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عب تحديد ُنقطة البداية، فاإنَّ  ه ِمن ال�صَّ نة هي 1991. ومع اأنَّ كانت ال�صَّ

َّبِّ في ذلك 
ل حدثت قبل نحو �صنة من ذلك الوقت. كان روح الر نقطة التحوُّ

ُمَغيِّرة للحياة. وحين  الة  َتْبِكْيِتنا وتحريكنا بطريقة فعَّ ابتداأ في  الوقت قد 

نا قد انطلقنا في رحلة  دنا باأْن َنتبع الم�صيح دون ُم�صاومة، لم ُندرك اأنَّ َتَعهَّ

كانت �صُتَغيِّر َم�صار حياتنا اإلى الأبد.

ُكنَّا جنوًدا ُمتمركزين في "كايزر�صالوترن" (Kaiserslautern) باألمانيا. 

ولكنَّنا وجدنا اأنف�صنا فجاأًة نترك وراءنا ل البلد الَّذي وقعنا في ُحبِّه فح�صب 

ا ُمواَطنتنا الأر�صيَّة الَّتي َن�َصاأنا عليها. )األمانيا(، بل اأي�صً

بب  حلة لكي تكت�صف بنف�صك ال�صَّ
ِّ
ندعوك اإلى الن�صمام اإلينا في هذه الر

َترى  ولكي  ي�صوع،  َّبِّ 
الر كلمات  روعة  مقاومة  عن  عاجزين  َجَعلنا  الَّذي 

ر 
ِّ
ُتَحر الُمْفِرحة  الإنجيل  ب�صاطة  اأنَّ  نكت�صف  َجَعلنا  الَّذي  بب  ال�صَّ مِّ عيَنْيك 

باأُ

ًة في اآٍن واحد. الإن�صان وتمنحه قوَّ

مة املقدِّ
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واأنا اأدعوك ِمن خالل هذا الكتاب اإلى ال�صتماع اإلى ق�ص�س اأُنا�ٍس اآخرين 

واختباراتهم  هوؤلء  حياة  اأنَّ  هي  والحقيقة  قبلنا.  الدَّرب  هذا  في  �َصلكوا 

رني  ُيَذكِّ وهذا  واختباراتنا.  حياتنا  وتاأثيرها-  تها  قوَّ -في  بكثير  َتُفوق 

ُهم  بالألم  َمجبولٍة  بكلماٍت  ينطقون  َمن  "اإنَّ  التَّالية:  �صك�صبير  بكلمات 

ك لن تبقى على حالك بعد  اأ�صخا�ٌس يقولون الحقيقة!" واأنا على يقيٍن باأنَّ

)ُمعْيِدي  الأنابابت�صت  �ُصهداء  وق�ص�س  الباِكَرة  الكني�صة  �صهادات   �صماع 

 .Anabaptist )ة الَمعموديَّ

لي�َصْت غايتي -ِمن تاأليف هذا الكتاب- اإ�صافَة كتاٍب جديد اإلى قائمة 

ُمقاومة". بل اإنَّ �صوق قلبي هو اأْن اأ�صارك  الُكُتب الَّتي تتحدَّث عن عقيدة "الالَّ

عن  البحث  رحلة  خالل  و�صراعاتي  اأفكاري  بع�س  القارئ،  عزيزي  معك، 

نا اإْن ا�ْصَتَحْينا به  تنا. فقد قال ي�صوع اإنَّ ِّيَّ
الَحقِّ الَّذي نعتنقه الآن بكامل ُحر

اأرجوه في هذا الكتاب  ه �صَي�ْصَتحي بنا في اليوم الأخير. وما  وبكالمه، فاإنَّ

اأيِّ  ِمن  اأكثر  َّبِّ 
للر نف�صه  تكري�س  على  قارٍئ  ُكلِّ  ت�صجيع  ِمن  ن  اأتمكَّ اأْن  هو 

ة وتنفيذ م�صيئته الُمباركة! فُكلُّ ما  وقٍت َم�صى ِمن خالل �َصماع كلمته الحيَّ

نحتاج اإليه في هذه الحياة َيْكُمن فيه ه�. وُطوبى للَّذي َيِجُدُه!

روا فينا تاأثيًرا مبارًكا ِمن خالل  وباخت�صار، ومع اأنَّ موؤمنين كثيرين اأثَّ

المجال  فاإنَّ  واأمانتهم،  َنزاهتهم  في  الم�صيحيَّة  حياتهم  و�صهادة  تعليمهم 

اأو  )بطريقة  �صاعدوني  الَّذين  الأ�صخا�س  جميع  اأ�صماء  لِذكر  �صع  َيتَّ ل  هنا 

لُكلِّ واحٍد ِمن هوؤلء:  اأقول  اأْن  اأَودُّ  الكتاب. ولكنِّي  تاأليف هذا  باأخرى( في 

َّبَّ الَّذي َيرى في الخفاء ُيجازيك عالنيًة!"
"�صكًرا جزياًل! وليت الر

الغالية  لزوجتي  التَّقدير  واأعمق  كر  ال�صُّ اأَُقدِّم جزيل  اأْن  هنا  َيفوتني  ول 

رحلة  َطوال  جانبي  اإلى  ووقَفْت  الختبار  هذا  �صاَرَكْتِني  الَّتي  "تانيا" 
الدُّروب  في  لي  وم�صاندتها  جانبي  اإلى  وقوفها  فلول  الكتاب.  هذا  تاأليف 

 اأُ�صاركه مع الآخرين. 
ٌ
حلة، لما كان لديَّ اختبار

ِّ
عبة الكثيرة في هذه الر ال�صَّ

�صتيفن،  ائعين: 
َّ
الر ة  ال�صتَّ لأبنائنا  اأَُعبِّر عن محبَّتي وتقديري  اأْن  اأَودُّ  كذلك، 
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ٌّ
هاٌن َحي

ْ
ا، وجون وي�صلي. اأنتم ُبر و�صتيفانا، وكري�صتيان، وكري�صتينا، وجوانَّ

على رحمة اهلل ونعمته في حياتي!

ُمقاومة"  "الالَّ عن  يتحدَّث  الكتاب  هذا  اأنَّ  مع  اآخًرا،  ولي�س  واأخيًرا 

ا  �صخ�صً تكون  اأْن  على  ت�صجيعك  اإلى  ِمي 
ْ
اأَر ل  فاإنِّي   ،(nonresistance)

ا في ملكوت اهلل. ومع اأنَّ  عك على اأْن تكون ُجنديًّ �َصجِّ ا، بل اأحاول اأْن اأُ �صلبيًّ

ِمن  ُكلُّ �صفحة  اأْن تكون  لِّي  اأُ�صَ فاإنِّي  ُعنف"،  "الالَّ الكتاب يتحدَّث عن  هذا 

اة بدم ي�صوع الم�صفوك لأجلنا. �صفحاته ُمَغطَّ

ولكنَّ  الكتاب.  هذا  قراءة  في  ُمتعة  ُكلَّ  َتِجد  اأْن  قلبي  اأعماق  ِمن  اأرجو 

ُكلِّه  وِكيانك  وحياتك  ولئك  تقديم  على  عك  اأُ�َصجِّ اأْن  هو   
َّ
الحقيقي رجائي 

يِّد الم�صيح! لل�صَّ





ل الفصل األوَّ

ٍة ْيُر على أرٍض َجافَّ السَّ

ِّ
كتابة ر�صالة اإىل "تانيا" خالل فرتة التَّدريب الأ�صا�صي





ة! ه الأبديَّ كان الوقت يم�صي بُبطٍء �صديد ... وكاأنَّ

ل�صعودها.  دهًرا  تتطلَّب  درجة  كلَّ  اأنَّ  ل  بتمهُّ الدَّرج  اأ�صعد  واأنا  ُت 
ْ
�صعر

واإْن  ًعا،  ُمَلمَّ وحذائي  ة،  َمكويَّ ة  الع�صكريَّ َبزَّتي  كانت  اإْن  د  اأتفقَّ كنُت  وبينما 

العمل  اأراجع في ذهني ذلك  ُرْحُت  ا�صتقامٍة واحدة،  الَبزَّة على  اأزرار  كانت 

"المجنون" الَّذي كنُت على َو�ْصك القيام به واأ�صاأُل نف�صي: ما الَّذي �صاأقوله؟ 
�صَي�صرُخ في وجوهنا؟ هل  الآخرين؟ هل  الَّذي �صيحُدث لي ولزمالئي  وما 

ا نواجه المجهول! جن؟ لقد ُكنَّ �صُيلقي بنا في ال�صِّ

في  المذكورة  ة  الق�صَّ ا�صترجع  ذهني  ولكنَّ  َيتملَّكني.  اأْن  الخوف  كاد 

الكتاب المقدَّ�س عن وقوف َبني اإ�صرائيل عند نهر الأردنِّ حيث اإنَّ المياه لم 

ت ُبطون اأقدام الكهنة في مياه النَّهر. 
َّ
ف عن الجريان اإلَّ عندما ا�صتقر تتوقَّ

 ، ا؛ فكلَّما اقتَرْبُت اأكثر من باب مكتب قائدنا الع�صكريِّ كان �صعوًرا مده�ًصا حقًّ

باأنِّي قادر على دخول مكتبه بنعمة  ُت 
ْ
اأكثر فاأكثر و�صعر َدْت مخاوفي  تبدَّ

ة ل تدنو منها مياه النَّهر! اهلل، كما لو كنُت اأ�صير على اأر�س جافَّ

ْدنا غرفًة  ي اإلى مكتب القائد، ق�صَ وُقَبْيل و�صولنا اإلى اأعلى الدَّرج الموؤدِّ

ُننا  ًة ُتمكِّ عنا اإلى اهلل لكي َيمنحنا نعمًة وقوَّ
َّ
لِّي. وقد ت�صر ا لُن�صَ بعيدًة ن�صبيًّ

�صعرنا  ثانيًة،  وقفنا  َقِبْلناه. وعندما  الَّذي  الإلهي  الحقِّ  نور  ير في  ال�صَّ من 

 ُقُدًما بثقة.
ِّ
ي وح الُقُد�س للُم�صِ

ُّ
بتع�صيد الر

ل الفصل األوَّ

ٍة ْيُر على أرٍض َجافَّ السَّ
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، وبيت دعارٍة  ان الُحْكم النَّازيِّ ا اإبَّ ق�صً
ْ
ة َمر كان َمبنى وحدتنا الع�صكريَّ

نوات الما�صية، كنُت اأُ�ْصِرُع الُخَطى  في ثالثينيَّات القرن الع�صرين. وَطوال ال�صَّ

حول هذه البناية ال�صبيهة بمتحف دون اأْن اأُعيرها اأيَّ انتباه. غير اأنِّي الآن 

الء الُمن�صلخة عن  فقط -بينما كنُت اأ�صعد الدَّرج بُبطء- لحْظُت رقائَق الطِّ

ة  وت الُمزِعج النَّا�صئ عن َوْقع اأحذيتنا الجلديَّ رير الخ�صب، وال�صَّ الجدران، و�صَ

القائد  مكتب  اإلى  زمالئي  من  �صغيرًة  مجموعًة  اأتقدَّم  كنُت  فيما  الثَّقيلة 

ًنا  ع�صة الَّتي اأ�صاَبتني في تلك اللَّحظات، كنُت ُمتيقِّ
َّ
غم ِمن الر

َّ
. وبالر الع�صكريِّ

؛ فاأ�صرْعُت الُخطى.
َّ
وح الُقُد�س َقد اأَْذَكى ناَرُه في

ُّ
اأنَّ نعمة اهلل كافية، واأنَّ الر

اأْن  الجنود  اأحد  من  َطلْبُت   ، الع�صكريِّ القائد  مكتب  اإلى  طريقنا  وفي 

معها  رفْعُت  طويلٍة  بتنهيدٍة  ُت 
ْ
وزفر عميًقا،  َنَف�ًصا  واأخْذُت  ك�صاهد،  ُيرافقنا 

لنا  اأِذَن  القائد. وعندما  باب  طرْقُت  ثمَّ  واحدة،  ُدفعًة  لوات  ال�صَّ "ماليين" 
ب،  اأهُّ بالدُّخول، َم�صينا اإلى الدَّاخل على �صكل طابور، ووقفنا في و�صعيَّة التَّ

ْعُت على مكتبه ُرزمًة ِمن الأوراق  ة. بعد ذلك َو�صَ ْينا له التَّحيَّة الع�صكريَّ واأدَّ

ن اأنظمة الجي�س. تت�صمَّ

"نحن هنا، �َصيِّدي، لتقديم طلٍب لت�صريحنا من الجي�س لعتباراٍت  قلُت: 

1
ا". َتخت�سُّ با�صتنكافنا �صميريًّ

مت ~ ~ و�َصاَد ال�صَّ

ف 
َّ
ا غريب الأطوار. وكان طوياًل ونحياًل. وكان يت�صر كان القائد �صخ�صً

ة نف�ٍس عالية تدفع الآخرين اإلى معاملته بمهابة واحترام.  ة بالغة وِعزَّ بِجدِّيَّ

من  الدُّخان  ينفث  بينما  �َصِمَجًة  ُطرفًة  منه  َت�صمع  قد  والآخر،  الحين  وبين 

غليونه. ولكنَّه كان يبدو دائًما ُم�صتغِرًقا في تفكيٍر عميق اإذ كان ُيَحْمِلُق في 

 الَحميم. 
ِّ
خ�صي �صيٍء ما دون اأْن َياأبه بالحدِّ الأدنى من الكيا�صة والتَّفاُعل ال�صَّ

ة مالمح  ه لم ُيظِهر اأيَّ  اأنَّ
ِّ
ا نقف اأمامه في تلك اللَّحظة، ِمن البديهي وبينما ُكنَّ

ة م�صاعر دافئة نحونا. للُمزاح اأو اأيَّ
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واأنا  له  ُقلُت  الجي�س،  اأنظمة  الَّتي تحوي  الأوراق  ُرزمة  �َصلَّْمُته  اأْن  وبعد 

اأحاول ا�صتجماع �صجاعتي على اأمل اأْن اأبدو واثًقا بنف�صي: "�صيِّدي، اأمامك 

ة بطلب  نظام الجي�س )43-600(، وهو َيحوي القوانين والأنظمة الُمخت�صَّ

." ميريِّ ة لعتباراٍت تتعلَّق بال�صتنكاف ال�صَّ التَّ�صريح ِمن الخدمة الع�صكريَّ

~ �َصاَد �صمٌت رهيٌب بينما كان القائد ُيَقلِّب تلك الأوراق ببطء ~

ة  ِجدِّيَّ ُمراعاة  ا عن  فِعَو�صً مت!  ال�صَّ التَّعاُمل مع  ُيْح�ِصُن  ا  �صخ�صً اأُكن  لم 

اإلى  اإلى قول كلماٍت ل حاجة  ديد يدفعني غالًبا  ال�صَّ ري  َتوتُّ الموقف، كان 

ه بها. َفوُّ التَّ

والحقيقة هي اأنَّ تلك اللَّحظة لم َتُكن ا�صتثناًء!

هذا  اأ�صابك  اإْن  اأعتذُر  "�صيِّدي،  تفكير:  دون  بالٍغ  بانفعاٍل  قلُت  حينئٍذ، 

العار  اإلحاق  نا ل نق�صد  اأنَّ د لك  نوؤكِّ اأنا وزمالئي،  نا،  دمة. ولكنَّ الأمر بال�صَّ

قيامنا  ب�صرورة  ن�صعر  نا  اأنَّ هو  فيه  وما  الأمر  ة.  الع�صكريَّ بالوحدة  اأو   بك 

بهذا الأمر ...".

مت �صائًدا ... وكان القائد ما زال َينظر اإلى الأوراق وُيَقلِّبها  ~ بقي ال�صَّ
كما لو كان الأمر ل َيعنيه ~

اأنِّي على َو�ْصك النفجار.  ُت 
ْ
اأعَقَبْت ذلك، �َصعر في اللَّحظات القليلة الَّتي 

فقد كانت الأفكار تت�صارب ب�صرعة هائلة في ذهني. وكنُت اأ�صاأل نف�صي: "ما 

الَّذي �صيقوله الآن؟" و "ماذا َع�صاه اأْن يقول؟"

على  �صنحر�س  "ح�صًنا،  عينيه:  َيرفع  اأْن  َحتَّى  دون  القائد  َتْمَتَم  اأخيًرا، 

َت�صريع هذه العمليَّة قدر الإمكان ... يمكنكم الن�صراف".

فليَّة ونحن  ال�صُّ بقة  الطَّ اإلى  ُمتَِّجهين  اأنف�صنا  ُمتناهية، وجدنا  وبب�صاطة 

ة  الع�صكريَّ وحدتنا  اإلى  عائدين  ا  كنَّ وبينما  الآن.  بنا  �صيحلُّ  ا  َعمَّ نت�صاءل 
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والعودة  َحيان  بال�صَّ �صعوًرا  وتبعث  بنا  تحيط  مريحة  غير  بهالٍة  ُت 
ْ
�صعر

اإلى الحياة الواقعيَّة. كان ال�صعور مزيًجا من الأحا�صي�س الُمفاِجئة المنبِّهة 

في  الماألوفة  والبيئة  بيعيَّة  الطَّ الحياة  اإلى  تة  الموؤقَّ العودة  عن  النَّاتجة 

الحياة، ُيخاِلُطها ا�صتنتاٌج وا�صٌح باأنَّ حياتي لن تبقى على حالها ِمن تلك 

ٍة  لعمليَّ البداية  اللَّحظة نقطة  تلك  ، كانت  �َصكٍّ اأدنى  اللَّحظة ف�صاعًدا. ودون 

طويلٍة واأحداٍث ُمتالحقة كانت �صُتغيِّر َمجرى حياتي اإلى الأبد.

اأنَّ جميع هذه التَّغيُّرات ابتداأَْت قبل �صنة من ذلك اليوم،  والحقيقة هي 

ْين  "تانيا" مو�صيقيَّ اأنا وزوجتي  ا  ة في قلبي. ُكنَّ عندما ابتداأ اهلل يعمل بقوَّ

ات  المهمَّ اإحدى  اأوروبا. وكانت  ة في  ُمحترَفْين في فرقة مو�صيقيَّة ع�صكريَّ

وك" (Rock) في 
ُّ
الَّتي اأُ�ْصِنَدْت اإلينا اآنذاك هي العزف في فرقة لمو�صيقا "الر

ا نعزف حفالتنا المو�صيقيَّة في  األمانيا. كان ذلك عماًل غير ماألوف. فقد ُكنَّ

بَّاط، وفي الفعاليَّات المفتوحة حيث ُتقدَّم البيرة وغيرها، وفي  نوادي ال�صُّ

ة  الُمنت�صرة في كافَّ ة  القاعات المو�صيقيَّة، وفي العديد ِمن القواعد الع�صكريَّ

اأنحاء اأوروبا. 

ة في األمانيا، كان  ا نعود للخدمة في قاعدتنا الع�صكريَّ ولكن عندما كنَّ

ا�صات  عملي الآخر هو خبير اأ�صلحة. فقد كنُت م�صوؤوًل عن �صيانة وتوزيع ر�صَّ

ة،  ة، وقاذفات قنابل "اإم-203" (M-203) اليدويَّ "اإم-16" (M-16) النَّاريَّ
ة. وفيما  �صة لجنود وحدتنا الع�صكريَّ وغيرها ِمن الأ�صلحة الُمتنوِّعة الُمَخ�صَّ

في  ا  جدًّ محظوظين  كنَّا  ة،  الع�صكريَّ والم�صوؤوليَّات  المهامِّ  بتوزيع  يخت�سُّ 

لنا في جميع اأرجاء اأوروبا وَعَزفنا اأحياًنا اأمام  المهامِّ الُمْوَكَلة اإلينا. فقد تنقَّ

ه باإمكاننا اأْن  خ�صيَّات. وقد �صعرنا اأنا وزوجتي بالفعل اأنَّ وؤ�صاء وِكبار ال�صَّ
ُّ
الر

ة. ا ناجًحا ِمن خالل العزف في الفرقة المو�صيقيَّة الع�صكريَّ َنبني م�صاًرا ِمَهنيًّ

ولكنَّ هذا كلَّه تغيَّر عندما َلَم�س اهلل حياتنا.

�صغيرة  قرية  اإلى  وزوجتي  اأنا  انتقلنا  عندما   
ُّ
الحقيقي التَّغيير  بداأ 
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"كايزر�صالوترن"  مدينة  ُتخوم  على   ،(Hochspeyer) "هو�صباير"  ا�صمها 

ة اأْن يكون منزلنا في  َبْت العناية الإلهيَّ (Kaiserslautern) في األمانيا. فقد رتَّ

َدر الإلهاء الخطير  . وفي غياب َم�صْ
ُّ
ل اإليه الَبثُّ التِّلفزيوني واٍد عميٍق ل َي�صِ

هذا، بداأنا َنقراأ الكتاب المقدَّ�س مًعا وَن�صرف الوقت في مناق�صاٍت هاِدفة ُكلَّ 

ليلة. وخالل هذه الفترة، ابتداأ اهلل باإنارة ِذْهَنْينا وتغيير حياتنا. وبوا�صطة 

وح الُقُد�س، َك�َصَف اهلل لنا اأنَّ هناك جوانب عديدة في حياتنا ُتناِق�س 
ُّ
عمل الر

ا وذات تاأثير  وحيَّة �صادقة جدًّ
ُّ
الر النَّه�صة  الُمقدَّ�صة. وقد كانت هذه  كلمته 

نا خاِطئان وبعيَدان عن قلب اهلل. ها َك�َصَفْت لنا اأنَّ ُمَحدَّد وعميق اإذ اإنَّ

ه اأْظَهر لنا بو�صوح  ، ولكنَّ َّبَّ
نا َنعرف الر ا َنُظنُّ في وقٍت ِمن الأوقات اأنَّ ُكنَّ

ل  نا  اأنَّ حينئٍذ  اأدَرْكنا  وقد  وحيَّة. 
ُّ
الر الحياة  مقيا�س  على   

َّ
الحقيقي َمكاننا 

بالمخاطر،  محفوف  ب�صكل  نعي�س،  ا  ُكنَّ فقد  �صليمة.  ًة  روحيَّ حياًة  َنحيا 

والحقيقة  انتباًها.  اهلل  ُنعير  اأْن  دون  بالتَّناق�صات  زاخرة  مزدوجة  حياًة 

جميع  في  ا  �صلبيًّ ر  يوؤثِّ كان  المو�صيقيَّة  وك" 
ُّ
"الر فرقة  في  َعَملنا  اأنَّ   هي 

جوانب حياتنا.

في تلك الفترة، حاوْلُت اأْن اأَُخدِّر �صميري ِمن خالل اإبالغ اأع�صاء الفرقة 

ة اأنِّي لن اأَُغنِّي اأغاني َتحوي كلمات �صيطانيَّة �صريحة اأو عبارات  المو�صيقيَّ

الُم�صاومات  ِمن  النَّوع  ُنواجه هذا  نا 
ْ
ر اإيماننا، �صِ َخَبر  اأََذْعنا  بذيئة. وحين 

َيمنحنا  كان  الأغاني  بع�س  في  الم�صاركة  َرْف�َس  اأنَّ  ومع  ر. 
ِّ
متكر ب�صكٍل 

الَمطاف،  نهاية  وفي  ًتا.  موؤقَّ �صعوًرا  كان  ه  فاإنَّ الذَّات،  عن  �صى 
ِّ
بالر �ُصعوًرا 

ة. ن ِكالنا اأنَّ التَّغيير �صار �صرورة ُمِلحَّ َتَيقَّ

اإلى  الُقُد�س  وح 
ُّ
الر َتْبكيُت  قادنا  وقد  حياتنا.  في  ة  بقوَّ يعمل  اهلل  كان 

ن ِمن ُمتابعة حياتنا  نا لن نتمكَّ ا )ِكالنا( اأنَّ نَّ نقطة اتِّخاذ القرار. حينئٍذ، تيقَّ

ا َنجل�س ذات ليلة في غرفة اأحد الفنادق خالل  ريقة ذاتها. واأخيًرا، ُكنَّ بالطَّ

جولة للفرقة المو�صيقيَّة في �صمال األمانيا. فَرَكعنا و�صلَّمنا حياَتْينا بالكامل 

نا عاِزَمان على  اأنَّ اأقدامنا، �صَعرنا  َّبِّ ي�صوع الم�صيح. وحال وقوفنا على 
للر
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�صليم الكامل للم�صيح من تلك اللَّحظة ف�صاعًدا دون "ُم�صاومة".  َعْي�س حياة التَّ

وقد �صار ذلك، ب�صكٍل ِمن الأ�صكال، �صعاًرا لنا: "ل للُم�صاومة!" والحقيقة هي 

اأنَّ هذا التَّحدِّي �صيبقى قائًما ما ُدمنا على قيد الحياة.

"تانيا”

ة. ول اأُجانُب  كنُت قد التقْيُت بزوجتي "تانيا" في فترة الدِّرا�صة الثَّانويَّ

كان  الم�صتويات.  جميع  على  مًعا  ون�صجنا  كبرنا  نا  اإنَّ ُقْلُت  اإْن  واب  ال�صَّ

م يقترب طولي من 190  ا يافًعا ُمهِماًل وغير ُمَنظَّ ا. كنُت �صابًّ كالنا مو�صيقيًّ

45 كغم،  �صنتمتًرا، ووزنها نحو   158 ا هي فكان طولها نحو  اأمَّ �صنتمتًرا. 

ارخة بيننا من اأوُجٍه عديدة، َبدا  غم ِمن التَّناق�صات ال�صَّ
َّ
ا. وبالر بة جدًّ ومرتَّ

ل  نا ُخِلقنا لتحقيق ق�صد اهلل في اأْن ُيَكمِّ رٍة ِمن عالقتنا اأنَّ ا في مرحلٍة مبكِّ َجِليًّ

لي�صت  نا ينمو وينمو. فهي  نين، كان حبُّ ال�صِّ الآخر. وعلى مدى  ا  الواحد منَّ

اأ�صراري،  على  والموؤَتَمنة  وحيَّة، 
ُّ
الر رفيقتي  ا  اأي�صً هي  بل  فح�صب،  زوجتي 

واأقرب �صديٍق اإلى قلبي.

قد  كان  األمانيا،  في  لنا  تحدث  الكبيرة  التَّغييرات  هذه  ابتداأَْت  عندما 

رة من زواجنا  المبكِّ ال�صنوات  ع �صنواٍت فقط. كانت  ِب�صْ م�صى على زواجنا 

الما�صي  اإلى  للذَّات وفترة تحدِّياٍت كبيرة. وبالعودة  �صنوات فح�ٍس عميٍق 

نوات  ال�صَّ ا�صتخَدم تلك  اأنَّ اهلل  الوا�صح  اأحداثه بعيون الحا�صر، ِمن  وتحليل 

لت�صكيلنا واإعدادنا لنكون اأدواٍت في يده في الم�صتقبل. ويا لعمق �صكري هلل 

نين! على زوجتي ورفيقتي الأمينة على مدى ال�صِّ

وبعد اأْن �َصلَّمنا حياتنا للم�صيح، كان واحٌد من الأمور الأولى الَّتي �َصَعرنا 

نعزفها.  الَّتي  الأغاني  بطبيعة  يتعلَّق  بخ�صو�صه  لنا  المحدَّدة  اهلل  بقيادة 

النَّوادي  في  بانتظام  َتعزف  ة  الع�صكريَّ المو�صيقيَّة  وك" 
ُّ
"الر فرقة  كانت 

وُت�صاِرك في الأن�صطة المفتوحة حيث ُتقدَّم البيرة وغيرها. وبطبيعة الحال، 
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ًرا في  ا قد ابتداأنا موؤخَّ كانت جميع هذه الأماكن بيئات غير ُمنا�صبة لنا. وُكنَّ

الحانات والحفالت   في 
ِّ
�صمي

َّ
الر الدَّوام  اأوقات  للعمل خارج  قبول عرو�ٍس 

ه ل يجوز لنا ال�صتمرار في تلك الممار�صات  ة. و�ُصرعان ما اأدَرْكنا اأنَّ الخا�صَّ

الَّتي ل ُتر�صي اهلل.

نا َنَجحنا في َرْمي  لة اإذ اإنَّ نا ُدِه�صنا ِمن نعمة اهلل الُمتفا�صِ والحقيقة هي اأنَّ

ينتظرون  كانوا  كثيرين  ولأنَّ  ة.  َم�َصقَّ دون  َظْهِرنا  وراء  ذاك  الحياة  اأ�صلوب 

ِم�صراَعْيه  على  مفتوًحا  الن�صحاب  باب  كان  كتلك،  ُفر�صٍة  على  الح�صول 

ْوء ما كان اهلل ُيعلنه لنا. والأمر  نا خطوة فخطوة في �صَ
ْ
اأمامنا. لذلك فقد �ِصر

ك ثقافة مو�صيقا 
ْ
عوبة ُتْذَكر في َتر نا لم َنِجد �صُ ا هو اأنَّ الَّذي َيدعو للعجب حقًّ

اأكثر �صعوبًة. اأمامنا كانت  وك". ولكنَّ التَّحدِّيات الماثلة 
ُّ
"الر

عب ي الصَّ التَّحدِّ

لنا اإلى الِعَظة  مع ا�صتمرارنا في قراءة الكتاب المقدَّ�س، �ُصرعان ما َو�صَ

على الَجَبل )اإنجيل متَّى - الأ�صحاحات 5-7(. وحين قراأُْت كلمات ي�صوع 

كاأُْت واأخْذُت اأقراأ ذلك المقطع  ُت! وما زلُت اأذكر اأنِّي اتَّ
ْ
ر عن محبَّة الأعداء، َتَحيَّ

لتانيا قائاًل لها: "ا�صتمعي اإلى هذه الكلمات":

َل   :
ْ
َلُكم َفاأَُقوُل  اأََنا  ا 
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ُت اإلى "تانيا" وقلُت لها: "ماذا ينبغي 
ْ
وبعد اأْن قراأُْت ذلك المقطع، َنَظر

لنا اأْن َنفعل بعد اأْن قراأنا كلمات ي�صوع هذه؟"

قالت ب�صوٍت هادئ: "اأعتقد اأنَّ الكالم وا�صح تماًما. األ تعتقد ذلك؟"

قلُت: "اأجل، ولكنَّنا َنخدم في الجي�س!"

الة.  ال�صَّ بروح  بالغٍة  ٍة  بِجدِّيَّ النَّ�سِّ  هذا  في  ل  اأمُّ التَّ في  ابتداأُْت  حينئٍذ، 

ِمن  الزَّمن  ِمن  ب�صيطًة  ًة  ُمدَّ وؤال  ال�صُّ ِمن  َملُّ�س  التَّ اأنِّي حاوْلُت  والحقيقة هي 

 
ٌ
تف�صير هوِتيِّين  الالَّ لدى  يكون  اأْن  ُبدَّ  ل  ه  باأنَّ نف�صي  اإقناع  محاولة  خالل 

اأنَّ تف�صير هذا  د  الموؤكَّ ه ِمن  اإنَّ اأقول لنف�صي  ُرْحُت  الآيات. وقد   لهذه 
ُّ
منطقي

اأمل الُعثور  ا ل يجوز. وقد ابتداأُْت في َجْمع ُكُتب التَّف�صير على  النَّ�سِّ َحرفيًّ

 في 
ِّ
ح َدْور الموؤمن الم�صيحي ب العادلة" وُيَو�صِّ

ْ
ر "الَحر

ِّ
على ِدفاٍع ُمنا�صٍب ُيَبر

الجي�س. وقد كنُت واثًقا اأنِّي �صاأعثر ب�صهولة على ُكتٍب ُتعالج هذا المو�صوع. 

رة اأو العادلة - اأو هكذا كنُت 
َّ
ب الُمَبر

ْ
فالكني�صة توؤمن ُمنذ ن�صاأتها بفكرة الَحر

اأُظنُّ اآنذاك!

اإلى  ال�صتماع  في  طفولتي  خالل  طويلة  �صاعاٍت  َرْفُت  �صَ قد  كنُت 

جعان الَّذين دافعوا بب�صالة عن الق�صايا  جال ال�صُّ
ِّ
الق�ص�س الُبطوليَّة عن الر

هم  اأنَّ اآنذاك  رة". وقد َظَنْنُت 
َّ
ها ق�صايا "عادلة" اأو "ُمَبر اأنَّ َرْت على  وِّ الَّتي �صُ

ون. ولم َيْخُطر ببالي َقطُّ اأنَّ تفكيري �صيتغيَّر يوًما! ُمِحقُّ
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فولة الطُّ

كانت ن�صاأتي في ولية تك�صا�س (Texas) في جنوب الوليات الُمتَّحدة 

ُرها ِمن  الأمريكيَّة �صبًبا في ُنُموِّ ُحبِّي لوطني. واأحد اأبرز الأ�صياء الَّتي اأتذكَّ

طفولتي هو اأنِّي كنُت اأذهب مع عائلتي في الإجازات لزيارة ميادين الِقتال 

فن الحربيَّة، وغيرها ِمن المواقع القوميَّة العظيمة.  في الحرب الأهليَّة، وال�صُّ

اأنِّي كنُت  اأذكر  النُّزهات والجولت. وما زلُت  اأ�صتمتع كثيًرا بهذه  وقد كنُت 

. وعندما كنُت اأ�صمع اأيَّ �صخ�ٍس يتحدَّث 
ِّ
ديد بُتراثي الأمريكي اأ�صُعر بالفخر ال�صَّ

عن الحرب بمفهوٍم ُمغاِيٍر لمفهومي، كنُت اأْح�صبه غير ُمِحبٍّ لوطنه. بل اإنِّي 

كنُت اأْح�صب ذلك تدني�ًصا ل�صيٍء ُمَقدَّ�س. وعندما التَحْقُت بالجي�س َفَعْلُت ذلك 

د خدمة، بل كانت امتياًزا.
َّ
بفخر. لذلك لم تكن خدمتي لوطني ُمَجر

 
ِّ
الكونفدرالي الع�صكريِّ  الجنرال  انتماء  َيفوق  للجنوب  اأبي  انتماء  كان 

"روبرت ي. لي" (Robert E. Lee). وكان انتماوؤه لـِ "تك�صا�س" َيفوق انتماء 
ة  �صميَّ

َّ
هيرة )وهي الزَّهرة الر " (Bluebonnet) ال�صَّ زهرة "القنطريون العنبريِّ

و�صعوره  لوطنه،  بُحبِّه  مدفوًعا  �صيٍء  بُكلِّ  يقوم  فقد كان  تك�صا�س(.  لولية 

في  غيرة  ال�صَّ لبلدته  ُحبَّه  اأنَّ  ا  اأي�صً �َصكَّ  ول  ُتجاهه.  والواجب  بالم�صوؤوليَّة 

"اآلمو"  اأذُكر زيارتنا لمبنى  تك�صا�س كان َيجري في كلِّ عروقه. وما زلُت 

ُعمري  كان  تك�صا�س.  تاريخ  في  هيرة  ال�صَّ بمعركتها  ُعِرَفْت  الَّتي   (Alamo)

ينا في الحديث عن تلك الزِّيارة ِب�صعة اأ�صهر.
َّ
اآنذاك �صبع �صنوات. وقد ا�صتمر

حلة، ُرْحُت اأرك�س في اأرجاء المنزل ُمتظاهًرا باإطالق 
ِّ
وا�صتعداًدا لتلك الر

�َصلُّل اإليه واقتحامه. وحين و�صلنا ذلك المكان،  النَّار على ُكلِّ َمن ُيحاول التَّ

حلة اأكثر ِمن الجميع.
ِّ
ًقا لتلك الر لم اأتمالك نف�صي. فقد كنُت مت�صوِّ

غير  بر�صيٍف  ُت 
ْ
ر َتَعثَّ "اآلمو"،  مبنى  باتِّجاه  ارع  ال�صَّ في  م�صينا  وحين 

 - �صدري  في  بليغ  ٍح 
ْ
بُجر ْبُت  اأُ�صِ �صقوطي،  ونتيجة  ا.  اأر�صً و�صَقْطُت  ُم�صتٍو 

على  و�صاعدني  اأبي  جاء  اأْن  اإلى  اأبكي  ُرحُت  الُيمنى.  ُقَوة 
ْ
ر التَّ عظمة  اأ�صفل 
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زمة وهو يقول لي ب�صوٍت ُمفَعٍم  ليَّة الالَّ النُّهو�س، وَقدَّم لي الإ�صعافات الأوَّ

ٍح ِمن اآلمو!" ومع 
ْ
ك تحمل َنْدبَة ُجر ، يمكنك الآن اأْن تقول اأنَّ

َّ
بالحما�صة: "ُبَني

ُت تلك الحادثة، فاإنِّي ما زلُت اأحمل في ج�صدي َنْدَبة 
ْ
ر ي اأَْبَت�ِصُم ُكلَّما َتذكَّ اأنَّ

ر ذلك اليوم. ة َتَقُع عيني عليها اأتذكَّ
َّ
الُجرح تلك. وفي ُكلِّ َمر

ْير  ف عن ال�صَّ ، َطَلب اإلينا اأبي اأْن نتوقَّ
ِّ
ئي�صي

َّ
ابة المبنى الر نا بوَّ

ْ
وبعد اأْن َعَبر

ره هو اأنَّ الأر�صيَّة  لفًتا اأنظارنا اإلى لوحة كبيرة على الأر�س. وُكلُّ ما اأتذكَّ

فرة. وفي َنظري، كان ذلك   لونه بيج �صاِرب اإلى ال�صُّ
ٍّ
كانت ِمن حجٍر ِكْل�ِصي

يَّاح  ن اأو مبنى اإر�صاليَّة. وبينما كان ال�صُّ المبنى �صبيًها بقلعة اأكثر من ِح�صْ

كون ِمن حولنا، وقفنا هناك ُمَحدِّقين في اللَّوحة الأر�صيَّة. 
َّ
َيم�صون ويتحر

ُت اإلى اأبي حاِئًرا، اأ�صار اإلى الأر�س قائاًل: "اأَتعلم ما هذه؟"
ْ
وحين َنَظر

قلُت: "ل!" وكنُت اأقول في نف�صي: "كيف �صاأعلم ذلك؟"

ب وقال: "هذا هو  ُثمَّ رفع اأبي راأ�صه عالًيا ُمتَّخًذا و�صعيَّة الُجنديِّ الُمتاأهِّ

المكان الَّذي مات فيه ‘ديفي كروكيت’ (Davy Crocket). لقد ُقِتَل هنا في 

بط!"  هذه الُبقعة بال�صَّ

ا اأنا واأخي. فاإْن كان هناك �صخ�ٌس في التَّاريخ  "يا للعجب! لقد ُذِهْلنا جدًّ
ا با�صاًل  ا اأمريكيًّ اأعرف ُكلَّ �صيٍء عنه فهو "ديفي كروكيت". فقد كان ُجنديًّ

وكانت  اأ�صطوانات.  ل  ُم�َصغِّ البيت  في  لديَّ  كان  وقد  ا.  حقيقيًّ حرٍب  وبطل 

 (The Ballad of Davy "لة هي "ق�صيدة ديفي كروكيت اأ�صطوانتي الُمَف�صَّ

(Crocket. وكانت تلك الأ�صطوانة ُم�صَتْهَلَكة اأكثر ِمن بقيَّة الأ�صطوانات لأنِّي 

كنُت اأ�صتمع اإليها مراًرا وتكراًرا. وحين اأرجع بذاكرتي اإلى الوراء، اأدرُك الآن 

ي  واأمِّ اأبي  يقود  كان  الوقت  طوال  الأغنية  تلك  اإلى  ال�صتماع  اأنَّ  بدَّ  ل  ه   اأنَّ

اإلى الجنون.

ة رائعة عن الكولونيل "وليام  ة رمزيَّ وقد اأنهينا جولتنا تلك ب�صماع ق�صَّ

عندما  �صنة   26 الُعمر  ِمن  يبلغ  كان  الَّذي   (William Travis) ترافي�س" 
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تك�صا�س".  ة  "جمهوريَّ با�صم  اآنذاك  ُيْعَرف  كان  ما  في  الجي�س  قيادة  تولَّى 

 .(Line in the Sand) "مل
َّ
هير "َخطٌّ في الر ا ن�صتمع اإلى خطابه ال�صَّ وقد ُكنَّ

ه عندما اأدرك الجي�س اأنَّ اإنقاذ "اآلمو" بات ُم�صتحياًل،  ة فتقول اإنَّ ا الق�صَّ اأمَّ

َدعا الكولونيل "وليام ترافي�س" الُجنود الُمَتَبقِّين اإلى الجتماع حوله وَقدَّم 

اإليهم ثالثة ِخياراٍت �صعبة.

نا �صنموت.  وفي خطابه الجريء اأمام الجنود، قال الكولونيل: "ل ُبدَّ اأنَّ

ا اأْن ل نقوم باأيِّ جهوٍد عقيمة للنَّجاة بحياتنا، بل  ولكنَّ عملنا َيقت�صي ِمنَّ

َقدَّمها  الَّتي  الثَّالثة  الِخيارات  ا  اأمَّ بها".  �صنموت  الَّتي  ريقة  الطَّ نختار   اأْن 

اإليهم فهي:

• ال�صت�صالم وتعري�س اأنف�صهم للعار والإعدام.	

• محاولة �َصقِّ طريقهم والهرب خارج المدينة.	

• باأنف�صهم 	 والتَّ�صحية  اعتداٍء،  لُكلِّ  والتَّ�صدِّي   ... ن  الِح�صْ في  البقاء 

2
والمقاومة حتَّى قطرة الدَّم الأخيرة.

بعد ذلك، ا�ْصَتلَّ الكولونيل "ترافي�س" �صيَفُه بب�صالة و�صجاعة، وَر�َصَم على 

 ُكلُّ َمن هو ُم�صتعدٌّ 
َّ
ا، ُثمَّ َعَبر الَخطَّ وهو يقول لجنوده: "لياأِت اإلي مل َخطًّ

َّ
الر

ة". ِّيَّ
للتَّ�صحية بنف�صه في �صبيل الُحر

هولند"  "تابلي  ا�صمه  �صابٌّ  هو  الكولونيل  اإلى  ان�صمَّ  َمن  ل  اأوَّ كان 

ُم�صتعدٌّ  "اأنا  بابتهاج:  يقول  هو  الَخطِّ  فوق  َقفز  فقد   .(Tapley Holland)

بووي"  "جيم  الُم�صارك  القائد  اأنَّ  ِمن  غم 
َّ
وبالر بلدي!"  اأجل  ِمن   للموت 

اأََمَر جنوده بحمله اإلى ما  (Jim Bowie) كان ُم�صاًبا وطريح الفرا�س، فقد 

ا دفاًعا عن بلده. وفي نهاية المطاف،  وراء الَخطِّ لكي يبذل حياته هو اأي�صً

التَّالي، مات  اليوم  الَخطَّ با�صتثناء �صخ�صين فقط. وفي  َعَبر جميع الجنود 

هوؤلء جميًعا في �صاحة المعركة.
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د  يء الموؤكَّ  �صغير. وال�صَّ
ٍّ
ا في نف�س �صبي ا كهذه تترك تاأثيًرا قويًّ اإنَّ ق�ص�صً

 كثيًرا. 
َّ
َرْت ِفي هو اأنَّ هذه الق�ص�س اأثَّ

اأَُحدِّق في اأبي الَّذي كان واقًفا هناك في و�صعيَّة الُجنديِّ  وبينما كنُت 

كبيرة.  ة  ِجدِّيَّ اهريِّ  الظَّ الُمزاح  ذلك  وراء  ُيخفي  كان  ُه  اأنَّ اأدرْكُت  ب،  الُمتاأهِّ

اإليه. وفي  بالنِّ�صبة  الكثير  يء  ال�صَّ َيعني  المكان  ذلك  اأنَّ  الوا�صح  ِمن  وكان 

يكتب  ترافي�س"  "وليام  كان  عندما  ه  اأنَّ َعِلمنا  جولتنا،  ِمن  لحٍق  وقٍت 

خطاباٍت َيطلب فيها الُم�صاندة والَعون، كان َيختمها بالكلمات التَّالية: "اهلل 

اأ�صمعها  الَّتي  الق�ص�س  تلك هي  الموت" – وقد كانت  اأو  النَّ�صر  وتك�صا�س، 

كاأموٍر ُم�صلَّم بها في طفولتي.

