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رسالة القيامة 
لعالٍم مضطرب

بقلم
رئيس التحرير

د.ق.أندريه زكي
ِة بِمْصر رئيُس الطائفِة اإلنجيليَّ

ِة ِة للخدماِت االجتماعيَّ ِة اإلنجيليَّ رئيُس الهيئِة القبطيَّ

 ، ا جزيلاً القيامة من األموات، هذا العنوان الذي يحمل في طياته فرحاً
وانتصاراًا على الموت والشر، حتى لو كنا نحتفل به في ظروف تشوبها 
االضطرابات والقلق في شتى أنحاء العالم؛ فل يزال الخوف من جائحة 
كورونا وتبعاتها يسود العالم، رغم أنه من نعم اهلل على اإلنسانية أن أعطانا 
اللقاح الذي ساعد في السيطرة على الجائحة وانتشار الفيروس إلى حد 
بحرب  لنفاجأ  الجائحة  من  الدرس  اإلنسانيُة  تتعلم  لم  ولألسف  كبير. 
التحتية ألوكرانيا،  البنية  الكثير من  دّمرت  وأوكرانيا  بين روسيا  مدمرة 
وامتدت آثاُر هذه الحرب لتشمل العالم كله، على شكل أزمات اقتصادية 
نتجت عن ارتفاع أسعار البترول وانخفاض قيمة عملت محلية في عدة 

دول مقابل الدوالر األمريكي. 
هذه الظروف تدفعنا للتساؤل: ماذا يعني أن نحتفل بالقيامة في ظل 

هذه التحديات؟  
القيامة؛ مدينة في أزمة،  المشهد في أورشليم وقت  لذا دعونا نقرأ 
تعيش في ظل اضطرابات سياسية، من قبل مستعمر روماني، قاٍس متجبِّر. 
واضطرابات اقتصادية تمثلت في ازدياد الفقر وارتفاع أسعار السلع، وعدم 
ا لما سجله المؤرخ اليهودي  قدرة الكثيرين على تأمين مسكن آدمي، وفقاً



إلى ذلك،  الميلدي. باإلضافة  القرن األول  الذي عاش في  يوسيفوس، 
ليس  الروماني،  المستعمر  فرضها  التي  بالضرائب  الشعب  كاهل  أُثقل 

بهدف المنفعة العامة، مما تسبب في العديد من الثورات.  
هذه الظروف السياسية واالقتصادية انعكست على الواقع االجتماعي؛ 
إذ يسجل فيلون -المؤرخ اليهودي السكندري الذي عاش في القرن األول 
الميلدي- أن المجتمع في أورشليم كان مليئاًا بالتجاذب بين فئات المجتمع 
المختلفة. وقد عاش السيد المسيح -في قلب هذا المشهد- يعلن قيم 

ملكوت اهلل ومبادئه.
ويروي لنا إنجيل يوحنا 20: 19- 23، كيف ظهر السيد المسيح للتلميذ 
ا َكانَْت  بعد قيامته النتشالهم من روح االضطراب والخوف، إذ يقول: »َولَمَّ
ُل األُْسبُوِع، َوَكانَِت األَبَْواُب ُمَغلََّقةاً َحيُْث َكاَن التََّلِميُذ  َعِشيَُّة ذِلَك الْيَْوِم، َوُهَو أَوَّ
ُمْجتَِمِعيَن ِلَسبَِب الَْخْوِف ِمَن الْيَُهوِد، َجاَء يَُسوُع َوَوَقَف ِفي الَْوْسِط، َوَقاَل 
ا َقاَل هَذا أََراُهْم يََديِْه َوَجنْبَُه، َفَفِرَح التََّلِميُذ ِإْذ َرأَْوا  لَُهْم: »َسَلٌم لَُكْم!« َولَمَّ
ا: »َسَلٌم لَُكْم! َكَما أَْرَسلَِني اآلُب أُْرِسلُُكْم أَنَا«.  . َفَقاَل لَُهْم يَُسوُع أَيْضاً بَّ الرَّ

وَح الُْقُدَس««. ا َقاَل هَذا نََفَخ َوَقاَل لَُهُم: »اْقبَلُوا الرُّ َولَمَّ
مجموعة من التلميذ ُصلب معلِّمهم، ويشعرون بالتهديد من أن يلقوا 
االجتماعي،  االضطراب  من  عادية  غير  حالة  يعيشون  المصير،  نفس 
ويختبئون في غرفة أبوابها »مغلَّقة«، يسيطر عليهم الخوف من مستقبل 
وتبعوا  أغلبيتهم وظائفهم  إذ ترك  اقتصادي صعب  غير واضح، وظرف 

السيد المسيح.
 تتجلى عظمة اهلل هنا أنه أقدر من كل األبواب المغلقة، فأّياًا كان ما 
يسيطر على مشاعرنا من قلق وخوف، فاهلل في العل أقدر، وتدخلته 

فائقة للطبيعة، تفوق تصوراتنا وحلولنا البشرية. 
إن رسالة القيامة لنا اليوم هي رسالة السلم وسط التحديات؛ فإن 
كان الموت هو أكثر ما يخيف اإلنسان، فالمسيح انتصر عليه وعلى كل ما 
يخيف اإلنسان ويهدده. لهذا ونحن نحتفل اليوم بالقيامة، نتذكر أن اهلل 
موجود ويرى، ويشعر بنا وبتحدياتنا، ويأتي وسط األبواب المغلقة، وسط 

الخوف، ووسط الحروب لينقذ اإلنسانية. 
القيامة إرسالية وتكليف لنا اليوم، كل في موقعه، لنشر هذا السلم 
ا بأن نذهب لكل من يعيش  والدعوة إليه. نعم، القيامة تكليف لنا جميعاً
الشك  من  والعوز،  الفقر  من  والقلق،  الخوف  من  مغلقة،  أبواب  خلف 
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واالضطراب ونحمل رسالة السلم بكل أشكاله. إرسالية القيامة تشمل 
تغيير واقع اإلنسانية من حولنا. يدعونا السيد المسيح ككنيسة أن ننطلق 
للعالم ونحمل همومه ونشاركه اضطراباته ونجعل السلم رسالة فعلية 

وسط العالم المضطرب.
لقد قدم القادة المسيحيون هذه الدعوة لألطراف المتحاربة أن رسالة 
الكنيسة أن تعلن أن الحرب ال تحقق مشيئة اهلل. وحينما تعلن الكنيسة 
وسط  وفّعال  فعلي  بشكل  المسيح  إرسالية  تحمل  فإنها  الرسالة  هذه 
االضطراب العالمي. تدمير اآلخر ال يحقق مقاصد اهلل بل هو شر يأتي 

من حسد وحقد وطمع اإلنسانية.
أن تخرج  المنبر  الدعوة من على  نقدم  كقادة مسيحيين  اليوم  ونحن 
ساعدوا  والمحتاج.  للمسكين  أعطوا  آالمه.  وتحمل  للمجتمع  الكنيسة 
الُمهمشين  الضعفاء  بها حال  تغيروا  والمظلوم. فكروا في طرق  الفقير 
ا  في المجتمع. أن تحتفل بالقيامة هو أن تنفذ إرساليتها بأن: تخلق سلماً

حيث ال يوجد سلم..
في القيامة رسالة تجديد للخليقة، تجديد لشخصياتنا، كما تجددت 
شخصيات التلميذ المضطربة إلى أشخاص جاهروا بالحق بكل جرأة، 
المقاومة  قادرة على  أن يجعلنا شخصيات  أن يجددنا،  يريد اهلل  هكذا 
ا  والصمود، نكتسب من الظروف الصعبة والتحديات قدرةاً وقوةاً واستعداداً

لمواجهة كافة الظروف.  
ذواتنا،  نغير  داخلنا،  من  نتجدد  أن  اليوم،  ا  جميعاً لنا  الدعوة  فلتكن 
نخضعها ليد اهلل القوية والقادرة على إحداث التغيير العميق لنفوسنا، 
وننطلق لنبشر بالسلم، فقد امتدح السيد المسيح صانعي السلم: »ُطوبَى 
َلِم، ألَنَُّهْم أَبْنَاَء اهلِل يُْدَعْوَن« )إنجيل متى 5: 9(. نحن مكلفون  ِلَصاِنِعي السَّ
شين والفقراء وكل المضطربين والخائفين من  من قبل اهلل بأن نعين المهمَّ

ظروف الحياة وتحدياتها. 
المجهودات  كل  نجاح  وقيادتها من أجل  الحبيبة،  أصلي ألجل بلدنا 
والسعي نحو تحقيق السلم والتماسك المجتمعي، وتغيير حياة المليين 
ا ألجل الرئيس  من الفقراء وتقديم حياة آدمية كريمة لإلنسان، أصلي أيضاً
ا أمام كل التحديات، وأن يوفقهم في خدمة  والحكومة ليعينهم اهلل دائماً

بلدنا وبناء مستقبلها.    
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األوكرانية  الروسية  الحرب  ألقت 
المعاصر،  التفكير  على  بظللها 
في  العالم  يعيش  الحروب  ظل  ففي 
السلم  إلى  ويتطلَّع  واضطراٍب  قلٍق 
افتتاحية  كانت  ولذلك  والطمأنينة، 
أندريه  القس  الدكتور  التحرير  رئيس 
تحت   2022 لعام  القيامة  رسالة  زكي 
عالٍم  في  القيامة  »رسالة  عنوان: 
مضطرٍب«، وقد رصد فيها التحديات 
االضطرابات  تشوبها  ظروٍف  في 
والقلق في شتى أنحاء العالم؛ فل يزال 
وتبعاتها  كورونا  جائحة  من  الخوف 
اهلل  نعم  من  أنه  رغم  العالم،  يسود 
على اإلنسانية أن أعطانا اللقاح الذي 
الجائحة  على  السيطرة  في  ساعد 
كبير.  حدٍّ  إلى  الفيروس  وانتشار 
الدرس  اإلنسانيُة  تتعلم  لم  ولألسف 
رة  مدمِّ بحرب  لنُفاَجَأ  الجائحة  من 

الكثير  دّمرت  وأوكرانيا  روسيا  بين 
وامتدت  ألوكرانيا،  التحتية  البنية  من 
كله،  العالم  لتشمل  الحرب  هذه  آثاُر 
على شكل أزمات اقتصادية نتجت عن 
ارتفاع أسعار البترول وانخفاض قيمة 
مقابل  دول  عدة  في  محلية  عملت 
هذه  في  ويركز  األمريكي،  الدوالر 
رسالُة  القيامة  في  أنه  على  الرسالة 
لشخصياتنا،  تجديد  للخليقة،  تجديد 
التلميذ  شخصيات  تجددت  كما 
جاهروا  أشخاص  إلى  المضطربة 
بالحق بكل جرأة، هكذا يريد اهلل أن 
قادرة  شخصيات  يجعلنا  أن  دنا،  يجدِّ
من  نكتسب  والصمود،  المقاومة  على 
الظروف الصعبة والتحديات قدرةاً وقوةاً 

ا لمواجهة كافة الظروف.   واستعداداً

إعلن  ومناسبة  العدد  دراسة  وفي 

القّس عيد صالح

مدير التحرير

في هذا العدد تقرأ
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المجتمع  عام  هو  2022م  عام  أن  الدولة 
إبراهيم دراسة  المدني يكتب القس سامح 
هامة عن »يسوُع على الهامش: قراءة روائية 
في اإلنجيل بحسب مرقس« حيث يشير إلى 
أن الجميع يُحبُّ المركز ال الهامش. الهامُش 
ال  الهامش  أضواء،  دون  ا،  بعيداً متروٌك 
يستقبل الثناء، مساحتُه مهضومٌة من المتن، 
، ُمهَمٌل، تافٌه.  ال يجذُب االنتباهَ، منبوٌذ، منسيٌّ
تبدأ الرواية وتنتهي بالناصرة المهمشة، في 
إصراٍر ال يلين على وضع الهامش في قلب 
مقابل  البرية  األحداث.  مركز  في  القصة، 
أورشليم، قبر يسوع  الجليل مقابل  الهيكل، 
بيلطس  قصر  مقابل  المصلوب  الناصري 
الحاكم، إنَّ رواية مرقس كلها هي قصة هذا 
الدراسة  وتدور  المقابلت.  وهذه  الصراع، 
من  يسوع  واقتراب  والمركز  الهامش  حول 

الفئات المهمشة والمنبوذة.

محسن  القس  يكتب  القيامة  ذكرى  وفي 
منير دراسةاً بعنوان »القيامة حدث تاريخي 
قيامة  أن  إلى  ويخلص  يومي؟«  اختبار  أم 
المسيح ال يمكن اختزالها فقط في االحتفال 
كل  في  يتغلغل  حدٌث  هي  بل  بها،  السنوّي 
القيامة  دروس  على  ويركِّز  الحياة.  جوانب 
مشاهد  أربعة  في   20 يوحنا  على  بناءاً 
ودروس: القبر الفارغ رسالة بيقين التدخل 
والمحدودية  العجز  مع  للتعامل  اإللهي 
الحزن،  وتجاوز  المجدلية  مريم  البشرية، 
التلميذ واختبار السلم، توما ومواجهة كل 

الشكوك والمخاوف.

ملف العدد

الروسية  األزمة  تغافل  يمكن  ال  كان 
في  التحرير  مجلس  فكر  فقد  األوكرانية؛ 
مختلفة  سياقات  في  الموضوع  هذا  تناول 
كاملاً  ا  ملفاً صت  وخصَّ والتحليل  بالنظر 
لتناول موضوع الحروب وتأثيرها على الفكر 
يتعرض  واالقتصادي.  والسياسي  الديني 
ثم  المختلفة،  الحروب  ألشكال  الملف 
والرؤية  األخلقية،  والرؤية  الكتابة،  الرؤية 

اللهوتية المعاصرة، ثم الرؤية الفنية.  

أواًل: المفهوم المعاصر للحروب، ولماذا؟

مفهوم  عن  لبيب  هاني  األستاذ  يكتب 
ا  تأثيراً »أكثرها  بعنوان:  مقالة  الحروب 
حروب  والخامس.  الرابع  الجيل  ا  وتدميراً
المقالة  تتعرض  االفتراضية!«  المعلومات 
قديمة،  ظاهرة  بوصفها  الحروب  لظاهرة 
بنا  ليصل  الحروب  أجيال  عن  يتحدث  ثم 
إلى خطورة حروب الجيل الرابع والخامس 
وموقف  وأهدافها  االفتراضية  والحرب 

مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

عطاهلل  فيكتور  القس  بنا  يحلق  ثم 
»لماذا  هام:  سؤال  صيغة  على  مقال  في 
رؤية  خلل  من  عليه  ويجيب  الحروب؟« 
اإلصحاح  يعقوب  رسالة  على  مبنية  كتابية 
جذوِر  إلى  تجلياتها  تظهر  وقد  الرابع 
أنانيُة  إنها  البشرية.  والصراعاِت  المشاكِل 
محبِة  عن  إنها  البشرية.  طبيعِتنا  وجشُع 
الذات ال وبل عن عشِق وعبادِة الذات. روُح 
الشر هذا يسعى لجذبنا وإغوائنا لتَقبُِّل ما 
يُطرح علينا من فساٍد فكري وأخلقي وحتى 
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ديني، وينمي فينا محبَة الذات والطمع، بل 
والسعي خلف المراكز والسلطة والجاه.

ثانًيا: الرؤية الكتابية للحروب

إلى  النظر  ا  دائماً الحروب  قضية  وتثير 
الموضوعات الصعبة في الكتاب المقدس 
مثل قضية الحرب في العهد القديم التي 
تحت  ويصا  ديفيد  األستاذ  لها  يتعرض 
ناقش  وقد  القديم«  العهد  »حروب  عنوان 
وقضاياه  إشكالياته  بكافة  الموضوع  هذا 
الصعبة  للمواقف  بالتحليل  متناوالاً 
اهلل  وصورة  به  لحقت  التي  والتبريرات 
هي  إسرائيل،  وصورة  القديم  العهد  في 
هذا  لمعالجة  كثيرة  قضايا  تثير  دراسة 

المهم. الموضوع 

وفي ذات السياق، يتناول الدكتور القس 
عاطف مهني تحت عنوان »الحروب واألوبئة 
المسيح  ومجيء  الزمان  نهاية  وعلمات 
«، وتتعرض الدراسة لتساؤالت تتجدد  ثانيةاً
وكوارث  ضيقات  إلى  العالم  تعرض  كلما 
وحروب مثل: هل هذه علمات النهاية؟ هل 
ما نراه هو تحقيق للنبوات االسخاتولوجية 
)أي المتعلقة باألمور األخيرة( وقرب مجيء 
المسيح ثانيةاً؟ ماذا علينا أن نفعل ككنيسة 

أمام هذه العلمات؟

ثالًثا: الرؤية األخالقية للحروب

الدكتور  يناقش  األخلقية  الناحية  ومن 
عنوان:  تحت  دراسة  يوسف  هاني  القس 
من  الكاتب  أخذ  وقد  والحرب«  »األخلق 
ونبذ  والحب  للوحدة  مدخلاً  الرب  عشاء 
القس  ويناقش  المختلفة.  بأشكاله  العنف 

نظرية  عن  دراسته  في  عزمي  جوهر 
عادلة  حرب  توجد  وهل  العادلة«  »الحرب 
من  للنظرية  ا  شرحاً ويقدم  األساس؟  في 

جوانبها المختلفة.

المعاصر  الالهوتي  التفكير  رابًعا: 
وهيرمان  بنهوفر  ديتريش  والحروب، 

باڤينك

المعاصر  اللهوتي  الفكر  مناقشة  وفي 
أولها  لدراستين  نتعرض  الحروب  لقضية 
»الفكر اللهوتي ومآسي الحروب: ديتريش 
موريس  القس  للدكتور  ا«  أنموذجاً بنهوفر 
الفكر  دور  الدراسة  هذه  تناقش  أمين 
بشكٍل  القومية  األزمات  أمام  اللهوتي 
التركيز  مع  خاص  بشكٍل  والحروب  عام 
على بنهوفر كنموذٍج. كيف يستجيب الفكر 
كيف  الحروب؟  ومآسي  ألزمات  اللهوتي 
احتياجات  مع  المسيحي  اللهوت  يتفاعل 
»ِقَراءة  ثم  كهذه؟  أزمات  ظل  في  اإلنسان 
الَحرِب  َعِن  باڤينك  هيرمان  ِفكر  ِفي 
والَمسيحية« لألستاذ مينا عبد اهلل أنيس، 
الُمصلح  نظرة  المقال  هذا  في  يسرد 
من  للَحرب  باڤينك  هيرمان  الهولندي 
هيرمان  نظرة   : أوالاً جوانب.  ثلثة  خلل 
ثانياًا:  الَحرب.  عن  القديم  للعهد  باڤينك 
عن  الجديد  للعهد  باڤينك  هيرمان  نظرة 
الَحرب. ثالثاًا: استنتاجات هيرمان باڤينك 

اللهوتية عن الَحرب. 

خامًسا: الرؤية الفنية للحروب

قراءة  وديع  عادل  بيتر  القس  يقدم 
والمواقف   Hacksaw Ridge لفيلم  نقدية 



7 مايو 2022

ت  األخلقية التي تثيرها الحروب بين التزمُّ
التي  العملية  والمواقف  واالنفتاح،  الدينّي 

تثيرها الحروب.

عرض كتاب

عرض  المجلة  في  الثابتة  األبواب  من 
كتاب، يقوم به في هذا العدد األستاذ جرجس 
لكريستوفر  »الخلص«  لكتاب  صبحي 
رايت، الذي صدر عن دار الثقافة في عام 
الكتاب  يضم  هارفي.  وليم  ترجمة   ،2005
الخلص  علقة  تتناول  فصول  سبعة 
واإللهية؛  اإلنسانية  الجوانب  بمختلف 
الخلص  البشري،  واالحتياج  الخلص 
وهوية اهلل الفريدة، الخلص وبركات عهد 
الخلص  اهلل،  عهد  وقصة  الخلص  اهلل، 
واختبارنا، الخلص وسيادة اهلل، الخلص 
بمجموعة  فصل  كل  وينتهي  اهلل.  وَحَمل 

أسئلة للمناقشة.

شذرات كتابية 

يقدم الشيخ أسامة رشدي مجموعة من 
الشذرات الكتابية بطريقة تأملية بانية. 

من التراث العربّي المسيحّي

من كنوز التراث العربّي المسيحّي ننشر 
سبت  ليلة  تُقرأ  يوحنا  رؤيا  لسفر  »مقدمة 
الفرح« للصفي ابن العسال في القرن الثالث 
عشر الميلدّي الذي يمثل العصر الذهبّي 
لإلنتاج العربّي المسيحّي، عن مخطوط الدار 
وضبطها  بتحقيقها  قام   ،190 البطريركية 
الباجوشي عضو  إسحق  األستاذ  لها  م  وقدَّ

لجنة التاريخ القبطّي.

ملحق النسور

الخليج  »حرب  كتاب  هو  النسور  ملحق 
فارس،  فايز  القس  للدكتور  العالم«  ونهاية 
يتناول  صلح.  عيد  القس  وتقديم  تحرير 
فارس  فايز  القّس  الدكتور  الذكر  طيب 
للكنيسة  الراعي األسبق   ،)2012 -1928(
اإلنجيلّية الثانية بالمنيا، في هذه العظات 
ونهاية  الخليج  »حرب  عنوان  تحت  الثلث 
الحرب  لعلقة  موضوعية  نظرة  العالم« 
والعظات  المقدس،  الكتاب  في  بالنبوات 
ونبوات  الخليج  »أزمة  األولى  هي:  الثلث 
موضوع علقة  فيها  يناقش  العالم«  انتهاء 
باأليام األخيرة،  الخليج وأية حروب  حرب 
وموضوع تحديد األوقات واألزمنة وواجب 
االستعداد الدائم ثم المسؤولّية الحاضرة. 
األمان«  انهيار  من  »صور  بعنوان  الثانية 
التي تُبنى على ثلثة أمور، وهي: الطمأنينة 
األنانّية  المضللة،  الحكمة  الباطلة، 
اهلل  »ملكوت  عنوان  تحت  الثالثة  القاتلة. 
أمرين  عن  فيها  يتحدث  التاريخ«  وحركة 
اإلنسانّي،  التاريخ  في  اهلل  ملكوت  هما: 
ثم  اإلنسانّي.  التاريخ  في  اهلل  أبناء  ودور 
تحتوي  أدبي  بمسرد  دراسة  الملحق  مع 
الدكتور  الذكر  طيب  كتبها  التي  الكتابات 

القّس فايز فارس.
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البشري  والصوت  بالهيكل،  وال  بأورشليم  ال  مرقس  إنجيل  يبدأ 
األول ال يصدر عن كاهٍن أو رجِل ديٍن رسمي. هناك في برية يهوذا، 
يضبط مرقس عدسة سرده لترصد اللقطة األولى، وبطلها يوحنا 
وطعامه  اإلبل،  وبر  من  خشنة  بسيطة  بمالبس  رجٌل  المعمدان، 
عسل وجراد البرية )مر 1: 6(، في مشهٍد يعود بالقارئ/المستمع 
وإلى   ،)8  :1 مل   2( إيليا  الشمال  نبي  إلى  البعيد،  الماضي  إلى 
البرية  عسل  وأطعمهم  شعبه  اهلل  حفظ  حين  األبعد،  الماضي 
ممزوًجا بطعم الحرية الذي كانوا قد عدموه طوياًل بسبب عبودية 

فرعون مصر )تث 32: 14-9(.

يسوُع على الهامش:
قراءة روائية في اإلنجيل 

بحسب مرقس

دراسات

القس سامح إبراهمي
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المرة  في  المعمدان،  صوُت  يرتفُع 
إنجيل  في  فيها  ينطق  التي  الوحيدة 
 : قائلاً »األقوى«  بمجيء  ا  ُمبشراً مرقس، 
 :1 )مر  مني«  أقوى  هو  من  بعدي  »يأتي 
 ίσχυρότερός »أقوى«  اللقب   .)7
في  مرقس.  رواية  في  أخرى  مرة  يرد  لن 
القراء/ يعرف  روايته،  من  الثالث  الفصل 
الذي  »األقوى«  هو  يسوع  أنَّ  المستمعون 
ربط »القوي« )الشيطان( ونهب أمتعته )مر 

  .)27 :3

يصدم القارئ صدمة شديدة وهو يترقب 
األحداث  إلى مسرح  »األقوى«  مجيء هذا 
يكتب  الجليل.  ناصرة  من  أنه  فيكتشف 
المختصرة  المباشرة  بطريقته  مرقس 
األيام  تلك  »وفي   : قائلاً الخشونة،  شديدة 
من  واعتمد  الجليل  ناصرة  من  يسوع  جاء 
الناصرة   .)9  :1 )مر  األردن«  في  يوحنا 
اليهودي  العاِلم  يخبرنا  مغمورة.  مدينة 
 Geza Vermes، وهو مهتم بالعهد الجديد 

كتابه  في  التاريخي،  يسوع  عن  وبالبحث 
أن   ،Jesus and the World of Judaism

الناصرة مدينة حقيرة ال ذكر لها في العهد 
وال  يوسيفوس،  كتابات  في  وال  القديم، 
وأنَّ  التلمود،  في  وال  اليهودية  المشنا  في 
أقدم إشارة للناصرة، خارج العهد الجديد، 
الثالث  بالقرن  يؤرخ  أثري  جاءت في نقش 
أو الرابع الميلدي. أّما الجليل عامة، فكما 
يقول Vermes، فكان يُنظر ألهله من أهل 
وأهل  وفقراء  بُسطاء  أنهم  على  اليهودية 

تعليم  وبل  سيئة  سمعتهم  وكانت  األرض، 
الهيكل  عن  مقطوعون  إنهم  حيث  ديني 
أورشليم،  في  التعليم  مراكز  عن  وبعيدون 
إليه  يُشار  ما  عادة  كان  »الجليلي«  إنَّ  بل 
أْي   ،Gelilishoteh بـ  الربيني  األدب  بلغة 

الغبي. الجليلي 

على  مرقس  يركز  األمر،  حقيقة  في 
كل  رغم  الجليل،  ناصرة  إلى  يسوع  انتماء 
بها من دونية. الحظ جاك دين  ما يحيط 
 The Christology of كينجسبري في كتابه
يُحيُط إنجيله  أنَّ مرقس   Mark›s Gospel

ينتمي  قصته  بطل  أنَّ  على  بالتأكيد  كله 
للناصرة )1: 9؛ 16: 6(. حين ظهر يسوع 
على مسرح األحداث، نقرأ أنه من ناصرة 
ليسوع  إشارة  وآخر   )9  :1 )مر  الجليل 
الملك  خاطب  كيف  نقرأ  الرواية،  في 
النساء في القبر عن قيامته بالقول »يسوع 
 :16 )مر  قام«  قد  المصلوب.  الناصري 
6(. وما بين البداية والنهاية تتكرر حقيقة 
ا )1: 24؛  انتماء يسوع لناصرة الجليل كثيراً

10: 47؛ 14: 67(.
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يُحبُّ الجميُع المركز ال الهامش. الهامُش 
ال  الهامش  أضواء،  دون  ا،  بعيداً متروٌك 
من  مهضومٌة  مساحتُه  الثناء،  يستقبل 
 ، منسيٌّ منبوٌذ،  االنتباهَ،  يجذُب  ال  المتن، 
مهمٌل، تافٌه. تبدأ الرواية وتنتهي بالناصرة 
وضع  على  يلين  ال  إصراٍر  في  المهمشة، 
مركز  في  القصة،  قلب  في  الهامش 
الجليل  الهيكل،  مقابل  البرية  األحداث. 
الناصري  يسوع  قبر  أورشليم،  مقابل 
المصلوب مقابل قصر بيلطس الحاكم، إنَّ 
رواية مرقس كلها هي قصة هذا الصراع، 
هذه المقابلت. يقول كينجسبري في كتابه 
عن  مرقس  قصة  إنَّ   ،Conflict in Mark

يسوع  بين  صراع  صراع؛  قصة  هي  يسوع 
جهة،  من  السلطة،  حول  اليهود  والقادة 

وبين تلميذه حول فهم حياة  بينه  وصراع 
التلمذة والخدمة، من جهة أخرى. الصراع 
ينحاز  والهامش،  المركز  بين  صراع  هنا 
يسوع فيه إلى البرية، ال إلى الهيكل، يختار 
اإلنجيل  بداية  من  أورشليم.  ال  الناصرة، 
إلى  للرب  د  الممهِّ مجيء  يرصد  ومرقس 
البرية ومجيء »األقوى« نفسه إلى البرية. 
المهم  تفسيره  في    Ched Myers  الحظ
 ،Binding the Strong Man لمرقس 
اقتباسه  في  ا  متعمداً مرقس  يحذف  كيف 
)مر  إنجيله  مفتتح  في   ،1  :3 ملخي  من 
إلى  الرب  لمجيء  ملخي  إشارة   ،)2  :1
أنا  »ها  العبارة  باقتباس  ويكتفي  هيكله 
أرسل ملكي قدامك،« ليبرز معاداة يسوع 
للمؤسسة الدينية، األمر الذي سيتضح في 
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دخوله للهيكل في مرقس 11، وكأننا أمام 
الجزء الثاني من نبوة ملخي »يأتي السيد 
إلى هيكله« حيث أعلن السيُد رفَض الهيكل 

ا نهائياًا. رفضاً
وأنا  بالمهمشين،  الهامشي  يرتبط يسوع 
هنا أستخدم عنوان عمل العالم الكبير جون 
يُعتبر  الذي   ،A Marginal Jew ماير،  ب 
األعمال  أهم  من  ا  واحداً األربعة  بمجلداته 
عن يسوع التاريخي. يختار يسوع تابعيه من 
صيادي السمك )مر 1: 16-20(. يصاحب 
والعشارين  المنبوذين  المتكررة  والئمه  في 
هي  مرقس  روايُة   .)17-13  :2( والخطاة 
للهامش  ُكليةاً  انتمى  الذي  يسوع  عن  روايٌة 
بيت  اتجاه  في  يذهب  تجده  ال  وساكنيه. 
قائد مئة، األمر الذي نقرأه في إنجيلي متى 
القليلة  المرات  من  واحدة  في   ، مثلاً ولوقا 
)متى  مرقس  ضد  معاًا  فيها  يتحدان  التي 
8: 5-13/لوقا 7: 1-10(. ال يُحيُط نفَسه 
باألقوياء والقريبين من أصحاب النفوذ، وال 
ا من أتباعه كان معروفا  يذكر مرقس أن تابعاً
من دوائر السلطة، مثلما يذكر اإلنجيل الرابع 
رئيس  عند  ا  معروفاً كان  الذي  التلميذ  عن 
الغني  والرجل   .)16-15  :18 )يو  الكهنة 
الرامي،  يوسف  كان  يكرمه  أن  الذي حاول 
وقد أكرمه بعد موته بدفنه )مر 15: 43(، 
بينما في حياته رفض غنيٌّ أن يتبعه و«اغتمَّ 
ومضى حزيناًا ألنه كان ذا أمواٍل كثيرة« )مر 

.)22 :10
احتضن  يسوع  أنَّ  مرتين  مرقس  يذكر 
. في صراع التلميذ حول العظمة،  أطفاالاً
أنَّ  واعتبر  واحتضنه  طفلاً  يسوع  قدم 

المسيح  يقبل  كأنه  مثله  طفلاً  يقبل  من 
9: 33-37(. كذلك احتضن  )مر  شخصياًا 
تلميذه  حاول  أن  بعد  وباركهم،  أطفاالاً 
حضرته  من  وطردهم  عنه  إبعادهم 
)مرقس 10: 13-16(. الطفل يمثل الفئات 
اإلنسانية في  ناقصة  تعتبر  التي  المهمشة 
منتج  غير  الطفل  القديمة.  المجتمعات 
في  يساهم  وال  اقتصادياًا  مفيد  وغير 
المعارك وال الصراعات. تلفت شرين دود 
في كتابها Reading Mark االنتباه إلى أن 
كانوا  اإلنجيل  في  المذكورين  األطفال  كل 
العناية  إلى  يحتاجون  ألحد،  نافعين  غير 
-21 :5( يايرس  ابنة  يفيدون غيرهم؛  وال 

 ،)30-24  :7( الفينيقية  المرأة  ابنة   ،)43
شيطان  من  يعاني  كان  الذي  الرجل  ابن 
يخضعون  أنهم  أو   ،)27-14  :9( الخرس 
-17  :6( هيروديا  كابنة  األشرار  لتحكم 

29(. يسوع يحتضن الطفل وبهذا يعلن أنه 
قريب من الصغار، والوضعاء، الذين ليست 

لهم قيمٌة.

ا في إنجيل مرقس يدلل  ا بارزاً لعلَّ مشهداً
على هذا التوجه، وهو مشهد إشباع اآلالف 
في األصحاح السادس )6: 30-44(. يسوع 
قوت  يمتلكون  ال  الذين  بالفقراء  محاط 
وينعش  يشبعهم  أن  يسوع  يصر  يومهم، 
الناَس  تلميُذه  يُجلس  الخائرة،  قوتهم 
تحيل  عبارة  وهي  األخضر،  العشب  على 
القاريء، ضمن إيحاءات أخرى، إلى مزمور 
مراع  في  قطيعه  الراعي  يربض  حيث   23
مدهشة  وليمة  في  الجميع  يتكئ  خضراء. 
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معا، يتنقل الطعام من يسوع إلى التلميذ 
قراء  نحن  نعود،  حين  الشعب.  إلى  ومنهم 
اإلنجيل، إلى المشهد السابق مباشرة نقابل 
يحيط  مميتة.  ماجنة  وليمة  أخرى،  وليمة 
الشعب  بعامة  ال  نفسه،  الملك  هيرودس 
وال المهمشين كيسوع »ملك اليهود« وممثل 
بالعظماء  نفسه  يحيط  بل  اهلل،  ملكوت 
وقوات األلوف ووجوه الجليل. ترقص ابنة 
المعمدان  يوحنا  رأس  وتطلب  هيروديا 
برأس  الطبق  يتنقل  ا.  دماً يقطر  طبق  على 
المعمدان، في مشهد دموي رهيب، من يد 
السياف إلى يد الصبية ومنها إلى يد أمها 
أن  التلميذ  يسوع  يأمر  بينما  الشريرة. 
يهتموا بالناس، ال يستطيع هيرودس الملك 

وليمة  تنتهي  المعمدان.  حياة  يحفظ  أن 
 ،)29  :6( المعمدان  جثة  برفع  هيرودس 
بينما تنتهي وليمة يسوع برفع اثنتي عشرة 

ا )6: 43(. ا فائضاً قفة مملوة خيراً
والمركز  الهامش  بين  الصراع  هذا 
نجده على مستوى شخوص رواية مرقس. 
بين  مقابلة  نجد  العاشر  اإلصحاح  في 
 )27-17  :10( الغني  الرجل  شخصيتين، 
 .)52-46  :10( األعمى  وبارتيماوس 
بينما يظن التلميذ أنَّ هذا الرجل الغني 
الوصايا منذ حداثته سيرث  الذي يحفظ 
الحياة األبدية، رجل في مكانته ال بد من 
أنه في المركز، يمضي هذا الرجل حزيناًا 
من حضرة يسوع، يطويه النسيان ويختفي 
وال يستمر وجوده على مسرح األحداث إال 
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. كان هذا الرجُل الوحيَد في مرقس  قليلاً
ويرفضها.  التبعية  دعوةُ  له  تُوجُه  الذي 
استقبلت  شوكية  تربةاً  الرجل  هذا  كان 
من  منعها  الغنى  غرور  لكن  يسوع  كلمة 
ا  ا وانتهى ذكره سريعاً اإلثمار فانزوى بعيداً
ا )قابل مر 10: 22 مع مر 4: 18(.  سريعاً
األعمى،  بارتيماوس  نرى   ،10 في مرقس 
ا على الهامش، »على الطريق« )مر  شخصاً
يشير  النص  لهذا  تفسيره  في   .)46  :10
اليونانية   العبارة  أنَّ  إلى  بورينج  يوجين 
هنا  إال  ترد  لم   παρὰ τὴν ὁδόν
 .)46  :10 15؛   ،4  :4( الزارع  مثل  وفي 
يقول  للنص  ماركوس  جول  تفسير  وفي 
الطريق  قارعة  على  الجالس  األعمى  إنَّ 
الذي  األمر  الناصري،  يسوع  عن  يسمع 
كان بمثابة كلمة الرجاء له. يحاول كثيرون 
متخذين  هذه،  الرجاء  كلمة  وقتل  إسكاته 
الكلمة  يحارب  وهو  الشيطان  دور  بذلك 

نزعها.   محاوالاً 

أقصى  إلى  ا  بارتيماوس هذا عنيداً كان 
أقصى  إلى  اإلرادة  وصلب  العناد  حدود 
وكأنه  ا  عارماً أثار صخباًا  الصلبة،  حدود 
الناس  جعل  الموج  هائُج  مضطرٌب  بحٌر 
)قابل  البحر  يسوع  انتهر  كما  ينتهرونه 
قصة  تنتهي   .)39  :4 مع   48  :10 مر 
يجلس  كان  الذي  الهامشي،  بارتيماوس 
القصة،  بداية  في  الطريق  قارعة  على 
الطريق،«  »على   παρὰ τὴν ὁδόν
الطريق«  »في   ἐν τῇ ὁδῷ صار  بأنه 
الذي منعه  الغني  المركز. على عكس  في 
غناه من تبعية يسوع، يطرح األعمى رداءه 

ويأتي  عطايا  من  فيه  ما  بكل   )50  :10(
للصليب.   في طريقه  ويتبعه  يسوع  إلى 

في األصحاح الثاني عشر أرملة فقيرة ال 
تمتلك إال فلسين تقف في مقابلة صارخة 
مع الكتبة الذين يأكلون بيوت األرامل وفي 
مقابلة صارخة مع كل األغنياء الذين ألقوا 
 :12 )مر  فضلتهم  من  الهيكل  خزانة  في 
38-44(. قدمت هذه األرملة والمرأة التي 
سكبت قارورة الطيب كثير الثمن على رأس 
والبذل.  للعطاء  مثاليْن   )3  :14 )مر  يسوع 
ا  كان يهوذا اإلسخريوطي في المركز »واحداً
المرأة  هذه  عكس  لكنه  عشر«  االثني  من 
الفضة،  عن  بحث  الطيب،  سكبت  التي 
مفضلاً األخذ على العطاء )14: 11-10(. 
المركز  أنفسهم في  على عكس من يظنون 
 )39  :12( األولى  المتكآت  ويستحقون 
األرملة  هذه  يسوع  مدح  الثناء،  ويستحقون 
 ὅλον τὸν أو  التي قدمت كل معيشتها، 
βίον αὐτῆς )»كل حياتها«( وصارت إلى 
جانب ابن اإلنسان الذي أتى »ليبذل نفسه« 

فدية عن كثيرين )10: 45(. 

تقتربون  من  يا  طوباكم  أقول:  ا  أخيراً
تخدمون  من  يا  طوباكم  المنبوذين!  من 
بعيَدا عن األضواء والمركز! طوباكم ألنكم 
المهمشين،  ملك  يسوع،  من  تقتربون  بهذا 
ا على عقب حين  رأساً الموازين  الذي قلب 
آخرين،  يكونون  أولون  كثيرون  »لكْن  قال 
وأعلن   )31  :10 )مر  أولين«  واآلخرون 
: »إذا أراد  صراحة قانون ملكوت اهلل، قائلاً
ا  أحٌد أن يكون أوالاً فيكوُن آخَر الكل وخادماً

للكل« )مر 9: 35(
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 )1  :1 )يو  بيننا  والكلمة صار جسًدا وحل  الكلمة،  كان  البدء  في 
وعاش يعلن ما جاء من أجله وأتم عمله الفدائي على الصليب ودفن 
وقام في اليوم الثالث حسب الكتب )1كو 1٥: 4(. وصرنا -كمسيحيين- 
يمكن  المسيح  قيامة  هل  ترى  لكن  عام.  كل  الحدث  بهذا  نحتفل 
اختزالها فقط في االحتفال السنوي بها؟ أم هي حدث يتغلغل في 

كل جوانب حياتنا؟

مقال / رأي

القيامة
حدث تاريخي 

أم اختبار يومي؟
القس محسن منير

القس محسن منير



15 مايو 2022

القيامة حدث تاريخي أم اختبار يومي؟

بصورة  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 
لجولة  القارئ  عزيزي  أدعوك  صحيحة، 
إنجيل  من  العشرين  اإلصحاح  في  ا  معاً
لهذا  أفضل  فهم  ونحو  يوحنا.  البشير 
عن  سريعة  فكرة  إلى  نحتاج  اإلصحاح 

مسرح أحداثه.
المجتمع  السبت في  يوم  لقد كان حلول 
والتنقل،  السفر  على  ا  قيوداً يضع  اليهودي 
ا على أتباع يسوع -المتألمين  لذا كان لزاماً
في  اليوم  يقضوا  أن  وموته-  صلبه  بعد 
حداد، فقد كان التقليد اليهودي يلزم بطقس 
حدادي معين يتم في القبر أثناء األيام الثلثة 
في  -جاء  لهذا  ا  وطبقاً الوفاة.  بعد  األولى 
األحد »أول األسبوع« بعض من تابعي يسوع 
تقريباًا  الزيارة  تمت  الطقس،  هذا  ليتمموا 
في الساعات ما بين الثالثة والسادسة بعد 
منتصف الليل. ولقد كان القبر منحوتاًا في 
ا بحجر كبير مستدير ينحدر  الصخر ومغلقاً
على منزلق من أعلى إلى أسفل ونهايته في 
مقابل فتحة القبر إلغلقه. وكان من السهل 
العديد  يتطلب  كان  لكنه  القبر،  نسبياًا غلق 

من الرجال األقوياء لفتحه.
مسرح  عن  المختصرة  الفكرة  هذه  بعد 
األحداث، نتقدم للتعرف على بعض دروس 
القيامة وفق يوحنا 20 من خلل التأمل في 

أربع أفكار:
)1( القبر الفارغ 1- 10.

)2( مريم المجدلية 11- 18.

)3( التلميذ 19- 23.
)4( توما 24- 29.

أواًل: القبر الفارغ 1- 1٠:
عندما وصلت مريم المجدلية ثم يوحنا 
وبطرس بعد ذلك إلى القبر شاهدوا ما لم 
ا. لقد شاهدوا الحجر  يكونوا يتوقعونه أبداً
واألكفان  ا  فارغاً والقبر  ا  مدحرجاً الضخم 
موضوعة بطريقة كما لو أنها مازالت تلف 
جسد المسيح مع األطياب الملتصقة بها، 
وكل   . قليلاً ا  بعيداً ا  ملفوفاً الوجه  ومنديل 
ذلك  قارن  الطبيعي.  للوضع  ا  خلفاً هذا 
مع يوحنا 11: 44 عندما أقام الرب يسوع 
ويداه  الميت  »فخرج  الموت  من  لعازر 
ملفوف  ووجهه  بأقمطة  مربوطات  ورجله 
ودعوه  حلوه  يسوع:  لهم  فقال  بمنديل. 

يذهب«.
الفارغ  القبر  مشهد  يعلنه  ما  أول  نرى 
هو يقين تدبيرات العناية اإللهية، فالحجر 
من  يسوع  ليخرج  يكن  لم  بالطبع  المرفوع 
اإللهي  التدخل  بيقين  رسالة  بل  القبر.. 
البشرية.  والمحدودية  العجز  مع  للتعامل 
أغلق  الذي  الحجر  إن  القول  سبق  فكما 
القبر كان يحتاج لعدد من الرجال األشداء 

لتحريكه. 
الفارغ  القبر  مشهد  القارئ،  عزيزي 
ما  وعبء  قدر  كان  مهما  أنه  لك  يعلن 
ابن  لكنك  ومشاكل  احتياجات  من  تواجهه 
لهذا اإلله القدير صاحب المحبة والقدرة 
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عنايته  تدبيرات  تصنع  والتي  اللنهائية 
الفائقة القادرة على مواجهة كل ما تعاني 
لك  ا  أيضاً يعلن  الفارغ  القبر  ومشهد  منه، 
أين تجد المصدر الصحيح لإليمان. فعدد 
القبر  يوحنا  دخل  عندما  أنه  يخبرنا   )8(
ونظر المشهد »رأى فآمن«. ولقد استخدم 
في  مختلفة  كلمات  ثلث  البشير  يوحنا 
ففي  رأى«.  أو  »نظر  لكلمة  اليونانية  اللغة 
»نظر  بمعنى  »نظر« تأتي  كلمة   )5( عدد 
»نظر« تأتي   )6( عدد  عابرة« وفي  نظرة 
بتدقيق والحظ« ثم في عدد  بمعنى »نظر 
)8( كلمة »رأى« تأتي بمعنى »رأى بإدراك 
عقلي واٍع«. كان إيمان بطرس ويوحنا مبنياًا 
على الدليل المادي والبرهان وغاب عنهما 

يقين  عن  القديم  العهد  نبوات  سجلته  ما 
لكن  الموت.  من  وقيامته  المسيح  انتصار 
ماذا عنا نحن اآلن الذين نعيش بعد قرون 
نستطيع  ال  حيث  الحدث  هذا  من  عديدة 
أن نرى الدليل المادي؟ لدينا ما هو أسبق 
كل  فيها  التي  المقدسة  الكلمة  وأبقى.. 
ما  وكل   .)9 )عدد  يعلنه  أن  اهلل  يريد  ما 
فهذا  حق.  هو  المقدسة  الكلمة  سجلته 
الفارغ  القبر  خلل  من  بطرس  تعلمه  ما 
رسالته  في  القدس  الروح  بقيادة  وسجله 
ثانية ال من  »مولودين   25  -23  :1 األولى 
اهلل  بكلمة  يفنى،  ال  مما  بل  يفنى،  زرع 
جسد  »كل  ألن  األبد.  إلى  الباقية  الحية 
عشب.  كزهر  إنسان  مجد  وكل  كعشب، 
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العشب يبس وزهره سقط. أما كلمة الرب 
فتثبت إلى األبد«.

ثانًيا: مريم المجدلية 11- 18
لم  مريم  أن  و15   14 عددي  من  نعلم 
وسمعته،  رأته  أنها  مع  يسوع  على  تتعرف 
عليها.  يسيطران  والدموع  الحزن  كان  لقد 
نحيب  عن  عبارة  مريم  بكاء  كان  فقد 
ذلك  في  اليهود  عادات  وفق  عال  بصوت 
)يو 11:  الشديد  ا عن حزنهم  تعبيراً الحين 
في  خطأ  هناك  ليس  بالطبع   .)33  ،31
لكن  الصادق،  حزنه  عن  اإلنسان  يعبر  أن 
ومعنى  حقيقة  إدراك  -بعد  المؤمن  حزن 
قيامة المسيح- ينبغي أن يختلف عن حزن 
العالم الذي بل رجاء )1تس 4: 13- 18(، 
فنحن »ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع 
المسيح من األموات« )1بط 1: 3(. وهكذا 
ا يحرمنا استسلمنا لألحزان وضغوط  دائماً
الحياة من بركة الحضور والرفقة اإللهية في 
كل ما يواجهنا.. ونعود لحدث القيامة ليؤكد 
وقلقك  دموعك  تدع  ال  الحقيقة..  هذه  لنا 
في  اإللهي  بالحضور  التمتع  من  يحرمانك 

حياتك.
أن  الرائعة..  للحقيقة  مريم  إدراك  فور 
يسوع قد قام من الموت، كان رد الفعل هو 
مخاطبته بـ »ربوني« أي »سيدي« وهي كلمة 
االحترام  معنى  تحمل  األصلية  اللغة  في 
ثلثة مستويات  لليهود  كان  والتبجيل، فقد 
من المعلمين: »رآب«Rab  ]أقل مستوى[ ثم 

»رابي« Rabbi ثم »ربوني« Rabboni »أرفع 
المسيح  قيامة  حدث  ومازال  مستوى«. 
يجدد اإلعلن الدائم والمستمر أننا ننتمي 
ونرتبط بملك الملوك ورب األرباب سيد كل 
الخليقة ونحن تحت رعايته وعنايته وقيادته 

وحمايته.
ا  ا في عدد )17( تأكيداً ا، نجد أيضاً وأخيراً
ا من حقيقة  ا من الرب يسوع انطلقاً جديداً
ينتمون  لمن  األساسية  الرسالة  أن  قيامته 
-يسوع  السار  الخبر  هذا  إعلن  هو  له. 

