالت الخاصة بتقاليد وثقافة القرية،
وخاصة بعد طرح قضايا المرأة ودورها للحوار العام .وقام
فريق العمل بتناول العديد من القضايا المسكوت عنها
وبدأوا بالفعل الحملة ضد ختان اإلناث والزواج المبكر.

انطالق مجلة رسالة النور
بدأت رسالة النور في يوليو  1956وهو تاريخ صدور
أول عدد من مجلة رسالة النور ،وكانت تُعتَ َبر منب ًرا إخبار ًيا
لإلعالم عن عمل الهيئة.

اإلشهار
ُس ِ ّجلت الهيئة في وزارة الشؤون االجتماعية في
سبتمبر  1960برقم  1429بالقاهرة تحت اسم الهيئة
القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية ،وأصبح
الدكتور القس لبيب مشرقي هو أول رئيس لمجلس
إدارتها ،ثم انتقلت هذه المسؤولية إلى الدكتور القس
فايز فارس ،ثم األستاذة الدكتورة مرفت أخنوخ «الرئيس
الحالي» ،وراعت الهيئة في كل مرة كانت تختار فيه
مجلس اإلدارة أن يتم تمثيل المرأة بنسبة ال تقل عن
 ،٪ 35وأن يتم اختيار األعضاء ممن لديهم القيم التي
تؤمن بها الهيئة من قيادات ومفكرين ورجال وسيدات
أعمال وأساتذة الجامعات وقانونين ،وكانوا يعملون
كمتطوعين طوال فترة تواجدهم بمجلس اإلدارة،
وكان يتم اختيارهم من بين أعضاء الجمعية العمومية
للهيئة وكان من أهم أدوار هذه المجالس هو اختيار
وتعيين مدير عام الهيئة ومراجعة الخطط والموازنات
وإقرارها.

التوسع في البرامج وأساليب العمل
ُّ

مرحله المشاركة هي المرحلة األولى التي حددت
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المتابعة والتي كانت تعني أن القيادات المحلية قد يتم
تجهيزها لتقود العمل مع تقديم معاونة العاملين بالهيئة
على فترات من خالل زيارات كل أسبوع أو أسبوعين،
لمتابعة عمل القيادات المتطوعة وتقديم العون لهم.

كثي ًرا من المالمح األساسية لعمل الهيئة في المجتمعات
المحلية ،ومن خاللها تبنَّت الهيئة ونفذت أساليب عمل
مجتمعيه تتسم بالتنظيم المجتمعي والتفاعل اإليجابي
وتعزيز فرص المشاركة المجتمعية للجميع دون تمييز
أو إقصاء لفئه من فئات المجتمع المختلفة ،ومن أهم
هذه األساليب هو تشكيل لجان تنمية المجتمع المحلي
من خالل تشكيل لجان مجتمعية تقود العمل إلى جانب
فريق العمل .وكان يتم اختيار هذه القيادات بطريقة
تضمن تمثيل كافة األسر ومختلف المناطق والمجتمع،
ويشكل ذلك مقدمة لما كان يُعرف بتنمية المجتمع
المحلي بالمشاركة ابتدا ًء من عام  ،1983واالهتمام
بالعملية التنموية إلى جانب البرامج المتخصصة المالئمة
للمجتمع والتجاوب مع احتياجاته وأولوياته ،وكان العمل
يتم بداية من الثمانينات من خالل فريق يقوده موظف يتم
تعينه في منصب رئيس للفريق ،مع وجود مجموعة من
رؤساء البرامج المتخصصة في مجال التعليم والصحة
والزراعة والتنمية االقتصادية وغيرها من البرامج ،والتي
كانت تُق َّدم بدعم فريق التنمية المحلية ومتابعة اإلنجازات
في مختلف هذه المجاالت.
بدأت الهيئة بمحاوالت لتنظيم المجتمع المحلي
مع بداية الثمانينات والتركيز على ضرورة زيادة أدوار
القيادات المحلية إلى أن تم اعتماد استراتيجيات العمل
المستخدمة في تنظيم المجتمع المحلي في عام 1983
وكان كل مجتمع تعمل به الهيئة يمر بمراحل ثالث تبدأ
بمرحلة المشاركة والتي كانت تستغرق فترة تتراوح من
ثالثة إلى خمس سنوات وكان يقود العمل في هذه المرحلة
فريق من العاملين بالهيئة من خالل تواجدهم المستمر في
المجتمع المحلي والمعيشة الكاملة معهم .وبعد انتهاء مدة
العمل بنظام المشاركة ،يتحول هذا المجتمع ليعمل بنظام