يار يف تكساس العودة ِمن أملانيا إىل الدِّ

اإلى  وتانيا-  -اأنا  ُعْدنا   ،1990 ل�صنة  المجيد  الميالد  عيد  اإجازة  في 

لزيارة  تك�صا�س(  بولية   "Ft. Worth وورث  "فورت  اإلى  )وتحديًدا  الدِّيار 

مع  الموا�صيع  هذه  ِمن  ا  بع�صً ناق�ْصُت  الوقت،  هذا  وفي  والأ�صدقاء.  الأهل 

النِّقا�س �صعًبا على  فولة. كان  اأعرفه ُمنذ الطُّ َّبِّ كنُت 
ي وخادٍم للر اأبي واأمِّ

تين َطوال حياتي: الأولى 
َّ
اأبي. والحقيقة هي اأنِّي لم اأ�صاهد اأبي يبكي اإلَّ َمر

الثَّانية  ة 
َّ
الَمر ا  اأمَّ ابعة(.  ال�صَّ اآنذاك في �ِصنِّ  اأبوه )وقد كنُت  هي عندما مات 

ا في تقديم طلٍب لت�صريحي ِمن الجي�س  ر ِجدِّيًّ ُته اأنِّي اأَُفكِّ
ْ
فكانت عندما اأخَبر

القرار  اأنَّ هذا  َظنَّ  ُه  لأنَّ اأبي  َبكى  ا. وقد  با�صتنكافي �صميريًّ لأ�صباٍب تتعلَّق 

ر حياتي. �صُيَدمِّ

اأبوها  فقد كان  "تانيا".  لأهل  ًة  نف�صه �صدمًة حقيقيَّ الخبر  كذلك، كان 

للوطن.  عميًقا  ا  ُحبًّ قلبه  في  َيحمل  ا  اأي�صً  "Les Bokros بوكرو�س  "ل�س 
الألغام  وحقول  �صا�س 

َّ
الر ِمن  َنجا  ع�صرة،  التَّا�صعة  �ِصنِّ  في  كان  فعندما 

 هارًبا ِمن هنغاريا اإلى الوليات الُمتَّحدة خالل الثَّورة 
َّ
ونقاط التَّفتي�س، وَفر
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ُه ُي�صاقان اإلى  ة الَّتي اندَلَعْت في �صنة 1956. وكان قد راأى اأباه وَجدَّ الهنغاريَّ

النتهاكات  ِمن  ديد  ال�صَّ بالمتعا�س  َي�صُعر  وكان  العتقال.  ُمع�صكرات  اأحد 

ة. وقد �صاعده ذلك على تقدير  يوعيَّة والنَّازيَّ ارخة الَّتي اأْقَدَمْت عليها ال�صُّ ال�صَّ

الحياة في اأمريكا. 

بعيًدا  ِبِفْكِره  َي�ْصَرح  كان  تانيا(،  والد  )اأْي:  اإليه  نتَحدَّث  ا  ُكنَّ وعندما 

ة الَّتي جلبتها الحرب. وقد كان ُيوافقنا  ُم�صتذِكًرا طفولته والأعمال الوح�صيَّ

اأي اأحياًنا في وجهة النَّظر القائلة اأنَّ الحرب �صيء خاطئ. وما اأكثر َما 
َّ
الر

رة  اأهوال الحروب وتاأثيراتها الُمَدمِّ ُيَعبِّر عن ا�صتيائه واإحباطه ِمن  �َصِمْعُتُه 

�َصَرَد  التَّحدُّث،  اإلى  دفعه  في  َنَجحنا  عندما  ة، 
َّ
َمر وذات  �صحاياها!  على 

ا  جدًّ قا�صية  كانت  الحرب  �صنوات  اإنَّ  قائاًل  الحرب  ق�ص�س  ِمن  ًة  ِق�صَّ لنا 

�ِصبه  الحياة  العتقال، �صارت  ُمع�صكر  اإلى  اأبوه  �ِصيق  فعندما  عائلته.  على 

ِمن  �صيٍء  ُكلِّ  ل�ْصتجداء  وا 
ُّ
ُطر ا�صْ وقد  واأُختيه.  ه  اأمِّ اإلى  بالنِّ�صبة  ُم�صتحيلة 

وا لالنتقال 
ُّ
ُطر  اإلى الق�صف فا�صْ

ُّ
يفي

ِّ
�س بيتهم الر

َّ
النَّا�س. وفي النِّهاية، َتَعر

اإلى بيت َجدَّتهم. 

وقد اأخَبَرنا اأنَّ ذلك لم يكن �صيًِّئا في البداية. فقد كان منزل الَجدَّة واحًدا 

 "Gyongysopata "غايونغيو�صباتا  بلدة  في  يفيَّة 
ِّ
الر المنازل  اأكبر  ِمن 

ع جي�س الحتالل  يفيَّة. ولكنَّ الم�صكلة الوحيدة هي اأنَّ حجم المنزل �َصجَّ
ِّ
الر

ا لهم.  ا ع�صكريًّ
ًّ
 على ال�صتيالء عليه وا�صتخدامه َمَقر

ِّ
الألماني

ا�صتولى  ة،  الَجدَّ بيت  اإلى  وعائلته  "ل�س"  انتقال  ِمن  ق�صيرة  ُمدَّة  فبعد 

للمنطقة  اتِّ�صالت  ومركز  قيادٍة   
ِّ
َمَقر اإلى  لوه  َوَحوَّ المنزل  على  الألمان 

عاملوه  قد  الألمان  الجنود  اأنَّ  "تانيا"  والد  اأخبرنا  وقد   باأَ�ْصرها. 

وعائلته بُلطف.

ا  ُدِه�َس جدًّ اآنذاك، وقد  اد�صة  ال�صَّ اأو  الخام�صة  �ِصنِّ  "تانيا" في  كان والد 

هناك  كانت  فقد  المنزل:  في  الجديدة  الإ�صافات  على  عيناه  وَقَعْت  حين 
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خم�صة اأو �صتَّة اأجهزة اتِّ�صال قريبة ِمن النَّوافذ. وكانت هناك اأ�صالٌك في ُكلِّ 

احة الأماميَّة  كن الأيمن ِمن ال�صَّ
ُّ
ائرات في الر مكان، ومدفٌع �صخٌم ُم�صادٌّ للطَّ

وداء الَّتي كانت  ل لديه فقد كان �صيَّارة القائد ال�صَّ ا الُجْزء الُمَف�صَّ للمنزل. اأمَّ

غيرة  ال�صَّ الأعالم  وتلك   ،
ِّ
ي للطَّ القابل  و�صقفها  ولمعانها،  ِبُطولها،  ز  تتميَّ

احة الأماميَّة للمنزل. وقد  الُمَثبَّتة عليها. وكان القائد يركن �صيَّارته في ال�صَّ

ة 
َّ
َمر يَّارة  ال�صَّ اأْن يلم�س  اآنذاك(  "تانيا" )الَّذي كان طفاًل �صغيًرا  حاول والد 

ه لم يكن َيفهم الألمانيَّة، فقد  ا َينتهره. ومع اأنَّ تين، ولكنَّه �صمع �صخ�صً
َّ
اأو َمر

َحتَّى  اأو  يَّارة  ال�صَّ ِمن  ه ل يجوز له القتراب  اأنَّ وت  ال�صَّ ِمْن خالل نبرة  َفِهَم 

ام، فقد اأخبرنا اأنَّ النِّهاية  ه كان ي�صتمتع ِبَوْقِته في تلك الأيَّ  َلْم�َصها. ومع اأنَّ

لم َتُكن �صعيدة.

َرْت  وبينما هو َي�صترجع تلك الذِّكريات، لَحْظُت اأنَّ مالمح وجهه قد تغيَّ

وهو ُيَحدِّثنا بنبرٍة حزينٍة عن يومه الأخير في ذلك المنزل. فذات يوم، كان 

ائرات. وعندما  الُم�صادِّ للطَّ احة الأماميَّة بالقرب ِمن المدفع  ال�صَّ يلعب في 

فوق  ائرُة  الطَّ َحلََّقْت  اأْن  وبعد  عالًيا.  ُتَحلِّق  طائرًة  راأى  ماء،  ال�صَّ اإلى  َنَظر 

اأْن تبتعد.  اأخرى قبل  ة 
َّ
َمر المنزل  ُثمَّ عاَدْت وَحاَمْت حول  ابتَعَدْت،  المنزل، 

يء الَّذي لَحَظُه  ومع اأنَّ الأمر لم َيُكن مفهوًما بالنِّ�صبة اإليه اآنذاك، فاإنَّ ال�صَّ

هو اأنَّ الجنود الألمان ارتعبوا فجاأًة. 

انطَلَقْت اأجهزة الإنذار، وراح الجنود ي�صيحون كما لو كانوا َيعلمون اأنَّ 

ُته في ملجاأٍ اآِمٍن ِمن القنابل،  ه واأختاه وَجدَّ مُّ
ُم�صيبًة �َصَتَقع. وفيما اختباأَْت اأُ

المدفع  ن ِمن روؤية  اأْن يتمكَّ اآِماًل  الأرجاء دون اكتراث،  َيم�صي في  كان هو 

ك ويعمل. فقد كانت حركات المدفع وطريقته 
َّ
ائرات وهو يتحر الُم�صادِّ للطَّ

ا.  في الدَّوران ُتثيران ف�صوله جدًّ

)ومعناها   "vorsicht!" ة:  بالألمانيَّ عليه  َي�صُرخ  ا  ُجنديًّ �صمع  وفجاأًة، 

على الأرجح: "ل تقترب"(. 
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َرخ عليه  كان ذلك الُجنديُّ قد راآه واقًفا بالقرب ِمن المدفع. لذلك فقد �صَ

ة كبيرة ِمن ذراعه قبل اأْن َي�صحبه اإلى ذلك الملجاأ لالحتماء مع  وجذبه بقوَّ

ة اأفراد عائلته. وقد كادت تلك الحركة العنيفة اأْن َتخلع كتفه الُيمنى.  بقيَّ

اأنَّ  ًيا كما لو  "وفي الحال تقريًبا، �صمْعُت �صوًتا ُمدوِّ "تانيا":  قال والد 

العالم ُكلَّه قد انفجر!"

ن ِمن الدُّخول اإلى  ْيُت اأْن اأتمكَّ  والد "تانيا"، َتَمنَّ
ْ
ُت اإلى عيَني

ْ
وعندما َنَظر

اللَّحظة. و�صاأْلُتُه بينما كان  ذهنه واأعماقه لروؤية ما َيجول فيهما في تلك 

ي�صاورني �صعور من الخوف: "وما الَّذي َحَدث بعد ذلك؟"

ر  ُدمِّ قد  ُكلَّه  عالمي  اأنَّ  لأجد  الملجاأ  ِمن  "َخَرْجُت  "تانيا":  والد  اأجاب 

ر تماًما. فقد اأ�صاَبْتُه  تماًما!" ُثمَّ �صاألني قائاًل: "اأتذْكُر ذلك المدفع؟ لقد ُدمِّ

ارع".  ُقنبلة اأطاَحْت به اإلى الجانب الآخر ِمن ال�صَّ

�صاأْلُتُه: "وما الَّذي َحَدث ل�صيَّارة القائد؟"

ا  َرْت اأي�صً يَّارة. لقد ُفجِّ يَّارة! ل يمكنني اأْن اأن�صى تلك ال�صَّ قال: "اآه ... ال�صَّ

يَّارة الجميلة تحترق ويت�صاعد  وانقَلَبْت راأ�ًصا على عقب. لقد راأيُت تلك ال�صَّ

ل في  اأتاأمَّ اأنِّي وقْفُت  واأذُكر  �صوداء.  ُكتلة  د 
َّ
ُمَجر الدُّخان. وقد �صارت  منها 

اإطاراتها الَّتي كانت ما تزال تدور وتدور ببطء وهي ُم�صتعلة".

قلُت واأنا اأحاول اختراق عينيه: "وماذا عن الُجنود؟"

قال وهو ينظر اإلى الأ�صفل )وتحديًدا اإلى قَدَمْيه(: "كانت الُجَثث والأ�صالء 

ا ...". ًعا حقًّ متناثرة في ُكلِّ مكان. لقد كان المنظر ُمَروِّ

كان بو�صعي اأْن اأرى اأنَّ تلك الذَّكريات كانت موؤلمة بالنِّ�صبة اإليه. وبينما 

الحرب  اأهوال  ُيدركون  النَّا�س ل  "اإنَّ   قائاًل: 
َّ
اأَقر الأحداث،  َي�صترِجع تلك  هو 

ها وح�صيَّة". واآثارها على الأطفال. اإنَّ
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وقال  القديمة  ذكرياته  ِمن  فجاأًة  "تانيا"  والد  اأفاق  فقد  ذلك،  ومع 

يجب  يوعيَّة  فال�صُّ كهذه.  حالٍت  في  ة  �صروريَّ الحرب  "ولِكْن   باإ�صراٍر: 

اأْن تتوقَّف".

اقتَرَفْتها  الَّتي  ة  الوح�صيَّ بالأعمال  خة  الُمَلطَّ فولة  الطُّ تلك  ْوء  �صَ وفي 

اأنَّ  ي�صتوعب  اأْن  "تانيا"  والد  على  عب  ال�صَّ ِمن  كان  والفا�صيَّة،  يوعيَّة  ال�صُّ

الموقف القائل بمحبَّة الأعداء "قادر" على َحلِّ هذا النَّوع ِمن الم�صاكل.

اأنا  تاألَّمنا  وقد  ًة.  عامَّ و�صعبة  قا�صية  "تك�صا�س"  اإلى  رحلتنا   كانت 

غم ِمن محاولتنا 
َّ
ر. وبالر اأدَرْكنا اأنَّ الأمور هناك لم تتغيَّ و"تانيا" عندما 

اأو لإقناعهم بوجهة نظرنا، فاإنَّ الجميع  العديدة لالقتناع بوجهة نظرهم، 

)الأهل، والأ�صدقاء، والكني�صة، وزمالءنا( كانوا ينظرون اإلى الأمر بمنظاٍر 

يَّار. ولكن ِمن خالل مواظبتنا  نا َن�صبح بعك�س التَّ اآخر. وكان ِمن الوا�صح اأنَّ

اإلى  بُلْطٍف  قاَدتنا  الَّتي  هي  اهلل  نعمة  فاإنَّ  الة،  وال�صَّ اهلل  كلمة  قراءة  على 

 ُقُدًما.
ِّ
ي الُم�صِ

وفيما كانت اأعُيُننا ُمَثبَّتة على اهلل على رجاء الح�صول على الإجابات 

ا قد با�صرناها قبل �صنة اإلى "برلين  ر في رحلة اأخرى ُكنَّ َفكِّ والإر�صاد، بداأُْت اأُ

حلة لتحريري ِمن َنْزَعتي القوميَّة. وكانت 
ِّ
رقيَّة". وقد ا�صتخدم اهلل تلك الر ال�صَّ

حلة تدور وتدور في ُمَخيِّلتي.
ِّ
َور تلك الر �صُ



ٍّ
ُم�صافحة �صخ�ٍس �صيوعي

الفصل الثَّاين

ر؟ ما الَّذي َتَغيَّ





بقايا  يها  ُتَغطِّ كبيرًة  ًة  اأ�ْصَمْنِتيَّ قطعًة  راأيُت  َي�صاري،  اإلى  ُت 
ْ
َنَظر عندما 

اأعلى  ِمن  القطعة  تلك  �َصَقَطْت  وعندما  عديدة.  باألواٍن  ة  ِجداريَّ ر�صومات 

جميع  ِمن  اأ�صمع  وكنُت  �صغيرة.  ِقَطًعا  و�صارت  َرْت  َتَك�صَّ اأ�صفل،  اإلى  الجدار 

وحين  والألمانيَّة.  ة  والإنجليزيَّ و�صيَّة 
ُّ
بالر حما�صيَّة  ُهتافاٍت  التِّجاهات 

َنعوا "َكْب�ًصا" ِمْن َعموٍد  ُت اإلى يميني، راأيُت مجموعة ِمن الألمان وقد �صَ
ْ
َنَظر

ة  َحربيَّ اآلة  هو  و"الَكْب�ُس"  الكبيرة.  الإعالنات  لتعليق  ُي�صَتخَدم  كان  ْخٍم  �صَ

كان الُقدماء ي�صتخدمونها ِلَهْدم اأ�صوار الُمدن الَّتي ُيحا�صرونها. َوكانوا )اأْي: 

تهم. وكان بمقدور  ِربون الحاِئَط ِبهذا الَكْب�س ِبُكلِّ قوَّ مجموعة الألمان( َي�صْ

المرء اأْن َيرى الُغبار َيتطاير في الهواء. وكانت الإ�صاءة الُمنبعثة ِمن اأجهزة 

ماء  ال�صَّ في على  الُغبار تلك فُت�صْ ات 
َّ
َذر َتْعِك�ُس �صوءها على  الإنذار القديمة 

ا لفًتا للنَّظر.  لوًنا ُبرتقاليًّ

 
َّ
رقي  ال�صَّ

َّ
 والألماني

َّ
و�ِصي

ُّ
وكان الُجنود الَّذين يلب�صون الزِّيَّ الع�صكريَّ الر

تلك  وكانت  حديًثا.  الجدار  في  اإْحداُثها  َتمَّ  ُفتحات  ِمن  النَّظر  َيختل�صون 

 
ِّ
ِجَهَتي على  النَّا�س  بين  والُم�صافحات  مبانيا  ال�صَّ لتباُدل  و�صيلًة  الُفتحات 

اأ�صبه  هناك  وقوفي  وكان  ة.  والأُُخوَّ ْلم  لل�صِّ وُيَغنُّون  يهتفون  وُهم  الجدار 

ت�صارلي"  تفتي�س  "ُنقطة  ِمن  قليلة  اأمتاٍر  ُبعد  على  اأقف  كنُت  فقد  بالُحْلم. 

ا اإلى الأر�س  مِّ عيني جدار برلين وهو َي�صقط حرفيًّ
هيرة. وكنُت اأ�صهُد باأُ ال�صَّ

بوا�صطة الأيدي.

الفصل الثَّاين

ر؟ ما الَّذي َتَغيَّ
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ُت بُنقطة التَّفتي�س 
ْ
والأمر الَّذي َجَعل هذه التَّجربة ل ُتن�صى هو اأنِّي َمَرر

ة الم�صهد كانت ُمختلفة تماًما اآنذاك. حيث  ذاتها قبل نحو �صنة. ولكنَّ خلفيَّ

ا لرتداء زيِّي الع�صكريِّ 
ًّ
ارمة، كنُت ُم�صطر ة ال�صَّ ه التزاًما بالأوامر الع�صكريَّ اإنَّ

بكاميرات  الُمحاطة  المخيفة  المنطقة  تلك  في  طريقي  �َصَقْقُت  وقد  الكامل. 

ا�صات الآليَّة.  �صَّ َّ
دين بالر ا�س الجدار الُمَزوَّ

َّ
ائكة، وُحر المراقبة، والأ�صالك ال�صَّ

ع  َق َرُجٌل على حذائي الع�صكريِّ الُمَلمَّ  َحتَّى َب�صَ
َّ
رقي وما اإْن َدَخْلُت الُجزَء ال�صَّ

حال ُمروري بجانبه! 

ُت حين راأيُت 
ْ
ر ، ولكنِّي َتَحيَّ

ِّ
رقي لقد ا�صتمتْعُت برحلتي تلك اإلى الجانب ال�صَّ

الجانب  عن  �صا�صًعا  اختالًفا  تختلف  رقيَّة  ال�صَّ برلين  في  الحياة  نوعيَّة  اأنَّ 

ل  الفا�صِ الجدار  ذلك  راأيُت  ولكنِّي  الَب�َصر.  اأقاَمُه  الَّذي  الجدار  هذا  ِمن  الآخر 

وَرفيقان  وزوجتي  اأنا  ا�صتركنا  الإثارة،  غمرة  وفي   .
َّ
عيَني اأماَم  َيتهاوى 

ة )وُهما: "ريك  اآخران لنا كانا يعزفان معنا في الفرقة المو�صيقيَّة الع�صكريَّ

�صيرلي Rick Shirley" وزوجته "داون Dawn"( في َدْفِع الجدار، على اأمل 

اأْن ُي�صاعد ذلك في زعزعته واإ�صقاط ولو جزٍء �صغيٍر منه. وحين وقْفُت هناك 

لبرلين.  الزِّيارتين  هاتين  بين  ا�صع  ال�صَّ التَّباُين  في  ُل  اأتاأمَّ ُرْحُت  َمدهو�ًصا، 

وؤال الَّذي َيطرحه عقلي باإلحاٍح هو: "ما الَّذي َتَغيَّر؟" وكان ال�صُّ

وفي  الدِّيار.  اإلى  العودة  طريق  َطوال  عقلي  على  ُيِلحُّ  وؤال  ال�صُّ هذا   
َ
َبِقي

يَّارة  فر بين األمانيا الغربيَّة وبرلين يقت�صي قيادة ال�صَّ ام، كان ال�صَّ تلك الأيَّ

م�صافة طويلة على طريٍق ُمْوِح�ٍس َيخلو ِمن اأيِّ حواجز جانبيَّة ول َيِقلُّ طوله 

األمانيا  و�صط  في  بجزيرة  اأ�صبه  ة  الغربيَّ برلين  وكانت  كيلومتًرا.   180 عن 

يوعيَّة. ومع اأنَّ جدار برلين كان قد �َصَقط في ذلك الوقت، فاإنَّ  ة ال�صُّ رقيَّ ال�صَّ

ِب�صع  ا�صتغرق  الغربيَّة  واألمانيا  رقيَّة  ال�صَّ األمانيا  بين   
َّ
الحقيقي التِّحاد 

نقاط  ويحوي  بالغرب  رق  ال�صَّ ل  َي�صِ  
ٌّ
رئي�صي طريق  هناك  وكان  �صنوات. 

يوعيُّون.  وال�صُّ
ِّ
نة ُي�صرف عليها ِحْلف �صمال الأطل�صي تفتي�ٍس ُمَح�صَّ
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ل ُنقطة تفتي�س في "هلم�صتدت  ف عند اأوَّ ا نتوقَّ وفي طريقنا اإلى برلين، ُكنَّ

زيارتنا. وقد  اأ�صباب  الُمْوَجزة عن  التَّقارير  ِمن  عدًدا  وُنَقدِّم   "Helmstedt

ف لأيِّ �صبب، وبعدم الإبطاء، وبعدم التَّفكير في  َحنا الجنود بعدم التَّوقُّ َن�صَ

َطوال  ل  َتتعطَّ اأْن  ل�صيَّارتنا  ماح  ال�صَّ وبعدم  بيعيَّة،  الطَّ بالمناظر  ال�صتمتاع 

رقيَّة. وقد اأعطانا هوؤلء  حلة الَّتي ت�صتغرق ثالث �صاعات اإلى األمانيا ال�صَّ
ِّ
الر

ُمختلفة  عبارات  تحوي  واأوراًقا  الآمنة  للمنافذ  �صوًرا  يحوي  ا  َمَلفًّ الجنود 

ة مواجهات غير مرغوب فيها. وقد  اأيَّ و�صيَّة والألمانيَّة لَتَجنُّب 
ُّ
باللُّغتين الر

يَّارة وعدم التَّحدُّث اإلى اأيِّ �صخ�ٍس، بل  ا بعدم فتح �صبابيك ال�صَّ َن�صحونا اأي�صً

ة م�صاعدة لأيِّ �صبب.  اأيَّ اإلى  اإْن احتجنا  يَّارة  ال�صَّ ع لوحًة على �ُصبَّاك  اأْن َن�صَ

قبل  الدِّيار  في  الأمنيَّة  التَّقارير  ِمن  عدًدا  ُنَقدِّم  اأْن  ا  اأي�صً لنا  ينبغي  وكان 

الَّتي  ارمة  ال�صَّ الأنظمة  على  تماًما  لعين  ُمطَّ ا  ُكنَّ وقد  فر.  بال�صَّ لنا  ماح  ال�صَّ

ينبغي اأْن َنتقيَّد بها. 

وكان  الم�صاكل.  ِمن  وتخلو  هادئة  رقيَّة  ال�صَّ األمانيا  اإلى  حلة 
ِّ
الر كانت 

ريق  يَّارة على الطَّ ال�صَّ ا نقود  ُكنَّ ه بينما  اأنَّ الَّذي لحظناه هو  يء الوحيد  ال�صَّ

فة  يَّارات متوقِّ الُمتَّجه �صرًقا في طريٍق خاٍل من الزدحام، كانت طوابير ال�صَّ

القديمة  و�صيَّة 
ُّ
الر يَّارات  ال�صَّ مئات  كانت  فقد  غرًبا.  الُمتَّجه  ريق  الطَّ على 

ذلك  �صار  اأْن  بعد   
ِّ
رقي ال�صَّ الجانب  ِمن  الغربيَّة  األمانيا  اإلى  طريقها  َت�ُصقُّ 

 ُمتاًحا. حينئٍذ، ُرْحُت اأت�صاءل اإْن كان الزدحام الُمروريُّ نف�صه َينتظرنا في 

طريق العودة.

ولكنَّ الزدحام الُمروريَّ كان اأْهَون الم�صاكل الَّتي واَجَهْتنا. فقد حاولنا 

اإلى  العودة  رنا في  تاأخَّ فقد  لذلك  ُممكنة.  ٍة  ُمدَّ اأطول  ِرحلتنا   في 
َّ
ن�صتمر اأْن 

ة م�صكلة  ما لم َنُكن لنواجه اأيَّ ٍر ِمن اللَّيل. وُربَّ  حتَّى وقٍت ُمتاأخِّ
ِّ
الُجزء الغربي

لول اأنَّ الثَّلج ابتداأ َي�صقط بغزارة. فبعد اأْن غادرنا الفندق واتَّجهنا اإلى ُنقطة 

بكثافة.  يت�صاقط  الثَّلج  كان  رقيَّة،  ال�صَّ برلين  ِمن  للخروج  الأولى  التَّفتي�س 

وب�صبب َن�ْصاأَِتي في "تك�صا�س"، كانت خبرتي في التَّعامل مع الثَّلج معدومة. 

َننام  اأْن  اقتَرْحُت على َمن معي  . لذا فقد 
َّ
اإلي وقد كان ذلك ُمرعًبا بالنِّ�صبة 
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في  يَّارة  ال�صَّ َيقود  َمن  اأُكن  لم  لالأ�صف،  ويا  ولكنِّي،  الفندق.  في  اأخرى   ليلة 

تلك اللَّحظة. 

الفرقة  ة اأْن يكون "َر�ِصل Russel" )وهو ع�صٌو في  �صاءت العناية الإلهيَّ

يَّارة  ة ِمن ولية مي�صيغان Michigan( هو الَّذي يقود ال�صَّ المو�صيقيَّة الع�صكريَّ

في طريق العودة اإلى برلين. لذلك فقد كانت اآماُلنا ُمَعلَّقة عليه في تو�صيلنا 

بفكرة  اأنف�صنا  ُنَعزِّي  اأْن  "تانيا"  و  اأنا  حاولنا  وقد  �صالمين.  الدِّيار  اإلى 

قيادة  على  ُمعتاٌد  ه  واأنَّ مي�صيغان،  ولية  �صمال  في  ترعرع  قد  "َر�ِصل"  اأنَّ 

ف 
َّ
يت�صر "َر�ِصل"  كان  ذلك،  على  عالوة  كتلك.  �صعبة  ظروٍف  في  يَّارة  ال�صَّ

 
ٌ
ه قادر  على القول اإنَّ

َّ
ر َغر �ِصنِّه وعدم خبرته. لذلك فقد اأ�صَ غم ِمن �صِ

َّ
بثقة بالر

دائًما  َيفعل  كان  كما   – الثَّلج  في  الق�صوى  رعة  بال�صُّ يَّارة  ال�صَّ قيادة   على 

في مي�صيغان.

بالثُّلوج  ى  الُمَغطَّ ريق  الطَّ ذلك  في  الدِّيار  اإلى  طريقنا  َن�ُصقُّ  ا  ُكنَّ وبينما 

اأْن  حاولنا  ولكنَّنا  والآخر.  الحين  بين  تنزلق  يَّارة  ال�صَّ اأنَّ  نا 
ْ
�َصَعر الكثيفة، 

نا،  "َر�ِصل" الم�صكين ُفر�صة لإثبات جدارته. ولِكنَّ األ�ِصَنَتنا واأْن َنمنح  ن�صبط 

"َر�ِصل"  ْمِتنا وقًتا اأطول! ُقلنا لـِ  ن ِمن الحفاظ على �صَ ويا لالأ�صف، لم نتمكَّ

رعة قلياًل يا َر�ِصل؟" بُلطٍف �صديد: "َهل ُيمكنك اإبطاء ال�صُّ

لم  واإْن  تك�صا�س.  ِمن  نا  اأنَّ ر  "َتَذكَّ بغ�صب:  نقول  اأنف�صنا  وجدنا  واأخيًرا، 

رعة �صتقتلنا جميًعا! ما َتفعله لي�س اآمًنا!" ُتَخفِّف ال�صُّ

في  "تانيا"  و  اأنا  واعترا�صنا  انفعاُلنا  زاد  ُكلَّما  ه  اأنَّ الوا�صح  ِمن  كان 

يَّارة. وقد كان َيقول  ر "َر�ِصل" وَطْي�صه في قيادة ال�صَّ ، زاد َتَهوُّ
ِّ
المقعد الخلفي

يَّارة في ظروٍف اأ�صواأ ِمن تلك  َّ
ه ُمعتاٌد على قيادة ال�ص ريق اإنَّ باإ�صراٍر َطوال الطَّ

ا �صَنجتاز  ريق اإْن ُكنَّ ه ِمن ولية مي�صيغان. وقد كنُت اأ�صاأل نف�صي َطوال الطَّ لأنَّ

تلك المحنة بنجاح!
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ريق  الطَّ ذلك  في  تفتي�س  ُنقطة  ل  اأوَّ اإلى  فيه  لنا  َو�صَ الَّذي  الوقت  وفي 

، والَّذي َيخلو ِمن اأيِّ حواجز جانبيَّة، كان 
ِّ
ي اإلى الُجزء الغربي ويل الموؤدِّ الطَّ

يطرة.  ال�صَّ اأنَّ الأمور تحت  يبدو  اأكبر. ومع ذلك، كان  الثَّلج يت�صاقط بكثافة 

واتِّخاذ  ليم  ال�صَّ التَّفكير  على  القدرة  وانعدام  المطلوبة  الخبرة  غياب  وفي 

ويلة. ولكنَّ اأحوال  حلة الطَّ
ِّ
رنا اإكمال الر

َّ
قرارات �صليمة في ذلك الموقف، َقر

وحينئٍذ،  الُمنهمرة.  لوج  الثُّ غزارة  ب�صبب  فاأكثر  اأكثر  ت�صوء  كانت  ق�س  الطَّ

وؤيا 
ُّ
الر وَتجعل  َتع�صف  راحت  يح 

ِّ
الر اأنَّ  �صيَّما  ول   – ا  حقًّ ُمرعًبا  الأمر   بدا 

معدومة تقريًبا.

نا لن نجد  ه حال اجتياز ُنقطة التَّفتي�س الأولى، فاإنَّ اأنَّ ُكنَّا جميًعا َنعلم 

و)زوجته(  "ريك"  ديقانا  �صَ كان  العودة.  اأو  ال�صتراحة  اأو  ف  للتَّوقُّ مكاًنا 

َمرَمى  َنبقى على  اأْن  الأماميَّة. وُكنَّا نحاول جاهدين  يَّارة  ال�صَّ في  "داون" 
اأْن  اإلى  ل معهما. ولكنَّ العا�صفة كانت تزداد �صوًءا  الب�صر ول نفقد التَّوا�صُ

يَّارة  وؤية معدومة تماًما. ومع ذلك، بقي �صديقنا )َر�ِصل( يقود ال�صَّ
ُّ
�صارت الر

يَّارة تنزلق اأكثر فاأكثر. رعة، كانت ال�صَّ ب�صرعة. وب�صبب ال�صُّ

رعة!" ا: "هذه َحماقة! يجب عليك اأْن ُتبطئ ال�صُّ قلُت ُمْحَتجًّ

الثَّلج  َترى  اأْن  عليك  يجب  َبْعد.  �صيًئا  َتَر  لم  "اأنَت   :
َّ
اإلي ينظر  وهو   قال 

في مي�صيغان!"

ريق وارتطَمْت ب�صيٍء ما! يَّارة عن الطَّ وفجاأًة، انحَرَفْت ال�صَّ

يَّارة وارتطمنا  يطرة على ال�صَّ ا نخ�صاه. فقد َفَقدنا ال�صَّ واأخيًرا، َحَدث ما ُكنَّ

يَّارة، ا�صت�صلمنا! . وبعد محاولٍت عديدة لت�صغيل ال�صَّ
ٍّ
بجداٍر ثلجي

جل�صنا هناك م�صدومين دون اأْن نقول كلمة واحدة. 

 
ْ
، بين ُنقطَتي

ٍّ
لقد َعِلقنا في الثَّلج و�صط عا�صفة هوجاء، في بلٍد �صيوعي
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حنا الجنود اأْن  لة، في مكاٍن َن�صَ تفتي�س، في ُمنت�صف اللَّيل، في �صيَّارة ُمَعطَّ

ُتَعبِّر عن حاجتنا  الَّتي قد  َن�صتخدم فيه الإ�صارات  اأْن  اأحًدا فيه، بل  ُنَكلِّم  ل 

ا �صنغيب عن العمل في اليوم التَّالي دون  اإلى الم�صاعدة! وفوق هذا ُكلِّه، ُكنَّ

!
ٍّ
اإذن ر�صمي

اأيِّ �صخ�س. لذلك، فقد ابتداأنا  اللَّوم على  اإلقاء  لم َتُكن هناك فائدة ِمن 

فوًرا في التَّفكير في اأف�صل و�صيلٍة للنَّجاة. كان عددنا اأربعة، وبف�صل رحمة 

 
ِّ
رقي ال�صَّ الجزء  ِمن  دافئة  كبيرة  انيَّات  بطَّ ا�صترينا  قد  جميعنا  ُكنَّا  اهلل، 

ه "ريك" و"داون" اإلى غيابنا  لَّينا اأْن َيَتَنبَّ كَتْذكارات! وحينئٍذ، اجتمعنا و�صَ

زمة  الالَّ الم�صاعدة  ُير�صلوا  واأْن  الثَّانية،  التَّفتي�س  ُنقطة  اإلى  و�صولهما  عند 

نا اأم�صينا ليلة طويلة وباردة وُمزعجة. اإلينا. ولكنَّ

نا  واأنَّ �صاقط  التَّ عن  ف  توقَّ قد  الثَّلج  اأنَّ  لحظنا  م�س،  ال�صَّ اأ�صَرَقْت  وحين 

عالقون في اأكواٍم ِمن الثَّلج الُمتراكم.

" بالمجيء اإلينا. والأمر الُمَحيِّر  ُثمَّ جاءت النَّجدة. فقد ابتداأ جنود "الَعُدوِّ

"الأعداء" األمانيِّين �َصرقيِّين  فوا كاأعداء. كان هوؤلء 
َّ
هم لم يت�صر اأنَّ ا هو  حقًّ

وا لم�صاعدتنا.  راأونا عالقين في الثَّلج ف�صعروا بالتَّعاُطف معنا وَهبُّ

اأْن  حاولنا  "�صيوعيِّين"،  مع  للتَّحدُّث  يا�صيَّة  ال�صِّ العواقب  ِمن  وخوًفا 

اأذكر  الم�صاعدة. وما زلُت  اأمريكيِّين، فرف�صنا  نحافظ على كرامتنا كجنوٍد 

يَّارة وَعَر�س علينا اإبريقًا من القهوة  بو�صوح اأنَّ اأحدهم وقف عند نافذة ال�صَّ

الدِّعائيَّة  والحرب  الأوامر  ب�صبب  ولكن  رائًعا!  القهوة  منظر  كان  اخنة.  ال�صَّ

، لم َي�َصُعنا التَّفكير اإلَّ في 
ِّ
يوعي �س والتَّهديد ال�صُّ َج�صُّ الَّتي ُتَحذِّر ِمن اأخطار التَّ

ه قد يكون جا�صو�ًصا. لذلك فقد َرَف�صنا ُمبادرته اللَّطيفة. والحقيقة هي اأنِّي  اأنَّ

اأرى الآن �ُصْخف ما فعلناه. 

لة وا�صطحَبْتنا  يَّارات الُمَعطَّ ة ِلَقْطر ال�صَّ وفي النِّهاية، جاءت �صاحنة خا�صَّ

ر �صبب عودتنا اإلى برلين، ُرْحُت 
ِّ
ا نحاول جاهدين اأْن ُنَبر اإلى برلين. وبينما ُكنَّ
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ن ِمن  اأتمكَّ "اأعدائنا". ولم  الَّذي بدا ظاهًرا على وجوه  اللُّْطف  ر في ذلك  اأَُفكِّ

يوعيِّين  اخنة ِمن ذهني. فقد كنُت اأتخيَّل ال�صُّ َحْذف �صورة اإبريق القهوة ال�صَّ

ه   القهوة. وكما نقراأ في رومية 12، فاإنَّ
َّ
ي َقدَّم اإلي وحو�ًصا كا�ِصَرة. ولكنَّ َعُدوِّ

قد "َجَمَع َجْمَر َناٍر على َراأ�صي".

يار العودة إىل الدِّ

ت�صايْقُت  جرى،  ما  ُكلِّ  في  الدِّيار-  اإلى  عودتي  -بعد  ُت 
ْ
ر َفكَّ عندما 

ا لال�صتراك  َمْدُعوًّ اأكون  اأْن  الُممكن قبل �صهٍر واحٍد فقط  كثيًرا لأنِّه كان ِمن 

التَّغييرات  بع�س  ْت  َطراأَ فقد  الآن،  ا  اأمَّ الأ�صخا�س.  هوؤلء  وَقتل  الحرب  في 

يا�صيَّة الَّتي َجَعَلْت هوؤلء الأ�صخا�س اأنف�صهم ُحلفاء لنا. وقد كانت ُهناك  ال�صِّ

حقيقة �صاطعة وهي اأنَّ �صيًئا لم يتغيَّر على اأر�س الواقع. فالتَّغيير الوحيد 

اٍم قليلة وخرجوا  اأيَّ العالم اجتمعوا قبل  اأنَّ عدًدا ِمن قادة  الَّذي ح�صل هو 

بِب�صعة قرارات. وفجاأًة، �صار َعُدوِّي �صديًقا لي! وما اأكثر ما �صايقني ذلك!

هي  الَّتي  الُجدران  تلك  اإلى  اهلل  َينُظر  كيف  نف�صي  وبين  بيني  ت�صاءْلُت 

ْنع الإن�صان. ُثمَّ ت�صاءْلُت كيف ُيريدني اهلل اأْن اأنظر اإليهم. فهل محبَّتي  ِمن �صُ

ة؟ اأم اأنَّ هناك �ُصلطة اأعلى تدعونا  لطات الب�صريَّ لالآخرين َمرهونة بموافقة ال�صُّ

اإلى الُهدنة وهدم تلك الُجدران؟ وحين بداأُْت درا�صتي للكتاب المقدَّ�س، اأدرْكُت 

يِّد الم�صيح، فاإنَّ تلك الُجدران قد ُهِدَمْت قبل نحو  ُه ِمن خالل ما َفَعَلُه ال�صَّ اأنَّ

األفي �َصنة. 

ط ياج امُلتوسِّ يسوع نََقَض حائط السِّ

ة  ا للنِّزاعات القوميَّ في َزَمن العهد القديم، كان العبرانيُّون م�صدًرا رئي�صيًّ

الَّذي  عب  ال�صَّ اإبراهيم ون�صله ليكونوا  الُمحيط بهم لأنَّ اهلل اختار  العالم  مع 
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داود  الُملوك  زمن  ِمن خالله. وفي  الأخرى  لالأمم  ذاته  وُيعِلن  فيه  �صَيعمل 

ة  مَّ
ة الَّتي ت�صتوطنها الأُ و�ُصليمان وَمن َمَلَك بعدهما، كانت المنطقة الجغرافيَّ

هم  ا اأنَّ غرور اليهود واعتقادهم اأنَّ ة ُتَعدُّ "َبَلد اهلل". وِمن الموؤ�صف حقًّ العبرانيَّ

النَّزعة  ل جزًءا كبيًرا ِمن  ُي�َصكِّ "الُمختار" �صار  هم �صعب اهلل  الأمم لأنَّ ُنخبة 

في  للتَّفكير  يوًما  فوا  يتوقَّ لم  واليوم(  )اآنذاك  النَّا�س  ولكنَّ  لديهم.  القوميَّة 

ة بين اليهود والأُمم   الُع�صور، �صارت الُهوَّ
ِّ
ة. وعلى َمر مَّ

�صبب اختيار هذه الأُ

اأكبر حاجٍز في التَّاريخ بين فئتين ِمن النَّا�س.