ا قام. قام- حقاً
ثالًثا: التالميذ 19- 23

التلميذ  المجدلية  مريم  إخبار  رغم 

)عدد  معها  تحدث  وأنه  الرب  رأت  بأنها 
18( إال أنه من الواضح أنهم مازالوا أسرى 
ا  حزنهم وخوفهم، حيث كانوا مجتمعين معاً
في غرفة مغلقة األبواب لسبب الخوف من 
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19(.. في حزن، قلق وتوتر،  اليهود )عدد 
األمان..  وعدم  بالهزيمة  إحساس  خوف، 
قيامة  لهم  قدمت  ماذا  كهذا  مناخ  في 

المسيح؟
أول ما قال لهم يسوع »سلم لكم«. الكلمة 
»شالوم« في اللغة األصلية والمترجمة »سلم« 
غياب  مجرد  من  وثراءاً  شموالاً  أكثر  معناها 
الحرن والتوتر بل هي تعني »الحياة في أفضل 
صورها« تحت عناية اهلل ورعايته. واستخدام 
عن  يعلن  القيامة،  يوم  مساء  في  لها  يسوع 
أولى هبات قيامة المسيح.. السلم الحقيقي 

الداخلي والتمتع بأعمال العناية اإللهية.
بعد منح المسيح المقام السلم لتلميذه، 
جاءت النتيجة الطبيعية التلقائية كما وردت 
رأوا  إذ  التلميذ  »ففرح   )20( عدد  في 

الرب«. وبعد منحه السلم لهم جاء تكليفهم 
باإلرسالية في عدد )21(. »سلم لكم ]مرة 
أخرى[. كما أرسلني اآلب أرسلكم أنا« وما 
زالت هذه الهبات واالمتيازات متاحة لكل من 
القيامة  المقام.  يسوع  يعيش تحت سلطان 
تستدعي  أن  ينبغي  مؤكد  تاريخي  كحدث 
ا عطايا السلم والفرح وبركة  ألذهاننا دائماً
إلعلن  المسيح  يسوع  رسل  أننا  وامتياز 

الخبر السار.
ال ينبغي فهم عدد )23( على أنه سلطان 
-دون  البشر  من  خاصة  لشريحة  خاص 
حيث  حجبه.  أو  الغفران  بمنح  غيرهم- 
ا  إن المعنى الصحيح في هذا العدد وأيضاً
الفهم  يعلنه  كما   19  :16 متى  في  ورد  ما 
خطايا  »أي  هو  األصلية  للغة  الصحيح 
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القيامة حدث تاريخي أم اختبار يومي؟

من  ُغفرت  قد  تكون  أن  ينبغي  تغفرونها 
]تمسكونها[  تغفرونها  ال  خطايا  وأى  قبل. 
قبل.  من  ُغفرت  قد  تكون  ال  أن  ينبغي 
»يُقدم«  ألن  سلطان  ليس  وضوح  وبكل  أي 
أن  فقط  لكنه  لآلخرين  الغفران  التلميذ 
فقط  يتم  الذي  الغفران  »يُعلن« التلميذ 
يصنع  الذي  وحده  فهو  يسوع،  الرب  بعمل 
معجزة الغفران.. فهو وحده الذي دفع ثمنه 
بفداء الصلب والقيامة. فمتى آمن الخاطئ 
دور  يكون  الفدائي  عمله  وَقِبل  بالمسيح 
الكارز البشري هو -فقط- أن يعلن له أن 
نعلن  تم غفرانها. فنحن فقط  خطاياه قد 

الغفران ولسنا من نمنح الغفران.
رابًعا: توما 24- 29

ظهور  عند  التلميذ  مع  توما  يكن  لم 
المسيح األول لهم والمسجل في عدد )24(. 
وال نستطيع أن نجزم بسبب عدم وجوده. لكن 
بكل تأكيد نستطيع أن ندرك أنه قد أصابه 
بعد صلب وموت  التلميذ  باقي  ما أصاب 
المسيح من حزن وقلق وخوف، وربما وفق 
طبيعة شخصيته اختار أسلوب االنعزال كرد 
فعل لمشاعر الحزن والقلق، وكنتيجة لهذا 
ا إليمانه  األسلوب في التفكير وضع شروطاً
 )25( عدد  في  نراها  كما  المسيح،  بقيامة 
»إن لم أبصر في يديه أثر المسامير، وأضع 
إصبعي في أثر المسامير، وأضع يدي في 
أن شهادة مريم في  أومن«. حتى  جنبه، ال 
عدد )18( وشهادة باقي التلميذ في عدد 
)25أ( لم تنجح في إقناعه. وبعد أسبوع من 

مرة  المكان  نفس  وفي  يسوع  جاء  قيامته. 
أخرى وقدم أوالاً مرة أخرى منحه السلم ثم 

بدأ التعامل مع شك توما )عدد 27(.
قادت  التي  األسباب  عن  النظر  وبغض 
توما إلى هذه الحالة من الشك والتي قرر 
أنه لن يبددها إال العيان ولمس آثار الجروح 
ا  بيديه، نرى اهتمام يسوع أن يأتي خصيصاً
ويرى  وجنبه  يده  يلمس  لكي  ويدعوه  إليه 
بعينيه آثار الجروح، يقودنا إلى درس جديد 
باحتياج  يهتم  المقام  الرب  القيامة.  في 
أبنائه بصورة شخصية في  كل شخص من 
القارئ  عزيزي  البشر،  من  مليارات  وسط 
الخاص  اإللهي  االهتمام  موضع  أنك  تيقن 
بكل ما يدور في ذهنك وكل ما تعيشه من 

ألم أو شك.
رحب الرب يسوع باإلقرار الرائع السريع 
من توما »ربي وإلهي« لكن في نفس الوقت 
»طوبى  وهامة  محورية  لحقيقة  نظره  لفت 
للذين  طوبى  يروا« أي  ولم  آمنوا  للذين 
العيان.  وليس  باإليمان  ويعيشون  يسلكون 
من  المقام  الرب  وعمل  بشخص  اإليمان 
يشفع  اآلب  يمين  عن  اآلن  وهو  األموات 
المحسوس  عيان  وليس  حين،  كل  فينا 

والملموس.
ا هو  ا متجدداً من حدث القيامة نتعلم درساً
أن من األسلوب الصحيح الوحيد الذي يريده 
الرب منا في تعاملته معنا هو اليقين النابع 
من اإليمان بشخصه وعمله بغض النظر عن 
ما يواجهنا من متاعب فل نستسلم لشكوانا 
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وشكوكنا.
موقف  خلل  من  القيامة  حدث  يعلمنا 
توما. أن يكون لنا نفس الشهادة الحاسمة 
والمخاوف،  الشكوك  كل  مواجهة  في 
وأمام كل أشكال وأنواع اآللهة التي تقدم 
نفسها إلينا لنتكل عليها ونثق فيها بأنواع 
مواجهتها  في  نعلن  أن  متعددة.  وصور 
واليقين  الصدق  وبكل  يسوع  مخاطبين 

وإلهي«. »ربي 
خاتمة:

دال«  »روبرت  دكتور  يستعد  كان  بينما 
اللهوتيين  الرعاة  أعظم  من  واحد  -وهو 
إحدى  في  القيامة  لعظة  إنجلترا-  في 
أدرك  عندما  جديدة  بقوة  شعر  السنوات، 
قيامة المسيح بأبعاد جديدة وبدأ يكرر في 
توقف  حي« ثم  حي..  حي..  »يسوع  نفسه 
إنه  حق؟  هذا  »هل  نفسه  يخاطب  وعاد 
حي كما أنا حي اآلن« وقام من على كرسي 
يهلل  وهو  الغرفة  في  يتحرك  وبدأ  مكتبه. 

»المسيح حي.. المسيح حي«.
القيامة  بحقيقة  إيمانه  يكن  لم  بالطبع 
يقيناًا  يؤمن  كان  فقد  اللحظات.  هذه  وليد 
بها منذ سنوات طويلة. لكن وهج حقيقتها 
تسيَّد عليه ذلك اليوم، والذي من بعده أصبح 
ا عن »المسيح المقام«  موضوع عظاته دائماً
وكان يرنم ترنيمة القيامة مع شعب الكنيسة 
من  أريد  »أني  يردد  وظل  أحد،  كل  صباح 
الحقيقة  بهذه  يتمسكوا  أن  الكنيسة  شعب 

المجيدة- أال وهي أن يسوع حي ويفرحوا 
ويبتهجوا بها«.

التاريخي  الحدث  إن  القارئ  عزيزي 
ا قام، واالختبار  يؤكد أن المسيح قام.. حقاً
»المسيح  أن  القدر  بنفس  يؤكد  اليومي 
تاريخي  حدث  القيامة  فينا« نعم  حي 
ا  أيضاً لكنها  الحقائق  من  العديد  تؤكده 
وهذا  يومي.  اختبار  الوقت  نفس  وفي 
يؤكده ما كتبه الرسول بولس بقيادة الروح 
القدس في رسالته إلى كنيسة أفسس في 
 .23  -18 من  واألعداد  األول  اإلصحاح 
أدعوك -عزيزي القارئ- أن تتوقف اآلن 
في  ورد  كما  النص  ذلك  وتتأمل  لتقرأ 
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 لماذا الحروُب؟

من  الرابُع  الفصُل  يتحدث 
أسباِب  عن  يعقوِب  رسالِة 

»الحروِب والنزاعات« فيقول:
»ِمْن أَْيَن اْلُحُروُب َواْلُخُصوَماُت 
ِمْن  ُهَنا  ِمْن  أََلْيَسْت  َبْيَنُكْم؟ 
اِتُكُم اْلُمَحاِرَبِة ِفي أَْعَضاِئُكْم.  َلذَّ
َتْمَتِلُكوَن.  َوَلْسُتْم  2َتْشَتُهوَن 

َوَلْسُتْم  َوَتْحِسُدوَن  َتْقُتُلوَن 
ُتَخاِصُموَن  َتَناُلوا.  أَْن  َتْقِدُروَن 
ُكْم  َوُتَحاِرُبوَن َوَلْسُتْم َتْمَتِلُكوَن أَلنَّ
َوَلْسُتْم  3َتْطُلُبوَن  َتْطُلُبوَن.  اَل 
ا ِلَكْي  ُكْم َتْطُلُبوَن َرِدّيً َتْأُخُذوَن أَلنَّ
َناُة  الزُّ َها  4أَيُّ اِتُكْم  َلذَّ ِفي  ُتْنِفُقوا 
َة  َمَحبَّ أَنَّ  َتْعَلُموَن  أََما  َواِني  َوالزَّ
أَْن  أََراَد  َفَمْن  هلِل.  َعَداَوٌة  اْلَعاَلِم 
َصاَر  َفَقْد  ِلْلَعاَلِم  ا  ُمِحّبً َيُكوَن 
ا هلِل« )يع4: 4-1(.                َعُدّوً

بين  والخصوماِت  الخلفاِت  وجوُد 
د.ق فيكتور عطاللة 
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األفراِد والجماعاِت وحتى بين الدول واضٌح 
ا ما تكون النتائُج  عبَر صفحاِت التاريخ. وكثيراً
ا وضرراًا شديدين. والواقُع أن الصراعاِت  عنفاً
ا بين األمِم وتقوُد لحروٍب ُمَدِمَرٍة. تحدُث أيضاً

أَْيَن  »ِمْن  بالسؤال:  يبدأُ  اإلنجيلي  نا  نصُّ
 .)1 )يع4:  َبْيَنُكْم؟«  َواْلُخُصوَماُت  اْلُحُروُب 
اختبروا  أنهم  واضح  ألُناٍس  َجٌه  ُموَّ السؤاُل 
خلفاٍت بينهم، شأنُُهم شأُن باقي البشر. ومع 
في صراعاٍت  يفتكْر  يُكْن  لم  هنا  يعقوَب  أن 
طبيعِة  على  ينطبُق  يقولُه  ما  لِكَن  عسكرية، 
ذلك، على  في  بما  البشرية،  الصراعاِت  كِل 
آخر،  بسؤاٍل  يُتابُع  وهو  األمم.  بين  الحروِب 
ا عما نرغُب  يُشيُر لحرٍب داخليٍة فينا جميعاً
اْلُمَحاِرَبِة  اَتُكُم  َلذَّ ذلك  يدعو  ونريدهُ.  به 
َوَلْسُتْم  »َتْشَتُهوَن  يُضيف:  ثم  أَْعَضاِئُكْم.  ِفي 
َتْمَتِلُكوَن. َتْقُتُلوَن َوَتْحِسُدوَن َوَلْسُتْم َتْقِدُروَن 
َوَلْسُتْم  َوُتَحاِرُبوَن  ُتَخاِصُموَن  َتَناُلوا.  أَْن 
َوَلْسُتْم  َتْطُلُبوَن  َتْطُلُبوَن.  اَل  ُكْم  أَلنَّ َتْمَتِلُكوَن 

ُتْنِفُقوا ِفي  ا ِلَكْي  َرِدّيً ُكْم َتْطُلُبوَن  َتْأُخُذوَن أَلنَّ
اِتُكْم« )يع4: 2، 3(. َلذَّ

اللغُة المستعملُة هنا هي عن رغبٍة شديدٍة 
ليس  هو  ما  على  للحصوِل  عميٍق  واشتهاٍء 
ُث يعقوُب عن العنِف  في ُمتَنَاَول أيدينا. يتحدَّ

الذي يتولُد عن الطمِع واألنانيِة البشرية. 
وَن على  يُمكننا هنا أن نفتكَر بلصوٍص يُِصرُّ
على  وُهم  لآلخرين،  هو  ما  على  الحصوِل 
للحصوِل  والقوِة  الحيلِة  الستخداِم  استعداد 
ا. بل إن بعِض اللصوِص  عليها. هذا يحدُث كثيراً
يكونوَن على استعداد للقتِل لتحقيِق ما يبتغون.
الماِل  سرقِة  على  يقتصُر  ال  األمَر  لكن 
ذي  هو  ما  وكِل  والسيارات،  والمجوهرات 
ث عنه يعقوب هو أبعُد  قيمٍة مادية. ما يتحدَّ
ا عن ذلك، وللبشِر خلفاـٌت أيديولوجية  كثيراً
األنديِة  ُمشجعي  وحتى  شديدةٌ،  وسياسيٌة 
خلفاتُُهم  تتطوُر  قد  المتنافسة  الرياضيِة 
لعنٍف جسدٍي ُمخيف. أما الخلفاُت اإلثنيُة 
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ا دوراًا  والِعرقيُة واالجتماعيُة فهي تلعُب أيضاً
ا في العنِف بين البشر. ومن الُمحِزِن أنه  مهماً
في مراحَل مختلفٍة من التاريِخ تََسبََّب التعصب 
الديني في الكثيِر من الخلفاِت بل الحروب 

بين البشر.
حتى في أيامنا هذه نجُد َمْن يرغبوَن في 
والسياسيِة  األيديولوجيِة  قناعاِتهم  فرِض 
والِعرقيِة واالجتماعيِة والدينيِة وحتى ميولَهم 
الجنسيَة غيَر الُمعتادِة على اآلخرين. فيعقوب 
الهادئِة  البسيطِة  الخلفاِت  عن  ُث  يتحدَّ ال 
ُث عن مشاعَر  الُمسالمِة بين البشر. إنه يتحدَّ
عميقٍة تَُعبُِّر عن نفِسها بشكٍل يَُعنُِّف اآلخرين. 
يختلُف أعضاءُ  ا عندما  كثيراً ما يحدُث  هذا 
األسرِة الواحدِة على أنصبَِتِهم في المواريث. 
على  الجيراُن  يتفُق  ال  عندما  ا  أيضاً ويحدُث 
وضِع حدوٍد ألراضيِهم أو بُيوِتهم. كما يحدُث 
ا بين األزواِج والزوجات عندما يفشلون  أيضاً
في تقديِر مشاعِر واحتياجاِت الطرِف اآلخر. 
ُكُل طرٍف يُِصرُّ على حِقه ويتَنََكُر لحِق اآلخر. 
هذه  في  يحُدُث  ذلك  فإن  الشديد  ولألسِف 
بيوِت  داخَل  حتى  النشقاقاٍت  ويقوُد  األيام، 
لألطفاِل  كثيرٍة  آالٍم  في  ويتسبُب  المؤمنين، 

ويؤثُر سلباًا على األجياِل القادمة.
الخلُف بين الموظفيَن أو العماِل وُمَوِظِفيهم 
ا  كثيراً يقوُد  العمل،  وأجوِر  ظروِف  حوَل 
الخلفاُت  االقتصاد.  وتعطيِل  للضطراباِت 
لصراعاٍت  تقوُد  المادّيِة  الممتلكاِت  حوَل 
ِلفٍة وطويلِة األمد في المحاكم. هذا ينطبُق  ُمكَّ
الصراعاُت  الطلق. هذه  ا على حاالِت  أيضاً
ا لعداواٍت بين األصدقاِء والجيراِن  تقوُد أيضاً
وحتى بين أعضاِء العائلِة الواحدة. من جهٍة 

أخرى، عندما تحدُث الخلفاُت والصراعاُت 
بين مجموعاٍت أكبر من الناس تكوُن الخساِئُر 
ا  أكثَر فداحةاً. الشدائُد الِعرقيُة والَقبَلية كثيراً
في  بشرية  ضحايا  تسبُب  لمعارَك  تقوُد  ما 
يومّياًا  نُتابُع  وُكلُنا  َعالَِمنَا.  من  كثيرِة  مناطَق 
السكان وُهم  ما يحدُث لقطاعاٍت كثيرٍة من 
االجتماعيِة  االضطراباِت  نتائَج  يواجهوَن 
تشعُر  كُل مجموعٍة  بلِدهم.  في  والسياسيِة 
إنصاٍف.  بعدِم  تَُعاَمُل  أنها  أو  ُمستََغلٌَّة  بأنَها 
الحَق  نفسها  تُعطي  المجموعاِت  بعَض  لكن 

بقهِر األخريَن وُظلِمِهم.
عبَر صفحاِت التاريِخ يلعُب الديُن والتديُن 
البشر.  بين  الصراعاِت  في  مهمةاً  أدواراًا 
البعُض يُعطي نَفَسُه الحَق في فرِض عقائِدِه 
وشرائِعِه على اآلخرين. في الواقع أننا نرى 
بل  تُلو األخرى مجتمعاٍت وقرىاً ومدناًا،  مرةاً 
الصراعاِت  بسبب  تتحطُم  وهي  ا  أمماً حتى 
الدينية. اآلالف يفقدوَن حياتَهم، بل مليين 
بل  ويُصبحوَن  ومعيَشتَُهم  بيوتَهم  يفقدوَن 
مأوى وال حماية. في بعض الحاالت تُقتَُل أسٌر 
كاملٌة وتَُدمُر كُل مجتمعاِتهم لسبٍب وحيٍد أال 
وهو انتماؤهم لديٍن ُمختلٍف أو لقبيلٍة أخرى. 
حتى  أن  ا  أيضاً نُلحُظ  الشديد  ولألسِف 
الُمضَطِهديَن والظالميَن لآلخرين ُهم أنُفُسهم 
يُخَدعون من ِقبَِل قاَدِتِهم الذين يستخدمونَهم 
الحصوِل  أو  المزايا  أو  بالُسلطِة  للحتفاِظ 
األمِم  بعض  قادةَ  أن  كما  منها.  مزيٍد  على 
يخدعوَن شعوبَهم بإقناِعهم بالحاجِة للخوِض 
ا ما تكوُن  في حروٍب ضَد أمٍم أخرى. وكثيراً
مبرراُت القهِر والتمييز العنصري واالستغلِل 
ووعوٍد  ُمخادعٍة  أُسٍس  على  مبنّيةاً  والحروب 
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تلك  ُكُل  الشعوب.  أوضاِع  بتحسيِن  باطلٍة 
مبنّيٌة على الرغبِة في التَسلُِط على اآلخرين 
وقهرهم واالستحواذ على ُمَقدراتهم وثرواتهم. 
نُصنا  المسيح،  في  وأخواتي  إخوتي 
والصراعاِت  المشاكِل  لجذوِر  بوضوٍح  يُشيُر 
البشرية. إنها أنانيُة وجشُع طبيعِتنا البشرية. 
إنها عن محبِة الذات ال وبل عن عشِق وعبادِة 
الذات. إنها العبادةُ الوثنيُة في أبشِع صيَِغها. 
اللعقلنيِة  للطبيعِة  يُشيُر  اإلنجيلي  ونُصنا 
ال  أنَه  الواقع  البشر.  لسلوِك  واللمنطقية 
توجُد مكاسب باقية ألنانيِة البشر الظالمين. 
حياةاً  ا  أبداً تُنتْج  لم  والحروُب  الصراعاُت 
على  الُمنتصريَن  للظالميَن  حتى  أفضَل 
الُضَعفاء. نُصنا اإلنجيلي يؤكُد أنهم يتحاربوَن 

مع أنفِسِهم فيقول: 
اِتُكُم اْلُمَحاِرَبِة ِفي  »أََلْيَسْت ِمْن ُهَنا ِمْن َلذَّ
ا تبكيٌت وعدُم  أَْعَضاِئُكْم« )يع1:4(. هناك دائماً
شبٍع داخلي. نُصنا اإلنجيلي يقول إنها محبُة 
يَُمثُِّل  اإلنجيل  في  »العالم«  والتعبير  العالم. 
في  العالِم  محبُة  له.  والعداَء  بالحِق  الجهَل 
مفهوِم اإلنجيِل هي التسليُم لفساِد المشاعِر 
والفكر واتباِع روح الشر في المجتمع والعالم 
المحيطين بنا. روُح الشر هذا يسعى لجذبنا 
فساٍد  من  علينا  يطرحه  ما  لتَقبُِل  وإلغوائنا 
فكري وأخلقي وحتى ديني، وينمي فينا محبَة 
المراكز  خلف  والسعي  بل  والطمع،  الذات 
والسلطة والجاه. كُل هذه تَُمِثُل رفَض الصلح 
اإللهي والتََمُرَد على روِح الوصيِة، وصيَة المحبِة 

الواهبِة للنفس للرب وللبشر من حولنا. 
الشريعة  روحي  يسوع  الرب  أوجز  هكذا 
و»قريبََك  كياِنَك  ُكِل  من  الَهك«  الرَب  »تُِحب 

ا ما  كنفسك« )مت 22: 34-40(. وهذا تماماً
ماَرسه الرب يسوُع، كآدم الجديد.

ا  ملكاً هو  كان  إن  بيلُطس  سألَه  عندما 
ليست  »مملكتي   : قائلاً أجابه  اليهود  على 
َد المسيُح بشكٍل ُمتََكِرٍر  من هذا العالم«. َشدَّ
على طبيَعِتِه السماويِة الُقدوسِة التي تُناقُض 
ِلُيْخَدَم  َيْأِت  »َلْم  إنه:  قال  تلك.  العالِم  روَح 
َكِثيِريَن«  َعْن  ِفْدَيًة  َنْفَسُه  َوِلَيْبِذَل  ِلَيْخِدَم  َبْل 

)مت20: 28(.
فهو  خلِصنا،  ثمَن  بنفِسِه  َدَفَع  هو  نعم، 
الفاسدة.  طبيعِتنا  وموِت  ظلمِة  من  ينُقلُنا 
ديانٍة  بأتباِع  ليسوا  الحقيقيوَن  يسوَع  وأتباُع 
روِح  مع  ُمتصادقٍة  وُمفِسَدٍة،  فاسدٍة  بشريٍة 
العالِم الشرير. بل ُهم قد ِصيغوا على صورٍة 
بشريٍة جديدٍة التي أسسها بمحبتِه التي َوَهَب 

بها نفَسُه حتى ألعدائه غيِر المستحقين.
لُه كُل المجِد.
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الُمقّدمة

إن كنا بصدد مناقشة معضلة 
فهذا  القديم،  العهد  حروب 
ة أن هناك مشكلة  بعيَّ يعني بالتَّ
تؤمن  التي  الكنيسة  تواجهها 
الكتاب  ومصداقّية  بوحي 
هذه  عهديه.  بكال  المقدس، 
في  نجدها  أن  يمكن  المشكلة 
األسفار التي تسرد تفاصيل غزو 
أسفار  مثل  لكنعان،  »إسرائيل« 
العدد والتثنية ويشوع والقضاة. 
حيث  مزدوجة،  ة  اإلشكاليَّ هذه 
ة  ة األخالقيَّ ل في اإلشكاليَّ تتمثَّ
والقتل.  بالعنف  الخاصة 
الخاصة  ة  التاريخيَّ واإلشكالّية 
مع  الغزو  أحداث  بتعارض 

ة! االكتشافات األركيولوچيَّ

حروب العهد القديم

ديڤيد ويصا
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من جهة اإلشكالّية ااألخلقّية، فهي تتمثَّل 
)بحسب  إلسرائيل  المباشر  اهلل  أمر  في 
واحتلل  كنعان  أرض  شعوب  بقتل  النَّص( 
بقول  عملاً  »يشوع«  مه  تمَّ والذي  أراضيها، 
الرب لموسى: »فإنك تَُحّرمهم. ال تقطع لهم 

ا، وال تشفق عليهم!« )تث2-1:7( عهداً
فمن  التاريخّية،  اإلشكالّية  جهة  من  أما 
بين ُجملة المدن التي يسرد لنا »سفر يشوع« 
أن  األثرّيون  الباحثون  وجد  غزوها،  ة  قصَّ
وقت  وجود  لها  يكن  لم  المدن  هذه  بعض 
»عاي«  مدينة  مثل  األرض،  يشوع  دخول 
 Israel Finkelstien and Neil Asher(
 Silberman, The Bible Unearthed, 2002,
رت بالفعل  82(. كما أن بعض المدن قد ُدمِّ
فر )مثل سور  بنفس الطريقة التي يصفها السِّ
مدينة أريحا(، لكن ليس على يد اإلسرائيليِّين، 
حيث اكتشف الباحثون أن المصرّيين هم من 
روه قبل مائتي عام من التاريخ الُمفتََرض  دمَّ

للغزو اإلسرائيلي للمنطقة!
سوف  المختصَرة،  الدراسة  هذه  في 
الكنيسة  مته  قدَّ ما  وإجمال  تلخيص  نحاول 
على مر العصور لحل هذه المعضلة وفهمها، 
وغيرها،  الكتابّية  النَّصوص  من  نقترب  بأن 
، عن  حتى نستطيع أن نستنبط صورةاً متَّسقةاً

اهلل وإسرائيل والنَّص الكتابي.
»اهلل« في حروب العهد القديم

العهد  حروب  م  يُقدِّ س  المقدَّ الكتاب  إن 
كجزٍء  أو  واسع،  ثوٍب  من  كقطعٍة  القديم، 
من سياٍق أشمل، هو سياق دينونة اهلل على 
الخطاة. لم يترك لنا اهلل فرصة تخمين ما 

يسرد  الذي  كالقاضي  لكنه،  كنعان.  فعله 
م لنا قائمة  أسباب الحكم قبل النطق به، قدَّ
لة لخطايا شعوب كنعان التي سلكوا فيها  مطوَّ
والتي   ،)12-9:18 تث30:12-31؛  )ال18؛ 
ياق، قد  استدَعت دينونته لهم. أمام هذا السِّ
ة أسئلة تختص  يتبادر إلى ذهن الكثيرين عدَّ
س.  المقدَّ الكتاب  يقّدمه  الذي  اهلل  بصورة 
هل هو ديَّان؟ هل يعاقب الخاطئ؟ وهل يفعل 
العهد  في  أم  فقط  القديم  العهد  في  هذا 
فهمنا  على  ذلك  تبعات  وما  ا؟  أيضاً الجديد 

هلل وعلقتنا به؟
ننتقي  سوف  التساؤالت،  هذه  إلجابة 
بعض النماذج من العهدين حيث يُقّدم الكتاب 
س اهلل باعتباره القاضي الدّيان الذي  المقدَّ
)أي:  مباشرة  بطريقة  سواء  الخاطئ،  يدين 
أو بطريقة غير مباشرة )أي:  دون وسيط(، 

من خلل وسيط(.
أمثلة من دينونات العهد القديم

في العهد القديم، يقّدم النَُّص اهلَل –ثلث 
دون  بنفسه  يدين  كمن  األقل–  على  ات  مرَّ
وسيٍط من البشر، مثل: )1( دينونته للخطاة 
عنها  يشهد  والتي  نوح،  أيام  في  بالطوفان 
العهد القديم ويسوع ورسله باعتبارها دينونة 
تقف  د ظاهرة طبيعيَّة ال  وليست مجرَّ اهلل، 
الدينونة من خلفها )تك5:6-7؛ لو 26:17-

لشعب  دينونته  و)2(   .)5-4:2 2بط  27؛ 
سدوم وعمورة، التي يشهد عنها الكتاب ذات 
الّشهادة )تك 24:19؛ لو 29:17؛ 2بط 6:2-

بإرسال  األمورّيين  لملوك  دينونته  و)3(   .)7
ماء )يش 11:10(. حجارة البَرد عليهم من السَّ
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النَُّص  يقّدم  القديم،  العهد  في  ا  أيضاً
اهلَل –ثلث مّرات على األقل– كمن يدين من 
دينونته   )1( مثل:  البشر،  من  وسيط  خلل 
كنعان، عن  لثلثة شعوٍب تسكن حول أرض 
شعوب  وإحلل  أرضهم  من  طردهم  طريق 
»الّرفائّيين،«  مع  فعل  مثلما  مكانهم،  أخرى 
ام بني عّمون »فطردوهم  حين أبادهم من ُقدَّ
 .)21:2 )تث  »عار«  في  مكانهم«  وسكنوا 
ومثلما فعل مع »الحورّيين،« حين أتلفهم من 
ام بني عيسو »فطردوهم وسكنوا مكانهم«  ُقدَّ
مع  فعل  ومثلما   .)22:2 )تث  »سعير«  في 
»وسكنوا  الكفتورّيون  خرج  حين  »العوّيين،« 
مكانهم« في »غّزة« )تث 23:2(. و)2( دينونته 
بعة )تث 1:7(، حين أهلكهم  لشعوب كنعان السَّ
ام إسرائيل وبواسطتهم )أع 19:13(.  من ُقدَّ
الشمالّية(  )المملكة  إلسرائيل  دينونته  و)3( 
بواسطة شلمنأسر ملك أّشور )2مل 3:17(، 
ألن الرب نّحى »إسرائيل من أمامه... فُسِبَي 
إسرائيل من أرضه إلى أّشور« )2مل 23:17(، 

الجنوبّية(  )المملكة  ليهوذا  دينونته  ا  وأيضاً
بواسطة نبوخذ ناّصر ملك بابل الذي سباهم 
الرب  نسبه  الذي  الّسبي  هذا   ،)1:29 )إر 

ا )إر 7:29، 14(. لنفسه أيضاً
هذه الدينونات تعلن بوضوح أن اهلل ديَّان 
عادل، يدين الخاطئ ولو بعد حين، بحسب 
قوله: »هوذا عينا السّيد الرب على المملكة 
الخاطئة، وأبيدها عن وجه األرض.« )عا8:9(

أمثلة من دينونات العهد الجديد

– اهلَل  النَُّص  يقّدم  الجديد،  العهد  في 
بنفسه  يدين  كمن  األقل–  على  مّرات  ثلث 
دينونته   )1( مثل:  البشر،  من  وسيٍط  دون 
أن  كبريائه–  –في  ارتضى  حين  لهيرودس 
إلٍه، ال صوت  الشعب: »هذا صوت  يخاطبه 
الرب،  ملك  ضربه  الحال  ففي  إنسان؛ 
ألنه لم يُعط المجد هلل؛ فصار يأكله الدود 
تأديبه  و)2(   .)23-22:12 )أع  ومات.« 
استهانوا  الذين  كورنثوس  كنيسة  لمؤمني 
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الرب  جسد  ممّيزين  غير  الرب،  بمائدة 
ضعفاء  »كثيرون  فيهم  فكان  29:11(؛  )1كو 
)1كو30:11(،  يرقدون.«  وكثيرون  ومرضى، 
من  ا  حكماً بكونه  بولس  ره  فسَّ قد  ما  وهو 
)1كو32-31:11(.  لهم  تأديباًا  عليهم،  الرب 
للخطاة في جهّنم،  الرب يسوع  دينونة  و)3( 
قوله  بحسب  بنفسه،  الرب  سيتّممها  والتي 
للتلميذ: »بل خافوا بالحري من الذي يقدر 
أن يُهِلك النَّفس والجسد كليهما في جهنم.« 
يصّور  األخيرة،  الدينونة  هذه  )مت28:10(. 
للجبال  يقولون  »وهم  الُخطاة  الكتاب  فيها 
والصخور: ’اسقطي علينا واخفينا عن وجه 
الخروف  غضب  وعن  العرش  على  الجالس 
]أي: يسوع[، ألنه قد جاء يوم غضبه العظيم 

ومن يستطيع الوقوف!‘» )رؤ 17-16:6(
ا في العهد الجديد، يقّدم النَُّص اهلَل  أيضاً
–ثلث مّرات على األقل– كمن يدين من خلل 
على  دينونته   )1( مثل:  البشر،  من  وسيٍط 
حنانيا وسّفيرة، بواسطة »بطرس« الذي أعلن 
بالموت )أع10-9:5(.  القضاء اإللهي عليهم 
احر، بواسطة  و)2( دينونته على »عليم« السَّ
عليه  اإللهي  القضاء  أعلن  الذي  »بولس« 
ت )أع9:13-11(. و)3( دينونته  بالعمى المؤقَّ
كورنثوس  في  أبيه  امرأة  مع  الزاني  على 
أعلن  الذي  »بولس«  بواسطة   ،)1:5 )1كور 
القضاء اإللهي عليه بتسليمه للشيطان، حين 
الذي فعل هذا...  قال: » قد حكمت... في 
أن يَُسلَّم مثل هذا للشيطان لهلك الجسد، 
يسوع.«  الرب  يوم  في  الروح  تخلص  لكي 

)1كو5-3:5(
الجديد  العهد  دينونات  تعلن  أخرى،  مرة 

أن اهلل ديَّان عادل، يدين الخاطئ حتى وإن 
كان من الكنيسة، بحسب قوله: »ألنه الوقت 
أوالاً  كان  فإن  بيت اهلل.  القضاء من  البتداء 
منَّا؛ فما هي نهاية الذين ال يطيعون إنجيل 

اهلل!« )1بط 17:4(
كيف نرى اهلل إًذا؟

لدينونات  الواضحة  المشاهد  هذه  أمام 
منها  نستنبط  أن  وقبل  العهدين،  في  اهلل 
حروب  نصوص  تقّدمها  كما  اهلل  صورة 
العهد القديم في سياق بقية نصوص الكتاب 
س، من الجّيد أن نلحظ أن اهلل حين  المقدَّ
أو  ع  أو تسرُّ انفعال  يفعل هذا عن  يدين، ال 
6:34؛  )خر  الغضب«  »بطيء  فهو  تشّفي، 
نا3:1؛ يون 13:2(، وليس سريع االنفعال. إن 
كانت دوافع الدينونة لدينا قد يشوبها أنانّيتنا 
أن  إال  ندين،  لمن  كراهيتنا  أو  اندفاعنا  أو 
وشهوات  أهواء  تحكمه  ال  يدين–  –حين  اهلل 
البشر. بل أن دينونته تنبع من طبيعته التي 
اإلثم  وتبغض  بل   ،)4:5 )مز  بالّشر  تُسّر  ال 
كراهيته  من  تنبع  ال  أنها  كما   .)7:45 )مز 
يتوب،  أن  دون  عليه  له  تمهُّ من  بل  للشرير، 
مما يذخر له غضباًا، كان بإمكانه تجّنبه إن 
هو تاب ورجع عن شّره )رو 5:2(. إن اهلل ال 
الشّرير  يرجع  بأن  بل  الشّرير،  »بموت  يُسّر 

عن طريقه ويحيا« )حز 11:33(.
وسيلة  ا  كثيراً يعنينا  ال  أخرى،  جهٍة  من 
مهما  أنه  األول،  لسببين.  الدينونة،  تتميم 
تنال  أن  الطبيعي  من  فليس  الوسيلة  كانت 
إعجابنا، ألن الدينونة هي عمل اهلل الغريب 
)إش 21:28(، وليس األمر الطبيعي. فإن كنا 
مخلوقين على صورة اهلل )تك27:1؛ يع9:3(، 
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ونحن بالطبع كذلك، فل ينبغي أن نُسر بما 
ال يُسر به اهلل! الثاني، أن اهلل شخصّياًا حين 
أفصح عن مشاعره ُقبيل تتميم الدينونة، قال: 
مراحمي  اضطرمت  قلبي،  عليَّ  انقلب  »قد 
قبيل  المسيح  أن  بل  )هو 8:11ب(.  ا«  جميعاً
النطق بدينونته على أورشليم بسبب رفضها 
الطبيعي  من  )لو41:19(.  عليها«  »بكى  له، 
بمنتهى  الدينونة  مشاهد  مع  نتعامل  أن  ا  إذاً
لم  لحظات  ألنها  التصالح،  وعدم  الرهبة 
يتعامل معها اهلل بقبوٍل طبيعي أو بدٍم بارد. 
لكن هذا ال يعني أن نرفضها، ألن الديَّان هو 
ا )تث4:32(،  اهلل العادل، الذي ال يظلم أحداً
مع  يتعامل  لم  الذي  الخاطئ  هو  والُمدان 
إمهال اهلل باعتباره فرصة للتوبة، بل تمادى 
واستوجب  إثمه  اكتمل  حتى  خطيّته،  في 

دينونة اهلل العادلة.
لدينونات  ذكرناها  التي  األمثلة  في ضوء 
هو  اهلل  نرى  أن  يمكن  العهدين،  في  اهلل 
يدين  أن  حّقه  من  الذي  العادل،  القاضي 
الخاطئ، ليس فقط ألنه يرى أفعاله ويِزنها 
)ال 18(، بل ألنه يعرف الدوافع ويكشفها )إر 
9:17-10(، وهو يدينه بالطريقة التي يراها 
أو من  المباشر،  له  بتدخُّ كان  مناسبة، سواء 
خلل وسيٍط بشري. وهو قد أعطى كنعان 
)تك  عام  األربعمائة  من  تقترب  للتوبة  مهلة 
بالموت،  بالقضاء عليهم  ل  تدخَّ ثم   ،)16:15
فرصة  اهلل  تََمهُّل  ألن  توبتهم.  عدم  بسبب 
الخطّية  في  للتمادي  رخصة  وليس  للتوبة، 

)رو 5-4:2(.
»إسرائيل« في حروب العهد القديم

عب أن نرى إسرائيل كوسيٍط  ليس من الصَّ

كنعان.  على  دينونته  لتتميم  اهلل  استخدمه 
تثير  قد  الرؤية  هذه  أن  من  الرغم  وعلى 
إسرائيل  أفضلّية  حول  األسئلة  من  العديد 
دور  تمثِّل  ألن  أهلّيتها  عن  أو  غيرها،  عن 
نصوص  قراءة  خلل  من  أننا  إال  الوسيط. 
الرب قد أعطى إسرائيل  أن  نرى  الحروب، 
كنعان  أرض  دخولهم  قبل  تحذيرات،  أربعة 

وبدء الحرب.
يسلكوا ) )( بأال  أخالقّية،  تحذيرات 

30:12-31؛  تث  18؛  )ال  كنعان  خطايا  في 
9:18-12(، وإال سيطردهم من األرض، كما 
ال  هذه  »بكل  لهم:  قال  حيث  بكنعان،  فعل 
تقذفكم األرض كما قذفت  سوا... فل  تتنجَّ
الشعوب التي قبلكم.« )ال 24:18-28(. وهو 

، حين سبى إسرائيل ويهوذا  َمه اهلل فعلاً ما تمَّ
ألّشور وبابل.

تحذيرات ضد العنصرّية، لئل يعتقدوا ) )(
بأفضلّيتهم على كنعان، إذ قال لهم: »ال تَُقل 
في قلبك حين ينفيهم الرب إلهك من أمامك 
ي أدخلني الرب ألمتلك هذه  : ’ألجل برِّ قائلاً
األرض، وألجل إثم هؤالء الشعوب‘» )تث4:9(، 
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د لهم السبب في دينونته على كنعان،  بل حدَّ
يفي  ولكي  الشعوب...  أولئك  »إثم  وهو 
آلبائك.  عليه  الرب  أقسم  الذي  بالكلم 
إبراهيم وإسحق ويعقوب.« )تث 5:9(. وقال 
»شعب  إسرائيل(  )أي:  أنهم  صراحةاً  لهم 

صلب الرقبة )أي: عنيد(.« )تث 6:9ب(.
تحذيرات استيطانّية، لئل تسوِّل لهم ) )(

أنفسهم احتلل ما يحلو لهم من األراضي، 
إذ منعهم من غزو أراٍض أخرى مثل موآب، 
: »فمتى  ة )تث17:2-23(، قائلاً وأدوم، وغزَّ
عليهم.«  تهجموا  وال  تَُعاِدِهم  ال  قُربَت... 
األمر  أن  واضحة  إشارٍة  في  )تث19:2(، 
اهلل  من  مفتوحةاً  رخصةاً  ليس  كنعان  بغزو 
إلسرائيل لغزو واستيطان ما يحلو لهم من 

أراٍض أو بلد ال تعبد »يهوه« إله إسرائيل.
الرب ) )( شبَّه  بأن  تاريخّية،  مشابهات 

ت  تمَّ أخرى  بغزواٍت  لكنعان،  إسرائيل  غزو 
بني  غزو  مثل  اهلل،  ومشيئة  سلطان  تحت 
لوط لعار، وبني عيسو لسعير، والفلسطينّيين 
اهلل  سياسة  أن  أي   .)23-17:2 )تث  ة  لغزَّ
بالمعنى  إحلل  تُكن  لم  الوقت،  هذا  في 
احتلالاً  كانت  بل  لدينا،  عليه  المتعارف 
عب  الشَّ خطايا  بسبب  آَخر،  مكان  شعٍب 
القاعدة  كانت  حيث  األرض،  في  اكن  السَّ
الرب  يِّد  السَّ عينا  »هوذا  آنذاك:  الحاكمة 
وجه  عن  وأبيدها  الخاطئة،  المملكِة  على 

األرض.« )عا 8:9(
كيف نرى إسرائيل إًذا؟

في ضوء التحذيرات التي ذكرناها، والتي 
كنعان،  غزو  قبل  إسرائيل  بها  اهلل  أوصى 

م  يمكن أن نرى إسرائيل كأداة أو وسيط، تمَّ
اهلل بها دينونته على كنعان. هذه الواسطة 
وال  كنعان،  على  إسرائيل  أفضلّية  تعني  ال 
تعطي رخصة إلسرائيل لغزو أراٍض أخرى 
غير كنعان )سواء حينها أو في المستقبل(، 
ة يحق لها  وال تعني أن إسرائيل حالة خاصَّ
أن  بل  دون حساب،  كنعان  ممارسة خطايا 
تاريخ إسرائيل مع اهلل يشهد أن كل امتياز 
يتبعه مسؤوليَّة، وهو ما قاله الرب لهم بلسان 
عاموس: »إياكم فقط عرفت من جميع قبائل 
األرض؛ لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم.« 

)عا 2:3(
»النَّص« في حروب العهد القديم

لة  بليغة ُمفصَّ والتون« عبارةاً  يقول »چون 
تستحق التفكير:

معنا  يتواصل  ]بالفعل[  القديم  العهد  إن 
ُكِتب ألجلنا، وألجل كل البشريَّة. لكنه  وقد 
لم يُكتَب لنا. بل ُكِتَب إلسرائيل. إنه إعلن 
من  وثانياًا  ]أوال[،  إلسرئيل  نفسه  عن  اهلل 
ا... حيث إنه  خلل إسرائيل لكل واحٍد أيضاً
]عبريَّة[  بلغٍة  ُكِتب  ُكِتَب إلسرائيل، فقد  قد 
ترجمة.  تتطلَّب  ولهذا  معظمنا،  يفهمها  ال 
الوحيد  الموضوع  هي  ليست  اللغة  لكن 
تفترض  فاللغة  ترجمة.  إلى  يحتاج  الذي 
ثقافة، وتعمل في ثقافة، وتخدم ثقافة، وقد 
َمت لتتواصل في إطار ثقافٍة. وبالتالي،  ُصمِّ
ا قد ُكِتب بلغٍة أخرى ولثقافٍة  حين نقرأ نّصاً
ا اللغة،  أخرى، ينبغي أن نترجم الثقافة وأيضاً
 . كاملاً ا  فهماً النص  نفهم  أن  نبغي  كنا  إن 
 John H. Walton, The Lost World of(
 Genesis One: Ancient Cosmology



مايو 322022

)and the Origins Debate, 2009, 7
ما يقوله »والتون« هو في غاية األهمّية، 
الحضاريَّة،  النص  خلفّية  أن  يقصد  فهو 
النَّص،  يقصده  ما  فهم  على  ستساعدنا 
نحتاج  ولهذا   . صراحةاً يُقله  لم  وإن  حتى 
األول.  القارئ  فهمه  كما  النَّص  نفهم  أن 
في هذا اإلطار، نحتاج أن نمتحن نصوص 
ا  الحروب بعناية، كما نحتاج أن نقرأ نصوصاً
األدنى  للشرق  تنتمي  كتابية،  غير  أخرى 
القديم حيث كانت الشعوب األخرى تصف 
انتصاراتها وتدّونها بطريقة مشابهة لطريقة 

تدوين انتصارات الحروب في العهد القديم.
لغة »اإلجمال الذي يسبق التفصيل«

بمقارنة سفري يشوع والقضاة، نجد أن 
»وكان  بالقول:  تبدأ  القضاة  افتتاحّية سفر 
سألوا  إسرائيل  بني  أن  يشوع،  موت  بعد 
الرب قائلين: ’من منا يصعد إلى الكنعانّيين 
أوالاً لمحاربتهم؟‘» )قض 1:1(، مما يؤكِّد أن 
بالكامل  بعد  أخِضعت  قد  تكن  لم  األرض 
إلسرائيل. ما يؤكِّد هذا األسلوب في النَّص، 
ة موت يشوع في )قض  هو إعادة سرد قصَّ
ما حدث  لنا  م  قدَّ كان قد  أن  بعد   )9-7:2

يذكر  ا،  أيضاً  .)1:1 )قض  في  موته  بعد 
بني  لحبرون وطرد  »كالب«  احتلل  الكتاب 
وتلماي«  وأخيمان  »شيشاي  الثلثة  عناق 
منها، في أيام يشوع )أي: قبل موته( )يش 
سرد  أخرى  مرةاً  يعيد  ثم   ،)14-13:15
بعد   )10:1 )قض  في  لها  »كالب«  احتلل 
موت يشوع )يش 29:24(، كما لو كانت من 
إلسرائيل  تُخضع  لم  التي  األراضي  ضمن 

بعد!
يسبق  الذي  اإلجمال  أسلوب  إن 
فقط،  يشوع  سفر  به  ينفرد  ال  التفاصيل، 
هذه  القضاة  سفر  بداية  في  نجد  أننا  بل 
لة التي تقول: »َفَحِمَي غضب  العبارة المطوَّ
الرب على إسرائيل؛ فدفعهم بأيدي ناهبين 
نهبوهم... وأقام الرب قضاةاً فخلَّصوهم من 
ا لم يسمعوا بل  يد ناهبيهم. ولُقضاتهم أيضاً
زنوا وراء آلهة أخرى... وحينما أقام الرب 
لهم ُقضاة، كان الرب مع القاضي وخلَّصهم 
وعند  القاضي...  أيام  كل  أعدائهم  يد  من 
ويفسدون  يرجعون  كانوا  القاضي  موت 
إسرائيل  على  الرب  فحمي غضب  أكثر... 
وا  تعدُّ قد  الشعب  هذا  أن  أجل  ’من  وقال: 
إنساناًا  أطرد  أعود  ال  ا  أيضاً فأنا  عهدي... 
يشوع  تركهم  الذين  األمم  من  أمامهم  من 
إسرائيل...  بهم  أمتحن  لكي  موته.  عند 
ا  فترك الرب أولئك األمم ولم يطردهم سريعاً
ولم يدفعهم بيد يشوع.« )قض 23-14:2(. 
غني عن البيان أن سفر القضاة يسرد –بعد 
لة من القضاة الذي  هذه اآليات- قائمة مطوَّ
قضوا إلسرائيل، ويذكر دورة سفر القضاة 
اسرائيل  بنو  »وعاد  رة  المتكرِّ الشهيرة 
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 ،7:3 )قض  الرب«  عيني  في  الشر  يعملون 
12؛ 1:4؛ 1:6؛ 6:10؛ 1:13(. مما يعني أن 
لما  إجمالّياًا  ا  سرداً م  يقدِّ  )23-14:2 )قض 
يبدأ بعدها في  ثم  فر،  السِّ سيحدث خلل 
فر. سرد تفاصيل األحداث، وحتى نهاية السِّ

سفر  أن  نجد  فإننا  هذا،  إلى  باإلضافة 
لقائمة  متواٍل  بسرد  يبدأ  الذي  القضاة 
القضاة الذين حكموا إسرائيل، يُختَم بقّصة 
ت في  عب أن تكون أحداثها قد تمَّ من الصَّ
ألنه   .)21-19 )قض  القضاة  ُحكم  نهاية 
يقول إن »فينحاس بن ألعازار بن هرون« كان 
يخدم الرب أمام تابوت العهد )قض 28:20(، 
ا لموسى  ونحن نعلم أن فينحاس كان معاصراً
)عد7:25-13(، وأن الشعب لم يكن ليلتّف 
حوله ويسأل الرب، إال في بداية سفر القضاة 
الشر في أسباطه، ويعملون  ينتشر  أن  قبل 
ما يحسن في أعينهم. حين »مات يشوع...  