وفي بداية هذه المرحلة كان في استطاعة الهيئة
أن تعمل مع سبعة مجتمعات محلية ،أربعة في محافظة
المنيا وأسيوط ،وثالثة في القاهرة الكبرى بنظام العمل
بالمشاركة في نفس الوقت .وبعد أن يتم تحويل بعض
هذه المجتمعات إلى مرحلة المتابعة تكون الهيئة قد
قامت بدراسة وتجهيز مجموعة أخرى من المجتمعات
لتنضم للعمل بنظام المشاركة .وكانت الفترة من بداية
الثمانينات هي مرحلة التوسع لعمل الهيئة بمحافظة
القاهرة الكبرى في المجتمعات الفقيرة مثل مجتمعات
تجميع القمامة وفرزها ،ومنها عزبة النخل بالقليوبية
والمعتمدية بالجيزة ،أو بعض المجتمعات العشوائية،
مثل حكر السكاكيني وحكر هاشم بمنطقة الشرابية ثم
العسال والزاوية الحمراء ثم العديد من المجتمعات
المثيلة .واستجابت الهيئة إلى طلبات للعمل في
محافظة اإلسكندرية ،وبدأت الهيئة بالعمل في منطقة
الرأس السوداء وفي مرحلة الحقة عملت الهيئة في
الحضرة وسيدي بشر ثم عملت في منطقة العامرية
وأبو المطامير وعزبة حارث في البحيرة.
اهتمت الهيئة بدراسة المستقبل وذلك لقدرتها
على التنبؤ به ،واستعانت ً
أيضا بما لديها من معلومات
وخبرات وكوادر وال سيما اإلمساك بالخبرات والمعلومات
الميدانية والتي تواكبت مع أحدث اإلنجازات؛ فقد كانت
اإلدارة بالهيئة مهتمة بدرجة عالية في هذه الفترة من
رصد المعلومات والخبرات لدى الموظفين ،وال سيما
الذين يعملون في المجتمعات المحلية جن ًبا إلى جانب مع
آراء الخبراء والعلماء والتعرف على خبرات اآلخرين ،ومع
أن الهيئة كانت تدرك أن اإلمساك بالمستقبل أمر صعب،
إال أن الفرص التي أتاحها نموذج تنمية المجتمع المحلي
بالمشاركة أدى إلى رصد الخبرات المتعلقة بكيف يحدث
التغير في المجتمع ،وفي الواقع العملي ً
أيضا توثيق ماذا
حدث ،وكيف حدث ،كان وسيلة مهمة للتعرف على ما
حدث بالفعل في الواقع ،وليس ما حدث من وجهة نظر
العاملين ،وساهم هذا الحوار كثي ًرا في تشكيل وعي
الموظفين واإللمام بما كان يجري وبطريقة مشوقة ،وأثمر
هذا النموذج عن ظهور العديد من القيادات بالهيئة وعن
تطوير كبير للعمل وعن احترام متزايد من ناحية المجتمع
والمسؤولين لعمل الهيئة.
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الدعم المؤسسي واستخدام
المداخل الحقوقية للتنمية
تُعتَ َبر هذه الفترة من أهم الفترات لصعود دور
المجتمع المدني في مصر ،وظهور العديد من الجمعيات
والمنظمات الجديدة؛ فقد أشارت العديد من الدراسات
إلى ضرورة أن يتم تطوير القطاع الثالث ،وأشارت إلى
أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا القطاع في التوجه
نحو المزيد من الديمقراطية ،وإحداث نوع من التوازن
بين الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية في
مرحلة التحول االقتصادي ،وتيسير مشاركة المواطنين
في ظل مركزية الدولة .كما أشارت بيانات وزارة الشؤون
االجتماعية إلى أنه وفي هذه الفترة تم إشهار المزيد
من الجمعيات وتسجيل العديد من الشركات المدنية،
كما ظهرت في هذه الفترة نوعية جديدة من الجمعيات
األهلية التي تتبع شركات القطاع الخاص ورجال األعمال،
وزاد نشاط النقابات .وفي نفس هذه الحقبة تزايدت
ظاهرة األصولية الدينية والقت بعض النجاح في الشارع
السياسي وانعكس ذلك بالطبع على ما يمكن أن تلعبه
الجمعيات األهلية في مصر وفي الشأن العام .واستمر
التزايد في إشهار العديد من الجمعيات األهلية في هذه
الفترة ،وتنوعت مجاالت عملها إلى جانب محاوالت جادة
الحتراف البعض منها في مجال التنمية ،إلى جانب تزايد
نشاط المنظمات الحقوقية والمنظمات المتخصصة في
شئون المرأة والنوع االجتماعي وغيرها ،كما نشطت
العديد من التحالفات والشبكات وازدادت دائرة التفاعل
بين المنظمات المصرية واألخرى من العالم .تزايدت تلك
التفاعالت مع ظهور ثورة االتصاالت وقيام العديد من
المنظمات الدولية بتسجيل فروع لها في مصر ،وبسبب
استضافة مصر ومشاركتها في العديد من المؤتمرات
الدولية مثل استضافتها لمؤتمر الصحة والسكان 1994
ومشاركتها في مؤتمرات التنمية االجتماعية 1995
والتنمية المستدامة والبيئة والمرأة في بكين ،وتزامن ذلك
مع افتتاح مركز خدمات المنظمات غير الحكومية عام
 2000في مصر كمشروع ضخم تم تمويله من المعونة
األمريكية ،والذي قام بالدعوة للعديد من المؤتمرات التي
اهتمت بالدور المتوقع للمنظمات غير الحكومية وأهمية
مساهمتها في رسم مستقبل مصر.
وظهرت في بداية األلفية الثانية العديد من
المصطلحات الجديدة المرتبطة بالمجتمع المدني
وحقوق اإلنسان ،وتم طرح الكثير من األفكار الجديدة
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والمبتكرة للتنمية مثل المدخل الحقوقي للتنمية والبناء
المؤسسي والتطوير اإلداري لمنظمات المجتمع المدني
لتحسين أدائها وفاعليتها في قضايا الشأن العام ،ومن ثم
تم زيادة التمويل للعمل في مجاالت الديمقراطية وحقوق
اإلنسان والتي كانت تقوم به المنظمات غير الحكومية.
ووجدت الهيئة نفسها مع غيرها من المنظمات غير
الحكومية فرص ًة ألن تلعب أدوا ًرا مهمة في مجال النشاط
االقتصادي واالجتماعي والحقوقي من أجل دعم الفئات
الفقيرة ،وال سيما في ظل ما ترتب من زيادة معاناتهم في
مرحلة اإلصالح االقتصادي .وتوسعت الهيئة في برامج
اإلقراض للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ونشطت
في مجال تقديم الخدمات الصحية والتأهيل الحرفي
والتنمية الزراعية وقامت -إلى جانب بعض المنظمات
غير الحكومية -بلعب أدوار عديده في القضايا المتعلقة
بالشأن العام ومناقشة السياسات العامة .وشهدت هذه
الفترة ً
أيضا التوسع والتنوع في وحدات الهيئة فقد أنشئ
كيان خاصة بالتنمية الثقافية ومناقشة قضايا العيش
المشترك والمواطنة من خالل منتدى حوار الثقافات ،إلى
جانب قطاع للتمويل المتناهي الصغر لتلبية االحتياجات
االقتصادية والتمكين االقتصادي للفئات المستهدفة.
وتعمل الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية،
منذ بداية خدمتها في خمسينيات القرن الماضي،
وحتى يومنا هذا ،على تحسين نوعية الحياة للمواطن
ً
وأيضا التركيز
الفقير والمهمش ،أ ًيا كان وفي أي مكان،
على المجموعات األكثر عرض ًة مثل النساء والشباب
واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال.
ولكي تستطيع الهيئة تحقيق رسالتها على أرض
الواقع ،فإنها تعمل من خالل آليات ونماذج تستهدف بناء
المجتمعات والمؤسسات واألفراد الفقراء ،ليكونوا أكثر
متان ًة ومرون ًة ويتم زيادة جاهزيتهم وتعزيز تماسكهم،
ويتمكنوا من تطوير آليات فاعلة تساهم في الصمود
والمتانة المجتمعية لمواجهة المخاطر والتهديدات
والتغيرات الحالية والمحتملة في كافة النواحي.
كما تستمر الهيئة في إقامة شراكة كاملة مع مؤسسات
الدولة في كافة قطاعاتها؛ سواء القطاع الحكومي أو
قطاع المجتمع المدني أو القطاع الخاص والمراكز
البحثية واإلعالم ،من أجل تعظيم األثر والعائد على
الفئات المستهدفة.