اختيار  �صبب  اإدراك  ِمن  جميًعا  يمنعنا  الحاجز  هذا  اأنَّ  هو  والموؤ�صف 

 )3  :60 6؛   :49 6؛   :42 )اإ�صعياء  لالأمم  ُنوًرا  يكونوا  اأْن  للعبراِنيِّين:  اهلل 

فاإنَّ  ذلك،  على  26: 4(. عالوة  22: 18؛  18: 18؛  )تكوين  ُيباركوهم  واأْن 

وا الغرباء بينهم كما  ه ينبغي للعبراِنيِّين اأْن ُيِحبُّ النَّامو�س كان وا�صًحا في اأنَّ

ا ِمن  تهم. وكان ِمن َحقِّ الغريب دائًما اأْن ي�صير عبرانيًّا حقيقيًّ ُيِحبُّون خا�صَّ

ويِّين 19:  د )انظر راحاب، وراعوث، وتقاليد اأحبار اليهود( )الالَّ َهوُّ  خالل التَّ

33-34؛ الخروج 12: 38 و 48؛ اأ�صتير 8: 17(. وقد اختار اهلل اأر�س كنعان 

رق في العالم القديم لتكون َم�ْصكًنا ل�صعبه الُمختار. وقد َفَعل  عند تقاُطع الطُّ

اهلل ذلك ل لكي يمتلئوا كبرياء، ول لُيقيموا الحواجز بين الأجنا�س المختلفة، 

دوه بين الأمم. ولكنَّ النَّا�س في ذلك الزَّمان وزماننا الحا�صر  بل لكي ُيَمجِّ

ة.  ُيهِملون هذه النِّقاط المهمَّ

عوب جزًءا ِمن ملكوته.  ال�صُّ اأْن تكون جميع  اإنَّ �صوق قلب اهلل دائًما هو 

العالم  تاأ�صي�س  قبل  ُمختاًرا  كان  ي�صوع  اأنَّ  َنعلم  نا  لأنَّ ذلك  ُندرك  ونحن 

العهد  بين  ق 
ْ
الَفر اأنَّ  والحقيقة هي  ويفديهم.  الَب�َصر جميًعا  َيموت عن  لكي 

القديم والعهد الجديد ل َيْكُمن في َتغيير قلب اهلل اأو مقا�صده، بل َيْكُمن في 

و�صع  ِمن  النتهاء  بعد  جميًعا  الَب�َصر  نحو  ِمن  قلبه  واأ�صواق  ته  ُخطَّ  اإعالن 

ة. الأ�صا�صات التَّاريخيَّ
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النَّامو�س  اإليه  اأ�صار  ِلما  اإعالٍن  اأكمل  لنا  َقدَّم  الم�صيح،  جاء  عندما 

25-27؛   :24 )لوقا  الأر�س!  على  ملكوته  �س  ُيوؤ�صِّ د  الُمَتَج�صِّ اهلل  والأنبياء: 

ا 1: 18-16(.  يوحنَّ

نا َنرى  اإلى الم�صيح. وعندما َنرى الم�صيح، فاإنَّ النَّامو�س ي�صير  لقد كان 

بُمجمله  فالنَّامو�س  اأخرى(.  واأ�صحاحات   ،7-5 )َمتَّى  النَّامو�س  جوهر 

الَّتي  ريقة  ِبَذات الطَّ اإلى �صخ�س ي�صوع الم�صيح وعمله  َيَتَطلَّع بعين الإيمان 

اإلى الوراء َفنرى ي�صوع والتَّ�صحية الَّتي قام بها. وقد َفِهم  َننظر فيها الآن 

الخطيَّة  ِمن  تطهيرهم  على  قادرة  َتُكن  لم  الذَّبائح  اأنَّ  القديم  العهد   ِقدِّي�صو 

وجميع  اإبراهيم  اأنَّ  رومية  ر�صالة  ح  وتو�صِّ  .)1 اإ�صعياء  6؛   :40 )مزمور 

ِقدِّي�صي العهد القديم قد َدَخلوا ملكوت اهلل ل بالِختان ول بحفظ النَّامو�س، 

فقد  اهلل.  ملكوت  اأنا  به  اأَْدُخل  الَّذي  نف�صه  الإيمان  هو  وهذا  بالإيمان.  بل 

ذبيحة  خالل  ِمن  ا  اأي�صً مدفوعة  القديم  العهد  ِقدِّي�صي  خطايا  اأُجرة  كانت 

ته ُي�صير اإلى هذه  ي�صوع الم�صيح. وكان ِنظام الذَّبائح )في العهد القديم( ِبُرمَّ

ا. ولكنَّنا َنحظى الآن  اأ عنه �ِصْفر التَّكوين 15 اأي�صً الحقيقة. وهذا هو ما تنبَّ

الل الَّتي كانت ُت�صير اإليه! ا عن تلك الظِّ باإعالن الم�صيح نف�صه ِعَو�صً

ريَق اإلى ملكوته،  حيم ابنه لكي ُيِرينا بو�صوح الطَّ
َّ
لذلك، فقد اأر�صل اهلل الر

ًة واإلى الأبد حائط العداوة بين اليهود والأمم وبين الإن�صان 
َّ
ولكي َينق�س َمر

ا )الم�صيح( قد اأزال الحواجز غير المرغوبة  واهلل. فمن الوا�صح اأنَّ َعَمل الم�صيَّ

قيَّة بين النَّا�س؛ وهي ذات الأ�صباب الَّتي 
ْ
َنَعْتها النَّزعة القوميَّة والِعر الَّتي �صَ

َبْت في ارتكاب الإن�صان للخطايا. َت�َصبَّ

عب  اإنَّ تحقيق جميع الوعود، والعهود، والَبَركات، وحتَّى �َصَجرة َن�َصب ال�صَّ

الم�صيح  اأَْقَبُل  فعندما  الم�صيح.  ي�صوع  ب�صخ�س  جميعها  ترتبط  الُمختار، 

َبَركات  جميع  في  �صريًكا  اأ�صير  فاإنِّي  حياتي،  واأُ�صلُِّمُه  قلبي  في  بالإيمان 

 .
ِّ
ووعود اهلل المرتبطة بالعهد الإلهي
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ٍة وقبيلٍة على الفر�صة  مَّ
وِمن خالل َعَمل الم�صيح، َيح�صل ُكلُّ �صخ�ٍس واأُ

خالل  ِمن  اإليه  الدُّخول  َطريق  ِمن  اهلل  ملكوت  في  الُمواطنة  على  للح�صول 

ْت الموؤمنين  غم ِمن َت�َصتُّ
َّ
ه بالر يء الَّذي اأدرْكُته هو اأنَّ ابنه ي�صوع الم�صيح. وال�صَّ

 �َصَنة، فاإنَّ هذه الحواجز القوميَّة 
ْ
الم�صيحيِّين في مئات البالد على مدى األَفي

هذا  في  مواطنين  ِفنا  بَو�صْ ه  اأنَّ يعني  وهذا  الم�صيح.  في  جميًعا  ْت  ُنِق�صَ قد 

، فاإنِّي – وكلَّ فرد في هذه المواطنة – مدعوٌّ اإلى العي�س 
ِّ
الملكوت الم�صيحي

في مملكتي الأر�صيَّة كنزيٍل وغريب. فمواطنتي الحقيقيَّة هي في الم�صيح، 

وانتمائي الأعظم هو له.

الكلمات  اأف�ُص�س  في  الكني�صة  اإلى  ر�صالته  في  بول�س  �صول 
َّ
الر َكَتب  وقد 

ُه ُهَو ]اأْي: الَم�صيح[ �َصاَلُمَنا، الَِّذي َجَعَل الْثَنْيِن َواِحًدا، َوَنَق�َس  نَّ
التَّالية: "لأَ

ِفي  اَيا  اْلَو�صَ َناُمو�َس  ِبَج�َصِدِه  ُمْبِطاًل  اْلَعَداَوَة.  اأَِي  َط  اْلُمَتَو�صِّ َياِج  ال�صِّ َحاِئَط 

اِنًعا �َصاَلًما،  اإِْن�َصاًنا َواِحًدا َجِديًدا، �صَ َنْف�ِصِه   َيْخُلَق الْثَنْيِن ِفي 
ْ
َفَراِئ�َس، ِلَكي

ِبِه"  اْلَعَداَوَة  َقاِتاًل  ِليِب،  ِبال�صَّ اهلِل  َمَع  َواِحٍد  َج�َصٍد  ِفي  الْثَنْيِن  اِلَح   َوُي�صَ

)اأف�ُص�س 2: 16-14(. 

الكلمات  كولو�صي  في  الكني�صة  اإلى  ر�صالته  في  ا  اأي�صً َكَتب  وقد 

الَِّذي  الجديدة[  بيعة  الطَّ اأو  الجديد  الإن�صان  ]اأْي:  اْلَجِديَد  "َوَلِب�ْصُتُم  التَّالية: 

ِخَتاٌن   ، َوَيُهوِديٌّ  
ٌّ
ُيوَناِني َلْي�َس  َحْيُث  َخاِلِقِه،  وَرِة  �صُ َح�َصَب  ِلْلَمْعِرَفِة  ُد  َيَتَجدَّ

)كولو�صي   " اْلُكلِّ َوِفي  اْلُكلُّ  اْلَم�ِصيُح  َبِل   ،
ٌّ
ُحر َعْبٌد   ،

ٌّ
يِثي �ِصكِّ َبِريٌّ 

ْ
َبر َلٌة، 

ْ
 َوُغر

ر والَّذي يمنحنا التَّمكين قد 
ِّ
3: 10-11(. والحقيقة هي اأنَّ هذا الَحقَّ الُمَحر

يا�صيَّة الَّتي كنُت اأُ�صمرها في قلبي. وقد  َهَدم جميع الحواجز القوميَّة وال�صِّ

اأدرْكُت ِمن خالل هذا الَحقِّ العميق اأنَّ جميع الَّذين ُهم في الم�صيح ُهم "�صعب 

ف النَّظر عن البالد الَّتي جاءوا منها. 
ْ
ر اهلل الُمختار" ِب�صَ

ْلُت في هذا الَحقِّ الُمخت�سِّ بملكوت اهلل، َتَغيَّر عالمي باأ�ْصِره.  وعندما تاأمَّ

ل!  ُتها. 
ْ
احتَقر اأو  ة  الأمريكيَّ ُمواَطَنتي  ْدُت على 

َّ
َتَمر اأنِّي  ة  الَبتَّ يعني  وهذا ل 

�صعوري  ابتداأ  وحينئٍذ،  َوَتَملَّكني.  َغَمرني  قد  ة  بالُهِويَّ عميًقا  �صعوًرا  اإنَّ  بل 
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اأمام الإعالن الإلهي والمفهوم الجديد  الَمْزُهوُّ بالوطنيَّة والقوميَّة َيتال�صى 

ْبُت حين اأدرْكُت اأنَّ  الَّذي اأ�صبْحُت اأمتلُكُه عن هذا الملكوت العظيم. وقد َتَعجَّ

اٌت  اإمبراطوريَّ َظَهَرْت  فقد  الُع�صور.  عبر  َقدُّم  التَّ عن  ف  يتوقَّ لم  اهلل  ملكوت 

ا ملكوت اهلل فبقي  اأمَّ اأخرى.  اأمٌم  ْت  َوانخف�صَ اأَُمٌم  عديدة واخَتَفت، وارتفَعْت 

ومان. وقد 
ُّ
ات مادي وفار�س، واليونان، والر ْت اإمبراطوريَّ قائًما. فقد انقر�صَ

واأتيال  الكبير،  الإ�صكندر  اأمثال  )ِمن  الكبار  القادة  وخطط  غرور  اأنَّ  �صح  اتَّ

وهتلر،  ومو�صوليني،  ونابليون،  قي�صر،  واأغ�صُط�س  خان،  وجنكيز   ،
ِّ
الَهْوِني

ر لها.
ِّ
وحتَّى �صتالين( لم َتُكن �صوى َهباًء وَمجازَر ل ُمَبر

نبوءات العهد القدمي

 اإ�صعياء عن 
ُّ
قبل اأكثر ِمن 700 �صنة ِمن ِحقبة العهد الجديد، َتَحدَّث النَّبي

ة لملكوت اهلل فقال: َرة والأبديَّ بيعة الُمْنَت�صِ الطَّ
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َ
ر

ِد" 
َ
اإَِلى الأَب ، ِمَن الآَن 

ِّ
اْلِبر

َ
قِّ و َ

َدَها ِباْلح �صُ ْ
ع

َ
ي

َ
َتَها و

ِّ
َثب

ُ
ِلي َلَكِتِه، 

ْ
م

َ
َلى م

َ
ع

َ
و

)اإ�صعياء 9: 7-5(. 

َي�صيًرا بالنِّ�صبة  اأمًرا  اأدرْكُتُه  الَّذي  التَّعامل مع هذا الَحقِّ الجديد  َيُكن  لم 

ُكلِّ ما هو عزيٌز على  ابتداأُْت في خ�صارة  اأنِّي  ُت، بطريقة ما، 
ْ
. فقد �صعر

َّ
اإلي

قلبي. وقد دَفَعْتني ُكلُّ هذه التَّغييرات اإلى اإدراك حاجتي العميقة اإلى الَقبول 

ة ُيَهدِّد  يا�صيَّة، وحتَّى العائليَّ تي القوميَّة، وال�صِّ والنتماء. فقد كان ُفقدان ُهويَّ

اأنَّ الجن�صيَّة كانت امتياًزا ينبغي  . والحقيقة هي 
ِّ
بزعزعة كياني الأخالقي
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بواجبي  اأقوم  باأنِّي  اأ�صعر  كنُت  ا،  ُجنديًّ َفتي  وِب�صِ نظري.  في  عليه  الحفاظ 

كانت  العواطف  تلك  اأنَّ  هي  والحقيقة  الجن�صيَّة.  تلك  على  الحفاظ   في 

تتملَّكني اآنذاك.

ع  ِحِه على نف�صي هو: "اأين ينبغي اأْن اأ�صَ
ْ
وؤال الَّذي ابتداأُْت في َطر ولكنَّ ال�صُّ

اإن�صاني  ِمن  الم�صاعر هي جزء  اأنَّ هذه  ِلَلحظٍة  ُت 
ْ
�َصَعر الم�صاعر؟" وقد  هذه 

ة ينبغي التَّخلُّ�س منها. ولكن عندما واظْبُت على  ها رغبة ج�صديَّ الَعتيق، واأنَّ

 ل�صبب. 
َّ
ع هذه الم�صاعر ِفي الة، اأدرْكُت اأنَّ اهلل َو�صَ قراءة الكتاب المقدَّ�س وال�صَّ

وقد كان ُكلُّ ما ينبغي لي القيام به هو اإعادة توجيهها. 

 
َ
ا ُدِعي اإِْبَراِهيُم َلمَّ �صالة اإلى الِعبراِنيِّين: "ِبالإِيَماِن 

ِّ
وكما يقول كاتب الر

َلى اْلَمَكاِن الَِّذي َكاَن َعِتيًدا اأَْن َياأُخَذُه ِميَراًثا، َفَخَرَج َوُهَو َل  اأََطاَع اأَْن َيْخُرَج اإِ

َها َغِريَبٌة، �َصاِكًنا  نَّ
�ِس اْلَمْوِعِد َكاأَ

ْ
َب ِفي اأَر

َّ
يَماِن َتَغر َيْعَلُم اإَِلى اأَْيَن َياأِتي. ِبالإِ

َكاَن  ُه  نَّ
لأَ َعْيِنِه.  اْلَمْوِعِد  ِلهَذا  َمَعُه  اْلَواِرَثْيِن  َوَيْعُقوَب  اإِ�ْصَحاَق  َمَع  ِخَياٍم  ِفي 

�صالة اإلى 
ِّ
اِنُعَها َوَباِرُئَها اهلُل" )الر َيْنَتِظُر اْلَمِديَنَة الَِّتي َلَها الأَ�َصا�َصاُت، الَِّتي �صَ

الِعبراِنيِّين 11: 10-8(. 

هذه  عن  التَّعبير  في  ُعمري  �صنوات  اأغلبيَّة  َرْفُت  �صَ اأنِّي  الموؤ�صف  وِمن 

َحزُّب ُتجاه  ة الدَّفينة اإلى النتماء ِمن خالل تاأجيج م�صاعر التَّ بيعيَّ غبة الطَّ
َّ
الر

الوطن في اأعماقي. ولكنِّي اكت�صْفُت اأنَّ هذا النَّوع ِمن ُحبِّ الوطن هو عامٌل 

 في اأنانيَّة الب�صر وَمْيِلهم اإلى النِّزاع فيما بينهم. وفي اأغلب الأحيان، 
ٌّ
رئي�صي

ب في داخلي يترافق مع العادة الغريبة لديَّ باإظهار ولئي  َع�صُّ كان هذا التَّ

 اأَُقدِّم 
ٍّ
. وعندما لم َيُكن هناك اأيُّ �صيٍء حقيقي

َّ
ي ه معاِر�صِ

ْ
لبلدي ِمن خالل ُكر

 هو اأْن اأحتقر ُكلَّ ما ل ُيوافقني. 
َّ
له ولئي، كان الخيار الأ�صهل بالنِّ�صبة اإلي

 الَّذي يريد اهلل 
َّ
َحزُّب ل يمالأ الفراغ القلبي ولكنِّي اأدرْكُت اأنَّ هذا النَّوع ِمن التَّ

النِّزاع  اإلى  وَميلهم  بالفراغ  النَّا�س جميًعا  �صعور  �صبب  يمالأه. وهذا هو  اأْن 

ة بُمجملها، �صار وا�صًحا لديَّ اأنَّ هذا  ْلُت في الب�صريَّ والِخ�صام. وعندما تاأمَّ

اآلف  َطوال  ومات  والُخ�صُ النِّزاعات  َغذَّى  الَّذي  هو  الوطن  ُحبِّ  ِمن  النَّوع 
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المدار�س،  طلبة  بين  ومات  بالُخ�صُ )ابتداًء  الم�صتويات  جميع  على  نين  ال�صِّ

ة(.  وانتهاًء بالحروب النَّوويَّ

ب اأو  َع�صُّ غبة في قلبي لأجل التَّ
َّ
ع هذه الر وقد ِبتُّ ُمقتنًعا اأنَّ اهلل لم َي�صَ

 ِلَحْفزي على طلب ملكوته ليكون هو 
َّ
عها في ه َو�صَ النِّزاع مع الآخرين. بل اإنَّ

�س قلبي.
ْ
الَمِلك الوحيد على َعر

ُعها اهلُل في قلب الإن�صان، فاإنَّ  غبة الَّتي َي�صَ
َّ
ا َنتحدَّث عن هذه الر ا ُكنَّ وَلمَّ

ل الحديث عن  �صالة اإلى الِعبراِنيِّين. فهو ُيوا�صِ
ِّ
رني بما قاله كاتب الر هذا ُيَذكِّ

ِمن  النَّوع  اإلى هذا  َيتوقون  كانوا  الأوائل -الَّذين  الإيمان  واأبطال  اإبراهيم 

ِمْثَل  َيُقوُلوَن  ِذيَن  الَّ "َفاإِنَّ  احة في ملكوت اهلل- قائاًل: 
َّ
الر النتماء ومو�صع 

ُهْم َيْطُلُبوَن َوَطًنا. َفَلْو َذَكُروا ذِلَك الَِّذي َخَرُجوا ِمْنُه، َلَكاَن َلُهْم  نَّ
هَذا ُيْظِهُروَن اأَ

ا. ِلذِلَك َل َي�ْصَتِحي  َل، اأَْي �َصَماِويًّ ُجوِع. َولِكِن الآَن َيْبَتُغوَن َوَطًنا اأَْف�صَ
ُّ
ٌة ِللر �صَ

ْ
ُفر

ُه اأََعدَّ َلُهْم َمِديَنًة" )عبراِنيِّين 11: 16-14(.  نَّ
ِبِهِم اهلُل اأَْن ُيْدَعى اإِلَهُهْم، لأَ

الَوْصل بني النِّقاط

واأطرح  المقدَّ�س  الكتاب  اأقراأ  واأ�صبْحُت  حالي  تغيَّر  اأْن  وبعد  والآن، 

الأ�صئلة على نف�صي لفهم كالم اهلل، ُعْدُت بفكري اإلى رحلة برلين. وقد كان 

من  العديد  على   
َّ
عيني َفَتَحْت  بذوًرا  قلبي  في  زرع  قد  برلين  جدار   �صقوط 

هذه الحقائق. 

ل في جوانب هاتين المملكتين، ثارت اأ�صئلة اأخرى في  وفيما كنُت اأتاأمَّ

ْفُت  التَّاريخ بعين العتبار، توقَّ واأخْذُت  البحث  ْعُت في  َتَو�صَّ ذهني. وعندما 

اندلَعْت  الَّتي  الحروب  هذه  ُكلَّ  الكني�صة  َرْت 
َّ
َبر "كيف  نف�صي:  اأ�صاأل  وُرْحُت 

واجتياحات،  لها.  ر  َح�صْ ل  "ُمَقدَّ�َصة"  حروب  فهناك  الُع�صور؟   
ِّ
َمر على 

الإن�صان.  ق�صايا  عن  الدِّفاع  لتبرير  ُتْح�صى  ول  ُتَعدُّ  ل  "عادلة"  وذرائع 
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اهلل:  كلمة  ُتعلنها  الَّتي  دة 
َّ
الُمَجر الحقيقة  مع  ا  ُمتعار�صً بدا  ُكلَّه  هذا   ولكنَّ 

وا اأعداءكم". "اأِحبُّ

ف عن التَّفكير فيه. لذلك  َخلِّي عن هذا الأمر والتَّوقُّ احة للتَّ
َّ
لم اأ�صعر بالر

َمن  اإليها  ي�صتند  الَّتي  والُحَجج  الأ�صباب  عن  بحٍث  رحلة  في  انطلْقُت  فقد 

رة ]اأو: العاِدَلة[". وقد ابتداأُْت بدرا�صة 
َّ
يدُعوَن اإلى ما ُيعَرف بـِ "الحروب الُمَبر

تاريخ الكني�صة رغبًة ِمنِّي في معرفة كيف تعامَلْت الكني�صة مع ُكلِّ ما كان 

رة". وقد 
َّ
ة "الحرب الُمَبر َيجري اآنذاك. وقد اأرْدُت اأْن اأعرف تماًما اأ�صل نظريَّ

كان ما اكت�صْفُتُه �صاِدًما!



 اإبزمي )م�صبك( احلزام الَّذي كان 

ون يرتدونه   اجلنود النَّازيُّ

 يف احلرب العامليَّة الثَّانية، 

وقد ُنِق�َصْت عليه العبارة: "اهلل معنا".

الفصل الثَّالث

حيح اخلروج على امَلسار الصَّ





ر الإمبراطور الحماية للكني�صة الكاثوليكيَّة،  "لقد اآن الأوان الآن لكي ُيَوفِّ
في  ُيخِفقون  الَّذين  النَّا�س  َترويع  ِمن  ائ�صين  الطَّ جال 

ِّ
الر اأولئك  وَيمنع 

1
ا�صتمالتهم اإليهم".

 الُمنعقد 
ُّ
َدَرها الَمْجَمع الَكَن�ِصي اأ�صْ الَّتي  كانت هذه هي الكلمات القاتلة 

ة. وكان الأ�صاقفة الثَّالُثة الَّذين َتَراأَّ�ُصوا  في قرطاجنَّة في �صنة 404 ميالديَّ

 ،"Fortunatus و"فورت�صينيتو�س   ،"Alypius "األيبيو�س  ُهم:  الَمْجَمع 

اأوغ�صطينو�س  "القدِّي�س  با�صم  خون 
ِّ
الموؤر َيعرفه  الَّذي  هير  ال�صَّ  والأ�صُقف 

ة  ته الأ�صطوريَّ Saint Augustine". وفي هذا الَمْجَمع، َقدَّم اأوغ�صطينو�س نظريَّ

ا.  ة ر�صميًّ
َّ
ل َمر رة ]اأو: العاِدَلة[" اأوَّ

َّ
عن "الحرب الُمَبر

ما  ُيعجبني  لم  رة"، 
َّ
الُمَبر "الحرب  ة  نظريَّ درا�صة  في  ْعُت  تو�صَّ وحين 

اأجراها  ُمجادلت  مجموعة  اإلى  َيرجع  ة  النَّظريَّ هذه  فاأ�صل  اكت�صْفُته. 

ه بعد �صنواٍت  هوِتيِّين. وقد قراأُْت اأنَّ اأوغ�صطينو�س مع العديد ِمن ُخ�صومه الالَّ

الثِّقة بقدرته  اأوغ�صطينو�س في فقدان  ابتداأ  هوتيَّة،  الالَّ الُمجادلت  ِمن تلك 

على اإقناع الآخرين بالكالم. وفي ذلك الوقت، كان ُخ�صومه "الدُّوناِطيُّون" 

 للكني�صة "الكاثوليكيَّة" قبل ذلك 
ِّ
ئي�صي

َّ
(Donatists) قد انف�صلوا عن الكيان الر

جوع اإلى الكاثوليكيَّة، 
ُّ
ن. وقد حاول اأُنا�ٌس كثيرون اأْن ُيقِنعوهم بالر

ْ
بنحو َقر

ولِكن دون جدوى. فقد كان هوؤلء الدُّوناِطيُّون َغيورين لمبادئهم وماِهرين 

ا   اأمَّ
2
ا. هم كاُنوا يتزايدون عدديًّ في اإقناع الآخرين. والأخطر ِمن ذلك هو اأنَّ

الآن، في َمْجَمع قرطاَجنَّة في �صمال اأفريقيا، فقد َعَقَدْت الكني�صة الَعْزم على 

الفصل الثَّالث

حيح اخلروج على امَلسار الصَّ



َوالٌء ِمن نَوٍع آَخر48

الحكومة  ِمن  الَمْجَمع  و�صيلة. وقد طلب  "الَهراطقة" باأيِّة  لهوؤلء  َحدٍّ  ِع  َو�صْ

ومان الوثنيُّون قد 
ُّ
ل ِمن خالل اإعادة �َصنِّ قوانين كان الر ة اأْن تتدخَّ ومانيَّ

ُّ
الر

دَّ الم�صيحيِّين قبل ُعقوٍد َخَلْت. و�صعوها في الأ�صل �صِ

هائلة.  ل�صغوٍط  الأ�صل  في  �س 
َّ
يتعر اآنذاك   

ُّ
وماني

ُّ
الر الإمبراطور  كان 

�صرق  ِمن  قد جاءوا   (Visigoths) القوِطيُّون  كان  تحديًدا،  الوقت  هذا  وفي 

ومانيَّة، وراُحوا َينهبون الُمُدن 
ُّ
ة الر األمانيا وَت�َصلَّلوا َعْبر حدود الإمبراطوريَّ

الَّتي َيدخلونها. وفي نهاية الَمطاف، َنَجح هوؤلء في �َصقِّ طريقهم اإلى الُمُدن 

ة، كانوا قد ا�صتولوا على مدينة روما.  ئي�صيَّة. وبحلول �صنة 410 ميالديَّ
َّ
الر

اإنَّ  وُيقال  جوًعا.  كثيرون  مواطنون  مات  الُمخيف،  الح�صار  ذلك  وخالل 

البقاء  اأجل  ِمن  الب�صر  ُلحوم  ياأكلون  وراُحوا  الواقع  لهذا  ا�صت�صلموا  كثيرين 

على قيد الحياة.

ة  غوط الخارجيَّة الوا�صحة، لم َيُكن باإمكان الإمبراطوريَّ وب�صبب تلك ال�صُّ

 
ُّ
ة اأْن تتهاون ب�صاأن ال�صطرابات الدَّاخليَّة. وكان النق�صام الدَّاخلي ومانيَّ

ُّ
الر

في الدِّيانة الم�صيحيَّة الُمتنامية ب�صرعة هو اآخر �صيٍء يرغب الإمبراطور في 

اإلى الإمبراطور،  ة  هها َمْجَمع قرطاجنَّ الَّتي َوجَّ الدَّعوة  حدوثه. وب�صبب تلك 

ل "لإ�صالح" م�صكلة الكني�صة.  ة اأْن تتدخَّ كان ِمن دواعي �ُصرور الإمبراطوريَّ

�ُصوًما قال فيه:
ْ
َدَر الإمبراطور َمر وقد اأ�صْ

الَّذين  والهراطقة،  ين 
ِّ
الدُّوناِطي اأنَّ  ُنعلن  المر�صوم،  هذا  قت�صى 

ُ
"بم

بق�صوة  عاَقبون 
ُ
�صي اأناتنا،  وُطول  حنا 

ُ
ت�صام ب�صبب  الآن  حتَّى  َنجوا 

هذا،   
ِّ
الإمبراطوري مر�صومنا  وبموجب  ة. 

َّ
�صمي

َّ
الر لطات 

ُّ
ال�ص ل 

َ
ِقب ِمن 

ة 
َّ
اأي ِحقُّ لهم اإبرام 

َ
ه ل ي هم ملعونون، واأنَّ دِركوا اأنَّ

ُ
اأْن ي ينبغي لهوؤلء 

ة ومحرومون 
َّ
هم مو�صومون بو�صمة عاٍر اأبدي  نوٍع، بل اإنَّ

ِّ
عقود ِمن اأي

ا 
َّ
اأم ة. 

َّ
العام عات 

ُّ
والتَّجم ريفة  ال�صَّ الجتماعات  في  الم�صاركة  ِمن 

والُخرافات  عوذات  ال�صَّ ممار�صة  في  الآن  حتَّى  �صتخَدمة 
ُ
الم الأماكن 
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ة 
َّ
ق بالكني�صة الكاثوليكي

َ
ع الأيدي عليها وُتلح هيبة ف�صوف ُتو�صَ

َّ
الر

والهراطقة  ين 
ِّ
الدُّوناِطي هوؤلء  وكهنة  اأ�صاقفة  فاإنَّ  لذلك،  لة. 

َّ
ج

َ
ب

ُ
الم

ُزٍر 
ُ

َن اإلى ج
ْ
ْنَفو

ُ
دون ِمن ممتلكاتهم وي

َّ
ر

َ
ج

ُ
 وجميع العاملين معهم �صي

3
ختلفة".

ُ
ووليات م

َطَهدون  ل! لقد �صار الم�صيحيُّون الُم�صْ َتَحوُّ ا! َفيا له ِمن  ِدْمُت َحقًّ لقد �صُ

َطِهدون الآخرين الآن! في الما�صي َي�صْ

خ 
ِّ
الموؤر ويقول  ُمرِعَبْين.  ذلك  اأْعَقبا  اللَّذان  وال�صطهاد  الُعْنف  وكان 

ه في ذلك الوقت، ُعِزَل 300 اأ�صقف  "اإدوارد غيبون" (Edward Gibbon) اإنَّ
ِمن  هوؤلء  د 

ِّ
ُجر وقد  كنائ�صهم.  ِمن  ام  والُخدَّ مام�صة  ال�صَّ ِمن  اآلٍف  وب�صعة 

فيها   
َّ
ر اأ�صَ الَّتي  الحالت  وفي  نائية.  ُجُزر  اإلى  َوُنُفوا  ة  الَكَن�ِصيَّ ممتلكاتهم 

البقاء، كانوا َيخ�صعون لأنظمة �صارمة في جميع  ام على  الأ�صاقفة والُخدَّ

جوانب حياتهم. عالوة على ذلك، ُحِرَم جميع اأع�صاء كنائ�س هوؤلء الأ�صاقفة 

ومانيُّون 
ُّ
)في الُمُدن والأرياف( ِمن الحقوق الَّتي َيحظى بها المواطنون الر

عات الدِّينيَّة محظورة  بع، باتت العبادة وجميع اأ�صكال التَّجمُّ الآخرون. وبالطَّ

تماًما على الدُّوناِطيِّين. وكثيًرا ما كانت ُتْفَر�س غرامات كبيرة ِمن الذَّهب 

جن. واإْن لم يتوبوا  ة على الُمخاِلفين. وكان ُيَزجُّ بالمقاومين في ال�صِّ والف�صَّ

كان ُحْكم الإعدام هو م�صيرهم. 

ِمن  �ُصهداء  َنع  َي�صْ ه  باأنَّ اأوغ�صطينو�س  الدُّوناِطيُّون  هم  اتَّ حمة، 
َّ
للر وَطَلًبا 

عن  ح�صاٍب  بتقديم  �صُيطاِلبه  اهلل  اأنَّ  ِمن  َحذَّروه  وقد  وقادتهم.  اأ�صاقفتهم 

: "ل  ا على هذا القول، قال اأوغ�صطينو�س ِبَتَحدٍّ دمائهم في يوم الدَّينونة. وَردًّ

هداء خارج  يطان. فال وجود لل�صُّ اأعرف �صيًئا عن �ُصهدائكم. �ُصهداء! �ُصهداء لل�صَّ

4
بب. فقد اأهَلكوا اأنف�صهم باأنف�صهم". الكني�صة. كذلك، فاإنَّ ِعناد هوؤلء هو ال�صَّ
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الهوت أوغسطينوس

رة اأو العادلة"، كانت 
َّ
ة اأوغ�صطينو�س في "الحرب الُمَبر اإلى جانب نظريَّ

اأنَّ  َيرى  كان  فقد  ة.  الأبديَّ والدَّينونة  الَمْطَهر  عن  اأخرى  ُمَحيَِّرة  اآراء  له 

الل. لذلك، كان َيرى اأنَّ تعذيبهم  الدُّوناِطيِّين "م�صيحيُّون" وقعوا في َفخِّ ال�صَّ

حتَّى  ه  اأنَّ ا  اأي�صً يرى  وكان  حمة. 
َّ
الر اأعمال  ِمن  عمٌل  هو  الحياة  هذه  في 

م  ُيَدعِّ  وفي بحثه عن ما 
5
. الأبديِّ اإلى خيرهم  �َصَيوؤول  فاإنَّ ذلك  اأُْعِدموا،  لو 

عادًة  ُت�صتخَدم  المقدَّ�س  الكتاب  في  اآيًة  ا�صَتخَدم  المقدَّ�س،  الكتاب  في  ذلك 

الواردة في  ي�صوع  لكلمات  تف�صيًرا جديًدا  ابَتَدَع  باأْن  بالإنجيل  الكرازة  في 

الأ�صحاح 14 ِمن اإنجيل لوقا عن "اإْلزام" النَّا�س بدخول ملكوت اهلل. 

فقد قال اأوغ�صطينو�س:

اهلل  لعبادة  بالنَّا�س  وؤَتى 
ُ
ي اأْن  الأف�صل  ِمن  ه  اأنَّ فيه  �َصكَّ  ل  ا 

َّ
"ِمم

اأنَّ  ومع  الألم.  اأو  العقاب  ِمن  الخوف  بدافع  ل  التَّعليم،  خالل  ِمن 

ة اإهمال  تَّ َ
الو�صيلة الأولى )التَّعليم( هي الأف�صل، فاإنَّ هذا ل يعني الب

اأْن  الأوقات، يجب  اأغلب  ففي   ... الألم(.  اأو  )العقاب  الثَّانية  الو�صيلة 

هم با�صتخدام ع�صا الألم 
ِّ
ب

َ
ام الأ�صرار( اإلى ر اد كثيرون )ِمثل الُخدَّ

َ
ع

ُ
ي

 
ُّ

ب
َّ
الر  

َ
ر

َ
اأَم وقد   ...  .

ِّ
الدِّيني  

ِّ
النُّمو درجات  اأ�صمى  بلوغهم  َقبل  ت  الموؤقَّ

العظيمة. وفي  وليمته  لح�صور  يوف  ال�صُّ اإلى  الدَّعوة  بتوجيه  نف�صه 

 
6
�صور، يجب اإلزامهم بذلك".

ُ
حال َتَخلُّفهم عن الح

نُُموُّ البذرة

قد   )[Cyril] "كيِرلُّو�س"  )وُيدعى:  اأوغ�صطينو�س  ري  ُمعا�صِ اأحد  كان 

الدِّفاع  في  منه  ورغبًة  ة.  ميالديَّ  412 �صنة  في  ة  لالإ�صكندريَّ اأُ�ْصقًفا  ُر�ِصَم 
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رة 
َّ
ة الحرب الُمَبر عن اهلل وتطهير الكني�صة، َقِبل كيِرلُّو�س ما ُتنادي به نظريَّ

كيِرلُّو�س  َحذا  وقد  كثيًرا.  الأو�صاع  تقهقَرْت  منه،  وبتاأثيٍر  معها.  وانجرف 

�َصنَّ  ولكنَّه  الدُّوناِطيِّين.  وجه  في  بحزٍم  وقٍف  باأْن  اأوغ�صطينو�س  َحْذو 

"النُّوفاطيِّين"  ِمثل  اأخرى  م�صيحيَّة  مجموعاٍت  على  ا  اأي�صً �َصِر�َصة  هجماٍت 

.(Novationists)

هوؤلء  وكان  بمعتقداتها.  كة  ُمتم�صِّ م�صيحيَّة  جماعة  النُّوفاطيُّون  كان 

وراء  انجرافها  ب�صبب  قرٍن  قبل  اأي�صًا  ة  الكاثوليكيَّ الكني�صة  َهجروا  قد 

ُكلٍّ ِمن  دَّ  �َصنَّ كيِرلُّو�س وُرهبانه حمالت ا�صطهاٍد �صِ ة. وقد  ْنَيِويَّ الدُّ الأمور 

دَّ الم�صيحيِّين فح�صب،  ه حمالته �صِ الدُّوناطيِّين والنُّوفاطيِّين. ولكنَّه لم ُيَوجِّ

واأْعَدم  ِباأ�ْصِرها،  مكتباٍت  واأحرق  الَمَجاِمع،  دَّ  �صِ اأخرى  هجماٍت  قاد  بل 

 كان ي�صتطيع الو�صول اإليه. 
ٍّ
الهراطقة، واليهود، واأيَّ وثني

نيع  واأحد الأمثلة الَّتي ُترينا َب�صاعة ما كان َيجري اآنذاك هو الم�صهد ال�صَّ

الَّذي َحَدث عندما التَقْت جماعة ِمن رجال كيِرلُّو�س فيل�صوفة وثنيَّة م�صهورة 

وقد  الخيول.  ها 
ُّ
َتُجر عربة  في  ُت�صافر  كانت   (Hypatia) "هيباتيا" ا�صمها 

وا "هيباتيا" من مقعدها. وقد اأظَهر 
ُّ
جال حاًل فاأوقفوا العربة وَجر

ِّ
َعَرفها الر

عظمها  عن  لحمها  َمزَّقوا  هم  اإنَّ اإذ  ُمعاملتها  في  تو�صف  ل  ًة  وح�صيَّ هوؤلء 

ة وهي على قيد الحياة. وبعد اأْن ماتت اأخيًرا، َعَر�َس  ٍة حادَّ باأ�صداٍف َبْحِريَّ

ِمن  َمراأى  على  وارع  ال�صَّ في  ج�صدها  ِمن  ِقَطًعا  الغيورون  جال 
ِّ
الر هوؤلء 

النَّا�س، ُثمَّ األقوها في النَّار مع ُكُتبها الوثنيَّة.

يطرة. ولكن   باأنَّ الأمور قد خرَجْت تماًما على ال�صَّ
ُّ
ول �َصكَّ اأنَّ الجميع ُيِقر

ا!  ا اأي�صً ًرا، بل وعقالنيًّ
َّ
ب�صبب طبيعة تلك الِحقبة، يبدو اأنَّ ُكلَّ �صيٍء كان ُمَبر

َيقتِرُفها. وقد  الَّتي  القتل  اأحٌد ُيعاَقب على جرائم  َيُكن  وفي حالٍة كتلك، لم 

 (Theodosius "َم�صى كيِرلُّو�س في اإقناع الإمبراطور "ثيودو�صيو�س الثَّاني

ا�صطهاد  في  والإمعان  ة،  الإ�صكندريَّ ِمن  الباقين  اليهود  جميع  د 
ْ
ِبَطر  II)

قد  والدَّولة  الكني�صة  كانت  ة،  ميالديَّ  416 �صنة  وبحلول  الوثنيِّين.  الكهنة 
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ة  وا اإلى الجي�س. و�صارت المعموديَّ مُّ َتقاَرَبتا كثيًرا حتَّى اإنَّ الم�صيحيِّين ان�صَ

ُتماَر�س على ِنطاٍق وا�صٍع. بل اإنَّ َمن رف�صوا ُدخول الم�صيحيَّة كانوا ُيْطَردون 

ِمن الجي�س!

عند  ف  تتوقَّ لم  الَحقودة  الأيديولوجيَّة  هذه  اأنَّ  ا  حقًّ الموؤ�صف  وِمن 

منطق  على  الآخرون  الكني�صة  قادة  اعتمد  الع�صور،   
ِّ
َمر فعلى  كيِرلُّو�س. 

"العادلة"  وغاياتهم  اأفعالهم  على  ُمقدَّ�صة  �صبغة  لإ�صفاء  اأوغ�صطينو�س 

 التَّاريخ. فقد 
ِّ
عب علينا اأْن َنرى تكرار ذلك على َمر وتبريرها. ولي�س ِمن ال�صَّ

لو  كما  الكني�صة  ُتطاِرد  الُمَبرَّرة"  "الحرب  عن  اأوغ�صطينو�س  ة  نظريَّ كانت 

ة في تدني�س الكني�صة  ت هذه النَّظريَّ
َّ
كانت َلعنة توارَثْتها الأجيال. وقد ا�صتمر

ُخ الكني�صة 
ِّ
لِّل لكلمات ي�صوع الب�صيطة. وقد در�س موؤر  ب�صبب ذلك التَّف�صير الُم�صَ

ار F.W. Farrar" نتائَج لهوت اأوغ�صطينو�س فخرج بالعتراف 
َّ
"ف. و. فار

ريح التَّالي: ال�صَّ

ل وراء 
َّ
خ�س الأو ال�صَّ اأوغ�صطينو�س ُتهمة كونه  اإلى  ب 

َ
ُتْن�ص اأْن  "يجب 

 على ال�صطهاد وعدم التَّ�صامح، اإلى 
ْ
رعبة الَّتي ا�صتمَلت

ُ
الحوادث الم

ن 
َ
ل م

َّ
�صين لها. فقد كان اأو

ِّ
م

َ
َتح

ُ
رين الم نا�صِ

ُ
جانب كونه واحًدا ِمن الم

ل واأقوى 
َّ
ُهم بالدُّخول’. وقد كان اأو

ْ
اأ�صاء ا�صتخدام كلمات ي�صوع: ‘اأْلِزم

ة’ 
َّ
ليبي

َّ
ال�ص كاثار  ‘حمالت  اإلى  قاد  الَّذي  المبداأ  ذلك  على  �َصدَّد  ن 

َ
م

 [Spanish ’ة
َّ
[Albigensian Crusades]، و‘حروب الأرمادا الإ�صباني

[Armadas والمذابح في هولندا، و‘مذابح عيد القدِّي�س برثلماو�س’ 

ة 
َّ
الوح�صي والأعمال   ،[St. Bartholomew Day Massacres]

الخ�صي�صة،  �س 
ُّ
�ص

َ
التَّج واأعمال  التَّفتي�س،  محاكم  في   

ْ
اقُتِرَفت الَّتي 

و‘�صميثفيلد   ’Seville ‘�صيفيليا  في  ت 
َ
ر

َ
ج الَّتي  الب�صعة  والحرائق 

والم�صاِنق،   [rack] ة 
َ
كالِمْخَلع التَّعذيب  واآلت   ،’Smithfield

الأر�س... تحت  ة 
َّ

الخا�ص التَّعذيب  ف 
َ
وُغر الإبهام،  ق 

ْ
ح

َ
�ص واأجهزة 



53 حيح اخلروج على امَلسار الصَّ

َقع تاأثيره 
َ
 اأوغ�صطينو�س لحًقا، و

ُ
ه

َ
ح الَّذي اأْظَهر

ُ
�صام وب�صبب عدم التَّ

على  َطِهدين  �صْ ُ
للم يمكن  لذلك،  حقة.  الالَّ الع�صور  على  قاتٍم  َكِظلٍّ 

اإلى  اأوغ�صطينو�س بو�صفه الدَّاعي الأكبر  اإلى  اأْن ينظروا   الع�صور 
ِّ
ر

َ
م

العداوة، ووا�صع حجر الأ�صا�س للفظائع الَّتي ارتكبوها، واأْن يقتب�صوا 

ِمن  يرتعبون  النَّا�س   
ْ
َلت

َ
ع

َ
ج الَّتي  الجرائم  اأفظع  عن  للدِّفاع  اأقواله 

7
ديانة الم�صيح وكني�صة اهلل".

اأي باأنَّ 
َّ
والحقيقة هي اأنَّ اأغلبيَّة الم�صيحيِّين في يومنا هذا يوافقوني الر

رة. فنحن َنَتَحيَّر وُنْدَه�س حين نقراأ 
َّ
هذه الحوادث التَّاريخيَّة ُمَنفِّرة وغير ُمَبر

هم َينتمون  عائهم اأنَّ غم ِمن ادِّ
َّ
عن اأ�صخا�ٍس بلغوا هذا الم�صتوى الو�صيع بالر

ة بالكني�صة في تلك الأزمنة  اإلى الم�صيح. وب�صبب قراءتي للق�ص�س الُمخت�صَّ

عبة، اأْدرْكُت اأموًرا لم اأُكن اأدركها ِمن َقْبل.  ال�صَّ

ليبيَّة احلمالت الصَّ

لهوت  قبول  خطورة  على  اآخر  موؤلٌم  َمَثٌل  هي  ليبيَّة  ال�صَّ الحمالت  اإنَّ 

اأنَّ  ر ُيدركون  رة". ولكنَّ م�صيحيِّين كثيرين في وقتنا الحا�صِ
َّ
الُمَبر ب 

ْ
"الَحر

 .
ِّ
وِحي

ُّ
 والر

ِّ
يا�صي ال�صِّ عيَدْين  ليبيَّة كانت خطاأً ج�صيًما على ال�صَّ الحروب ال�صَّ

َنرى  اأْن  الُمفيد  ِمن  خاطئة،  َنَظرنا  في  الآن  تبدو  الحروب  تلك  اأنَّ  ومع 

اآنذاك. ففي  اإليها  الدَّاعين  رة في عيون 
َّ
ُمَبر نف�صها  الحروب  تلك  َبَدْت  كيف 

الثَّاني"  "اأوربانو�س  البابا  َدعا  العالم،  تغيير  اإلى  َيرمي   
ٍّ
َحما�صي  ِخطاٍب 

ة  ليبيَّ ال�صَّ الحرب  �َصنِّ  في  م�صاعدته  اإلى  والأر�س  ماواِت  ال�صَّ  (Urban II)

اقُتِرَفْت  الَّتي  عة  الُمَروِّ الجرائم  ِمن  البابا  ب  َتَعجَّ ِخطابه،  وفي  الأولى. 