ا... وقام بعدهم جيل  وكل ذلك الجيل أيضاً
آخر لم يعرف الرب، وال العمل الذي عمل 
إلسرائيل. وفعل بنو إسرائيل الشر في عيني 

الرب وعبدوا البعليم.« )قض 11-8:2(
ال  أننا  ح  يوضِّ رد  السَّ في  األسلوب  هذا 
يجب أن نفهم األحداث المذكورة في سفر 
األقل  على  )أو  متوالية  بصورٍة  القضاة 
أحداثها  تأريخ  يمكن  ال  وبالتالي  بعضها(، 
كان  )الذي  القضاة  سفر  »ألن  بسهولة، 
كامل  وعي  على  شك  بل  النهائي  ُمحّرره 
بهذه الروايات الموجودة في يشوع( ال يرى 
إخضاع  عملية  أن  يخبرنا  أن  في  ا  تناقضاً
األرض كانت أبعد عن أن تكون قد انتهت، 
ت لزمن طويل«. )كريستوفر  بل أنها استمرَّ

چ. هـ. رايت، 128(
بين  المختََصَرة  المقارنة  هذه  أمام 
نفهم  أن  يمكننا  والقضاة،  يشوع  نصوص 
)يش  في  إجمالّياًا  ا  تقريراً م  يقدِّ النص  أن 
ا تفصيلّياًا لما  23:11( قبل أن يعطي تقريراً
ا، بدايةاً من )يش 1:13( وحتى  حدث الحقاً
نهاية سفر القضاة. وهذا يعني أن إسرائيل 
قد بسط نفوذه في كنعان، باحتلل المدن 
نة ومراكز العبادة، قبل أن يبدأوا في  المحصَّ
الدخول لكل مدينٍة على حدة، »فقد كانت 
والمدن   – المفتاحية  العسكريَّة  المراكز 
الكنعانّيين،  لممالك  نة  الُمحصَّ الصغيرة 
ا.« )كريستوفر چ. هـ.  هي التي أبيدت تماماً
األحداث  تداخل  يؤكِّد  مما   .)128 رايت، 
في  متتالية–  –وليست  متشابكة  بطريقٍة 
فر. كما يؤكِّد لغة »اإلجمال الذي يسبق  السِّ

التفاصيل«.
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ده الدليل« لغة »التهويل الذي يؤيِّ

ألريحا،  إسرائيل  غزو  على  تعليقه  في 
رجٍل  من  المدينة  في  ما  »كل  وتحريمهم 
والغنم  البقر  وامرأة، من طفٍل وشيٍخ، حتى 
يشير  )يش21:6(،  يف«  السَّ ِبَحّد  والحمير 
رق األدنى  »چون كولينز« ألحد نصوص الشَّ
القديم، غير الكتابيَّة، والتي تنتمي إلى القرن 
انتصارات  كاتبها  يصف  ق.م. حيث  التاسع 
إحدى  في  )2مل4:3(  موآب  ملك  »ميشع« 
»هذا  بالقول:  »كولينز«  فيعلِّق  الحروب، 
التكريس والتدمير، يُعرف باسم )herem( أو 
التحريم. وهي عادةٌ معروفة خارج إسرائيل. 
حيث يفتخر ميشع ملك موآب باالنتصار على 
إسرائيل وأخذ ]مدينة[ نبو منهم، فيقول ’قتلت 
الكل، سبعة آالف رجل، وولد، ونساء وصبايا 
صتهم[  خصَّ ]أي:  ستُهم  كرَّ ألنني  وإماء، 
 John( عشتار-كموش‘»  )لإلله(  للتدمير 
 J. Collins, Introduction to the Hebrew

.)Bible, 2nd ed, 2014, 200
في ذات السياق، يعلِّق »چون والتون« على 
األدنى  للشرق  تنتمي  التي  االنتصار  تقارير 
القديم، بالقول: »هذه التقارير تميل للمبالغة 
من  القتلى  عدد  وفي  االنتصار،  حجم  في 
اء هزيمتهم... وهذا ال يعني أن  األعداء جرَّ
وصفنا  بسبب  افتراء محض،  التقارير  تلك 
والمستمع  الكاتب  لكن  بالّدعائيَّة،  إياها 
فل  لذا  لها،  األدبي  النوع  يدركان  كلهما 
 John H. Walton( للخداع.«  نيَّة  أي  توجد 
 and J. Harvey Walton, The Lost World
 of the Israelite Conquest, 2015, pp.

.)150-51

يؤكِّده  ما  مع  ووالتون  كولينز  رأي  يتَّفق 
»كريستوفر رايت«، على »أن لغة الحرب كان 
لها خطاب تقليدي يجب أن يقوم باّدعاءات 
مطلقة وشاملة عن النصرة الكاملة واإلفناء 
ا  كثيراً الخطاب  للعدو. وكان مثل هذا  التام 
الواقع.«  أرض  على  الحقيقة  يتجاوز  ما 

)كريستوفر چ. هـ. رايت، 128(.
أمام هذه المقارنة البسيطة بين نصوص 
الكتاب ونصوص الشرق األدنى القديم، نجد 
أن نصوص حروب العهد القديم التي تصف 
االنتصارات والقتلى، لم تُكتَب بهدف تقديم 
تستخدم  لكنها  حدث،  لما  حرفّي  تقرير 
االنتصار،  وصف  في  المبالغة  أسلوب 
»ليس  الكتابيَّة.  غير  النصوص  مثل  مثلها 
هذا معناه أننا نتهم ُكّتاب الكتاب المقدس 
بالكِذب، لكن هذا معناه أن ندرك التقاليد 
األدبّية للكتابة عن الحروب.« )كريستوفر چ. 
»التهويل  لغة  د  يؤكِّ مما   .)129 رايت،  هـ. 

ده الدليل.« الذي يؤيِّ

حريم« لغة »الطرد الذي يفوق التَّ
قد  يشوع،  لسفر  السريعة  القراءة  إن 
توحي أن »التحريم« )أي: اإلبادة الجماعّية( 
هو اللغة السائدة في غزو إسرائيل لكنعان. 
أذهان  في  المفهوم  هذا  ارتباط  وبسبب 
الكثيرين باإلبادة الجماعيَّة، فإن القارئ قد 
إبادة  لكنعان، هو  إسرائيل  أن غزو  يفترض 
الساكنين  السبعة  للشعوب  جماعيَّة  عرقيَّة 
المتأّنية  القراءة  لكن  )تث1:7(.  األرض  في 
التقرير  الرغم من  أنه على  للسفر، تكشف 
الرب  »فأعطى  فر  السِّ نهاية  في  الواضح 
إسرائيل جميع األرض التي أقسم أن يعطيها 
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فأراحهم  بها.  وسكنوا  فامتلكوها  آلبائهم؛ 
جميع  من  رجٌل  امهم  ُقدَّ يقف  ولم  الرب... 
أعدائهم  جميع  الرب  دفع  بل  أعدائهم، 
سفَري  أن  إال  )يش44-43:21(،  بأيديهم.« 
حان بلغٍة ال لبس فيها  يشوع والقضاة، يوضِّ
سكنت  معظمها-  -في  كنعان  شعوب  أن 
جنباًا إلى جنب مع أسباط إسرائيل في كل 
مها لهم يشوع وامتلكوها  التي قسَّ األراضي 
)قارن يش 63:15؛ قض 21:1، يش 10:26؛ 
 ،27:1 قض  12:17-13؛  يش   ،29:1 قض 

30-36؛ 1:18(.
على  الواضح  الدليل  هذا  إلى  باإلضافة 
عدم تحريم إسرائيل لكل مدن كنعان، نجد 
زالوا  ال  أورشليم(  )سّكان  اليبوسّيين  أن 
موجودين حتى أيام داود، أي بعد غزو يشوع 
لكنعان بمئات الّسنين، وحين رفضوا دخوله 
حاربهم   ،)5:11 1أخ  6:5؛  )2صم  ألرضهم 
المدينة  ودعا  صهيون،  حصن  وأخذ  داود 

باسمه )2صم 9:5؛ 1أخ 7:11(.
الطرد  لغة  أن  تؤكِّد  النصوص  هذه 

مع  جنٍب  إلى  جنباًا  كن  والسَّ اإلزاحة  -أو 
حروب  في  السائدة  اللغة  هي  الكنعانّيين- 
»التحريم،«  لغة  وليست  القديم،  العهد 
»المراكز  أن  »رايت«  ذكره  ما  يتَّفق مع  مما 
الصغيرة  والمدن   – المفتاحّية  العسكرّية 
التي  هي  الكنعانّيين،  لممالك  نة  الُمحصَّ
ا. لكن من الواضح أن ليس كل  أبيدت تماماً
الشعب، أو ما يشبه ذلك، قد تم إهلكهم في 
الواقع فعلّياًا بواسطة يشوع.« )كريستوفر چ. 
هـ. رايت، 128(. وعلى ما يبدو، فقد كانت 
ومراكز  نة  والمحصَّ العسكريَّة  المدن  تلك 
المدن  ببقّية  قورنت  ما  إذا  قليلة  العبادة، 
التي سكن فيها إسرئيل مع الكنعانّيين. مما 

حريم«. د لغة »الطرد الذي يفوق التَّ يؤكِّ

ص« إًذا؟ كيف نفهم »النَّ
إلى  ننظر  أن  يمكن  سبق،  ما  خلل  من 
نصوص حروب العهد القديم، باعتبارها تسرد 
قصة غزو تاريخيَّة )أي: حدثت بالفعل(، لكنها 
فحين  حرفيَّة.  غير  بطريقة  أحياناًا  تصفها 
كأحداٍث  عب، تسردها  الشَّ انتصارات  تسرد 
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متشابكة غير متتالية، مما يعني وجود بعض 
الكاتب  أن  أي  النَّص،  الزمنيَّة في  الفجوات 
الضوء عليها،  انتقى بعض األحداث وسلَّط 
دون أن يعنيه أن يسرد كل ما حدث بحسب 
م النَّص  ترتيبه التاريخي. من جهٍة أخرى، يُقدِّ
يسرد  أن  قبل  حدث،  لما  إجماالاً  –أحياناًا- 
تفاصيله، مما يوحي بأن النَّص يناقض نفسه، 
النَّص  يصف  حين  ا  أيضاً كذلك.  ليس  لكنه 
موها،  انتصارات الشعب، سيَّما المدن التي حرَّ
فإنه يستخدم لغة مبالغة ال تُِخّل بمصداقّية 
الكاتب، لكنها لغة أدبيَّة يشترك الكاتب فيها 
كانت  التي  األخرى  الشعوب  من  غيره  مع 
تعيش في نفس المنطقة، وفي نفس الوقت. 
ا، فالنَّص يصف غزو كنعان بلغة الطرد  أخيراً
واإلزاحة، أكثر من كونه إبادة جماعيَّة كما قد 

يَُظّن للوهلة األولى.
ة األخالقّية مواجهة اإلشكاليَّ

غني عن البيان أن لغة المبالغة في وصف 
انتصارات حروب العهد القديم، ال تعني أن 
قتل األطفال لم يحدث، لكنها تعني أنه لم 
عند  القارئ  عها  يتوقَّ التي  بالصورة  يحدث 
قتل  أن  افترضنا  إن  وحتى  للنَّص.  قراءته 
الهروب من  يمكن  يحدث، فل  لم  األطفال 
دينونة  في  أو  الطوفان،  في  األطفال  موت 
الكتاب  يقول  التي  وعمورة  سدوم  خطايا 
»من  كانوا  إنهم  مرتكبيها  عن  س  المقدَّ
وبالتالي   .)4:19 )تك  يخ«  الشَّ إلى  الحَدِث 
مما  قائمة،  األخلقيَّة  اإلشكاليَّة  تظل 

يستدعي االشتباك معها.
موت األطفال، بين العقاب والذنب

أمام دينونات اهلل في العهد القديم، من 
حتى  األطفال  ذنب  وما  نسأل:  أن  هل  السَّ
لماذا  يفعلوها؟  لم  خطّية  بسبب  يُعاقبوا 
يموتون في الطوفان ويُقتلون في كنعان؟ بل 
لماذا يبقون في البرّية لما يَقُرب من أربعين 
افترضنا  وإن  آبائهم؟  خطّية  بسبب  سنة، 
يحكم  أن  العدل  المتَّهم مذنب، هل من  أن 

القاضي على زوجته وأوالده بالموت؟
أمام هذا السؤال المشروع، ينبغي أن   
ق بين عقاِب شخٍص من أجل خطيٍَّة فعلها  نُفرِّ
له  )وهو في هذه الحالة مذنب(، وبين تحمُّ
هذه  في  )وهو  آخر  خطّيِة شخٍص  لنتيجة 
هب  الفارق،  لتوضيح  مذنب(.  غير  الحالة 
أن أحد اآلباء قام بالهجرة إلى دولٍة راقية؛ 
فإن أوالده بالتَّبعيَّة سوف يتمتَّعون وينعمون 
بمزايا هذا القرار الحكيم، دون فضٍل منهم. 
من  تعاني  فقيرة  دولٍة  إلى  هاجر  إن  لكنه 
الفقر والحروب األهليَّة؛ فإن أوالده بالتَّبعيَّة 
سوف يعانون أشد معاناة بسبب هذه القرار 

غير الحكيم، دون ذنٍب منهم.
أو  األطفال  ذنب  عن  فالسؤال  ا  إذاً
في  الصحيح  السؤال  هو  ليس  فضلهم، 
هذا السياق. لكن السؤال الصحيح هو: ما 
علقة األطفال بهؤالء األشخاص أصحاب 
الشكل  بهذا  مصيرهم  يتأثَّر  حتى  القرار، 
سواء  األشخاص،  هؤالء  بقرارات  ويرتبط 
حكيمة؟  غير  أو  حكيمة  قرارات  كانت 
أنه  السؤال،  هذا  على  المنطقيَّة  واإلجابة 
داخل  الذين  أولئك  يتأثَّر  أن  الطبيعي  من 
دائرة مسؤولّيتي )إيجاباًا أو سلباًا(، بقراراتي 
(. لذا  واختياراتي )صحيحةاً كانت أو خاطئةاً
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أخطائي  نتيجة  لي  تحمُّ أن  نعتبر  أن  يمكن 
بينما  لي.  مباشر  عقاٌب  هو  الشخصيَّة، 
الشخصيَّة،  أخطائي  نتيجة  أوالدي  ل  تحمُّ
إن  ارتباطهم بي.  نتيجٌة طبيعيَّة بسبب  هو 
ا ال علقة له بذنبهم أو فضلهم، بل  األمر إذاً

بطبيعة علقتي بهم وعلقتهم بي.
موت األطفال، بين الطوفان والحروب

يتعلَّق  والذي  السابق،  المبدأ  طبَّقنا  إن 
الطوفان  في  هلكوا  الذين  األطفال  بعلقة 
والحروب، بذويهم. يمكننا أن ندلل على ذلك 
بالنظر إلى من هم داخل دائرة مسؤوليَّة نوح 
قال  حيث  وزوجاتهم(،  وأبنائه  زوجته  )أي: 
له الرب: »ولكن أقيم عهدي معك؛ فتدخل 
بنيك  ونساء  وامرأتك  وبنوك  أنت  الُفلك 
مع  كان  العهد  أن  فمع   )18:6 )تك  معك.« 
بنتائج وامتيازات  نوح، إال أن الذين تمتَّعوا 
بنيه،  ونساء  وبنوه  زوجته  هم  العهد  هذا 
نوح  إيمان  بسبب  بل  فيهم،  لفضٍل  ليس 

نقول،  القياس  ذات  على   .)1:7 )تك  وبّره 
لم  الطوفان،  في  هلكوا  الذين  األطفال  إن 
بسبب  بل  اقترفوها،  خطّيٍة  بسبب  يهلكوا 
قرار آبائهم الخاطئ بعدم التوبة، رغم كرازة 
الوشيكة  الدينونة  من  لهم  وتحذيره  نوح 

بسبب شرورهم )1بط 20:3؛ 2بط 5:2(.
يمكننا  القديم،  العهد  حروب  في  ا  أيضاً
من  إلى  للنظر  المبدأ  نفس  نستخدم  أن 
هم داخل دائرة مسؤوليَّة راحاب )أي: أبيها 
حيث  وأطفالهم(،  وأخواتها  وإخوتها  وأّمها 
من  أنقذتهما  اللذين  للجاسوَسين  قالت 
وأعطياني  بالرب  لي  احلفا  »فاآلن  الموت: 
ا،  علمة أمانة، ألني قد عملت معكما معروفاً
ا.  ا مع بيت أبي معروفاً بأن تعمل أنتما أيضاً
وتستحييا أبي وأمي وإخوتي وأخواتي وكل 
ما لهم، وتُخلِّصا أنفسنا من الموت.« )يش 
والشعب  يشوع  فعله  ما  وهو   )13-12:2
بالفعل، حين »استحيََي يشوُع راحاَب الزانية 
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أبيها وكل ما لها، وسكنت في وسط  وبيت 
راحاب  أن  فمع   )25:6 )يش  إسرائيل.« 
إسرائيل  بإله  وآمنت  تابت  وحدها هي من 
بإنقاذ  إيمانها  على  ودلَّلت   ،)11-9:2 )يش 
الجاسوَسين )يش 4:2(، إال أن الذين تمتَّعوا 
بنتائج وامتيازات هذه التوبة هم بيت أبيها، 
ليس لفضٍل فيهم، بل بسبب إيمان راحاب 
)عب 31:11(.  على ذات القياس نقول، إن 
األطفال الذين هلكوا في كنعان، لم يهلكوا 
قرار  بسبب  بل  اقترفوها،  خطّيٍة  بسبب 
وجود  رغم  التوبة،  بعدم  الخاطئ  آبائهم 
راحاب كمثاٍل حّي أمامهم. هذا ما استدعى 
بالُعصاة )عب  العبرانّيين لهم  تسمية كاتب 
الرسول  تعبير  –وبحسب  أنهم  أي   ،)31:11
الذين  أن  اهلل،  ُحكم  »عرفوا  لما  بولس– 
في  المذكورة  ]الخطايا  هذه  مثل  يعملون 
يفعلونها فقط  ال  الموت،  يستوجبون  ال18[ 
ون بالذين يعملون.« )رو 32:1( ا يَُسرُّ بل أيضاً

كيف نتعامل مع قتل األطفال، إًذا؟

نهُدف  ذكرناها، ال  التي  التوضيحات  إن 
لكنها  األطفال،  قتل  تبرير  إلى  من خللها 
فقط تلقي الضوء على جانٍب آَخر نستطيع 
أن ننظر منه على هذا الحدث المروِّع، كي 
نفهمه ونضعه في سياقه وإطاره الصحيح، 
بجانب  الدينونة  ونرى  الصورة  تكتمل  حتى 
الخلص، والعقاب كمسؤولية بجانب الذنب 
كنتيجة. هذا ال يعني أننا مدعّوون للتصالح 
مع قتل األطفال، ألننا ال يجب أن نتصالح 
مع الدينونة بحاٍل من األحوال إن كان اهلل 
نفسه لم يتصالح معها )هو8:11(. لكن عدم 
ال  أن  بالتَّبعيَّة  يعني  ال  مع شيء،  تصالحنا 

يختلف   )Acceptance( فالقبول  نقبله. 
نقبل  فإننا  لذا   ،)Approval( الموافقة  عن 
ومسؤولية  الخاطئ،  على  اهلل  بدينونة 
مسؤولّيته،  دائرة  في  هم  من  عن  اإلنسان 
القتل،  على  نوافق  أننا  يعني  ال  هذا  لكن 

باعتباره شيئاًا طبيعّياًا. 
ة ة التاريخيَّ مواجهة اإلشكاليَّ

وأريحا،  عاي  حول  البحث  ز  نركِّ سوف 
باعتبارهما أكثر مدينتين ليس فقط افتقاد 
ا في مناقضته.  الدليل األركيولوچي، بل أيَضاً
ثم نستخلص من خلل البحث، آلية مناسبة 
بصفٍة  التاريخّية  اإلشكاليَّة  مع  للتعامل 

ة. عامَّ

ة عاي إشكاليَّ

يفترضون  س  المقدَّ الكتاب  علماء  كان 
رد الكتابي بخصوص غزو عاي،  ة السَّ صحَّ
اليهودّية  اآلثار  عالمة  اكتشفت  أن  إلى 
 Judith( كراوس«  »چوديث  الفرنسّية 
Marquet-Krause(، عام 1935م تقريباًا، أن 
عي سفر يشوع  موقع مدينة عاي –والتي يدَّ
بواسطة  ملكها،  على  واالنتصار  تدميرها 



ملف العدد...  حروب العهد القديم   

39 مايو 2022

يشوع– لم يكن لها وجود وقت دخول يشوع 
َرت قبل وصول  لألرض، لكنها كانت قد ُدمِّ
ر  الُمبكِّ البرونزي  العصر  بقرون، في  يشوع 
في القرن ال 32 ق.م.، بحيث كانت المنطقة 
عبارة عن ُحطام وُركام، ولم تكن مأهولة بأي 
ان تُذَكر بين القرون ال 16-12 ق.م. إال  ُسكَّ
جيش  أو  ملك  بل  القليلة،  القبائل  بعض 
 Thom Stark, The Human Faces( م منظَّ
of God, 2011, 142(. هذا االكتشاف أكده 
 )Joseph Callaway( كوالواي«  »چوزيف 
عاِلم اآلثار األمريكي، سنة 1972م تقريباًا، 
وهو أستاذ مسيحي محافظ بكلية اللهوت 
يجبرونه  جعلهم  مما  الجنوبّية،  المعمدانّية 

ر. على التقاعد الُمبكِّ
أمام هذا التَّحّدي الذي استمر لسنوات، 
اكتشف بعض الباحثين، من خلل التحليل 
اللغوي للنَّص، والتاريخي للمنطقة، أن كلمة 
العهد  )لغة  العبريَّة  اللغة  في  تعني  »عاي« 
وقد  األنقاض،«  من  »كومة  حرفّياًا  القديم( 
)يش  »העי«  التَّعريف  بأداة  فة  ُمعرَّ جاءت 
1:8(.1 والتي تعني: »الُحطام« أو »األنقاض«، 
ح أنها تصف منطقة، أكثر من كونها  مما يرجِّ
مدينة. من جهٍة أخرى، فإن الكلمة العبريَّة 
»ملك«،  بالعربيَّة  والمترجمة  )ِمِلخ(،  »מלך« 
»شيخ.«  أو  »حاكم«  ا  أيضاً تعني  أن  يمكن 
 James K. Hoffmeier and Dennis R.(
 Magary, eds., Do Historical Matters

.)Matter to Faith?, pp. 370-71
ا بالنظر إلى منطقة عاي، نجد أنها  أيضاً
العربيَّة،  في  »الهاء«  حرف  مثل  يُنَطق  العبريَّة  في  »ה«  حرف   1

»העי«  العبريَّة  الكلمة  فإن  وبالتالي  »ال«،  التعريف  بأداة  ويُترجم 
تعني »العاي«، أي: الُحطام.

ابة بين  بوَّ »منطقة منخفضة«، كانت بمثابة 
الغرب  في  كنعان  ومدن  رق،  الشَّ في  أريحا 
)تك  في  أشرنا  كما  إيل«  »بيت  ا  )وتحديداً
ع بعض القبائل في  ح تجمُّ 8:12(، مما يُرجِّ
قبيلة«،  »شيخ  قيادة  تحت  المنطقة  هذه 
لحماية هذه المدن. ولهذا يصف سفر يشوع 
هل )يش 13:8- هذه المنطقة بالوادي، والسَّ

و  عاي«  »أهل  خروج  بين  يربط  كما   ،)14
»بيت إيل« لمحاربته )يش 17:8(.

أمام هذا الدليل والفحص اللغوي للنَّص، 
و  كراوس«  »چوديث  اكتشافات  أن  يبدو 
مع  كبيرة  بصورٍة  تتفق  كوالواي«  »چوزيف 
يعني  مما  يشوع،  سفر  في  الكتابي  رد  السَّ
ما  الكتابي،  للنَّص  الفحص  من  بمزيد  أنه 
، صار اآلن يتَّفق  كان يبدو أنه يناقضه قبلاً

معه.

ة أريحا إشكاليَّ

يفترضون  س  المقدَّ الكتاب  علماء  كان 
رد الكتابي بخصوص غزو أريحا،  ة السَّ صحَّ
البريطانّية  اآلثار  عاِلمة  اكتشفت  أن  إلى 
 ،)Kathleen Kenyon( ِكنيون«  »كاثلين 
سنة 1958م تقريباًا، أن المصرّيين هم من 
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بنحو  يشوع  وصول  قبل  أسوارها  روا  دمَّ
كان  ا  أحداً أن  دليل  يوجد  وال  عام.  مائتي 
على  تدميرها  وقت  من  المدينة  يسكن 
أيدي المصرّيين، وحّتى وصول يشوع إليها 

.)Thom Stark, 142(
أمام هذا التَّحّدي الذي استمر لسنوات، 
اكتشف بعض الباحثين بقايا أموات وكأّنها 
يقترب  أريحا،  منطقة  في  جماعيَّة  مقابر 
لغزو  المقتَرح  التاريخ  من  ا  جّداً تاريخها 
طقس  االعتبار  في  الوضع  مع  لها.  يشوع 
تاء،  أريحا البارد الُممِطر وباألخص في الشِّ
المدينة  لحرق  يشوع  سفر  وصف  ومع 
الدليل  غياب  هذا  يشرح  قد  )يش24:6(، 
بط،  بالضَّ وقتها  حدث  ما  على  الواضح 
ا لما حرقه،  ألن الحريق عادةاً ال يترك أثراً
آثار الحريق  واألمطار سوف تزيل بدورها 

 James K. Hoffmeier and Dennis R.(
.)Magary, eds., 367

أمام هذا الدليل الجديد، يبدو أن اكتشاف 
الكتابي  رد  السَّ يناقض  ال  ِكنيون«،  »كاثلين 
بصورٍة مباشرة، ألن حرق يشوع ألريحا، مع 
الدليل  أنه قد طمس  يبدو  البارد،  طقسها 
على ما فعله بها. لكن وجود بقايا األموات 
والمقابر الجماعيَّة وقت غزوه لها، ينفي أنها 
كما  الغزو،  وقت  بالسكان  مأهولة  تكن  لم 
كانت تعتقد »كاثلين«. بالطبع، غياب الّدليل 
الواضح، ليس سبباًا يؤكِّد صدق الكتاب، لكن 
وجود المقابر الجماعيَّة يجعلنا، على األقل، 
رد الكتابي.  ال نفترض أن األدلة تناقض السَّ
الفحص  من  بمزيد  أنه  نجد  أخرى  مرةاً 
الستنتاجات  القفز  وعدم  الكتابي،  للنَّص 
أدلَّة أركيولوچيَّة جديدة،  مؤكدة قبل ظهور 
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 ، رد الكتابي قبلاً ما كان يبدو أنه يناقض السَّ
صار اآلن يقف جنباًا إلى جنٍب معه.

التاريخّية،  ة  اإلشكاليَّ مع  نتعامل  كيف 
إًذا؟

سواء  العلماء،  إليه  وصل  ما  إلى  بالنظر 
الكتابّيين أو غيرهم، نجد أننا –أمام اإلشكاليَّة 
ح  ترجِّ التي  الدالئل  بعض  نملك  التاريخيَّة– 
أننا قد  الكتابي، هذا ال يعني  النَّص  ة  صحَّ
اإلشكاليَّات  لكل  نهائيَّة  حلوٍل  إلى  لنا  توصَّ
لكنه  وذكرناها،  التي سبق  بالمدن  الخاصة 
يعني أننا نملك من األدلَّة ما يجعلنا منفتحين 

للبحث والتنقيب في األدلَّة الجديدة.
إن كنَّا نتبع ما يقوله »كولينز«: »إن علم 
ا  دائماً ونتائجه  ا،  معصوماً ا  علماً ليس  اآلثار 
االكتشافات  ضوء  في  للمراجعة  مفتوحة 
إصدار  يستطيع  ال  الباحث  لكن  الجديدة، 
األحكام إال بناءاً على أفضل األدلَّة المتاحة 
في هذه اللحظة.« )John J. Collins, 193(؛ 
هذه  في  المتاحة  األدلَّة  ضوء  -في  فإننا 
إشكاليَّة عاي  إن  نقول  أن  يمكن  اللحظة- 
وأريحا قد عولجت بصورٍة كبيرة، وال زلنا 
ة ببقيَّة المدن.  ننتظر نتائج البحث الخاصَّ
وندافع  ع  نتسرَّ أن  يجب  ال  أننا  يعني  مما 
ننجرف  أو  أصولّية،  بطريقٍة  الكتاب  عن 
ليبرالّية،  بطريقة  الكتاب  شهادة  ونرفض 
االكتشافات  وننتظر  ونتعلِّم  نصبر  بل 
الحديثة، كي نعرف نتائج األبحاث الكتابيَّة 

واألركيولوچيَّة.

ة قائمة المراجع العربيَّ
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الحروب واألوبئة وعالمات 
نهاية الزمان 

ومجيء المسيح ثانية
مقدمة

نهاية  بعالمات  االنشغال  إن 
ثانيًة،  المسيح  ومجيء  العالم 
ه إنساني ليس بجديد،  هو توجُّ
بالطبيعة  مرتبط  هو  ربما  بل 
ترغب  والتي  الساقطة  البشرية 
أن تحيا حياة فيها  -من جهة- 
ر من كافة القيود، بما فيها  تحرُّ
ومتطلبات  الصالح  حياة  قيود 
األخرى  الجهة  ومن  القداسة، 
مخاطر  تقليل  في  ترغب 
مصيرها  لمواجهة  الدينونة 
أو  الحياة  بنهاية  المحتوم 

انقضاء الدهر.
طول  عن  اإلنسان  استفسار  كان  لذا 
ْفِني  الحياة المتاحة له فنجده يتساءل »َعرِّ
يَا َربُّ ِنَهايَِتي َوِمْقَداَر أَيَّاِمي َكْم ِهَي، َفَأْعلََم 
بنفس  وربما   .)4 )مز39:  َزاِئٌل«  أَنَا  َكيَْف 
يسوع  للرب  التلميذ  سؤال  جاء  الدافع 

د. ق. عاطف مهني المعصراني
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عن توقيت نهاية الزمان وموعد مجيئه »ُقْل 
لَنَا َمتَى يَُكوُن هَذا؟ َوَما ِهَي َعَلَمُة َمِجيِئَك 

ْهِر؟« )مت24: 3(. َوانِْقَضاِء الدَّ
الطبيعية  الكوارث  من  موجة  كل  ومع 
السيما  الطاحنة،  والحروب  واألوبئة 
تكثر  واضحة،  عالمية  آثار  لها  يكون  التي 
التساؤالت إن كانت هذه هي علمات نهاية 
الزمان. وخلل السنوات الماضية على وجه 
التحديد تعرض العالم بأسره إلى وباء كورونا 
الذي لم يترك بقعة في العالم دون خسائر في 
أرواح بشرية وكوارث اقتصادية واجتماعية، 
ثم تلها في الشهرين األخيرين الحرب بين 
ليس  الكثيرة  بتداعياتها  وأوكرانيا  روسيا 
حتى  وال  المتحاربتين  الدولتين  على  فقط 
على دول قارة أوروبا التي تحتضن الدولتين 
جغرافياًّا، بل امتد األثر االقتصادي بالذات 
على كل دول العالم حتى دخلت بعض الدول 

الفقيرة في انهيار اقتصادي ومجاعات.
لعدة  أتعرض  أن  أود  المقالة  هذه  وفي 
تعرض  كلما  تتجدد  أنها  أعلم  تساؤالت 
مثل:  وحروب  وكوارث  ضيقات  إلى  العالم 
نراه  النهاية؟ هل ما  هل هذه هي علمات 
)أي  االسخاتولوجية  للنبوات  تحقيق  هو 
مجيء  وقرب  األخيرة(  باألمور  المتعلقة 
المسيح ثانية؟ ماذا علينا أن نفعل ككنيسة 

أمام هذه العلمات؟
كيفية سنتناول الموضوع؟

من الممكن تناول موضوع الحروب واألوبئة 
الهوت  توجه  من  الزمان  بنهاية  وعلقتها 
نبحث عقيدة اإلسخاتولوجي  نظامي حيث 
بعد  بما  كالمتعلقة  األخيرة-  األمور  -أي 
ونهاية  الثاني،  والمجيء  واألبدية،  الموت، 

العالم، واالختطاف، والملك األلفي... إلخ، 
في  المختلفة  التوجهات  فهم  محاولة  مع 
والفكر  التدبيري  الفكر  مثل  العقيدة  هذه 

المشيخي وغيرهما.
ولكني بحسب طبيعة تخصصي، أود أن 
أتناول الموضوع من مدخل تفسيري كتابي 
يرى  التي  الجديد  العهد  نصوص  أحد  من 
معظم العلماء أنها تتعلق بصورة أو بأخرى 
ثانية.  يسوع  الرب  ومجيء  الزمان  بنهاية 
وبالطبع سيكون هناك استنتاجات الهوتية 
للهوت  األقرب  المدخل  هذا  من  وعملية 

الكتابي منه للهوت النظامي.
الجديد  العهد  نصوص  كانت  ولما 
المسيح  ومجيء  الزمان  بنهاية  المتعلقة 
لو 21؛  كثيرة )مت 24؛ 25؛ مر 13،  ثانية 
1كو 15؛ 1تس 4؛ 5؛ 2تس 2؛ 2بط 3؛ سفر 
أن  رأيت  ذلك(  وغير  معظمه،  في  الرؤيا 
أركز على إنجيل متى اإلصحاح 24، والذي 
المسيح  السيد  من  ا  مباشراً ا  تعليماً يشكل 
لتلميذه وهو يجيب على تساؤالتهم بشأن 
ثانيةاً. هذا اإلصحاح  الزمان ومجيئه  نهاية 
مبالغة  دون  فيه  ُكتبت  ا(  عدداً  51( الطويل 
وجهات  تحمل  والمقاالت  التفاسير  مئات 

ا كما سنرى فيما يلي. نظر متباينة كثيراً
تعاليم  أن  العلماء  من  العديد  ويعتقد 
والمتعلقة  االسخاتولوجية  بولس  الرسول 
بشكل خاص بمجيء المسيح ثانية في 1كو 
بتعاليم  ا  كثيراً تأثرت  قد  2تس  1،15تس، 
المدونة في هذا اإلصحاح  المسيح  السيد 
ولو 21،  له في مر 13  الموازية  والكتابات 
التي  العلمات  بعض  ذكر  من  ذلك  ويظهر 
والضيقات،  الضلالت  مثل  مجيئه  تسبق 
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وبعض العلمات التي تصاحب مجيئه، مثل 
حضور السيد في مجد مصحوباًا بالملئكة 
في  أخذنا  وإذا  البوق.  بصوت  ا  ومسبوقاً
االعتبار أن الرسول بولس ربما كتب رسائله 
قبل كتابة األناجيل، فل يفسر هذا التشابه 
إالَّ  األناجيل  دونته  وما  بولس  كتبه  ما  بين 
معروفة  كانت  المسيح  السيد  تعاليم  كون 
ومحفوظة في التقليد الشفهي، األمر الذي 
يؤكد أصالتها وصحة نسبها للسيد المسيح.

 :21 لو   /  37-1  :13 مر   /  ٥1-1  :24 مت 
36-٥

أوالً: صعوبات رئيسية موجودة في النص
نبدأ في محاولة تفسير هذا  بمجرد أن 
اإلصحاح والنصوص الموازية له في مرقس 
ولوقا، نصطدم بعدٍد من األسئلة التي حيَّرت 

ا مثل: العلماء والمفسرين كثيراً
هل هذا النص معنيٌّ بموضوع واحد أم - )

أكثر؟ هل هو معنيٌّ بنهاية الزمان ومجيء 
أورشليم  بخراب  أم  ثانيةاً؟  المسيح 

والهيكل؟ أم بالموضوعين؟
لسان - ) على  النبوات  بعُض  تأتي  لماذا 

وقوع  سرعة  دةاً  مؤكِّ المسيح  السيد 
األحداث في جيل مستَِمعيه من التلميذ 
على  أخرى  تحذيرات  تأتي  ثم  )ع34( 
لسانه من تعجل المنتهى والضلل وراء 
قرب  أو  الثاني  المجيء  وقوع  ادعاءات 

ذلك؟  )ع6، ع23، 36(.
عنها - ) تنبأ  التي  الخراب  رجسة  هي  ما 

 :11 27؛   :9 دا   ،15  :24 )مت  دانيآل 
أورشليم  بخراب  علقتها  هي  وما   )31

أو نهاية الزمان؟

اإلصحاح؟ - ) لهذا  المنطقي  البناء  هو  ما 
وإن كان اإلصحاح يتناول كّلاً من خراب 
أورشليم والهيكل ونهاية الزمان ومجيء 
الرب يسوع ثانية فهل من فاصل أو أي 

رابط بين الموضوعين؟
وغيرها  التساؤالت  هذه  على  لإلجابة 
أنصح القارئ بقراءة مت 24 كله ثم متابعتي 
هذا  تناولت  التي  اآلراء  أهم  عرض  في 
النص الهام بالتفسير ومدى نجاح أو فشل 
تلك اآلراء في تقديم شرح مقنع لإلصحاح. 
سأحاول بعد ذلك تقديم تفسيري الشخصي 
قسم،  لكل  مختصر  شرح  مع  لإلصحاح 
خلصة  إلى  الوصول  سأحاول  ا  وأخيراً
عنوان  في  المطروح  التساؤل  على  تجيب 
واألوبئة  الحروب  علقة  عن  الورقة  هذه 

بنهاية الزمان وموقف الكنيسة من ذلك.
)مت  النص  هذا  المفسرون  تناول  كيف 

24(؟
كونه - ) على  النص  مع  تعاملوا  مفسرون 

كله متعلًقا بنهاية الزمان ومجيء الرب 
يسوع ثانية

هناك عدد من علماء العهد الجديد تعاملوا 
مع مت 24 على كونه كله وحدةاً واحدةاً يعلِّم 
المسيح  الزمان ومجيء  نهاية  عن علمات 
هناك  أن  اتفاقنا  من  الرغم  وعلى   ، ثانيةاً
أجزاء غير قليلة في النص تتعلق بعلمات 
السهر  على  تحث  وأجزاء  الزمان،  نهاية 
واالستعداد لهذا الحدث الهام، إال أن هذا 
التناول يتجاهل عدة أمور ويتسبَّب في عدة 

مشاكل:
أ التلميذ 	- تساؤل  يتجاهل  المدخل  هذا 
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األول »متى يكون هذا« )ع23( والمرتبط 
بالعددين السابقين 1، 2 المتعلقين بهيكل 
»ثُمَّ َخَرَج يَُسوُع َوَمَضى ِمَن  أورشليم 
َم تََلِميُذهُ ِلَكْي يُُروهُ أَبِْنيََة  الَْهيَْكِل، َفتََقدَّ
أََما تَنُْظُروَن  َفَقاَل لَُهْم يَُسوُع:  الَْهيَْكِل. 
َجِميَع هِذِه؟ اَلَْحقَّ أَُقوُل لَُكْم :ِإنَّهُ الَ يُتَْرُك 
هُهنَا َحَجٌر َعلَى َحَجٍر الَ يُنَْقُض!« )مت 

.)2 ،1 :24
أ هذا المدخل يصطدم باألقوال التي 	-

األحداث حتى  بعض  وقوع  تؤكد سرعة 
المخاَطبين سيعاصر  التلميذ  جيل  أن 
هذا  ربط  إن  والحروب.  األحداث  تلك 
األمر بالمجيء الثاني غير ممكن لذلك 
يلجأ أصحاُب هذا الرأي إلى القول إن 
أخطأوا  قد  األناجيل،  ُكتَّاب  أو  يسوع، 
كانوا  إذ  الزمان؛  نهاية  توقيت  ع  توقُّ
بالطبع  جيلهم.  في  سيقع  أنه  يظنون 
السيما  الرأي  هذا  على  نوافق  ال  نحن 
أن في النص -كما سنرى- ما يدل على 

خطأ هذا المدخل وذلك االستنتاج.
كونه - ) على  النص  مع  تعاملوا  رون  مفسِّ

ودمار  أورشليم  بخراب  متعلًقا  كله 
الهيكل

بعُض  تبنَّى  السابق،  الرأي  مقابل  في 
أن هذا النص كله يتعامل مع  العلماء فكرةَ 
بنائه  وجمال  الهيكل  عن  التلميذ  سؤال 
إنه  وضخامة أحجاره ولما قال لهم السيد 
حجر  على  حجر  فيه  يُترك  ولن  سيزول 
»متى سيكون هذا؟« وشجع هؤالء  تساءلوا 
المفسرون على تبني هذا الفكر اعتقاُدهم 
ا قد كتبت بعد عام 70م  أن األناجيل جميعاً

أي بعد خراب أورشليم.