Atallah explained his contributions he has accomplished at the international
level, and the services he contributed to establish in Egypt, development he
made in his management of the Bible Society and qualitative shift that the society
witnessed in light of his service, and the visions that he is looking for achieving
the independent service in Egypt.
• Celebrating the 70th Anniversary of the Establishment of the Coptic Evangelical
Organization for Social Services (CEOSS):
The volume also includes the celebration of the 70th anniversary of the
establishment of the Coptic Evangelical Organization for Social Services in the
form of a report entitled: “The Coptic Evangelical Organization for Social Services
... 70 years of Obedience to God and Service to Mankind.” The report dealt with
the founder, founding, and the organization’s journey in community service.
• Review for “The Arabic Contemporary Commentary of the Bible” (ACCB)
By Rev. Sameh Ibrahim
The review shows a huge and distinguished project that was released by the
House of Culture in Egypt in 2018. The book consists of 2,504 pages. Rev.Sameh
describes it as a complete library between two covers. The volume contains full
commentary for the 66 books of the Bible, and numerous articles dealing with
theological, intellectual, scientific, psychological, social, and political issues that
relate to the interpretation of biblical texts. The editor, Dr. Rev. Andrea Zaki,
describes the work as “a distinguished work in which 48 writers from six Arab
countries from the Middle East (Egypt - Lebanon - Syria - Palestine - Kuwait Jordan) participated in it, from multiple cultural backgrounds and different
denominations.”
Rev. Sameh closed his display saying that “I believe that the “ACCB” is a
remarkable historical achievement that will continue to benefit generations and
generations of the Christians of the East, moreover of the Christians of the world.
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The presentation explored the achievements and services of the Coptic
Evangelical Organization during this period. In the third area, “the church and
administrative decisions”, the report monitored the decisions and statements
issued by the Presidency of the Protstant Church in Egypt, an important historical
document that shows the national sense of the leadership of the Protstant Church
in Egypt.