تداعيات  في  ر  ُيَفكِّ وراح  الُمَقدَّ�صة،  الأر�س  في  الم�صيحيِّين  اج  الُحجَّ ِبَحقِّ 

يحدث  كان  ِلما  حدٌّ  ع  ُيو�صَ لم   اإْن  مكان  ُكلِّ  في  الكني�صة  على  ذلك 

ة  الع�صكريَّ حملته  عدالة  ِمن  واثًقا  البابا  كان  وقد  الم�صيحيِّين.  اج  للُحجَّ
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ة  الق�صيَّ هذه  عن  دفاًعا  يموتون  الَّذين  المحاربين  جميع  َوَعد  ه  اإنَّ  حتَّى 

. بالخال�س الأبديِّ

واإليك هذه الكلمات الُمْقَتَب�صة مبا�صرًة ِمن ِخطابه. وقد كان هذا الِخطاب 

ليبيَّة الأولى:  هو الَّذي اأَطَلَق �َصرارة الحرب ال�صَّ

َفراء عن الم�صيح، 
ُ

فكم �ص
ْ

�ص
َ
 – ِبو

ُّ
ب

َّ
اأُنا�صدكم - ل اأنا بل الر  ،

َّ
َثم ِمن 

َ
"و

ا ِمن جميع 
ً
باأ في ُكلِّ مكاٍن، واأْن ُتقِنعوا النَّا�س جميع اأْن ُتذيعوا هذا النَّ

الة، والفقراء، والأغنياء، اأْن 
َّ
�صاة، والَخي

ُ
نود الم

ُ
طبقات المجتمع، والج

ين  طِّ َ
نح

ُ
ار الم بيدوا هوؤلء الُكفَّ

ُ
ين، واأْن ي

ِّ
وا لنجدة اإخوتنا الم�صيحي

ُّ
ُهب

َ
ي

رين، واأعلن  ة اأبيهم ِمن اأرا�صي اإخوتنا. واأنا اأخاِطب الحا�صِ
َ
ْكر

َ
عن ب

ه �صُتْغَفر ُذنوب  ر بهذا، اأنَّ
ُ
لأولئك الغائبين، ف�صاًل عن اأنَّ الم�صيح ياأم

ة، 
َّ
جميع الذَّاهبين اإلى هناك، اإذا ما انتهت حياتهم باأغاللها الدُّنيوي

 
ِّ
م �صواء في م�صيرتهم على الأر�س، اأو اأثناء عبورهم البحر، اأو في ِخ�صَ

لطة 
ُّ
قت�صى ال�ص

ُ
ن يذهب بم

َ
ُه لُكلِّ م

ُ
ين. وهو ُغفراٌن اأمنح

ِّ
قتال الوثني

8
اها".

َّ
الَّتي اأعطاني اهلل اإي

ك. 
ُّ
التَّحر اإلى  ودفعتهم  النَّا�س  حما�صة  اأَْلَهَبْت  هذه  الحرب  خة 

ْ
ر �صَ اإنَّ 

خة النَّ�صر وراحوا يهتفون قائلين ب�صوٍت 
ْ
ر وُيقال اإنَّ الُمحت�صدين �صرخوا �صَ

ها م�صيئة اهلل!"9 ها م�صيئة اهلل! اإنَّ واحد: "اإنَّ

اِزيَّة أملانيا النَّ

ون الألمان روًحا �صبيهة بتلك  في الحرب العالميَّة الثَّانية، اأظهر النَّازيُّ

ليبيُّون في ما َم�صى. فقد كانت النُّعرة  ة الَّتي اأظهرها ال�صَّ الحما�صة الدِّينيَّ

ة �صبيهة  ة النَّازيَّ ة الألمانيَّ مزيَّ
َّ
قيَّة، والر

ْ
القوميَّة الأ�صوليَّة، والخطابات الِعر
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ة  ومانيَّ
ُّ
ة الر �َصَمْت بها الإمبراطوريَّ مات نف�صها الَّتي اتَّ اإلى َحدٍّ ُمرِعٍب بتلك ال�صِّ

لبان  ة، وال�صُّ ليبيَّة. وكانت الحما�صة النَّه�صويَّ الُمَقدَّ�صة في زمن الحمالت ال�صَّ

معة، و�صيحات الحرب هي الَّتي اأْلَهَمْت الألمان ودفَعْتهم اإلى  المعقوفة الالَّ

عب 
ُّ
�ُصِفَكْت والر الَّتي  الدِّماء  ُكلِّ  غم ِمن 

َّ
 باأ�ْصِره. وبالر

ِّ
الغربي العالم  ترهيب 

الق�صيَّة  اأنَّ  َيعتقد  جاهل  نازيٍّ  جنديٍّ  ُكلُّ  كان  الجميع،  على  َطغى  الَّذي 

الألمانيَّة عادلة، بل ُمباَركة ِمن اهلل. ويكفي اأْن ُيراِجع المرء َتْذكارات الحرب 

وعلب  جائر،  ال�صَّ عات  َولَّ كانت  فقد  الحقيقة.  هذه  لإدراك  الفترة  تلك  في 

 "Gott Mit Uns" الُجنود الألمان َتحمل نق�ًصا يقول  المجوهرات، واأحزمة 

)ومعناه: "اهلل معنا"(. 

اأ�صخا�ٍس  زيارة  بُفر�صة  "تانيا"  و  اأنا  َحظينا  األمانيا،  في  ا  ُكنَّ عندما 

ْين  ُم�ِصنَّ زوَجْين  اإلى  َتَحدَّثنا  وقد  ة.  النَّازيَّ عهد  في  الحياة  قيد  على  كانوا 

 (Hans Jacob) "يزيد ُعمر ُكلٍّ منهما على 70 �صنة وا�صمهما "هانز جيكوب

ا يافًعا في الحرب العالميَّة الثَّانية.  و"ريناتا" (Renata). كان "هانز" �صابًّ

يَّار؟ كيف  وقد �صاأْلُته: "كيف َحَدث ذلك؟ كيف انجَرَفْت اأغلبيَّة الكنائ�س مع التَّ

 بعينين ثاقبتين وقال: "قد يكون تف�صير 
َّ
ا للجميع؟" فنظر اإلي َبدا ذلك منطقيًّ

وح الَب�َصر وي�صيطر عليهم".
ُّ
ذلك �صعًبا ... ولكنَّ الأمر اجتاحنا كما َيجتاح الر

أنا

ب ِمن خالل  َع�صُّ الَّة على الكبرياء والتَّ ُت في هذه الأمثلة الدَّ
ْ
ر عندما َفكَّ

كانت  ها  اإنَّ لنف�صي  قلُت  القديمة،  الحروب  هذه  عن  قراأُْتها  الَّتي  الق�ص�س 

مواقف قديمة َعفاها الزَّمن ول وجود لها في العالم المعا�صر. ولكن ُكلَّما 

ا منِّي  طال تفكيري فيها، زادت قناعتي باأنَّ تلك المواقف كانت قريبة جدًّ

ة نف�صها موجودة في  دون اأْن اأدري. وقد َتَبيَّن لي اأنَّ هذه الدَّوافع والُعن�صريَّ

اأعماق قلبي. 
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ُت 
ْ
ر ، َتَذكَّ

ِّ
ة خالل تدريبي الأ�صا�صي ُت في التَّمرينات الع�صكريَّ

ْ
ر وعندما َفكَّ

عليها.  َيح�صدوننا  ليبيَّة  ال�صَّ الحمالت  قادة  َيجعل  اأْن  يمكن  ًعا  ُمَروِّ تمريًنا 

نا 
ْ
�صين. وقد اأُِمر اء الُمتحمِّ ا نقف في الَعراء مع 500 ِمن الُجنود الأ�ِصدَّ فقد ُكنَّ

د باأعلى  ُنَردِّ واأْن  الهواء  "الإم-16" (M-16) عالًيا في  ا�صات  َر�صَّ َنرفع  اأْن 

اأذكر جيًِّدا وجوه هوؤلء الُجنود  �صوتنا �صعاراٍت بغي�صٍة ُمختلفة. وما زلُت 

�صين. كانت ُعروُقنا َتكاُد تنفجر ِمن  ين وُمتوحِّ الُمحيطين بي. فقد كانوا جادِّ

اأفواهنا ونحُن  الُب�صاق يتطاير ِمن  َتنتفخ. وكان  راخ. وكانت خدوُدنا  ال�صُّ

راخ.  نبذل اأق�صى طاقتنا في ال�صُّ

ب وقَف اأمامنا وراح َي�صيح 
ِّ
عارات، اأذكر اأنَّ الُمَدر وفي واحٍد ِمن تلك ال�صِّ

ًدا �صعاراٍت ُمخيفة قبل اأْن يقول: باأعلى �صوته ُمَردِّ

- ما الَّذي َيجعل الُع�صب ينمو؟ -

وكان ينبغي لنا اأْن َنُردَّ باأعلى �صوٍت ُممكن: 

- "الدِّماء، الدِّماء، الدِّماء! الدِّماء هي الَّتي َتجعل الُع�صب ينمو!" -

ة اإلى اأعلى كما  دة بالِحراب بقوَّ ا�صة الُمَزوَّ �صَّ َّ
ا َنرفع اأ�صلحتنا الر وبينما ُكنَّ

دين مًعا الكلمات التَّالية: ا َن�صُرخ ُمَردِّ ماء بها، ُكنَّ ا َنْطَعُن ال�صَّ لو ُكنَّ

"َنْقُتل، َنْقُتل، بال َرْحَمة اأو َهواَدة!

َنْقُتل، َنْقُتل، بال َرْحَمة اأو َهواَدة!

َنْقُتل، َنْقُتل، بال َرْحَمة اأو َهواَدة!" 

ر فيه اآنذاك. فقد  ا ُنَفكِّ ام، ل اأدري ما الَّذي ُكنَّ ر في تلك الأيَّ اأَُفكِّ وعندما 

ا، بل كان اأ�صبه  بدا الأمر غريًبا وُم�صِحًكا في اآٍن واحد! فهو لم َيبُد �صيًئا جادًّ

ا نذهب جميًعا اإلى اجتماع  باأطفاٍل �صغاٍر يلعبون ُلعبة الحرب! بعد ذلك، ُكنَّ
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ر كثيًرا في ذلك التَّمرين. ولكن بعد اأْن  العبادة اأو لتناول الغداء دون اأْن ُنَفكِّ

ا نقوم به لم  ِحًكا الَبتَّة. فما ُكنَّ ا، اأدرْكُت اأنَّ الأمر لم َيُكن ُم�صْ ُت فيه َمِليًّ
ْ
ر َفكَّ

ا. فتلك "الألعاب" الَّتي ُكنَّا نحملها باأيدينا  َيُكن ُلعبة، بل كان �صيًئا حقيقيًّ

ا قادًرا على قتل اأُنا�ٍس حقيقيِّين. ا حقيقيًّ كانت ُتطِلق ر�صا�صً

ا�صتخدام  في  ا  جادًّ تفكيًرا  ر  اأَُفكِّ كنُت  عندما  اأنِّي  هو  ذلك  ِمن  والأخطر 

كنُت  اأنِّي  يعني  وهذا   .
ٌّ
منطقي الأمر  اأنَّ  اأ�صُعر  كنُت  الآخرين،  لقتل  �صالحي 

رون و "ُمِحقُّون"  نا ُمَتَح�صِّ ليِبيِّين لأنِّي كنُت اأُظنُّ اأنَّ �صبيًها بالنَّازيِّين وال�صَّ

ه ل باأ�س في القيام بذلك، واأنَّ اهلل كان "َمَعنا"  ُت اأنَّ
ْ
في ما نفعله. وقد �صعر

يخو�صون  كانوا  الَّذين  ومان 
ُّ
الر الجنود  اأولئك  ِغرار  وعلى  ُيباِركنا.  ه  واأنَّ

اأنَّ  اأُظنُّ  كنُت  للحرب،  الدَّاعي   
ِّ
الحما�صي البابا  لخطاب  ا�صتجابًة  المعارك 

ُت بالتَّبكيت في ما بعد واأدرْكُت حاجتي 
ْ
رة! ولكنِّي �َصعر

َّ
ق�صيَّتي عادلة وُمَبر

 الَّتي اأرعاها في قلبي.
ِّ
ر اإلى التَّوبة عن بذرة ال�صَّ

حي 
ْ
َطر زاد  وُكلَّما  اأطرحها:  الَّتي  الأ�صئلة  زادت  قراءتي،  زادت  وُكلَّما 

لالأ�صئلة، زاد �صعوري بالنزعاج. ولكنِّي ابتداأُْت في قبول كلمات ي�صوع اأكثر 

ه ُكلَّما زاد قبولي لكلمات ي�صوع، زادت الأ�صئلة الَّتي  فاأكثر. ولِكْن بدا لي اأنَّ

اأطرحها. وقد كان واحٌد ِمن الأ�صئلة الكبيرة الَّتي َطَرْحُتها َيخت�سُّ بالحروب 

الَّتي نقراأ عنها في العهد القديم. فاإْن كنُت �صاأقَبل الكتاب المقدَّ�س بُمجمله 

هة اإلى  ر الُمفارقة الكبيرة بين دعوة اهلل الُمَوجَّ َف�صِّ
فه كلمة اهلل، كيف اأُ ِبَو�صْ

�صعبه للخروج للحرب في العهد القديم، وكلمات ي�صوع الَّتي َتنهى بو�صوح 

عن الحرب في العهد الجديد؟





خزانتي يف اجلي�س – َتِمل �ِصعاًرا جديًدا )لن نقتل(!

ابع الفصل الرَّ

س إله الكتاب املقدَّ





تلك  بُكلِّ  اأفعل  "ماذا  هو:  واجَهْتني  الَّتي  الأ�صئلة  اأْعَو�س  ِمن  واحًدا  اإنَّ 

الُكُتب  ِمن  عدٍد  قراءة  وبعد  القديم؟"  العهد  في  عنها  نقراأ  الَّتي  الُحروب 

ُت بالَحْيرة. ففي مرحلة �صابقة في بداية 
ْ
و�صماع عدٍد ِمن الُمجادلت، �صعر

ة الُكتَّاب الُمحافظين  ُمطالعاتي فيما يخت�سُّ بهذا المو�صوع، بدا لي اأنَّ اأغلبيَّ

لم ُيحاِفظوا على َخطٍّ وا�صٍح وثابت، ولم يكونوا متوافقين مع تعليم العهد 

الجديد ونزيهين ب�صاأنه. فقد �صارعوا اإلى اإبداء اعترا�صهم على الدَّعوة الَّتي 

رون ا�صتراك الموؤمنين في 
ِّ
هها ي�صوع اإلينا باأْن ُنِحبَّ اأعداءنا، وراحوا ُيَبر َوجَّ

الحروب "الم�صروعة" – تماًما كما َفَعل اأوغ�صطينو�س في القديم. ِمن جهة 

رين(، 
ِّ
الُمَتَحر )اأْي:  اللِّيبراليِّين  الُكتَّاب  موؤلَّفات  بقراءة  ابتداأُْت  حين  اأخرى، 

ف العهد القديم.  وجْدُت اأنَّ ُجزًءا كبيًرا ِمن جدالهم َلم ُيْن�صِ

"غير  اإله  ه  باأنَّ اهلل  َر  وِّ �صُ الُمْحَدثين،  رين 
ِّ
الُمَتَحر موؤلَّفات  بع�س  وفي 

عنيف" ول يمكن اأْن َيدين اأو يوؤذي اأحًدا. وقد بدا اأنَّ هوؤلء الُكتَّاب ُيَروِّجون 

اإن�صاٍن  اأيَّ  على  َيْحُكَم  لن  اأكيد  بالتَّ ه  واأنَّ النَّا�س،  ُيعاِقب  ل  اهلل  اأنَّ  لفكرة 

ا جاء  وِّر هوؤلء الُكتَّاب ي�صوع بو�صفه �صخ�صً . وغالًبا ما ُي�صَ بالعذاب الأبديِّ

 بمعزٍل عن اأيِّ ُعْنٍف اأو دينونة. 
ٍّ
لكي يدعو النَّا�س جميًعا اإلى َخال�ٍس �ُصمولي

العهد  في  المذكورة  الُعْنف  اأعمال  جميع  اإنَّ  القول  اإلى  هوؤلء  َخَل�َس  وقد 

ها ناجمة عن َمْيل الإن�صان  القديم كانت خارج اإرادة اهلل. بعبارة اأخرى، فاإنَّ

اإلى "اإف�صاد ُكلِّ ما تلم�صه َيداه".

ابع الفصل الرَّ

س إله الكتاب املقدَّ
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القديم  العهد  قراءة  على  فَعَكْفُت  رين 
ِّ
الُمَتَحر راأي  اأتقبَّل  اأْن  حاولُت 

ه خطاأ ب�صريٌّ  بطريقة ُت�صاعدني على تف�صير ُكلِّ حرٍب اأو عمٍل عنيٍف على اأنَّ

د ذلك – كتلك  خارج م�صيئة اهلل الكاملة. وقد َوَجْدُت بالفعل اأمثلًة قليلًة ُتوؤيِّ

وقد  َتْقُتل".  "ل  القديم:  العهد  في  الَع�ْصر  الو�صايا  في  ورَدْت  الَّتي  العبارة 

ة اإبراهيم الَّذي َتَجنَّب الِقتال على اآبار المياه. وهناك  ا على ِق�صَّ ُت اأي�صً
ْ
عثر

: "َلْي�َس  َّبُّ
ة النَّه�صات الَّتي حدَثْت في عهد "يهو�صافاط" اإذ قال الر ا ق�صَّ اأي�صً

َيا  َمَعُكْم  َّبِّ 
الر َخاَل�َس  َواْنُظُروا  اْثُبُتوا  ِقُفوا  هِذِه.  ِفي  ُتَحاِرُبوا  اأَْن  َعَلْيُكْم 

َّبُّ َمَعُكْم" 
َتاُعوا. َغًدا اْخُرُجوا ِلِلَقاِئِهْم َوالر

ْ
 َيُهوَذا َواأُوُر�َصِليُم. َل َتَخاُفوا َوَل َتر

ام الثاني 20: 17(. )اأخبار الأيَّ

خاطئة.  كانت  رة 
ِّ
الُمَتَحر نظرتي  اأنَّ  اأدرْكُت  ما  �ُصرعان  ولِكن 

كانت  ا  اأيًّ  ، لديَّ �َصبيل  ل  ه  اأنَّ ُت 
ْ
�َصَعر تماًما،  نف�صي  �صاَرْحُت  فعندما 

كانت  ها  اأنَّ بدعوى  القديم  العهد  في  والُعْنف  الحروب  لقبول  ُمرونتي، 

)ِمن  َتْقُتل"  "ل  ة  الو�صيَّ اأنَّ  ا  اأي�صً الوا�صح  وِمن  ة".  ب�صريَّ "اأخطاء  د 
َّ
مجر

يء  ال�صَّ ولكنَّ   .
ِّ
رعي ال�صَّ غير  القتل  عن  تتحدَّث  كانت  الع�صر(  الو�صايا 

"ل  قال  الَّذي  القديم  العهد  نامو�س  اأنَّ  َوجْدُت  ي  اأنَّ هو  ا  حقًّ اأفزعني  الَّذي 

 
َّ
َمَفر ل  كان  ". حينئٍذ،  ب�ِصنٍّ ا  و�ِصنًّ بعيٍن  "عيًنا  قال  الَّذي  نف�صه  هو  َتْقُتل" 

باأمٍر  كانت  بُمجملها  القديم  العهد  في  والمعارك  الُحروب  باأنَّ  الإقرار   ِمن 

مبا�صٍر ِمن اهلل. 

هو  العك�س  اإنَّ  بل  الَبتَّة!  "ُم�صالًما"  اإلًها  القديم  العهد  في  اأِجد  لم  ل، 

ُمحاِرًبا.  اهلل  وِّر  ُت�صَ المقدَّ�س  الكتاب  اأ�صفار  اأنَّ  َوجْدُت  فقد  حيح.  ال�صَّ

)الخروج  ا�ْصُمُه"  َّبُّ 
الر ِب. 

ْ
الَحر َرُجُل  َّبُّ 

"الر الُخروج:  �ِصْفر  في  نقراأ  فنحن 

ينبغي  كان  ولكن  كبير،  تحدٍّ  اأمام  عني  َت�صَ الآيات  تلك  كانت   .)3  :15

اإله  اأفهم  اأْن  اأردُت  اإْن  الحقائق(  ِمن  )كغيرها  الحقيقة  هذه  اأقبل  اأْن   لي 

الكتاب المقدَّ�س.
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وس وس، ُقدُّ وس، ُقدُّ ُقدُّ

حمة 
َّ
الر وكثير  ا  ِجدًّ ُمْنِعٌم  اهلل  اأنَّ  ُيرينا  المقدَّ�س  الكتاب  اأنَّ  �صحيٌح 

ماألوفة  غير  الكلمة  هذه  تبدو  وقد  ُقدُّو�س.  ه  اأنَّ ا  اأي�صً ُيعلن  ه  فاإنَّ والُغفران، 

ل". فهو  ه ُمْنَعِزل، اأو بالأحرى: "ُمْنَف�صِ لدينا اليوم، ولِكنَّها َتعني في الأ�صل اأنَّ

"ُمنف�صال". والنف�صال  اأو ُمتظاهًرا بالتَّقوى، بل  اأو حاِنًقا،  ًظا،  ُمَتَحفِّ لي�س 

والَعْدل،  الأخالق،  في  ُيقا�س  ل  بما  الَب�َصر  على  َي�صمو  اهلل  اأنَّ  يعني   ُهنا 

ة.  ، والمحبَّ
ِّ
والِبر

الكتاب  القليلة عن اهلل في  الخاطفة  الوم�صات  اإحدى  َنِجد  اأْن  ويمكننا 

ماء.  ال�صَّ ِمن  روؤيا  َتَلقَّى  اإ�صعياء عندما  �ِصْفر  ِمن خالل ما جاء في  المقدَّ�س 

َرْت حياته:  اإ�صعياء نف�صه اأمام قدا�صة اهلل، َتَغيَّ
ُّ
فعندما وجد النَّبي

ال 
َ
ع  

ٍّ
�ِصي

ْ
ُكر َلى 

َ
ع ا 

ً
اِل�ص

َ
ج َد 

ِّ
ي

َّ
ال�ص ُت 

ْ
اأَي

َ
ر ِلِك، 

َ
الم ا 

َّ
زِّي ُ

ع َفاِة 
َ
و َنِة 

َ
�ص "ِفي 

ُة  اِحٍد �ِصتَّ
َ
َقُه، ِلُكلِّ و

ْ
اِقُفوَن َفو

َ
 و

ُ
اِفيم

َ
ر

َّ
َكَل. ال�ص

ْ
الأُ الَهي

ْ
اُلُه َتم

َ
اأَْذي

َ
َتِفٍع، و

ْ
ر

ُ
م

َ
و

 .
ُ
ِطير

َ
ِن ي

ْ
اْثَني

َ
ب

َ
ِه، و

ْ
َلي

ْ
ي ِرج َغطِّ

ُ
ِن ي

ْ
ِباْثَني

َ
َهُه، و

ْ
ج

َ
ي و َغطِّ

ُ
ِن ي

ْ
ٍة، ِباْثَني

َ
ِنح

ْ
اأَج

 
ُ
ُده

ْ
ج

َ
م ُنوِد. 

ُ
اْلج  

ُّ
ب

َ
ر  

ٌ
ُقدُّو�س  ،

ٌ
ُقدُّو�س  ،

ٌ
"ُقدُّو�س َقاَل: 

َ
و َذاَك  َناَدى  هَذا 

َ
و

اِرِخ، 
َّ

ال�ص ِت 
ْ
و

َ
�ص ِمْن  َتِب 

َ
اْلع اُت 

َ
ا�ص

َ
اأَ�ص ْت  َفاْهَتزَّ �ِس". 

ْ
الأَر ُكلِّ   

ُ
ِمْلء

 
ُ

اٌن َنِج�س
َ
نِّي اإِْن�ص

ٌل ِلي! اإِنِّي َهَلْكُت، لأَ
ْ
ي

َ
ُت ُدَخاًنا. َفُقْلُت: "و

ْ
ي
َ
َتالأَ اْلب

ْ
ام

َ
و

اأََتا 
َ
ر َقْد   

َّ
َني

ْ
ي

َ
ع نَّ 

لأَ ِن، 
ْ
َفَتي ال�صَّ َنِج�ِس  ٍب 

ْ
�َصع َن 

ْ
ي
َ
ب اِكٌن 

َ
�ص اأََنا 

َ
و ِن، 

ْ
َفَتي ال�صَّ

1
ُنوِد"".

ُ
 اْلج

َّ
ب

َ
ِلَك ر

َ
اْلم

اأفهم الإله  اأْن  اأردُت  اإْن  ا  اأنَّ هذا الفهم للعهد القديم ُمِهمٌّ جدًّ ُت 
ْ
وقد �َصَعر

 الَّذي اأعلن عن ذاته في الكتاب المقدَّ�س.
َّ
الحقيقي

الية َتعليًقا على  وقد َكَتب "ر. �صي. �صبراول" (R. C. Sproul) الكلمات التَّ

ُقدُّو�ٌس. فهو ل  ُقدُّو�ٌس،  ُقدُّو�ٌس،  اإنَّ اهلل  المقدَّ�س  الكتاب  "يقول  المقطع:  هذا 
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رها ثالث 
ِّ
ُه ُيَكر ُه ُقدُّو�ٌس، ُقدُّو�ٌس. بل اإنَّ ه ُقدُّو�س، اأو حتَّى اإنَّ َيكتفي بالقول اإنَّ

 ، اٍت: ُقدُّو�ٌس، ُقدُّو�ٌس، ُقدُّو�ٌس. ولكنَّ الكتاب المقدَّ�س لم َيُقل اإنَّ اهلل: ُمِحبٌّ
َّ
َمر

ه: َغ�صوٌب، َغ�صوٌب، َغ�صوٌب،  ه: َرحيٌم، َرحيٌم، َرحيٌم، اأو اإنَّ ، اأو اإنَّ ، ُمِحبٌّ ُمِحبٌّ

ه: ُقدُّو�ٌس، ُقدُّو�ٌس، ُقدُّو�ٌس،  ه يقول اإنَّ ُه: عادٌل، عادٌل، عادٌل. ومع ذلك فاإنَّ اأو اإنَّ

2
�ِس".

ْ
َمْجُدُه ِمْلُء ُكلِّ الأَر

التَّفكير  الَبتَّة. وحين ابتداأُْت في  اإنَّ هذه القدا�صة طاهرة ول عيب فيها 

 
ِّ
ُت في اأغلب الأحيان اأنِّي اأتالم�س مع م�صاعر النَّبي

ْ
في اإله العهد القديم، �َصَعر

نِّي اإِْن�َصاٌن َنِج�ُس 
اإ�صعياء في اللَّحظات الَّتي قال فيها: "َوْيٌل ِلي! اإِنِّي َهَلْكُت، لأَ

3
َفَتْيِن". َفَتْيِن، َواأََنا �َصاِكٌن َبْيَن �َصْعٍب َنِج�ِس ال�صَّ ال�صَّ

َيْخَت�سُّ بي  ُكلَّ ما  اأنَّ  اأدرْكُت فجاأًة  اأفهم قدا�صة اهلل،  اأْن  وحين حاوْلُت 

اإليه.  اأنتمي  الَّذي  عب  ال�صَّ والف�صاد: كالمي، وحياتي، وحتَّى  النَّق�س  َي�صوُبه 

"َيحفظ  اأْن  اأو  "�صالًحا"  يكون  اأْن  يحاول  ل  اهلل  فاإنَّ  ا  ِمنَّ النَّقي�س  وعلى 

اهلل  فهو  ِره.  َمْح�صَ ِمن  ًقا  َتَدفُّ ُق  َتَتَدفَّ ريعة  فال�صَّ نحن.  َنفعل  كما  ريعة"  ال�صَّ

ر، والَّذي لي�س عنده ُظْلم. اإنَّ هذا  الكامل، وهو الإله الَّذي ل ُي�صاِوم، ول يتغيَّ

هو الإله الَّذي راأيُته ُمْعَلًنا على �صفحات العهد القديم. 

ُموَسى

ف ما حدث بعد  ا عن اإظهار اهلل نف�صه َت�صِ اإنَّ اإحدى الق�ص�س الموؤثِّرة جدًّ

راح  وقد  ِلُمو�صى.  ريعة(  )ال�صَّ القديم  العهد  نامو�س  اإعطائه  ِمن  ق�صيٍر  وقٍت 

 وقد ابتداأ ُمو�َصى في الإلحاح 
4
ع اإلى اهلل قائاًل: "اأَِرِني َمْجَدَك".

َّ
ر ُمو�صى َيَت�صَ

الَّته في الُعلَّيقة  على اهلل باأْن َيك�صف له المزيد عن �صخ�صه. فهو لم َيِجد �صَ

رق الَّتي ا�صتخدمها  الُم�صتعلة، ول في عمود النَّار، ول في عمود الدُّخان )الطُّ

يكون  اأْن  اأراد  مو�صى  ولأنَّ  الإلهيَّة(.  ذاته  عن  ليعلن  ال�صابق  في  معه  اهلل 

ه  َن اهلُل لُمو�َصى اأنَّ ع اإليه اأْن ُيِريه كلَّ َمْجِده. وقد َبيَّ
َّ
ر اأقرب اإلى اهلل، فقد َت�صَ
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لُمو�َصى  �َصَمح  اهلل  ولكنَّ  �صيقتله.  ذلك  لأنَّ  قلبه  �ُصوؤْل  َيمنحه  اأْن  ي�صتطيع  ل 

لُمو�َصى:  اختباأ خلف �صخرة. فقد قال اهلل  اأْن  ِمن مجده بعد  ُجزًءا  َيرى  اأْن 

ْخَرِة، َواأَ�ْصُتُرَك ِبَيِدي  ُعَك ِفي ُنْقَرٍة ِمَن ال�صَّ نِّي اأَ�صَ
"َوَيُكوُن َمَتى اْجَتاَز َمْجِدي، اأَ

5
َحتَّى اأَْجَتاَز".

وما  ذلك؟  َحَدث  عندما  المكان  ذلك  في  وجودك  تتخيَّل  اأْن  لك  هل 

ُمو�َصى  فيها  َن  َدوَّ الَّتي  ريقة  الطَّ ولكنَّ  كهذا!  َحَدًثا  المرُء  ف  َي�صِ اأْن  اأ�صَعب 

 
َّ
ف المظهر الخارجي ا عن اأْن َي�صِ ذلك في �ِصْفر الُخروج رائعة وُمَميَّزة. فِعَو�صً

عن  ُتَعبِّر  بكلماٍت  بالَحِريِّ  َفُه  َو�صَ اأو  فاَتُه،  �صِ َف  َو�صَ اه،  اإيَّ اهلل  اأراه   الَّذي 

طبيعته وجوهره:

 .
ِّ

ب
َّ
الر ِم 

ْ
ِبا�ص َناَدى 

َ
و ُهَناَك   

ُ
ِعْنَده َقَف 

َ
َفو اِب، 

َ
ح

َّ
ال�ص ِفي   

ُّ
ب

َّ
الر "َفَنَزَل 

 
ُ
ِطيء

َ
ب وؤُوٌف، 

َ
ر

َ
و  

ٌ
ِحيم

َ
ر اإِلٌه   

ُّ
ب

َّ
الر  :

ُّ
ب

َّ
الر َناَدى 

َ
و ُه، 

َ
ام ُقدَّ  

ُّ
ب

َّ
الر َتاَز 

ْ
َفاج

 
ُ
َغاِفر اأُُلوٍف.  اإَِلى  اِن 

َ
�ص

ْ
الإِح اِفُظ 

َ
ح َفاِء. 

َ
اْلو

َ
و اِن 

َ
�ص

ْ
الإِح  

ُ
َكِثير

َ
و ِب  اْلَغ�صَ

ِة". 
َّ
اْلَخِطي

َ
ِة و

َ
ي �صِ

ْ
ع

َ
اْلم

َ
الإِْثِم و

ا اإلى  ويا لها ِمن �صورة جميلة عن رحمة اهلل! ول �َصكَّ اأنِّي �صاأبقى ُمْمَتنًّ

ِمن روعة ما حدث،  غم 
َّ
وبالر لُمو�َصى!  اهلُل  اأظَهَرها  الَّتي  حمة 

َّ
الر لتلك  الأبد 

عن  يقوله  ما  مو�َصى  لدى  زال  فما  فقط.  الحقيقة  ِن�صف  عن  ُيَعبِّر  ه   فاإنَّ

طبيعة اهلل:

َناِء 
ْ
اأَب ِفي 

َ
و َناِء، 

ْ
الأَب ِفي  اِء 

َ
الآب  

َ
اإِْثم ْفَتِقٌد 

ُ
م  .

ً
اء

َ
ر

ْ
اإِب ِرَئ 

ْ
ب

ُ
ي َلْن  ُه  لِكنَّ

َ
"و

6
ابِع".

َّ
الر

َ
اِلِث و َناِء، ِفي اْلِجيِل الثَّ

ْ
الأَب

ُتذِهلني:  تزال  ما  ابع  ال�صَّ العدد  ُمنت�صف  في  الواردة  العبارة  تلك  اإنَّ 

لن  ه  اأنَّ اهلل هو  ُمو�َصى هنا عن �صخ�س  يقوله  اإِْبَراًء". فما  ُيْبِرَئ  َلْن  ُه  "َولِكنَّ
ُيعاَقب.  اأْن  يجب  اهلل،  نامو�س  الإن�صان  َك�َصَر  فاإْن  خطيَّة.  اأيِّ  عن  َيتغا�صى 
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بعبارة اأخرى، لن َيقول اهلل لأيِّ خاطٍئ: "ل عليك ... يمكنك الن�صراف الآن 

ون�صيان ما حدث ... ل باأ�س!"

 في 
ٌ
 خطير

ٌ
لقد راأيُت ِمن خالل هذه الآيات اأنَّ الخطيئة في حياتي هي اأمر

 اأْن اأجد َحالًّ لها. 
َّ
َنَظر اهلل. لذلك، ل يمكنني اأْن اأتجاهل الخطيئة، بل يجب علي

ه ما زال التَّفكير في هذا الَحقِّ يجعلني اأَرتِعْب. ومع ذلك  ول اأُْخِفي عليكم اأنَّ

ر ِنعمة اهلل الفائقة وُغفرانه الوفير الَّذي اأْجَزَلُه  فاإنِّي اأ�صعر بالفرح حين اأتذكَّ

لنا ِمن خالل ي�صوع الم�صيح. في�صوع هو الَّذي ا�صتطاع اأخيراً اأْن ُيقدِّم الَحلَّ 

رني.  المنا�صب لكي ُيزيل هذا الذَّنب عنِّي وُيَطهِّ

ا  ٍف اأكثر غرابًة ِممَّ َفة اأخرى ِمن �صفاته ِبَو�صْ وقد َك�َصف اهلل لُمو�َصى �صِ

7
 ُهَو".

ٌ
. اإِلٌه َغُيور ٌ

َّبَّ ا�ْصُمُه َغُيور
نَّ الر

�صبق، فقال: "لأَ

" – ويا له ِمن ا�صٍم! هذا هو اإله العهد القديم. ولكنَّ 
ٌ
َّبَّ ا�صُمُه "َغيور

اإنَّ الر

ًرا )اأْي الكالم   الَّذي كنُت اأقراأ عنه موؤخَّ
َّ
مولي َف ال�صُّ هذا الو�صف ل ُي�صبه الَو�صْ

رين الُمْحَدثين، ونظرتهم ب�صاأن 
ِّ
في بداية هذا الف�صل حول موؤلَّفات الُمَتَحر

اأيِّ   بمعزٍل عن 
ٍّ
اإلى َخال�ٍس �ُصمولي النَّا�س جميًعا  مجيء ي�صوع لكي يدعو 

فات ُتْظِهُره بهيئٍة اأقرب اإلى "اهلل الُمحاِرب".  ُعْنٍف اأو دينونة(. فهذه ال�صِّ

يَسوع

ف َمن هو اهلل في العهد  كان ل ُبدَّ لي الآن اأْن اأبحث عن الكلمات الَّتي َت�صِ

اأحياًنا.  ا  ُمتناق�صة جدًّ تبدو  الكلمات كانت  اأنَّ هذه  والحقيقة هي  الجديد. 

يء  ال�صَّ تعليم  ِمن  َمَنَعُه  الَّذي  ما   ،
8
اهلل َجْوَهِر"  "َر�ْصُم  هو  ي�صوع  كان  فاإْن 

نف�صه في العهد الجديد كما هي الحال في العهد القديم؟ وكيف يمكنني اأْن 

ة على التَّعليم   للم�صيح وتعاليمه؟ فكلمات ي�صوع )الثَّوريَّ
َّ
ر المثال الَحي َف�صِّ

اأُ

ائد( الَّتي تدعونا اإلى عدم المقاومة، واإلى اإظهار الُحبِّ لأعدائنا، وحتَّى  ال�صَّ
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ا ل�صورة اهلل الُمحاِرب  اإلى الإح�صان اإلى َمن ُي�صيئون اإلينا َبَدت ُمناِق�صة جدًّ

ا  )في العهد القديم(. فاإْن كان اهلل قد قال في العهد القديم "َعْيًنا ِبَعْيٍن َو�ِصنًّ

ِقيَل:  ُه  نَّ
اأَ "�َصِمْعُتْم  الجديد:  العهد  في  يقول  اأْن  لي�صوع  ُيمكن  هل   

9
،" ِب�ِصنٍّ

َلَطَمَك  َمْن  َبْل   ،
َّ
ر ال�صَّ ُتَقاِوُموا  َل  َلُكْم:  ُقوُل  َفاأَ اأََنا  ا  مَّ

َواأَ  . ِب�ِصنٍّ َو�ِصنٌّ  ِبَعْيٍن  َعْيٌن 

بين  التَّوفيق  يمكنني  وكيف   
10

ا"؟ اأَْي�صً الآَخَر  َلُه  ْل  َفَحوِّ الأَْيَمِن  َخدَِّك   َعَلى 

هذه الختالفات؟

اهلل ال يتغيَّر

العهد  اإلى  القديم  العهد  ِمن  ل  الحا�صِ التَّغيير  اأنَّ  اإدراك  في  ابتداأُْت  لقد 

طريقة  في  تغيير  هو  بل  فاته،  �صِ اأو  اهلل  طبيعة  في  تغييًرا  لي�س  الجديد 

عبادتنا له وفي الكيفيَّة الَّتي نحيا بها في ملكوته. فقلب اهلل لم يتغيَّر يوًما. 

ر. فالكتاب المقدَّ�س ُيخبرنا اأنَّ اهلل  والحقيقة هي اأنَّ اهلل ال ي�صتطيع اأْن يتغيَّ

 َوَل 
ٌ
ر: "الَِّذي َلْي�َس ِعْنَدُه َتْغِيير َيخلو ِمن اأيِّ �صيٍء ُي�صيُر اإلى اأنَّ طبيعته قد تتغيَّ

11
ِظلُّ َدَوَراٍن".

 - القديم  العهد  في  الحال  هي  كما   - اهلل  اأنَّ  الجديد  العهد  في  َنرى 

جادٌّ  وهو  دائًما.  كان  كما  ملكوته  تاأ�صي�س  على  وعازٌم   ،
ٌ
وغيور ُقدُّو�ٌس، 

�صة له وحده – تماًما كما كان 
َّ
ا في ُمطالبتنا باأْن تكون حياتنا ُمَكر اأي�صً

ُيطاِلبنا بذلك في العهد القديم. وبهذا المعنى، يمكنك اأْن تدعوه اإِلًها "غيوًرا". 

 الَّذي َيبتغيه 
َّ
الم" لي�س غايًة في َحدِّ ذاته ولي�س الهدف النِّهائي ْنع "ال�صَّ ف�صُ

في  له   
ِّ
الحقيقي تكري�صنا  تاأثير  عن  َتَحدَّث  ي�صوع  اأنَّ  هي  والحقيقة   اهلل. 

عالقاتنا فقال: 

 
َ
لأُْلِقي ِجْئُت  ا 

َ
م �ِس. 

ْ
الأَر َلى 

َ
ع ا 

ً
اَلم

َ
�ص  

َ
لأُْلِقي ِجْئُت  نِّي 

اأَ وا  َتُظنُّ "َل 
دَّ 

َنَة �صِ
ْ
الب

َ
و اأَِبيِه،  دَّ 

اَن �صِ
َ
الإِْن�ص َق 

ِّ
لأَُفر ِجْئُت  نِّي  َفاإِ ًفا. 

ْ
ي

َ
�ص ْل 

َ
ب ا 

ً
اَلم

َ
�ص
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ا 
ً
ب اأَ  

َّ
ب

َ
ح اأَ ْن 

َ
م ِتِه. 

ْ
ي
َ
ب اأَْهُل  اِن 

َ
الإِْن�ص  

ُ
َداء

ْ
اأَع

َ
و اِتَها. 