مشاكل هذا الرأي:
أ الرأي 	. أصحاب  المفسرون  ركز  مثلما 

األول على جزء واحد من أسئلة التلميذ 
وهو الجزء المتعلق بنهاية الزمان ومجيء 
الخاص  التساؤل  مهملين  يسوع  الرب 
الرأي  علماءُ  فعَل  الهيكل،  خراب  بزمن 
الثاني النقيض، ُمركِّزين فقط على دمار 
ومتجاهلين  أورشليم،  وخراب  الهيكل 
التعليم الذي يخاطب السؤال الثاني عن 

نهاية الزمان وموعد مجيء السيد.
التشدد في هذا الرأي المدفوع بأن مت 	.أ

بعد  ُكتبت  قد  الموازية  والنصوص   24
متأثرةٌ  فهي  وبالتالي  أورشليم،  خراب 
وتدنيس  وخراب  حروب  من  حدث  بما 
الخراب(،  )رجسة  باألوثان  للهيكل 
أورشليم  سكان  واجهه  الذي  والضيق 
من شدة الحصار الروماني وطوله )من 
الواقع  في  الرأي  هذا  67-71م(.  عام 
متأثر بميل هؤالء العلماء إلنكار النبوات 
تعاليم يسوع،  تاريخ  وعدم تفريقهم بين 
وتاريخ  األناجيل،  في  تدوينها  وتاريخ 
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أن  وأكدنا  سبق  وقد  أورشليم.  خراب 
كتابات بولس في 1تس، 2تس المتشابهة 
ا مع مت 24 ومتوازياته تؤكد صحة  جداًّ
وكونها  المسيح  السيد  تعاليم  وصدق 
تدوين  قبل  الكنيسة  لدى  كانت معروفةاً 
بولس  الرسول  استقى  ومنها  األناجيل، 

تعاليمه.
في 	.أ الواردة  التحذيرات  بعض  هناك 

ٍق والتي  مت24 التي ال تنكرها عيُن مدقِّ
ال شك تتعلق بأمور مستقبلية لم تتم حتى 
اآلن مثل التحذير من ضلل من يدعون 
الحث  مثل  أو  هناك  أو  هنا  المسيا  أن 
السيد  وانتظار  السهر  على  والتشجيع 
كالعبد األمين الحكيم أو مثل التأكيدات 
على أن هذه الحروب واألوبئة هي مجرد 

مبتدأ األوجاع وأن المنتهى ليس بعد.
كونه - ) على  النص  مع  تعاملوا  رون  مفسِّ

الهيكل  ودمار  أورشليم  بخراب  متعلًقا 
من جهة، ونهاية الزمان ومجيء السيد 

من جهة أخرى
المقدمة  يحترم  التوجه  هذا  أن  ال شك 
بداية  في  بعناية  متى  البشير  وضعها  التي 
تتضمن  والتي   )3-1  :24 )مت  اإلصحاح 
يسوع:  للرب  التلميذ  من  سؤالين  بوضوح 
بحسب  الهيكل  تدمير  بزمان  يختص  األول 
نبواته أنه لن يُترك فيه حجٌر على حجر إال 
ويُنقض ع2، والثاني يتعلق بعلمات مجيئه 

وانقضاء الدهر ع3.
العلماء  من  عدٌد  الرأي  هذا  يتبنى 
 R. T.  France المحافظين المرموقين مثل
منهما  كلٍّ  تفسير  في   D.  A. Corson  &
غيرهم  الكثير  إلى  باإلضافة  متى  إلنجيل 

ترحيبنا  من  الرغم  وعلى  العلماء.  من 
إال  إياه،  وتبنينا  التفسيري  المدخل  بهذا 
تكن  لم  عالم  لكل  التفسيرية  التفاصيل  أن 
تقسيم  في  كبيرة  صعوبة  فهناك   . سهلةاً
أجزاء  أية  لمعرفة  بنائه  وتحليل  اإلصحاح 
تجيب على تساؤل خراب أورشليم والهيكل، 
وأيها تجيب على التساؤل المتعلق بعلمات 
مجيء المسيح ثانية. وفيما يلي أهم اآلراء:

أ هناك من اعتبروا مت24: 4-3٥ متعلًقا 	.
بينما األعداد من 36- أورشليم  بخراب 
متعلقة   2٥ إصحاح  من  أجزاء  مع   ٥1

بعالمات المجيء الثاني
مشكلة هذا الرأي

هناك بعض األقوال في كلِّ جزء من هذا 
التقسيم ستُفهم بشكل أكثر بساطة وتلقائية 

لو كانت تنتمي للقسم اآلخر.
• فمثل ع14 »ويكرز ببشارة الملكوت هذه 	

األمم.  لجميع  المسكونة شهادة  كل  في 
ثم يأتي المنتهى« .ال يسهل أن تنتمي مع 

القسم الخاص بخراب أورشليم. 
• من 	  30  ،29 عددي  أن  نجد  بالمثل 

الخاص  القسم  مع  وضعهم  الصعب 
بعد  »وللوقت  والهيكل:  أورشليم  بخراب 
ضيق تلك األيام تُظلم الشمس، والقمر ال 
يعطي ضوءه، والنجوم تسقط من السماء، 
وقوات السماوات تتزعزع وحينئذ تظهر 
لقد  السماء«.  في  اإلنسان  ابن  علمة 
التغيرات  تفسير  العلماء  هؤالء  حاول 
والكواكب  والقمر  الشمس  في  الكونية 
هذه  أن  العلم  مع  ممالك،  سقوط  أنها 
التعليم عن  ما صاحبت  ا  دائماً الظواهر 
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مع  وأن ما حدث  ثانية،  المسيح  مجيء 
لحكم  أكثر  تثبيتاًا  كان  أورشليم  خراب 
اإلمبراطورية الرومانية وليس بأي شكل 
لم  المقابل  وفي  سقوطه،  عن  إعلناًا 
ا لألمة  يكن خراب اورشليم يمثل سقوطاً
»ساقطة«  بالفعل  كانت  التي  اليهودية 

ترزح تحت وطأة االحتلل.
• ا نجد أن ع31 يصعب فهمه 	 كذلك أيضاً

أورشليم  بخراب  الخاص  القسم  تحت 
الصوت  عظيم  ببوق  ملئكته  »فيرسل 
الرياح«.  األربع  من  مختاريه  فيجمعون 
من األسهل استيعاب هذا العدد لو كان 

ضمن القسم الخاص بالمجيء الثاني.
• 	-29 األعداد  بعد  أنه  الصعوبة  تزيد 

بالمجيء  متعلقة  أنها  يبدو  التي   31
يمضي  »ال  أن  ا  مؤكداً ع34  يأتي  الثاني 
هذا الجيل حتى يكون هذا كله«! األمر 

يتكلم على  كان  إن  تفسيره  يسهل  الذي 
الضيقات التي سيواجهها جيل التلميذ 

واليهود عند خراب أورشليم.
• فكرة 	 تبنى  العلماء  بعض  فإن  لذلك 

تبادلية،  بصورة  صيغ  قد   24 متى  أن 
عن  مكرراًا  الحديث  السيد  فيها  تناول 
خراب أورشليم ودمار الهيكل من جهة، 
السيد  ومجيء  الزمان  نهاية  وعلمات 

ثانية من جهة أخرى.
• وإن كان هذا الرأي يبدو منطقياًّا للوهلة 	

على  ا  كبيراً عبئاًا  يضع  لكنه  األولى، 
المفسر الذي عليه أن يقرر أي نصوص 
تتحدث عن خراب أورشليم، وأيها تتكلم 
تكرار  احتمال  مع  الثاني،  المجيء  عن 
ا تعود مرة أخرى  عملية التبادل بأن أعداداً

للحديث عن خراب أورشليم وهكذا.
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• ا يصعب تخيله مع بشير 	 هذا األمر أيضاً
مثل متى مشهود ألسلوبه بالبناء السهل 
ا التعاليم المتعلقة بأمر  عاً والمنطقي، مجمِّ

ا قبل أن ينتقل إلى موضوع آخر. ما معاً
هذا  تقسيم  مع  إًذا  سنتعامل  كيف 

اإلصحاح وبنائه؟

أرى أن هناك وجاهة في فكر التبادلية، 
أي أن مت 24 يتبادل ويتناوب الحديث عن 
في  حرص  إلى  تحتاج  لكنها  ا،  معاً األمرين 
التطبيق. فهناك تركيز -مما ال شك فيه- 
نفس  في  ولكن  حدة،  على  سؤال  كل  على 
الوقت ترد تحذيرات من خلط األمور ما بين 
وتحذيرات  الزمان،  ونهاية  أورشليم  خراب 
بسبب  األوان  قبل  حدث  استعجال  من 
بين  اليهودية  العقلية  في  الشديد  الربط 
خراب الهيكل أو أورشليم الذي قد يستدعي 
مع  للتعامل  المسيا  بمجيء  عاجلاً  تدخلاً 

هذه الكوارث.

مقترح لتقسيم مت 24 كمدخل لتفسيره

النص  تتبع  العزيز  القارئ  من  أرجو 
الكتابي في ضوء هذا التقسيم المقترح:

القرينة التاريخية )مت 24: 3-1(- )

• يسوع وتلميذه يغادرون الهيكل والتلميذ 	
يشيرون إلى روعة أبنية الهيكل )1(.

• يسوع يتنبأ بدمار الهيكل )2(.	
• ا 	 التلميذ يتساءلون عن موعد ذلك وأيضاً

وانقضاء  المسيح  مجيء  علمات  عن 
الدهر )3(.

مبتدأ األوجاع )مت 24: 14-1(- )

• مثل 	 أوانها  قبل  توقعات  من  التحذير 
موجود  المسيح  أن  عن  المضلل  الكلم 

هنا أوهناك )4- 5(.
• بين 	 وصراعات  حروب  تحدث  أن  البد 

وزالزل  وأوبئة  مجاعات  وتكون  األمم 
وكوارث طبيعية ولكن هذا مجرد مبتدأ 

األوجاع )6- 8(.
• ا ستقع ضيقات على أتباع المسيح 	 أيضاً

البعض  اضطهادات  نتيجة  اسمه  ألجل 
وخيانات البعض )ع10-9(.

• ستكثر التعاليم المضلة والنبوات الكاذبة 	
الكثيرين  محبة  وتضعف  الشر  ويزداد 

)ع12-11(.
• ا بإيمانه فسيخلص 	 لكن من يصبر متمسكاً

.)13(
• هذه األمور كلها ال تعني قرب المنتهى، 	

الذي لن يحدث إال بعد أن يُكرز ببشارة 
الملكوت في كل المسكونة )14(.

( - :24( الهيكل  وخراب  أورشليم  سقوط 
)21 -1٥

• الهيكل 	 )تدنيس  الخراب  رجسة 
أورشليم  خراب  على  علمة  باألصنام( 

والهيكل )15(.
• إلى 	 أورشليم  في  المحاصرين  هروب 

ال  قد  استعجال  في  والجبال  البراري 
يتمكن الجميع منه )16- 17(.

• أصعب 	 سيكون  الهلك  من  الهروب 
إن  أشق  وسيكون  والمرضعات  للحبالى 
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حدث في شتاء أو سبت )19- 20(.
• هذا الضيق سيكون على معاصريه أعنف 	

من كل ما عرفوه في تاريخهم )21(.
الكذبة - ) المسحاء  من  تحذيرات 

األوجاع  مبتدأ  لفترة  المستغلين 
)مت24: 28-22(

 D. A. Carson & David رأَي  أتبع  هنا 
األسهل  من  الجزء  هذا  أن  في   Wenham
فهمه باالرتباط بمبتدأ األوجاع الذي يمثل 
لهم  عامة  ودعوة  للمختارين  ا  عاماًّ ا  تمهيداً
بضلالت  االنخداع  وعدم  اآلالم  الحتمال 
مسحاء وأنبياء كذبة من خلل ما يقدمونه 

من نبوات ووعود كاذبة.
• اهلل سيتدخل لتقصير زمن األوجاع ]في 	

كل زمن[ )22(.
• المسحاء 	 ادعاءات  وراء  تنساقوا  ال 

واألنبياء الكذبة حتى لو كانت مصحوبة 
بآيات وعجائب )26-23(.

• كما أن البرق ال يمكن أن تخطئه العين، 	
البن  الحقيقي  المجيء  سيكون  هكذا 

اإلنسان )27(.
• وكما أن العين لن تخطئ أسراب النسور 	

سيكون  هكذا  فريسة،  على  المنقضة 
ا  ا تماماً المجيء الحقيقي للمسيح واضحاً

.)28(
٥. مجيء ابن اإلنسان )مت24: 31-29(

• تشير األعداد الثلثة هذه إلى علمات 	
الثاني  )السؤال  اإلنسان  ابن  مجيء 
للتلميذ( وليس مجرد تدخله في ضيقات 

أورشليم وخراب الهيكل عام 70م.

• الثاني 	 المجيء  لغة  مع  تتسق  هنا  اللغة 
 ،27-24 مر13:  الموازية  النصوص  في 
بعض  إلى  باإلضافة   ،28-25 لو21: 
نبوات العهد القديم مثل نبوة زكريا عن 
 ،30 )مت24:  البوق  وصوت  األمم  نواح 

.)31
• يقصد 	 ربما  اإلنسان،  ابن  ظهور علمة 

بذلك منظر المجد المصحوب بالملئكة 
والبوق )31(.

مثلما  األوجاع  لمبتدأ  استعدوا  إًذا،   .6
يتأهب الناس للصيف متى رأوا العالمات 

المبشرة به )مت 24: 32-3٥(
• تتأهبون 	 كما  الدرس:  ا  إذاً تعلموا 

شجرة  ترون  عندما  الصيف  لقدوم 
استعدوا  هكذا  تورق،  بدأت  التين 
على  أنها  واعلموا  األوجاع  لمبتدأ 
العلمات  هذه  ترون  عندما  األبواب 

.)33  -32( تتحقق  كلها 
• هذا األمر سيتم قريباًا في جيلكم )34- 	

.)35
المجيء  ألن  الدائم  االستعداد  ضرورة   .7

الثاني مباغت )مت 24: ٥1-36(
• إال 	 يعلمه  ال  بالتحديد  الوقت  هذا  ألن 

اهلل اآلب )36(.
• أيام نوح، حيث 	 الناس  ال تكرروا تجربة 

عن  الحياة  بروتين  مشغولين  كانوا 
إنذارات نوح حتى وقع الطوفان.

• ابن 	 مع مجيء  األمور ستتكرر  أن  يبدو 
والغافلين  المستعدين  بين  اإلنسان 

.)41 -40(
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• البيت 	 رب  مثل  من  متعلمين  اسهروا 
والسارق )42- 44(.

• متعلمين 	 للسيد  أمناء  كعبيد  استعدوا 
من مثل رب البيت والعبد األمين الموكل 

على باقي الخدم )45- 51(.
ختام: 

هي  المعاصرة  والحروب  األوبئة  هل 
ومجيء  الدهر  انقضاء  لعلمات  تحقيق 
المسيح ثانية؟ ماذا يفعل المؤمنون مع مثل 

هذه الظواهر؟
هذه الدراسة إلنجيل متى 24، على الرغم 
من عدم كفايتها على المستويين التفسيري 
واللهوتي، إال أنها يمكن أن تقود الكنيسة 

إلى عدة دروس أضعها تحت ثلثة أقسام:
أواًل: حقائق مؤكدة

• يتضح من دراستنا أن الحروب واألوبئة 	
والكوارث الطبيعية والضيق واالضطهاد 
هم جزء ال يتجزأ من خبرة البشرية منذ 

سقوطها وحتى انقضاء الدهر.
• ضيق 	 من  التلميذ  اختبره  ما  لعل 

صعوده  بعد  ثم  سيدهم  مع  واضطهاد 
كان بمثابة تمهيد لما ستواجهه الكنيسة 
كل يوم من ضيقات واضطهادات وأخبار 
تحت  عام  بوجه  تندرج  وشرور  حروب 

مصطلح »مبتدأ األوجاع«.
• تنفرد اآلالم والضيقات بجماعة 	 عندما 

محددة أو شعب محدد فيصيبهم القتل 
مثلما  والتشريد  والتدمير  والخراب 
حصار  في  اليهودي  الشعب  مع  حدث 
بسقوط  انتهت  سنوات  لعدة  أورشليم 
المدينة وتدمير الهيكل فإن ذلك بالنسبة 

لهم هو »الضيقة العظيمة« ويمكن ألي 
جماعة في الوقت المعاصر أن تمر بهذه 
مع  نراه  الذي  األمر  القاسية،  الخبرة 
دول وشعوب تعرضت وتتعرض للتدمير 

والتهجير واالحتلل من دول أخرى.
• والكوارث 	 واألوبئة  الحروب  آالم  تتكرر 

من  غيرها  وكذلك  ومكثف  عام  بشكل 
ومجيء  الدهر  انقضاء  قبل  العلمات 

السيد المسيح ثانية.
• إن إيمان الكنيسة بمجيء المسيح ثانية 	

عقيدة  تشكل  ثابتة  حقيقة  بمثابة  هو 
عقل  تبرح  ال  أن  المهم  من  رئيسية 

ا. الكنيسة وال وجدانها أبداً
• المسيح 	 مجيء  كون  من  الرغم  على 

حقيقة مؤكدة تسبقه علمات وضيقات 
يتكرر بعضها في كل عصر، إال أن موعد 
هذا المجيء بالتحديد ال يعلمه إال اآلب 

وحده.
ثانًيا: تحذير من مخاطر متوقعة

• بنفس 	 الكنيسة  يهددان  خطران  هناك 
بعلمات  االستهتار  خطر  أولها  القدر: 
الزمان المنبهة لقرب مجيء الرب نتيجة 
واألوبئة  الحروب  أخبار  على  التعود 
حدوث  دون  التاريخ  مر  على  والكوارث 
المجيء الثاني. هذا االستهتار بعلمات 
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لمصير  الكنيسة  يعرض  قد  الزمان 
الناس أيام نوح حيث كان الناس يزوجون 
الحياة  بروتين  وينشغلون  ويتزوجون 
حتى  بالدينونة  نوح  تحذيرات  مهملين 
جاء الطوفان وأهلك الجميع. لذلك من 
النهاية  أن  اإلنسان  يستوعب  أن  المهم 
عظيمة  بضيقات  أو  بموته  تحدث  قد 
أما  الرب.  بمجيء  أو  وشعبه  لجماعته 
الثاني الذي ال يقل خطورة عن  الخطر 
باالنشغال  الهوس  فهو  األول  الخطر 
كل  تفسير  ومحاولة  الزمان  بعلمات 
أو حرب  أو خطر  وبأ  أو  كارثة طبيعية 
المسيح.  لمجيء  مؤكدة  علمة  بأنه 
مرات  في  الكنيسة  يشغل  الهوس  هذا 
كثيرة ويشتتها، وربما يشلها من الخوف 

ويحرمها من القيام بإرساليتها.
• االدعاءات 	 من  ا  أيضاً الكتاب  يحذرنا 

تُقدم  قد  التي  المظهرية  والضلالت 
كآيات  وتستغلها  مبهرة،  أعماالاً  للناس 

ودالئل أن المسيح هنا أو هناك.
• االنشغال 	 من  ا  أيضاً الكتاب  يحذرنا 

المسيح  لمجيء  المحدد  بالموعد 
وحده( عن  اآلب  علم  في  أنه  )والمؤكد 
إنساناًا  يشبه  هذا  لمجيئه.  االستعداد 
ا عليه، وبدالاً من أن  ا عزيزاً ينتظر ضيفاً
يستثمر الوقت في ترتيب البيت وإعداد 
في  الوقت  كل  يقف  اللزمة،  الضيافة 
»هل   : متسائلاً ليراقب  منزله  شرفة 

وصل الضيف أم لم يأِت بعد؟«.
الموقف  على  وتشجيع  حث  ثالًثا: 

الصحيح
• للحروب 	 الصحيحة  المواجهة  إن 

والكوارث واألوبئة ال تكون بقضاء الوقت 
علمات  هي  هذه  كانت  إن  البحث  في 
مجيء السيد وانقضاء الدهر أم ال، بل 
حياة  وممارسة  والصلة  بالسهر  تكون 
أظهر  متى  حتى  والقداسة  الطهارة 
)1يو  مجيئه  في  منه  نخجل  ال  المسيح 

2: 28؛ مت 25: 12-1(.
• أن 	 البد  لسيدها  األمينة  الكنيسة  إن 

الحكيم  األمين  العبد  سلوك  تسلك 
تقوم  أن  فعليها  معينة.  بمهام  الموكل 
وكفاءة،  أمانة  بكل  سيدها  كلفها  بما 
لها  السيد وعطاياه  كل هبات  مستثمرة 
ببشارة  الكرازة  من  مشيئته  تحقيق  في 
الملكوت للخليقة كلها، وإعداد تلميذ له 

)مت 25: 14- 30(.
• إن كنيسة المسيح البد أن تتوقع أن في 	

العالم سيكون لها ضيق ولكن عليها أن 
تثق أن سيدها قد غلب العالم )يو 16: 
33(، وأنه يعد بالخلص لكل من يصبر 
معه إلى المنتهى )مت 10: 22؛ 24: 13(.
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ي  ُيَغنِّ ِحيَن  الِميالِد،  ِعيِد  َلْيَلِة  في 
 … َسالٌم  األْرِض  في  «َحلَّ  ون  الَمسيحيُّ
 2 َتْرِنيَمة  الَمَزاِمير،  )َنْظم  ووئاٌم»  حاٌد  واتِّ
َحْرٌب  اْنَدَلَعْت في عام 1914  الُمْلَحق(،  في 
إياها  َمًة  ُمَقسِّ أورپا  ي  َمِسيِحيِّ بين  عالميٌة 
ِنِهم  ِلَتَديُّ ُنوَد  الجُّ َلِكنَّ  أبناَءها،  وقاتلًة 
ِب  الرَّ َعَشاِء  في  االْشِتَراِك  على  َحِرُصوا 
 Weintraub, Silent Night,( وسط الَحْرِب
4 ,2001(. وفي َليلِة ميالٍد ُأْخَرى في ِشيلي 
أْن  َبْعد  الِعْشِرين،  ْرن  القَّ ات  َثَماِنيِنيَّ في 
َعَشاِء  في  ون  َمِسيِحيُّ ون  ِسَياِسيُّ اْشَتَرَك 
راعات  الصِّ َعْهِد  بإنهاء  ُمتعهِدين  ِب  الرَّ
والُعْنِف، اْنَقَلَب بعُضهم على بعٍض َخاِئِنيَن 
ِب.  الرَّ مائدِة  َحْوَل  َقَطُعوه  ذي  الَّ َعْهَدُهم 
عام  في  بير  الكَّ ْوِم  الصَّ ِبَداَيِة  ِعْنَد  وتقريًبا 
الَمِسيِحيُّ  ُپوِتن  ْڤالِديِمير  اْقَتَحَم   ،2٠22
وطاِرًدا  اها  إيَّ هاِدًما  َة  الَمِسيِحيَّ ُأوْكراْنيا 
أْهَلَها ِمْن َبْيِتِهم. ويبدو أنَّ ُپوِتن َسَيْحَتِفُل 

ِبَخِميِس العهد أثناء َقْصِفِه أُلوْكَراْنيا.

األْخالق والَحْرب

د. ق. هاني يوسف ُقْسَطْنِدي َحنَّا
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عندما  المسيحيين  أنَّ  الواضح  من 
أشياء  هناك  َربِِّهم،  مائدِة  َحْوَل  يجتمعون 
من  حالة  كل  ففي  يُْدِرُكونَها.  ال  ُهْم  كثيرة 
هناك  أنَّ  واضح  السابقة،  الثلث  الحاالت 
بين  التَّنَاُقِض  َحدِّ  إلى  يَِصُل  َغِريباًا  شيئاًا 
بِّ يَُخاِطُب  العقيدة واألخلق. إنَّ َعَشاَء الرَّ
ْغِم ِمَن الَجَدِل  . وعلى الرَّ ِميَر الَمِسيِحيَّ الضَّ
في  االشتراك  ُملئََمِة  َمَدى  َحْوَل  ويل  الطَّ
ِميَر  الضَّ كُّ  الشَّ يَُشوُب  زال  ما  الحرب، 
المسيحيَّ حول هذا األْمِر. وذلك َحتَّى فيما 

ى «الَحْرب العادلة.» يَتعلق بما يَُسمَّ

إنَّ كلَّ تاريخ الخلص يَتقارب َحْول َماِئَدِة 
بِّ الَِّتي يُْعلَُن فيها هذا الَخلُص.  َعَشاِء الرَّ
أِس  الكَّ ِمَن  ْرب  والشُّ الُخبز  َكْسِر  ففي 
في  ويَشتركون  المسيحيُّون  ُر  يَتََذكَّ نفِسِها، 
الَحَدِث الَمْرَكزّي إليمانهم. فالمسيُح يَسوُع 
تألََّم وَماَت في نهايِة حياٍة وخدمٍة ناَدى فيها 
لآلَخرين  اهلِل  حياةَ  ُمْعِطياًا  اهلِل،  بَملَكوِت 
الَِّتي  لَُطات  والسُّ َوى  القُّ َمَظاِلَم  ا  وفاضحاً
تَتََحالَُف َحْوَل ظنٍّ َواِهٍم بأنَُّه يُْمِكُن لإلنسان 
المسيح  ِسَوى  آَخر  ِبَطِريٍق  حياِتِه  تأمين 

الَمسيح  طريَق  أَقرَّ  قد  اهلَل  لكنَّ  يسوع. 
اآلن  والمسيُح  الَمْوِت،  ِمَن  أَقاَمُه  إْذ  يسوع 
َفِبالنََّظِر  العالم.  وفي  الكنيسِة  في  حاضٌر 
حياةَ  أنَّ  المسيحيون  يََرى  الماضي،  إلى 
اهلِل  ألمانِة  ا  تحقيقاً كانا  وَمْوتَُه  الَمسيِح 
ْعِب  الشَّ هذا  ِخلِل  وِمْن  َشْعِبِه،  مع  ِلَعْهِدِه 
َمَع ُكلِّ البََشِر. وبالنََّظِر إلى الُمْستَْقبَل، يََرى 
ا  عاً الَمسيحيون كلَّ ما َفَعلَُه يسوُع ِباْعِتبَاِرِه تََوقُّ
ِلَوِليَمٍة َمِسيَحاِنيٍَّة عظيمٍة في نهايِة التَّاريخ 
ويَْشِفي  اقطة  السَّ البََشِريََّة  اهللُ  يَْجَمُع  حين 
وحدة  شركة  خلل  من  ِسيَرةَ  الكَّ الخليقَة 
ملكوت اهلل األبدّي )رو 8: 21-23؛ رؤ 19: 
1-10؛ رؤ 21: 1(. وبالنََّظِر إلى الحاضر، يَرى 
المسيحيون َضْعَف العالم وانكساره. لَِكنَُّهم 
يَنَْكِسُر  َفَكَما  َجاِء.  والرَّ ْحَمِة  الرَّ ِبَعيِْن  يََرْونَُه 
، اْشتََرَك  بِّ الُخبُْز أَماَمنَا في َماِئَدِة َعَشاِء الرَّ
ا مكاناًا في  اهللُ في االنِْكَساِر البََشِرّي ُمْفِسحاً
نَتَِّحَد باهلل وِببَْعِضنَا البَْعض في  َمِن كي  الزَّ
 Cavanaugh,Torture and( .َشِرَكٍة َشاِفيٍَة

)Eucharist, 1998 222-34

لَُه  بِّ  الرَّ َعَشاِء  َماِئَدِة  في  واالشتراُك 
هو  فيها  يَشترك  َفَمْن  ةٌ.  َجادَّ تَْضِمينَاٌت 
َكيِْفيَِّة  في  أْي  ِديناِميِكيَِّتها،  في  ٌن  ُمتََضمَّ
 Spohn, Go( اهلِل  بملكوِت  يَسوع  ُمنَاَداِة 
فعندما   .)and Do Likewise, 1999, 166
يَُكْن  لَْم  الَماِئَدِة،  َحْول  تلميَذه  يسوُع  َجَمَع 
ذلك ِبَهَدِف تَحقيق الَعْدل َعن طريِق تَْشكيِل 
الَّتي  ات  الذَّ بتأمين  تَتَِّسُم  ِبَكيِْفيٍَّة  ُهِويَّتهم 
عن  ا  َفِعَوضاً التََّحالَُفات.  ُمْعَظِم  في  نَراها 
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َوْضِع َحَواِجَز تُبِْعُد الَمنْبُوِذين واألعداء، قد 
وا َمَعُه. وبََدالاً ِمن إنَْجاِز ِرَسالَِتِه  َدَعاُهم ِليَتََعشَّ
حياتهم،  ِبَأْخِذ  اآلخرين  تَْهِديِد  َطِريِق  َعْن 
لآلَخرين.  َحيَاتَُه  بتقديِمِه  اهلِل  طريَق  أرانا 
أََحبَّ  قد  الُغَربَاِء،  َشيَْطنَِة  ِه  ِلتََوجُّ ا  وخلفاً
َق يسوُع األماَن َعن طريق  األعداَء. لقد َحقَّ
يافِة ال عن طريق االستبعاد، وعن  َكَرِم الضِّ
طريق المخاطرة ال عن طريق الخوف. فهو 
 . ا، بل قد ماَت. وهو اآلن حيٌّ لم يَقتل أحداً
عندما  ولكن  المسيحيين.  إقراُر  هو  هذا 
يَشترك المسيحيون في َماِئَدِة الَمسيِح يَُسوَع 
ويَِجدون حياةاً في َحيَاِتِه الَّتي هي َحيَاةُ اهلِل 
نُون في  الَواِحِد الثَّالُوِث، َفُهْم ِبالتَّبَِعيَِّة ُمتََضمَّ
ُعنِْف. طريق اهلِل الَِّذي هو َطِريُق الُحبِّ واللَّ

َمِسيِحيَّتَان  نََظِريَّتان  هناك    حالّياًا 
الَحْرِب:  بموضوع  يَتََعلَُّق  ِفيما  أَساِسيَّتَان 
لِْميَّة  السِّ أو  لِميَّة  »السَّ األُولى هي  النَّظريُة 
»الَحْرب  هي  الثَّانيُة  والنََّظِريَُّة   ،»pacifism

العادلة just war«. وتَتَِّفُق النَّظريتان على أنَّ 
الَمنُْظوِر  ِمَن  ا  َمْحُموداً ا  ِخيَاراً ليست  الَحْرَب 
إَذا  ا  َعمَّ َحْوَل  تَختلفان  لَِكنَُّهما  الَمِسيحّي، 
معها  يُْمِكُن  ُشروط  أو  ُظروف  ُهناك  كانت 

اتِّخاُذ َقَراِر االْشِتراِك في َحْرٍب. 

اختياَر  تَْرُفُض  ٍة  عامَّ بصفٍة  لِميَُّة  َفالسَّ
وعلى  َظْرٍف.  أيِّ  تَْحَت  ا  تاّماً ا  رفضاً الَحْرب 
ُروِن الثَّلثَِة األُولَى  ْغِم من أن َمِسيِحيِّي القُّ الرَّ
َقْد  الَحِديِث،  بالَمْعنَى  َسلِميِّين  يَكونوا  لَم 
. ولذا َرَفُضوا  َماِء َخَطيَّةاً اْعتَبَُروا أيَّ َسْفٍك للدِّ

واْعتََقُدوا  الَعْسَكِريَِّة  للِخْدَمِة  االنضماَم 
َعْن  ُث  تَتََحدَّ الَِّتي  ات إش 2 ومي 4،  نُّبُوَّ أنَّ 
هي  الُحُروِب،  عن  األُمُم  ِفيِه  تَُكفُّ  َعْصٍر 
ِنيَسِة آنََذاك  ُق في َحيَاِة الكَّ اٌت كانَْت تَتََحقَّ نُبُوَّ
 Kreider, The Change of Conversion(
 and the Origin of Christendom, 1999,

وْجَهِة  إثبات  في  لِميُّون  السَّ ويَلَْجأ   .)27
فيها  نََجَحْت  تاريخيٍَّة  أْمِثلٍَة  إلى  نََظِرِهْم 
النَّْصِر في صراعات  تَحقيق  لِميَُّة في  السَّ
اْسِتْقلِلها  على  الهند  ُحُصوِل  ة—مثل  هامَّ
بَْعَد نَضاِل الُعنِْفيٍّ بقيادة َغانِْدي، وُحُصول 
ُحُقوِقِهم  على  أْفِريقّي  أْصٍل  ِمْن  األْمِريكان 
الَمَدِنيَّة بقيادة ماْرِتن لُوثَر ِكينْج، والتََّخلُّص 
أفريقيا  جنوب  في  الُعنُْصِريَّة  التَّْفِرَقِة  ِمَن 
الِفيِلپِّين  وتََحوُّل  َمانِْديل،  ِنيلُْسون  بقيادة 
الُحكم  ِمَن  والتََّخلُّص  يُموْقَراِطيَّة،  الدِّ إلى 
وكلُّ  وْڤِييتِّي.  السُّ االتِّحاد  في  الّشيُوِعّي 
لِميََّة  السَّ أنَّ  تُثِْبُت  وَغيُْرها  األمثلِة  هذه 
َد  ُمَجرَّ ولَيَْسْت  قويٌة  سياسيٌة  اْستْراِتيِجيٌَّة 
لِميُّون  أخلٍق َفْرِديٍَّة ِمثَاِليٍَّة. كما يَُحاِجُج السَّ
ا  َحتْماً الَّذي  األْمُر  ا،  ُعنْفاً يَُولُِّد  الُعنَْف  بأنَّ 
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ُخوِل في دائرٍة  راِع إلى الدُّ يَْدفُع أطراَف الصِّ
ا أْشَمَل َحتَّى لو كانَْت وراء  ُمْفَرَغٍة تَُسبُِّب َدَماراً
هذه الَحْرِب تبريراٌت عادلٌة أو نََوايَا َحَسنٌَة. 
ِمْن  حتَّى  للَحْرِب،  االستعداد  تَْكِلَفَة  إنَّ  كما 
ا  ُخول فيها، تَُمثُِّل في َحدِّ َذاِتَها نَِزيفاً ُدوِن الدُّ
األنِْشَطة  على  لِْبّي  السَّ ِلتَأِثيِرها  اقتصادّياًا 
اإلنتاجيَِّة للِبلد. فإنَّ اختيارات الَحْرِب تَُمثُِّل 
ُمْشِكلٌت  َعنْها  وتَنْتُُج  األَمِد،  َقِصيَرةَ  ُحلوالاً 
)بندلي،  أَمُدها  يَُطول  َدٍة  ُمَعقَّ اجتماعيٌة 
العدالة،  أو الُعْنِفّي؟ إلحقاق  ُعْنِفّي  ِنَضال 
لِميِّين  1988، 27-35، 123-67(. لَِكنَّ السَّ
ال يَبْنُوَن َرْفَضُهم للَحْرِب ِبَشْكٍل َرِئيِسيٍّ على 
ٌس  ُمَؤسَّ لِميُّ  السَّ هذه األسباب. فالموقُف 
على حياة وموت وقيامة يسوع المسيح الذي 
يَنْبُُع  ال  األْوَضاِع  تَْصِحيَح  أنَّ  اهللُ  بَيََّن  فيه 
من َمنِْطِق األْسبَاِب والنَّتائج، بَل ِمَن الَمنِْطِق 
 Yoder, When( يَاَمِة ِليِب والقِّ ع للصَّ ُمتََوقَّ اللَّ
لِميُّون  War is Unjust, 1996, 204(. والسَّ

ِج الَّذين  ذَّ المسيحيون لَيُْسوا َجَماَعةاً ِمَن السُّ
راعاِت َستَُحلُّ بسهولٍة  يَعتقدون أنَّ كلَّ الصِّ
ِبَوَساِئَل الُعنِْفيَّة. َفُهْم يَِثُقون بالمسيح الَّذي 
يَتََعلَُّمونَُه في اإلنجيل ويَُقاِبلُونَُه بالنِّْعَمِة في 
ِع  بُُهم على تََوقُّ ، والذي يَُدرِّ بِّ َماِئَدِة َعَشاِء الرَّ
في  نُون  ُمتََضمَّ أنهم  وِبُمْقتََضى  ع.  ُمتََوقَّ اللَّ
المسيُح  ِبِه  أَْعلََن  الَّذي  ع  ُمتََوقَّ اللَّ ِريِق  الطَّ
ُروا لكي يُخاِطُروا بالحياِة  ملكوَت اهلِل، قد ُحرِّ

ا ِلَهذا الَملَُكوِت. ُهنَا واآلن ِطبْقاً

«الحرب  نََظِريََّة  يَتَبَنُّون  ْن  ِممَّ ا  بَْعضاً إنَّ 
العادلة» ال يَْسَعْون في الحقيقة ألْن يَِجُدوا 
ا  ُحُدوداً يََضُعوا  أن  ِبَقْدِر  للحرب،  َرات  ُمبَرِّ
«الَحْرب  ونََظِريَُّة  بالَحْرِب.  المرتبط  للُعنِف 
َعلَيِْه  َحْرباًا  يَُخْوض  َمن  إنَّ  تَقوُل  الَعاِدلَة» 
يَُكوَن  أْن   )1( التَّاِليَة:  الَمَعايير  اْسِتيفاءُ 
للَحْرِب َسبٌَب ُمْعلٌَن بدون أِجنَْداٍت َخِفيَّة؛ )2( 
ِد على  ، مثلاً للرَّ بُب عادالاً أْن يَكوَن هذا السَّ
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َشرٍّ َعلَِنيٍّ شديٍد؛ )3( أْن تَكوَن الَحرُب هي 
الَحْرِب  يَكوَن نجاُح  أن  األَخِير؛ )4(  الَملذ 
الَحْرِب  ِلنتيجِة  تَكون  وأن   ، ُمْحتََملاً ا  أْمراً
َمار النَّاِتج  ِة ِقيَمٌة أْكبََر ِمْن تَْكِلَفِة الدَّ الَمْرُجوَّ
َعْن هذه الَحْرِب. َفل تَكون الَحرُب خسارةاً 
للوقت  ا  فادحاً ا  وإهداراً لألرواح  فظيعةاً 
والَمَصاِدر؛ )5( أن تَكون هناك َشْرِعيٌَّة ِلَمْن 
َقْد  يَُكوَن  الَحْرِب، وأْن  أَْخِذ قرار  ُسلَطُة  له 
َمصاِلَح  لخدمِة  ال  ْعِب  الشَّ ِلخدمِة  َب  نُصِّ
شخصيٍة؛ )6( أْن يتم تأمين الَمَدِنيِّين، فل 
َر النََّوايا الصالحُة  هم ُسوءٌ؛ )7( أْن تَستَمِّ يََمسُّ
الَحْرُب  تَستمرَّ  أن  أي  الَحْرب،  نهاية  حتَّى 
تَحقيِق  في  ْغبَِة  ِبالرَّ مدفوعةاً  نهايتها  َحتَّى 
راِهيِة.  والكَّ االنِْتَقاِم  ال  والَعْدِل  لِم  السَّ
الُمَعاِصَرة،  َضايا  والقَّ ة  الَمسيحيَّ )ْستُوت، 

).96-88 ،1990

الَمعايير  هذه  أنَّ  يُلِحظ  ق،  يَُدقِّ وَمْن 
تَعاليم  ِمْن  ِليَمِة ال  الِفْطَرِة السَّ ِمَن  ةٌ  ُمْستََمدَّ
ِئيِسي  بَب الرَّ المسيح. وقد يَكوُن هذا هو السَّ
ِر نََظِريَِّة »الَحْرب العادلة«  وراَء اْسِتمراِر وتََطوُّ
رون َمسيحيون أنَّ  ُمفكِّ الُعصور. ويََرى  َعبَْر 
ُموا دعوةَ اإلنجيل  المسيحيين عليهم أْن يُتَمِّ
يَْفَعلُوا ذلك  أْن  َعليِهم  لكنَّ  ِريِب.  القَّ ِلَمَحبَِّة 
في العالَم الذي يَِجُدوَن أنُْفَسُهم في ِرَحاِبِه، 
اهلِل.  ِلُملِْك  يَْمتَِثُل  وال  ساقٌط  عالٌَم  وهو 
الِمقياَس  تَُمثُِّل  وتعاليُمه  المسيح  فحياةُ 
)َمَع  تَنَْهَى  وهي   ، بََشِريٍّ ِفْعٍل  ِلُكلِّ  الصحيَح 
ُسقوَط  لَِكنَّ  الُعنِْف.  َعن  النَّاُموِس(  َوَصايَا 
اْستثناءات  ُحدوَث  عملّياًا  يَُحتُِّم  الَعالِم 

تُحاوُل  أُْخَرى،  بكلماٍت  األخلقية.  للقاعدة 
نظريُة «الَحْرب العادلة» أن تَِصَف ِدينَاِميِكيََّة 
هذا االْسِتثْنَاِء الَحتِْمّي، ولَِكْن ِبَكيِْفيٍَّة تَْحتَِرُم 
يَِّة  أَهمِّ يُنَبُِّر على  الَّذي  الَمِسيِحيَّ  الِمْقيَاَس 
ا  ريِب وأيضاً الِحَفاِظ على الَحيَاِة وَمَحبَِّة القَّ
َكَراَمِتِهم  اْحِتَراِم  َطِريق  َعْن  األْعَداء  َمَحبَِّة 
اإلنسانيِة في َوْقِت الَحْرِب. إنَّ المسيحيين 
إْعلِن  بَيْن  َطٍة  ُمتََوسِّ َمْرَحلٍَة  في  يَِعيُشوَن 
َملَُكوِت اهلِل في المسيِح يَُسوَع واْكِتَماِل إتْيَاِن 
هذا الَملَُكوِت. فالمسيُح الُمَقاُم حاضٌر َمَعنا 
، لَِكنَّنَا  بِّ وِح الُقُدِس في َماِئَدِة َعَشاِء الرَّ ِبالرُّ
ِقياَمِة  بَيْن  َطٍة  ُمتََوسِّ َفتَْرٍة  نَْحيا في  ِزلْنَا  ما 
يَاَمِة النَِّهاِئيَّة ِحيَن يَْخِلُق اهللُ َسَماءاً  يَُسوَع والقِّ

ا َجِديَدتَيْن )إش 65: 17؛ رؤ 21(. وأرضاً

يَُشوبَُها  ا  داِئماً األخلقيَة  راراِت  القَّ إنَّ 
يَتََضاَعُف  التَّْعِقيُد  وهذا  التَّْعِقيِد،  ِمَن  َقْدٌر 
وِلتَْوضيح  الَحْرِب.  َقَراِر  حالَِة  في  َفلَِكّياًا 
َرار الَعْسَكِرّي  هذا التَّْعِقيد، ِلنَأُخذ َمثَلاً القَّ
بشأن أَُدولْف ِهتْلَر ولنَُحلِّلُه في إطار نََظِريَّتَّي 
نَاحيٍة،  َفِمْن  الَعاِدلَِة.  والَحْرِب  لِميَّة  السَّ
يبدو أنَّ َشنَّ الحرب على ِهتْلَر كان ضرورّياًا 
ِلَمنِْع َشرٍّ أفظع هو استمرار النَّاِزّي في َقتِْل 
َمليين البََشِر. وِمْن نَاِحيٍَة أُْخرى، ِهتْلَر نَْفُسُه 
هو ِنتَاُج َقْرٍن ِمَن التَّسليح في أورپا. كما إنَّ 
ْت إلى  قراَر ُمَحاَربَِة ِهتْلَر تََطلََّب تَحالفاٍت أدَّ
وُحُدوِث  وڤييتِّي  السُّ االتَِّحاِد  ِة  ُقوَّ تَْوِطيِد 
ْعِب  الرُّ ِمَن  َعْصٍر  واْفِتتاح  البَاِرَدِة  الَحْرِب 
النََّوِوّي. ويُِشيُر هذا التَّعقيُد إلى َحِقيَقِة أنَّ 
راَر األخلقيَّ ليس فقط يَْصنَُعُه البََشُر.  القَّ
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البََشَر،  يَْصنَُع  ا  أيضاً األخلقيُّ  َراُر  َفالقَّ
الَفْرِد  على  يَْصُعُب  ُعنٍْف  َمَساَر  يَْخِلُق  إْذ 
ُعوِب الُخُروُج ِمنُْه. وبالتَّالي فإنَّ تََجاُهَل  والشُّ
هذا التَّْعِقيِد أو التََّهاُوَن في تَْقِديِرِه هو في 
التَّْعِقيُد  وهذا  الأخلقّي.  َقَراٌر  َذاِتِه  َحدِّ 
لِميِّين ال  السَّ أنَّ  ِمْن  ْغِم  الرَّ أنَّه على  يَْعِني 
ي الُمتََمثَّل في اإلبادات  يُْمِكنُهم تَفاِدي التََّحدِّ
النَّاِزيَُّة(،  بها  قاَمْت  الَّتي   ، )َمثَلاً َماِعيَّة  الجَّ
تَقديمها  ِلَعَدِم  لِميَِّة  السَّ الَمَزاِعَم  اْسِتبَْعاُد 
لَْوم  ِبَمثَابَِة  هو  النَّاِزيَِّة  ي  ِلتََحدِّ ا  َسِريعاً َحّلاً 
ٍن  َطِبيٍب ِلَعَدِم ُقْدَرِتِه اليوم على علج ُمَدخِّ
ا على َمَداِر ُعُقوٍد ِمْن  َهْت جّداً َشِرٍه ِرئَتُُه تََشوَّ

ُسوِء االْسِتْخَداِم.