Lectures
The volume gatheres in this section two lectures 1) the Charismatic Movement.
By Rev. Mohsen Mounir discussing the concept of the charismatic movement and
its historical origins, and the theological and scriptural dimension. The second
lecture “Modernism and Postmodernism by Peter Adel, provides a quick overview
of the emergence of modernity and postmodernity, and the world in which we live
today, the researcher explains the most important intellectual and philosophical
features of this era, providing a brief description of the contemporary Arab context
in this era. Then the researcher introduced a discussion on the subject of the
extent of the church ability to interact positively with the postmodern world, keep
going its role and influence, whether the Arab Church in general, the Egyptian
Church in particular.
•

Translated Article
Theological Education and Crisis

Rev. Dr. Wagih Youssef presentes a distinguish translation under the title:
“The Moving from Despairation to Hope in Theological Education” by Dr.
Ivan Hunterhnter, currently the Vice President of Scholar Leaders International
organization, which he was working since 2004... The author ends his study
by saying: “The spread and exacerbation of the crisis everywhere has affected
theological education and those in charge of it. The immediate transformations in
education required tremendous efforts and, in some cases, personal sacrifice so
that the theological seminaries could continue their role, and most importantly,
the continuity of the universal mission, in order to confrontation the terrible
challenges. With the first wave regression, and our vision for the future, we do
so with a sense of hope and expectancy as the theological education has an
essential role in the work of the Church. Crises reveal the importance of shaping
leaders and biblical thinking about today’s issues. As we adhere to Christ, and to
one another, hope appears.
•

The Figure of the Volume:

The Rev. Eid Salah interviewed Mr. Ramiz Atallah, the figure of the volume.
Atallah talked about his trip to Canada and his return from it. He also referred to
his family roots in Egypt in light of the political changes after the 1952 revolution.
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by the flood of COVID-19, to the extent that their familiar forms have been
extremely changed, and still the flood swamp many of them, so that the final
status is hardly known until the present moment.
•

In this context, he dealt with “the space of priorities, the space of excessive
materialism and consumption, the space of the valleys of knowledge and
certainty, the space of the valleys of religion, and finally the space of the new
globalization.