َ
م

َ
ح دَّ 

�صِ َة  اْلَكنَّ
َ
و َها، 

ِّ
اأُم

ِمنِّي   
َ
اأَْكَثر َنًة 

ْ
اب اأَِو  ًنا 

ْ
اب  

َّ
ب

َ
اأَح ْن 

َ
م

َ
و ِنــي،  َتِحقُّ

ْ
�ص

َ
ي َفاَل  ِمنِّي   

َ
اأَْكَثر ا 

ًّ
اأُم  

ْ
 اأَو

12
ِني". َتِحقُّ

ْ
�ص

َ
َفاَل ي

التَّغيري

الم  ومع اأنَّ ي�صوع تحدَّث – كما راأينا - عن حدوث عداوات وفقدان ال�صَّ

ي�صوع  َنَعُه  �صَ الَّذي  التَّغيير  اأنَّ  اإلَّ  له،  تكري�صنا  ب�صبب  عالقاتنا  بع�س  في 

اأنَّ  ومع  ا.  اأي�صً ا  جذريًّ بل  فح�صب،  هائاًل  يُكن  لم  الأر�س  اإلى  جاء  عندما 

يء الَّذي  امية اإلى َح�صاد نفو�س الب�صر ما تزال ُم�ْصَتِعَرة، فاإنَّ ال�صَّ
َّ
الحرب الر

يطان( ل  َتَغيَّر هو طبيعة هذه الحرب؛ فقد اأ�صَبَحْت الحرب روحيَّة )مع ال�صَّ

يطان  ة )مع الب�صر(، والأ�صلحة روحيَّة وغير مرئيَّة )ُت�صَتخَدم �صدَّ ال�صَّ ج�صديَّ

( ل اأر�صيَّة )مثل الَّتي 
ِّ
اته، ولربح النُّفو�س اإلى ملكوت اهلل بالإيمان القلبي وقوَّ

ا�صُتخِدَمْت �صدَّ الب�صر في العهد القديم(. فبينما كنُت اأقراأ الِعَظة على الَجَبل 

ُيجِري،  ي�صوع  اأنَّ  لديَّ  وا�صًحا  �صار   ،)7-5 الأ�صحاحات   - متى  )اإنجيل 

ة في َنَمط حياتنا، وعبادتنا، و�صلوكنا. وهو  ، تغييراٍت ُمهمَّ اأدنى �َصكٍّ دون 

ُه  نَّ
ة في الِعَظة على الجبل بالعبارة "�َصِمْعُتْم اأَ ُي�صير اإلى تلك التَّغييرات الجذريَّ

اٍت. وهو 
َّ
ُه ِقيَل ِلْلُقَدَماِء" اإذ َي�صتخِدمها �ِصتَّ َمر نَّ

ِقيَل" اأو العبارة "َقْد �َصِمْعُتْم اأَ

َيفعل ذلك كما لو اأنَّ التَّغييرات الَّتي كان ُيجريها بكلماته هذه قد جاء زمن 

ا�صتحقاقها لتلغي القديم الَّذي يبدو كما لو اأنَّ �صالحيَّته انتهت منذ قرون 

ا.  ُمِهمٌّ جدًّ
ٌ
ُقوُل َلُكْم ...". وهذا اأمر ا اأََنا َفاأَ مَّ

عديدة، فيقول: "َواأَ

اأنَّ تغييًرا بهذا الحجم قد  ل هو  الأوَّ ا:  ُمِهمًّ �َصَببان َيجعالن ذلك  وهناك 

اإلى  الوحيد  بيل  ال�صَّ هو  الحقيقة  بهذه  اإقراري  اأنَّ  ُت 
ْ
�َصَعر وقد  ا.  حقًّ َحَدث 

دق في التَّوفيق بين العهَدْين )القديم والجديد(. وكما هي حال التَّغييرات  ال�صِّ

الهيكل وفي الخال�س، فاإنَّ  العبادة في  اإلى  النَّظر  الَّتي ح�صَلْت في كيفيَّة 
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َنْت َنَمط الحياة، والعبادة، والحرب هي تغييرات ل  مَّ هذه التَّغييرات الَّتي َت�صَ

�صالة اإلى الِعبراِنيِّين يقول: 
ِّ
ُي�صتهان بها. لذلك فاإنَّ كاتب الر

ُقوُل 
َ
ُه ي نَّ

 ِلَثاٍن. لأَ
ٌ
ع �صِ

ْ
و

َ
 م

َ
ا ُطِلب

َ
ٍب َلم

ْ
ي

َ
ُل ِباَل ع

َّ
 َكاَن ذِلَك الأَو

ْ
ُه َلو "َفاإِنَّ

اِئيَل 
َ
ر

ْ
ِت اإِ�ص

ْ
ي
َ
 ب

َ
ع

َ
ُل م

ِّ
، ِحيَن اأَُكم

ُّ
ب

َّ
ُقوُل الر

َ
 َتاأِتي، ي

ٌ
ام

َّ
َذا اأَي

َ
ا: "ُهو

ً
 َلِئم

ْ
َلُهم

ا 
َ
ا م

َّ
اأَم

َ
َل. و

َّ
َق الأَو تَّ َ

ِديًدا" ع
َ

ِديًدا. ... َفاإِْذ َقاَل "ج
َ

ًدا ج
ْ
ه

َ
ُهوَذا ع

َ
ِت ي

ْ
ي
َ
 ب

َ
ع

َ
م

َ
و

13
اَلِل".

ْ
ِمح  ِمْن ال�صْ

ٌ
 َقِريب

َ
�َصاَخ َفُهو

َ
َتَق و

َ
ع

ُت قبل قليل، 
ْ
ة اأنَّ العهد القديم لم َيُعْد لزًما. فكما ذكر وهذا ل يعني الَبتَّ

فاإنَّ قلب اهلل لم يتغيَّر يوًما. ول �َصكَّ في اأنَّ فهم قلب اهلل يمكن اأْن ي�صاعد في 

قد  الَّذي  يء  ال�صَّ فاإنَّ  لذلك  حيح.  ال�صَّ التِّجاه  توجيه حما�صتنا و�صغفنا في 

َتَغيَّر هو و�صيلة تحقيق م�صيئة اهلل واإعالنها. 

ُسْلطان يسوع

خ�س  بال�صَّ فيخت�سُّ  عنده  ف  التَّوقُّ ي�صتحقُّ  الَّذي  الثَّاني  بب  ال�صَّ ا  اأمَّ

لطان الَّذي  الم�صوؤول عن اإجراء هذا التَّغيير. في�صوع هو الوحيد الَّذي يملك ال�صُّ

�ُصل )ول حتَّى 
ُّ
ٍة كهذه. فال اأحد ِمن الأنبياء اأو الر نه اإجراء تغييراٍت جذريَّ ُيَمكِّ

ا المعمدان( يمتلك �ُصلطاًنا للقيام بهذه التَّغييرات. يوحنَّ

ول اأحد َقْبل الم�صيح اأو َبْعَدُه قد اأُْعِطي �ُصْلطاًنا لإجراء تغييراٍت كتلك الَّتي 

الَجَبل  اأنَّ العدد الأخير في ِعَظة ي�صوع على  قام بها ي�صوع. والحقيقة هي 

اأَْكَمَل َي�ُصوُع هِذِه الأَْقَواَل ُبِهَتِت  ا  َيك�صف لنا َنظرة النَّا�س اإلى تعاليمه: "َفَلمَّ

14
ُه َكاَن ُيَعلُِّمُهْم َكَمْن َلُه �ُصْلَطاٌن َوَلْي�َس َكاْلَكَتَبِة". نَّ

اْلُجُموُع ِمْن َتْعِليِمِه، لأَ

وؤال:  ال�صُّ اأَفهم  ولكي   .
َّ
اإلي بالنِّ�صبة  و�صوًحا  اأكثر  �صيٍء  ُكلُّ  باَت  والآن 

"كيف يجب علينا اأْن نتعامل مع العهد القديم؟"، كان ينبغي لي اأْن اأدرك اأنَّ 
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ر. فاهلل ما زال ُمحاِرًبا. ِمن جهة اأخرى، كان ينبغي  طبيعة اهلل لم )ولن( تتغيَّ

لي اأْن اأقَبل حقيقة اأنَّ طريقة "َخْو�س" المعركة في العهد الجديد قد �َصِهَدْت 

تغييراٍت �صاملة. 

ة املعركة اجلديدة أمثلة على ُخطَّ

ا  اأي�صً َطبَّقها  ه  اإنَّ بل  راحًة،  �صَ هذه  تعاليمه  باإعطائنا  ي�صوع  َيْكَتِف  لم 

اأراد  ة، 
َّ
َمر فذات  لنا.  َر�َصَمُه  الَّذي  الجديد  ريق  الطَّ َحيًّا على هذا  َمَثاًل  ليكون 

امريِّين لم َيقبلوهم  امريِّين، ولكنَّ ال�صَّ اأْن يدخلوا قريًة لل�صَّ ي�صوع وتالميذه 

ولم ي�صمحوا لهم بالدُّخول. 

العهد  في  ُمماِثٍل  َتَحدٍّ  في  اإيليَّا  َفَعَلُه  ما  ا  َوُيوَحنَّ َيْعُقوُب  ر  َتَذكَّ حينئٍذ، 

َماِء  ال�صَّ ِمَن   
ٌ
َنار َتْنِزَل  اأَْن  َنُقوَل  اأَْن  اأَُتِريُد   ، َربُّ ""َيا  لي�صوع:  فقال  القديم، 

ا؟" َفاْلَتَفَت ]َي�صوُع[ َواْنَتَهَرُهَما َوَقاَل: "َل�ْصُتَما  ا اأَْي�صً َفُتْفِنَيُهْم، َكَما َفَعَل اإِيِليَّ

ا�ِس، َبْل  ْنُف�َس النَّ نَّ اْبَن الإِْن�َصاِن َلْم َياأِت ِلُيْهِلَك اأَ
يِّ ُروٍح اأَْنُتَما! لأَ

َتْعَلَماِن ِمْن اأَ

ة المعركة   وبذلك، اأْظَهر ي�صوع اأنَّ ُخطَّ
15

ْخَرى". َيٍة اأُ
ْ
ْوا اإَِلى َقر ِلُيَخلِّ�َس". َفَم�صَ

في العهد الجديد َترمي اإلى خال�س الإن�صان، ل هالكه. 

وَنِجُد مثاًل وا�صًحا اآخر على ذلك عندما َجرى اعتقال ي�صوع في ُب�صتان 

ا للتَّالميذ  ا ُمهمًّ ْلِبه. وقد كانت تلك الُفر�صة در�ًصا عمليًّ جث�صيماني قبل �صَ

كان  الُب�صتان،  ذلك  في  ي�صوع  على  القب�س  ِمن  ق�صيٍر  وقٍت  فقبل  )ولنا(. 

ًة ُمختلفة تماًما عن الأولى.  ن اإر�صاليَّ ًة تت�صمَّ �ُصل ماأموريَّ
ُّ
)ي�صوع( قد اأَعطى الر

اأو�صاُهم  الأولى،  ة  الماأموريَّ ففي  الَمدى.  طويلة  �صتكون  ة  الماأموريَّ فهذه 

اآخر(.  اأيَّ �صيٍء  ي�صوع باأْن ل ياأخذوا �صيًئا معهم )ل مال، ول مالب�س، ول 

ويلة باأْن ياأخذوا معهم ب�صعة اأ�صياٍء  ة الطَّ ه اأو�صاُهم في هذه الماأموريَّ ولكنَّ

ٌء؟" 
ْ
اأَْعَوَزُكْم �َصي َهْل  اأَْحِذَيٍة،  َوَل  ِمْزَوٍد  َوَل  ِباَل ِكي�ٍس  �َصْلُتُكْم 

ْ
اأَر ""ِحيَن  قائاًل: 

َفَقاُلوا: "َل". َفَقاَل َلُهْم: "لِكِن الآَن، َمْن َلُه ِكي�ٌس َفْلَياأُخْذُه َوِمْزَوٌد َكذِلَك.""16
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باأْخِذها معهم  ي�صوع  اأو�صاهم  الَّتي  الأ�صياء  ِمن  يف" واحًدا  وكان "ال�صَّ

17
اإذ قال: "َوَمْن َلْي�َس َلُه َفْلَيِبْع َثْوَبُه َوَي�ْصَتِر �َصْيًفا".

�ُصل على �َصْيَفْين فقالوا له: "َيا 
ُّ
وبعد اأْن اأعطاهم تلك التَّعليمات، َعَثر الر

18
، ُهَوَذا ُهَنا �َصْيَفاِن". َفَقاَل َلُهْم: "َيْكِفي!"". َربُّ

هم  اإنَّ اأجل،  ْيَفْين!  ال�صَّ هذين  َحْجم  بخ�صو�س  َيتجادلون  اأُنا�ٌس  وهناك 

حجم  لتحديد  يائ�صة  محاولٍة  في  عقيمة  نقا�صاٍت  في  اأنف�صهم  ُيْقِحمون 

 
ِّ
ة في هذا الدَّر�س العملي ا كان حجمهما فاإنَّ النُّقطة المهمَّ ْيَفْين! ولِكن اأيَّ ال�صَّ

ا�س 
َّ
الح للدِّفاع عن ي�صوع. فعندما جاء الُحر هو اأنَّ ُبْطُر�س ا�صَتْخَدم هذا ال�صِّ

 
ْيِف؟"19 ِرُب ِبال�صَّ ، اأََن�صْ للقب�س على ي�صوع، �صاألُه التَّالميذ: "َيا َربُّ

َرَب َعْبَد رئي�س  ولِكن َقبل اأْن َي�صمعوا َردَّ َي�صوع، ا�ْصَتلَّ ُبْطُر�س �َصْيَفُه َو�صَ

َي�صوُع  َلَم�َس  "َمْلُخ�س". عندئٍذ،  الَعْبد  ا�ْصم  الُيْمَنى. وكان  اأُْذَنُه  َفَقَطَع  الكهنة، 

ِذيَن  نَّ ُكلَّ الَّ
َلى َمَكاِنِه. لأَ اإِ اأُْذَن َمْلُخ�س واأْبَراأها، ُثمَّ قال لُبْطُر�س: "ُردَّ �َصْيَفَك 

ْيِف َيْهِلُكوَن!"20 ْيَف ِبال�صَّ َياأُخُذوَن ال�صَّ

ل  تغييٍر جذريٌّ  ِمن  له  ويا  وو�صيَّة عظيمة!  ة  ُمهمَّ كلمات  ِمن  لها  ويا 

ُي�صتهان به! فالأمور لم َتُكن ت�صير على هذا المنوال في العهد القديم! وهذا 

ُيقال  ما  اأَقلَّ  فاإنَّ  كذلك،  المعركة.  ة  ُخطَّ في  َحَدث  قد  ما  تغييًرا  اأنَّ  يعني 

اإلى  َيلجوؤون  ]اأْي:  يف  ال�صَّ "ياأخذون  الَّذين  عن  ي�صوع  كلمات  بخ�صو�س 

ها ذات اأهميَّة عظيمة.  يف[" هو اأنَّ ال�صَّ

الباِكَرة.  الكني�صة  اإلى  تاريخه  َيرجع  لالهتمام   
ٌ
ُمثير اقتبا�ٌس  وهناك 

مة "ترتليانو�س"  وهو َيتحدَّث عن تاأثير كلمات ي�صوع هذه. فقد َكَتب الَعالَّ

ة الكلمات  )وهو اأحد الُمداِفعين الأوائل عن الم�صيحيَّة( في �صنة 190 ميالديَّ

التَّالية عن هذه الآية )متى 26: 52( وت�صاءل: 
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كان  واإْن  الحرب؟  في  ال�صتراك  على   
ُّ
�صيحي

َ
الم  

ُ
ْقِدم

ُ
ي كيف  "ولِكن 

يف 
َّ
ال�ص ذلك  دون  ْلم 

ِّ
ال�ص وقت  في  خِدم 

َ
�صي كيف  الحرب،  في  �صترك 

َ
ي

ا  يوحنَّ اإلى  جاءوا  نود 
ُ
الج اأنَّ   

ٌ
�صحيح ا�صتخدامه؟  ي�صوع  ذ 

َ
َنب الَّذي 

قائد  اأنَّ   
ٌ
و�صحيح كجنود.  لوكهم 

ُ
�ص عن  م�صورته  وطلبوا  المعمدان 

يف كان يعني 
َّ
�س عن ا�صتخدام ال�ص

ُ
ْطر

ُ
 ب

ِّ
ب

َّ
 الر

َ
ي

ْ
المئة قد اآمن. ولكنَّ َنه

21
 بعد ذلك".

ٍّ
ندي

ُ
يف( ُكلَّ ج

َّ
: من ال�ص

ْ
د منه )اأي

َّ
ر

َ
ه قد ج اأنَّ

ق�صدي  َفْهم  على  القديم  العهد  اإله  َفْهم  �صاَعَدني  المطاف،  نهاية  في 

َيْدُعنا  لم  اهلل  اأنَّ  الآن  اأدرْكُت  وقد  َقبل.  ِمن  اأعَهدها  لم  ب�صورٍة  الحياة  في 

... موتنا نحن  الموت  النِّ�صال حتَّى  اإلى  بل دعانا   ،
ِّ
لِبي ال�صَّ ال�صت�صالم  اإلى 

قد  المعركة  ة  وُخطَّ القتال  اأ�صلوب  اأنَّ  والحقيقة هي  اأنا!  – َمْ�تي  ا  �صخ�صيًّ

ا اهلل فلم يتغيَّر! را. اأمَّ َتَغيَّ

الجديد  والعهد  القديم  العهد  بين  التَّوافق  ا�صتيعاب  في  ابتداأُْت  وعندما 

رة" اأكثر �ُصْخًفا في نظري. 
َّ
ة "الُمَبر اأكثر فاأكثر، �صارت فكرة الحرب الم�صيحيَّ

 باأنِّه عندما قراأُْت تاريخ اأولئك "الِقدِّي�صين" ِمن �صنة 
َّ
ومع ذلك، يجب اأْن اأُِقر

اأوغ�صطينو�س وكيِرلُّو�س( فاإنَّ  القدِّي�س  اأمثال  )ِمن  ة  500 ميالديَّ اإلى   400

يق لم ُتفارقني. فقد ارتعْبُت ِمن َهْول نفوذهما وتاأثيرهما.  م�صاعر ال�صِّ

. فقد 
ِّ
 الذِّهني

ِّ
ي الزَّمني ولكنِّي كنُت ما اأزال اأواجه فجوًة وا�صحًة في َخطِّ

ة  ر قائاًل: "اإنَّ الكتابات الَّتي َيرجع تاريخها اإلى �صنة 400 ميالديَّ كنُت اأَُفكِّ

، ولكنَّها – من جهة اأخرى –  وما بعدها هي كتاباٌت قديمة دون اأدنى �َصكٍّ

375 �صنة ِمن ن�صاأة الكني�صة".  ُكِتَبْت بعد حوالي  ها  اإنَّ اإذ  رة  قد ُتعتَبر متاأخِّ

رة" في نحو �صنة 
َّ
ته عن "الحرب الُمَبر واإْن كان اأوغ�صطينو�س قد َكَتب نظريَّ

وؤال الَّذي نريد البحث فيه هو: ما الَّذي فعَلْتُه الكني�صة  ة، فاإنَّ ال�صُّ 410 ميالديَّ

 الع�صور؟
ِّ
قبل ذلك؟ وهل كان هذا هو اإيمان الكني�صة على َمر



ال�صطهاد يف زمن الكني�صة الباِكَرة
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ِمن  تقارير  َن�ْصر  في  الإعالم  و�صائل  ابتداأَْت  الخليج،  حرب  اقتراب  مع 

ة. وقد كنُت في ذلك  ة الع�صكريَّ ة للُقوَّ رورة الُمِلحَّ الكويت والعراق توحي بال�صَّ

الوقت �صريًحا في التَّعبير عن اآرائي ومعتقداتي حتَّى اإنَّ قادتي الع�صكريِّين 

ب باأ�صئلتهم في ُكلِّ  . وقد كنُت اأَُرحِّ
َّ
ح الأ�صئلة علي

ْ
ابتداأوا في مواجهتي وَطر

ن اأحدهم ِمن اإقناعي وتغيير راأيي. ة لأنِّي كنُت اأتمنَّى في اأعماقي اأْن يتمكَّ
َّ
َمر

عنيًفا  ا  داخليًّ راًعا  �صِ اأواِجه  كنُت  اأنِّي  اأَْذُكر  ام،  الأيَّ اأحد  َظهيرة  وفي 

ة عدًدا  حين كنُت اأْخِدم في م�صتودع الأ�صلحة. فقد َت�َصلََّمْت وحدُتنا الع�صكريَّ

ا�صات  َر�صَّ على  تركيبها  ينبغي  كان  الَّتي   )203 )فئة  القنابل  قاذفات  ِمن 

َتق�صي  تي  ُمهمَّ كانت  ة،  الع�صكريَّ الُكلِّيَّة  ِمن  وِّ  للتَّ عائًدا  كنُت  واإذ  )اإم-16(. 

بتركيب تلك القاذفات في اأماكنها. وما ِزْلُت اأذكر تماًما اأنِّي اأْم�َصْكُت باإحدى 

ا�س "اإم 16" واأنا اأ�صاأل  �صَّ َّ
ْلَك َحْوَل ما�صورة الر القاذفات في يدي، َوَلَفْفُت ال�صِّ

نف�صي: "لو كان ي�صوع مكاني، ما الَّذي �صيفعله؟" وقد َبدا اأنَّ الجواب وا�صح. 

فلو كان ي�صوع َمكاني َلما ا�صترَك في تركيب قاذفات القنابل تلك! ومع ذلك، 

فقد َبِقَيْت اأفكاري تت�صارع في داخلي في محاولة لتبرير الأمر ُكلِّه اإلى اأْن 

انتهيُت ِمن تركيب جميع القاذفات. 

قاعة  اإلى  باأ�ْصِرها  الوحدة  ا�صُتْدِعَيْت  حتَّى  طويٌل  وقٌت  َيْم�ِس  ولم 

اإلى ما  الجتماعات لح�صور اجتماٍع طارٍئ في ذلك الم�صاء. وقد ا�صتمعنا 

رة". وفي هذا الجتماع، كان النَّقيب  ة الُمَدمِّ اأ�صماُه القائد "موَجًزا عن الُقوَّ

القاعة  َيذرع  وهو  بانفعاٍل  َيتحدَّث  وكان  ا.  جدًّ �ًصا  ُمتحمِّ بالنِّيابة  ل  الأوَّ

الفصل اخلامس
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ه كان واحًدا ِمن الأ�صخا�س الَّذين َيحلمون باأوقاٍت كهذه.  ِجيَئًة َوذهاًبا لأنَّ

ه كان اأ�صلًعا  ل "بيغ دادي" (Big Daddy) لأنَّ وكان َلَقب ذلك النَّقيب الأوَّ

ه لم يتعدَّ  اإنَّ اإنَّ المرء يت�صاءل كيف  ْخٍم لِفٍت للنَّظِر َحتَّى  و�صاِحَب َبْطٍن �صَ

ه كان ُمعتاًدا  ة! ولأنَّ اإجراء قيا�صات الوزن الدَّوريَّ الحدَّ المقبول للوزن عند 

اِبَية والعبارات القا�صية، فقد كان ي�صتمتع ب�صرح  على ا�صتخدام الكلمات النَّ

ذروة  وفي  التَّهديد.  هذا  مع  للتَّعاُمل  ا  ِمنَّ ٌع  ُمتَوقَّ هو  وما  الموقف  خطورة 

 مبا�صرًة وقال: "اإْن حاول اأحٌد الدُّخول اإلى هذه المنطقة، 
َّ
الحديث، َنَظر اإلي

رة لإيقافه". ة الُمَدمِّ �ص�ف ُيطَلب منكم ا�صتخدام القوَّ

ُمماَحَكة  د 
َّ
ُمَجر ِمْن  اأْكَثر  والغريبة  ِحَكة  الُم�صْ اأفكاري  �صاَرت  وفجاأًة، 

لهوِتيَّة. فقد قلُت لنف�صي: "ح�صًنا، ل يمكنهم اإرغامي على َقْتل اأيِّ �صخ�س. 

ُكلَّما  ولِكْن  �صميَّة". 
َّ
بالر والتَّظاُهر  لنف�صي  باأفكاري  الحتفاظ  يمكنني 

ُت في الأمر اأكثر، زاد �صعوري بالتَّبكيت من اهلل. فها هو �ِصعاري الَّذي 
ْ
ر َفكَّ

ع على الِمَحكِّ الآن. وف�صاًل  خذُته في عالقتي مع اهلل "ل للُم�صاومة" ُيْو�صَ اتَّ

�صراحتي  عدم  اأنَّ  في  ا  ِجدِّيًّ ر  اأَُفكِّ ُرْحُت  للمو�صوع،   
ِّ
وِحي

ُّ
الر الجانب  عن 

اأفراد وحدتي  ُتْلِحق الأذى باأحد  الَعُدوِّ قد  دِّ على  َّ
الر بخ�صو�س موقفي ِمن 

اُت قلبي تت�صارع. ة. لذلك، كانت الأفكار تت�صارع في عقلي، وَدقَّ الع�صكريَّ

هود َسحابة ِمن الشُّ

اآباء  ِكتابات  لول  الوقت-  ذلك  -في  بالوحدة  �صاأ�صُعر  كنُت  اأنِّي  اأُظنُّ 

اأْعَطْتني  الَّتي  الُكُتب  ِمن  عدًدا  ًرا  موؤخَّ قراأُْت  قد  كنُت  فقد  الباِكَرة.  الكني�صة 

ِمن  الأولى  الثَّالثة  القرون  خالل  وُممار�صاتها  الكني�صة  اإيمان  عن  فكرة 

ة والأمريكيَّة بالُقرب  تاأ�صي�صها. فقد كان هناك العديد ِمن الَمتاِجر الإنجليزيَّ

م�صيحيَّة  مكتبة  هناك  وكانت  فيه.  ن�صكن  ا  ُكنَّ الَّذي  الع�صكريِّ  ع  الُمَجمَّ ِمن 

الُكُتب  راأيُت  حين  ا  َحقًّ ُدِه�ْصُت  وقد  الوجود.  ونادرة  عة  ُمَنوَّ ُكُتًبا  تحوي 

ا،  عاديًّ ا  اإنجيليًّ خادًما  كان  المكتبة  تلك  ماِلك  اأنَّ  فمع  هناك.  المعرو�صة 
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ة. وقد َعِلْمُت في  فاإنَّ الأ�صياء الَّتي كان َيعِر�صها في مكتبته لم َتُكن عاديَّ

يَّة كبيرة ِمن ب�صاعته ِمن مكتبة محلِّيَّة  ًرا كمِّ ه قد ا�صترى موؤخَّ وقٍت لحٍق اأنَّ

 
َّ
ُطر ر ماِلُكها اأْن ُيغلقها. ومع اأنِّي َحِزْنُت على ماِلِك تلك المكتبة الَّذي ا�صْ

َّ
َقر

وكان  زوجتي.  وحياة  حياتي  َرْت  َغيَّ الُكُتب  تلك  فاإنَّ  مكتبته،  اإغالق  اإلى 

اأحد الُكُتب الَّتي َوَجْدُتها في تلك المكتبة بعنوان: "كيف َنَجح الم�صيحيُّ�ن 

ة باِكَرة للحرب"   في اأْن يك�ن�ا ُم�صالمين في اأوقات الَحْرب: نظرة م�صيحيَّ

 (How Christians Made Peace with War: Early Christian

وقد   .(John Driver) درايفر"  "جون  للكاتب   Understanding of War)

ه �صي�صاعدني على اأْن اأكون "ُمَت�صاِلًحا مع  ا ِمنِّي اأنَّ اجتذبني ذلك الكتاب َظنًّ

ِكتابات  َيتحدَّث عن  الكتاب  اأنَّ  َوَجْدُت  الحرب. ولِكنِّي  ذاتي" في مو�صوع 

الكني�صة الباِكَرة.

َجَمعها  الَّتي  الكاملة  الموؤلَّفات  ِمثل  اأخرى هناك  ُكُتٍب  ُت على 
ْ
َعَثر وقد 

ل جميع الهراطقة  "ديفيد بيركوت" (David Bercot) تحت عنوان "فليتف�صَّ
 (Will the Real Heretics Please Stand Up) بال�ق�ف"  الحقيقيِّين 

اأ�صَرف  والَّتي  الباِكَرة  بالكني�صة  ة  الُمخت�صَّ الأ�صا�صيَّة  الَمراِجع  ِمن  وغيرها 

راَعْيه  "ديفيد بيركوت" على َن�ْصِرها. وقد َفَتَحْت لي تلك الُكُتب الباب على ِم�صْ
�ُصل. 

ُّ
ا بعد موت الر ة روحيًّ ا كني�صة َحيَّة وقويَّ ه كانت هناك حقًّ لروؤية اأنَّ

بقراءة  ابتداأُْت  حين  ولِكن  عليه.  �صاأعثر  ا  َعمَّ فكرة  اأدنى  لديَّ  َتُكن  لم 

ا،  �ُصل َزَمِنيًّ
ُّ
ِكتابات اآباء الكني�صة الباِكَرة، َتَبيَّن لي اأنِّي ُكلَّما اقترْبُت ِمَن الر

ِمن  تعاليمهم  اقتراب  وزاد  وَنقاَوتها،   الآباء  هوؤلء  كتابات  ب�صاطة  زاَدْت 

ة،  العقائديَّ الأمور  عن  اًل  وَف�صْ المقدَّ�س.  الكتاب  لكلمات   
ِّ
الحرفي التَّف�صير 

َوَجْدُت في موؤلَّفاتهم اإيماًنا َجَعل الموؤمنين َيْكِرزون بالإنجيل َوُهْم ُمَعلَّقون 

ُف�صون تهديدات الُملوك لهم لإرغامهم على اإنكار 
ْ
لبان، واآخرين َير على ال�صُّ

وَوَجْدُت  بهم.  ُتحيط  كانت  الَّتي  الُمفتِر�صة  الَحَيوانات  ِمن  غم 
َّ
بالر الم�صيح 

وعدم  ْلم  ال�صِّ عقيدة  اأنَّ  لي  َبدا  وقد  الم�صيح.  لأجل  ماتت  باأ�ْصِرها  عائالٍت 

اأ ِمن َفهمهم العامِّ لالإيمان.  المقاومة كانت ُجزًءا ل يتجزَّ
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امللكوت اجلديد

َزْت عليها الكني�صُة الباِكَرة هي  اإنَّ واحدة ِمن النِّقاط الأ�صا�صيَّة الَّتي َركَّ

–بمجيئه- ملكوته الَّذي َيملك  �س  �صَّ
اأَ ه قد  ا )الم�صيح( قد جاء، واأنَّ اأنَّ الَم�ِصيَّ

لِّي  ِفه َمِلًكا وحيًدا ل �َصريك له. وعندما كانت الكني�صة الباِكَرة ُت�صَ فيه بَو�صْ

ُمواِطنين  ِفِهم  َتعنيها تماًما! وِبَو�صْ َم�صيَئُتَك"، كانت  ِلَتُكن  َمَلكوُتَك،  "ِلياأِت 
ِلكيانهم،  اًل  ُمَف�صَّ ًفا  َو�صْ اأعطاُهم  الَّذي  هو  الَمِلَك  فاإنَّ  الملكوت،  ذلك  في 

باأنِّي  الإقرار  ِمن  لي  ُبدَّ  ول  ا.  اأي�صً واأ�صلحتهم  و�صرائعهم،  وُممار�صاتهم، 

كاُنوا  َفَقْد  الأوائل.  الم�صيحيِّين  موؤلَّفات  قراءتي  اأثناء  في  كثيًرا  �ْصُت  َتَحمَّ

 َمملوئين َرجاًء. ويبدو اأنَّ روح اهلل كان ُيَعزِّيهم باأْن ُيِريهم تحقيق مواعيد اهلل 

اأمام اأعينهم. 

الكني�صة  اآباء  ِكتابات  في  كثيًرا  َرْت 
َّ
َتَكر الَّتي  ائعة 

َّ
الر النُّبوءات  واإحدى 

الباِكَرة هي تلك النُّبوءة الَّتي َوَرَدْت في �ِصْفر اإ�صعياء عن ملكوت اهلل: 

اإَِلى   ،
ِّ

ب
َّ
الر ِل 

َ
ب

َ
ج َلى  اإِ ْد 

َ
ع

ْ
َن�ص  

َّ
"َهُلم ُقوُلوَن: 

َ
ي

َ
و ٌة، 

َ
َكِثير  

ٌ
وب

ُ
�ُصع  

ُ
َت�ِصير

َ
"و

ِمْن  ُه  نَّ
لأَ ِلِه". 

ُ
ب

ُ
�ص ِفي  ُلَك 

ْ
َن�ص

َ
و ِقِه 

ُ
ُطر ِمْن  َنا 

َ
لِّم َ

ع
ُ
َفي  ،

َ
ُقوب

ْ
ع

َ
ي اإِلِه  ِت 

ْ
ي
َ
ب

َن 
ْ
ي
َ
ب ي  ْق�صِ

َ
َفي  .

ِّ
ب

َّ
الر ُة 

َ
َكِلم  

َ
�َصِليم

ُ
اأُور ِمْن 

َ
و ُة، 

َ
ِريع ال�صَّ  

ُ
ج

ُ
َتْخر َن 

ْ
و

َ
ي

ْ
ه �صِ

اريَث[ 
َ
ح

َ
 �ِصَكًكا ]م

ْ
وَفُهم

ُ
ي

ُ
وَن �ص

ُ
ع

َ
ْطب

َ
وٍب َكِثيِريَن، َفي

ُ
ُف ِل�ُصع ْن�صِ

ُ
ي

َ
ِم و

َ
الأُم

 
َ

ب
ْ
ر

َ
وَن الح

ُ
لَّم َ

َتع
َ
َل ي

َ
ًفا، و

ْ
ي

َ
ٍة �ص

َّ
اأُم َلى 

َ
ٌة ع

َّ
اأُم  

ُ
َفع

ْ
َناِجَل. َل َتر

َ
 م

ْ
ُهم

َ
اح

َ
ِرم

َ
و

1
ُد".

ْ
ع

َ
ا ب

َ
ِفي م

ه  وَتْحقيًقا لهذه النُّبوءة، �َصَعَر هوؤلء الم�صيحيُّون اأنَّ َمِلَكهم قد جاء، واأنَّ

قد َفَعل هذه الأ�صياء عينها المذكورة في هذه الآيات، واأنَّ هذه النُّبوءة قد 

َقْت فيه. تحقَّ
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هيد يوستينوس الشَّ

حياته  �س 
َّ
َكر فيل�صوًفا   (Justin Martyr) هيد"  ال�صَّ "يو�صتينو�س  كان 

( للكرازة باإنجيل 
ِّ
بعد ولدته الثَّانية )اأْي بعد دخوله في الإيمان الم�صيحي

 150 �صنة  نحو  في  ن  َدوَّ وقد  ذلك.  �صبيل  في  �صهيًدا  مات  اأْن  اإلى  الم�صيح 

ة ِحواًرا )مناظرًة( داَر بينه وبين َرُجٍل يهوديٍّ قال له فيها ُم�صت�صِهًدا  ميالديَّ

 
ِّ
ر وال�صَّ والَقتل  الَحرب  ِمن  ُمْتَخميَن  جميًعا  ُكنَّا  "لقد   :

ِّ
النَّبي اإ�صعياء  بنبوءة 

نا َتَرْكنا الآن اأ�ْصِلَحة ُمحاربتنا في ُكلِّ مكاٍن في  وره. ولكنَّ بجميع اأ�صكاله ُو�صُ

وقد 
2
الأر�س. فقد َجَعْلنا �ُصيوَفنا �ِصَكًكا )َمَحاريَث( َوِرماَحنا اأدواٍت زراعيَّة".

َح الم�صيحيَّة 
ْ
كَتَب يو�صتينو�س في ما بعد ر�صالًة اإلى الإمبراطور ُمحاوًل �َصر

له، قال فيها: "نحُن الَّذين ُكنَّا في وقٍت �صابٍق َنْقُتل اأحدنا الآخر قد امتَنعنا 

3
الآن عن الحرب حتَّى مع اأعدائنا".

إيريناُوس أُْسُقف ليون

الباِكرين  الم�صيحيِّين  ِمن  اأ�صقٌف  العالم، كان هناك  ِمن  اآخر  وفي جزٍء 

والهراطقة  الُم�ْصِركين  دَّ  �صِ كتاًبا  يكتب   (Irenaeus) "اإيريناُو�س"  ُيدعى 

ح فيه اأ�صلوب حياة الم�صيحيِّين قائاًل: اأْو�صَ

الم ونامو�س روح الحياة قد 
َّ
الل ال�ص

ْ
العهد الجديد الَّذي اأعاَد اإح "اإنَّ 

 
ُ
ج

ُ
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ْ
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َ
ي

ْ
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َ
م
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ْلَطمون على الَخدِّ، 
ُ
عتادين على الِقتال الآن. وعندما ي

ُ
هم لي�صوا م فاإنَّ

4
ديرون الَخدَّ الآخر".

ُ
ُهم ي فاإنَّ

جزًءا  كان  مقاومة"  "الالَّ عن  التَّعليم  اأنَّ   - �صكٍّ  اأدنى  دون   – َوَجْدُت 

ِمن  اأو  واحد  ُمَعلٍِّم  لدى  فقط  لي�س   – الباِكَرة  الكني�صة  اإيمان  ِمن  اأ  يتجزَّ ل 

ائد وكان  ال�صَّ التَّعليم  التَّعليم كان هو  اأنَّ هذا  َوَجْدُت  اإنِّي  زاوية واحدة. بل 

ُت في اأنَّ 
ْ
ر الم�صيحيُّون في جميع اأنحاء العالم القديم َيِعظون به. وحين َفكَّ

اأو خدمات  الإْجماع قد حدث دون و�صائط نقٍل حديثة، ودون هواتف  ذلك 

كلمات  َفْهَم  اأنَّ  فيبدو  ا.  َمليًّ ر  واأَُفكِّ ف  اأتوقَّ نف�صي  وجْدُت  ُمتقدِّمة،  ة  بريديَّ

! ًبا ِمَن الُجنون كما كنُت اأُظنُّ
ْ
ر ا لم َيُكن �صَ ي�صوع َحرفيًّ

إكليمنُدس اإلسكندريُّ

ط، على ُبْعد ُمحيطاٍت وجبال، كان  في الجهة الأُخرى ِمن البحر المتو�صِّ

 (Clement of Alexandria) " هناك ُمَعلِّم اآخر ا�صمه "اإكليمنُد�س الإ�صكندريُّ

ذلك  في  وحتَّى  ة.  ميالديَّ  190 �صنة  نحو  في  المو�صوع  هذا  عن  َكَتب  قد 

ماليَّة، كان الإنجيل الَّذي َت�َصلَّمه هو نف�صه. وقد َكَتب  الُجزء ِمن اأفريقيا ال�صَّ

 الَّتي َت�ْصَرح الإيمان 
ِّ
اإكليمنُد�س مجموعًة ِمن التَّعاليم عن الإيمان الم�صيحي

الَّذي َت�َصلَّمه. وهو يقول في بع�ٍس ِمن تعاليمه:

• ه ]اأْي: الَم�صيح[ يو�صينا باأْن ‘ُنِحبَّ اأعداءنا، واأْن ُنبارك لِعنينا، 	 "اإنَّ
لِّي لأجل الَّذين ُي�صيئوَن اإلينا’. وهو يقول: ‘َمْن َلَطَمَك َعَلى  واأْن ُن�صَ

َمَك َوَياأُخَذ  اأَْن ُيَخا�صِ اأََراَد  ا. َوَمْن  اأَْي�صً َلُه الآَخَر  ْل  َخدَِّك الأَْيَمِن َفَحوِّ

5
ا’". َداَء اأَْي�صً

ِّ
َثْوَبَك َفاْتُرْك َلُه الر

• ا. 	 َعُدوًّ َيبقى  المجال لكي ل  ، لأنَّ ذلك يف�صح  الَعُدوِّ ُم�صاعدة  "َيِجب 
يِّبة َت�صود والعداوة َتتال�صى.  فِمن خالل ُم�صاعدته فاإنَّ الم�صاعر الطَّ

جال في 
ِّ
الر الُخ�صونة والقتال مثل  ِن�صاءنا على  ب 

ِّ
ُنَدر ... ونحن ل 
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راث  التُّ في  ُمحاِربات  )ن�صاء  الأمازون  ن�صاء  تفعل  كما  الحرب، 

 
6
جال اأنف�صهم ُم�صاِلمين".

ِّ
نا َنتوُق َحتَّى اإلى روؤية الر ( لأنَّ

ِّ
الإغريقي

• "ل َيجوز للموؤمنين الم�صيحيِّين اأْن َيلجاأوا اإلى الُعْنف لتقويم الآثاِم 	
7
ا�ِصَئِة َعِن الخطيَّة". النَّ

َفْهم الكنيسة الباِكَرة للعهد القدمي

ر  لقد راأيُت اأنَّ الكني�صة الباِكَرة كانت َتفهم، بب�صاطة ويقين، اأنَّ ي�صوع َغيَّ

َطريقة العمل وخو�س "المعارك" في ملكوته. وقد اآَمن اآباء الكني�صة الباِكَرة، 

؛ ولكنَّهم كانوا ُيدركون اأنَّ 
ُّ
، باأنَّ الُحروب والمعارك �صت�صتمر دون اأدنى �َصكٍّ

َرْت. اأ�صاليب الِقتال واأ�صلحة الحرب قد َتَغيَّ

ترتليانوس

الباِكَرِة  الَكني�َصِة  عن  ًها  ُمَفوَّ َخطيًبا   (Tertullian) "ترتليانو�س"  كان 

د نظرة الم�صيحيِّين الأوائل اإلى اختالف تعاليم  في �َصماِل اأفريقيا. وهو يوؤكِّ

ا كان َيحُدث في اأزمنة العهد القديم ِمن خالل ما َكَتَبه في نحو  الم�صيح عمَّ

ة اإْذ يقول: �صنة 195 ميالديَّ

• النتقام 	 هو  القديم  العهد  �صريعة  في  ائد  ال�صَّ ُف 
ْ
الُعر كان  "لقد 

ائدة.  ال�صَّ ‘الَعْين بالَعْين’ هي  يف. فقد كانت �صريعة  ال�صَّ با�صتخدام 

اِرُج. ولكنَّ العهد الجديد ُيو�صي  وكان َردُّ الإ�صاءة بالإ�صاءة هو الدَّ

8
حمة".

َّ
بالر

• ‘الَعْين 	 تقول:  الَّتي  ريعة  ال�صَّ على  القديم  في  النَّا�س  اعتاد  "لقد 
منها!  باأكثر  اأو  بمثلها  الإ�صاءة  َردِّ  وعلى   ،’ نِّ بال�صِّ نُّ  وال�صِّ بالَعْين، 

ل  ْبر،  بال�صَّ الإيمان  ِنعمة  حَدْت  واتَّ الَم�صيح  َتِبْعنا  اأْن  بعد  ولِكْن   ...
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يجوز لنا الآن اأْن ُنهاِجم الآخرين ول حتَّى بالكلمات، ول اأْن نقول 

نا اإْن َفَعلنا ذلك فاإنَّ ُهناك دينونًة تنتظرنا.  ها الَحْمقى’ لأنَّ لهم ‘اأيُّ

لُّوا لأْجِل  اأعداَءُكم، باِركوا لِعنيُكم، و�صَ وا  اأِحبُّ ... فقد قال الم�صيح: 

9
الَّذيَن ُي�صيئوَن اإليُكم".

• ْبر واحتمال الأذى 	 نوًعا جديًدا ِمن ال�صَّ بو�صوٍح  ُيَعلِّم  الم�صيح  "اإنَّ 
ريعة  من الآخرين حين َيمنعنا ِمن النتقام لأنف�صنا كما جاء في ال�صَّ

10
."’ نِّ نُّ بال�صِّ الَّتي تقول: ‘الَعْين بالَعْين وال�صِّ

• الدَّولة. 	 على  تاآَمَر  ه  لأنَّ  ]
ٌّ
َوَثِني ]�صخ�ٌس  ‘هيبيا�س’  اأُْعِدم  "لقد 

بالنِّيابة  ف 
َّ
يت�صر ولم  قطُّ  ذلك  َيفعل  لم  الم�صيحيِّين  ِمن  ا  اأيًّ ولكنَّ 

اآمر على الدَّولة(، حتَّى عندما كان  عن اإخوانه الم�صيحيِّين )في التَّ

11
ك اأوطانهم".