إنَّ ُمنَاَداةَ اإلنجيِل في َماِئَدِة عشاء الرب 
تَُحتُِّم على الَمِسيِحيِّيَن إَعاَدةَ التَّْفِكيِر ِبَشْأِن 
أْشَكاِل  ُكلِّ  ِبَشْأِن  ا  )وأيضاً الَحْرِب  ُسؤاِل 
والِمَزاِجّي(.  واللَّْفِظّي  َسِدّي  الجَّ الُعنْف 
بِّ هي دعوةٌ للَحيَاِة، وَوْعٌد  َفَماِئَدةُ َعَشاِء الرَّ
ٌق  لم، وتََذوُّ بضيافة الُغَربَاء، ومشاركٌة بالسَّ
َفاِء  للشِّ مجاالاً  يَْخِلُق  َكْسٌر  إنها  اهلِل.  ِلَكَرِم 
ِبنْصَرِة  تَْحتَِفُل  إنها   .)Spohn, 165-84(
َقد  َحَمٍل  ِخلِل  ِمْن  رِّ  الشَّ ُقَوى  على  اهلِل 
وإدراُك   .)12  ،5 )رؤ  تَتْبَُعُه  لَُه  وُشُهوٍد  ُذِبَح 
ِمَن  للتَّنَاُوِل  اْسِتْحَقاِقِهم  ِبَعَدِم  الَمِسيِحيِّين 
يَْقبَلُوَن  َوُهْم  بِّ  الرَّ َعَشاِء  إْفَخاِرْسِتيا  َماِئَدِة 
اإليماِن  في  َجْوَهِرّياًا  َشيْئاًا  يَْعِني  اهلِل  ِنْعَمَة 
وَن بأنَّ االْمِتثَاَل  الَمِسيِحّي. إنَُّه يَْعِني أنَُّهم يُِقرُّ
ِلَحياٍة ِمْضيَاَفٍة لآلَخِرين، في تََجاُوٍب َشاِكٍر 
أُ ِمَن  مع ِنْعَمِة اهلِل البَاِدئَِة، هو ُجْزءٌ ال يَتََجزَّ

هذا  فُوُجوُد  وِبالتَّالي  الَمِسيِحيَِّة.  الَحيَاِة 
، بَيَْن اإلدراك  بِّ التََّوتُِّر على َماِئَدِة َعَشاِء الرَّ
يَتََطلَُّب  الَِّذي  االْسِتْحَقاِق  وَعَدِم  اهلِل  ِبِنْعَمِة 
هامٌّ  أْمٌر  هو  الَخِطيَِّة،  َعن  وتَْوبَةاً  ا  اْعترافاً
ِب تَُماَرُس  وصحيٌّ ويَْعِني أنَّ َماِئَدةَ َعَشاِء الرَّ

ِبَشْكٍل َصِحيٍح.
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الحرب العادلة

حرب  هناك  هل  البعض  يتساءل    
عدالتها؟  صحة  يقرر  ومن  عادلة؟ 
يختلف  ا  نسبّيً العدالة  مفهوم  أليس 
وثقافة  شعب  إلى  وثقافة  شعب  من 
أو  المذهب  هذا  أتباع  بين  أو  أخرى، 
ذاك؟ وهل هناك مبرر لدولة أن تشن 
عن  الدفاع  أليس  أخرى؟  على  حرًبا 
شن  أليس  للدول؟  مشروًعا  النفس 
والحكومات  األنظمة  على  الحرب 
الظالمة والتي تنتهك حقوق اإلنسان 
من  العديد  مدى  وعلى  واجًبا؟  أمًرا 
يبحثون  المسيحيون  كان  القرون 
ُيسمى  ما  ألخالقيات  تعريف  عن 
مرة  الجدل  وعاد  العادلة«.  »الحرب 
أخرى حولها في العصر الحديث بعد 
الواليات  لها  تعرضت  التي  الهجمات 

المتحدة في 11 سبتمبر 2٠٠1.  القس  جوهر عزمي
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أوالً: نظرة تاريخية:

ما  إلى  العادلة«  »الحرب  مفهوم  يرجع 
قبل العصر المسيحي، ويمكن أن نرده إلى 
القديم،  العهد  في  المقدسة«  »الحروب 
اليونانية  األخلقية  التعاليم  بعض  وإلى 
اكتسب  المفهوم  هذا  ولكن  والرومانية. 
صفة مسيحية في القرن الرابع الميلدي. 
القديس  أن  على  الكتاب  معظم  ويتفق 
أوغسطينوس Augustine )354- 430( هو 
ر اللهوتي لنظرية »الحرب العادلة«،  المنظِّ
مع أنه كان يرى أن حياة الشخص وممتلكاته 
ا لكي يقتل قريبه، ولكن حينما  ال تعد مبرراً
عن  المسؤولين  الدول  بحكام  األمر  يتعلق 
االلتزام  هذا  يعطيهم  فقد  السلم  حفظ 
وفينليزون،  )ريموند  الحرب  في شن  الحق 
2010(. وسوف أعود الحقا إلى وجهة نظر 

أوغسطينوس بشيء من التفصيل.
العادلة«  »الحرب  مفهوم  أن  ذكرنا  كما 
الميلدي  الرابع  القرن  في  إال  يتبلور  لم 
وبالتحديد في منتصفه، والضرورة هى التي 
فرضته بعد اعتناق اإلمبراطور قسطنطين 
للمسيحية   )337  –  272(  Constantine
لإلمبراطورية  الرسمية  الديانة  وجعلها 
الروماني  المجتمع  وأصبح  الرومانية. 
أحد  الحقبة  هذه  في  »مسيحياًا«. وظهر 
 –  296( أثناسيوس  وهو  الكنيسة  زعماء 
ا لبعض صيغ العنف  373(، الذي قدم دعماً
وإمكانية القتل فقال »إن القتل غير مسموح 
به وأما قتل العدو في الحرب فهو مشروع 
ا« )يوسف، مقالة نظرية  وجدير بالثناء أيضاً
التوقيت  هذا  في   .)2012 العادلة،  الحرب 

إلى  أثناسيوس  فيه  يسعى  كان  الذي 
اإلمبراطور  سيطرة  تحت  الكنيسة  وضع 
قسطنطين ظهرت شخصية ذات شأن كبير 
في الفكر المسيحي وهو أوغسطينوس. لم 
يكن أوغسطينوس مسيحياًا وقتذاك بل كان 
المانوية  الديانة  إلى  ينتمي  وثنياًا ثم مانوياًا 
Manichaen. وصار يتلقن تعليمه المسيحي 
 .)397  –  337(  Ambrose أمبروز  يد  على 
وصار  المسيحية  أوغسطينوس  واعتنق 
عنابة  )حالياًا  هيبون  مدينة  على  ا  أسقفاً
بالجزائر(، في ذلك الوقت كان المسيحيون 
المجتمع  في  األغلبية  يشكلون  المؤمنون 
في  يخدموا  لكي  الضغوط  عليهم  وزادت 
تعرض  مع  األمر  هذا  وتزامن  الجيش 
في  مهاجمات  إلى  الرومانية  اإلمبراطورية 
جرمانية  قبائل  قبل  من  وأفريقيا  أوروبا 
 .Vandals »الونداليين«  تُسمى  شرقية 
فُطلب من أوغسطينوس الرد على اتهامات 
والئهم  في  تشكك  المسيحيين  أثيرت ضد 
للتهديدات  مواجهتها  في  لإلمبراطورية 
»أن  رده  فجاء  لها،  تتعرض  التي  الحربية 
الفرد المسيحي يحق له الخدمة في الجيش 
ا وأن يُقتل نيابةاً عن سلطات  وخدمة اهلل أيضاً
الحرب  نظرية  مقالة  )يوسف،  الدولة« 
العادلة، 2012(. ويرى أوغسطينوس أنه لو 
كانت المسيحية تدين جميع أنواع الحروب 
لكانت النصيحة التي يقدمها يوحنا للجنود 
عندما جاءوا ليسألوه عن ماذا يفعلوا )لو 3: 
14(، هي أن يلقوا أسلحتهم ويهجروا الجيش 
نهائياًا، لكنه نصحهم بالقنوع في مرتباتهم وال 
يشوا بأحد. ويستثني أوغسطينوس األفراد 
ا  انطلقاً وذلك  الحروب  في شن  الحق  من 
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من االقتناع بأن المناصب السياسية عطية 
من الرب ودور السلطة السياسية الشرعية 
أن تشن الحرب فقط للحفاظ على سلمة 
البشر )رومية 13: 1–3(. ويفسر قول يسوع 
المقصود هو حمله  بأن  السيف«  »يأخذون 
أو  الدولة  بدون سلطان  أى  على غير حق، 
سلطان السماء. ويرى أن البشرية في النظام 
الطبيعي تسعى إلى األمن، ويتطلب هذا منح 
كان  إذا  الحرب  شن  شرعية  الدولة  رأس 
ذلك ضرورياًا وعلى الجنود القيام بواجبهم 
المجتمع.  وأمن  سلم  أجل  من  العسكري 
ويرى أوغسطينوس أنه يجب أن يكون هناك 
هدف ساٍم للحرب العادلة وأن تكون قائمة 
على المحبة رغم استخدام العنف وأن محبة 
ا أخلقياًا على الدول  القريب تفرض التزاماً
عليه.  المعتَدَى  عن  للدفاع  السيادة  ذات 
ويرى أن التلميذ لم يستخدموا العنف ولم 
ا  يستعينوا بالدولة الختلف الظروف. وأيضاً
شارك  بل  ا  أبداً الحرب  عن  يسوع  ينَه  لم 
مخصصة  أنها  يعلم  وكان  الجزية  دفع  في 
لدفع مرتبات الجند. بل أن المسيح امتدح 
ويرى   .)10،9:8 )مت  المئة  قائد  إيمان 
ا يجب أن ال  أوغسطينوس أن هناك نصوصاً
تُفهم حرفياًا وإال فإننا نتهم يسوع بمخالفة 
عندما  اآلخر  الخد  يدر  لم  ألنه  تعاليمه 
)يو  وإنما اعترض  الخدام  لطمه واحد من 
23:18(. ولكنه كان يرى أن الذين ارتبطوا 
يجب  ال  والقسوس  كالرهبان  اهلل  بخدمة 
 Evangelical( أن يكونوا جزءاًا من الصراع

)Dictionary Theology, p. 1153 
 وعبر العقود والقرون المتتالية وخاصة 

في العصور الوسطى- دعم الكثيرون من قادة 
وآباء الكنيسة فكرة الحرب العادلة حتى أن 
البابا جريجوري الكبير )590 – 603( نزل إلى 
الميدان العسكري وقام بالتنظير في كيفية 
وكان  حصارها.  وكيفية  المدن  عن  الدفاع 
للرب يجب  أعداء  الكنيسة  أعداء  يرى في 
 )855 محاربتهم. والبابا ليو الرابع )847 – 
ربط بين الحرب العادلة ومفهوم الخلص، 
ووعد من يموت من الجنود المسيحيين في 
فعل  وكذلك  السماوية.  بالمكافآت  الحرب 
البابا يوحنا الثامن )872 – 882( وقاد البابا 
بنفسه   )1054  – الحادي عشر )1049  ليو 
أما  الحروب.  إحدى  في  عسكرية  فرقة 
 )1085  –  1073( السابع  جريجوري  البابا 
الهجومية  العادلة  الحرب  فكرة  كرس  فقد 
ضد أعداء الكنيسة حتى لو كانوا مسيحيين 
اإلمبراطور هنري  مع  فعل  مثلما  علمانيين 
 –  1088( الثاني  أربان  البابا  وجاء  الرابع. 
1099( الذي دعا إلى الحروب الصليبية التي 
أطلق عليها الحرب المقدسة ضد الوثنيين 
التراث  عادلة:  حرب  مقالة  )الطحاوي، 
المسيحي للعصور الوسطى، 2009(. وجاء 
من بعدهم اللهوتي والفيلسوف المسيحي 
 Thomas Aquinas اإليطالي توما األكويني
)1225 – 1274( الذي أجاب عن السؤال: هل 
ا؟ ورأى أن الحرب  تعتبر الحرب أثيمة دائماً
للحفاظ  األول:  أسباب.  لثلثة  مشروعة 
الثاني: أحياناًا تكون  الطبيعي.  النظام  على 
هناك ضرورة إلى عقاب أشخاص ما بقسوة 
ا عنهم وبهدف تخليصهم  بدافع محبتهم رغماً
من خطيتهم. الثالث: يقترب توما من أفكار 
أوغسطينوس في أن الهدف من الحرب هو 



ملف العدد...  الحرب العادلة

61 مايو 2022

في  يرى  ال  فهو  وبالتالي  السلم.  إحلل 
ا مع الفضيلة، أي  الحرب خطية أو تعارضاً
)ريموند  يتعارضان  ال  والسلم  الحرب  أن 

وفينليزون، 2010(. 
تبناه  الذي  اإلطار  إجمال  ويمكن 
المصلحة  الكنائس  وكذلك  أوغسطينوس 
الميثوديست  واللوثرية  والمشيخية 
مؤيدي  وكل  الكاثوليك  والروم  والمعمدانية 
حول  نظريتها  لتطوير  العادلة،  الحرب 

المبادئ اآلتية:
وبعد  البدائل  آخر  الحرب  تكون  أن   -1
الممكنة  السلمية  الحلول  جميع  استنفاذ 
عملياًا من دون الوصول إلى نتيجة مرضية، 
الستعادة  الوحيدة  الوسيلة  الحرب  وتصبح 

الحقوق والدفاع عن العدالة.
2-  أن تكون الحرب ألجل قضية عادلة 
أخطار  عن  ا  دفاعاً تكون  حيث  وصحيحة. 
األبرياء  لحياة  تهديدات  فيها  خارجية، 
وتخرق  المجتمع  مستقبل  تهدد  أخطار  أو 
تنحرف  الحرب  ولكن  اإلنسانية.  الحقوق 
عن مشروعيتها إذا كانت لمجرد االنتقام أو 

فرض الهيمنة.
3- البد من إعلن رسمي بالحرب، ومن 

قبل سلطة شرعية ذات سيادة. 
4- البد من توفر نية حسنة لشن الحرب، 
تتمثل في األهداف الشرعية التي من أجلها 

تُشن الحرب. 
تكون  عندما  ضرورة  الحرب  تكون   -5
ا  خطراً أقل  تسببها  التي  السلبية  النتائج 
ا من الظلم الذي ينبغي القضاء عليه.  وشراً

ملئمة  ا  ظروفاً تفرض  الحرب  هذه  وأن 
للسلم أكبر من تلك الظروف التي سبقت 
احتمال  من  سيقلل  بدوره  وهذا  الحرب. 
أن  البد  ولذا  أخرى.  مرة  الحرب  حدوث 

يكون باإلمكان التنبؤ بنتائج الحرب.
وسائلها مشروعة  تكون  أن  من  6- البد 
عنف  هناك  يكون  أن  يجب  فل  ومراقبة. 

متعمد أو غير ضروري أو بأسلحة فتاكة.
قوات  موجهة ضد  الحرب  تكون  أن   -7
وليس  حربية  وألهداف  العسكرية  العدو 

لمدنيين أو منشآت مدنية.
ثانًيا: معارضو الحرب العادلة  

من  الكثير  ظهر  أخرى  جهة  من   
الفلسفة والمفكرين، وبالذات المسيحيين 
عامة  بصفة  الحرب  فكرة  عارضو  الذين 
فقد  خاصة.  بصفة  العادلة  والحرب 
 Maximilian الشهيد  ماكسيمليان  ضحى 
أداء  رفضه  بسبب  برأسه   )295  -274(
المطران  يذكر  وكما  العسكرية.  الخدمة 
جورج خضر أن القديس باسيليوس الكبير 
)330- 379( رفض إعلن العسكر شهداء، 
ا بالحرب  وقضى أن يُمنع كل من سفك دماً
لمدة ثلث سنوات  الرب  مناولة جسد  من 
طويلة  بقرون  بعدهما  ومن  )بندلي...( 
 Francis األسيزي  فرنسيس  القديس  جاء 
ا  معروفاً وكان   ،)1226  -1181(  Of Assisi
أتباعه  وعلم  أنواعه  بشتى  للعنف  بنبذه 
بعدم حمل السلح وعدم أداء القسم. بل أن 
أوغسطينوس نفسه في نهاية حياته اعترف 
اتفاق  إلى  والوصول  الحرب  تجنب  أن 
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الحرب،  من  ا  مجداً أكثر  ا  أمراً يعد  بالحوار 
ا باتجاه اللعنف الذي كان عند  وكان متأثراً
الكنيسة األولى. وفي العصر الحديث هناك 
مع  بدأت  والتي  السلم  بكنائس  يسمى  ما 
اإلصلح الكنسي في القرن السادس عشر، 
حيث تشكلت جماعات كثيرة بعد أن انسلخت 
واقتدت  الرسمية  التقليدية  الكنائس  عن 
بمثال المسيحيين األوائل فيما يتعلق بعدم 
االشتراك في القوات المسلحة أو الحروب. 
 Anabaptist أنابابدست  حركة  ومنها 
إلى  باإلضافة    Mennonites والمينونايت 
جماعة اإلخوة Brethren وجماعة الكويكرز 
يسوع  كنيسة  جماعة  وكذلك   Quakers
وجماعة  هوف  برودر  وجماعة  المسيح 
ترفض  جماعات  كلها  وهذه  سهيل  بيت 
أو  السلح  حمل  وترفض  القوة  استخدام 
الحروب. باإلضافة إلى وجود حركات سلم 
التقليدية  وغير  الكاثوليكية  الكنيسة  داخل 
مختلفة  وشخصيات  الرهبانية  والحركات 
غير  والمنظمات  كينج  لوثر  مارتن  أمثال 
مختلفة  خلفيات  من  واألفراد  المسيحية 
الكثيرون  وكذلك  العالم.  أرجاء  كافة  في 
من المفكرين والفلسفة المسيحيين الذين 
أن  ويمكن  اإلنسانية.  الحركة  إلى  ينتمون 
لمعارضي  الرئيسية  الخطوط  أهم  نبرز 

نظرية الحرب العادلة في اآلتي: 
العادلة  الحرب  نظرية  أن  يرون   )1
إنسانية  عملية  باعتبارها  الحرب  تبرر 
الحقيقية  األغراض  إلخفاء  تُستخدم 
للعمليات العسكرية، وتقدم صورة للمقاتلين 
إلى  وتهدف  مبادئ،  أصحاب  كأخلقيين 

إقناع القوات المسلحة بأن العدو هو الشر 
وبالتالي فهم يحاربون من أجل هدف صالح 
لنفسها  الحرب  تضع  ما  ا  ودائماً وعادل. 
للبشرية  الخير  تدعي  إنسانية  أجندة 
وإصلح األوضاع المقلوبة وتقديم الخصم 

بصورة مشوهة.
بعض  العادلة  الحرب  نظرية  أغفلت   )2
للحرب  العامة  بالسمة  المرتبطة  الجوانب 
الحديثة بأسلحتها المدمرة. وبالتالي هناك 
ُمرٍض وعام حول  صعوبة في إصدار حكم 
أخلقية أي حرب. بل بالعكس فإن الحروب 
ا  وخصوصاً أخلقية«،  ال  »انتصارات  تنتج 
إذا كانت حروباًا نووية حيث ينتج عنها إبادة 
وتشوه المقاتلين وتطول المدنيين بل جدال. 
وبالتالي فل مجال للحديث عن ما يمكن أن 

نسميه »إنسانية الحرب«.  
النظرية  الناحية  من  إمكانية  هناك   )3
من  واستحالتها  العادلة  الحرب  لحدوث 
أن  يمكن  الدبابات  ألن  العملية.  الناحية 
أن  يمكن  ال  لكنها  عسكرياًا،  ا  نصراً تحرز 
تفرض أي نوع من التسويات والحلول. فقد 
ا  تكون هناك »انتصارات عسكرية« ولكن أبداً

لن توجد »حلول عسكرية«. 
4( صعوبة االتفاق على قيم مشتركة عند 
بين  كانت  إذا  ا  وخصوصاً الحروب.  نشوب 
المذهب  أو  الثقافة  في  مختلفتين  دولتين 
الديني، مما يؤثر على نظرة كل طرف لآلخر 
وبالذات فيما يتعلق بإنسانيته وحقوقه. فقد 
ا طائفياًا أو مذهبياًا فتكون  تتخذ الحرب طابعاً
ا حيث يعتقد كل طرف  أكثر شراسة وتدميراً
أنه معسكر اهلل واألبرار في مقابل معسكر 
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الشيطان واألشرار. وبالتالي يصبح كل شيء 
ولعل  وتدميره.  مكافحته  سبيل  في  ا  جائزاً
حيث  العربية  منطقتنا  يلئم  التخوف  هذا 
ا رئيسياًا في أي نزاع حتى  يلعب الدين دوراً
خاصة  حساسية  هناك  لذلك  بسيط،  لو 
التدخل  قبل  االعتبار  في  وضعها  من  البد 
األوسط.  الشرق  دول  في شئون  العسكري 
وأن نشر قيم الحرية والديمقراطية وحقوق 

اإلنسان البد أن يكون بالطرق السلمية.  
عرض  -في  الحرب  معارضو  يلجأ   )5
المقام  في  المقدس  الكتاب  إلى  أسبابهم– 
والموقف  الجديد،  العهد  سيما  وال  األول 
الذي يتبنونه هو أن الرب يسوع عاش وعلم 
العنف  أنواع  من  نوع  أي  يستخدم  أن  دون 
بل  واحدة.  مسلحة  حرباًا  يخوض  أن  ودون 
بالعكس كانت كل وصاياه وتصرفاته تدعو 
إلى السلم وإطفاء نيران العنف والعمل على 
كسر دوامته بالحب والغفران )مت 52:26(. 
وكل من التلميذ والرسل وخاصة الرسول 
أف   ،6-3 2كو10:   ،21-14 )رو12:  بولس 

12:6( ساروا في الطريق نفسه.
إلنشاء  الدولي  المجتمع  محاوالت  ولعل 
محكمة  مثل  الدولية  المؤسسات  بعض 
دولية  قوات  وإنشاء  األمن  ومجلس  العدل 
لحفظ  أو  للردع  إما  العسكري،  للتدخل 

محاوالت  إال  هي  ما  الدول،  بين  السلم 
في  عليها  وللسيطرة  الحرب  فرص  لتقليل 
عن  االنحراف  من  وحفظها  نشوبها  حال 
أهدافها المشروعة. ومن المناسب أن نذكر 
أن منطقة الشرق االوسط من أكثر المناطق 
اشتعاالاً بالصراعات في العالم سواء كانت 
هذه الصراعات بين الدول أو داخل الدولة 
أو  العرقية  األقليات  فيها  وتعاني  الواحدة 
من  يزيد  مما  المظالم،  من  كثير  الدينية 
وبالتالي  عسكرياًا،  الدولي  التدخل  فرص 
إلى وضع قيم حاكمة وإطار  فاألمر يحتاج 
التدخل  أو  الحرب  لشن  ومحدد  واضح 

العسكري. 
الحرب  نظرية  تزكية  يمكن  هل  ثالثاًا: 
العادلة كتابياًا؟ هناك محاوالت لتزكية نظرية 
نظرية  فأصحاب  كتابياًا،  العادلة«  »الحرب 
الخامسة  الوصية  أن  يرون  العادلة  الحرب 
»ال تقتل« محصورة فقط في القتل المتعمد، 
ولم تكن لتعني قط المقاومة المسلحة في 
إلى  يرجعون  وكذلك  والعنف.  الظلم  وجه 
ووجهها  يهوه  الرب  بها  أمر  التي  الحروب 
في العهد القديم )عدد 31: 7، تث 19:25، 
1صم 15: 1-3، 16: 46، وما بعده، 2صم 
ولكن   .)1 مز44:   ،10  :14 أي   ،5  ،1  :19
الحروب  هذه  ألن  ضعيفة  المحاولة  هذه 
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تستطيع  أمة  من  وما  ا،  خصيصاً أقرت  قد 
أن تدعي اليوم بأنها تتمتع بوضع إسرائيل 
»أمة  باعتبارها  القديم  العهد  في  الخاص 
مقدسة« تتمتع بعهد خاص مع اهلل، وكانت 

تعتبر دولة ثيوقراطية خاصة. 
يوحنا  يرفض  لم  الجديد،  العهد  وفي 
سألوه  عندما  العسكرية  الحياة  المعمدان 
الجنود قائلين: »ونحن ماذا نعمل؟« ) لوقا 3: 
14(. ويسوع نفسه أعجب بإيمان قائد المئة 
الروماني التابع لجيش االحتلل والذي يؤمن 
بوحدانية اهلل ولم يلُمه على حمل السلح أو 
عمله بالجندية، بل شفى له غلمه المفلوج 
ألنه لم يجد مثل إيمانه في إسرائيل )متى 
كرنيليوس  المسيح  وكذلك وصف   .)10 :8
اهلل  يخاف  تقي  شخص  بأنه  المئة  قائد 
)أعمال 10: 2(. وكذلك مدح الرسول بولس 
محاربي العهد القديم )عب11: 32- 34(. 
عن  تعليمه  في  ا  تماسكاً أكثر  ا  أساساً وقدم 
أن  يؤكد  7(، حيث   -1  :13 )رومية  الدولة 
السلطات الحاكمة قد وطدها اهلل وفوضها 
هلل  خضوع  هو  لها  وخضوعنا  بسلطته، 
والعكس. بل أن الشخص الذي في السلطة 
هو خادم اهلل ليكافئ المواطنين الصالحين 
ويعاقب االشرار. ويكرر بولس 3 مرات أن 
سلطة الدولة هى سلطة اهلل. وخدمة الدولة 
هى خدمة اهلل. وهذا يترتب عليه نتيجتان:

أن  مدعوون  المسيحيين  إن  األولى: 
يلتحقوا بقوات الجيش والشرطة وينخرطوا 

في سلطات الدولة المختلفة. 
الثانية: إن الدولة يمكن أن تخرج للحرب 

وتتصرف كقاٍض في قضيتها الخاصة.

 فكما للفرد الحق في الدفاع عن نفسه 
في  الحق  للفرد  كان  وإذا  الدولة.  كذلك 
تعويض  أو  ما  العدل بسبب ظلم  يطلب  أن 
استخدام  لها  يحق  الدولة  فإن  لخسارة، 
ما  تعويض  على  أخرى  دولة  إلجبار  القوة 
نرى  أخرى  جهة  ومن  حقها.  في  ارتكبته 
أن اهلل في العهد القديم كان يستخدم أمة 
ما كواسطة لتنفيذ أحكامه أو عدالته تجاه 
أمة أخرى. مثلما استخدم اإلسرائليين في 
حكمه على شر الكنعانيين في جيل الغزو، 
على  الحكم  في  عديدة  مرات  وفعله  وعاد 
اإلسرائيليين على أيدي أعدائهم. بل وأحيانا 
لتحقيق  اهلل  يستخدمها  التي  األمة  تكون 
ا والتواءاً من األمة  أحكامه وعدالته أكثر شراً
اإلمبراطوريتان  كانت  كما  يؤدبها،  التي 
دينونة  لتنفيذ  أداتين  والبابلية  األشورية 
إال  وحشتيهما  يسبب  لم  اهلل  أن  مع  اهلل. 
أنه عين لهما مكاناًا ودوراًا في مجال غضبه 
عدالة  »أية  فإن  وبالتالي  عدالته.  وتحقيق 
يمكن  الحرب  في  مشترك  بلد  أي  يزعمها 
تقييمها فقط، من وجهة النظر المسيحية، 
من خلل علقتها بأحكام اهلل وعدالته في 
إطار التاريخ« )رايت، ص 217، 2010(. وإن 
كان هذا األمر بالغ الصعوبة ومعقد الفهم، 

ا بالمخاطر. ومحفوفاً
أوضاع  في  الحرب  اعتبرنا  إن  خاتمة: 
العدل،  إلحقاق  منها  البد  وسيلة  معينة 
الحرب  خطر  ا  تماماً نعي  أن  فلبد 
بندلي  كوستى  الكاتب  ويضع  ومحاذيرها. 
النضال  عن  حديثه  في  المحاذير  بعض 
المحاذير  أن نطور هذه  ويمكن  اللعنفي، 
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على  العادلة،  الحرب  مسألة  في  ونطبقها 
النحو التالي:

إبادة  إلى  تهدف  ال  العادلة  الحرب   )1
وتدمير الخصم، فقط تكبح جماحه وتزيل 
الظلم والقهر. إن هدف الحرب العادلة هو 
خدمة الحياة، لذلك يجب أن يُكتفى بالتغلب 
نهاية  بوضع  يسمح  حد  إلى  الخصم  على 

إليذائه وتجاوزاته.
العادلة التتغافل عن إنسانية  2( الحرب 
الخصم وقت الحرب مهما كان جرمه ألنه 
اليزال حسب اإليمان المسيحي يحمل صورة 
اهلل. إن كان البد من الحرب فيجب أن ال 
البنى  في  الكامن  الشر  استئصال  تتعدى 
إلى  االنحراف  دون  الظالمة  االجتماعية 
يقصد  عمل  أي  واستبعاد  بالعدو،  التنكيل 
من  البد  بالحري  بل  واالنتقام.  التشفي  به 
االهتمام بالجرحى والحرص على معالجتهم 
وشفائهم. مع عدم استهداف المدنيين بأي 

صورة من الصور. 
مقدسة،  ليست  العادلة  الحرب   )3
وليست مذهبا له مشروعيته وقدسيته. ألن 
كل تقديس للحرب –حتى لو ُسخرت لخدمة 
المآسي  عن  نتغافل  يجعلنا  والعدل–  الحق 
واأللم الذي ينتج عنها. كما أن مذهبة الحرب 
وتمجيدها من شأنه أن يضخم- دون مبرر 
وكأنها  وتبدو  التاريخ  في  أهميتها  واقعي- 
وهذا  اإلنساني،  التطور  أدوات  من  أداة 
غير حقيقي. ألن الحقيقة أنه ما من حرب 
صالحة ولكن كل ما في األمر أنها حرب ال 

مفر منها. 

بعد كل ما طرحناه من رؤى مختلفة لنظرية 
الحرب العادلة يتردد أمر الرب يسوع لنا أن 
تحب  أن  الممكن  من  فهل  أعداءنا.  نحب 
عدوك وتحاربه في الوقت نفسه؟ أصحاب 
النزعة السلمية يقولون »ال«، وأصحاب نظرية 

»الحرب العادلة« يقولون »نعم«.       
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الفكر الالهوتي 
ومآسي الحروب:

ديتريش بنهوفر أنموذًجا!

صادف يوم السبت التاسع من أبريل 
والسبعين  السابعة  الذكرى  الماضي 
ديتريش  األلماني  الالهوتي  إلعدام 
من  مباشر  وبأمر  النازية  بيد  بنهوفر 
بنهوفر  نموذج  يقف  هتلر.  أدولف 
جًدا  ومتميز  فريد  الهوتي  كنموذج 
ضد  للوقوف  المعاصر  تاريخنا  في 
االجتماعي،  الظلم  اإلمبريالية، 
وخطورة  الضعفاء،  على  االستقواء 
للسياسة.  الالهوتي  الفكر  مهادنة 
للتفكير  النموذج  هذا  أيًضا  يلهمنا 
المسيح،  جسد  الكنيسة،  دور  في 
هذه  تناقش  الحروب.  ويالت  أمام 
أمام  الالهوتي  الفكر  دور  الدراسة 
األزمات القومية بشكٍل عام والحروب 
بشكٍل خاص مع التركيز على بنهوفر 
الفكر  يستجيب  كيف  كنموذٍج.  د.ق. موريس يوسف
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الحروب؟  ومآسي  ألزمات  الالهوتي 
مع  المسيحي  الالهوت  يتفاعل  كيف 
أزمات  ظل  في  اإلنسان  احتياجات 
أْن  كهذه؟  قد يكون ِمن المناسب قبل 
م عن دور الفكر الالهوتي في أوقات  أتكلَّ
األزمات والحروب متخًذا من ديتريش 
بنهوفر أنموذًجا، أن ألقي نظرة سريعة 
واالقتصادّية  السياسّية  الظروف  على 
ت بها ألمانيا في  واالجتماعّية التي مرَّ
أقّدم بشكل  ثم  العشرين،  القرن  ِبداية 
الذي  العمالق  هذا  عن  نبذة  موجز 
المسيحية  األخالق  وغنى  ُعمق  جّسد 
ال  ومن  المهمشين  تجاه  ومسؤوليتها 

صوت لهم.1
ألمانيا في ِبداية القرن العشرين

وقتاًا  الماضي  القرن  عشرينّيات  تُعتبَر 
واقتصادياًا  واجتماعياًا  سياسياًا  ا  ِجداً ا  حرجاً
معاهدة  أنَّ  صحيح  األلماني.  للشعب 
فرساي Treaty of Versailles أَنَْهت الحرب 
العالمّية األولى، لكنها اشترطت بقاء بعض 
ألمانيا،  في  دائمة  بصفة  األجنبّية  الُقّوات 
األمر الذي أّدى إلى مظاهرات واحتجاجات 
ِمْن  عديدة  قطاعات  قادها  ومقاطعات 
إلى  أدْت  بدورها  والتي  األلماني  الشعب 
المسيرة  وعرَقلَة  األلمانّية  الدولة  ضعف 

الديمقراطّية. 

  1لدراسة الفكر اللهوتي لديتريش بنهوفر بأكثر تفصيل، يرجي 
البرية: قراءات يف فكر  املؤلف »صوت صارخ يف  الرجوع لكتاب 

ديتريش بنهوفر« )القاهرة: املؤلف، 2019(.

األزمات  تفاَقمْت   1928 عام  بُحلول 
كلَّ  فاَق  حٍد  إلى  ألمانيا  في  االقتصادّية 
التوقعات، وارتفعت ُمعّدالت البطالة وتَردي 
األحوال  تتحسن  لم  والصحة.  التعليم 
السياسّية واالقتصادّية واالجتماعّية نسبياًا 
إاّل بِقدوم أدولف هتلر والحزب النازي إلى 
ُسّدة الحكم في ِبداية عام 1933 مع أنَّ البعض 
يرى أنَّ هذا االنتعاش االقتصادي جاء فقط 
كنتيجٍة لبناء المصانع التي أنتجت األسلحة 
والُمعّدات الحربّية التي استخدمتها ألمانيا 
ا في الحرب العالمّية الثانية. ُوِلد أدولف  الحقاً
هتلر في النمسا في 20 أبريل 1889 وانتقل 
ألمانيا عام 1913. أّسس هتلر  للعيش في 
القومي  االشتراكي  األلماني  الُعّمال  حزب 
والمعروف باسم الحزب النازي )كلمة نازي 
والذي  األلمانية(  أو وطنّي في  تعني قومّي 
و1945.   1933 عامّي  بين  ما  ألمانيا  َحَكم 
يُعتبَر هتلر ِمْن أسوأ الحكام الديكتاتورّيين 
الذين َعرَفهم التاريخ المعاصر وهو السبب 
المباشر في إشعال نيران الحرب العالمّية 
الثانية )1939 إلى 1945(. انهزمت ألمانيا 
ودول المحور أمام دول التحالف في الحرب 
العالمّية الثانية وانتحر هتلر في 30 أبريل 
ألمانيا  إمبراطورية  ُحلم  مات  ومعه   1945

الُعظمى.

لم تقتصر مخاطر أدولف هتلر والحزب 
يهم  وتعدِّ االستعمارّية  األطماع  على  النازي 
)مثل  الجوار  ُدَول  سيادة  على  السافر 
هجومه على النمسا وضمها إلى ألمانيا عام 
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م  1938( فقط، لكنها تعّدت ذلك بكثير. قدَّ
جديدة  سوسيولوجية  نظرية  والنازية  هتلر 
مفادها أنَّ الجنس اآلري هو أرقى وأسمى 
أجناس األرض، وبالتالي في 7 أبريل 1933 
ا بتغيير  أقرَّ البرلمان األلماني قانوناًا جديداً
المدنّية  الخدمة  قانون  ِمْن  السابعة  المادة 
أصول  له  كان  َمْن  وكلُّ  اليَُهود  منع  والذي 
أو  عاّمة  وظائف  أي  في  العمل  ِمْن  سامّية 
حكومية. ُعِرَف هذا القانون بالقانون اآلري 
ا  أو الـ Aryan Clause. هذا الَمنْع شمل أيضاً
عدم رسامة قسوس ال ينتمون إلى الجنس 
والكاثوليكية  اإلنجيلّية  الكنيسة  في  اآلري 
النازّية  األيدولوجّية  هذه  دفعت  األلمانّية. 
إلى اضطهاد واحتقار ومعاداة كل َمْن لم ينتِم 
للجنس اآلري. أّما الذي زاد الطينة بلة فكان 
الذي  األلمانّية  اإلنجيلّية  الكنيسة  سنودس 
 1933 عام  سبتمبر  في  اجتماعه  في  أقرَّ 
أنَّ أحَد شروِط القبول في الخدمة الدينّية 
اآلري.  الجنس  إلى  االنتماء  هو  والرسامة 
ا ُسُمو  لألسف أقرَّ السنودس باألغلبّية أيضاً
الجنس اآلري عن غيره ِمْن األجناس األخرى 
وكأنَّ النزعة القومّية األلمانّية أصبحت ديناًا 
 Germanism أو  الَمِسيحّية  مقابل  ا  جديداً

 .versus Christianity

في أحد الخطابات التي أرسلها ايبرهارد 
كل  أنَّ  كيف  ذكر  بنهوفر  بثجي لصديقه 
تُختَم بصلة  ألمانيا كانت  المعموديات في 
د لكي يبارك الرب هذا الطفل  للطفل الُمعمَّ
»لكي ينمو ويصبح مثل أدولف هتلر وهنرخ 

هملر )أحد أبرز قادة الحزب النازي آنذاك 
  )Edwin».والمسؤول األّول عن الهولوكوست
 Robertson, Voices in the Night: The

 Prison Poems of Dietrich Bonhoeffer,

.)124-123 ,1999 لقد كان الهدف األوحد 
 Theology Departments ألقسام اللهوت
النازّية  خدمة  هو  األلمانّية  الجامعات  في 
وترسيخ أخلق ألمانيا الجديدة. ما أخطر 
وما  السياسة  اللهوتي  الفكر  يهادن  أن 
أخطر أن تكون الكنيسة دمية تخدم األجندة 
هذا  بنهوفر،  ديتريش  هو  فمن  السياسية. 
قضى  الذي  البرية  في  الصارخ  الصوت 
هتلر  سياسات  ضد  محارباًا  حياته  ُمعظم 
النازي  الحزب  وأيدولوجّيات  الديكتاتورّية 
الفاشّية؟ رأى بنهوفر أنَّ الكنيسة في ألمانيا 
في عصرِه قد اختِطفت ُعنَوة بواسطة هتلر 
والنازّية، وأنها يجب أن تعود لخدمة سيدها 

وليس أي سيد أخر.

 َمْن هو ديتريش بنهوفر؟
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ُوِلد ديتريش بنهوفر وأخته التوأم سابين 
بلدة  في   1906 فبراير   4 في   Sabine  

بريسلو Breslau بألمانيا ألبويْن هما كارل 
بنهوفر  لديتريش  بنهوفر.  فون هيس  وبوال 
أكبر  أربعة  وأخوات،  إخوة  خمسة  وسابين 
بونهوفر  كارل  كان  أصغر.  وواحدة  منهما 
النفس  ِعلم  َدّرَس  جامعياًا  ا  وأستاذاً طبيباًا 
في جامعة برلين. وكعادة معظم األسر في 
بالبيت  بنهوفر  َمكثَت بوال  العشرين،  القرن 
أكاديمياًا  بهم  واالهتمام  األوالد  لتربية 
وتنمية  اكتشاف  على  ومساعدتهم  وروحياًا 
ِسن  بنهوفر  ديتريش  بلغ  عندما  مواهبهم. 
في  للعيش  األسرة  انتقلت  عشرة،  الثانية 

مدينة برلين.

عادّية  طفولة  بنهوفر  ديتريش  عاش 
هادئة حتى أبريل عام 1918 في هذا الشهر 
بجراٍح  لبنهوفر–  األكبر  –األخ  والتر  أُصيب 
إلى  أّدت  األولى  العالمّية  الحرب  بالغٍة في 
ا بجراحه.  وفاته بعد خمسة أيام فقط متأثراً
في  ا  عميقاً ا  وُجرحاً ا  ألماً األمر  هذا  تََرَك 
ديتريش  خاّصة  وبصفة  األسرة  أفراد  كل 
والتر،  موت  ِمْن  فقط  سنتيْن  بعد  بنهوفر. 
ا والهوتياًا  ر ديتريش بنهوفر أْن يُصبح قساً قرَّ
ع أسرة ديتريش بنهوفر هذا  لوثرياًا. لم تشجِّ
حة له ضعفات الكنيسة اللوثرّية  القرار موضِّ
إنَّ  له  قالوا  آنذاك.  وتحدياتها  ومشاكلها 
ُمِملّة،  ضعيفة،  فقيرة،  سة  »مؤسَّ الكنيسة 
يُرثَى لها وبرجوازّية.« وأمام هذه التحديات 
ذاتها  األسباب  »لهذه  قائلاً  بنهوفر  أجاب 

أُصِلح  لكي  لوثرياًا  ا  قساً أكون  أْن  أُريد 
 )Eberhard Bethge, Dietrich الكنيسة.« 

Bonhoeffer: A Biography, 2000, 36(

عام  في  أي  عشرة،  السابعة  سن  في 
بجامعة  بنهوفر  ديتريش  التحق   ،1923
دراساته  ليبدأ  بألمانيا   Tubingen توبنجن 
إلى  انتقل   1924 عام  في  ثم  اللهوتّية 
اللهوتّية  دراساته  ليستكمل  برلين  جامعة 
 1924 عام  ِمْن  سنوات  ثلث  لمدة  هناك 
َدَرَس بنهوفر  إلى 1927. في جامعة برلين 
أدولف  أمثال  ِعظام  أساتذة  إشراف  تحت 
ليتزمان،  هانز  هول،  كارل  هارناك،  فان 
ا  أيضاً برلين  جامعة  في  ورينهولد سييبرج. 
كتب  سييبرج،  رينهولد  إشراف  وتحت 
عنوان  تحت  للدكتوراه  أُطروحته  بنهوفر 
 The Communion أو  القديسين  »شركة 
بنهوفر  تكلّم  أُطروحته  وفي   ،»of Saints

وإرساليتها  التاريخ  في  الكنيسة  َدْوِر  عن 
 )Geffrey B. Kelly & F. المجتمع.  في 
 Burton Nelson, Dietrich Bonhoeffer, A

 Testament to Freedom: The Essential

 Writings of Dietrich Bonhoeffer, 1995,

55(.

بعد تخرجه، خدم ديتريش بنهوفر كراٍع 
األلمانّية  باللغة  ناطقة  لكنيسة  مساعٍد 
لكنيستيْن  كَراٍع  ثم  إسبانيا،  برشلونة،  في 
في  المتحدة.  المملكة  لندن،  في  لوثريتيْن 
لهيئة  بنهوفر  انضمَّ  والعشرين  الرابعة  سن 
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أستاذ  كأصغر  برلين  جامعة  في  التدريس 
متفرغ في تاريخ الجامعة. في جامعة برلين 
دّرس اللهوتي الشاب ديتريش بنهوفر مادة 
مهنة  لألسف  تَُدم  لم  النظامي.  اللهوت 
لبنهوفر  بالنسبة  ا  كثيراً الجامعي  التدريس 
ألدولف  العلنية  ومعارضتِه  مواقفه  بسبب 
هتلر وأيدولوجيات الحزب النازي بخصوص 
لكل  الدونّية  ونظرته  اإلمبريالية  طموحاته 
وضع  األري.  الجنس  عدا  األرض  أجناس 
بنهوفر  ديتريش  لمهنة  ِنهاية   1933 صيف 
كأستاٍذ جامعي بعد شهور قليلة من صعود 
في  الحكم  لسدة  النازي  والحزب  هتلر 

ألمانيا في 30 يناير 1933. 

لم يسترح بنهوفر منذ الِبداية لسياسات 
علنّية،  وانتقده  بل  النازي،  والحزب  هتلر 
األمر الذي لم يجرؤ على فعله إالَّ القليلون. 
بعد  األلماني  الراديو  أذاعه  خطاب  في 
حّذر  للحكم،  هتلر  تولي  ِمْن  فقط  يوميْن 
بنهوفر الشعب األلماني ِمْن أخطار االنصياع 
للقيادة السياسّية وال سّيما تدخلها في أمور 
وشعب  قادة  ِمْن  الكثيرون  أّيد  الكنيسة. 
االشتراكية  آنذاك  األلمانّية  الكنائس 
بل  وساندوه،  هتلر  وراء  ووقفوا  القومّية 
المنتظر«.  »المخلص  وكأنه  له  ونظروا 
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اعتبرت الكنيسة أْن مسانده النازية واجب 
للشعب  أفضل  مستقبل  أجل  ِمْن  وطني 
األلماني. بعد أْن ألقى بنهوفر هذا الخطاب 
ِمْن  أيام استدعاه الجستابو وحّذره  ببضعة 
بالطبع  البلد.  لسياسات  المستمر  انتقاده 
نفس  ِمْن  يوليو  في  بل  بنهوفر  يتوّقف  لم 
العام، ألقى بنهوفر عظة في كنيسة الثالوث 
اللوثرّية في برلين قال فيها إنَّه اتخذ قراره 
علينا  كان  »إْن  بنهوفر  يقول  يتوّقف.  أالَّ 
الصعب،  القرار  هذا  اتخاذ  تجّنبنا  لكّنا 
يَُسوع  لقد طلب  اآلن.  علينا  مفروض  لكنه 
أْن  فيلبس  قيصرّية  في  تلميذه  ِمْن  نفسه 
ا: »َمْن يَُقوُل النَّاُس ِإنِّي أَنَا ابُْن  يتخذوا قراراً
اإِلنَْساِن؟« في المواجهة مع الَمِسيح ال يمكن 
أْن نقول )ربما( أنت الَمِسيح ابن اهلل. أمامنا 
خياران ال ثالث لهما: إّما الصمت كما فعل 
أْن نجيب نفس إجابة بُطُرس:  أو  التلميذ 
َفأجاب   ! الَْحيِّ اهلِل  ابُْن  الَمِسيح  ُهَو  »أَنَْت 
يَُسوع َوَقاَل لَُه: »ُطوبَى لََك يَا ِسْمَعاُن بَْن يُونَا، 
الَِّذي  أَِبي  لِكنَّ  لََك،  يُْعِلْن  لَْم  ا  َوَدماً ا  لَْحماً أن 
أَنَْت  ا:  أَيْضاً لََك  أَُقوُل  َوأَنَا  َماَواِت.  السَّ ِفي 
ْخَرِة أَبْني َكِنيَسِتي،  بُطُرس، َوَعلَى هِذِه الصَّ
 :16 َمّتى  َعلَيَْها«  تَْقَوى  لَْن  الَْجِحيِم  َوأَبَْواُب 
أو  اإلنسان  ليس هذا   ... بُطُرس  كلنا   13.
ذاك. يجب أْن نتكلّم وال نصمت. وإذ نتكلم 
بالحق ونحيا في الحق يبني الرب الكنيسة. 
الذي  هو  الرب  بل  الكنيسة،  نبني  ال  نحن 
يبني كنيسته. إنَّ الرب يسوع الَمِسيح فقط 
وال  يمكن  وال  وسيدها  الكنيسة  رأس  هو 

أْن  يصلح أي إنسان آخر مها سمت قيمته 
ا للكنيسة. الَمِسيح يبني الكنيسة  يكون رأساً
 )Edwin  ».وأبواب الجحيم لن تقوى عليها
 H. Robertson, ed, No Rusty Swords:
Letters, Lectures, and Notes 1928-

 1936, From the Collected Works of

Dietrich Bonhoeffer, 1947, 214(.

الدؤوب  العمل  من  سنوات  عشر  بعد 
لمقاومة  الكنيسة  ضمير  إيقاظ  ومحاولة 
حرب  ويلت  العالم  يتجنب  حتى  النازية 
عالمية جديدة، ُقِبَض على ديتريش بنهوفر 
في 5 أبريل 1943 بتهمة التآمر لقلب نظام 
 Tegel تيجل  سجن  بنهوفر  وأودع  الحكم 
نُِقل   1944 أكتوبر  في  برلين.  في   Prison

 The السرّية  المخابرات  إلى ِسجن  بنهوفر 
ستريس  -البرخت-  برنز  في   Gestapo

ِمْن  برلين.  في   Prinz-Albrecht-Strasse

العام،  نفس  ِمْن  أبريل  حتى   1945 فبراير 
في  المعسكرات  أحد  في  بنهوفر  ُسِجَن 
أبريل   3 في   .Buchenwald بوخنولد  بلدة 
إلى  بنهوفر  ديتريش  السجين  نُِقل   1945
سجٍن آخر، هذه المّرة إلى معسكر اإلعدام 
في   .Flossenburg فلوسنبرج  مدينة  في 
فلوسنبرج، ُعقَدت لبنهوفر محاكمة صورّية 
باإلعدام  عليه  فيها  ُحِكم  قصيرة  هزلية 
ذ حكم اإلعدام في بنهوفر يوم 9  ا. نُفِّ شنقاً
الذي  السجن  طبيب  يصف   .1945 أبريل 
هذه  بنهوفر  إعدام  لحادثة  ا  شاهداً كان 
اليوم،  هذا  »في  اآلتية:  بالكلمات  الحادثة 
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الذي  الباب  ِمْن خلل  بنهوفر  القس  رأيُت 
كان نصف مفتوح في إحدى غرف السجن 
بملبس  السجن  ملبس  استبدل  حيث 
على  يجثو  بنهوفر  القس  رأيُت  اإلعدام. 
يترك  أن  قبل  إللهِه  بحرارة  مصلياًا  ركبتيْه 
الغرفة. إنَّ هذه الطريقة التي صلّى بها هذا 
اإلنسان المحب لَمَسْت حياتي وقلبي. لقد 
قد  اهلل  أنَّ  متيقناًا  وكان  ا  باراً ا  شخصاً كان 
 )Eberhard Bethge, ».سمع صلته بالفعل
)928-927.  ثم يضيف الطبيب قائلاً »في 
ثانية  بنهوفر  القس  صلَّى  اإلعدام  غرفة 
اإلعدام  لمنّصة  صعد  ثم  قصيرة  صلة 
ا التي  ا. في الخمسين عاماً ا ومتماسكاً شجاعاً
عملت فيها طبيباًا في السجن لم أَر إنساناًا 
كما  اهلل  لمشيئة  بالتمام  ا  خاضعاً يموت 
 )Eberhard  ».رأيتها في حياة القس بنهوفر

Bethge, 927-928(

حياة  بنهوفر  ديتريش  حياة  كانت  لقد 
عاشها  فقط  ا  عاماً وثلثين  –تسعة  قصيرة 
حافلة  حياة  لكنها  األرض–  على  بنهوفر 
بالعطاء واإلنجاز واإلثمار. إنَّ الحياة ال تُقاس 
بطولها، لكنها تقاس بعمقها ومدى تأثيرها. 
الكثيرون،  صمت  عندما  بنهوفر  تكلم  لقد 
وقت  في  للشجاعة  ا  نادراً ا  نموذجاً وقّدم  بل 
عاش فيه الكثير من أشباه الرجال. السؤال 
اآلن: ما الذي يجعل هذا اللهوتي الشاب 
يخاطر بحياته ومستقبله ويسبح ضد التيار 
الناصري«  »يسوع  أنَّ  صوت  بأعلى  معلناًا 
وليس »هتلر« هو مخلص ألمانيا، بل والعالم 

أجمع؟ ما الذي جعل بنهوفر يكّرس حياته 
بجانب  ويقف  األصاغر«  »هؤالء  لخدمة 
األسس  هي  ما  والمهمشين؟  المظلومين 
بنهوفر  مّكنت  التي  واألخلقية  اللهوتية 
من تفاعله مع قضايا عصرِه وجعلته يصرخ 
بأعلى صوته عندما سمع دقات طبول حرب 
قبل  األوروبية  القارة  تكتسح  ثانية  عالمية 
أنَّ  أن تحدث بسنوات كثيرة؟ في اعتقادي 
ثلث  على  اللهوتي  تفاعله  بنى  بنهوفر 
عقائد أساسية هي: عقيدة الكنيسة، عقيدة 

المسيح، وعقيدة الصليب. 