He concluded the study saying: “Finally, as I said at the beginning, the ship of
mankind is still reeling without aim over the currents and waves of the pandemic.
The human beings ,within it ,are divided among themselves, dreaming about
land, yet they do nothing to get there, just they look at social media every
morning hoping to find The awaited news, the news of the return of the dove
carrying the olive branch that announces the emergence of dry land announcing
the end of the flood, nevertheless, the ship is still lost, and the dove is still flying
under the scorching sun without finding a place for its tired feet or the warmth of
its trembling heart.
• Intellectual, Cultural and Spiritual Activities via Zoom Video Communications:
Through Zoom, Peter Magdy covers three events carried out by the Presidency
of the Protstant Church. The events dealt with the COVID-19 pandemic. Under
the title: “Challenges Facing the Church in the Time of Coronavirus”, comes the
first one, organized by the Protstant Church Presidency, on Monday evening, June
29, headed by Rev. Dr. Andrea Zaki, President of Protstant Church in Egypt, with
the participation of Dr. Maher Samuel, Rev. Dr. Izzat Shaker, Elder Yussef Nathan,
and more than 200 participants. The second event entitled “The Art of Biblical
Survival- God’s Leading in a Time of Despair” on Thursday, July 16, 2020 lectured
by the Rev. Chip Ingram, from California, USA. The third event «It is a time to defeat
the giants- victory in the time of COVID-19.» By Dr. Reverend Michael Youssef,
founder of the Kingdom Channel, lectured via “Zoom Video Communications”,
also displayed on some social networking sites and the Kingdom channel.
• God’s Work in Light of the COVID-19 Crisis
A detailed report prepared by Jihan Eid, Fadi Atef, and Peter Adel, exploring
the Church’s interaction with the COVID-19 crisis in three areas: Theologically,
socially and administratively. In the first area, the report dealt with “the church
and theological challenges” focusing on five challenges: social distancing, the
Lord’s Supper, Pandemic and the end of the world, God’s wrath in the pestilence,
new morals, and stewardship. The report tackled one more topic “the Church and
community service” gathering in this section three areas, the field of sterilization,
the area of precautionary measures, the area of supplying foodstuffs.
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Explanatory Note
In the editorial issue, Rev. Dr. Andrea Zaki, editor-in-chief
of the magazine, presentes an explication regarding the
enlightened conservative theology, the enlightening theological
line that the magazine adopts in its writings, studies, research,
criticism and analysis.
Contents
This volume includes remarkable topics, since COVID-19 pandemic has cast a
shadow over contemplation; the magazine gathered in this volume three subjects
that tackle the COVID-19 virus repercussions and its impact on the implementation.
•

“Re-demarcation of Borders and Feelings after COVID-19”, by Mr. Hani Labib.
He dealt with COVID-19 virus that challenging the borders between countries,
then referred to his observations about the huge spreading of false news. Labib
also addressed the inability of any country to cope with this epidemic on its
own, and that the European Union countries closed the borders between them.
He discussed a set of challenges and problems, concluding the study with his
expectations for the post-COVID-19 world, saying, “The world no longer what
it was before”.

•

“The Spiritual and Psychological Interaction with the Corona pandemic” by
Dr. Ihab Al-Kharrat, he mentioned three effects of the COVID-19 pandemic:
isolation, danger and disease. He presented some biblical and psychological
solutions such as organizing thought and behavior, living in “here and now”,
the deep existential attitude towards death and disease. He concluded the
study saying that COVID-19 can be an opportunity of growth, if we think
about what is true and noble. If we live here and now, today is enough for its
evil. If we live in the here and now, the moment outside us, and the moment
inside us. So we know, even in our anxiety and our pain, His condolences, the
enjoyment and His blessings. If we face the difficult questions about death,
disease, and pain, not with deceitful solutions that we deceive ourselves with
it, but with the courage of faith in ‘Him’ “who is the way, the truth, and the
life”, in ‘Him’ even death is profit. “For to me to live [is] Christ, and to die [is]
gain (Phil 1:21).