ْ
ال�صطهاد ُي�َصتُِّتُهم وُيرِغمهم بُكلِّ وح�صيَّة على َتر

• ل كان 	 ُق الوحيُد هو اأنَّ الأوَّ
ْ
ٍق بين الُم�ْصَتِفزِّ َوالُم�ْصَتَفزِّ؟ الَفر

ْ
فاأيُّ َفر

فُكلُّ  بعده.  ا  اأي�صً  
َّ
ر ال�صَّ َعِمَل  الثَّاني  ولكنَّ   ،

ِّ
ر ال�صَّ عمل  في  الباِدُئ 

. فاهلل َيحُظر ُكلَّ �َصرٍّ  َّبِّ
واحٍد ُي�صيُء اإلى اآَخر يكون ُمَداًنا في َنَظر الر

 
ُّ
، ل ُيوؤَخذ ِبعْين العتبار التَّرتيب الزَّمني

ِّ
ر وَيدينه. وفي حالة ِفْعِل ال�صَّ

ُة وا�صحٌة وُمْطَلقة: َغْيَر  ًل ... فالو�صيَّ لالإ�صاءة وَمن هو الَّذي اأ�صاء اأوَّ

 
12

." ُمَجاِزيَن َعْن �َصرٍّ ِب�َصرٍّ

 
ِّ
خ�صي عيد ال�صَّ مقاومة" على ال�صَّ ولم َتُكن الكني�صة الباِكَرة ُتَعلِّم عن "الالَّ

– حتَّى لو  اأ�صكاله، ممنوٌع  اأنَّ القتل، بجميع  ُتَعلِّم بو�صوح  فقط، بل كانت 

ا: كان هناك غاية "عادلة" اأو "تبريًرا" مزعوًما. وقد َكَتب ترتليانو�س اأي�صً

• اأ�صاًل 	 َتليُق  الحرب  كانت  اإْن  ن�صاأل  اأْن  ًل  اأوَّ علينا  يجب  ه  اأنَّ "اأرى 
ُنْهِمل  ا  ُكنَّ اإْن  ٍة  اأموٍر ثانويَّ المنفعة ِمن مناق�صة  بالم�صيحيِّين. وما 

الَعْهد  اأْن َنجعل  َيِحقُّ لنا  ه  اأنَّ ب عليه دينونة؟ فهل نوؤمن  َيترتَّ اأمًرا 

 ... اهلل؟  اأمام  َنْقَطُعُه  الَّذي  الَعْهد  ِمن  اأَهمَّ  النَّا�س  اأمام  َنْقَطُعُه  الَّذي 
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حين  في  منها  َيرتزق  ِمهنًة  يف  ال�صَّ َيجعل  اأْن  للموؤمن  َيجوز  وهل 

وهل  َيْهِلكون؟  يف  بال�صَّ يف  ال�صَّ َياأخذون  َمن  اإنَّ  يقول  َّبَّ 
الر اأنَّ 

اأْن َي�صترك في معركة في حين   )
ِّ
الم )اأْي: الم�صيحي يجوز لبن ال�صَّ

َيليق  وهل  المحكمة؟!  في  الآخرين  ُيقا�صي  اأْن  به  لئًقا  لي�س  ه  اأنَّ

بالإن�صان الَّذي َيرف�س النتقام لنف�صه اأْن َي�صترك في اأعمال التَّقييد 

جون، والتَّعذيب والِق�صا�س؟"13 ال�صل، والزَّجِّ في ال�صُّ بال�صَّ

(Hippolytus) التَّقليُد الَكنسيُّ لهيبوليتوس

في الفترة ذاتها الَّتي عا�س فيها ترتليانو�س، ولِكن في مكاٍن اآخر تماًما، 

ة  ا َذَكر فيها الإر�صادات الَكَن�ِصيَّة الُمخت�صَّ َكَتب هيبوليتو�س وثيقًة قديمًة جدًّ

وقد   . َّبِّ
الر ع�صاء  في  وا�صتراكهم  الُجُدد  الموؤمنين  َتْعميد  رف�س  اأو  بقبول 

ا، يجب  ه: "اإْن اأراد اأحد الموؤمنين اأْن ي�صير ُجنديًّ ْت تلك الإر�صادات على اأنَّ َن�صَّ

14
ه قد اْزَدرى باهلل". ( لأنَّ َّبِّ

ة وع�صاء الر ه )ِمن المعموديَّ َرْف�صُ

أنَت ال تُساعدنا

الُجنود  زمالئي  ِمن  و�صمْعُتها  واجْهُتها  الَّتي  التَّحدِّيات  ِمن  واحد  كان 

 .
ُّ
الأمريكي الجي�س  لي  ره  ُيوفِّ الَّذي  الم  بال�صَّ َحقٍّ  َوْجِه  دون  اأتمتَّع  اأنِّي  هو 

ُكلَّ ُجْنديٍّ في الجي�س �َصَعر  اأنَّ  الَّذي �صَيحُدث لو  "ما  وقد كانوا ي�صاألوَنني: 

لي�س  ه  اأنَّ تُهم هي  اآنذاك؟" وقد كانت ُحجَّ الَّذي �صيحدث  – ما  عور  ال�صُّ بهذا 

"َدْوري" في  اأقوم بـِ  اأْن  الم دون  اأنا بهذا ال�صَّ اأتمتَّع  اأْن   ِمن الَعدل في �صيء 

الحفاظ عليه.

اأْن  وفي  بدوري،  القيام  فكرة  اأعتِنق  دائًما  كنُت  فقد  موؤلًما.  هذا  كان 

اأكون "لعًبا في الفريق". وقد كنُت اأَُقدِّر التَّ�صحيات الَّتي َقدَّمها الُمحاربون 

الم في اأمريكا. ولكنَّ ُحبِّي لي�صوع  ة وال�صَّ ِّيَّ
الأمريكيُّون الُقدامى، واأَُقدِّر الُحر
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ة اأنِّي كنُت اأحتقر الجنود اأو اأ�صتِخفُّ بهم. ولكنَّ  كان اأكبر. وهذا ل َيعني الَبتَّ

ل لي�صوع، ولكنِّي لم اأُكن عديم  َتغييًرا ما َقد َحَدث ِلولئي. فقد كان ولئي الأوَّ

الإح�صا�س ُتجاه ت�صحياتهم. 

والُمدِه�س هو اأنِّي َوَجْدُت اأنَّ الكني�صة الباِكَرة كانت ُتواجه التُّهمة ذاتها. 

هذا  على  ا  َردًّ وَكَتب  الم�صيحيَّة  اإلى  اهتدى  قد  اآخر  فيل�صوٌف  هناك  وكان 

.(Origen) "ة، وهو "اأوريجانو�س النتقاد نف�صه في نحو �صنة 248 ميالديَّ

أوريجانوس

دَّى اأوريجانو�س ِلُخ�صومه بثقٍة نابعٍة ِمن قلٍب ُمفعٍم بالإيمان،  لقد َت�صَ

هوؤلء  َيُظنُّه  ا  ِممَّ ا  جدًّ اأكثر  َيفعلون  الم�صيحيِّين  باأنَّ  ُخ�صومه  تحدَّى  وهو 

ه ينبغي للم�صيحيِّين اأن َي�صعروا بالواجب لبذل  وم. فقد قال الُخ�صوم اإنَّ الُخ�صُ

الجهد معهم ِمن اأجل اإْحالل الَعْدل، واأْن ُيحاِربوا معهم اإْن اقت�صى الأمر ذلك. 

ا ُمْفِحًما فقال: ولكنَّ اأوريجانو�س َردَّ عليهم َردًّ

عند  للملوك  الم�صاعدة  َد 
َ
ي فعال  ُنَقدِّم  نا  اأنَّ هو  ذلك  على  نا  دَّ َ

ر "اإنَّ 
– اإْن جاَز القول.  ة 

َّ
اإلهي �صاعدة 

ُ
�صاعدة هي م

ُ
الم الحاجة. ولكنَّ هذه 

ة 
َّ
لو�صي ًة 

َ
طاع ذلك  َنفعل  ونحن  الكامل’.  اهلِل   

َ
�ِصالح  

ُ
�س

َ
‘َنلب فنحُن 

اٌت 
َ
َلو

َ
�ص

َ
اٌت و

َ
 َطِلب

َ
اأَْن ُتَقام ٍء، 

ْ
َل ُكلِّ �َصي

َّ
اأَو  

ُ
�صول الَّذي قال: ‘َفاأَْطُلب

َّ
الر

ِذيَن  ِميِع الَّ
َ

ج
َ
ُلوِك و

ُ
ِل الم

ْ
ِميِع النَّا�ِس، لأَج

َ
ِل ج

ْ
اٌت لأَج

َ
ر َت�َصكُّ

َ
ِتَهاَلٌت و

ْ
اب

َ
و

ٍب’. )تيموثاو�س الأولى 2: 1 و2( ْن�صِ
َ
 ِفي م

ْ
ُهم

َقدِّمها 
ُ
�صاعدة الَّتي ي

ُ
ُة الم

َّ
 الإن�صاِن، زادت فعالي

ُ
الح

َ
لذلك، ُكلَّما زاد �ص

الَّذين  نود 
ُ
الج ها 

ُ
َقدِّم

ُ
ي الَّتي  تلك  ِمن  اأكبر  �صاعدة 

ُ
م وهذه  لوك. 

ُ
للم

مكٍن ِمن الأعداء.
ُ
خرجون للحرب بهدف َقتل اأكبر عدٍد م

َ
ي
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الحرب.  على  �صون 
ِّ
ر

َ
ح

ُ
ي الَّذين  ياطين  ال�صَّ جميع  ِزم 

ْ
َته �صلواتنا  اإنَّ 

واإلى  بعهودهم  ْنث 
َ
الح اإلى  النَّا�س  َتدفع  الَّتي  هي  ياطين  ال�صَّ فهذه 

ِمن  لوك 
ُ
للم عوًنا  اأكثر  ريقة  الطَّ بهذه  نا  فاإنَّ وعليه،  الم. 

َّ
ال�ص زعة 

ْ
َزع

خرجون اإلى �صاحة المعركة للقتال ِمن اأجلهم. 
َ
اأولئك الَّذين ي

ذواتنا،  اإنكار  خالل  ِمن  ة 
َّ
العام وؤون  ال�صُّ في  بدورنا  نقوم  ونحن 

َتدعونا  الَّتي  ة 
َّ
وحي

ُّ
الر التنا 

ُّ
وتاأم عاتنا 

ُّ
وِمن خالل �صلواتنا، وت�صر

نا ُنحاِرب في  هوات وعدم النجراف وراءها. لذلك فاإنَّ اإلى اإنكار ال�صَّ

الآخرين  َلن ُنحاِرب  نا  اأنَّ  
ٌ
الجميع. �صحيح اأف�صل ِمن  ِلك 

َ
الم فوف 

ُ
�ص

لأجله  ُنحارب  نا  ولكنَّ بذلك.  هو  نا 
َ
ر

َ
اأَم لو  حتَّى  �ُصلطانه  تحت 

�ٍس قائٍم 
ْ
ي

َ
 –ج

ٍّ
�ٍس خا�س

ْ
ي

َ
فوف ج

ُ
وبالنِّيابة عنه ِمن خالل َت�صكيل �ص

15
على التَّقوى– باأْن َنرفع �صلواتنا هلل".

يف للدِّفاع عن ق�صيَّتها  وهكذا، لم َتُكن الكني�صة الباِكَرة في حاجٍة اإلى ال�صَّ

لالأ�صود،  واإطعامهم  لبهم،  و�صَ ُمالحقتهم،  �َصرا�صة  زادت  فُكلَّما  َن�ْصِرها.  اأو 

ا. وفي َمْعِر�س الحديث عن ا�صطهاد الم�صيحيِّين،  وتعذيبهم، زاد اإيمانهم ُنُموًّ

ا عن اأْن ُي�ْصِهم ذلك ال�صطهاد في تدمير  ه ِعَو�صً ومان اإنَّ
ُّ
قال ترتليانو�س للر

ا في َمْعِر�س الحديث عن  ه َيجتذب النَّا�س اإليها. وقد قال اأي�صً الكني�صة، فاإنَّ

ُه  ة على الَم�صيحيِّين: "اإنَّ نتائج ال�صطهاد القا�صي الَّذي ُتمار�صه الإمبراطوريَّ

َفِدماُء  َعَدُدنا:  ِطهاُدُكم لنا، زاَد  فِّنا. فُكلَّما زاَد ا�صْ الُنفو�َس في �صَ َبُح 
ْ
َير َفخٌّ 

16
الَم�صيحيِّين هي ُبذور ]الكني�صة[".

ة، َتَحدَّى اأوريجانو�ُس الإمبراطوَر، ب�صجاعٍة نادرٍة، حين َتَحدَّث 
َّ
وذات َمر

الكني�صة(  )نموُّ  "وهذا  فقال:  الكبير  ال�صطهاد  و�صط  في  الكني�صة  ُنُموِّ  عن 

غم ِمن العقبات الكثيرة الَّتي تقف في وجه انت�صار تعاليم الم�صيح 
َّ
على الر

اإلى  الم�صيح  تعاليم  ل  َت�صِ اأْن  هو  اهلل  د  َق�صْ كان  ا  َلمَّ ذلك،  ومع  العالم.  في 
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دَّ الم�صيحيِّين قد اأُْبِطَلْت. فُكلَّما زاد  ة �صِ ة ب�صريَّ الأمم لينتفعوا بها، فاإنَّ ُكلَّ ُقوَّ

عوب للم�صيحيِّين في ُكلِّ مكان، زاد َعَدُدُهم  ام وال�صُّ ا�صطهاد الُملوك والُحكَّ

17
ُتهم". وَكُثَرْت ُقوَّ

ا  اأْقَرَب زمنيًّ ْعُت كثيًرا حين َعِلْمُت اأنَّ الم�صيحيِّين الَّذين كانوا  وقد َت�صجَّ

وا  "اأِحبُّ َفْهم كلمات ي�صوع حرفيًّا حين قال:  فقوا جميًعا على  اتَّ �ُصل 
ُّ
الر اإلى 

ووا�صٌح:  ب�صيٌط  فالأمر  رة". 
َّ
الُمَبر ب 

ْ
"الَحر ى  ُي�َصمَّ ِلما  وجود  فال  اأعداَءُكم". 

اأْعداَءُكم". وَكْم كان ذلك الكت�صاف ُمنِع�ًصا لقلبي!  وا  "اأِحبُّ

فاق!" ولكنَّ 
ِّ
ُت اأخيًرا على بع�س الأ�صدقاء والر

ْ
ر: "قد َعَثر وقد ُرْحُت اأَُفكِّ

َفِمن  �صنة.   1700 ِمن  اأكثر  ُمنذ  قد ماتوا  اأنَّ هوؤلء جميًعا  اأحَزَنني هو  ما 

ًة كبيرًة َتف�صل عاَلَمُهم عن عاَلمي. وقد ُرْحُت اأت�صاءل  الوا�صح اأنَّ فترًة زمنيَّ

جميع  من  عليه  )المتََّفق  موقفها  ُتَغيِّر  الكني�صة  َجَعل  الَّذي  فما  َحَدث.  ا  َعمَّ

واإطالق  جي�ٍس  ت�صكيل  اإلى  مقاومة  بالالَّ ك  التَّم�صُّ ِمن  اآنذاك(  الم�صيحيِّين 

حمالت ا�صطهاٍد عنيٍف في زمن اأوغ�صطينو�س؟ كيف َحَدث ِمثل هذا التَّغيير 

ة الفا�صلة بين هذين الموقفين على نطاق  الُهوَّ الكبير؟ وكيف ُج�ِصَرْت تلك 

(؟
ِّ
وا�صع )في العالم الم�صيحي



روؤيا ُق�ْصَطْنطني

ادس الفصل السَّ

ِجْسر ُقْسَطْنطني





 
ِّ
رقي عندما ُطِرَحْت ِفكرة اإن�صاء ِج�ْصر بروكلين (Brooklyn) عبر النَّهر ال�صَّ

اآيالند"  "لونغ  و  نيويورك(  "بروكلين" )في  بين  ل  َي�صِ ُمَعلًَّقا  ليكون ج�صًرا 

(Long Island)، ُجوِبَهْت الفكرة بالكثير ِمن التَّ�صكيك والنَّقد. وكانت اإحدى 

اأبراج  اإقامة  با�صتحالة  العتقاد  هي  اآنذاك  ُطِرَحْت  الَّتي  الُكبرى  الَعقبات 

اأطناٌن  فهناك   .
ِّ
رقي ال�صَّ النَّهر  قاع  في  ة  خريَّ ال�صَّ بقة  الطَّ على  الأ�صا�صات 

كان  لذلك،  �صنة.  األف  ِمن  اأكثر  ُمنذ  هناك  المتراكمة  وا�صب 
ُّ
والر مي  الطَّ ِمن 

ة في قاع النَّهر اأمًرا �ِصْبه م�صتحيل. وخالًفا لُكلِّ  خريَّ بقة ال�صَّ الو�صول اإلى الطَّ

ة ِمن خالل اختراع جهاز َغْط�ٍس  عات، َنَجح المهند�صون في اإنجاز المهمَّ التَّوقُّ

ين ِمن اأجل  وا�صب والطِّ
َّ
ا�صين باإزالة الر د بجهاز َحْفٍر َي�صمح للَغوَّ خا�سٍّ ُمَزوَّ

ا،  العمل كان بطيًئا و�صاقًّ اأنَّ  العميقة. ومع  ة  خريَّ ال�صَّ بقة  الطَّ اإلى  الو�صول 

فاإنَّ النَّجاح كان حليفهم في النِّهاية.

اإلى تلك الأعماق ت�صبََّب في حدوث  الَغْو�س  اأنَّ  ا هو  الموؤ�صف حقًّ ولكنَّ 

عانى  فقد  ا�صين.  الَغوَّ لدى  �صابًقا-  معروفة   -وغير  غام�صة  م�صاعفات 

اإلى  ْت  اأدَّ الماء  تحت  غط  ال�صَّ عن  نا�صئة  يَّة  حِّ �صِ اعتاللٍت  منهم  كثيرون 

اأ.  "وا�صنطن  المهند�صين  رئي�س  اإنَّ  وحتَّى  وفاة.  وحالت  و�َصَلٍل،  َت�َصنُّجاٍت، 

اأ�صابته ب�صبب �صغط  اأعرا�ٍس  ن�صاأَْت عن  روبلينغ" مات ب�صبب ُم�صاعفاٍت 

َحم.
ْ
الأعماق الَّذي ل َير

الباِكَرة  الكني�صة  بين  ة  الُهوَّ َج�ْصَر  كان  خ�صيَّة،  ال�صَّ تجربتي  وفي 

الغو�س  ا، تماًما مثلما كان  اأي�صً اأمًرا محفوًفا بالمخاطر  الحديث  والع�صر 

ادس الفصل السَّ
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الَّتي  لبة  ال�صَّ ة  العقائديَّ �س 
ْ
الأر ولِكنَّ  ا�صين.  الغوَّ الأعماق خطيًرا على  في 

ْت عليه قرون 
َّ
" الَّذي َمر

ِّ
اِئِفي ين الطَّ مي والطِّ َوَجْدُتها اأ�صفل اأطناٍن ِمَن "الطَّ

َلْت  َرْت حياتي. وفي ما كنُت اأبحُث عن تف�صيٍر للحال الَّتي َو�صَ عديدة قد َغيَّ

َرُجاًل  اأنَّ  اكت�َصْفُت  ما  �ُصرعان   ، الميالديِّ الخام�س  القرن  الكني�صة في  اإليها 

تاأثيًرا عميًقا في ما كنُت  َتَرك  "ُق�ْصَطْنطين" Constantine( قد  واحًدا )هو: 

يه بـِ "الكني�صة". اأُ�َصمِّ

اإلى  َينظرون  خون 
ِّ
الُموؤر كان  اإذا  ا  َعمَّ النَّظر  ِبَغ�سِّ  ه  اأنَّ اكت�صْفُت  وقد 

اأنَّ  َيتَّفقون جميًعا على  هم  فاإنَّ  ، �َصرٍّ اأو فاعل  َخْير  فه فاعل  بَو�صْ ُق�ْصَطْنطين 

الميالديِّ  ل  الأوَّ القرن  في  َطَهدة  الُم�صْ الكني�صة  بين  ة  الُهوَّ �َصدَّ  الَّذي  الِج�ْصر 

 على اأ�صا�صاٍت 
َ
والكني�صة �صاحبة النُّفوذ في القرن الخام�س الميالديِّ قد ُبِني

قائمة على تاأثير الإمبراطور ُق�ْصَطْنطين، )تماًما كما ُبِنَيْت اأبراج الأ�صا�صات 

تغييراٍت  اأجرى  ُق�ْصَطْنطين  اأنَّ  هو  د  الموؤكَّ فالأمر  بروكلين(.  نهر  قاع  في 

ا في لهوت الكني�صة، وُممار�صاتها، ومواقفها  اأ�صهَمْت اإ�صهاًما ُمبا�صًرا وجذريًّ

يا�صيَّة. وقد َبِقَيْت هذه التَّغييرات قائمًة في الكني�صة حتَّى وقتنا هذا. ال�صِّ

خلفيَّة تاريخيَّة

ارتاحت  قد  الكني�صة  كانت   ، الميالديِّ الثَّالث  القرن  نهاية  ِمن  بالقرب 

ها  قلياًل ِمن عناء ال�صطهاد. وابتداأَْت الم�صيحيَّة في �َصقِّ طريقها ثانيًة اإذ اإنَّ

بدا،  نف�صه.  الإمبراطور  عائلة  اإلى  و�صَلْت  اأْن  اإلى  �صاًعا  واتِّ انت�صاًرا  ازدادت 

ا. وكان "دقلديانو�س"  ه "ل َخَطر" في اأْن يكون المرء م�صيحيًّ ل َوْهَلة، اأنَّ اأوَّ

ع  َو�صْ في  موهوًبا  كان  واإذ  اآنذاك.  اإمبراطوًرا  �صار  قد   (Diocletian)

ة  ومانيَّ
ُّ
الر ة  الإمبراطوريَّ م  َق�صَّ فقد  واللُّوج�صتيَّة،  ال�صتراتيجيَّة  الُخطط 

وقد  لالإمبراطور.  َيخ�صع  ُم�صتقلٌّ  حاكٌم  منها  ُكلٌّ  ُيديُر  اأق�صام  اأربعة  اإلى 

والزدهار  الم  بال�صَّ ومانيَّة 
ُّ
الر ة  الإمبراطوريَّ َتَمتُّع  في  ة  الُخطَّ هذه   َنَجَحْت 

بع�س الوقت.
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ا  جدًّ ق�صيرًة  الم  ال�صَّ فترة  كانت  بالم�صيحيِّين،  َيخت�سُّ  ما  في  ولكْن 

الحاكم  َدر  اأ�صْ ة،  ميالديَّ  295 �صنة  ففي  ال�صطهاد.  عاد  ما  �ُصرعان  اإذ 

ام الأربعة الَّذين َعيَّنهم الإمبراطور  اأَحُد الُحكَّ Galerius" )وهو  "غاليريو�س 
رف�صوا  هم  لأنَّ الم�صيحيِّين  ِمن  باإعدام مجموعة  َيق�صي  ُحْكًما  دقلديانو�س( 

الن�صمام اإلى الجي�س. و�ُصرعان ما َلِحَقْت بهوؤلء مجموعة اأخرى ِمن الموؤمنين 

الجي�س. يتركوا  اأْن  حاولوا  هم  لأنَّ واأُْعِدموا  اأُِدينوا  الَّذين  الُجُدد  الم�صيحيِّين 

الجغرافيَّة  المنطقة  في  الكني�صة  على  "غاليريو�س"  انقلب  فقد  وبهذا، 

"دقلديانو�س"  الإمبراطور  اإقناع  في  اأخيًرا  نجح  وقد  َيْحُكُمها.  كان  الَّتي 

باأنَّ الم�صيحيِّين ل ُيمكن اأْن ُيوؤَْتَمنوا باأْن يكونوا ُموالين لالإمبراطور في اأيِّ 

ة، بل يجب النَّظر اإليهم كتهديٍد ُمْحَتَمل. وبحلول  ُجزٍء ِمن اأجزاء الإمبراطوريَّ

اإنَّ  حتَّى  وا�صٍع  ِنطاٍق  على  انت�صر  قد  اأثير  التَّ هذا  كان  ة،  ميالديَّ  303 �صنة 

الم�صيحيَّة وُممار�صتها. وب�صبب هذه  َن�ْصر  َيْحُظر  َدر َمر�صوًما  اأَ�صْ الإمبراطور 

فر�صًة  كانت  )الَّتي  بيعيَّة  الطَّ الكوارث  ِمن  وغيرها  الجديدة  �صريعات  التَّ

َطَرَمْت نيران  ا�صْ الَم�صيحيِّين(،  اإلى  ُظْلًما  فُن�ِصَبْت  لزيادة ال�صطهاد  �صانحًة 

الم�صيحيُّون  وكان  َقبل.  ِمن  الم�صيحيُّون  َي�ْصَهْدُه  لم  ا  َحدًّ َفَبَلَغْت  ال�صطهاد 

الأ�صفار  ت�صليم  وعلى  اإيمانهم،  اإنكار  على  لإرغامهم  محاولة  في  ُيَعذَّبون 

الُمَقدَّ�صة الَّتي ِبحوَزِتِهم، وعلى عبادة اآلهة زائفة.

االضطهاد يف عهد دقلديانوس

ومانيَّة، 
ُّ
الر ة  الإمبراطوريَّ اأرجاء  جميع  في  ر 

َّ
َيتكر َم�صهٌد  هناك  كان 

ِمَن  َحْفَنٍة  َر�سَّ  -بثباٍت-  يرف�صون  كانوا  جعان  ال�صُّ الم�صيحيِّين  اأنَّ  وهو 

الَبخوِر على اأْل�ِصَنِة النِّيران الَّتي اأُ�ْصِعَلْت لتكريم الأوثان. وقد كانوا ُيْعَدمون 

عن  ا  وِعَو�صً اأحياء.  َوُهْم  الُمفتر�صة  للَحَيوانات  باإطعامهم  اأو  ار  بالنَّ ًقا 
ْ
َحر

جود لآلهة زائفة، �صارت اأج�صادهم �َصكاِئَب َوذبائَح َحيَّة ُمَقدَّمة اإلى اهلِل   ال�صُّ

.
ِّ
 الَحقيقي

ِّ
الَحي
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ذلك،  ومع  هذه.  ال�صطهاد  فترة  في  كثيرون  و�ُصهداء  اأبطال  َظَهر  وقد 

�صاُهل  �صاُمح والتَّ مود حتَّى النِّهاية. فبعد فترة التَّ ن الجميع ِمن ال�صُّ لم َيتمكَّ

ة )قبل عهد الإمبراطور دقلديانو�س(، اأ�صاب  َمع الم�صيِحيِّين في الإمبراطوريَّ

ة،  �صَ الُمَمحِّ ال�صطهاد  نيران  ا�ْصَتَعَرْت  وحين  ما.  نوًعا  الكني�صة  الُفتور 

�َصلَّم  منهم  ا  بع�صً اإنَّ  حتَّى  كبيرة  َتناُزلٍت  كثيرون  َوَكَهنٌة  م�صيحيُّون  َقدَّم 

اإلى  كثيرين  الخوف  َدَفَع  َوَقْد  �َصة.  الُمَقدَّ لالأ�ْصفاِر  ُن�َصٍخ  ِمن  بحوزته  ما 

َدَخَلْت  التَّنازلت،  وهذه  ال�صطهاد  لهذا  ونتيجة  لالأوثان.  الذَّبائح  تقديم 

َم�صاكل لهوتيَّة   وراءها 
ُّ
َوَتُجر َتْعُرُج  الميالديَّ وهي  ابع 

َّ
الر القرن   الكني�صة 

و�صيا�صيَّة عوي�صة. 

عهد  في  اأق�صام  اأربعة  اإلى  ة  الإمبراطوريَّ َتق�صيم  فاإنَّ  ع،  ُمَتَوقَّ هو  وَكما 

ِكها ب�صبب  اإلى َتَفكُّ ى  اأدَّ ة، بل  دقلديانو�س لم ُي�صاعد في تقوية الإمبراطوريَّ

ة، َمِر�َس  ْت اإلى ُحروٍب اأهليَّة. وفي �صنة 304 ميالديَّ الثَّورات الدَّاخليَّة الَّتي اأدَّ

ة، َتَولَّى "غاليريو�س" اإدارة ذلك الِق�ْصم  دقلديانو�س. وفي �صنة 305 ميالديَّ

ة  قياديَّ �صلطات  َيمنح  "اأوغ�صط�س" الَّذي  َلقب  َفَحاَز على  ة  الإمبراطوريَّ ِمن 

واأ�صاعت  ة  بالإمبراطوريَّ الأهليَّة  الحروب  َفْت  َع�صَ الوقت،  هذا  وفي  اأعلى. 

تزداد  ال�صطهاد  �َصرا�صة  وكانت  عديدة.  ل�صنوات  فيها  يا�صيَّة  ال�صِّ الَفو�صى 

وتزداد على الم�صيحيِّين.

ب�صبب  عنه  َنَزل  �س، 
ْ
الَعر اإلى  الو�صول  "غاليريو�س" في  َنَجح  اأْن  وبعد 

ول  ُتَعدُّ  ل  الَّتي  "الدِّيدان  و  بالقروح  ج�صده  ى  َغطَّ َمِعَدِته  في  موؤلٍم  َمَر�ٍس 

 وقد َراأى م�صيحيُّون كثيرون اأنَّ هذا الَمَر�س كان دينونًة ِمن اهلل.
1
ى". ُتْح�صَ

ُقْسَطْنطني يَُهبُّ لنجدة املسيحيِّني
ِجَهة،  ِمن  خاِء 

َّ
بالر �َصَمْت  اتَّ الَّتي  العنيفة  الفترة  هذه  مِّ  ِخ�صَ في 

نيع،  ال�صَّ  
ِّ
الدِّيني ال�صطهاد  َعدا عن  اأخرى،  ِمن جهة   

ِّ
يا�صي ال�صِّ وال�صطراب 

ُق�ْصَطْنطين  ا�ْصَتَغلَّ  وقد  �صاِنَحًة.  ُفر�صًة  "ُق�ْصَطْنطين"  ابُّ  ال�صَّ الحاِكُم  َراأى 
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يطرة على  ًة ُتتيح له ال�صَّ ة فو�صَع ُخطَّ  حالة ال�صطراب الَّتي َتُعمُّ الإمبراطوريَّ

ة بُمفرده.  الإمبراطوريَّ

ته باأْن �َصنَّ  ة، ابتداأ ُق�ْصَطْنطين في تنفيذ ُخطَّ وفي نحو �صنة 312 ميالديَّ

ُجنديٍّ  األف   98 قوامه  بجي�ٍس  الغاِفَلة  روما  جيو�س  على  ُمباِغًتا  ُهجوًما 

قاِدًما ِمن بالد الَغال )الَّتي ُتعَرف اليوم بفرن�صا، وبلجيكا، وغرب �صوي�صرا( 

هذه  اإلى  طريقه  وفي  العا�صمة.  على  زاحًفا  ة  وي�صريَّ ال�صُّ الألب  ِجبال  َعْبر 

ر العالم اإلى الأبد.  المعركة، اْخَتَبر ُق�ْصَطْنطين �صيًئا َغيَّ

ِبهذا تَْغِلب!

ه في اليوم الَّذي �َصَبق  خ القديم "يو�صابيو�س" (Eusebius) اأنَّ
ِّ
َكَتب الموؤر

ه ورجاله  الَمعركة الَّتي َتهدف اإلى ال�صتيالء على روما، َروى ُق�ْصَطْنطين اأنَّ

م�س. وكانت  �س ال�صَّ
ْ
ماء وراأوا في روؤيا �صليًبا ُمنيًرا فوق ُقر َنَظروا اإلى ال�صَّ

ٌخ قديٌم 
ِّ
َتْغِلب!" وقد قال موؤر "بهذا  ليب:  الكلمات التَّالية منقو�صة فوق ال�صَّ

ا�صم  ِمن  َلْين  الأوَّ َفْين 
ْ
الَحر َيحمل  ُق�ْصَطْنطين كان  راآه  الَّذي  ليب  ال�صَّ اإنَّ  اآخر 

فان اليونانيَّان "X" }وُيلَفظ 
ْ
ة "خري�صتو�س" )ُوهما الَحر الم�صيح باليونانيَّ

"خ"{ و "P" }وُيلَفظ "ر"{). 

�َصِمع  التَّالي حين  اليوم  َفِزًعا في  نومه  ِمن  اأفاق  ُق�ْصَطْنطين  اإنَّ  وُيقال 

هذه  بوا�صطة  "اْغِلْب  تف�صيُرها:  )الَّتي   "Hoc Vince!" له:  يقول  "مالًكا" 
هذا  اأنَّ  َيْزُعم  "يو�صابيو�س"  خ 

ِّ
الموؤر اأنَّ  هو  الأمر  في  والغريب  الَعالمة!"( 

"المالك" هو الم�صيح نف�صه!

اإلى   )"P" والـ   "X" )الـ  فين 
ْ
الَحر هَذْين  "ُق�ْصَطْنطين" اأ�صاف  اإنَّ  وُيقال 

خارقة  ها  اأنَّ ُيْزَعم  الَّتي  الأحداث  تلك  ُكلِّ  وبعد  حاًل.  الُمحاِربين  دروع 

 بقيادة الإمبراطور "ماك�صنتيو�س 
َّ
وماني

ُّ
بيعة، واجه ُق�ْصَطْنطيُن الجي�َس الر للطَّ

النت�صار  فكان   ،(Milvian Bridge) "ملفيو"  ج�صر  عند   "Maxentius
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وَغِرق.  النَّهر  "ماك�صنتيو�س" في  �َصَقط  المعركة،  ُق�ْصَطْنطين. وخالل  َحليف 

ه بعد اأْن ا�صتولى ُق�ْصَطْنطين على المدينة، اأََمر  خ "يو�صابيو�س" اإنَّ
ِّ
ويقول الموؤر

مز (XP) بيمينه وقد 
َّ
وِّره وهو َيحمل الر ب تمثاٍل له. وكان التِّمثال ُي�صَ ِبَن�صْ

ل هذه الَعالمة الُمباركة، الَّتي هي �ِصعار  ُكِتَبْت اأ�صفله الكلمات التَّالية: "ِبَف�صْ

2
غيان". ُت َمديَنَتُكم ِمن ِنْير الطُّ

ْ
ر

َّ
جاعة، َحر ال�صَّ

ل كنيسة ميكن دخولها دون خوف أوَّ
ما اإْن �صار الإمبراطور حليًفا للم�صيحيَّة حتَّى ابتداأ النَّا�س في المجيء 

لدى  قبوًل  تزداد  الم�صيحيَّة  �صارت  وقد  هائلة.  باأعداٍد  الكني�صة  اإلى 

واتب 
َّ
الر وَدْفع  الكنائ�س،  بناء  في  ُق�ْصَطْنطين  وابتداأ  مكان.  ُكلِّ  في  النَّا�س 

بل  الم�صيحيِّين.  العبيد  وتحرير  رائب،  ال�صَّ ِمن  واإعفائهم  الدِّين،  لرجال 

الم�صيحيَّة.  اعتناق  في  َيرغب  َمن  ِلُكلِّ  والمالب�س  المال  ُيَقدِّم  كان  ه  اإنَّ

ة.  الإمبراطوريَّ اأرجاء  جميع  في  ُتقام  الجماعيَّة  ات  الَمعموديَّ وكانت 

النَّا�س  ِمن  الآلف  مئات  مَّ  اْن�صَ فقط،  قليلة  �صنواٍت  غ�صون   وفي 

3
اإلى الكني�صة.

ا َعن اأْن َيرى اأغلبيَّة الم�صيحيِّين في ذلك الوقت اأنَّ تلك التَّغييرات  وِعَو�صً

 عليهم كانت اإغراءات خطيرة، فقد 
ُّ
والأف�صال الَّتي ُيغِدقها العالم الِعلماني

ه  اأنَّ د  الموؤكَّ "ِمن  "يو�صابيو�س":  َكَتب  وقد  اأ�صئلة.  ة  اأيَّ ح 
ْ
َطر دون  بها  بوا  َرحَّ

في  وُمزدهًرا  جديًدا  ًرا  َع�صْ اأنَّ  الحقائق  هذه  �صون  َيَتَفحَّ َمن  لجميع  يبدو 

هور، واأنَّ ُنوًرا لم َيُكْن معروًفا حتَّى الآن كان على  الوجود قد ابتداأ في الظُّ

: ويجب على الجميع اأْن  لمة على الجن�س الب�صريِّ َو�ْصك النبالج ِمن و�صط الظُّ

وا باأنَّ هذه الأ�صياء كانت بُمجملها َعَمل اهلل الَّذي اأقام هذا الإمبراطور 
ُّ
ُيِقر

4
دِّي لهوؤلء الأ�صرار".  للتَّ�صَ

َّ
ِقي التَّ

ومع ازدياد قبول الكني�صة لهذه الهدايا والِهبات، كانت الهدايا َتتوالى 

وا دعوًة لتناول الع�صاء مع الإمبراطور  �صريًعا. بل اإنَّ بع�س َكَهنة الكني�صة َتَلقَّ
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هذه  اإحدى  عن  "يو�صابيو�س"  َتَحدَّث  وقد   . الخا�سِّ ق�صره  في  ُق�ْصَطْنطين 

الولئم الفاِخَرِة فقال بافتخاٍر:

ة 
َّ
نا�صبة، كان النَّا�س في ُكلِّ مكاٍن في اأرجاء الإمبراطوري

ُ
"في هذه الم

دعو 
َ
ي كان  نف�صه  الإمبراطور  ولكنَّ  ة، 

َّ
العام الأماكن  في  حتفلون 

َ
ي

ِمن خاللهم  َقدِّم 
ُ
ولي معهم،  عام  الطَّ لتناول  اإليه  بين 

َّ
َقر

ُ
الم اهلل  ام  ُخدَّ

ب 
َّ
َتَغي

َ
ُكن واحٌد ِمن الأ�صاقفة ي

َ
ه ذبيحة لئقة هلل. ولم ي َظنُّ اأنَّ

ُ
ما كان ي

اللِّ�صان  ُز 
َ
ج

ْ
ع

َ
ي هيبة 

َ
ها كانت ولئم م اإنَّ اإذ  ة 

َّ
الإمبراطوري الوليمة  عن 

ِفها.
ْ

�ص
َ
عن و

ر وُهم 
ْ

حيطون بمدخل الَق�ص
ُ
�س والجنود ي

َ
ر

َ
 ِمن الح

ٌ
َدٌد َغفير

َ
وكان ع

�صطهم دون خوٍف اإلى 
َ
�صيرون و

َ
يوفهم. وكان ِرجاُل اهلل ي

ُ
�ْصِهرون �ص

ُ
ي

مع  جل�س 
َ
ي منهم  بع�ٌس  كان  حيث  ة 

َ
الَفْخم ة 

َّ
الإمبراطوري الت 

َّ
ال�ص

اأرائك  على  اآخرون  تَّكئ  َ
ي حين  في  ذاتها،  المائدة  على  الإمبراطور 

ه  ل اأنَّ
َّ
تخي

َ
�صهد ي

َ
ْنُظر اإلى ذلك الم

َ
ن ي

َ
ن. وقد كان م

ْ
ي
َ
اأُِعدَّْت على الجاِنب

ب اإلى عالم 
َ
ْقر اأَ  

ُ
راه

َ
اأنَّ ما ي

َ
ثِّل ملكوت الم�صيح، و َ

نظر اإلى �صورٍة ُتم
َ
ي

5
وعته".

َ
الأحالم منه اإلى الواقع ِلر

َيتناولون  الكني�صة  وقادة  الأ�صاقفة  فيه  كان  الَّذي  الوقت  في  ولِكن 

في  ُمنهمًكا  ُق�ْصَطْنطين  الإمبراطور  كان   ، الإمبراطوريِّ ر  الَق�صْ في  عام  الطَّ

اإعادة هيكلة الكني�صة والعالم.

(Pontifex Maximus) بونتيفيكس ماكسيموس

ة  ا دائًما بالدِّين. وكانت ِديانة اأجداده الوثنيَّة ُمهمَّ كان ُق�ْصَطْنطين ُمهتمًّ

 308 �صنة  وفي  م�س(.  ال�صَّ )اإله   "Apollo "اأُبوُلو  �ِصيَّما  ول  َنَظره،  في  ا  جدًّ
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َلَقب  َفَنال  م�س  ال�صَّ اإله  هيكل  اإلى  كثيرة  بهدايا  ُق�ْصَطْنطين  ع 
َّ
َتَبر ة،  ميالديَّ

ماك�صيمو�س"(.  "بونتيفيك�س  اللََّقب:  )وهو   
ِّ
الوثني م�س  ال�صَّ اإله  َكَهنة  رئي�س 

ذلك  ُق�ْصَطْنطين  َحْمِل  خالل  وِمن  اللَّقب.  بهذا  فخوًرا  ُق�ْصَطْنطين  كان  وقد 

ة بالدِّيانة  ئي�س الأعلى لهيئة العقائد والُممار�صات الُمخت�صَّ
َّ
اللَّقب، �صار الر

َفِرًحا  ُق�ْصَطْنطين  وكان  ومانيَّة. 
ُّ
الر ة  الإمبراطوريَّ اأرجاء  َجميع  في  الوثنيَّة 

لرعاياه.  والعاطفيَّة  وحيَّة 
ُّ
الر الُبَنى  في  َحتَّى  م  َحكُّ بالتَّ له  �َصَمح  ه  لأنَّ بذلك 

المن�صب  �َصْغِلِه  )نتيجة  جناها  الَّتي  الفوائد  ُق�ْصَطْنطين  اأدرك  وعندما 

�صوؤون  على  ُي�ْصِرف  �صار  الوثنيِّين،  مع  تجربته  في   )
َّ
الدِّيني  الأعلى 

ا.  الكني�صة اأي�صً

ت في الوجود 
َّ
ومع اأنَّ الم�صيحيَّة كانت تنمو ب�صرعة، فاإنَّ الوثنيَّة ا�صتمر

–بحذر  ُق�ْصَطْنطين  َحَكم  وقد  الَغِنيَّة.  بقات  الطَّ و�صط  في  �ِصيَّما  ول  ة،  بقوَّ

الوثنيَّة  بين  دقيٍق  فا�صٍل  َحدٍّ  َر�ْصِم  خالل  ِمن  الُمَع�ْصَكَرْين  ِكال  واحترا�س- 

ِعْمالت  هناك  كانت  ة،  ميالديَّ  320 �صنة  وفي  عليه.  ْير  وال�صَّ والم�صيحيَّة 

ل، وا�صم الم�صيح  َور الآلهة الوثنيَّة على َوجهها الأوَّ َمعدنيَّة رومانيَّة َتحِمل �صُ

ة اإلى  على الوجه الآخر. وقد احتفظ ُق�ْصَطْنطين بلقبه كرئي�ٍس للدِّيانة الوثنيَّ

يوخ الَّذي كان َيتراأَّ�ُصُه اأولُده،  يوم وفاته. وحتَّى بعد وفاته، فاإنَّ مجل�س ال�صُّ

 
6
ا اآخر. قد اأْعَلَنُه اإَلًها َوَثِنيًّ

ياسيُّ ُجنون الَعَظَمة السِّ

الَّتي  ديدة  ال�صَّ والحما�صة  الكني�صة  اأ�ْصَبَغْتها  الَّتي  الَبَرَكة  ِمن  غم 
َّ
الر على 

فا�صداً  كان  الَّذي   
ِّ
يا�صي ال�صِّ المجال  في  يجري  كان  ما  ُكلِّ  ُتجاه  اأْظَهَرْتها 

ة القائمة على َقْطع   ُق�ْصَطْنطين في حملته النتهازيَّ
َّ
على طول الخط، ا�صتمر

"لي�صينيو�س  )وُيدعى:  اأُخته  َزْوَج  اأنَّ  لَحظ  قد  ُق�ْصَطْنطين  وكان  الأعناق. 