أواًل: الكنيسة موجودة ألجل اآلخرين

ا  ِجداً ومتمّيزة  خاّصة  مكانة  للكنيسة 
يقول  كما  إنَّها  ديتريش بنهوفر.  فكر  في 
الكتاب في 1 تيموثاوس 15:3 »َعُموُد الَْحقِّ 
َوَقاِعَدتُُه.« كيف يمكن للكنيسة أن تصمت عن 
ا  قول الحق؟ كيف يمكن أن تتحول لتكون بوقاً
للكنيسة  يمكن  كيف  أيدولوجية؟  أو  لنظاٍم 
عن  تتعامى  وأن  إرساليتها  عن  تحيد  أن 
دعوتها بهذه الصورة التي حدثت في ألمانيا 
ا في حياته  ا جداً النازية؟ انشغل بنهوفر مبكراً
بدور الكنيسة وإرساليتها للعالم. في الواقع 
إنَّ أهم ما يمّيز الفكر اللهوتي للكنيسة في 
ِفْكر وأخلق بنهوفر َكْونها مرسلَة للعالم أو 
 .Missional ecclesiology ما دعاه بنهوفر
بين  بنهوفر  يفصل  لم  هنا،  واضح  هو  كما 
 »Ecclesiology الـ  أو  الكنيسة  »الهوت 
 ،»Missiology الـ  أو  اإلرسالية  »الهوت  و 
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أن  بنهوفر  رأى  إرسالية.  بدون  كنيسة  فل 
تحّقق هدف  ولن  كنيسة  تكون  لن  الكنيسة 
اآلخرين.  أجل  ِمْن  تتواجد  لم  إن  وجودها 
 Letters السجن  ِمْن  وأوراق  »خطابات  في 
بنهوفر  أشار   »and Papers from Prison

للمسيح على أنَّه »الرجل الذي عاش ألجل 
 )Dietrich .»The man for others اآلخرين
 Bonhoeffer, Letters and Papers from

.)Prison, 1971, 381-82 إن كانت الكنيسة 
ينبغي  العالم،  في  المسيح  بحق هي جسد 
ا أن تتواجد ألجل اآلخرين. رأى بنهوفر  أيضاً
القرن  بداية  في  ألمانيا  في  الكنيسة  أنَّ 
وجودها  على  للحفاظ  عاشت  العشرين 
رسالتها،  على  حفاظها  من  أكثر  كمؤسسة 

فصار لها اسم أنها حّية لكنها ميتة.

بالكنيسة أن تصرخ »ال يحل   كان حرّياًا 
قدمت  لكنها  والنازية،  هتلر  وجه  في  لك« 
ّاًا بالكنيسة أن تدعو  طاعة عمياء. كان حريـ
إلى ثقافة العيش المشترك، في الوقت الذي 
التي طالت  النازية  فيه عن مظالم  صمتت 
كل من لم ينتِم إلى الجنس اآلري. إنَّ األزمة 
التي مّرت بها ألمانيا في النصف األّول ِمْن 
في  ر  يفكِّ أْن  بنهوفر  دعْت  العشرين  القرن 
المشترك.  العيش  وقيم  ثقافة  لغرس  آلّية 
ما أحوج عالمنا اليوم لهذه الرسالة. عندما 
ا عمليات  ننظر إلى عالمنا اليوم تزعجنا ِجداً
التطهير العرقّي والجرائم والعنف الموّجهة 
ضد ِعرٍق أو جنٍس أو دين ما. ما أبشع ما 

األخبار  وشبكات  التليفزيون  شاشات  بّثته 
ِمْن  مضت  قليلة  سنوات  منذ  واإلنترنت 
مشاهد دموّية ومجازر ارتكبها تنظيم داعش 
شمال  في  واأليزيدّيين  الَمِسيحّيين  ضد 
ِمْن مناطق  العراق وفي سوريا وفي غيرها 
العالم المختلف! ما أبشع ما نراه اليوم في 
أوروبا الشرقية والحرب غير العادلة ما بين 

روسيا وأوكرانيا. 

أو  ا  ظلماً تقبل  ال  الَمِسيحّية  األخلق  إنَّ 
ا أو استقواء أو تسلُّط مجموعة عرقية  ُعنفاً
أو دينّية ضد أخرى، كما أنَّ هذه األخلق 
ال تواِجه العنف بالعنف، لكنها تدعو للسلم 
وتسعى له. تحيا الكنيسة كجماعة مسؤولة 
له.  ال صوت  ِلَمْن  فتكون صوتاًا  العالم  في 
صحيح أنَّ الكنيسة يجب أن تمد يد العون 
إنسانّية  مساعدات  تقدم  وأن  للمحتاجين، 
الحروب،  ومتضرري  اللجئين  لمساعدة 
ا دبلوماسّية لتدعو للسلم،  وأالَّ تّدخر جهوداً
أالَّ  يجب  الكنيسة  أنَّ  رأى  بنهوفر  لكن 
د جراحات الضحايا تحت  تكتفي بأن تضمِّ
طريقة  تجد  أْن  بل  الظلم،  قطار  عجلت 
  )Larry.تتمّكن بها ِمْن إيقاف العجلة نفسها
 L. Rasmussen, Berlin: 1932-1933:
 Dietrich Bonhoeffer Works, Volume

12, 2009, 365(.

ثانًيا: من هو المسيح بالنسبة لنا؟

أنَّ  اليوم  اللهوتّيين  ِمْن  كثير  يعتقد 
بالفعل  هي   Christology الَمِسيح  عقيدة 
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إيمانه.  وُصلب  اللهوتي  بنهوفر  فكر  قلب 
التاريخي  اإلرث  َقِبل  بنهوفر  أنَّ  ِمْن  بالرغم 
لمجمع خلقدونية بخصوص عقيدة المسيح، 
هذه  لفهم  ا  مختلفاً مدخلاً  أخذ  أنَّه  إال 
بنهوفر  منهجّية  اختلفت  هذا  وفي  العقيدة 
لفهم  الكلسيكّية  اللهوتّية  الكتابات  عن 
عقيدة الَمِسيح. رأى بنهوفر أنَّ المدخل لفهم 
عقيدة الَمِسيح بالنسبة للكنيسة في ألمانيا 
في القرن العشرين يجب أْن يكون »َمْن« هو 
هذا اإلله–اإلنسان أكثر ِمْن َكْونه »كيف« يمكن 
ا وإنساناًا في ذات  أْن يكون يَُسوع الَمِسيح إلهاً
مجمع  عليه  ز  ركَّ الذي  السؤال  وهو  الوقت 
خلقدونية. من هو المسيح بالنسبة للكنيسة 
في وجه النازية هو السؤال الذي دعا بنهوفر 
أنه على  بنهوفر  رأى  للصراع معه.  الكنيسة 
الكنيسة في كلِّ عصر أْن تُعيد اكتشاف َمْن 

هو يَُسوع بالنسبة لها. 

لفهم  ا  ِجداً مهم  االستفهامي  التحّول  هذا 
التركيز  إنَّ  بنهوفر.  الَمِسيح في فكر  عقيدة 
بل  هامة،  أنها  مع  »حقائق«،  على  ليس  هنا 
على »شخص« ألنه أكثر أهمية. وألنَّ الكنيسة 
َقِبلَت  التي  هي  الخارج –  المجتمع  –وليس 

إعلن الَمِسيح باعتباره »كلمة اهلل«، فالكنيسة 
ا منوطة اليوم أْن تجيب على هذا السؤال  أيضاً
المهم في قرينتها: »َمْن أنت، يَُسوع الَمِسيح، 
 )Dietrich Bonhoeffer, Letters اهلل؟«  كلمة 
 .and Papers from Prison, 1971, 381-82(.
بالنسبة لبنهوفر ال يمكن الحديث عن الهوت 
وناسوت الَمِسيح وكأنَّها »أشياء«. إنَّنا ال نتكلم 
عن شيء، بل عن شخص – شخص ربنا يسوع 
فالسؤال  عليه  وبناءاً  المجد.  كل  له  المسيح 
باستمرار  معه  للصراع  بنهوفر  يدعونا  الذي 
هو: أين يتواجد الَمِسيح اليوم؟ إلى أين يدعونا 
سيظل  المسيح؟  يدعونا  ماذا  إلى  المسيح؟ 
اللهوت  مجلدات  حبيس  بالمسيح  إيماننا 
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وإقرارات اإليمان الكنسية حتى تأخذه الكنيسة 
ا الى العالم في صراع وتفاعل أمين مع  مجدداً
واقعها. على الكنيسة في الزمان والمكان أْن 
تحيا أمينة لدعوتها ورسالتها حيثما وكيفما 

وأينما يدعوها الَمِسيح.

ثالًثا: مركزية حمل الصليب

في  خاصة  مكانة  الصليب  عقيدة  تحتل 
المسيحي.  الفكر  وفي  الكتابي  اللهوت 
التلمذة  طريق  إنَّ  ا  أبداً يسوع  الرب  يقل  لم 
من  خالياًا  أو  بالورد  ا  مفروشاً سيكون 
التحديات، لكنه طريق حمل الصليب وقبول 
الموت االختياري كما يذكر إنجيل لوقا 14: 
25 -27. ال مسيحية بدون صليب وال صليب 
ر بنهوفر الكنيسة  دون ألم وصراع وموت. حذَّ
مسؤوليتها  من  الصليب،  من  الهروب  من 
والمكان،  الزمان  في  لها  الرب  دعاها  التي 
واالنجذاب إلى الهوت المجد. عندما تهمل 
الكنيسة دورها ومسؤوليتها تجاه المحتاجين 
في  والمهّمشين  المظلومين  والمتألمين، 
بـ  بنهوفر  أسماه  ما  تعيش  فهي  المجتمع 
والعكس   »Cheap grace الرخيصة  »النعمة 
دعوة  ُعمق  الكنيسة  تعيش  عندما  صحيح، 
منطلق  من  ف  وتتصرَّ الَمِسيح  ورسالة 
الثمن  لدفع  استعدادها  وتعلن  مسؤوليتها 
مهما كان غالياًا فهي تعيش »النعمة الُمكلِّفة 
هذيْن  بين  الفارق  وشّتان   ،»Costly grace

مة  النوعيْن ِمْن التجاوب مع نعمة اهلل المقدَّ
تناست  لقد  الَمِسيح.  شخص  في  بغنى  لنا 

النعمة  هذه  النازية  ألمانيا  في  الكنيسة 
الُمكلِّفة. 

السهل«.  »اإليمان  بنهوفر  حارب  لقد 
إيمان  بأنها  الرخيصة  النعمة  بنهوفر  يصف 
ويتهّرب  بل  الصليب،  يرفض  إيمان  سهل، 
النعمة  »إنَّ  بنهوفر  يقول  المسؤولية.  من 
الرخيصة هي النعمة التي نَْصبغها نحن على 
أنفسنا ... النعمة الرخيصة هي نعمة بدون 
تلمذة، هي نعمة بدون صليب، هي نعمة بدون 
 Dietrich د.«  المتجسِّ الحّي  الَمِسيح  يَُسوع 
)Bonhoeffer, 2001, 44(. النعمة الرخيصة 
المصالحة،  اهلل؛ سلم  فينا سلم  تخلق  ال 
والخادع  الكاذب  الرضا  فينا  تخلق  لكنها 
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للنفس وأنه ليس في اإلمكان أبدع مما كان. 
تغيير  دون  نعمة  هي  الرخيصة  النعمة  إنَّ 
ال  نعمة  حياتنا.  واقع  في  ملموس  عملي 
ا للعالم. نعمة ال تكلِّفنا شيئاًا.  داً تأخذنا مجدَّ
إنَّها نعمة سلبية ال تكترث بأّنات المتألمين 

وصرخات المظلومين. 

وبينما نجد أنَّ النعمة الرخيصة امتّصت 
ُعصارة الحياة ِمْن كنيسة الرب يسوع، وجد 
األمثل  الحل  الُمكلِّفة  النعمة  في  بنهوفر 
واحتياج الكنيسة األكبر. يصف بنهوفر النعمة 
الُمكلِّفة بهذه الكلمات »النعمة الُمكلِّفة ُمكلِّفة 
ا  ألنَّها تدعونا لحياة التلمذة. إنَّها نعمة ألنهَّ
ُمكلِّفة  إنَّها  الَمِسيح.  يَُسوع  نتبع  أْن  تدعونا 
ألنَّها قد تكلِّف التلميذ حياته. إنَّها نعمة ألنَّها 
تمنحنا حياة أفضل. إنَّها ُمكلِّفة ألنَّها تدين 
الخاطئ.  تبّرر  ألنها  نعمة  لكنها  الخطّية، 

.)Dietrich Bonhoeffer, 2001, 45(
الهوت الّصليب هو الهوت منشغل بالعالم 
أخلق  هو  جوهره   World-oriented او 
المشاركة Participatory. إنَّه الهوت يرفض 
احتياج  عن  أذنيْه  يُصم  أو  عينيْه  يغِلق  أْن 
المهّمشين وعن صرخة المظلومين. إنَّ قلب 
على  الشديد  إصراره  هو  الّصليب  الهوت 
ربط العالم برسالة اإلنجيل. يذّكرنا الهوت 
الّصليب أنَّ اهلل منشِغل ومهتم بهذا العالم، 
مهتم  اهلل  ومآسيه.  وصراعاته  بحروبه 
بعالمنا قدر ارتباط صليب يسوع الناصري 
أخرى،  بكلمات  الجلجثة.  وصخور  بأرض 
تجّسدي  الهوت  هو  الّصليب  الهوت  إنَّ 

يحمل  أنَّه  إذ   Incarnational Theology

الخليقة  مع  وتضامنه  اهلل  محّبة  ُعمق  لنا 
واإلنسان ليس في الحياة فقط، بل في حياة 
نحن نعلم أنَّ الصليب وااللم االختياري هو 

جزء ال يتجزأ منها.
ا  ضعيفاً بدا  إله  عن  بنهوفر  تكلَّم  لقد 
هذا  الضعفاء.  مع  د  توحَّ إله  للناظرين. 
قراءة  في  األمور  أصعب  ِمْن  الطرح 
اهلل  يكون  فكيف  اللهوتي،  بنهوفر  فكر 
رآه  كما  اهلل  بنهوفر  رأى  ا؟  متأّلماً ا  ضعيفاً
كما  أو  المتألم،  كالعبد  إشعياء،  النبي 
بيت  طفل  صورة  في  األناجيل  لنا  تقّدمه 
المصلوب.  الناصري  يَُسوع  في  رآه  لحم، 
)Dietrich Bonhoeffer, 1971, 122( هذا 
ا في نفس الوقت  الضعف، والذي هو أيضاً
منتهى الُقّوة، هو الطريق الذي رسمه اهلل 
لنفسه؛ الطريق الوحيد ليكون معنا ويُعين 
لقد  أفضل.  عالمنا  ويجعل  ضعفاتنا 
العالم بضعفه.  الُقّوة في  انتصر اهلل على 
فهذا اإلله المعلّق مصلوباًا، المتألم بأيدي 
ظافر  إله  ا  أيضاً هو  واألشرار،  األثمة 
يتركنا  قد  اهلل  إنَّ  غالب.  قوي  منتصر 
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إلى حين، لكنه في ذات الوقت اإلله الذي 
وموجود  حاضر  إله  هو  باستمرار.  معنا 
األبعد  هو  اهلل  محتجب.  إله  ا  أيضاً لكنه 
عن أفكارنا وفوق تصوراتنا وهو في ذات 
  »God is.وسطنا في  الحاضر  الوقت 
 .midst of life.«  the beyond in the

)Dietrich Bonhoeffer, 1971, 93( قد ال 
الحياة،  هامش  على  حتى  اليوم  اهلل  نرى 
المتعالي  إّنه  مركزها.  ا  دائماً سيظل  لكنه 
وفي ذات الوقت الموجود في الوسط. إنَّ 

بالرجاء. الهوت الصليب الهوت يمألنا 
التي  الرسالة  أكبر  وما  الدور  أعظم  ما 
دعا اهلل الكنيسة لها! لكننا في نفس الوقت 
لهذه  يدعونا  عندما  اهلل  أنَّ  ا  جيداً نعلم 
ا. لقد  المهام الجسام، فهو يؤهلنا لها أيضاً
ا  ونموذجاً غنياًا  إرثاًا  للكنيسة  بنهوفر  ترك 
يُحتذى به في التكريس للسيد وشجاعة في 
بنهوفر  حياة  تتحّدى  كيف  الشر.  مواجهة 
الَمِسيح  جسد  باعتبارها  اليوم  الكنيسة 
يمت.  لم  بنهوفر  ديتريش  إنَّ  العالم؟  في 
إّنه حي. إّنه حي في تلميذ الَمِسيح اليوم 
الذين ما زالوا يتبعون خطى سيدهم بأمانة 
كل  الصليب  يحملون  وهم  ذواتهم  منكرين 
كل  تموت  التي  الجماعة  في  إّنه حي  يوم. 
ِفي  »َحاِمِليَن  فيها  يَُسوع  حياة  لتُظِهر  يوم 
ِلَكْي  يَُسوَع،  بِّ  الرَّ ِإَماتََة  ِحيٍن  ُكلَّ  الَْجَسِد 
ا ِفي َجَسِدنَا« )2كو  يَُسوع أيضاً تُْظَهَر َحيَاةُ 
10:4(. ما زال صوت النبي إشعياء وصوت 
بنهوفر  ديتريش  وصوت  المعمدان  يوحنا 
َصاِرٍخ  »َصْوُت  اليوم  آذاننا حتى  يدوي في 

ُموا  َقوِّ  . بِّ الرَّ َطِريَق  وا  »أَِعدُّ ّية:  الْبَرِّ ِفي 
يَْرتَِفُع،  َوَطاٍء  ُكلُّ  إِللَِهنَا.  َسِبيلاً  الَْقْفِر  ِفي 
الُْمْعَوجُّ  َويَِصيُر  يَنَْخِفُض،  َوأََكَمٍة  َجبَل  َوُكلُّ 
َمْجُد  َفيُْعلَُن  َسْهل.  َوالَْعَراِقيُب  ا،  ُمْستَِقيماً
بِّ  الرَّ َفَم  ا، ألن  بََشٍر جميعاً ُكلُّ  َويََراهُ  بِّ  الرَّ

تََكلََّم« )إش 5-3:40(.
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ِقَراءة ِفي ِفكر هيرمان باڤينك 
َعِن الَحرِب والَمسيحية

المسيحية  األخالق  موقف  ُهَو  »َما 
مكان  لها  الَحرب  َهل  الَحرب؟  ِتجاه 
َهل  للعالم؟  المسيحّي  الَمنظور  ِفي 
وِفي  وقت  ُكلَّ  ِفي  الَحرب  إدانة  ينبغي 
كجريمة؟ َهل  ومعارضتها  مكان  ُكلَّ 
ليسْت  أنها  أَّم  معنى  أّي  لها  الَحرب 
وعمل  الغاشَمة  والقوة  لم  الظُّ سوى 
 Herman Bavinck, »The( يطان؟ الشَّ
 ».)Problem of War,« 46–53. Online
من  كغيره  باڤينك  هيرمان  يتساءل 
الَحرب  َعن  األسئلة  هذه  الالهوتيين 
باالستناد  الهوته  عن  ُمعبًرا  وُيجاوب 
المسيحّي  والفكر  الكتابّي  الفكر  إلى 
عبر القرون. فهذه األسئلة َلن ُتحسْم 
كما  واحد  نقاش  أو  واحد  بَنص 
السؤال  سَيظل  ولكن  البعض؛  يدعي 
مفتوًحا لمزيد ِمن البحث، ولُكل جيل 
منهجية خاصة بِه ولُكل جيل ظروفُه 
التي فيها ينِشأ ويَتفكر. َفنعلْم َجميًعا 
هي  وكل خطية  واالنقسام  الَحرب  أنَّ  مينا عبداهلل أنس
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أّن  اإلنسان، وال يمكن  نتيجة لسقوط 
الكثير  شغّلت  الُمعضلة  هذه  أنَّ  َننكر 
إجاباتُهْم  وتنوعت  الالهوتيين  ِمن 
لصعوبتها  للتنوع  مفتوحة  زالت  وما 
مباشرة.  بصورة  بالواقع  وارتباطها 
الُمصلح  نظرة  المقال  هذا  فيسرد 
الهولندي هيرمان باڤينك للَحرب من 
خالل ثالثة جوانب. أواًل: نظرة هيرمان 
الَحرب.  عن  القديم  للعهد  باڤينك 
للعهد  باڤينك  هيرمان  نظرة  ثانًيا: 
الجديد عن الَحرب. ثالًثا: استنتاجات 
هيرمان باڤينك الالهوتية عن الَحرب.

للعهد  باڤينك  هيرمان  نظرة  أواًل: 
القديم عن الحرب

اَل أحد يستطيع أّن ينكر أنَّ الَحرب في 
العهد القديم يُشار إليها علَّى أنها حق إلهي 
أورشليم  سقوط  حتى  الخروج  وقت  من 
الصراع  هذا  إلَى  يُنظر  فكان  عام70م، 
إله  شنها  حرب  أنُه  على  وأخلقياًا  دينياًا 

إسرائيل ِضدَّ اآللهة الوثنية. فيذكر الكتاب 
المقدس: الرب إله إسرائيل ُهو رب الجنود 
)1صم17: 45(، رجل الحرب )خر 15: 3(، 
جبار في القتال )مز 24: 8(، يخوض حرباًا 
مع شعبِه )قضاة 4: 14(. هذه ليست وجهة 
نظر الناس فقط عن الَحرب! بل وجهة نظر 
ا: فشارك إبراهيم في المعركة  األنبياء أيضاً
قاد   ،)14 )تك  وعمورة  سدوم  ُطغاة  ِضدَّ 
إسرائيَل  والملوُك  والقضاةُ  ويشوُع  موسى 
في المعارك ِضدَّ أعدائهم، حشَد صموئيل 
الفلسطينيين  ِضدَّ  إسرائيل  بني  النبي 
)1صم 7(. بناءاً على هذه النصوص يوضح 
في  عاشت  القديمة  إسرائيل  إنَّ  باڤينك: 
ا عن ظروف المجتمع  ظروف مختلفة تماماً
يكون  أّن  يمكن  اَل  ثم  ومن  المسيحي، 
في  لنا  مثاالاً  أو  توجيهّياًا  مبدأ  تاريخها 
 Herman Bavinck, »The Problem( حياتنا
تلخيص وجهة  .of War,« 46–53(. ويمكن 
نظر باڤينك للعهد القديم في جانبين: أواًل، 
َما حدث من حروب في العهد القديم ليَس 
استخدام  أو  اليوم  ما  حرب  لتبرير  ا  دافعاً
للدفاع عن قضية  النصوص خارج قرينتها 
النصوص  فهذه  البعض؛  يفعل  كما  ما 
ينبغي  وروحية  سياقية  لتفسيرات  تخضع 
الرب  أّن  إنكار  يمكن  ال  ثانًيا،  مراعاتها. 
القديم لهدف  العهد  استخدم الحروب في 
ا ما يُخرج اهلل من َما  أعلى وأسمى، فكثيراً
يفعله اإلنسان من شر غاية نافعة للبشرية. 
»إنَّ اهلل  اهلل:  طبيعة  عن  متحدثاًا  فقال 
بالحقيقة صالح وقدير بحيث يجعل الخير 
يخرج من الشر، ويستطيع أن يجبر الشر، 
رغم طبيعته، على المساهمة في تمجيد 
باڤينك،  )هيرمان  اسمه وتوطيد ملكوته 

بين العقل واإليمان، ج 2، ص 98(.«
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للعهد  باڤينك  هيرمان  نظرة  ثانًيا: 
الجديد عن الحرب

الذي  ُهو  الجديد  العهد  في  الَمسيح  إنَّ 
َجلَب السلم علَّى األرض، وُهو الذي يَقودنا 
السلم.  على  مملكته  ويؤسس  للسلم، 
صناعة  عن  تعبير  هو  اإلنجيل:  فمضمون 
السلم ما بيَن اهلل واإلنسان، وهذا السلم 
الواقع  في  أخلقية  نتائج  لُه  بالتأكيد 
فالجميع  المتنوعة.  واألمم  الشعوب  بين 
ليَس فقط ألنقياء  الَمسيح؛ فهو  واحد في 
ا صناع السلم  القلوب والفقراء! ولكن أيضاً
أَبناَء اهلل. ففي العظة  يُدَعوَن  والمسالمون 
يتعاملوا  أن  علَّى  تلميذه  حَث  الجبل  على 
بلطف وأن اَل يُجاوبوا الشر بالشر. فالبعض 
ا  يرى المعيار األخلقي للعهد الجديد مرتفعاً
للغاية، لدرجة إنه من الناحية العملية يبدو 
غير قابل للتطبيق على أرض الواقع. فمقارنة 
كلمات السلم هذه بالواقع المرّوع للحرب 
يقفان في تناقض حاد! لدرجة يبدو التوفيق 
الَمسيح  فيأمرنا   . مستحيلاً يبدو  بينهما 
ولكن  عدونا،  نُحب  وأّن  الشرير  نقاوم  أاَل 
مطلوب  ا؛  تماماً العكس  يكون  الحرب  في 
في  يُساهم  ما  وكل  والدمار  والحرق  القتل 
سقوط العدو. ومن هنا ظهر التناقض في 
القديمة  العصور  ُمنذ  الكنيسة  نظرة رجال 
مختلفة  محاوالت  إلى  ذلك  وأدى  للَحرب، 
لإلجابة عن معضلة الحرب: فرفَض البعض 
إلى  وسعى  للشيطان  ا  ِملكاً باعتباره  العالم 
تعاليم  رفضوا  آخرون  العالم،  االنعزال عن 
الواقع  في  عملية  غير  باعتبارها  المسيح 
  Herman Bavinck,( فاعليتها  وأنكروا 
of War,« 46–53. »The Problem(. وينتقد 
القائليَن  التوجهين  َهذين  باڤينك  هيرمان 
يمكن  ال  بأنه  التعاليم،  ترك  أو  باالنعزال 

المسيحية  مع  المشاعر  هذه  مثل  مواءمة 
المسيحية  التعاليم  ترك  أو  االنعزال  سواء 
فيقول:  الواقع!  في  فاعليتها  عدم  بحجة 
أما  ويدينه،  العالم  عن  الراهب  »فينعزل 
موضع  إلى  وذهب  نفسه  عزل  فقد  يسوع 
في  األعمال  على  نفسه  ليقوي  خلء 
 Wit, »An. Willem J. de ( الناس  وسط 
 Invitation to Read Herman Bavinck in
the Middle East,« 36(.« بالنسبة لباڤينك 
المسيحيين  لدى  يكون  أّن  الضروري  من 
هي  وهذه  الثقافة  في  للمشاركة  دعوة 
رسالتنا، كمؤمن ال يجوز للمرء أّن ينسحب 
نذهب  أن  هي  فدعوتنا  المجتمع،  من 
للعالم. وهذا ما قاله على الثورة الفرنسية 
ليبراليون  المتطرفين:  االتجاهين  ا  ناقداً
يؤكد  آخر،  جانب  ومن  للثورة.  ومناهضون 
على  العظة  مساواة  ينبغي  ال  أنه  باڤينك 
الجبل بالحياة المسيحية بالكامل، فمشكلة 
يُمكن  بحيث  البساطة  بهذه  ليست  الحرب 
جزء  هي  بل  واحد؛  نَص  خلل  من  حلها 
المسيحية  علقة  تََمس  أوسع  قضية  من 
بالحياة ككل. فهو ال يعني التقليل من شأن 
هذا النص، بل يشير بهذا إلى أهمية النظر 
إلى الهوت الكتاب بصورة كلية عند تحليل 
الحرب  قضية  مثل  أهمية  ذات  ما  قضية 

سواء بالموافقة أو الرفض.  
الجديد  العهد  نظرة  باڤينك  ويفسر 
ا  أبداً يرفض  اَل  الجديد  العهد  بإنَّ  للَحرب 
فتلقى  ذاتها:  حد  في  العسكرية  المهنة 
المعمدان  يوحنا  إلى  أتوا  الَّذين  الجنود 
ليَس  ولكن  بالقوة،  نقود  أخذ  بعدم  ا  أمراً
أعرَب   .)14  :3 )لوقا  الخدمة  بترك  ا  أمراً
يسوع عن دهشته من اإليمان العظيم لقائد 
المئة وشفى َعبده )متى 8: 10(، تَم تَعميد 
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قبولهم  وتَم  بأكملها  وعائلته  َكرنيليوس 
أّي  دون   .)10 الرسل  )أعمال  الكنيسة  في 
عن  أمثاله  أحد  في  يسوع  تحدث  تخوف 
يفكر  الحرب،  إلى  ذهابه  قبل  جلَس  ملك 
فيما إذا كان بإمكانه االنتصار بعشرة آالف 
عشرون  لديه  الذي  خصمه  مقابل  رجل، 
بولس  يسعد  وبالمثل   .)31  :14 )لوقا  ا  ألفاً
حياة  لوصف  العسكرية  الصور  باستخدام 
 :9 1كورنثوس  ؛   6  :13 )رومية  المسيحي 
7، أفسس 6:10- 17، 2تي 2: 3(. وتشير 
هناك  أن  إلى  بوضوح  هذه  المسيح  أقوال 
من  بكثير  أكبر  قيمة  لها  روحية  ممتلكات 
قبل  اهلل  يأتي  الشخصي،  والسلم  الرخاء 
ا. محبته هي الوصية العظمى  اإلنسان دائماً
واألولى لنا )متى 22: 37 - 38(. فينبغي أّن 
نطيعه أكثر من طاعة الرجال )أعمال الرسل 
5: 29(. لذلك يجب البحث عن مملكته وبره 
ملكوت  ألن   .)33  :6 )متى  شيء  كل  فوق 
)متى  الثمن  غالية  ولؤلؤة  كنز  السماوات 
13: 44 _ 46(. وهكذا فإن اإلنسان أكثر 
قيمة من العالم كله )متى 16: 26(، والنفس 
ا ترشدنا  أكثر من الجسد )متى 6: 25(. إذاً
ينبغي  إنه  إلى  والرسل  المسيح  تعاليم 
علينا دون تردد أن نتخلى عن األصغر لكي 
الحياة  ونحافظ عليه.  األعظم  نشارك في 
واالزدهار والسلم ليست أعلى الممتلكات، 
هناك حاالت ينبغي فيها التخلي عن األغلى 
ومعارضته. لقد ترك لنا الشهداء مثاالاً على 
ذلك، حتى المسيح لَم يُرِض نفسه، فاحتمل 
فالمسيح   .)3  :15 )رومية  الصليب  عار 
من  ولكن  والتسامح،  الغفران  على  يشجع 
إلى  االتفاق واالنحياز  لَم يختر  جانب آخر 
مملكة الظلمة من أجل سلم مؤقت؛ فكان 
الحق والعدل أولوية عن السلم المزيف مع 

 Herman Bavinck, »The( والشر  الظلم 
فالوقوف   .)Problem of War,« 46–53.
ضد الشر والظلم هو دعوة كتابية واضحة، 
فل يمكن أن نتعايش مع ظالم أو نقبل تكبيل 
على  أو شعب  أحدهم سواء شخص  حرية 
النظر فقط لجانب  أو بدعوة  أساس خطأ 
المسيح،  كلمات  في  والغفران  المسامحة 
بل  أو  حرية  بل  نحيا  أن  ا  يوماً يدُعنا  فلَم 
أمامه  نقف  أن  بل  الظالم  نترك  أو  كرامة 
ونعلن الحق. وأعتقد أن باڤينك هنا يكرر ما 
قاله جون كالفن عن الَحرب ودور الحكام: 
رعيتهم،  عن  يدافعوا  أن  ينبغي  »فالُحكام 
فلو كان التعليم المسيحي يدين كل الُحروب 
يوحنا  يقول  أن  ينبغي  لكان  مطلقة  بصورة 
مشورته  طلبوا  الذين  للجنود  المعمدان 
أسلحتهم  من  يتخلصوا  أن  خلصهم  حول 
ويتركوا الخدمة ولكن قال لهم ال تظلموا وال 
تشوا )لو3: 14( )جون كالفن، أسس الدين 

المسيحي المجلد الثاني، ص 1398.(.«
باڤينك  هيرمان  استنتاجات  ثالًثا: 

الالهوتية عن الحرب
ا جوهرياًا  إنَّ الُحب المسيحي يختلف اختلفاً
يتم ترديده وتجميله  الذي  الحر،  الُحب  عن 
في  ليَس  الحر  فالُحب  األيام.  هذه  ا  كثيراً
الحقيقة سوى نقص في االنضباط وتحرير 
للعاطفة بل حدود. فالمحبة المسيحية هي 
مفروضة  وهي  الناموس،  إتمام  باألحرى 
الذي  اإلنسان  على  وواجب  اهلل؛  بمشيئة 
يقِيّده بالضمير. هذا الُحب ليَس تعسفياًا وال 
اختياراًا شخصي؛ ال يكمن فينا تحديد َمن/

ماذا يجب أّن نحبه. فيُعلمنا الكتاب المقدس 
أّن نحب اهلل كما يكشف عن ذاته هو وليَس 
كما نتخيله نحُن. ينبغي أّن نحب الجار الذي 
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يضعه اهلل بجوارنا وليَس َمن نختاره ونتلذذ 
معه، ينبغي أّن نحب كل ما هو حقيقي وصالح 
ونقي - لذلك يوجد ُحب حقيقي وُحب زائف. 
وبالمثل، ُهناك سلم جيد يجب أّن نجاهد 
ونسعى إلى الحفاظ عليه مع الجميع، ولكن 
ا سلم مزيف وخاطئ يجب كسره.  هناك أيضاً
فمن أجل سلم، باألكاذيب والظلم عن طريق 
التنازل نعقد معاهدة أو سمحنا بهدوء على 
أساس ما هو خطأ! فإننا نكون ضعفاء وننكر 
الحقيقة والفضيلة ضدَّ هذا السلم الزائف. 
ادعى يسوع أنه جاء ليلقي النار على األرض 
العالم  ُهناك قوى في هذا  )لوقا 12: 49(. 
ا العيش معها بشروط سلمية،  ال يمكننا أبداً
هناك حقائق وحقوق وممتلكات روحية وكنوز 
غير مرئية يجب أن نكون مستعدين للتضحية 
بكل شيء من أجلها: السلم والهدوء واالحترام 
والسمعة، وحتى الُحب لعائلتنا وحياتنا. قد 
تكون الظروف في هذا العالم غير مفهومة، 
قد  نفسه  الُحب  أّن  لدرجة  معقدة  خطيرة، 
في  واالنخراط  السلم  كسر  على  يجبرنا 
األنبياء  يلتزم  أن  كان من األفضل  المعركة. 
في  أيامهم  ويقضوَن  الصمت  إرميا  مثل 
ذلك  يستطيعوا  لَم  لكنهم  وطمأنينة،  سلم 
آمنوا  ألنهم  تكلموا  بذلك؛  لُهم  يُسمح  ولَم 
وكافحوا ضدَّ أمتهم ألنهم أحبوها. بمحبته 
الكبيرة هلل ولإلنسان، دفع يسوع نفسه حتى 
الموت لمقاومة كل قوى الشر. بولس الذي 
بشر بنفس روح المغفرة )رومية 12: 21-17(، 
ا  )1تسالونيكي 5: 15(، )1 بطرس 3: 9( أيضاً
يناشد حقوقه كمواطن روماني )أعمال 22: 
أن  ويجب  يمكن  الشخصية  اإلهانات   .)25
الحق  االعتداء على  يتم  ولكن عندما  تُغفر، 
ا للمبادئ المسيحية التي تضع  أو العدالة وفقاً
ملكوت اهلل وبره فوق كل شيء آخر، من واجب 

على  بالشهادة.  واإلدالء  عنها  الدفاع  المرء 
سبيل المثال، الحياة هي ملكية يمكن ويجب 
الدفاع عنها، في حالة الحاجة الضرورية، لكل 
إنسان الحق والواجب في الدفاع عن حياته 
واألسلحة في يده، قد يصعد الُمتسلل إلى أّي 
منزل بالعنف والقتل والنهب! فإن الُسلطات 
المدعوة للحفاظ على العدل ال تحمل سيف 
الحرب عبثاًا؛ إذا لزم األمر في حالة الطوارئ 
الداخل  في  السيف  استخدام  عليهم  ينبغي 
 Herman Bavinck, »The Problem( والخارج
 War,« 46–53.of(. فيسعى هيرمان باڤينك 
في هذا الجزء إلى محاولة التوفيق بين النص 
الكتابّي والواقع، فالنص يأمر بالتسامح من 
الحق.  قول  على  يحثنا  آخر  وجانب  جانب 
ويقتضي  والشر  العنف  من  يصرخ  والواقع 
لمحاولة  الشر سعياًا  على  والرد  الدفاع  منا 
تجنب شره، وهذا ليَس ضدَّ الكتاب بل هو 
)وهذا  الساقط  العالم  في  لنا  هام  مطلب 
تسعى  التي  الحكومات  جهة  من  يُتبع  ما 
أّن  بالذكر  الَجدير  فِمن  لحماية مواطنيها(. 
رجال الكنيسة المسيحية بمختلف توجهاتهم 
تختص  التي  المحارب/الَحرب  يدينوا  لَم 
باالستدعاء للجيش والخدمة للوطن »خدمة 
الوطن ال تعني االعتداء على آخر مهما كان 
الُمبرر؛ ولكن فقط من أجل الدفاع والحماية 
الخارج«،  أو  الداخل  لما لنا كبشر سواء في 
فدعوتها َحسب كلم الَمسيح أن تقدم هلل ما 
 Herman(هو هلل وأن تقدم لقيصر ما لقيصر
 .)Bavinck, »The Problem of War,« 46–53.
وفي وجهة نظري ال يمكن تعميم هذا الرأي 
القائل بأن رجال الكنيسة لَم يدينوا المحارب 
والحرب التي تختص بالوطن! ألننا نقرأ في 
كثير من المصادر معارضة اآلباء لكثير من 
الحروب التي تختص بالدولة. »فالمسحيون 
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األوائل عارضوا االنضمام للعسكرية للعديد 
األسباب  هذه  تلخيص  وتم  األسباب  من 
بواسطة Adolf von Harnack: سفك الدماء 
المحاكم...إلخ  في  التعذيب  المعركة،  في 
 Robinson, The Testimony of the. Jerry(
 Early Church Fathers On Violence and

».)War. online

 فيرى باڤينك أن األخلق المسيحية تسمح 
باستنتاج أنه يمكن أن تكون ُهناك حروب جيدة 
وعادلة! ربما هم قليلون من حيث العدد. وفي 
أشياء  أكثرها عدالاً، تحدث  َحرب حتى  كل 
بشدة،  واإلنسانية  المسيحية  تدينها  كثيرة 
التاريخ  وال  المقدس  الكتاب  ذلك ال  ومع 
يقدمان أسباباًا كافية لشجب ُكل حرب دون 
قيد أو شرط. ويقدم باڤينك معايير يمكن أن 
تكون الحرب فيها عادلة: أن تمتثل لمطالب 
العليا األخلقية اإلنسانية، وتخدم  المبادئ 
وتحفظ العدالة، عندها فقط يتم شنها في 
ا اَل يمكن تبرير  حالة الضرورة القصوى. إذاً
مثل:  الفضائل  وال  القوة  حق  في  الحرب 
الوحدة،  الصمود،  البطولة،  الوطن،  ُحب 
االستعداد لتقديم التضحيات. إذا كان يجب 
الدفاع عن الَحرب، ينبغي أن تمر هي نفسها 
ا.  الصارم جداً العدالة  باختبار  قبل خوضها 
وال يوجد أّي تبرير آخر للَحرب مثل: التوسع 
الثقافي المكانّي أو التقدم بالمسيحية أو بأّي 
 Problem. Herman Bavinck, »The( معتقد
of War,« 46–53(. إن باڤينك ينكر أّي مسعى 
أّي  لتبرير  مجال  فل  العدل،  سوى  للحرب 
الحصول على  أو  يكون إقصاء اآلخر  توجه 
ا  يوماً المسيحية  تأمر  ولَم  المادية.  المنفعة 
بأي اعتداء على اآلخر بهدف تبشيري أو أّي 
توسع، وال يمكن تبرير أّي توجه بحجة انتشار 
السؤال  يبقى  ولكن  للهيمنة.  طلب  أو  دين 

الذي يحتاج إلى مزيد من البحث واالجتهاد: 
َمن الذي سيحدد مقياس العدل والحق الذي 

على أساسه تُقام الحرب؟!
تجدر اإلشارة إلى إنه بعد االجتياز بخبرة 
اآلثار المدمرة للحرب يكون للشخص توجه 
أكثر نحو محاولة منعها بكل الطرق، بدالاً من 
محاولة تقييمها هل هي عادلة أم ال وهذا 
هيرمان  نظر  »فِعْنَدَما  باڤينك.  به  أقر  ما 
الحرب  إَلى    Herman Bavinck باڤينك
واآلثار  192٠م  عام  في  األولى  العالمية 
المرتبة عليها كتَب هذه الكلمات تعبيًرا عن 
يستعرض  ِعندما  للَحرب:  الشديد  رفضه 
وتقدمها  بدايتها  ِفي  الحرب  الَمرء 
أّي  قول  الصعب  ِمن  أنه  يجد  ونهايتها، 
َتجلب سوى  َلْم  فالحرب  عنها؛  شيًء جيد 
قبل  المسيحية  دعوتنا  إنَّ  للعالم.  البؤس 
الُمتاحة  الوسائل  ُكلَّ  نستخدم  أن  شئ  ُكلَّ 
والَمسموَحة، وأّن نبذل قصارى جهدنا لمنع 
تكرار مثل هذه الكارثة مرة ُأخرى. اَل شك 
ا  أّن اهلل لديِه القدرة على إخراج الخير ِممَّ
ابتكرُه اإلنسان ِمن شر، ويبقى ذلك تعزية 
لنا في وسط هذا البالء- لكن قوة اهلل هذه 
 Dirk( !َليست قاعدة لسلوكنا وال مبرر لنا
 Keulen, »Herman Bavinck and the van
 War Question,«  in Christian Faith and
                                                                                                                   ».)140.Violence, 
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)قراءة نقدية(
Hacksaw Ridge

ُمقّدمة

ُتناقش النسور هذا العدد أمًرا من أهم 
جمعاء،  اإلنسانّية  تواجه  التي  األمور 
والحرب  األيام  قديم  فمنذ  الحرب،  وهو 
وأنواع  بأشكال  البشر  بين  موجودة 
مختلفة. وبالطبع يوجد رؤى وردود أفعال 
قضية  فأصبحت  الحرب،  اتجاه  متباينة 
بل  عملّية  قضية  مجرد  ليست  الحرب 
قضية فلسفّية وأخالقية ذات أهمية كبرى 

في مجال الفكر والفلسفة. 

نُقّدم  أن  رأينا  السياق،  هذا  إطار  وفي 
األفلم  ألحد  ا  عرضاً القارئ  عزيزي  لَك 
سيما  وال  الحرب،  لقضية  تعرضت  التي 
من خلفية دينّية شبه مسيحّية، ورأينا ليس 
ا  نقداً نُقّدم  أن  بل  فقط  ا  عرضاً نُقّدم  أن 
نؤكد  وللتوضيح  السينمائي.  العمل  لهذا 
فكرياًا  ا  نقداً بل  فنياًا  ا  نقداً ليس  النقد  أن  القس بيتر وديع 



Hacksaw Ridge )ملف العدد... )قراءة نقدية

85 مايو 2022

والهوتياًا، وهذا ليس إال على سبيل التفكير 
في هذا العمل الهام الُمرتبط بتلك القضية 
الهامة، ومحاولة االقتراب من هذه القضية 

بطريقة مختلفة. 
عرض الفيلم

حرفياًا:  يُترجم   Hacksaw Ridge فيلم 
منشار   =  Hacksaw المنشار.  مرتفع 
تّم  جبل.  ُمرتفع/قمة   =  Ridge المعادن، 
ميل  إخراج  ِمن  وكان  2016م،  عام  إنتاجه 
جيبسون، تأليف روبرت شينكان. ُعرَض ألول 
مرة في 4 سبتمبر 2016م، ِمن خلل مهرجان 
البندقية السينمائي الثالث والسبعين، حيث 

استُقبل بحفاوة بالغة. 
متدين،  شاب  دوس،  قصة  يروي  الفيلم 
ينتمي للمذهب السبتي المسيحي، يعيش مع 
األخ، شارك  األب،  األم،  المكونة من  أسرته 
وخرج  األولى،  العالمية  الحرب  في  والده 

ا نفسياًا يداوم على شرب  ا مريضاً منها شخصاً
الكحول، في يوم كاد األب أن يقتل ابنه ِمن 
أخيه  عن  الدفاع  دوس  حاول  الثمالة،  كثرة 
حتى كاد أن يقتل والده بالمسدس. مما جعله 
ا  عهداً دوس  أخذ  هنا  ومن  بالذنب،  يشعر 
على نفسه أال يقوم باستخدام المسدس مرة 

أخرى.
وفي يوم ذهب دوس إلى المستشفى للتبرع 
بالدم ِمن أجل الجنود في الحرب، وهنا قابل 
دوروثي الممرضة الجميلة الرقيقة، كان حلم 
ا  دوس أن يصبح طبيباًا، فمن هنا انجذب كثيراً

لدوروثي، ووقعا بالحب سوياًا.

دوس  الجيش باستدعاء  ثم بعد ذلك قام 
ا  للمشاركة في الحرب، لكن دوس كان رافضاً
كلياًا أن يستخدم السلح في وجه أي إنسان، 
ألن ذلك ُمخالف للوصية الدينية »ال تقتل«. 
أي شخص على فعل  يجبر  القانون ال  وألن 
قسم  إلى  دوس  نقل  تم  يريده،  ال  شيء 
الخدمات واإلسعافات الطبية، وبالطبع ذلك 
بعد تدخل من القيادات العسكرية بالجيش. 
ا جباناًا عديم   الجميع كان يرى دوس شخصاً
الفائدة، قاموا بالتنمر عليه وحتى بالضرب، 
ا ال يريد أن  ا مسالماً وهو بالمقابل كان شخصاً

ا. يتعامل بالعنف مع زملئه إطلقاً
وأثناء الحرب العالمّية الثانية، ذهب دوس 
إلى ساحة المعركة، وما زال يُصمم على عدم 
السلح ضد أي شخص. وعندما  استخدام 
األمريكي  الجيش  بين  القتال  حدة  اشتدت 
دوس إسعاف عدد  الياباني، حاول  والجيش 
ا حياته للخطر. وأثناء  كبير من الجنود معرضاً
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إسعاف أحد الجنود األمريكان، لوحظ رؤيته 
ا  مسرعاً فذهب  اليابانيين  الجنود  قبل  من 

لخندق للختباء فيه.
وإذ فجأة ينظر أمامه ليرى جندّياًا يابانّياًا 
مصاباًا داخل الخندق فيقوم بإسعافه، ويأتي 
الليل ويذهب دوس إلى ساحة المعركة، لينقذ 
ما يمكن إنقاذه، فيقوم بإنقاذ عدد كبير من 
الجنود، تقريباًا 75 جندّياًا، عن طريق ربطهم 
سيارات  لتقوم  الجبل  عبر  ونزولهم  بحبل 
مخيمات  إلى  بنقلهم  األمريكي  الجيش 

اإلسعافات.
وأثناء تفقد قائد الجيش المصابين الحظ 
الذين  المصابين،  عدد  شفاء  في  االرتفاع 
كانوا 35 جندّياًا فكيف أصبحوا 75 جندّياًا؟ 
فمر عليهم لسؤالهم عمن أنقذ حياتهم فكانت 
ا بأن الجندي دوس من أنقذنا  إجاباتهم جميعاً

وخاطر بحياته.
لدوس  الجميع  نظرة  تغيرت  النهاية  في 

ِمن أنه شخص جبان عديم الفائدة إلى أنه 
غيره.  لينقذ  بنفسه  خاطر  شجاع  جندي 
استطاع دوس أن ينزل عبر الجبل مثلما فعل 
ومعالجته،  نقله  وتم  المصابين  الجنود  مع 
وذهب قائد الجيش ليقدم له االعتذار عما 

بدر منه من تنمر وسوء معاملة.
باشتباك  األخير  بمشهده  الفيلم  وينتهي 
واستسلم  واليابانّية،  األمريكّية  القوات 
كخدعة،  البيضاء  الراية  ورفع  اليابانيين 
على  المتفجرات  برمي  يقومون  وبعدها 
الجنود األمريكان، ويحاول دوس صد القنابل 
ورميها نحو الجنود اليابانيين، فيصاب وينقل 

على مخيمات اإلسعافات.
حبيبته  من  دوس  ويتزوج  الحرب  تنتهي 
دوس  ويظل  الشرف،  وسام  ويأخذ  دوروثي، 
وهو  1991م،  عام  إلى  متزوجين  ودوروثي 
بها  ويلحق  دوروثي،  فيه  تموت  الذي  العام 

دوس في عام 2006م.