•

“The Social Impact of the COVID-Pandemic, the “New Flood”. By Dr. Majed
Azmy. In the same context, Azmy addressed the five areas severely affected
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attempting to examine itself or without attempting to criticize its
ideas. Likewise, liberalism considers that the quondam must be
abandoned and not clinging to it.
Finally, this enlightened conservative theology does not take
place in isolation from the world in which we live. Rather, the
true theologian realizes the status of the Bible as a divine text to
see how the sacred text can address the contemporary issues. We
consider Al Nosoure “the eagles” a special place to explore how
our Christian beliefs can contribute to improving our society for
the better , and to become more involved in the community in
order to serve it and wash its feet.
It has become necessary to make specific definitions of terms.
Since the enlightened conservative is different from liberal
thought, the definition of an enlightened conservative or a liberal
must be within the recognized scientific framework.
For example, mixing terms and emptying them from their
meanings leads to distorting research and confusing the
public, as the enlightened conservative theological thought is a
conservative thought that adheres to the principles represented
in the Bible, At the same time, it deals with the challenges of
the present time, baffling questions, and minds that thirst for
knowledge, with a serious desire to present the treasures of the
Bible to contemporary life.
In conclusion, I hope that this new launch of the eagles
will contribute to pushing the Church forward, theologically,
ecclesiastically, pastoral and epistemological. In addition, to be
a model for different platforms that can be formed to fly towards
a better future that keeps pace with the changes of the times.

Rev. Dr. Andrea Zaki
President of Protstant Church in Egypt
President of the Coptic Evangelical
Organization for Social Services
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is completed in the context of reformed theology that emphasizes
the Bible alone. Based on this, Al Nosoure the eagles adhere to
the faith of our Church and the word of God revealed in verbal
and meaning, the only infallible constitution of faith and deeds.
God who preserved the meaning is also the One who preserved the
word. The Bible is infallible in its meanings, words and texts.
The enlightened conservative theology is centered on Christ. That
is, its ultimate goal is to reveal the person of Christ, as we know him
through the word of God. This includes the straight Christological
teaching and the salvation that Christ offers to humanity in all its
dimensions and orientation hence, the daily spiritual life is centered
on the personality of Christ.
This theology is conservative; That is, it negates all liberal
tendencies, and adheres with great insistence to the basic truths
and stable doctrines of the Christian faith, which we find declared
throughout the entire Bible, as we find them expressed and explained
in Creeds of Faith of the Early Ecumenical Councils and Faith
Affirmations of the Evangelical Reformation. However, this theology
is not static or rigid ; Despite the full adherence to the fundamentals
- that is, the Bible and the fundamentals of the Christian faith that
are untouchable ,yet in the meantime we do not follow the radical
fundamentalist way of comprehension that does not follow renewal
under the changes in the society in which we live. That is, we cling
to the principles without being rigid in our way of thinking
On the other hand, this theology is enlightened; That is, it is
open to the Other, and believes that learning and understanding
the Christian faith and its doctrinal constants is an educational
process. This process does not end, on the contrary it continues
throughout life. Consequently, a theology seeks to continuously
reform itself, and seeks to understand the Bible in an ongoing way.
The opposite of this enlightenment is being closed to traditional
methods of understanding, as if the task of understanding the
Christian faith had ended in the past. That means that if there is
something unprecedented we can learn from the reading of the Old
Testament by Christ and Paul and others, it is that there are hidden
treasures within these books, our faithfulness and honor towards the
Bible is to focus on studying and learning it in order to understand it
with new visions. Christ himself also said “Then said he unto them,
Therefore every scribe [which is] instructed unto the kingdom of
heaven is like unto a man [that is] an householder, which bringeth
forth out of his treasure [things] new and old.” (Matthew 13:52).
Radical fundamentalism tends to cling to its single-minded without
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