ل خطًرا وا�صًحا عليه. لذلك، فقد َتَغلَّب جي�س ُق�ْصَطْنطين على  Licinius"( ُي�َصكِّ

ا َيجري. وفي ُمحاولٍة  ْهَرُه كان غاِفاًل َعمَّ ْهِره دون ُمقاومة ُتْذَكر لأنَّ �صِ �صِ



97 ِجْسر ُقْسَطْنطني

"ُق�ْصَطْنطيا"  لأُخته  وعًدا  َقَطع  للعائلة،  وولئه  ُحبِّه  لإظهار  ُق�ْصَطْنطين  ِمن 

ه �صَيعفو عن حياة زوجها "لي�صينيو�س" بعد الَغْزو. ولكنَّه  (Constance) باأنَّ

نة نف�صها الَّتي ُعِقد  ة؛ وهي ال�صَّ َنَكَث بوعده حين اأعدمه في �صنة 325 ميالديَّ

 .(Nicene Council) ة فيها َمْجَمع نيقيَّ

بالتَّفاُقم في حياة  والرتياب  الَعَظمة  ُجنون   
َّ
ا�صتمر الإعدام،  وبعد هذا 

ا ابن اأُخته البالغ ِمن الُعمر اإحدى ع�صرة �صنة  ه اأَْعَدَم اأي�صً ُق�ْصَطْنطين حتَّى اإنَّ

ه ُجنَّ ُجنوًنا  ٍة لديه. ولِكنَّ الُمْفِجَع اأكثر ِمن ذلك هو اأنَّ ب�صبب �ُصكوٍك �صيا�صيَّ

ة َدَفَعْتُه اإلى َقْتل  يَّ ة حتَّى اإنَّ َغْيَرته الَمَر�صِ  في �صنة 326 ميالديَّ
ٍّ
�ِصْبه َر�ْصِمي

خالل  ِمن  ن  �صيتمكَّ ه  اأنَّ َيُظنُّ  كان  وقد   
7
."Crispus "كري�صبو�س  الِبْكر  ابنه 

عليه،  اآُمر  التَّ اأو  عليه،  د 
ُّ
للتَّمر محاولة  ِة  اأيَّ َمنع  ِمن  المري�س  التَّفكير  هذا 

والف�صائح،  الوثنيَّة،  هذه  ُكلِّ  ِمن  غم 
َّ
وبالر الم�صتقبل.  في  به  الإطاحة  اأو 

وَقِبَلْت  ِبَيٍد،  َيًدا  ُق�ْصَطْنطين  مع  �صاَرت  الكني�صة  فاإنَّ  يا�صيَّة،  ال�صِّ والفظائع 

َعطاياه، وِهباته، وتاأثيره. 

 هو المكانة 
ِّ
يِّ والمالي َدمني اأكثر ِمن تاأثيره المادِّ يء الَّذي �صَ ولِكنَّ ال�صَّ

اأْن  لُق�ْصَطْنطين  �ُصِمَح  الكني�صة. فقد  اُهما  اإيَّ َمَنَحْتُه  اللََّتان  لطة  وال�صُّ ة  القياديَّ

ًة  الأكثر ح�صا�صيَّ ة  والإداريَّ ة  العقائديَّ الجوانب  بع�س  على  �صيطرته  َيفر�س 

في الكني�صة. 

األسُقف ُقْسَطْنطني
عن  الكني�صة  َحاَدت  حتَّى  احة 

َّ
الر وزادت  ال�صطهاد  َتراَجع  اإْن  َما 

ريق وانق�صَمْت اإلى اأْحزاٍب وجماعات. وبذلك فقد اأهاَنْت الكني�صة نف�صها  الطَّ

لَحَظ  وعندما  ُم�ْصَتِعَرة.  دينيَّة  ُمجادلٍت  في  دخولها  خالل  ِمن  بنف�صها 

َمْجِل�ٍس  َعْقِد  اإلى  َيدعو  اأْن  عينيه  ب  ُن�صْ ع  َو�صَ النق�صامات،  ُق�ْصَطْنطين هذه 

َمْجَمٍع  ل  اأوَّ وكان  عديدة.  اأموٍر  في  قراراٍت  لأخذ   
ٍّ
عالمي  

ٍّ
َكَن�ِصي َمْجَمٍع  اأْو 

ة  ميالديَّ  325 �صنة  في  ُعِقد  قد   )"
ٍّ
"َم�ْصكوِني ُيْدعى:  َكما  )اأو   

ٍّ
عالِمي  

ٍّ
َكَن�ِصي
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ا اليوم(. وقد ُعِقَد الَمْجَمُع ِبَهَدف َف�سِّ النِّزاعات  في نيقيَّة )الواقعة في ُتركيَّ

ة بطبيعة الم�صيح Christology. ولكنَّ الَمْجَمع ناَق�َس اأي�صًا �صوؤوًنا   الُمخت�صَّ

كثيرًة اأُخرى. 

م  َق�صَّ )الَّذي  "دقلديانو�س"  ابق  ال�صَّ الإمبراطور  َفَعَلُه  ما  ِغرار  وعلى 

ا اإلى اأربعة اأق�صام(، قام ُق�ْصَطْنطين بتق�صيم  ومانيَّة جغرافيًّ
ُّ
ة الر الإمبراطوريَّ

َن اأ�صقًفا ُم�ْصِرًفا  ة اإلى اأربع مناطق جغرافيَّة رئي�صيَّة. وقد َعيَّ الكني�صة الم�صيحيَّ

ُيدعى "بطريرك" (Patriarch) اأو ُمطراًنا (Metropolitan) على ُكلِّ ِق�ْصٍم ِمن 

يوخ والأ�صاقفة المحلِّيِّين اأْن َيخ�صعوا  تلك الأق�صام الأربعة. وكان ينبغي لل�صُّ

ئي�صيَّة الأربعة.
َّ
ادرة عن تلك الأق�صام الر لالأحكام والقرارات ال�صَّ

َيغ لهوتيَّة  َعْت تعريفات و�صِ الَكَن�ِصيَّة، ُو�صِ واإلى جانب هذه التَّغييرات 

على  يوافقوا  لم  الَّذين  َجميع  ُحِرَم  وقد  ثابتة.  ة  عقائديَّ معاٍن  ذات  ُمَحدَّدة 

الُبْنية الجديدة ِمن منا�صبهم الَكَن�ِصيَّة والمتيازات الَّتي كانت لهم. 

ُنِبَذ  فقد  ُق�ْصَطْنطين،  نظر  في  ا  جدًّ ة  ُمهمَّ كانت  الوطنيَّة  الَوحدة  ولأنَّ 

يا�صات الجديدة. وبعد انعقاد الَمْجَمع، اأ�صدر  الم�صيحيُّون الَّذين َرَف�صوا ال�صِّ

َفُهم  َو�صَ القرارات  لهذه  الُمْمَتِثِلْين  وغير  الُمْن�َصقِّين  اإلى  مر�صوًما  ُق�ْصَطْنطين 

َمانهم 
ْ
امهم ِمن منا�صبهم، واأَمَر ِبِحر ". وقد اأْعفى ُخدَّ هم "كاِرهو الَحقِّ فيه باأنَّ

ة ول حتَّى  ة ِمن الجتماع ل في الأماكن العامَّ ا، وَمَنع الكنائ�س الُمن�صقَّ َكَن�ِصيًّ

8
ة. في البيوت الخا�صَّ

اأنَّ الإمبراطور  ا الَّذين َتَخلَّْوا عن الإيمان وقبلوا ُق�ْصَطْنطين، فقد راأوا  اأمَّ

َمن�صب  عن  يو�صابيو�س  َكَتب  وقد  الكني�صة.  في  حقيقيًّا  �ُصلطاًنا  َيمتلك 

العامِّ  الأ�صُقف  َمهامَّ  ُق�ْصَطْنطين[  ]اأْي:  َتَولَّى  "لقد   فقال: 
ِّ
الَكَن�ِصي ُق�ْصَطْنطين 

9
ام اهلل". ة ِلُخدَّ عها اهلل، َوَعَقد َمجاِمع َكَن�ِصيَّ الَّتي َو�صَ
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ْجس الَعظيم الرِّ

ر: "ما داَمت الكني�صة في ذلك الوقت  ا. وقد ُرْحُت اأَُفكِّ لقد اأحَزنني ذلك حقًّ

ر قد �صاَوَمْت اإلى هذا الَحدِّ، فما الَّذي يمكن للكني�صة اأْن تفعله اليوم في  الُمَبكِّ

ًفا، 
ِّ
ُمتطر اأو  ُمنحاًزا  اأبدو  اأْن  اأرغب في  لم  اأنِّي  ُم�صابهة؟" ومع  وجه َتجربة 

اأ عنه يوحنَّا  ْج�س الَعظيم الَّذي َتَنبَّ
ِّ
ا واأ�صبه بالر فاإنَّ الأمر َبدا لي فظيًعا جدًّ

وؤيا. ففي هذه النُّبوءة، َتَتناَزُل المراأُة َوَتْزني 
ُّ
في الأ�صحاح 17 ِمن �ِصْفر الر

مع ُملوك الأر�س. وهذه الخيانة ُتْنِتج ِكياًنا َهجيًنا ُهو ِنتاج التِّحاد بين 

ه َي�صطهد الكني�صة  �صميَّة" والدَّولة. وعندما َينمو هذا الِكيان فاإنَّ
َّ
"الكني�صة الر

ا:  على ِل�صان ُيوَحنَّ
ِّ
هوتي الحقيقيَّة. فنحن َنقراأ في �ِصْفر روؤيا يوحنا الالَّ

اُت 
َ
ام

َ
الج ُة 

َ
ع

ْ
ب

َّ
ال�ص  

ُ
ُهم

َ
ع

َ
م ِذيَن  الَّ اَلِئَكِة 

َ
الم ِة 

َ
ع

ْ
ب

َّ
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ْ
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َّ
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َ
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َ
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ْ
اأَي

َ
ا ر
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ات  نظريَّ يوًما  ْقُت  دَّ �صَ ول  ُمت�صائًما،  يوًما  اأُكْن  لم  اأنِّي  هي  والحقيقة 

اأنَّ  ت�صديق  َيرف�صون  الَّذين  الأ�صخا�س  ِمن  واحًدا  يوًما  اأُكن  ولم  الموؤامرة. 
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"نيل اأرم�صترونغ  اأنَّ  اأو  مات  الُمَغنِّي "اإلفي�س بري�صلي Elvis Presley" قد 

ا على القمر. ولم اأُكن ِمن الأ�صخا�س الَّذين  Neil Armstrong" قد َم�صى حقًّ

غم ِمن هذا 
َّ
ه يبدو مثيًرا ومذهاًل. وبالر اأنَّ د 

َّ
لُمَجر ٍف 

ِّ
اأيَّ �صيٍء ُمتطر َيقبلون 

ا.  َعَبني حقًّ
ْ
ُكلِّه، فاإنَّ ما قراأُْتُه عن الإمبراطور ُق�ْصَطْنطين اأر

مُّ الزَّواني". ويبدو اأنَّ هذا 
انية هي "اأُ �صول اإنَّ بابل الزَّ

َّ
ا الر لقد قال يوحنَّ

نف�صي:  �صاأْلُت  وقد  �صاِكَلِتها.  على  زانيات  بناٍت  اأْنَجَبْت  ها  اأنَّ ا  ْمنيًّ �صِ َيعني 

في وقتنا الحا�صر َتخون الَم�صيح ِمن خالل  كني�صة  اأيَّ  اأنَّ  هذا  يعني  "هل 
يِّين هي ِبْنٌت ِمن بناتها – اأْي  اٍم اأر�صِ ان�صمامها اإلى الكني�صة الخا�صعة لُحكَّ

رة؟" ها بنٌت )ِمن بنات بابل( زانية ُمعا�صِ اأنَّ

اإلى حدِّ  الأمر  الو�صول باأفكاري بخ�صو�س هذا  اأرغب في  اأنِّي لم  ومع 

ُجزًءا  اأخذ  المو�صوع  فاإنَّ  التُّهمة،  بهذه  المعا�صرة  الكنائ�س  جميع  اتِّهام 

طاهرٍة  عرو�ٍس  اأجل  ِمن  ثانيًة  �صياأتي  ه  اإنَّ ي�صوع  قال  وقد  تفكيري.  ِمن 

تحذيره  َيختم  �صول 
َّ
الر ا  ُيوحنَّ فاإنَّ  َنعلم،  وكما  زانية.  لأجل  ولي�س  عفيفٍة، 

اآَخَر  ْوًتا  �صَ �َصِمْعُت  "ُثمَّ  ة:  التَّحذيريَّ رخة  ال�صَّ بهذه  انية  الزَّ بابل  ب�صاأن 

َخَطاَياَها،  ِفي  َت�ْصَتِرُكوا  ِلَئالَّ  �َصْعِبي  َيا  ِمْنَها  اْخُرُجوا  َقاِئاًل:  َماِء  ال�صَّ ِمَن 

َر  َوَتَذكَّ َماَء،  ال�صَّ َلِحَقِت  َخَطاَياَها  نَّ 
لأَ َرَباِتَها.  �صَ ِمْن  َتاأُخُذوا   َوِلَئالَّ 

11
اهلُل اآَثاَمَها".

ة  اأيَّ دين  اأَ اأْن  ه ِمن َحقِّي  اأنَّ اأ�صُعر  اإنِّي ل  اأْن اأقول ثانيًة  ما ينبغي لي  وُربَّ

كني�صة في الحا�صر اأو حتَّى في الما�صي. ولكنِّي اأ�صُعر، بُمقت�صى ما جاء في 

ه يجب على الم�صيحيِّين، في وقٍت ِمن الأوقات في التَّاريخ،  وؤيا، باأنَّ
ُّ
�ِصْفر الر

ُت في التَّغييرات 
ْ
ر اأْن ُيَميِّزوا الأزمنة واأْن "َيْخُرجوا". وِمن جهتي، عندما َفكَّ

اأنَّ  ر في  اأَُفكِّ اأْن  اإلَّ  َي�َصُعني  ُق�ْصَطْنطين، ل  َعْهد  َجَرت في  الَّتي  والم�صاومات 

روا كثيًرا في اأخذ هذا القرار.  الم�صيحيِّين قد تاأخَّ
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خص الوحيد امُلالم ُقْسَطْنطني ليس الشَّ

عندما اأنظر نظرًة �صاملًة اإلى جميع هذه الأعمال الُمِريبة الَّتي قام بها 

الإمبراطور ُق�ْصَطْنطين، ل ُيمكنني اأْن األومه وحده. فالحقيقة هي اأنَّ عرو�س 

الم�صيح )اأْي: "�صعب اهلل" اأو "الكني�صة"( هي الَّتي �َصَمَحْت بحدوث هذا "الزِّنى" 

اأو  اإليها  . فقد كان ُق�ْصَطْنطين ُيعاِلج م�صائل ُروحيَّة ل يمكن النَّظر 
ِّ
وِحي

ُّ
الر

يء الَّذي َنعرفه هو اأنَّ  التَّفكير فيها اأو التَّعامل معها ك�صائر �صوؤون الدَّولة. وال�صَّ

ة اإلَّ وهو على ِفرا�س  ه اهتدى اإلى الم�صيحيَّ الإمبراطور "ُق�ْصَطْنطين" لم َيُقل اإنَّ

ة.  الموت. ولكنَّ الكني�صة هي الَّتي �صاَوَمْت على الَحقِّ ِمن اأجل م�صالحها الخا�صَّ

اأََفْقُت ِمن �ُصباٍت َعميق.  اأنِّي قد  ُت 
ْ
�َصَعر الفترة،  بعد قراءتي لتاريخ هذه 

اأو �صاللي.  الآخرين على جهلي  األوم  اأْن  اأ�صتطيع  اأنِّي ل  ا  اأي�صً اأدرْكُت  وقد 

فالكني�صة في وقتنا الحا�صر ما زالت ُمطاَلبة بالإجابة عن التَّنازلت الَّتي 

عب على اأيِّ اإن�صاٍن  ه ِمن ال�صَّ اللت الَّتي َت�صمح بها. ول �َصكَّ اأنَّ تقوم بها وال�صَّ

" منذ َعْهد 
ٍّ
اأْن يتجاهل ُكلَّ ما َحَدث ِمن ُم�صاوماٍت وَتناُزلٍت وِزنى "روِحي

ُت في الكائن الَهجين الَّذي َنَتج عن ذلك التِّحاد 
ْ
ر ُق�ْصَطْنطين. ولِكن عندما َفكَّ

ِدْمُت ِمن َهْول الأ�صرار الَّتي َنَتَجْت عن ذلك. بين الكني�صة والدَّولة اآنذاك، �صُ

ملكوت اهلل

ا�صع بين ملكوت اهلل ومملكة  لقد �صارت الحاجة اإلى َتو�صيح الَفرق ال�صَّ

مور  الأُ اأنَّ  اأدرْكُت  وقد   .
َّ
اإلي بالنِّ�صبة  موؤلًما  و�صوًحا  وا�صحًة  العالم  هذا 

ال�صتنارة  خالل  ِمن  اإلَّ  وَفهمها  معرفتها  ُيمكن  ل  اهلل  بملكوت  ة  الُمخت�صَّ

وح الُقُد�س. وقد َتَحدَّث ي�صوع عن ملكوته وَخال�صه عندما 
ُّ
الَّتي ُيعطيها الر

فقال:  اآنذاك(  اليهوديِّ  الَمْجَمع  قادة  )اأحد  "نيقوديمو�س"  ُيخاِطب  كان 

اإِْن َكاَن اأََحٌد َل ُيوَلُد ِمْن َفْوُق َل َيْقِدُر اأَْن َيَرى َمَلُكوَت  َلَك:  اأَُقوُل  الَحقَّ  "الَحقَّ 
ا 3: 3(. اهلِل" )اإنجيل يوحنَّ
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وماذا َعنِّي؟
 ب�صاأن ما 

ٍّ
لقد ابتداأُْت في اإدراك اأنَّ الوقت قد حان لتِّخاذ قراٍر �صخ�صي

�صاأفعله بتعاليم الم�صيح هذه – دون اإلقاء َمزيٍد ِمن اللَّوم على ُمجتمعي اأو 

ثقافتي اأو َن�ْصاأَِتي. والحقيقة هي اأنَّ الُكُتب الَّتي َجَمْعُتها ِمن مكتبات الجي�س 

ي�س الُمْلَحق بالجي�س لم َتُكن َتحوي ُكلَّ هذه النَّتائج عن ذرائعيَّة  ومكتب الق�صِّ

ُق�ْصَطْنطين )محاولته العثور على ذرائع لحروبه(، اأو ُم�َصوِّغات اأوغ�صطينو�س 

)محاولته العثور على ُم�َصوِّغاٍت ل�صطهاد تلك الفئات الم�صيحيَّة(. ولكنَّ تلك 

ز على فكرة دفاع الم�صيحيِّين عن الأبرياء ِمن اأجل  الُكُتب الأولى كانت ُتَركِّ

الَخْير الأ�ْصَمى. 

الجميع على ذلك.  فق  اتَّ ". وقد 
ٌّ
�َصر ب 

ْ
"الَحر باأنَّ  الُكُتب  ْت جميع 

َّ
اأَقر لقد 

اأنَّ  ِمن  غم 
َّ
بالر ه  اأنَّ َنْت فكرة  مَّ َت�صَ العادلة  اأو  الُمَبرَّرة  الَحْرب  ة  نظريَّ ولِكنَّ 

 قد يكون لزًما ِمن اأجل َخْيٍر اأْعَظم. 
ِّ
ر ، فاإنَّ مقداًرا �صئياًل ِمن ال�صَّ

ٌّ
الحرب �َصر

وقد قراأَُت في تلك الُكُتب ُحَجًجا كثيرًة َت�صتند اإلى هذا الَمنطق في التَّفكير. 

ه  اأنَّ وا�صًحا  َبدا  �صنة،   1700 نحو  َقبل  َحَدث  ما  َدَر�ْصُت  اأْن  بعد  ولِكن 

الكني�صة  فاإنَّ   ، القت�صاديِّ وا�صتقرارها  و�ُصْلَطِتها  الكني�صة  ة  ُقوَّ َتعاُظم  مع 

ُمتوا�صعة  كانت  عندما  بداياتها  في  عليه  كانت  كما  ا  روحيًّ َتزدهر  لم 

َطَهَدة حاملًة �صليبها. وُم�صْ

وبا�صتمراري في فح�س قلبي، ابتداأ ِذْهِني في التَّفكير فيما هو اأبعد ِمن 

اأ�صاأُل  ُت لها ب�صبب ما حدث في التَّاريخ، وُرْحُت  �صْ
َّ
دمة الَّتي َتَعر حالة ال�صَّ

ُثمَّ عن �َصَبب ا�صتمراره في الحدوث حتَّى الآن. وِمن  �صبب حدوث ذلك،  عن 

ح هذه الأ�صئلة، َك�َصف اهلل لي جوانب اأعَمق ِمن حياتي كان ينبغي 
ْ
خالل َطر

اها.  اأْن اأُ�َصلِّمه اإيَّ
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ة(، اأَ�ْصَرَق ُنور اهلل على الَب�َصر  خالل فترة الإ�صالح )1500-1550 ميالديَّ

عة. وقد تجاوَبْت فئٌة ِمن النَّا�س مع ذلك النُّور ِمن  بطرائق عجيبة وغير ُمتوقَّ

اأ�صلوب حياتهم  اآخرون  اأُنا�ٌس  ر  َغيَّ باإ�صالحاٍت لهوِتيَّة. وقد  القيام  خالل 

ا. وهناك فئة ثالثة ِمن النَّا�س الَّذين انخرطوا في العمل الِكرازيِّ  تغييًرا جذريًّ

خافيير"  "فران�صي�س  ُيدعى  ا  �صخ�صً رين  الُمَب�صِّ هوؤلء  اأحد  وكان   .
ِّ
الإر�صالي

اأحد  ِمن  َطَلٍب  على  وبناًء  ة،  ميالديَّ  1549 �صنة  ففي   .(Francis Xavier)

"خافيير"  اأْبَحَر   ،)"Anjiro اموراي الهاربين )وا�صمه: "اآنجيرو ُمحاربي ال�صَّ

ه  اإنَّ ق نجاًحا ملمو�ًصا هناك حتَّى  اليابان لزرع كني�صة هناك. وقد َحقَّ اإلى 

 . َّبِّ
للر ا  جدًّ غيورين  كانوا  الم�صيح  اإلى  اهتدوا  الَّذين  الأ�صخا�س  اإنَّ  ُيقال 

ا اإذا كان   "اآنجيرو" عمَّ
َّ
ه عندما �َصاأل "خافييُر" الياباِني وِمن الُمده�س اأنَّ

"لن  اأجابه قائاًل:   ،
ِّ
خ�صي بون بالم�صيحيَّة ح�صب راأيه ال�صَّ اليابانيُّون �صُيَرحِّ

َتعرفه.  ما  لَيَروا  كثيرة  اأ�صئلة  عليك  �صَيطرحون  هم  اإنَّ بل  حاًل،  ذلك  يفعلوا 

يء الأَهمَّ لديهم هو اأْن َيَروا اإْن كانت حياتك ُمن�صجمة مع َتعاليمك".  ولِكنَّ ال�صَّ

هذه  عن  َكَتب  الَّذي   ،(Gary G. Kohls) كولز"  ج.  "غاري  وُيخبرنا 

ل ِمن القرن  َرَبْت جذورها هناك. ولكن في العقد الأوَّ الفترة، اأنَّ الم�صيحيَّة �صَ

ة   ا�صطهاٍد ِمن الإمبراطوريَّ
َّ
ابع ع�صر، �ُصرعان ما ا�صُطِهَدْت الم�صيحيَّة �َصر ال�صَّ

بزرع  "خافيير"  قيام  ِمن  �صنة   50 نحو  بعد  وهكذا،  ر�صة.  ال�صَّ اليابانيَّة 

اليابان.  في  الإعدام  عقوبتها  جريمة   
ُّ
الم�صيحي الإيمان  �صار  الكني�صة، 

ُيعانون  اإيمانهم  اإنكار  َيرف�صون  الَّذين  اليابانيُّون  الم�صيحيُّون  وكان 

ابع الفصل السَّ

ملاذا؟
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ة  – على ِغرار ما كانت تفعله الإمبراطوريَّ لب  ْبذ، والتَّعذيب، وحتَّى ال�صَّ النَّ

الفترة  هذه  انتهاء  وبعد  ة.  الميالديَّ الأولى  الثَّالثة  القرون  في  ومانيَّة 
ُّ
الر

اختفت  قد  الم�صيحيَّة  اأنَّ  الجميع  َظنَّ  عب، 
ُّ
والر غيان  الطُّ ِمن  ويلة   الطَّ

ولم َيْبَق لها اأَثر.

ة  تجاريَّ لغايات  العالم  على  اليابان  اْنَفَتَحْت  �صنة،   250 بعد  ولِكن 

يعي�صون  يزالون  ما  كانوا  دين  الُمَعمَّ الم�صيحيِّين  اآلف  اأنَّ  َتَبيَّن  وقد  َبحتة. 

اد�س ِمن القرن التَّا�صع َع�َصر،  في ناغازاكي في اليابان. وبحلول العقد ال�صَّ

كان هوؤلء الم�صيحيُّون ُيمار�صون اإيمانهم في �صراديب تحت الأر�س، وفي 

الكهوف، وفي البيوت، دون ِعْلم الحكومة. وعندما َعِلَمْت الحكومة اليابانيَّة 

ب�صبب  ولِكْن  اآخر.  عنيًفا  ا�صطهاًدا  عليهم  �َصنَّت  الم�صيحيِّين،  هوؤلء  بوجود 

ف ال�صطهاد �صريًعا وخرَجْت الم�صيحيَّة في  ة، توقَّ
َّ
غوط الدَّوليَّة هذه الَمر ال�صُّ

ناغازاكي ِمن �صراديبها.

الم�صيحيُّون  �صار   -1917 �صنة  -بحلول  ن�صبًيا  ق�صير  وقت  وفي 

مين وبنوا كاتدرائيَّة �صخمة اأطلقوا عليها ا�صم "كاتدرائيَّة  اليابانيُّون ُمَنظَّ

القرن  ِمن  الأربعينيَّات  وفي   .(St. Mary's Cathedral) مريم"  الِقدِّي�صة 

وبدا  اليابان.  في  بالم�صيح  اإيمانهم  اأعلنوا  قد  النَّا�س  اآلف  كان  الع�صرين، 

لكثيرين اأنَّ الم�صيحيَّة �صارت ُتماَر�س علًنا دون خوٍف ِمن الِعداء وال�صطهاد.

اٍن  �ُصبَّ ِب�صعة  التقى   ،1945 اآب/اأغ�صُط�س   9 يوم  �صباح  في  ولِكْن 

ي�َصْين ُمْلَحَقْين بوحدتهما  اأمريكيِّين "م�صيحيِّين" في ُجزٍء اآخر ِمن العالم بق�صِّ

ة والآخر ِمن الكني�صة الكاثوليكيَّة(،  ة )اأحدهما ِمن الكني�صة اللُّوثريَّ الع�صكريَّ

اثنان  ا�صتقلَّ  الة،  ال�صَّ وبعد   .
َّ
اليومي عملهم  َيبتدئوا  اأن  َقبل  مًعا  لُّوا  و�صَ

 B-29 Super منهم طائرة حربيَّة ِمن نوع "بوينغ بي-29 �صوبر فورتر�س

 (Tinian) "وهي قاذفة قنابل بعيدة المدى( ِمن جزيرة "تينيان( "Fortress

الُقنبلة  باإلقاء  ة  ع�صكريَّ اأوامر  َيحمالن  وُهما  اليابانيَّة  ناغازاكي   اإلى 

ة الثَّانية.  يَّ ِّ
ر الذَّ
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ن التَّاريخ، ويا لالأ�صف، اأنَّ "كاتدرائيَّة الِقدِّي�صة مريم" كانت َمْعَلًما  وُيَدوِّ

"الم�صيحيَّان" اأمًرا بالبحث  ان  الع�صكريَّ َتَلقَّى هذان  الَّتي  الَمعالم  ِمن  بارًزا 

يَّار  د الطَّ عنها في اأثناء تحليقهما في اأجواء المنطقة الُم�صتهَدَفة. وبعد اأْن اأكَّ

ة. يَّ ِّ
ر ه راأى الكاتدرائيَّة، اأعطى الأمر باإ�صقاط الُقنبلة الذَّ اأنَّ

ة  الم�صيحيَّ "كانت  "كولز":  لكلمات  11:02 �صباًحا، وفًقا  اعة  ال�صَّ وفي 

َمْت ب�صبب تلك القنبلة  َرْت، َوَتَفحَّ في ناغازاكي قد بلَغْت درجة الغليان، وتبخَّ

اليابان  في   
َّ
الم�صيحي لالإيمان  المركز  ذلك  اأنَّ  ومع  الحارقة.  الإ�صعاعيَّة 

لحظاٍت  في  َتال�صى  فقد  واأمانته،  ته  حيويَّ واأثَبْت  ال�صطهاد  ِمن  َنجا  قد 

يء الَّذي َعِجَزْت عنه الحكومة اليابانيَّة  ولم َيُعْد له وجود. وبذلك، فاإنَّ ال�صَّ

ق على اأيادي  الَقْمِعيَّة على مدى اأكثر ِمن مئتي �صنة ِمن ال�صطهاد قد َتَحقَّ

 وقد كان ذلك كفياًل بَمْحِو ُكلِّ اأثر 
1
9 ثواٍن فقط. "م�صيحيِّين" اأمريكيِّين في 

للم�صيحيِّين في ناغازاكي!

ملاذا؟

ة  الُقوَّ اأمريكا هي  اأنَّ  اآنذاك ُيدرك  ُكلُّه  انتهت الحرب حاًل. وكان العالم 

ة، وتدعو قادة  المهمَّ القرارات  َتتَّخذ  الَّتي  الُعظمى. فقد كانت هي  الخارقة 

ة، وُتطالب باإبرام المعاهدات، وُت�صيطر على  العالم اإلى ح�صور موؤتمرات القمَّ

ة في عقول  اأمم العالم باأ�ْصِره – ولكن باأيِّ ثمن؟ كانت الغلبة للقدرة والقوَّ

ة تعني القدرة على البقاء. و�صارت  اأغلبيَّة الم�صيحيِّين الغربيِّين. وكانت القوَّ

الأمريكيِّين  لدى  لي�س  ائدة  ال�صَّ ة  العقليَّ هي  والثِّقة  والَب�صالة  جاعة  ال�صَّ

ا الآيات الِكتابيَّة الَمْن�ِصيَّة منذ  ا لدى الكني�صة. اأمَّ الِعلمانيِّين فح�صب، بل اأي�صً

ف�صارت  الم"( 
َّ
ال�ص ِل�صاِنعي  "طوبى  و  للودعاء"،  "ُطوبى  )ِمثل  زمٍن طويٍل 

ُتنَق�س  �صعاراٍت  د 
َّ
ُمَجر َغَدْت  حتَّى  فاأكثر  اأكثر  والقلوب  الأذهان  عن  بعيدة 

جائر.  ة ومناف�س ال�صَّ على الهدايا التَّذكاريَّ
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ا  حرفيًّ الزِّناد"  "�صغطوا  الَّذين  الأ�صخا�س  بع�س  اإنَّ  ُيقال  والَحقُّ 

اآين�صتاين  األبيرت  قال  فقد   . الَحدَّ تجاوزوا  قد  هم  اأنَّ ة 
َّ
المر هذه  �صعروا   قد 

ْعُت تلك  َوقَّ "لقد اقترْفُت خطاأً فادًحا في حياتي عندما   :Albert Einstein

َت�صنيع   (Roosevelt) روزفلت  ئي�س 
َّ
الر على  فيها  اقترْحُت  الَّتي  �صالة 

ِّ
الر

ة".  يَّ ِّ
قنابل ذر

الَّذي   ،(J. Robert Oppenheimer) اأوبنهايمر"  روبرت  "ج.  قال  وقد 

حرٍب  حدوث  ِفكرة  َجَعل  ة  يَّ ِّ
ر الذَّ القنبلة  وجود  "اإنَّ  ة:  يَّ ِّ

ر الذَّ الُقنبلة  اختَرع 

ها �صُتغيِّر مالمح عالمنا وتجعلنا َننتِقل اإلى  ا اإذ اإنَّ ِعًبا َحقًّ
ْ
ة اأمًرا ُمر ُم�صتْقَبليَّ

عالٍم اآخر َيختلف عنه تماًما".

وحتَّى اإنَّ الجنرال "دوغال�س ماك اآرثر Douglas MacArthur" قال في 

لهيرو�صيما وناغازاكي:  بعد ما حدث  اليابان  ا�صت�صالم  األقاه عقب  خطاٍب 

، وتواُزن القوى، وع�صبة الأمم. ... لقد  "لقد ف�صل ُكلُّ �صيء: التَّحاُلف الع�صكريُّ
اإن�صاًفا،  اأف�صل واأكثر  َحظينا بفر�صتنا الأخيرة. واإْن لم َنخرج الآن بنظاٍم 

الم�صكلة  اإنَّ  بابنا.  على  الأر�س(  على  الأخيرة  )الحرب  هرمجدُّون  �صت�صير 

الإن�صان  قاًل ل�صخ�صيَّة  ا و�صَ الأ�صا�صيَّة لهوتيَّة، وهي تتطلَّب تجديًدا روحيًّ

، والأدب، وكلِّ هذه  لكي تتواَفق مع تقدُّمنا الخارق في مجال العلوم، والفنِّ

 �صنة الأخيرة. فاإْن اأردنا 
ْ
ة الَّتي حدَثْت في الألَفي ة والثَّقافيَّ يَّ رات المادِّ التَّطوُّ

وح". 
ُّ
ز على الر اأْن ُننقذ الج�صد، ينبغي اأْن ُنَركِّ

ِمن  ه  اأنَّ �َصكَّ  ول  ة.  والهامَّ ائعة 
َّ
الر العترافات  ِمن  مجموعة  هذه  كانت 

مع  التَّعاُطف  اإلى  بالحاجة  وا 
ُّ
اأَقر قد  الأ�صخا�س  بع�س  اأنَّ  َنرى  اأْن  الجيِّد 

طريقه  وعن  الم�صيح  كالم  عن  الإن�صان  ابتعاد  اأنَّ  هو  والغريب  ة.  الب�صريَّ

يِّق كان يزداد اأكثر فاأكثر، حيث اعُتِنَقْت الُمُثل الُعْليا عن عدم المقاومة  ال�صَّ

رين  والُمَفكِّ  (Secular Humanism) ة  الِعلمانيَّ الإن�صانيَّة  نا�صطي  من  فقط 

ة  "القوَّ َمقولة  فاإنَّ  الكني�صة،  اإلى  بالنِّ�صبة  ا  اأمَّ بالِمثاليَّات.  يوؤمنون  الَّذين 

" كانت تزداد ر�صوًخا لديها اإلى اأْن �صارت عقيدة.  َحقٌّ
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دق الصِّ

لقد اأزعَجْتني حقائق الحرب اأكثر فاأكثر. وكما اأنَّ جدار برلين قد �صاعدني 

يختاروا  لكي  الِعلماِنيِّين  للقادة  الأمر  اأترك  اأْن  اأ�صتطيع  ل  اأنِّي  اإدراك  على 

ة )كق�صف ناغازاكي وهيرو�صيما(  اأعدائي وُحلفائي، فاإنَّ الأعمال الع�صكريَّ

بمملكة  اهلل  ملكوت  يختلط  عندما  َيحدث  ما  تامٍّ  بو�صوٍح  لي  َنْت  َبيَّ  قد 

هذا العالم.

عن  دائًما  يبحثون  كانوا  خين 
ِّ
الموؤر اأنَّ  َوجْدُت  درا�صتي،  تابْعُت  وحين 

اأوغ�صطينو�س  عن  نتحدَّث  ا  ُكنَّ ف�صواء  حالة.  لُكلِّ  راٍت 
ِّ
"جيِّدة" وُمبر اأ�صباٍب 

في  الإ�صالم  على  ليبيَّة  ال�صَّ الحمالت  قادة  اأو  الدُّوناِطيِّين،  مع  و�صراعه 

دائًما  َنِجد  نا  فاإنَّ وهتلر،  �صتالين  اأمثال  ِمن  غاة  الطُّ اأو  الو�صطى،  الع�صور 

رات الذَّرائعيَّة لُكلِّ حالة. ولكنَّ هذا ُكلَّه جعلني 
ِّ
اأنا�ًصا ُيحاولون اإيجاد الُمَبر

اأ�صرخ قائاًل: "احَتِرزوا يا م�صيحيِّين! فالقول الماأثور القديم ‘التَّاريخ َيكُتُبه 

الُمنت�صرون’ ل َيخلو ِمن الحقيقة!"

تعريف بعض امُلصطلحات

ة  "اأيَّ التَّالي:  الَمنطق  َت�صتخِدم   (pragmatism) "الذَّرائعيَّة"  اإنَّ 

ْفِعيَّة"  "النَّ و  حيحة".  ال�صَّ ريقة  الطَّ هي  ُمْبتغاي  اإلى  ُلني  تو�صِ طريقة 

الِخيار  هو  ائب  ال�صَّ "الِخيار  التَّالي:  الَمنطق  َت�صتخِدم   (Utilitarianism)

َيحمل  المفهوَمْين  هذين  وِكال  النَّا�س".  ِمن  عدٍد  لأكبر  منفعًة  ُيَحقِّق  الَّذي 

ائب هو  : "الِخيار ال�صَّ ة" (expediency) بمعنى اأنَّ فكرة "الَم�صلحة الخا�صَّ

اأم  ا  اإذا كان لئًقا واأخالقيًّ ا  النَّظر عمَّ  بغ�سِّ 
ِّ
الُمالئم للموقف الآِني الِخيار 

لم يكن". 

والَم�صلحة  ْفِعيَّة،  والنَّ )الذَّرائعيَّة،  الثَّالث  الأيديولوجيَّات  هذه  اإنَّ 

فها مبادئ   ِبَو�صْ
ِّ
ة( قد �صارت محفورة في نف�صيَّة الإن�صان الأمريكي الخا�صَّ
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المفاهيم  التَّن�صئة"، كانت هذه  "�صالح  ا  اأمريكيًّ في مواطًنا  فل�صفيَّة. وبَو�صْ

فولة َتْزُخر بالأفكار عن َت�َصلُّق  باي. فقد كانت اأحالم الطُّ  ُمنذ �صِ
َّ
مغرو�صة ِفي

عود، والقيام  م اإلى الأمام، وال�صُّ ُت باأنَّ التَّقدُّ
ْ
ُت، �َصعر

ْ
�ُصلَّم النَّجاح. وحين كبر

ة،  ِّيَّ
"الحياة، والُحر  :

ِّ
بواجباتي �صتقودني في طريق تحقيق الُحلم الأمريكي

ا اأْن اأختبر تحقيق  عادة". ولكنِّي اكت�صْفُت اأنِّي اإْن اأردُت حقًّ والبحث عن ال�صَّ

وعود اهلل في حياتي، فاإنَّ تلك الأيديولوجيَّات الذَّرائعيَّة هي ثالث عقبات 

ينبغي التَّخلُّ�س منها. 

اإلى زوجتي.  اأو   
َّ
اإلي اأمًرا �صهاًل بالنِّ�صبة  التَّفكير هذا  َنَمط  َيُكن تغيير  لم 

�صيٍء  ُكلَّ  اأنَّ  اكت�صفنا  ما  �ُصرعان   ، َّبِّ
الر اإلى  القتراب  في  ا�صتمرارنا  ومع 

خ�صيَّة  ال�صَّ الم�صالح  على  يقوم  ومهنتنا(  واأ�صدقاءنا،  )ثقافتنا،  حولنا 

ة (expediency) بالدَّرجة الأولى. وقد َوجْدُت اأنَّ �صريان الحياة في  الخا�صَّ

ُمجتمعي ُيَغذِّي مطالب قائمة على الذَّرائعيَّة الخالية ِمن الِقَيم. 

الحروب  تلك  ُكلِّ  ن�صوب  اأ�صباب  عن  الأ�صئلة  طرح  في  ا�صتمراري  ومع 

الجواب  �صميَّة"(، �صار 
َّ
"الر الكني�صة  ٍن )حتَّى في 

ْ
َقر ًنا بعد 

ْ
َقر الدِّماء  و�صفك 

اإ�صباع  هو  المجتمع  هدف  وي�صير   
ُّ
الِكتابي الَحقُّ  َيختفي  فعندما  وا�صًحا. 

الحتميَّة.  النَّتيجة  ُهما  والأنانيَّة  الَج�َصع  فاإنَّ  عادة،  ال�صَّ عن  والبحث  الذَّات 

 منه. فاإْن كان 
َّ
وبوجود هذه العقليَّة، ت�صير النِّزاعات والحروب اأمًرا ل َمَفر

عادة هو غايتي الأ�صمى، وكان هناك �صخ�ٌس اأو ُمجتمٌع ُيَهدِّد  بحثي عن ال�صَّ

عن  للدِّفاع  به  اأقوم  قد  ُم�صادٍّ  اإجراٍء  اأيَّ  ر 
ِّ
�صاأَُبر اأنِّي  د  الموؤكَّ ِمن  �صعادتي، 

ُيْطَلق  )والَّتي  ة  النَّوويَّ وؤو�س 
ُّ
بالر الُم�َصلَّحة  الجيو�س  فاإنَّ  لذلك  الغاية.  هذه 

جة  ة الوطنيَّة الُمَدجَّ ات الع�صكريَّ الم"(، والقوَّ ات حفظ ال�صَّ عليها عادًة ا�صم "ُقوَّ

م�صروعة  و�صائل  ت�صير   )"
َّ
القومي "الأمن  عادًة  ى  ُت�َصمَّ )والَّتي  الح  بال�صِّ

ة اأو الماليَّة. لتحقيق هذه الغايات ب�صرف النَّظر عن الُكلفة الأخالقيَّ

اأنَّ  واحٍد  اآٍن  في  والموؤلم   
ِّ
الَجِلي ِمن  �صار  الدِّرا�صة،  في  وبا�صتمراري 

كانوا  ائفين(  الزَّ "الم�صيحيِّين" الُمْعتِرفين "Professing Christians" )اأْي: 
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ر  وراء بع�س اأ�صواأ الم�صائب والحروب والجرائم في التَّاريخ. وقد ُرْحُت اأفكِّ

ا  قد يكون طبيعيًّ  واللتبا�س 
ِّ
الأخالقي الغمو�س  ِمن  النَّوع  "اإنَّ هذا  قائاًل: 

نا  )اأنَّ والرتقاء  �صوء  النُّ ة  بنظريَّ يوؤمنون  اأنا�ٍس  عن  ُدر  َي�صْ حين  ومفهوًما 

اأنا�ٍس  عن  اأو  ة(،  ع�صويَّ خليَّة  اإلى  ْين  الكونيَّ ة-الزَّمن  المادَّ من  رنا  تطوَّ

ُدر ذلك عن  َي�صْ اأْن  ا  اأمَّ الحياة فقط.  اإلَّ في هذه  لهم  غير موؤمنين ل رجاء 

ماأ�صاٌة  ها  فاإنَّ القدُّو�س،  الواحد   
ِّ
الحقيقي  

ِّ
الَحي اهلل  اتِّباع  َيدَّعون   اأنا�ٍس 

ل يمكن تبريرها!"