نقد الفيلم 

ِمن الواضح أن هذا الفيلم هو فيلم عظيم 
ميل  فالمخرج  الفنّية  الناحية  من  فعلاً 
جيبسون، هو مخرج عالمي، وله العديد من 
األعمال العظيمة. ولكن نحن هنا ليس بصدد 
تقييم الفيلم من الناحية الفنّية والسنيمائّية، 
لهذا  الهوتي  فكري/  التقييم  بصدد  ولكننا 
جانبين،  الفيلم  لهذا  أن  نرى  ونحن  العمل. 
أحدهما إيجابي واآلخر سلبي، وسنقوم بذكر 

اإليجابي أوالاً ثم السلبي.
الجانب اإليجابي

نرى في البطل العديد من األمور اإليجابّية، 
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يتبناها،  التي  بالعقيدة  فهو متدين وُمتمسك 
ا، ولم  ا ُمسالماً وهذا ما قاده ألن يكون ُمسعفاً
الحرب.  أثناء  حتى  ا  سلحاً يمسك  أن  يرد 
وهذا يُرينا أمرين في غاية األهمية، أوالاً هو أن 
يكون للشخص مبدأ، فليس من الجيد أن يكون 
اإلنسان بل مبادئ خلل رحلة الحياة، فمن 
المفروض أن يكون للشخص مبادئ واضحة 

ومنظومة قيم تحكم سلوكه وتصرفاته. 
واألمر الثاني هو التمسك بتلك المبادئ، 
فليست القضية أن يكون للفرد منظومة قيم 
مدى  تكُمن  المسائلة  ولكن  وراقية،  سامية 
تطبيقها  ومدى  المنظومة،  بهذه  التمسك 
يُختبر  وبالتأكيد  الحياة.  في  عملي  بشكل 
وفي  التحديات  أمام  القيم  بهذه  التمسك 
المواقف الصعب التي تكون ضاغطة، فمثل 
هي المحكات هي بمثابة االختبار الحقيقي 

لهذه القيم. 
الجانب السلبي

ينتمي بطل الفيلم إلى مذهب ُمتشدد دينياًا 
وهو مذهب السبتيين، الذين يأخذون وصية 
تقديس يوم السبت بشكل حرفّي، وال يريدون 
لهذه  ا  تطبيقاً السبت  يوم  فعل  أي  يفعلوا  أن 

الوصية. 
ا  سلحاً يُمسك  أن  الفيلم  بطل  يرد  ولم 
أعداء وطنه،  الحرب ضد  يقاتل في  أن  وال 
للنصوص  حرفي  تأويل  على  ا  استناداً وذلك 
ا  جداً متزمت  بشكل  تمسك  فهو  الُمقّدسة، 
أن  تقتل«، في حين  »ال  تقول  التي  بالوصية 
القتل،  في  المبادرة  عن  تتكلم  الوصية  هذه 
زاوية،  النفس من  الدفاع عن  تتكلم عن  وال 

ومن زاوية أخرى تأتي هذه الوصية لألفراد، 
أن  تريد  التي  والبلد،  الدول  عن  تتكلم  وال 

تحمي أوطانها. 
نتمسك  أن  الرائع  من  حال،  كل  وعلى 
بالنصوص المقّدسة وأن يكون لدينا منظومة 
ا توخي  قيم دينّية وأخلقّية. ولكن يجب دائماً
يقود  قد  الذي  الديني  التشدد  من  الحذر 
الجماعات  كل  إن  حيث  والتزمت،  للتطرف 
حرفّياًا  ا  تفسيراً تتبنى  دينياًا،  المتطرفة 
الخطورة،  غاية  في  أمر  وهذا  للنصوص، 
ويجب أن نكون على وعي به، حتى ال نقع في 

هذ الفخ.
أخيًرا

القضايا  أصعب  من  الحرب  قضية  تعتبر 
تحديد  ا  أبداً السهل  من  وليس  األخلقّية، 
موقف بسهولة، وفيلم Hacksaw Ridge تعرض 
لهذه القضية بناء على واقعة تاريخّية حدثت 
بالفعل، ونحن لسنا بصدد الحكم أو إدانة أي 
شخص مهما كان توجهه الفكري أو الديني، 
ولكننا أردنا أن نُفكر بشكل نقدي، ونُقيم هذا 
الفيلم بطريقة موضوعّية، حتى نُحقق أقصى 
استفادة من الفيلم، وِمن ثّم االقتراب من قضية 

الحرب بطريقة جادة وموضوعّية.
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ظاهرة  الحروب  تعد 
مر  وعلى  قديمة..  إنسانية 
كانت  اإلنساني..  التاريخ 
لها  والحروب  النزاعات 
بين  العصور  كافة  في  وجود 
واإلمبراطوريات  الممالك 
تترك  ما  ودائًما  القديمة، 
من  اآلالف  خلفها  الحروب 
وتندلع  والجرحى.  القتلى 
األحيان  بعض  في  الحروب 
من أجل حصول دولة ما على 
شعب  لدفاع  أو  استقالليتها، 
معين عن حريته واستقالله 
أطماع  من  نفسه  وتحرير 
دولة أخرى  تكون قد فرضت 

هيمنتها بقوة السالح.

ا.. ا وتدميراً أكثرها تأثيراً
الجيل الرابع والخامس..

حروب المعلومات 
االفتراضية!

هاني لبيب
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نتيجة  بوضع  اآلن  الحروب  ترتبط 
المرتبطة  الدولية  للخلفات  حاسمة 
واالجتماعية  االقتصادية  بالكيانات 
الحرب  في  والمشاركة  األطراف  للدول 
والخلفات  النزاعات  حل  يتعثر  أن  بعد 
أنه  األساسية  والقاعدة  السلمية.  بالطرق 
كل  في ظل سعي  عادلة..  توجد حرب  ال 
على  مكاسب  وتحقيق  للنتصار  طرف 
الطرف  تكبيد  مقابل  في  الواقع  أرض 
من  التي  الخسائر  من  قدر  أكبر  المهزوم 
وتراجعه،  النكساره  الطريق  تمهيد  شأنها 
االلتزام  عدم  عن  فضلاً  قوته.  وتدمير 
وغير  مسموح  هو  ما  ومحاذير  بقواعد 
مسموح في علقات أطراف الحرب فيما 
األسرى  ومع  المدنيين  مع  التعامل  يخص 
واألعراف  للقوانين  ا  طبقاً وغيرها.. 

الدولية.   والمعاهدات  والمواثيق 

تعريفات

ا لمفهوم الحرب  من أكثر التعريفات شيوعاً
بأنها »قتال بين فئتين« حسب تعريف معجم 
المعاني الجامع. كما يرى العديد من المفكرين 
من  شكل  عن  تعبِّر  ظاهرة  هي  الحرب  أن 
التي يصل  أشكال العنف الجماعي المنظم 
العلقات  شكل  صياغة  إعادة  إلى  تأثيرها 
بين بلدين أو مجتمعين أو أكثر، وما يترتب 
على نتائج هذا العنف من تشكيل مراكز قوة 

جديدة سواء داخل المجتمع أو دولية.

أضرار الحروب

على  ا  جداًّ ومؤثرة  سلبية  آثار  للحروب 
المجتمعات البشرية.. وعلى سيبل المثال:

إهدار موارد الدولة وثرواتها.. مما يكون - )
اليومية  الحياة  على  تداعيات سلبية  له 

للشعوب.
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االستهانة بحياة العديد من المواطنين. - )

في - ) تتسبب  الضخمة..  المادية  التكلفة 
والخطط  البرامج  في  التقدم  تراجع 

االقتصادية واالستثمارية للدول.

زيادة معدل ارتكاب الجرائم، وشيوع مناخ - )
الفوضى المجتمعية وعدم االستقرار.

 أنواع الحرب 
يصنف الخبراءُ الحروَب على النحو التالي:

ويتم - ) للغاية،  مدمرة  الشاملة:  الحرب 
كل  لتدمير  الوسائل  كل  استخدام  فيها 
طرف للطرف المقابل، وذلك على غرار 

الحربين العالميتين األولى والثانية. 

حرب العصابات »الميلشيات المسلحة«: - )
بدالاً  المسلحة  المجموعات  استخدام 
من الجيوش النظامية المدربة إلسقاط 
حدث  ما  غرار:  على  دولهم،  حكومات 
حربها  في  األمريكية  المتحدة  للواليات 

مع فيتنام. 

مجموعات - ) بين  حرب  األهلية:  الحرب 
الدولة  داخل  المواطنين  من  مختلفة 
الواحدة بهدف السيطرة على الحكومة، 
المنافسين  بحق  االعتراف  وعدم 
وأعراق  وعشائر  وعائلت  قبائل  من 
وغيرهما في الحكم. على غرار: الحرب 
الشمال  واليات  بين  األمريكية  األهلية 

والجنوب. 

الحرب بالوكالة: حرب يخوضها مرتزقة - )

بدالاً من محاربة الدول األعداء بنفسها 
من  العديد  غرار  على  مباشر.  بشكل 
الصراعات العسكرية التي حدثت خلل 
الكورية  مثل الحرب  الباردة:  الحرب 
وصفها  يمكن  والتي  فيتنام،  وحرب 
بأنها كانت حروباًا بالوكالة بين الواليات 

المتحدة واالتحاد السوفيتي.

أجيال الحروب

التي  الحروب  وهي  األول:  الجيل 
السيوف  باستخدام  تُمارس  كانت 
غرار  على  الحربية.  والعجلت  والسهام 
المعابد  جدران  على  المنقوشة  الحروب 

الفرعونية.

التي  الحروب  وهي  الثاني:  الجيل 
واختراع  البارود،  استخدام  على  اعتمدت 
البنادق والمدافع. على غرار معارك نابليون 

بونابرت.

الجيل الثالث: وتنقسم إلى..

الدبابات  استخدمت  تقليدية:  حروب   -
والمدرعات والطائرات المقاتلة والمدمرات 
القوات  واستخدمت  والغواصات،  والبوارج 
الجوي  والدفاع  والجوية  والبحرية  البرية 
الحرب  غرار  على  الخاصة.  والقوات 

العالمية األولى. 

التكنولوجيا  باستخدام  نووية:  حروب   -
الفتاكة  األسلحة  تطوير  في  الحديثة 
الواليات  إلقاء  غرار  على  ا.  تدميراً واألكثر 
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المتحدة األمريكية القنبلتين الذريتين على 
ونهاية  اليابان،  في  ونجازاكي  هيروشيما 

الحرب العالمية الثانية.

الدولة  هدم  على  يرتكز  الرابع:  الجيل 
من الداخل، دون استخدام القوة العسكرية 
المباشرة، ثم فرض أجندة خارجية بشروط 
»ثورات  عليه  أُطلق  ما  غرار  على  محددة. 

الربيع العربي«.

احتلل  على  يرتكز  الخامس:  الجيل 
غير  العنف  واستخدام  األرض،  ال  العقول 
وتوظيف  استخدام  خلل  من  المسلح 
وعصابات  مسلحة  عقائدية  جماعات 
الصغيرة  والتنظيمات  المنظمة  التهريب 
داخلية  حروب  صنع  أجل  من  المدربة 

إلسقاط الدول.

 حروب المعلومات االفتراضية

من أخطر أنواع الحروب هي حروب الجيل 
على  ترتكز  لكونها  الخامس  والجيل  الرابع 
الترويج  الداخل من خلل  الدولة من  هدم 
الحاجة  دون  موجهة  وأفكار  لمعلومات 
المباشرة..  العسكرية  القوة  استخدام  إلى 
لكونها تعتمد على استخدام وسائل اإلعلم 
بهدف  محددة  لمعلومات  للترويج  الحديثة 
رسم صورة ذهنية تراكمية تصل في نهايتها 
لحالة الفوضى المطلوبة باستهداف عقول 
المتاحة  األدوات  كافة  وتستخدم  الشعوب. 
لو وصل  ودينّياًا.. حتى  واجتماعياًّا  سياسياًّا 

األمر

والقتل  الجسدي  العنف  استخدام  إلى   
والتخريب والعمليات اإلرهابية.

تاريخ

الرابع«  الجيل  »حروب  مصطلح  ظهر 
وتم  الماضي.  القرن  ثمانينات  نهاية  في 
ما  بسبب  الخليج  حرب  بعد  له  الترويج 
من  األمريكية  المتحدة  الواليات  تكبدته 
ما  وهو  فادحة.  ومادية  بشرية  خسائر 
تجتهد  األمريكية  األبحاث  مراكز  جعل 
بديلة ألي حرب  قواعد وحلول  في وجود 
تكون هي طرف فيها. وأول هذه القواعد 
مباشرة  مواجهات  في  التدخل  عدم  هو 
غير  المواجهات  واستخدام  أعدائها،  مع 

المباشرة.

الرابع«  الجيل  »حروب  مفهوم  يجد  لم 
ا لدينا سوى بعد ما أطلق غربياًّا على  اهتماماً
ما يحدث في البلد العربية منذ بداية شهر 
يناير 2011 بـ»ثورات الربيع العربي«. والتي 
السياسية..  باألنظمة  اإلطاحة  استهدفت 
التحديات  على  ا  واحتجاجاً ا  اعتراضاً
والمشكلت التي تواجه المواطنين في كافة 
تلك  بمفهوم  االهتمام  وزاد  الحياة.  مناحي 
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المجتمعات  بعض  وصلت  أن  بعد  الحرب 
العربية إلى حالة الصراع الداخلي المسلح 
نتج  وما  األهلية«.  بـ»الحروب  يعرف  ما  أو 
عن ذلك من انتشار التنظيمات والجماعات 
اإلرهابية التي استغلت حالة عدم االستقرار 
والفوضى في المنطقة لمحاولة فرض شكل 
دولة  لفرض  الدين وسيلة  يتخذ من  جديد 
الخلفة التي تحقق لهم المزيد من الهيمنة 
والسيطرة لصالح تنفيذ أجندات ربما تكون 
ا من طموحاتهم في مجرد  أبعد وأكبر كثيراً
تثبيت مكانتهم في السلطة والسيطرة. وهي 
االقتصاد  بمنظومة  ارتباط  لها  مصالح 
على  السيطرة  مجال  في  خاصة  العالمي 

مراكز الطاقة بالدرجة األولى.

ويجب االنتباه هنا إلى أن حروب الجيلين 
الجيوش  تستهدف  ال  والخامس..  الرابع 
تستخدم  لكونها  مباشر  بشكل  النظامية 
التي  النظامية  غير  والجماعات  القوات 
الوالءات  تتجاوز 

والوطن،  لألرض  الوطنية  واالنتماءات 
تجنباًا  للشارع  بها  الدفع  في  وتوظيفها 
مع  المباشرة  المواجهات  أزمة  في  لدخول 
القوات المسلحة للدول المستهدفة.. بهدف 
عن  التخلي  على  وإجبارها  الدولة  تراجع 
أهداف  لصالح  الوطنية  مصالحها  تحقيق 
اإليحاء  يتم  لحالة  والوصول  دول خارجية، 
فيها بفشل الدولة، وفرض واقع جديد يتم 
فيه زعزعة االستقرار وشيوع مناخ التشكيك 
والعمالة والخيانة للمزيد من االنقسام في 
المجتمع بين الشعب والحكومة وبين الشعب 
وقواته المسلحة. وهو ما يعني عدم التزام 
تلك الحروب بأي قواعد أو قيود أخلقية.

أهداف حروب الجيل الرابع والخامس

داخلية  أهداف  بين  تحديدها  ويمكن 
وخارجية..

الداخلية:

• إنهاك قوة الدولة، وزعزعة استقرارها، 	
وتشتيتها من خلل االنفجار الداخلي.

• تحفيز االنقسام والفرقة بين التيارات 	
نشر  خلل  من  واالجتماعية  السياسية 

الفتن والشائعات والنزاعات.
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• الحركات 	 من  العديد  ظهور  دعم 
الهوية  في  والتشكيك  االحتجاجية، 

الوطنية.
• وإضعافها، 	 الدولة  مؤسسات  تفتيت 

للتنمية  الدولة  مخططات  وإفشال 
والنهوض.

• واالحتجاجات 	 للعتصامات  اللجوء 
لتعطيل الحياة اليومية.

• للتخريب 	 واللجوء  العنف  استخدام 
والتدمير.

• التواصل 	 ووسائل  الميديا  توظيف 
واستقطاب  تجنيد  في  االجتماعي 

الشباب والمرأة.

الخارجية:

• إسقاط الدولة من الداخل.. دون التورط 	
في الدخول العسكري.

• القوانين 	 انتهاك  في  التورط  تجنب 
الدولية، واالتهام باقتحام الشأن الداخلي 

للدول.

• النظام 	 صورة  تشويه  على  القدرة 
السياسي للدول المستهدفة.

• وتعليق 	 االقتصادية،  العقوبات  فرض 
المساعدات الدولية واإلنسانية.

الميديا  توظيف  أن  ملحظة،  ومع 
للتأكيد  االجتماعي  التواصل  ووسائل 
المؤسسة  على  شكلاً  الحفاظ  على 
افتراضياًّا  والترويج  للدول،  العسكرية 

بأهمية الحفاظ على قوة الدولة.. لكسب 
وتحييد  والموالين،  المؤيدين  من  المزيد 

أفكارهم. يرفض  من 

نقطة ومن أول السطر..

واجهت   ..2٠11 يناير   2٥ أحداث  بعد 
مصر حرب الجيل الرابع، والتي استخدمت 
تقنيات  فيها  تحالفت  مركبة..  مخططات 
االجتماعي  التواصل  ووسائل  الميديا 
المجتمع  وتغيير  السياسي  لالختراق 
لإلصالح  وهمية  افتراضية  أشكال  في 

السياسي. 

كعالمة  يونيو   3٠ ثورة  تبقى  ولكن.. 
في  الشعوب  قدرة  على  للتأكيد  فارقة.. 
والحفاظ  خارجية  أي مخططات  مواجهة 
والتزييف  التقسيم  ضد  المستقبل  على 

وهدم المجتمعات.
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عرض  كتاب

الخالص
كريستوفر رايت

جرجس صبحي
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»اْلَخاَلُص إِللِهَنا اْلَجاِلِس َعَلى 
 )1٠  :7 )رؤيا  َوِلْلَخُروِف«  اْلَعْرِش 
من هذه اآلية ينطلق كريستوفر 
»الخالص«  كتاب  في  رايت 
االفتراضات  هي  »ما  ليكتشف 
والتوقعات  والمحتوى  الكتابية 
تحتضنها  التي  والمعاني 
اآلية«،  في  البسيطة  العبارات 
على  إياه  ومقلًبا  النص  متناواًل 
كل الوجوه في ضوء باقي القصة 
الكتابي،  والتعليم  الكتابية 
يستخدم  كيف  القارئ  ليوضح 
الخالص  لغة  المقدس  الكتاب 
األوجه.  متعددة  الطرق  بهذه 
مثلما أوضح في مقدمته للكتاب. 
صدرت النسخة العربية للكتاب عام 2005 
من دار الثقافة، وترجمه وليم هارفي. وهو 
يأتي ضمن سلسلة كتب تحت عنوان المكتبة 
بهدف  صدرت  والتي  العالمية،  المسيحية 
تقديم المزيد من الكتب من قبل كتاب غير 
نشر  بهدف  ثقافاتهم،  تعكس  لكي  غربيين 
الفهم الكتابي بحرية في جميع االتجاهات. 
لجون  السلسلة  مقدمة  في  ورد  لما  ا  وفقاً
هذه  عن  وصدر  سميث.  ودافيد  ستوت 
السلسلة مجموعة من الكتب منها: »إرسالية 
هذا الجيل« لصمويل اسكوبار، »اإلنجيليون 

والحقيقة« لجون ستوت، »لغز اإلنسان« لجو 
كابوليو. 

يضم الكتاب سبعة فصول تتناول علقة 
اإلنسانية  الجوانب  بمختلف  الخلص 
البشري،  واالحتياج  الخلص  واإللهية؛ 
الخلص  الفريدة،  اهلل  وهوية  الخلص 
عهد  وقصة  الخلص  اهلل،  عهد  وبركات 
اهلل، الخلص واختبارنا، الخلص وسيادة 
اهلل الخلص وَحَمل اهلل. وينتهي كل فصل 

بمجموعة أسئلة للمناقشة. 
الخالص واالحتياج البشري

يستهل الكاتب أفكار هذا الفصل بتشبيه 
بديع للنص الكتابي رؤيا 7: 10بأغنية الختام 
أو الرقصة النهائية في الدراما الموسيقية 
. ويتساءل  العظيمة التي تنتهي بتصفيق مدوٍّ
عبارة  تعنيه  أن  يمكن  ما  عن  الكاتب 
ا  مشيراً كاتبها.  عقل  في  إللهنا«  »الخلص 
إلى حاجة البشر للخلص، وأننا كمخلوقات 
ضعيفة وساقطة لدينا مدى غير محدود من 
إلى من  ا في حاجة  وأننا دائماً االحتياجات 
يخلصنا ويحررنا. وينتقل فيما بعد لجدلية 
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ا  مؤكداً الروحية،  أم  المادية  االحتياجات 
على  تشتمل  الواسعة  الخلص  أجندة  أن 
وأن  أهمية من غيرها،  أكثر  األشياء  بعض 
الكتاب المقدس نفسه يوضح أن الخلص 
من غضب اهلل هو أكثر أهمية من الخلص 
من المرض أو الظلم. لكن الكتاب المقدس 
يتحدث عن كل األمرين باعتبارهما جزأين 

من عمل اهلل الخلصي.
وينتقل بعد هذا لمناقشة مفهوم الخلص 
ا  محدداً القديم،  العهد  في  عامة  بصفة 
ا  شارحاً عديدة  نصوص  من  معاٍن  خمسة 

سياقها ومعناها: 
أ األعداء 	 أو  المضَطِهدين  من  الخلص 

)خروج 3: 7- 8؛ قضاة 2: 15- 16( 
أ النصر في معركة )مزمور 20: 6- 9( 	
أ الشفاء من المرض )إشعياء 38( 	
أ )مزمور 	 والحاقدين  األعداء  من  اإلنقاذ 

)2-1 :7
أ 	 ،4  :72 )مزمور  المحاكمة  في  البراءة   

)13
العهد  في  الخلص  مفهوم  يشرح  ثم   

الجديد: 
أ اإلنقاذ من الغرق )متى 8: 24- 25( 	
أ 	 :11 )يوحنا  مميت  مرض  من  الشفاء 

 )12 -11
أ الشفاء من عجز )متى 9: 21- 22( 	
أ النجاة من الموت )لوقا 23: 35- 39( 	

أ اإلنقاذ من األخطار الجسدية والروحية 	
)2 كورنثوس 1: 8- 10(

من  الخلص  مفهوم  يشرح  ذلك  بعد 
العهد  في  ثم  القديم  العهد  في  الخطية 
أن  الفصل  هذا  نهاية  في  ويؤكد  الجديد. 
الخلصي  اهلل  لعمل  الكتابية  الشمولية 
مصطلحات  نحدد  أو  نفصلها  أال  يجب 
مثل »الهوتي«، أو »روحي« على أحد أبعاد 
الخلص، ففي النهاية إله الكتاب المقدس 
قد نجى وهو ينجي وسينجي شعبه وعالمه 

في كل مستويات بشريتنا وخلقنا. 
الخالص وهوية اهلل الفريدة

وجهين  الفصل  هذا  في  الكاتب  يكشف 
للنص الكتابي رؤيا 7: 10: 

أ الخالص هو هلل: بمعنى أن الخلص أمر 	
يملكه اهلل وليس نحن 

أ الخالص يخص إلهنا: أي جزء من هوية 	
اهلل، فهو اهلل المخلِّص 

موقف  في  يتشعب  الوجهين  هذين  ومن 
اهلل.  صفة  فهو  الخلص؛  من  اهلل  هوية 
ا أننا نميل للتفكير في الخلص بأنه  مؤكداً
شيء متمركز في نفوسنا: نحن الذين نحتاج 
نعرف  أن  ونريد  الخلص  على  للحصول 
عن  اآلخرين  ونخبر  الخلص  نجد  كيف 
أن  يمكنهم  وكيف  الخلص  وجدنا  كيف 
ا على »أن الخلص هو شيء  يجدوه، مشدداً
يخص اهلل وال يخصنا نحن. الخلص ملك 
الخلص،  مركز  اهلل  أن  على  ويؤكد  هلل. 
ا بشرّياًا أو  وأنه كما يُفهم كتابّياًا ليس تدبيراً
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مادة إنجاز بشري، وال نستطيع أن نملكه أو 
يحصل  الذي  من  نقرر  أو  نبيعه  أو  نوزعه 
عليه، وأنه مبادرة من اهلل وإنجاز قوة اهلل 
قدرة  وضمنته  اهلل  بكلمة  لإلنسان  م  وُقِدّ
اهلل  أن  كيف  ا  أيضاً ويشرح  وسلطانه.  اهلل 
يستطيع  وحده  وأنه  الخلص،  مصدر  هو 
اهلل  هوية  هو  الخلص  وأن  يخلص،  أن 

الخاصة. 
الخالص وبركات عهد اهلل

يهتم هذا الفصل بالبُعد العهدي )الخاص 
الكتابي،  بين اهلل وشعبه( للخلص  بالعهد 
ويتناول فكرة البركة والتي هي جزء مكمل 
للخلص من خلل العهد. ويتساءل هنا: ما 
الذي يعنيه بالضبط الكتاب المقدس عندما 

يتكلم عن بركات الخلص؟ 
العهد  أن  ا  مؤكداً إبراهيم  بركة  من  يبدأ 
بالبركة  الوعد  على  اشتمل  اإلبراهيمي 
لجميع األمم، وأن هذه هي النقطة الجوهرية 

ا والهوتّياًا.  الكبرى في العهد اإلبراهيمي نّصاً
ويشير إلى أن علقة العهد الفريدة بين بني 
إسرائيل في العهد القديم ومخلصهم -إله 
األمم  أجل  من  علقة  ا  تماماً هي  العهد- 
األخرى الذين لم يعرفوا اهلل بهذه الطريقة، 
وأن اختيار وخلص إسرائيل العهد القديم 
كان في النهاية من أجل بركة جميع األمم. 
وبشخصية  بالعالمية  مرتبطة  البركة  وأن 

المسيح. 
ويشدد الكاتب على أننا نحتاج أن نقاوم 
فكرة أن »البركات الروحية« فقط هي التي 
تعتبر بركات »حقيقية« أو أن الخلص هو 
حصرّياًا ال يرتبط سوى بالبركات الروحية. 
وأن أبعاد البركة في العهد القديم متضمنة 

في البركة الكلية للخلص في المسيح. 
ويرصد عدة سمات للبركة المقصودة: 

أ البركة خلقة وموطدة للعلقات 	
أ البركة ال تعني بالضرورة الرخاء 	
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أ البركة توجد في إطار العلقات	
ا بين البركة  ويربط في هذا الفصل أيضاً
البركة  نص  ا  معتبراً والتاريخ.  واإلرسالية 
بداية  )تكوين 12: 1- 2(  اإللهية إلبراهيم 
إرسالية الفداء، وافتتاح عمل اهلل اإلرسالي 
العظيم في استرداد ما أظهره البشر من نية 
التخريب وحفظ البشرية نفسها من عواقب 
حماقتنا الشريرة. وأن هذا النص هو بداية 
تاريخ الخلص ولكنه معبَّر عنه بلغة البركة. 
ويلخص أفكار هذا الفصل بقوله إن في 
أوالاً  أعلن  الذي  الكتابية  البشارة  جوهر 
ا قد صنع البركة لكل  إلبراهيم، أن اهلل حّقاً
األمم –بركة الخلص- وأنها متاحة من خلل 
المسيا، يسوع الناصري، نسل إبراهيم. في 
الخاص  اإلنجيل  خلل  من  وحده  المسيح 
لجميع  البركة  رجاء  يوجد  وقيامته  بموته 

األمم. 
الخالص وقصة عهد اهلل

يفتتح رايت هذا الفصل بالتأكيد على أن 
قصة العهود في الكتاب المقدس هي قصة 
في  حقيقيين  بأناس  ارتبط  اهلل  وأن  اهلل، 
قصة  هو  المقدس  والكتاب  حقيقي  تاريخ 
قصة  هي  القصة  هذه  وأن  االرتباط،  هذا 
الخلص، ألن كل عهود اهلل تسير في خط 

واحد هو الخلص. 
تناول  قد  الثالث  الفصل  في  كان  وإن 
وشموليته  إلبراهيم  اإللهي  العهد  بركات 
لكل األمم، فهو في هذا الفصل يتتبع قصة 
إبراهيم،  مع  نوح،  مع  اهلل  عهد  العهد؛ 

العهد  إلى  وصوالاً  داود،  مع  موسى،  مع 
الجديد. 

يرى رايت أن رؤية العهد الجديد لم تكن 
ولكنها  األصلي،  العهد  عن  جذرّياًا  مختلفةاً 
وعدت بعلقة جديدة كاملة بين اهلل وشعبه. 
وأن الكتاب المقدس في ختامه يرينا اإلتمام 
في  وذلك  إبراهيم  مع  اهلل  لعهد  الصحيح 
سفر الرؤيا. وأن كل العهود الكتابية العظيمة 

موجودة في سفر الرؤيا. 
الخلص،  قصة  إلى  العهد  قصة  ومن 
ا أن قصة الخلص هي ما يمأل الفراغ  معتبراً
بين تشتت األمم في تكوين 11 وشفاء األمم 
الخلص هذه  ويرصد قصة   .22 رؤيا  في 

في ثلثة أبعاد: 
أ يوضح 	 إذ  الماضي:  زمن  في  الخالص 

اليونانية  لغته  في  الكتاب  يصفه  ما  أن 
–خاصة في أفسس 2: 8- 9-  يتحدث 
في  حدث  شيئاًا  باعتباره  الخلص  عن 
الحاضر  في  يستمر  ولكنه  الماضي 

ا.   أيضاً
أ الخالص في زمن الحاضر: وهو يشرح 	

هنا فكرة »نمونا في الخلص« باعتباره 
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الذي  للشخص  ا  وامتيازاً ا  حاضراً تحدياًا 
ا. هو ُمخلَّص، وسيكون ُمخلَّصاً

أ الخالص في زمن المستقبل: وهو يعتبر 	
رجاءنا  هو  الثاني  المسيح  مجيء  توقع 

لخلصنا الكامل في المستقبل. 
الخالص واختبارنا

الخلص  إلى  أكثر  الفصل  هذا  يقترب 
الناس،  يختبرها  ومادة  شخصي،  كملمح 
من  واختباره  الخلص  استقبال  يتم  وكيف 
الختبار  َديْن  محدِّ ويضع  الشخص.  ِقبل 

الخلص الشخصي هذا: 
أ اإليمان: 	 خالل  من  يختبر  الخالص 

واإليمان عطية من اهلل ونحن نتخذ قرار 
ا  الثقة في المسيح لكن اإليمان ليس نوعاً
بها  نكتسب  التي  الصالحة  األعمال  من 
في  بولس  الرسول  أكد  فقد  خلصنا. 

أفسس 2: 4- 10 أننا ال نقدر أن نعمل 
أرضية  ر  يوفِّ أن  يمكن  ا  صالحاً عملاً 
اهلل من  بنعمة  ولكننا خلصنا  لخلصنا 

خلل اإليمان.  
أ ألن 	 اهلل:  شعب  مع  نختبره  الخالص 

خلصنا  فنحن  بالعهد  مرتبط  الخلص 
نخلص  وأننا  كله.  اهلل  شعب  من  كجزء 
الخلص  قصة  إلى  الدخول  طريق  عن 

مع كل شعب اهلل. 
 ثم يتناول وسائط الخلص: 

أ واسطة الكتاب المقدس 	
أ واسطة الفرائض	

ثم مصادر تأكيد أو يقينية الخلص: 
أ موضوعية قصة الخلص 	
أ مواعيد اهلل	
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الخالص وسيادة اهلل
يشير الكاتب إلى أن ترنيمة خلص اهلل 
نفسها  ا  أيضاً هي   10  :7 رؤيا  في  الواردة 
ا على سيادة اهلل  ترنيمة سيادة اهلل. مؤكداً
بفهمنا  يتعلق  فيما  الخلص  موضوع  في 
لإلرسالية والمصير األخروي لألمم ومصير 
الضمان  ومدى  تبشيرهم  يتم  لم  الذين 
بين  للصلة  أبعاد  أربعة  ويذكر  الرعوي. 

الخلص وسيادة اهلل: 
أ سيادة اهلل واإلرسالية: وهو مفهوم متعلق 	

وأن  الكون.  على  وسيادته  اهلل  بملك 
على  المسيح  سيادة  من  تنبع  إرساليتنا 
عنه  الجديد  العهد  يشهد  والذي  الكون 
أنه هو نفسه يهوه- مالك وحاكم األرض. 

أ أن 	 ويؤكد  األمم:  ومصير  اهلل  سيادة 
أن خطة  بأكمله أظهر  المقدس  الكتاب 
اهلل للخلص هي لكل األمم، وأن سفر 
الكلي  المجموع  أن  كيف  يظهر  الرؤيا 
الذين  أمة،  كل  من  الذين  هؤالء  لكل 
سيتجاوبون بأن يتجمعوا في يوم واحد 
باعتبارهم البشر المفديين في الخليقة 
الذي  اهلل،  يسبحوا  لكي  الجديدة، 
هذا  أصبح  وعظمته  سيادته  بواسطة 

ا لكل األمم.  الخلص العظيم مقدماً
أ وهو 	 الخالص:  وامتداد  اهلل  سيادة 

الخلص  امتداد  إلشكالية  هنا  يتطرق 
لعدة فئات: 

o• األسلف الذين لم يسمعوا اإلنجيل
على اإلطلق

o• المؤمنون من العهد القديم

o•المؤمنون من غير بني إسرائيل
وكل من لم يتم تبشيرهم باإلنجيل. وهو 
يصل في النهاية إلى نتيجة أنه كما أن من 
ا بكل  الخطأ أن نقول بكل يقين إنهم جميعاً
تأكيد ذهبوا إلى الجحيم، وبالمثل من الخطأ 
ا  أن نقول، مدفوعين بعطف زائف، إنهم جميعاً
ذهبوا إلى السماء. فإن ما نستطيع قوله مع 
تحذير كتابي واضح أنهم ذهبوا لكي يقفوا 
وأرسل  وأحبهم  خلقهم  الذي  اهلل  يدي  بين 
المسيح لكي يموت ألجلهم، وهو يعرف كل 
شيء عملوه وكل ما كانوا يعرفونه أو يجهلونه، 
مطلقة.  ورحمة  بعدالة  يحاكمهم  وسوف 
ويضيف أننا ربما نخجل من أن البشارة لم 
تصل إلى هؤالء المؤمنين الجدد حتى وقت 
قريب ولكننا ربما نكون واثقين بالمثل أن اهلل 
أقل من محبته  ليس  أجدادهم محبة  أحب 
لنسلهم وأحفادهم، وهل »ديان كل األرض ال 

؟« )تكوين 18: 25(.  يصنع عدالاً
أ ويسترشد 	 الرعوي:  سيادة اهلل والضمان 

في  والخلص  اإليمان  ورد عن  بما  هنا 
باألعمال  بياناًا  باعتباره   11 عبرانيين 
باإليمان  يتعلق  فيما  هلل،  الخلصية 
العهد  في  األفراد  من  للعديد  بالنسبة 
»أن  العبرانيين  كاتب  ويؤكد  القديم. 
لم  باإليمان،  لهم  ا  مشهوداً كلهم،  هؤالء 
لنا  فنظر  اهلل  سبق  إذ  الموعد،  ينالوا 
بدوننا«.  يكملوا  ال  لكي  أفضل،  شيئاًا 
ويشدد الكاتب أن هذه الفقرة تقف ضد 
كل مزاعم زائفة ومبالغ فيها في قضايا 
المنتج  باعتبارهما  والثروة  الصحة  مثل 
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المؤكد الذي يأتي به اإليمان. فيظل اهلل 
هو السيد، والخلص بكل معانيه هو أمر 
خاص باهلل، وأننا يمكننا أن نعد بما وعد 
به اهلل يقيناًا )الحياة األبدية لمن يتوبون 
أن  باستطاعتنا  ليس  ولكن  به(  ويؤمنون 
نعد بما لم يعد به اهلل )التحرر من كل 
هذه  في  والمعاناة  اآلالم  أو  المشكلت 

الحياة الحاضرة(. 
الخالص وَحَمل اهلل

الخلص  إلى  الكاتب  يأتي  النهاية  في 
الكتابي وارتباطه بالمسيح وصلبه وقيامته. 
–إلى  اهلل  إلى  فقط  ينتمي  الذي  الخلص 
اإلله الكتابي صاحب العهود الكتابية- ينتمي 
فقط إلى َحَمل اهلل؛ ألنه هو الوحيد الذي 
في  القديرة  مشيئته  اهلل  أنجز  خلله  من 
الخلص. ويتناول الفصل عدة أفكار رئيسة 
حول الخلص من خلل الرب يسوع وعمله 

الخلصي ألجلنا: 
أ يسوع- اإلله المخلص: أتباع يسوع األوائل 	

ا يعرفون أن يهوه فقط هو اهلل  كانوا يهوداً
لذلك  الحصري.  الخلص  مصدر  وأنه 
ا أنهم  نستطيع أن نرى كيف كان مدهشاً
كانوا قادرين على تقديم نفس التأكيد عن 

يسوع. 
أ يسوع- الَحَمل المذبوح: يقدم رؤيا 5: 6 	

الحمل  مذبوح«  كأنه  قائم  »حمل  صورةَ 
الصورة  العرش؛  على  الجالس  المذبوح 
المصلوب،  المخلص  يسوع  تمثل  األولى 
والثانية تشير إلى يسوع المخلص المقام 

السماء،  إلى  صعد  الذي  األموات  من 
والصورتان  العرش.  على  الملك  وهو 
الذي  للخلص  بالنسبة  أساس  كلتاهما 
هو إللهنا وللخروف. ويطرح هنا أهمية 
عمل الصليب كأمر مركزي في خطة اهلل 
في التاريخ، وإنجاز إلرسالية اهلل للخليقة 

كلها، وتشكيل إلرساليتنا بالكامل. 
أ وهو 	 العرش:  على  الخروف  يسوع- 

عمل  من  القيامة  موقع  على  يؤكد  هنا 
فقط  ينتمي  ال  فالخلص  الخلص، 
على  للخروف  وإنما  المذبوح  للخروف 
في  القيامة  دور  ويتناول  العرش. 
المسيح  ربوبية  على  وداللتها  خلصنا. 

الكونية. 
على  بالتأكيد  كتابه  رايت  كريس  يختتم 
عدة حقائق حول الخلص الكتابي باعتباره:  

خلص اهلل، وليس ملكنا . 1
عمل اإلله الحي الحقيقي الوحيد . 2
يمتد في كل التاريخ الكتابي ومركزه عند . 3

المجيء  عند  وذروته  المسيح  صليب 
الثاني 

يأتي إلينا من خلل دعوة اإلنجيل. 4
الدهر . 5 هذا  واألبدية؛  الزمن  على  يؤثر 

والدهر اآلتي 
ومقرر . 6 اهلل  سلطان  بواسطة  مضمون 

بواسطة نعمته الفائقة 
المسيح . 7 يسوع  الرب  اهلل،  َحَمل  أنجزه 

الذي ُذبح ألجلنا وقام، وجلس عن يمين 
اهلل ووحده يستحق كل إجلل وتسبيح.  
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شذرة )1(
ابتسامة ُمحب 

»َواَل َتْحَزْن ُعُيوُنُكْم َعَلى أََثاِثُكْم أَلنَّ َخْيَراِت 
َجِميِع أَْرِض ِمْصَر َلُكْم«

)تكوين 4٥: 2٠(
يا لها من رسالة جميلة جاءت إلى يعقوب، 

ليأتي إلى مصر!
ا،  ويا لها من رسالة جميلة ومشجعة لك أيضاً

فل تحزن على خسارة أرضية، أو شيئاًا 
غالياًا فقدتُه. ارفع عينيك على خيِر الرِب 

القادِم لحياتك، ارفع عينيك على تعويضات 
إلهك السخية، وانَس ما وراء وامتد إلى 

قدام، فليس هذا هو وقت الندم، ما أعّده 
الرب لك أروع، واترك ُكل القديم بذكرياته 

الحلوة والمّرة في أرض الجوع، وافرح 
فسنوات التعويِض قد بدأت، وأبواُب الخيِر 

ُفتحت،
صاحُب الخيِر ابتسم لك، وفى يده مكافأة 

إيمانك، وتعبك، وصبرك، وانتظارك.

شذرة )2(
الَعَجاَلت.... آتية

َمُهْم  ِذي َكلَّ ُموُه ِبُكلِّ َكاَلِم ُيوُسَف الَّ »ُثمَّ َكلَّ
ِتي أَْرَسَلَها ُيوُسُف  ِبِه َوأَْبَصَر اْلَعَجاَلِت الَّ
ِلَتْحِمَلُه. َفَعاَشْت ُروُح َيْعُقوَب أَِبيِهْم.« 

)تكوين4٥: 27(
ما أعظم الرب! ما أعظمه حينما أحيا قلب 
يعقوب بالرجاِء واألمِل بعد سنوات طويلة 
من اليأس والحزن؛ فعاشت روحه. ما 

أعظمه حينما جبَر قلبُه الكسير، وأرسل له 
البشارة المُفّرحة »يُوُسُف َحيٌّ بَْعُد« ) تكوين 

45: 26(، فتَشَجع يعقوب وقال »أَْذَهُب 

شذرات كتابية

الشيخ أسامة رشدي 
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َوأََراهُ َقبَْل أَْن أَُموَت« ) تكوين 45 : 28(، ما 
أعظمه حينما رفع رأسه بكرامٍة ومجٍد، بعد 

تجارب وِمحن قاسية في حياته، وأعطاه 
أوقات فرج وتعويض بل وفتح عينيه »َوأَبَْصَر 

الَْعَجَلِت الَِّتي أَْرَسلََها يُوُسُف ِلتَْحِملَُه« 
)تكوين 45 : 27(، فهذا هو يعقوب الفقير 
ا  بعصا واحدة، اآلن  عابُر نهر األردن قديماً
يعبر إلى مصر بجلٍل في عجلت يوسف 

الملَكية، وهذا هو إلهك وإلهي. 
فال ُتحبط وال تفشل وأنت في أزمة قاسية 

أو امتحان صعب، إلهك عظيم وقدير، 
صالح وحكيم، إلهك إله الرجاء.

شذرة )3(
نبتة جديدة 

»هأََنَذا َصاِنٌع أَْمًرا َجِديًدا. اآلَن َيْنُبُت«
)إشعياء 43: 19(
ما أروع إلهنا!

ا في حياة إبراهيم وأعطاه  ا جديداً َصنََع أمراً
إسحق،

ا في حياة حّنه وأعطاها  ا جديداً َصنََع أمراً
صموئيل،

ا في حياة بطرس وجعله  ا جديداً َصنََع أمراً
ا للناس، صياداً

ا في حياة شاول وجعله  ا جديداً َصنََع أمراً
بولس كارز األمم،

ا  ا جديداً ومازال يصنع الرب ُكَل يوٍم أمراً
في حياتك، يبدأ بــ »نبتة« صغيره، يغرُسها 
بكلمٍة إلهيه عميقه في قلبك، ويحُرسها 

ليلاً ونهاراًا من الخطِر والفشِل، ويسقيها 
ُكل لحظٍة بروحِه القدوس، ويقويها باإليماِن 
والمواعيِد، ويسندها بالرجاِء واألمِل، إلى 

أن تُزهر وتُثمر،
نعم، نبتُة اإليماِن تنمو وتنمو إلى أن تأتي 

لك بأمٍر جديٍد تراه بالعيان، فتقوَّ في 
إيمانك وتشجع.

شذرة )4(
يعلم المسافة

ُه َوَقاَل ُقْم  بِّ َثاِنَيًة َفَمسَّ »ُثمَّ َعاَد َماَلُك الرَّ
َوُكْل أَلنَّ اْلَمَساَفَة َكِثيَرٌة َعَلْيَك«

)ملوك األول 19: 7(
ما أروعها رسالُة رجاٍء من الرب لعبده 

الُمحبَط إيليا!
ا. نعم،   وهي رسالُة رجاٍء لي ولك أيضاً

هو يَعلُم المسافة كلها )ألن المسافة كثيرة 
عليك( )ع7(، يَعلُم طولها وزمانها ومشقتها، 

هو يعلم مقدار احتمالك لمشوار البّرية 
الطويل قبل أن تسيره، ال يتركك بدون رفيٍق 
أو سنٍد، يأتي لك بلمسة العطف والحنان 

)وإذا بملٍك  قد مّسه( )ع 5(، ال يتأخر في 
أن يُرسل لك سداد الحتياٍج قبل أن تطلبه، 
أو حتى تشعر به )فتطلع وإذا كعكة رضف 

وكوز ماء عند رأسه( )ع 5(، ال يدعك تمكث 
في مغارة اليأس، واإلحباط كإيليا بل يقول 
لك بصوته الحلو العطوف  »مالك ههنا« 
)ع9(، هو يمنحك روح القوة واإلرشاد، 

يقويك، ويسندك لتستكمل مسيرتك، وتتمم 
رسالتك، فاطمئن، هو يعلم المسافة.
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من التراث العربي املسيحي

مقدمة لسفر رؤيا يوحنا 
ُتقرأ ليلة سبت الفرح

للصفي ابن العسال
 عن مخطوط الدار البطريركية 19٠ مقدسة

إعداد: إسحق إبراهيم الباجوشي
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مقدمة لسفر رؤيا يوحنا 
ُتقرأ ليلة سبت الفرح

للصفي ابن العسال
 عن مخطوط الدار البطريركية 19٠ مقدسة

مقدمة:
عائلة  هم  العسال  أوالد 
لرجل  أبناء  أربعة  من  تتكون 
جًدا  نبغوا  امرأتين  من  واحد 
في القرن الثالث عشر ووضعوا 
تفسيرية  وموسوعات  كتًبا 
وقاموا  وفقهية،  والهوتية 
وترجمات  مختصرات  بعمل 
الكتابية  النصوص  من  لكثير 
فقد  الجديد  العهد  والسيما 
قام األسعد بن العسال بترجمة 
العربية  إلى  الجديد  العهد 
لم  دوره  أن  البعض  ذكر  فقد 
يثبت  ولكن  تنقيح  إال  يكن 
دوره  أن  العلماء  من  الكثير 
الدكتور  قام  لذا  ترجمة،  كان 
أناجيل  األربعة  بنشر  صموئيل 
العسال،  بن  األسعد  ترجمة 
العهد  أسفار  باقي  وجدنا  وقد 
أيًضا  ترجمته  من  الجديد 
قيد  المخطوطات  بعض  في 
فهو  النص  أما عن هذا  النشر، 
يوم  في  تقرأ  مقدمة  عن  عبارة 
بليلة  المعروف  النور  سبت 
قراءة  قبل  األبوغالمسيس 
كان  –حيث  عربًيا  الرؤيا  سفر 
وهذه  وعربًيا-  قبطًيا  ُيقرأ 
وضعت  كانت  وإن  المقدمة 
ولكنها  الطقسي  الترتيب  في 

تعليمي،  بهدف  تقدم  أيًضا 
كاتب  يصف  مديح  أيًضا  وفيها 
ابن  يوحنا  األبوغالمسيس 
نقدم  القديس،  الرسول  زبدي 
محقًقا  وننشره  النص  لهذا 
يأتي  مخطوطات  عدة  على 

الحًقا. ذكرها 
نسبها بعض الُكتَّاب من بينهم األب جراف 
ا إلى المؤتمن إسحق  واألب أثناسيوس ترجيحاً
العسال  بن  الصفي  أو  العسال  بن  إبراهيم 
ولكن من خلل كتاباتهم وتخصصهم ووضع 
الصفي ابن العسال لبعض الخطب )أكثر من 
26 خطبة( لألعياد واألحاد واألصوام يجعلنا 
نرجح أن هذه المقدمة السجعية من وضعه، 
ألنها عبارة عن خطبة لسبت الفرح، وتشهد 
اإللهية  لألسفار  العسال  ابن  فهم  بغزارة 
العتيقة والحديثة وكذلك توظيفه اآليات في 
المتبع  والمنهج  المسجوعة،  الخطبة  هذه 
وكذلك  األخطاء  من  األدنى  الحد  ضبط 
واستخراج  وترقيمه،  فقرات  النص  تقسيم 
الشواهد الكتابية الصريحة ووضعها داخل 

النص والضمنية في الهامش.
بنية النص:

بالعنوان  فتبدأ  المقدمة  هذه  عن  أما 
الشارحة  اللهوتية  المقدمة  ثم   ،)1 )ف: 
لآلالم الخلصية للسيد له المجد فتحتوي 
صفاتهم  الثلثة  لألقانيم  البسملة  على 
األقنومية )ف: 2- 5(، ثم يبتدئ في سرد 
ونزوله  الخلصي  اهلل  وعمل  الفداء  عمل 
تقديم  ثم   ،)8  -6 )ف:  وقيامته  للجحيم 
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)ف:  واالبتهال  والسجود  والشكر  الحمد 
وعلقته  اهلل  صفات  من  ويعدد   ،)12  -9
وعمل  صفات   ،)42  -13 )ف:  باإلنسان 
ليوم سبت  55(، وصف   -43 اتقيائه )ف: 
النور وتذكار عمل اهلل فيه )ف: 56- 93(، 
أوامر  بين  المسيحي  لإلنسان  وصايا 
سر  عظمة   ،)141  -94 )ف:  ونواهي 
)ف:  اإلفخارستيا  في  بالمسيح  االتحاد 
اإللهية  والحضرة  رهبة   ،)152  -142
 -164( وسؤال  تحذير   ،)163  -153(
عن   ،)186  -168( للشفاعة  طلبة   ،)167
القارئ  عن   ،)209  -187( ورؤياه  يوحنا 
والسامع للرؤيا )210- 231(، وفيها يذكر 
 ،)230  -229 )ف:  والنسخ  القراء  أخطاء 

خاتمة )232- 242(.

مخطوطات النص:
الدار . ) مكتبة  القاهرة:  مخطوط 

البطريركية القبطية رقم 190 مقدسة/ 

نساخته  من  االنتهاء  تاريخ  عام:    148
يوم األربعاء الموافق 5 أمشير 1517ش 
الصوم  من  جمعة  أول  –في  )1801م( 
للهجرة   1215 رمضان   27 المقدس- 
الفرنساوي،  للجمهور   9 سنة  العربية، 
والناسخ الشماس حنا ميخائيل بكنيسة 
]الُمنفق[  والمهتم  الروم،  حارة  العذراء 
الثامن  البطريرك  الثامن  مرقس  البابا 
وقف  م(،   1809  -  1796( المائة  بعد 
1517ش.  باألزبكية  مرقس  مار  كنيسة 
إلى   215 ص  من  والنص   ،)201 )ص 

.1 206
( . 423 رقم  قبطي  منشستر  مخطوط 

تاريخه 1375م، )ورقات 149- 142(.
مخطوط كورزون رقم 15 )ص 105(.. )

النص:
تقال . ) العسال  أوالد  وضعها  تقدمة   )215(

قبل قراءة سفر الرؤيا عربياًا.
]البسملة الثالوثية والصفات األقنومية[

بسم اآلب القدوس الكائن في كل مكان. . )
السابق وجوده وجود األزمان.

نفوسنا . ) اشترى  الذي  الرحوم  واالبن 
بأنقى األثمان. 

والروح القدس المنبثق من اآلب قبل كل . )
الدهور واألحيان.2

األقانيم . 5 المثلث  بالذات.  الواحد  اإلله 
والصفات. المصفى األذهان.

]فداء اهلل للبشرية وقيامته[

.Graf. G, Geschichtc, II. p. 413.    .581 :1 أثناسيوس املقاري

2 )يو 15: 26(.
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الذي فدانا بدمه، وخلصنا بصلبه، وعتق . 6
نفس كل امرئ منا من عبودية ذنبه.

قيامته، . 7 بصوارم  الجحيم  آالت  وكسر 
وطعنات جنبه.

انبعاثه، . 8 بمجد  الشك  أعناق  وقطع 
وعزته.

]الحمد والشكر واالبتهال[1. 
في . 9 لحظة  كل  نستفيد  ا  حمداً نحمده 

أعداده األلوف والمليين. 
اللسان، . 0) كل ساعة بفصاحة  ونشكرهُ 

ولسان الصدق، والصدق اليقين.
ونسجد له كل دقيقة. سجود يصافح . ))

فيه وجه األرض الجبين.
ابتهال . )) عين.  طرفة  كل  إليه  ونبتهل 

زكريا،3 واللص اليمين.4
]صفات اهلل وعلقته باإلنسان[

أفضل . )) سأل  َمْن  مانح  سبحانه  فإنه 
المطالب. 

السراء . )) في  له  شكر  َمْن  وواهب 
والضراء أجزل الرغائب. 

بواتق . 5) من  عليه  المتوكلين  مخلص 
الضوائق وأنياب النوائب. 

منقذ . 6) والمساكين.  البائسين  منجي 
الهالكين واليائسين.

بشفائهم. . 7) عبيده  على  المانن 
ضللهم  عند  شعبه  أرماق  المتدارك 

وشقائهم.
3 )لو 1: 67- 79(.

4 )لو 23: 42(.

وال . 8) األبد حقده،5  إلى  يدوم  ال  الذي 
يخلف عن طول األمل وعده.

ل عليه )214( بصدق . 9) وال يخيب َمْن توكَّ
النية.

وال يرد دعوة َمْن دعاه بنقاوة الضمير، . 0)
وحسن الطوية.

الجائد علينا بإحسانه. الصافح عن . ))
آثامنا التالفة بعفوه وغفرانه. 

ليس بأعمال بارة قدمناها، وال بتوبة . ))
نقية أسلفناها.6 

وال بدموع ُمرة أمامه. وال بإقلع عن . ))
العادات المذمومة التي ألفناها. 

وبرأفته . )) أحيانا.  خاصة  برحمته  بل 
يذكر  ولم  إلينا،  وجهه  ورد  نجانا. 

خطايانا.
وما . 5) بيعته،  إلى  اجتذبنا  وبمنته 

أقصانا. 
جماعة . 6) على  فائضة  منه  رحمة 

المسيحيين.
وتبصره لنا لنكون من المعتبرين.. 7)
الصبر . 8) رجاه  َمْن  أن  نعلم  ما  ولكي 

تعطف عليه.
وَمْن طلب منه بالفكر نظر إليه.. 9)
معنا . 0) يكون  أنه  الحق:  قوله  ونتحقق 

الدهور  انقضاء  وإلى  األيام،  طول 
واألعوام.7

5 )مز 85: 5(؛ )احلكمة 16: 6(.

6 )تي 3: 5(.

7 )مت 28: 20(.
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»أن . )) المغبوط:  نبيه  قول  ونصدق 
حافظ إسرائيل الذي يحفظنا ال يغفو 

وال ينام«.8
نقدم له الشكر على ما أفاضه علينا . ))

من جلئب نعمائه.
الُمحال . )) ظلم  غرائب  من  عنا  وجله 

وإغوائه.
بها . )) أحيا  التي  رحمته  من  ووهبناه 

النفوس.
وأزال بها العكوس، ودفع بها من الذل . 5)

الرؤوس.
وفتح لنا أبواب بيعته المغلقة.. 6)
وفك أعناقنا من رباط الخطايا، التي . 7)

قة.  بها كانت مطوَّ
عبودية . 8) من  رعيته  بافتداء  ومنَّ 

الطغيان. لتكون من أسره وقسره مطلقة.
الهموم، . 9) خرس  بعد  ألسنتنا  وأنطق 

فها هي بتسبحته منطلقة.
ولنحدث جيلاً بعد جيل بعدل الرب . 0)

وفضله، ولنخبر بنعيم إحسانه وفعله.
لكي يقال في األمم قد أكثر الصنيع . ))

إلى هؤالء، فصاروا فرحين.9
وتصعد صلواتنا، وتقديساتنا ورائحة . ))

الطيبة  كالدخنة  يديه.  بين  إلى  بخورنا 
كل حين.10

 ]صفات أصفياؤه[

8 )مز 121: 4(.

9 )مز 126 2: 3(.

10 )مز 141: 2(.

المسيحيين . )) الخراف  معشر   )213(
الصائرين إلى صيرة راعيهم. الصابرين 

إلى أن ظفروا يُنجح مساعيهم.
نفوسهم.11 . )) بصبرهم  المقتنين 

المتوجين ببرهم رؤوسهم.
أشرف . 5) إلى  بإيمانهم  المرتقين 

المراتب والدرجات.
الفائزين بتدوين أسماءهم في ملكوت . 6)

السموات.12
المحسوبين . 7) الشهداء  مع  المعدودين 

مع السعداء. 
ا.. 8) المستحقين أن يكونوا للكلمة خدماً
عن . 9) اإللهية  بالعناية  المصونين 

ا. السقطة التي توجب للساقطين ندماً
المجتمعين اليوم في البيعة األرضية، . 50

ا في أورشليم السمائية. وغداً
المعتزين اآلن باألمانة األرثوذكسية، . )5

وفي المستأنف بالنعم الملكوتية.
المسرورين بهذا االجتماع الذي كانوا . )5

له يتشوقون ويتلهفون.
ومن قوة هيبته يجزعون، ويتخوفون.. )5
المجمع . )5 هذا  في  المتلذذين 

األقوال  من  عليهم  يُتلى  بما  المقدس 
اإللهيات.

التي هي على مسامعهم مقروءات.. 55
]وصف ليوم سبت النور وتذكار عمل اهلل 

فيه[

11 )لو21: 19(.

12 )لو 10: 20(.
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اعلموا أن الرب قد تعطف عليكم.. 56
وأصعدكم . 57 إليكم،  تحننه  بعين  ونظر 

من جب الهلك. وطين الفساد.13
وَعقَل ]أي: قيد[ إبليس، وأحدره إلى . 58

الجحيم، وكل جنوده الُحشاد. 
الرب . 59 صنعه  الذي  اليوم  هو  فهذا 

اإلله.14
وهذا هو الوقت الذي أعده للرحمة . 60

وحياه.
هذا اليوم أعظم أيام السبوت.15. )6
ال . )6 الذي  الحق  نور  فيه  ظهر  الذي 

يموت.
ضوء . )6 الُضحى  على  فاقت  ليلته 

ا. وصباحاً
بهاءاً . )6 األصايل  على  وصالت 

13 )مز 40: 2(.

14  )مز 118: 24(.

15 )يو 19: 31(.

ا. وأصباحاً
ديوان . 65 في  الحياة  دساتر  فيها  كتبت 

الدوام.
الخطية، . 66 موت  صكوك  ومزقت 

واستجال الجرائم واآلثام.
فيا لها من ليلٍة! مألت القلوب مسرةاً . 67

ا. وسروراً
والخواطر . 68 ا،  وقروراً قرةاً  والعيون   )212(

ا. ا وحبوراً فرحاً
حمل حمام اإلملك كتائب األفراح. . 69
ألصقاع . 70 بالسلم  ا  مبشراً طار 

األرواح.16
]في[ هذا اليوم انبعث ناسوت السيد . )7

المسيح. 
وفتح إلى الفردوس الطريق الفسيح.. )7
وأُعلنت الرموز باللسان الفصيح. . )7
النهوض من . )7 واتضحت األسرار على 

الضريح.
توشح جبرائيل بجلباب البياض آلية . 75

السرور.
وأزقة . 76 األفراح،  بحلة  ميخائيل  تردأ 

النور. 
ذات . 77 النسوة  المسيح  بقيامة  بشر 

البخور.
واسودت . 78 الوعود.  وجبات  وأقمرت 

وجوه اليهود.
وانمحقت . 79 األمان.  طوالع  وتآلفت 

أقمار الطغيان.

16 )إش 52: 7(، )أف 4: 8(.
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الزور، . 80 نجوم  الحق  بشعاع  واحترقت 
وكواكب البهتان.

وموسم . )8 الخلص،  يوم  هو  فهذا 
العتق.17

هذا أوان الفكاك من عبودية الرق. . )8
والتقديس، . )8 للفرح،  أيامه  فنجعل 

والتعييد.
ولياليه للتراتيل، والتسبيح، والتمجيد.. )8
الرب فتح لنا أبواب رحمته فدخلنا، . 85

ونشكر نعمته. 
ونبارك اسمه القدوس في بيعته. . 86
ودياره . 87 بالشكر،  أبوابه  ادخلوا 

بالتسبيح.18
بحسن . 88 واعترفوا  بتمجيده  انطقوا 

صنيعه.19 
فإنه أنقذنا وخلصنا من يد المضاد . 89

الشحيح.
قد رد الرب سبينا. 20  قد جبر الرب . 90

كسرنا.21 
قد جمع في بيعته بعد الشتات شملنا. . )9
المرجو . )9 هو  بالرحمة  الرب  نظر  قد 

لتمامها.
قد أزال أوقات الشدة. وأذن بانقضاء . )9

أيامها

17 )إش 61: 1(؛ )إر 34: 17(.

18 )مز 100: 4(.

19 )1 تي 6: 12(.

20 )مز 126: 4(؛ )إر 29: 14(.

21 )مز 60: 2(؛ )مز 147: 3(؛ )إش 30: 26(.

]وصايا لإلنسان المسيحي[

فقابلوا هذه الرأفة بأعمال تلئمها.. )9
وأعين . 95 الطهارة،  بأيدي  وتناولوها 

المهابة النقية من جرائمها.
ونقلع عن ذنوبنا، ونرجع عن عيوبنا، . 96

وننق قلوبنا. 
ألسنتنا، . 97 ونطهر  أبصارنا،  ونغض 

وأجسادنا، وأفكارنا.
لنا . 98 تستديم  توبة  ونستأنف   )211(

هذه المراحم. 
ونستدفع عنا حدود النقم التي ليس . 99

فيها إال اإلله راحم.
لكم . 00) ليكمل  القلوب.  أخلصوا طوبات 

الرب جميع المطلوب.
وقد . )0) بشأنكم،  الرب  شاء  إن  فكأنكم 

صلح.
وبقصدكم الجميل، وقد نجح.. )0)
وبشدتكم، وقد زالت. وبنعمتكم، وقد . )0)

آلت. 
صغت. . )0) وقد  الصباؤوت،  وبمسامع 

إلى طلباتكم، وقد مالت.
فإن الرب قال على لسان النبي: »إنه . 05)

ال يحل إال في القلوب النقية. وال يسكن 
 :57 )إشعياء  الخاشعة«  القلوب  في  إال 

.)15
وال يتصل به إال أفكاٍر لعلئق الرذائل . 06)

قاطعة.
النبي: . 07) إرميا  لسان  على  ا  أيضاً وقال 
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»ال يفتخر الحكيم بحكمته.
وال . 08)  .)23  :9 )إر  بقوته«  الجبار  وال 

الُمعطي بصدقته. 
الذي . 09) الرب  أنا  إني  أحد  كل  وليعلم 

يفعل المعروف. 
ويُظهر البر في األرض )إر 9: 24(، . 0))

والطاعة هلل وأنبيائه ُسنَّة وفرض. 
يقول: . ))) الرسول22  يعقوب  والسليح 

»فليفتخر األخ المسكين برفعته. والغني 
باتضاعه« )يع 1: 9- 10(.

المجد: . ))) له  سيدنا  قول  إلى  يشير 
ملكوت  يرثون  بالروح  المساكين  »أن 

السموات« )مت 5: 3(.
يجب . ))) بالجسد  األغنياء  أن  ويبين 

عليهم أن يتواضعوا بالقلوب والنيات.
ولقوله تعالى: »َمْن تاب إليَّ ال أُخرجه . )))

ا« )يو 6: 37(.23 خارجاً
وسلك . 5)) الطلب،  حق  طلبه  إذا  يعني 

معه واجبات األدب. 

22 يف املخطوط )بطرس رأس الرسل(.

23 )2 بط 3: 9(.

بقول . 6)) األحباء  اإلخوة  أيها  ولنقتدي 
الرسول اإللهي: »وليكفينا ما قد مضى 
بهوى  فيه  عملنا  الذي  الزمان  من 
الشعوب، وسعينا بسعي اللعب اللهي« 

)1بط 4: 3(.
ا: »أيها اإلخوة ال تتنفسوا . 7)) وقوله أيضاً

الصعداء بعضنا على بعض فيذهب تعبنا 
باطلاً« )يع 5: 9؟(.  

ال نترك التحلي بالتواضع )210( والتوبة . 8))
والمحبة فمن خل منهم كان ضاالاً.

مزينة . 9)) هي  التي  كالقبور  نكون  ال 
الظاهر، وباطنها عظام األموات.24

َجُة25 . 0)) ُكرُّ والسُّ الكأس  خارج  نطهر  ال 
بوسخ  مملوء  وداخلهما  الصحفة[  ]أي: 

الزالت.26
النيات، ولنترك عنا االفتخار . ))) وخبث 

إلى  واالنجذاب  العالمية،  بالشهوات 
األمور البهيمية.

يسخط . ))) لئل  والطاعة  األدب  ونلزم 
الرب فنضل عن ُسبله.27 

أقواله . ))) في  طريقه28  منا  كل  وليقوِّم 
وأعماله وأفكاره وفعله.

السيما في البيعة الجامعة المقدسة . )))
للصلة  اهلل  بيت  هي  التي  الطاهرة 

والطلبة. 

24  )مت 23: 27(. 

25 راجع: أسامة رشيد السفار، املعرب والدخيل واأللفاظ العاملية 

)دراسة نقدية تأثيلية يف تاج العروس(، ص. 113.
26 )مت 23: 26(.

27 )مز 2: 12(.

28 )أم 11: 5(.
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ال للقلق واالضطراب واألفكار الخبيثة . 5))
لنتزين فيها باإليمان وصالح األعمال. 

أحسن . 6)) فما  والمحبة.  بالبر  ونتجمل 
ذلك الجمال.

وال نتباهى بالملبس التي مآلها إلى . 7))
الزوال.29

العالية . 8)) المواقف  في  نتنافس  وال 
ليوقفنا الرب على اليمين ال على الشمال.

إله . 9)) يدي  بين  واقفين  أنَّا  ولنُحسب 
السمائية  أرضه  في  جلله  جل  اآللهة 

وسمائه واألرضية.
ونشهد قدسه الذي تخف منه الجنود . 0))

الملئكية. والقوات النورانية.
والطلبات . ))) الصلوات  من  نمل  وال 

واألدعية ال باالختلف بل باالئتلف.
وال . ))) بالتعاضد،  بل  بالتحاسد  وال 

بالشقاق بل بحسن االتفاق.
والهزؤ . ))) والشلش  الكلم  بكثرة  وال 

والمجون والسلب والثلب.
يفعله . ))) َمْن  على  قبله  من  يحل  الذي 

غصب الرب.30
والوقار . 5)) الهدوء  في  نتساوى  بل 

الحواس  وجميع  واالستغفار،  والخشوع 
واألفكار.

وُحسن الزي والشكل والعمل وحميد . 6))
والرجال  للنساء  واألمل  والفعل  القول 
والشيوخ واألطفال واألكابر، واألصاغر.

29  )مت 6: 28(.

30 )كو 3: 6(؛ )رو 1: 18(.

بالقلوب . 7)) ناصتين  جميعهم  ليكونوا 
قبل االسماع.

مستعدين للصالحات، فما استعد من . 8))
استعد لها حسب االستماع.

الكتب . 9)) أقوال  معاني  عن  فاحصين 
البيعية، واألوامر اإللهية.

قابليها بأذهان نقية صافية من الفتن  . 0))
الدنياوية. 

والجهر . ))) السر  في  بها  عاملين 
والعلنية. 

]عظمة سر اإلفخارستيا وعدم التجاسر 
عليه بدون استحقاق[

ودمه . ))) جسده  من  التناول  لنستحق 
الشريفين.

اللذين بهما خلص البشرية. ليكونوا . )))
غفراناًا آلثامكم ودواء ألسقامكم.31

وال نتجاسر على االزدحام في هياكل . )))
اهلل وقت القداس والقربان، وال في كل 

األوقات واألحيان. 
ا، وال ينيلنا . 5)) إنه ال يزيد من الرب دنواً

ا.  منه مرجواً
قدسه . 6)) محل  هو  اهلل  هيكل  فإن 

وشكره. 
والمعرفة . 7)) عنده  األدب  يجب  الذي 

بقدره. 
ويكره أن أحد منا يزدحم فيه ويدفع  . 8))

بيديه وصدره.

31  )مت 26: 28(.
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دنا . 9)) َمْن  أن  لموسى:  اهلل  قال  وقد 
للملة  المتخذة  الزمنية  القبة  قدس  من 
اإلسرائيلية على غير الموضع المأمور، 
والنهج المذكور هلك من شعبه، ويسقط 
 32،)13  :17 2؛ عدد   :16 )ال  من حزبه 
ورذلت  أحكامها  بطلت  التي  وهي 

قرابينها.33
في . 50) تعدى  من  حال  يكون  فكيف 

القداس المسيحي الرفيع محله؟
األبد . )5) إلى  الثابت  فضله  العظيم 

كهنوته.
الخالد إلى دهر الداهرين ملكوته.. )5)

 ]رهبة والحضرة اإللهية[
فلو كنا طائعين اهلل، وفي طرق األدب . )5)

له سالكين.
لبيعته . )5) الوقار  من  علينا  يجب  ولما 

حافظين ماسكين.

32 )عب 12: 18- 23(

33 )عب 8: 6(

ولتبجيل هياكله المقدسة ملزمين.. 55)
به من الصمت والسكون . 56) أمرنا  ولما 

وجميع وصاياه قائمين.
وال . 57) أبوابه،34  دوننا  الرب  أغلق  لما 

أسبل بيننا وبين قدسه حجابه. 
وإذا كان الوقوف بين ملك أرضي ال . 58)

تستطيع الكلم.
وال نُقدم على نقل األقدام.. 59)
وال نسلك إال سبيل الرهبة والمخافة . 60)

واالحتشام.
الملك . )6) موقف  في  ونحن  فكيف 

السمائي تعترف له الطغمات.
وتخضع بين يديه األلوف والربوات.. )6)
الملئكة . )6)  )208( مجده  عظمة  وتهاب 

والقوات.
 ]تحذير وسؤال[

فلنتحذر غاية الحذر. من رجز الرب . )6)
اإلله وغضبه وعظم الكدر.35

وما . 65) ونواهيه،  أوامره  جميع  ونصنع 
يرضيه  ونتجنب عما يسخطه ويغضبه 

ويعصيه.
ومضى . 66) تقدم  عنما  الصفح  ونسأله 

والحفظ والصيانة فيما تأخر وبقى.
إجابة سؤالنا . 67) على  ومليء  قادر  فإنه 

وبلوغنا أمالنا.
]طلبة للشفاعة[

كلنا، . 68) سيدتنا  بكرامة  إليه  ونتشفع 
وفخر جنسنا. الست الطاهرة الشريفة. 

34 )لو 13: 25(

35 )مز 78: 49 (؛ )سيراخ 5: 7 (؛ )لو 3: 7(؛ )يو 3: 36(؛ )رو1: 

)18
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العذراء الفاخرة العفيفة. مرتمريم والدة 
الخلص. 

هذا . 69) لنا  كان  ما  لوالها  التي 
االختصاص، وال اإلفراج من القصاص.

والشاهدة . 70) وآالمه،  لصلبه  المشاهدة 
لنهوضه وقيامه.

المقربين، . )7) الملئكة  ورؤساء 
والحيوانات الغير متجسدين.

وسائر . )7) الروحانيين،  والقسوس 
الطقوس العلويين النورانيين.

واآلباء المكرمين. واألنبياء الصادقين . )7)
الُمعظمين.

األطهار. . )7) الرسل  وآبائنا  وسادتنا 
صفوته ومختاريه األنصار.

الذين اختصهم له تلميذ من جميع . 75)
أمم األقطار.

والروايات . 76) المقاالت  الصادقين 
واألخبار.

الناطقين . 77) الرسالة  بأعباء  الناهضين 

بأوضح الدالالت.
الذين أشرقوا نجم اإليمان. وأقاموا . 78)

منار الدين.
وأخزوا . 79) الطغيان.  إثم  وأبطلوا 

الكافرين.
وجميع . 80) المكللين،  الشهداء  وبطلبات 

السواح والقديسين.
وكل َمْن أرضاه ويرضيه من الماضين . )8)

والمستأنفين.
فإن ال دعاء يستجاب إال بضراعهم، . )8)

وال نداء يُجاب إال بشفاعتهم.
انثناء . )8) في  إال  يتحصل  حاصل  وال 

طاعتهم.
وال واصل يتوصل إال بجماعتهم.. )8)
سبحانه . 85) أمامه  ا  سرمداً ا  دائماً فهم 

مقبولين.
ودهر . 86) اآلبدين،  أبد  إلى  حين  كل 

الداهرين.
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]عن يوحنا ورؤياه[

الحاضرين . 87) السادة  أيها  وأخبركم 
المؤمنين.

أسنى . 88) المعطين  السنايا.  بأنوار 
العطايا.

(89 . )207( خالق  نعمة  بظهور  الفرحين 
البرايا.

وخلص نفوسهم بمغفرة الخطايا.. 90)
بما رأت رؤيا األب الفاضل البتول. . )9)
والحبر الكامل الرسول. . )9)
عشر . )9) االثني  عدة  من  والثالث 

الحواريين.
رمامين . )9) األربعة  عدة  من  والرابع 

الذهب اإلنجيليين.  
الذي كان له الدالة في السؤال لسيده . 95)

كل حين.36
وقت . 96) الشريف  صدره  على  واتكأ 

العشاء.37
وقال . 97) نشأ،  عندما  بالزونية  وشده 

عنه: أنه يبقى هذا إلى أن أجيء إن كنت 
أشاء.38

وأخفى اهلل حالة انتقاله ومكان دفنه . 98)
عن جميع العالمين.

العمر مئة عام وسنة . 99) بلوغه من  بعد 
من السنين.

الذهب . 00) والجرس  المسيح  حبيب 
36 )يو 13: 25(.

37  )يو21: 20(.

38  )يو 21: 22(.

المبشر بقاعدة اإليمان.
والمذهب ابن الرعد صاحب رسائل . )0)

القتاليقون.
ما . )0) عن  الرؤيا  في  باإللهيات  الناطق 

سيكون.
السر . )0) على  المؤتمن  التاولوغس 

العجيب.
على . )0) وهو  المجد  رب  إليه  أشار  لما 

عود الصليب. 
عن سيدتنا والدة االبن الحبيب. . 05)
أن هذه أمك، ولها أن هذا ابنك، ولم . 06)

يسلمها ألحد غريب.39
القديس الرئيس. الحكيم النفيس. . 07)
القائل . 08) زبدي.  ابن  يوحنا 

األبوغالمسيس.
وهو . 09) بطمس  جزيرة  في  كتبه  الذي 

منفياًا حبيس.
]عن القارئ والسامع للرؤيا[

بذنوبه . 0)) الذي  الحقير.  العبد  وقارئه 
أسير.

الخاطئ المسكين. المرذول المهين. . )))
المنحني من ثقل األوزار. المقاتل من . )))

سوء األفكار.
التابع هواه لذاته. المخالف للطبيب . )))

في دواه.
العادم . ))) العيوب.  بحار  في  الغارق 

السباحة من كثرة الخيوب. 
39 )يو 19: 26- 27(.
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المدلهم العقل في الفعل والنقل.. 5))
اآلرث المنطق من اللسان المشكول.. 6))
واألبح الصوت من القلب المبتول.. 7))
المعترف بالنقص والتقصير. . 8))
متغافلاً . 9)) وهو  هفواته،  إلى  الناظر 

بصير.
المكمل . 0)) الفضائل.  من جميع  العاري 

بكل الرذائل.
العاجز الكسلن الذى ال يدعي بين . )))

الخلق إنسان.
من . ))) لفظة   )206( يتلو  أن  يستحق  وال 

هذا الجليان.
الرفيع المحل  العظيم الشأن.. )))
إال أن خبث األوان، وفقر الزمان. . )))
أوجبانا جرأته على تلوته وقراءته. . 5))

هو سيل صدق محبتكم
بهامته . 6)) ا  خاضعاً أمامكم.  ويتضرع 

الخاطئة تحت أقدامكم.
أن تميلوا إليه مسامع قلوبكم وأذانكم.. 7))
وتصغوا لما يشرحه على مسامعكم.. 8))
وتحرروه من النقل بصحة أفهامكم.. 9))
والغلظ، . 0)) السهوة،  عليه  وتردوا 

والذهول، والنسيان.
ليخلص هو وإياكم من تبعة الحرمان . )))

بصحة البيان.40

40 )رؤ 22: 18(.

 ]خاتمة[
ذاك . ))) يُسمعنا  أن  كرمه  من  ونستمد 

يوم  في  وبهجة  ا  فرحاً المملوء  الصوت 
اليمين ال  الثاني،41 ويوقفنا على  مجيئه 

على الشمال.42 
ونسأل تحننه ُحسن التوفيق والعناية . )))

من البداية إلى النهاية.
ولنحظى بجزيل االمتنان. . )))
يدي . 5)) بين  العظيمة  بالزلفى  ونقوم 

اإلله الديان.
الوافر . 6)) التام  النصيب  لنا  ويجعل 

األقسام.
مع الرائي والراوي لهذا الكلم.. 7))
وجميع من توسلنا شفاعتهم بالتمام.. 8))
المسافرين . 9)) المسيحيين  وكافة 

والحاضرين أجمعين.
الداهرين . 0)) دهر  وإلى  أوان  وكل  اآلن 

وأبد اآلبدين آمين.
الرب . ))) من  التقدمة بسلم  وكملت  تم 

الرحمن.
ويتلوه قراءة السفر عربياًا.. )))

41 )مت 25: 34(.

42 )مت 25: 33، 41(.
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مؤتمر الجمعّية العامة 
الثانية عشرة لمجلس كنائس 

الشرق األوسط في مصر

»أنا هو ال تخافوا« 
كلمة رئيس الطائفة اإلنجيلية بمصر 
فعاليات  ضمن  اإلنجيلية  العائلة  يوم  في 
كنائس  لمجلس  العمومية  الجمعية  مؤتمر 

الشرق األوسط 
أ. يوسف إدوارد
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 يرتبط حضور اهلل بالسالم والتغلب على المخاوف 
 اهلل هو مصدر الطمأنينة والسالم

 كلمة »ال تخافوا« ليست فقط وصيًة من اهلل لكنها أيًضا تحمل 
إرسالية ومسؤولية كبيرة علينا 

عن لقاء رئيس الجمهورية 
يعكس حرص الدولة المصرية على احترام وتقدير الجميع 

وبمسؤولية وطنية مخلصة 
نحن أمام قيادة مصرية وطنية تسعى بشتى الطرق الممكنة 

لتأصيل المواطنة

الطائفة اإلنجيلية بمصر   شارك رئيس 
الجمعية  في  زكي،  أندريه  القس  الدكتور 
العاّمة الثانية عشرة لمجلس كنائس الشرق 
من  األعضاء  الكنائس  بمشاركة  األوسط، 
منها  يتأّلف  التي  األربع  الكنسية  العائلت 
الشرقية،  األرثوذكسية  العائلة  المجلس: 
الكاثوليكية،  والعائلة  األرثوذكسية،  والعائلة 
جمهورية  في  وذلك  اإلنجيلية،  والعائلة 
تأسيسه،  منذ  األولى  للمّرة  العربية  مصر 
من 16 إلى 20 مايو 2022، بمركز لوجوس– 
المقّر البابوي بدير األنبا بيشوي في وادي 
مار  المجلس:  رؤساء  بحضور  النطرون، 
اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية 
للكنيسة  األعلى  والرئيس  المشرق  وسائر 
أجمع،  العالم  في  األرثوذكسية  السريانية 
وسائر  أنطاكية  بطريرك  العاشر،  يوحّنا 
المشرق للروم األرثوذكس، الكردينال لويس 

روفائيل ساكو، بطريرك الكلدان في العراق 
والعالم، والقّس الدكتور حبيب بدر، رئيس 
اإلّتحاد اإلنجيلي الوطني في لبنان، ورؤساء 
وأعضاء  ممّثليهم،  أو  األعضاء  الكنائس 
الدكتور  العام  واألمين  التنفيذية،  اللجنة 
المجلس،  في  والعاملين  عبس،  ميشال 
وبمشاركة ممّثلي كنائس وهيئات مسكونية .

وضم وفد رئاسة الطائفة اإلنجيلية بمصر، 
النيل  سنودس  رئيس  رشدي،  كمال  القس 
اإلنجيلي، والقس رفعت فتحي، األمين العام 
لسنودس النيل اإلنجيلي، والقس نادي لبيب 
والقس  بالمقطم،  اإلنجيلية  الكنيسة  راعي 
رفعت فكري، رئيس مجمع القاهرة، واألمين 

المساعد لمجلس كنائس الشرق األوسط .
الطائفة  رئيس  أعرب  كلمته  بداية  وفي 
اإلنجيلية بمصر عن سعادته بلقاء الجمعية 
األوسط،  الشرق  كنائس  لمجلس  العامة 
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والذي تستضيفه بلُدنا الحبيبة مصر، كما 
األمين  َعبس،  ميشال  للدكتور  الشكر  وجه 
العام لمجلس كنائس الشرق األوسط، على 

دعوته لتقديم هذه الدراسة. 
وقال رئيس الطائفة: »يرتبط حضور اهلل 
والتعرف  المخاوف،  على  والتغلب  بالسلم 

والسلم.  الطمأنينة  مصدر  هو  اهلل  على 
من  قاسيةاً  ا  ظروفاً اليوم  عالمنا  يجتاز  وإذ 
فإننا  اقتصادية،  وأزمات  وأوبئة  حروب 
وقدرته  في اهلل  بالثقة  ليس فقط  مكلَّفون 
ا،  أيضاً اآلخرين  نطمئن  أن  لكن  وسلطانه، 
من  وصيةاً  فقط  ليست  تخافوا«  »ال  فكلمة 
ومسؤولية  إرسالية  تحمل  ا  أيضاً لكنها  اهلل 

كبيرة علينا«. 
رسالتنا  »إن  الطائفة:  رئيس     وأضاف 
هي رسالة السلم وسط التحديات؛ فإن كان 
الموت هو أكثر ما يخيف اإلنسان، فالمسيح 
اإلنسان  يخيف  ما  كل  وعلى  عليه  انتصر 
ويهدده، وإن كان ال أحد يستطيع أن يسيطر 
على  مشى  المسيح  فالسيد  الطبيعة،  على 
ا أن اهلل  أ البحر. لهذا نتذكر دائماً الماء وهدَّ
موجود ويرى، ويشعر بنا وبتحدياتنا، ويأتي 

وسط األبواب المغلقة، وسط الخوف، ويأتي 
أن ال  نشعر  التي  الشديدة  العاصفة  وسط 
األمور  أن  نشعر  حين  ويأتي  منها،  مهرب 
يأتي  السيطرة،  عن  بالكامل  خرجت  قد 
السلم  ويمنحنا  وسلطانه،  قدرته  ليؤكد 

والطمأنينة«. 
وفي نهاية كلمته قال الدكتور القس أندريه 
زكي: »لدينا اليوم إرسالية وتكليف، كل في 
موقعه، لنشر هذا السلم والدعوة إليه، أن 
مغلَّقة،  أبواب  خلف  يعيش  من  لكل  نذهب 
لكل من يعاني وسط اضطراب أو عاصفة، 
من الخوف والقلق، من الفقر والعوز والشك 
لتغيير  أشكاله  بكل  السلم  رسالة  ونحمل 
السيد  يدعونا  حولنا.  من  اإلنسانية  واقع 
ونحمل  للعالم  ننطلق  أن  ككنيسة  المسيح 
همومه ونشاركه اضطراباته ونجعل السلم 

رسالة فعلية وسط العالم المضطرب«. 
وخلل فعاليات المؤتمر استقبل فخامة 
رئيس  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس 
القداسة،  العربية، صاحب  جمهورية مصر 
بابا  الثاني،  تواضروس  البابا  قداسة 
المرقسية،  الكرازة  وبطريرك  اإلسكندرية 
وأصحاب القداسة والغبطة والسيادة، قادة 
العربية، بمناسبة انطلق  الكنائس  ورؤساء 
أعمال الجمعّية العامة الثانية عشرة لمجلس 
كنائس الشرق األوسط في مصر ألول مرة.

الرئيس  »لقاء  الطائفة:  رئيس  وقال 
على  المصرية  الدولة  حرص  يعكس  اليوم 
وطنية  وبمسؤولية  الجميع  وتقدير  احترام 
ا: »نحن أمام قيادة مصرية  مخلصة«، مضيفاً
وطنية تسعى بشتى الطرق الممكنة لتأصيل 

المواطنة«.
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and to carry the message of peace in all its forms. The mission of the 
Resurrection includes changing the reality of humanity around us. The 
Lord Jesus Christ invites us, as a church, to go out to the world, carrying 
its concerns, sharing its troubles, and making peace a real message in the 
midst of the troubled world.

Christian leaders have proclaimed this call to the warring parties that 
the church’s mission is to declare that war does not fulfill God’s will. 
And when the Church proclaims this message, it carries the mission of 
Christ truly and effectively amid the global turmoil. Destroying the other 
does not achieve the purposes of God. Rather, it is an evil that springs 
out of the envy, hatred and greed of humanity.

Today, as Christian leaders, we offer the call from the pulpit for the 
church to come out to the community and bear its suffering. Give to 
the poor and needy. Help the poor and the oppressed. Think of ways to 
change the condition of the vulnerable and the marginalized in society. 
To celebrate the Resurrection is to carry out its mission by: Creating 
peace where there is no peace...

In the Resurrection, there is a message of renewal for the creation. A 
renewal of our personalities, just as the disciples’ troubled personalities 
were renewed to people who boldly professed the truth, so God wants to 
renew us, to make us personalities capable of resistance and steadfastness, 
gaining ability, strength, and readiness to face all circumstances from the 
difficult circumstances and challenges we face. 

Let the call be for all of us today, to be renewed from within, to change 
ourselves, to submit to the mighty hand of God capable of bringing about 
a profound change to our souls, and let us proceed to preach peace, for 
the Lord Jesus Christ praised the peacemakers, saying: «Blessed are the 
peacemakers, for they will be called children of God.» (Matthew 5: 9 
NIV). We are mandated by God to help the marginalized, the poor, and all 
who are troubled and frightened by life’s circumstances and challenges.

I pray for our beloved country and its leadership for the success of all 
their efforts and pursuit of peace and social cohesion, changing the lives 
of millions of poor people and providing a decent human life for people. 
I also pray for the president and the government, may God always help 
them in the face of all challenges, and grant them success in serving our 
country and building its future.
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historian Josephus, who lived in the first century AD. In addition, the 
people were burdened with taxes imposed by the Roman colonizer, not 
for the public good, the thing which caused many revolts.

These political and economic conditions were reflected in the social 
reality. Philo, the Alexandrian Jewish historian who lived in the first 
century AD, records that the society in Jerusalem was full of tension 
between the different groups of society. Christ lived -in the heart of this 
scene- declaring the values   and principles of the kingdom of God.

The gospel of John 20: 19-23 narrates how the Lord Jesus Christ 
appeared to the disciples post His resurrection to snatch them out of the 
spirit of turmoil and fear. We read: «On the evening of that first day of the 
week, when the disciples were together, with the doors locked for fear of 
the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, «Peace 
be with you!» After he said this, he showed them his hands and side. 
The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again Jesus said, 
«Peace be with you! As the Father has sent me, I am sending you.» And 
with that he breathed on them and said, «Receive the Holy Spirit.» (NIV)

A group of disciples whose teacher was crucified, feel threatened and 
afraid to meet the same fate. They live experiencing an extraordinary 
state of social turmoil, hiding in a room with «closed» doors, gripped by 
the fear of an uncertain future and a difficult economic situation as the 
majority of them left their jobs and followed Christ.

 The greatness of God is manifested here, that He is more powerful than 
all closed doors. Whatever it is that controls our feelings, be it anxiety or 
fear, God in the Most High is more powerful, and His interventions are 
supernatural, beyond our human imaginations and solutions.

The message of the Resurrection for us today is a message of peace 
amidst challenges. If death is what frightens man the most, Christ has 
triumphed over it and everything that frightens and threatens the human. 
That is why today, as we celebrate the Resurrection, we remember that 
God exists and He sees and feels us and our challenges. He comes amid 
closed doors, amidst fear, and amidst wars to save humanity.

The Resurrection is a mission and a mandate for us today, each in his 
position, to spread this peace and call people to it. Yes, the Resurrection 
is a mandate for all of us to go to everyone who lives behind closed doors, 
from fear and anxiety, from poverty and need, from doubt and turmoil 
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The Resurrection 
Message to a 

Troubled World
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organization for Social Services

Resurrection from the dead, this title that carries with it great joy, and 
a victory over death and evil. Even if we celebrate it in circumstances 
marred by turmoil and anxiety in various parts of the world; for the fear 
of the Corona pandemic and its consequences still prevails in the world, 
although it is among the blessings of God on humanity that he gave us the 
vaccine that helped control the pandemic and the spread of the virus to a 
large extent. Unfortunately, humanity had not yet learned the lesson from 
the pandemic, to be surprised by a devastating war between Russia and 
Ukraine that destroyed much of Ukraine’s infrastructure, and the effects 
of this war extended to the whole world, in the form of economic crises 
caused by high oil prices and the depreciation of local currencies in several 
countries against the US dollar.

These circumstances lead us to ask: What does it mean to celebrate the 
Resurrection in light of these challenges?

So let’s read the scene in Jerusalem at the time of the resurrection. A 
city in crisis, living under political turmoil, by a ruthless and arrogant 
Roman colonizer. And economic turmoil represented in the increase of 
poverty and the rise in the prices of goods, and the inability of many to 
secure a qualitative housing, according to what was recorded by the Jewish 
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 Ð±R��± KÐÒ �F�R��± P� _�C4�± E�C<� KÐ c�¯
 E�9
M±  Z�  EÛ�Òb;�±  E�9
M±  Ï±P��
±
 À±R�  »b<Ò  E�=��±  µb9�Ò  EÛ�ÒC:=8�±
 ¼P��± ÀR� ^�� ^�� `� ËR4Ù� _� ³R=2	
 ¹C�¹¼±Ò Ûd�C8��± »C�6��±Ò D04��± ³»C�¼Ò
 »b�M± ÑQ� ^� .´CÛ=�b7�± û9��� `=� R�b��±
 R/��±  KÐÒ  D�R�  _�C4�±  ²±R	  KÐ?�  »Q;�

.²±R��± ±Q� ÏÒP7� ±b9�� P� _�»ÒR/�

 ³»b0�  F9jÒ  P�  E�C
R�±  ÑQ�  KÐ¯  ^�
 `� a�6� ¾b� T=gR�± ÃC:
 c�¯ E�P�4�

 .ÏC�±R� d9=� R=</�± Y�±b�± a7�Pj \�R�
 d� ¾b� T=gR�± `�b� d� Y4� ÐC� P7�
 ÐC�Ò  Maine  E��b�  Kennebunk port
 Y�ÒÒ  �E�=;8�±  d�  ± ÕRhC�  ¾b�  T=gR�±
 ÎC�Ò ^�C�� Ûd�C�8�± c;4:�± `� ÏC�±R� d9=�
 d� Ð�± ÔR�� d��± µ±P�M± KÐ¯ `=4�C�9�
 Z�b:�± KÐA� �EÛ=�Ò» E��¹ C<� Ðb8� P� H=9��±
 ÎC�Ò  .Ì±R4�±  d�  Ð�±  b�  ^�C��  Ûd�±R5��±
 P��± ÔQ�± b� ÐC8:�± ±Q� KÐ¯ ÏC�±R� d9=�
 KÐ C;:94� ½KP7:�± ²C�8�± KÐ¯Ò �O�»C��± a=�

.P��± G=� `� d<�;=
 O�»C��±

 »C8�M±  T6�  P��  �R0�  d�  C;�Ò
 ÐÒR=��  d�«C�  P�Ò  �´±R=�6��±Ò
 R��4� Ð�± µP�� C� ÐC� ±º¯ C� ÐÒR�6���
 R6
 d� ´¹»Ò ´±b�� d� «C� C:� C Õ7=7��
 Ì±R4�±  ^� .C�R�¼  Ò  �Î>=�±¹  Ò  «C=4�¯
 d� ³b�;�± a;� F�C� ÔQ�± »b� ^�:� Ð�±
 ÚD= Ú1Ø� Ø»b L�ØM Ö̂ Ü� ØÒ” �� ·C�j¯ d� «C=4�¯
 .d Ú2 Ø� Ø
  Ød Ú�  Ü_ Ú� ÚPØ�  d Ú�  C Ø0Ø4Ü�± ØÒ  �d Ú� Ø1 Ø�
 ÚDÜ4 Ø�  cØ9 Ø�ØÒ  �ÙaÙ9 Ú
Ü»Ù  ×E Ø7 Ú�CØ; Ù�  ×E K�Ù  cØ9 Ø�
 �CÕ� Ü<Ø� ØDØ<Ü;Ø� ØÒ ÕE Ø:= Ú; Ø� Ø_ Ú;Ø� Ü5Ø= Ú� � Úa= ÚjÒÙ d Ú2 Ø� Ø

 ¾¯)  .« ÚE K� Ú¼ØM±  Ú̀ = Ú2Ø�  Ø̀ = Ú
Ò ÙP Ø�  Ü_Ù<Ø9 Ø4 Ü�Ø� ØÒ

.(  -� :��

 ÔR�� C� EjC	- Ð�± µP�� C� ^� Ò
 d� «C� C:� \=7�� b� -Ð±R�¯Ò Ì±R4�± `=�
 C<=� d��±Ò ©`=�¹C:�±Ò ^�C� `� �� «C=4�¯
 ÏÒP�� `==�±P98�± R�� E;�¼ d� ^�C� R=0�
 C<�  Ïb7�  d��±  ´�ÒC�:�±  ^�  Ò  ©³»b:�Ò
 d� _=9�»Ò d� ^8=<�± «C;� ³¹C�� ¹b<=�±
 N=�:�± P=��± «d��Ò _�C4�± E�C<;� P=<:��±

©E=�C�



62022 b�C�
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