سبب احلرب

اأَْيَن  "ِمْن  الحرب:  عن  التَّالي  المهمَّ  وؤال  ال�صُّ َتطرح  يعقوب  ر�صالة  اإنَّ 

وَماُت َبْيَنُكْم؟" وقد َوجْدُت اأنَّ الإجابة الَّتي ُيَقدِّمها يعقوب  الُحُروُب َوالُخ�صُ

اِئُكْم؟  اأَْع�صَ الُمَحاِرَبِة ِفي  اِتُكُم  َلذَّ ِمْن  ُهَنا:  ِمْن  "اأََلْي�َصْت  اإذ يقول:  ا  عميقة جدًّ

َتَناُلوا.  اأَْن  َتْقِدُروَن  َوَل�ْصُتْم  َوَتْح�ِصُدوَن  َتْقُتُلوَن  َتْمَتِلُكوَن.  َوَل�ْصُتْم  َت�ْصَتُهوَن 

َوَل�ْصُتْم  َتْطُلُبوَن  َتْطُلُبوَن.  َل  ُكْم  نَّ
لأَ َتْمَتِلُكوَن،  َوَل�ْصُتْم  َوُتَحاِرُبوَن  ُموَن  ُتَخا�صِ

 
2
اِتُكْم".  ُتْنِفُقوا ِفي َلذَّ

ْ
ا ِلَكي ُكْم َتْطُلُبوَن َرِديًّ نَّ

َتاأُخُذوَن، لأَ

عندما جاء ي�صوع اإلى الأر�س، َتَكلَّم وَعلَّم كثيًرا عن "ملكوت اهلل". وقد 

الذَّات  لإ�صباع  عي  ال�صَّ �صا�صًعا عن  اختالًفا  َيختلف  للعالم مبداأ  ي�صوع  اأعلن 

�صعادتنا  هو  الأ�صمى  الهدف  لي�س  ملكوته،  ففي  عادة.  ال�صَّ عن  والبحث 

ده في  وُنَمجِّ اهلل  ُنِحبَّ  اأْن  الأ�صمى هي  اإنَّ غايتنا  بل  الأر�صيَّة،  واإنجازاتنا 

جميع جوانب حياتنا. 

وفي ملكوته، فاإنَّ حياتنا باأ�ْصِرها )بما تحويه ِمن طموحات، و�صعادة، 

اأعلَنِت  فعندما  اهلل.  تمجيد  الغاية:  هذه  في  �س  تتلخَّ ورغبات(  وقرارات، 

قال  وقد  الأعالي!"  في  هلِل  "الَمْجُد  قائلين:  موا  َرنَّ ي�صوع،  ولدة  المالئكة 

3
نَّ ِمْنُه َوِبِه َوَلُه ُكلَّ الأَ�ْصَياِء. َلُه الَمْجُد اإَِلى الأََبِد. اآِميَن".

�صول بول�س: "لأَ
َّ
الر
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ر ل�صتراك 
ِّ
حين كنُت اأقراأ العديد ِمن الُكُتب الَّتي تحاول البحث عن ُمَبر

نقطة  روؤية  في  ابتداأُْت  النَّف�س،  عن  الدِّفاع  ومبداأ  الحرب  في  الم�صيحيِّين 

هوتيَّة  والالَّ ة  الع�صكريَّ الُكُتب  هذه  ففي  الُكُتب.  هذه  جميع  بين  م�صتركة 

بالِمْعَزَقة  اأو  اح 
َّ
الَجر ع  بِمْب�صَ الحرب  ُي�َصبِّهون  الموؤلِّفون  كان  والتَّاريخيَّة، 

بعبارة  ة. 
َّ
ار ال�صَّ الأع�صاب  لإزالة  المزارع  َي�صتخِدمها  الَّتي  )الِمْعَول( 

عفاء  وال�صُّ الأبرياء  الدِّفاع عن  اإلى  الحاجة  اإنَّ  يقولون  اأخرى، كان هوؤلء 

النَّاجمة عن الحرب. وحتَّى  اأهميَّتها جميع الأهوال  والمظلومين َتفوق في 

اإنَّ الأفعال الم�صكوك فيها )ِمثل الق�صف النَّوويِّ للنِّ�صاء والأطفال المدنيِّين 

تبريرها  ُيمكن  الثَّانية(  العالميَّة  الحرب  في  وناغازاكي  هيرو�صيما  في 

غم ِمن جميع محاولتي لالقتناع 
َّ
باعتبارها "عادلة" و "�صحيحة". وبالر

"المنطقيَّة" الُمقدَّمة بخ�صو�س هذه الحروب، فقد َعِجْزُت  بهذه الُم�صوِّغات 

عن التَّغا�صي عن كلمات ي�صوع الب�صيطة والعميقة في اآٍن واحد )حتَّى واإْن 

وا اأعداءكم، اأْح�ِصنوا اإلى ُمْبِغ�صيُكم". َبَدْت غير عمليَّة(: "اأِحبُّ

ا اأنا و "تانيا" نحاول َعْي�س هذه المبادئ "الجديدة"  ولكن الآن، فيما ُكنَّ

اأنا  العزم  َعَقدنا  فعندما  البداية.  منذ  كبيرة  تحدِّيات  ْتنا  اعتر�صَ ة، 
َّ
َمر ل  اأوَّ

فجاأًة  َفَقدنا  قد  نا  باأنَّ  
ِّ
الُمر بالواقع  ا�صطدمنا  الجي�س،  ك 

ْ
َتر على  وزوجتي 

ُكلَّ الدَّعم والموؤازرة الَّلتين ُكنَّا نحظى بهما قبل اأْخِذ ذلك القرار. كان فقدان 

نا �صنخ�صر  ا، اأدركنا اأنَّ رنا في الأمر َمِليًّ وظيفَتْينا هو البداية فقط. وحين َفكَّ

ا نراقب  هبة حين ُكنَّ
َّ
ا ن�صعر بالخوف والر ُكلَّ ما اجتهدنا لتحقيقه. وقد ُكنَّ

ها َتنهار اأمام اأعيننا.  حياتنا تبدو وكاأنَّ

 - امتيازات  ِمن  لدينا  ما  ُكلَّ  عن  َنتخلَّى  اأْن  علينا  هل  ال�صَّ ِمن  َيُكن  لم 

�صات  ومخ�صَّ الدِّرا�صيَّة،  والِمَنح  التَّقاعد،  و�صندوق   ،
ِّ
ي حِّ ال�صِّ اأمين  كالتَّ

الَّتي  حياتنا  وُكلِّ  والأ�صدقاء،  والكني�صة،   ،
ِّ
الَم�صرفي والح�صاب  كن،  ال�صَّ

اأْن َيَتَملَّكنا.  ابق. وقد َمررنا باأوقاٍت كاد الياأ�س فيها  اعَتْدنا عليها في ال�صَّ

ولِكن عندما تفاقَمْت الأمور وتعاَظم القلق لدينا، لم َنِجد اأمامنا �صبياًل اآخر 

اأو  الوراء  اإلى  العودة  هما  الُمتاحان  فالخياران  اهلل.  بوعود  ك  التَّم�صُّ �صوى 
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ل�صنا  نا  اأنَّ َعِلمنا  حين  و�صعادتنا  راَحُتنا  كانت  وكم   . َّبِّ
الر وعود  ت�صديق 

ع  عب. وكان ِمن الُم�َصجِّ ْين يجدان نف�َصْيهما في هذا الموقف ال�صَّ ل م�صيحيَّ اأوَّ

نا َنتَبُع ُخَطى موؤمنين اآخرين �صلكوا هذا الدَّرب َقْبَلنا.  ر اأنَّ والُمْلِهم اأْن َنتذكَّ

حاجة شخصيَّة

ْطح،  واأوِمُن اأنَّ اهلل -في ذلك الوقت- كان يقودنا اإلى ما هو اأعمق ِمن ال�صَّ

ْلم والحرب. فقد كان يريد اأْن َيلم�س حاجة  واإلى ما هو اأعمق ِمن عقيدة ال�صِّ

 .
ِّ
اتي الذَّ والكتفاء  بالأمان  عور  ال�صُّ اإلى  الحاجة  وهي  حياتنا؛  في  عميقة 

در  َم�صْ اكت�صْفُت  الة،  ال�صَّ بروح  المقدَّ�س  الكتاب  قراءة  واظْبُت على  فعندما 

 "
ِّ
الذَّرائعي "التَّفكير  لـِ  �َصَمْحُت  اأنِّي  اأدرْكُت  وحينئٍذ،  حياتي.  في  �صوي�س  التَّ

 وتحطيم جوانب كثيرة في حياتي ِمن خالل اإهمال وعود اهلل 
َّ
�َصلُّل اإلي بالتَّ

ًل َمَلُكوَت  وَّ
وتعاليم الكتاب المقدَّ�س. فقد كانت الآية الَّتي تقول: "لِكِن اْطُلُبوا اأَ

، وكنُت اأحفظها عن 
َّ
 اآية جميلة بالنِّ�صبة اإلي

4
ُه، َوهِذِه ُكلَُّها ُتَزاُد َلُكْم"،

َّ
اهلِل َوِبر

َظْهر قلب. ولكنَّها لم َتُكن حقيقة عمليَّة في حياتي. 

ِب�َصرٍّ  القيام  في  باأ�س  ل  ه  باأنَّ ُتجاِدل  ة  الج�صديَّ ة  الب�صريَّ طبيعتي  كانت 

اأنَّ ما ُتعلِّمه  قليل ِمن اأجل َخْيٍر كثير. ولِكن عندما قراأُْت كلمة اهلل، َوجْدُت 

ة قائلًة: "ولِكنَّ  َرَخْت طبيعتي الب�صريَّ يناق�س تماًما هذا التَّفكير. عندئٍذ، �صَ

قيامي  "كيفيَّة"  بـِ  َيهتمُّ  اهلل  اأنَّ  اكت�صْفُت  ولكنِّي  الو�صيلة!"  ر 
ِّ
ُتَبر الغاَية 

بب وراء قيامي بها. وقد قراأُْت في �ِصْفر الأمثال  بالأ�صياء مثلما َيهتمُّ بال�صَّ

16: 25 "ُتوَجُد َطِريٌق َتْظَهُر ِلالإِْن�َصاِن ُم�ْصَتِقيَمًة َوَعاِقَبُتَها ُطُرُق الَمْوِت". وقد 

ُيْفَتَرى  َكَما  "اأََما  لهم:  فقال  رومية  في  الموؤمنين  اإلى  بول�س  �صول 
َّ
الر َكَتب 

الَخْيَراُت"؟   
َ
َتاأِتي  

ْ
ِلَكي يِّاآِت  َّ

ال�ص "ِلَنْفَعِل  َنُقوُل:  َنا  نَّ
اأَ َقْوٌم  َيْزُعُم  َوَكَما  َعَلْيَنا، 

 وقد راأيُت في ُكلِّ تاريخ الكتاب المقدَّ�س اأنَّ قلب 
5
ِذيَن َدْيُنوَنُتُهْم َعاِدَلٌة". الَّ

اهلل كان َيتوق دائًما اإلى اأُنا�ٍس َيتَّكلون عليه بُكلِّ قلوبهم. 
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َمَثٌل ِمن حياة إبراهيم

ُمتقدِّمٍة وقال  �ِصنٍّ  "اأْبرام" في  ُيدعى  ُرُجاًل  اهلل  َدعا  نين،  ال�صِّ اآلف  قبل 

له اأْن َيترك اأهله، وع�صيرته واأ�صدقاءه، وطريقة حياته، واأْن َي�صير معه في 

ا  اأر�صً ه �صُيعطيه  ه �صيرزقه بابٍن، وباأنَّ باأنَّ اهلُل  َوَعَدُه  َيعرفها. وقد  اأرا�ٍس ل 

 اهلل باإيمان "اأبرام" فاأ�ْصماُه "اإبراهيم" )الَّذي 
َّ
"َتفي�ُس َلَبًنا َوَع�َصال". وقد �ُصر

 "َخليل اهلل"(. 
َ
ُدِعي

فقال:  اهلل  بوعود  القويِّ  اإبراهيم  اإيمان  عن  �صول 
َّ
الر بول�س  َتَحدَّث  وقد 

َمْجًدا هلِل.  ُمْعِطًيا  ِبالإِيَماِن  َتَقوَّى  َبْل  اهلِل،  َوْعِد  َتاَب ِفي 
ْ
ار اإِيَماٍن  ِبَعَدِم  "َوَل 

ا" 
ًّ
ِبر َلُه  ُح�ِصَب  ا:  ْي�صً اأَ ِلذِلَك  ا.  اأَْي�صً َيْفَعَلُه  اأَْن   

ٌ
َقاِدر ُهَو  ِبِه  َوَعَد  َما  نَّ 

اأَ َن   َوَتَيقَّ

)رومية 4: 22-20(.

�صيرزقه  ه  اأنَّ وهي  لإبراهيم  اهلل  دعوة  في  ة  مركزيَّ ُنقطة  هناك  كانت 

َوَهَنْت  ر،  تاأخَّ قد  الوعد  ذلك  تحقيق  اأنَّ  اإبراهيم  راأى  عندما  ولِكن  وريًثا. 

عزيمته. وبعد اأْن عاد اإبراهيم ِمن المعركة الَّتي اأنقذ فيها ابن اأخيه لوًطا ِمن 

اَدق. وبعد وقٍت ق�صير ِمن هذا  الأ�ْصر، التقى )اإبراهيم( بكاهن اهلل َمْلِكي �صَ

وؤيا قائاًل: "َل َتَخْف َيا اأَْبَراُم. اأََنا 
ُّ
َّبِّ اإلى اإبراهيم في الر

اَر كالم الر اللِّقاء، �صَ

6
ا".  ِجدًّ

ٌ
�ٌس َلَك. اأَْجُرَك َكِثير

ْ
ُتر

َعبَّر هلل عن  اهلل،  وبين  بينه  الُمتجدِّد  ل  التَّوا�صُ بهذا  اإبراهيم  ع  َت�َصجَّ واإذ 

م�صاعره وعن الثَِّقل الَّذي ي�صعر به في اأعماق قلبه )بخ�صو�س النَّ�صل الَّذي 

اد�صة والثَّمانين، كان الياأ�ُس  وعده اهلل به(. ولكن عندما َبَلغ اإبراهيم �ِصنَّ ال�صَّ

ق بعد. لذلك،  ه �صُيعطيه وريًثا لم يكن قد َتَحقَّ قد َت�َصلَّل اإلى قلبه لأنَّ وعد اهلل باأنَّ

، بل عن خادٍم يولد في 
ٍّ
َظنَّ اإبراهيم اأنَّ اهلل لم َيُكن يتحدَّث عن ابٍن حقيقي

ه   فقط. ولم َي�صُعر اإبراهيم اأنَّ
ٌّ
بيته. بعبارة اأخرى، َظنَّ اإبراهيم اأنَّ الوعد �َصْكِلي

ريقة. ولكنَّه كان، في  قد اأنكر مبا�صرًة وعد اهلل ِمن خالل م�صاومته بتلك الطَّ

. ته ومفعوله ب�صبب اتِّكاله على تفكيره الب�صريِّ د الوعد ِمن ُقوَّ
َّ
الحقيقة، قد َجر
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ٌب دائًما بالتَّفكير بوعود اهلل بطريقتي 
َّ
وكما هي حال اإبراهيم، فاإنِّي ُمَجر

والنَّظر اإليها با�صتخدام ِمنظاري الخا�س. فعندما اأقراأ الآية الَّتي تقول: "لِكِن 

ر   اأْن اأَُفكِّ
َّ
هل علي ، ِمن ال�صَّ

ُه، َوهِذِه ُكلَُّها ُتَزاُد َلُكْم"7
َّ
ًل َمَلُكوَت اهلِل َوِبر وَّ

اْطُلُبوا اأَ

ا بدًل ِمن تطبيقها  رها مجازيًّ َف�صِّ
اأُ اأْن  اأو  ا  فيها كما لو كانت َمْطَلًبا قانونيًّ

َبِل  هَذا،  َيِرُثَك  "َل  قائاًل:  لإبراهيم  د  اأكَّ اهلل  ولكنَّ  خ�صيَّة.  ال�صَّ حياتي  في 

ا، ل قانونيًّا  ق وعد اهلل حرفيًّ  وقد َتَحقَّ
8
 الَِّذي َيْخُرُج ِمْن اأَْح�َصاِئَك ُهَو َيِرُثَك".

ا(. )اأو �صْكِليًّ

َمَنحاه  المالك  هذا  ِمن  اإبراهيم  اهما  َتَلقَّ اللَّذين  اأكيد  والتَّ الإعالن  اإنَّ 

ق وعد  نين، �صارت احتماليَّة تحقُّ ال�صِّ اإيمانه. ولِكن بمرور  دا  و�صوًحا وَجدَّ

َت�َصلَّل  حينئٍذ،   .) نِّ ال�صِّ في  تقدُّمهما  )ب�صبب  واقعيَّة  وغير  منطقيَّة  غير  اهلل 

ج  ْت على اإبراهيم اأْن يتزوَّ ها َعَر�صَ الإحباط اإلى نف�س اإبراهيم و�صارة حتَّى اإنَّ

ة، لم 
َّ
 ب�صريٍّ لتحقيق الوعد. وفي هذه المر

ٍّ
ِمن جاريتها "هاَجر" َكَحلٍّ عملي

 في قدرة اهلل على تحقيق وعده.
ِّ
كِّ الذِّهني َيقت�صر الخطاأ على ال�صَّ

ونتيجة تناُزل اإبراهيم، ُوِلد اإ�صماعيل. وبعد اأْن حَمَلْت هاَجر، �َصَعَرْت حاًل 

ها اأف�صل ِمن �صيِّدتها �صارة فاحتقَرْتها. وعندما ُوِلد اإ�صحاق لحًقا بمعجزة  اأنَّ

ة الَغْيرة والخ�صام. فقد كان اإ�صماعيل َيغار ِمن  تحقيًقا لوعد اهلل، زادت ِحدَّ

هناك  تكن  لم  ه  ولأنَّ فاأكثر.  اأكثر  وَي�صطهده  ُي�صايقه  كان  لذلك،  اإ�صحاق. 

هو  )اإ�صماعيل(  وابنها  هاجر  َم�صير  كان  ب�صالم،  بينهما  للتَّوفيق  طريقة 

د في نهاية المطاف. ويا للدَّمار الَّذي َيحدث عندما ُت�صتخَدم الو�صائل 
ْ
ر الطَّ

ة لتحقيق مقا�صد اهلل.  الب�صريَّ

احمل سريرك واْمِش
الثَّالث ع�صر عن اجتماٍع  القرن  اإلى  ة قديمة يرجع تاريخها  هناك ق�صَّ

 Thomas Aquinas" والبابا 
ِّ
هير "توما الأكويني  ال�صَّ

ِّ
هوتي ُمفاجئ بين الالَّ

ما،  يوٍم  في  ه  اإنَّ ة  الق�صَّ وتقول   ."Pope Innocent II الثَّاني  "اإينو�صنت 
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المال  ِبَعدِّ  يقوم  الثَّاني" وهو  "اإينو�صنت  البابا  " اإلى 
ُّ
الأكويني "توما  جاء 

كبيرة  كميَّة  َعدِّ  في  منهمًكا  البابا  وكان  الكني�صة.  �صندوق  في  الموجود 

"اأترى  له:  فقال  الغرفة  "توما"  دخل  عندما  يَّة  والِف�صِّ الذَّهبيَّة  القطع  ِمن 

َذَهٌب".  َوَل  ٌة  ِف�صَّ ِلي  "َلْي�َس  الآن:  اأْن تقول بعد  الكني�صة  يا توما، ل تحتاج 

ا اأْن تقول: احمل   فاأجاب "توما" ب�صرعة: "هذا �صحيح. وهي ل ت�صتطيع اأي�صً

�صريرك واْم�ِس!"

ف الكني�صة عن التِّكال  ه عندما تتوقَّ اأَْظَهر التَّاريخ مراًرا وتكراًرا اأنَّ لقد 

والم�صاومة  الف�صل  فاإنَّ  تها ومواردها،  قوَّ التِّكال على  وتبداأ في  اهلل،  على 

والقتل،  الحرب،  اأ�صباب  اأنَّ  ُيريني  اهلل  كان  وقد  المحتومة.  النَّتيجة  ُهما 

ِمن  تن�صاأ  فهي  دائًما.  عليه  كانت  كما  الآن  نف�صها  والف�صاد، هي  هوة،  وال�صَّ

َتَبيَّن لي  ًل. وقد  اأوَّ الإن�صان  ع  اأْي عن َو�صْ اأكثر ِمن اهلل،  الب�صر  التِّكال على 

اأنَّ ُكلَّ م�صاعر الإن�صان، و�صهواته، وكبريائه لن َت�صنع يوًما ُمجتمًعا َينعم 

 .
ٌّ
 وديمقراطي

ٌ
ر

ِّ
ه مجتمٌع ُمَتَحر ة المزاعم باأنَّ حَّ ا كانت �صِ ْلم - اأيًّ بال�صِّ

اإذ  ارمة  ال�صَّ الكلمات  بهذه  الحرب  عن  �صوؤاله  يعقوب  �صول 
َّ
الر وَيختم 

عن  ُيجيب  وهو  َبْيَنُكْم؟".  وَماُت  َوالُخ�صُ الُحُروُب  اأَْيَن  "ِمْن  ُمت�صائاًل:  يقول 

اَر  ا ِلْلَعاَلِم، َفَقْد �صَ ة: "َمْن اأََراَد اأَْن َيُكوَن ُمِحبًّ وؤال بهذه الكلمات القويَّ هذا ال�صُّ

وُح الَِّذي َحلَّ ِفيَنا َي�ْصَتاُق اإَِلى 
ُّ
نَّ الِكَتاَب َيُقوُل َباِطاًل: الر

وَن اأَ ا هلِل. اأَْم َتُظنُّ َعُدوًّ

ا  مَّ
ُه ُيْعِطي ِنْعَمًة اأَْعَظَم. ِلذِلَك َيُقوُل: "ُيَقاِوُم اهلُل الُم�ْصَتْكِبِريَن، َواأَ الَح�َصِد؟ َولِكنَّ

اأْن  – اأْي  اإبراهيم  اأكون ِمثل  اأْن  اأرْدُت   لقد 
9
ِنْعَمًة"". َفُيْعِطيِهْم  ُعوَن  الُمَتَوا�صِ

–واإِن  اإيماٍن وت�صميٍم  َلَديَّ ِمن  ك بوعوده بُكلِّ ما  اأتم�صَّ ِكل على اهلل، واأْن  اأتَّ

ا: "َخليُل اهلل". ِهْمُت بالغباء- َع�صى اأْن اأُدعى اأنا اأي�صً اتُّ



 اأنا وتانيا اأمام �صالة 

الفرقة املو�صيقيَّة يف اأملانيا

الفصل الثَّامن

أعذار





الجديدة،  الأفكار  ت�صير فيها هذه  الَّتي كانت  الُوجهة  ُت في 
ْ
ر َفكَّ عندما 

عموًما  ورخائي  وم�صلحتي  ومخاوفي،  خ�صيَّة،  ال�صَّ حاجاتي  اأنَّ  ُت 
ْ
�َصعر

ويتفاقم  يزداد  كان  قلقي  ولكنَّ  قلًقا.  لجعلي  كافية  ِمن  اأكثر  اأمور  هي 

الأ�صياء على زوجتي وعائلتي. وبعد ذلك  تاأثير هذه  ر في  اأَُفكِّ عندما كنُت 

 – وهو 
َّ
ا بالنِّ�صبة اإلي ا َتَحدًِّيا حقيقيًّ ُكلِّه، كان ت�صديق كلمات ي�صوع حرفيًّ

اأو  �صواب  هو  ما  في  ر  اأَُفكِّ اأْن   
َّ
علي هل  ال�صَّ فِمن  الآن.  حتَّى  كذلك  يزال  ما 

يء  ال�صَّ هذا  ُتجاه  م�صاعري  خالل  ِمن  طالح  اأو  �صالح  هو  ما  في  اأو  خطاأ، 

واإْن  غير.  ال�صَّ  
ِّ
خ�صي ال�صَّ عاَلمي  على  المبا�صر  تاأثيره  خالل  ِمن  اأو  ذاك،  اأو 

اأْن   
َّ
علي هل  ال�صَّ ِمن  كان  عاَلمي،  ُتنا�ِصب  ل  ي�صوع  تعاليم  بع�س   كانت 

اأتجاهلها اأو اأْن اأبحث عن ُم�َصوِّغات لهوتيَّة لها. 

�ًصا  يء الَّذي كان َيجعل الكتاب المقدَّ�س ُم�َصوَّ بط هو ال�صَّ ولِكنَّ هذا بال�صَّ

اأكون �صادًقا. فالكثير ِمن الأ�صياء الَّتي  اأْن  في ذهني. فقد كان ينبغي لي 

ُترِهقني  القيام بها كانت  راٍت لعدم 
ِّ
ُمَبر اإيجاد  اأو  ك بها  التَّم�صُّ اأحاول  كنُت 

ه اإْن كنُت اأ�صمح لنف�صي بتحريف كلمات  وُت�َصتُِّت اأفكاري. وقد اأدرْكُت اأخيًرا اأنَّ

لتبرير  وا�صتخدامها  اأعداءكم"(  وا  "اأِحبُّ )ِمثل  والمبا�صرة  الب�صيطة  ي�صوع 

الَّذين  الأ�صخا�س  على  اللَّوم  اإلقاء  ُيمِكُن  فكيف  ٍة،  نوويَّ حرٍب  �َصنِّ  �صرورة 

يقولون اإنَّ الكتاب المقدَّ�س ُمَحيِّر!

الفصل الثَّامن

أعذار
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ث إىل آخرين التَّحدُّ

الحرب  )ِمثل  للجدل  الُمثيرة  المو�صوعات  مناق�صة  في  ابتداأُْت  عندما 

َملُّ�س  التَّ يريدون  النَّا�س  اأغلبيَّة  اأنَّ  َوجْدُت  الآخرين،  مع  المقاومة(  وعدم 

اأْن  عليهم  عب  ال�صَّ ِمن  كان  فقد  ممكن.  وقٍت  باأ�صرع  المقدَّ�س  الكتاب  ِمن 

نقا�صاٍت  فاأْطِعْمُه". وفي  َك  َعُدوُّ َجاَع  "اإْن  ِمثل  ويدح�صوا عباراٍت  ُيجاِدلوا 

على  اأو  ة  ُمْفَتَر�صَ �صيناريوهات  على  غالًبا  بُّ  َيْن�صَ التَّركيز  كان  كهذه، 

ما  ُتدرك  "هل  يقول:  البع�س  كان  الِمثال،  �صبيل  فعلى  الُمحَتملة.  العواقب 

ُكلُّ  َتَرك  اإْن  راأيك  في  �صيحُدث  "ماذا  اأو  ذلك؟"  الجميع  َفَعل  اإْن  �صَيحدث 

 الجي�َس؟" ولم َيُكن الُمعار�صون ُيبالون بما يقوله الكتاب المقدَّ�س، 
ٍّ
م�صيحي

ه ل ُيمِكن تف�صير ن�صو�س الكتاب المقدَّ�س  اأنَّ ُيَبيِّنوا  اأْن  بل كانوا يحاولون 

غم ِمن اأنَّ النَّ�سَّ 
َّ
ا - بالر  )عن الحرب وعدم المقاومة( تف�صيًرا مبا�صًرا وحرفيًّ

وا�صٌح و�صريٌح. 

ت�صويغ  -لإيجاد  والنِّقا�س  التَّفكير  ِمن  النَّوع  هذا  اأنَّ  هي  والحقيقة 

النَّا�س  ي�صوع  دعا  عندما  ي�صوع،  زمن  في  فحتَّى  جديًدا.  لي�س   -
ٍّ
منطقي

اإلى َطريقه في الحياة، كانت النَّتيجة ُم�صابهة: "َفاْبَتَداأَ الَجِميُع ِبَراأٍي َواِحٍد 

َي�ْصَتْعُفوَن ]اأْي: َيبحثون عن اأعذار[" )اإنجيل لوقا 14: 18(. 

وقد  فائدة.  دون  ولِكن  النِّقا�صات،  هذه  ِمثل  اأتجنَّب  اأْن  ِمراًرا  حاولُت 

يناريوهات والق�ص�س الُمفتَر�صة على  تفاجاأُْت حين راأيُت اأنَّ تاأثير هذه ال�صِّ

اأفكار النَّا�س ومعتقداتهم َيفوق اأيَّ تاأثيٍر اآخر. واإْن كنُت اأرغب في تو�صيل 

بتلك  يواجهوني  اأْن  منهم  ع  اأتوقَّ اأْن   
َّ
علي يجب  النَّا�س،  هوؤلء  اإلى  فكرتي 

ر  واأفكِّ اإليها  ق 
َّ
اأتطر اأْن   

َّ
علي )ويجب  الفترا�صيَّة  والق�ص�س  يناريوهات  ال�صِّ

م اأَبْيُت!  في اإجابات لها( – �ِصْئُت اأَ
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ماذا لو هاَجم شخٌص عائلتك؟

لعائلتي.  بحمايتي  َيتعلَّق  ائعة  ال�صَّ يناريوهات"  "ال�صِّ ِمن  واحٌد  كان 

فنحن  ا.  ِمنَّ واحٍد  ُكلِّ  نف�س  في  عميًقا  اأثًرا  يترك  وؤال  ال�صُّ هذا  اأنَّ  �َصكَّ  ول 

وكان  لحمايتهم.  �صيٍء  باأيِّ  القيام  اإلى  يدفعنا  قد  َحدٍّ  اإلى  عائالتنا  ُنِحبُّ 

ه ل باأ�س في "تحويل الَخدِّ الآخر" ل�صخ�ٍس  الُمعاِر�صون ُيجاِدلون قائلين اإنَّ

خ�س يوؤذي اأحد اأفراد عائلتنا، ينبغي لنا  َيلطمك اأنت. ولِكن اإْن كان ذلك ال�صَّ

اأْن نكون م�صتعدِّين لإظهار �َصرٍّ �صغير في �صبيل حماية �صخ�ٍس َبريء. وكان 

كين بمقولة: "ل يمكنني الوقوف مكتوف الَيَدْين!" الجميع ُمتم�صِّ

ؤال السُّ
فيفة  الطَّ التَّغييرات  بع�س  مع  التَّالي،  النَّحو  على  َي�صير  النِّقا�س  كان 

اأحياًنا:

اقَتَحم �صخ�ٌس بيتك وهاجم زوجتك اأو اأطفالك؟" هل  اإْن  �صتفعل  "ماذا 
ك �صتجل�س مكتوف الَيَدْين  �صُتطِلق النَّار على الُمهاِجم لحماية عائلتك، اأم اأنَّ

ك �َصاِكًنا؟"
ِّ
وتراقبهم وُهم يموتون دون اأْن ُتَحر

�صبيهة  كانت  الأ�صئلة  تلك  اأنَّ  اكت�صْفُت  الإجابة،  اأحاول  كنُت  وعندما 

بحقل الألغام. فاإلى جانب محاولة هوؤلء الوا�صحة لإ�صابة اأوتار عاطفيَّة 

ئي�صيَّة في هذا النَّوع ِمن الأ�صئلة َتْكُمن في 
َّ
ا�صة، كانت اإحدى الم�صاكل الر ح�صَّ

عدم وجود خياراٍت بديلة. ففي الحياة الواقعيَّة، غالًبا ما َيِجد الم�صيحيُّون 

هذه  خالل  ِمن  ْين  المعرو�صَ الوحيَدْين  الخياَرْين  غير  بديلة  خياراٍت  ِعدَّة 

البديلة  الخيارات  هذه  على  الأمثلة  ومن  الفترا�صيَّة.  يناريوهات  ال�صِّ

ة الَّتي اتَّخذها الم�صيحيُّون: و�صع اأنف�صهم كخطِّ دفاٍع بين عائالتهم  الإ�صافيَّ

ما يلجوؤُون  والخطر الَّذي يتهدَّد عائالتهم، اأو الهرب ِمن ذلك المكان، اأو ُربَّ

الة.  اإلى ال�صَّ
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وكان هناك َفخٌّ اآخر َيْكُمن في الإطار العامِّ نف�صه. ففي اأغلب الأحيان، 

الموؤمن  ع  َي�صَ ه  اأنَّ اأو   
ٍّ
واقعي غير  الُمْفَتَر�س  يناريو  لل�صِّ العامُّ  الإطار  يكون 

به( اأ�صاًل. به )اأو ينبغي َتَجنُّ  في موقٍف يمكن َتَجنُّ
َّ
الم�صيحي

األمانيا �صاعدني كثيًرا في الإجابة عن هذه  ُت على كتاٍب في 
ْ
َعَثر وقد 

"ماذا  بعنوان:   (John H. Yoder) "يودر ه.  "جون  لـ  كتاٌب  الأ�صئلة، وهو 

ق 
َّ
َيتطر الكتاب،  (?What Would You Do). وفي هذا  َتفعل؟"  اأْن  َع�صاك 

النَّوع  هذا  عن  الإجابة  عن  يقول  وهو  التَّفكير.  ِمن  النَّوع  هذا  اإلى   الكاتب 

ِمن الأ�صئلة:

اأنَّ  اإلى  �صيء،  ُكلِّ  قبل  التَّنويه،  قت�صي 
َ
ي وؤال؟ 

ُّ
ال�ص عن  ُنجيب  "كيف 

الخياران  ويكون  ل.  اأو  بنعٍم  ُنجيب  اأْن  ا  ِمنَّ يريد  الآخر  خ�س  ال�صَّ

الَّذين  الأ�صخا�س  معظم  نظر  وجهة  –بح�صب  تاحان 
ُ
الم الوحيدان 

ميًتا، 
ُ
قت�صي اأْن يكون م

َ
 ي

ٌ
وؤال- هما: الدِّفاع )وهو ِخيار

ُّ
يطرحون ال�ص

حدوث  ع  يتوقَّ ِخياٍر  )وهو  الدِّفاع  عدم  اأو  عتِدي( 
ُ
الم نقُتل  بحيث 

ح الم�صكلة 
ْ
ريقة في َطر الأ�صواأ، بحيث تموت عائالتنا(. ولكنَّ هذه الطَّ

1
تَّة". َ

ة الب
َّ
غير واقعي

يناريوهات  ال�صِّ هذه  َيقترحون  َمن  اأ�صلوب  عن  "يودر" النِّقاب  ويك�صف 

الِخياَرْين  اأنَّ  خ�س الآخر  ال�صَّ َيفر�صوا على  اأْن  الفترا�صيَّة، حيث يحاولون 

توجد  ه  اأنَّ د  الموؤكَّ ِمن  ه  اإنَّ يقول  وهو  الَقتل.  َعَدم  اأو  الَقتل  ُهما:  الُمتاَحْين 

ِخيارات اأخرى غير هَذْين الِخياَرْين. وهو ُي�صيُر اإلى التَّناق�صات الكامنة في 

 (Joan Baez) "جوان بيز" َكَتَبْته   
ٍّ
الأ�صئلة ِمن خالل حواٍر هزلي ِمثل هذه 

(Three Cheers for Grandma!) "!بعنوان "قلبي معك يا َجدَّتي
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تي! قلبي معك يا َجدَّ

الم وَنْبذ الُعْنف. ولِكن ماذا �صتفعلين اإْن هاجم  -  "ح�صًنا، اأنِت ِمن ُدعاة ال�صَّ

اأحدهم َجدَّتِك؟"

"يهاِجم َجدَّتي العجوز الم�صكينة؟"  -

-  "اأجل. اأنِت تجل�صين في الغرفة مع َجدَّتِك، فجاء �صخ�س ما وَهَجم عليها 

واأنِت موجودة. ماذا �صتفعلين؟"

"�صاأ�صُرخ قائلًة ‘قلبي َمَعِك يا َجدَّتي!’ ُثمَّ �صاأغادر الغرفة".  -

�ًصا.  ُم�َصدَّ خ�س َيحمل  ال�صَّ اإنَّ ذلك  لَنُقل  ة.  اأتحدَّث بِجدِّيَّ اأنا  -  "َكفى ُمزاًحا، 

ًل؟" وهو على َو�ْصك اإطالق النَّار عليها. هل �صُتطلقين النَّار عليه اأوَّ

"وهل َلَديَّ ُم�َصدَّ�س؟"  -

"اأجل".  -

�ًصا". الم وَنْبذ الُعْنف. اأنا ل اأحمل ُم�َصدَّ "ل ُيْعَقل هذا. فاأنا ِمن ُدعاة ال�صَّ  -

�ًصا". ِك َتحملين ُم�َصدَّ "ِلَنُقل اإنَّ  -

ماية؟"
ِّ
"ح�صًنا، وهل اأُْح�ِصُن الر  -

"اأجل".  -

"�صاأُطلق النَّار على الُم�َصدَّ�س الَّذي في يده".  -

ماية".
ِّ
ِك ل ُتْح�ِصِنْيَن الر "ل. ِلَنُقل اإنَّ  -

د في اإطالق النَّار لأنِّي قد اأُ�صيب َجدَّتي". "�صاأتردَّ  -

ِك تقودين �صاحنة في  -  "اأنِت غير معقولة! ح�صًنا، لناأخذ مثاًل اآخر. ِلَنُقل اإنَّ

ريق وفتاة �صغيرة تجل�س  يِّق، وهناك واٍد �صحيق على جانب الطَّ طريٍق �صَ
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احنة ب�صرعة ول يمكنِك اإيقافها  ِك تقودين ال�صَّ ريق. ولكنَّ في منت�صف الطَّ

ب�صرعة. ماذا �صتفعلين؟"

"ل اأدري. ماذا �صتفعل لو ُكْنَت مكاني؟"  -

الم". ِك ِمن ُدعاة ال�صَّ "اأنا اأ�صاألِك اأنِت لأنَّ  -

احنة تحت �صيطرتي؟" "اأجل، اأعرف ذلك. ح�صًنا. هل ال�صَّ  -

"اأجل".  -

ريق؟" امور لكي تبتعد الفتاة عن الطَّ "ماذا لو اأطلْقُت الزَّ  -

ٌل". امور ُمَعطَّ ا ول ت�صتطيع الم�صي. وفوق هذا فاإنَّ الزَّ ها �صغيرة جدًّ "اإنَّ  -

"�صوف اأنحرف ب�صاحنتي اإلى ي�صار الفتاة ما دامت عاجزة عن الحركة".   -

"ل يمكنِك القيام بذلك ب�صبب وجود �صخور واأتربة على ذلك الجانب".  -

-  "ح�صًنا. في هذه الحالة، �صاأقود �صاحنتي باتِّجاه ذلك الوادي ِمن اأجل 

اإنقاذ الفتاة".

~ ْمت  ~ �صَ

�صتفعلين  ماذا  احنة.  ال�صَّ في  معِك  اآخر  ا  �صخ�صً هناك  اإنَّ  ِلَنُقل  -  "ح�صًنا، 

حينئٍذ؟"

الم وَنْبذ الُعْنف؟" "وما عالقة قراري بحقيقة َكْوني ِمن ُدعاة ال�صَّ  -

احنة، ولِكن هناك فتاة واحدة �صغيرة في ُمنت�صف  -  "هناك اثنان في ال�صَّ

ريق". الطَّ

و�َصرٍّ   
ٍّ
حقيقي �َصرٍّ  بين  الِخيار  لديك  كان  اإْن  ة: 

َّ
َمر ذات  اأحدهم  -  "قال 

 دائًما".
َّ
ي  الفترا�صِ

َّ
ر ، اْخَتر ال�صَّ

ٍّ
افترا�صي

"ماذا؟"  -
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الم وَنْبذ الُعْنف؟" ا لَقْتل جميع ُدعاة ال�صَّ فون جدًّ -  "اأقول: لماذا اأنتم ُمتلهِّ

موقٍف  في  �صتفعلين  ماذا  معرفة  في  فقط  اأرغب  اأنا  كذلك.  ل�صُت  -  "اأنا 

كهذا".

في  معي  �صديقتي  كانت  اإْن  �صاأفعل[  ماذا  هو  لي  تقوله  ]ما  -  "ح�صًنا، 

يِّق فيه َم�ْصرٌب  احنة، وكنُت اأقود �صاحنتي ب�صرعة عالية في طريٍق �صَ ال�صَّ

يتجاوز  ل  �صغيرة  فتاًة  اإنَّ  اإذ  الماأزق  هذا  في  نف�صي  ووجْدُت  واحد، 

هور الع�صرة تجل�س في ُمنت�صف َطريٍق تراكَمْت الحجارة على  ُعمرها ال�صُّ

جانبه، وهناك وادي على الجانب الآخر؟"

"هذا �صحيح".  -

ِمن  �صديقتي  فَتطير  الفرامل  على  ة  بقوَّ �صاأ�صغط  اأنِّي  ح  الُمَرجَّ -  "ِمن 

على  المتراكمة  الحجارة  بتلك  �صاحنتي  �صاأ�صدم  ُثمَّ   .
ِّ
الأمامي الزُّجاج 

الوادي  ذلك  اإلى  ب�صاحنتي  واأندفع  الفتاة،  واأده�س  ريق،  الطَّ جانب 

د  ا كان منزل َجدَّتي َيَقع في اأ�صفل الوادي، ِمن الموؤكَّ فتنتهي حياتي. وَلمَّ

الَّتي  الجلو�س  احنة �صت�صقط على �صقف بيتها وَتنفجر في غرفة  ال�صَّ اأنَّ 

ة الأولى والأخيرة في حياتها".
َّ
ُهْوِجَمْت فيها للَمر

ب منه".
ُّ
َهر ِك تحاولين التَّ ِك لم ُتجيبي عن �صوؤالي. اإنَّ "ولكنَّ  -

ا َيعلم  ه ل اأحد ِمنَّ ًل، اإنَّ -  "اإنِّي اأحاول، في الحقيقة، اأْن اأقول ب�صعة اأ�صياء: اأوَّ

وؤال  ماذا �صيفعل عندما َيِجد نف�صه في ورطٍة كهذه. ثانًيا، ما دام هذا ال�صُّ

ا. كذلك، ما اأريد اأْن اأقوله هنا  ه ي�صتدعي جواًبا افترا�صيًّ ا، فاإنَّ افترا�صيًّ

َك قد اأْغَلْقَت جميع الأبواب في وجهي ولم تترَك لي مجاًل للنَّجاة  هو اإنَّ

الم  ِمن ذلك الماأزق دون َقْتل اأحد. وبعد هذا ُكلِّه تقول: ‘اإنَّ الدَّعوة اإلى ال�صَّ

ة!"2 وَنْبذ الُعْنف هي فكرة َجيِّدة، ولكنَّها لي�صت عمليَّ
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أال يعني اإلميان شيًئا الَبتَّة؟

ِمن وجهة َنَظر الإن�صان غير الموؤِمن، قد يكون وجود ِخياَرْين فقط )"اأْن 

َتقُتل" اأو "اأْن ل َتفعل �صيًئا"(  اأمًرا له َمزاياه؛ ولِكنَّ الأمر لي�س كذلك بالنِّ�صبة 

بالذَّات  هي  الُمحَتَملة"  الأخرى  وال�صتجابات  "الُحلول  فتلك  الموؤمن.  اإلى 

 عن �صخ�ٍس يعي�س دون رجاء.
َّ
الَّتي ُتَميِّز الموؤمن الم�صيحي

رين  ه عندما َنقراأ �ِصَير حياة الُمَب�صِّ ا اأنَّ ه ِمن الُمدِه�س حقًّ يقول "يودر" اإنَّ

ما  فاإنَّ  فيه-  قوا  يتعمَّ ولم  ُعْنف  الالَّ لهوت  يدر�صوا  لم  حتَّى  -الَّذين 

المواقف  هذه  ِمن  موقًفا  بالفعل  يواجهون  كانوا  عندما  هم  اأنَّ هو  ُنالحظه 

ه  ل �صيٍء َيخطر ببالهم- هو اأنَّ  -واأوَّ
ُّ
التِّلقائي ف 

ُّ
التَّ�صر "الفترا�صيَّة"، كان 

يء الُمدِه�س اأكثر  ِمن الخطاأ اأْن يلتِجئوا اإلى الُعْنف لحماية عائالتهم. وال�صَّ

ه حتَّى عندما كان هوؤلء يواجهون اأخطاًرا كهذه، فاإنَّ حياتهم  ِمن ذلك هو اأنَّ

. ول �َصكَّ اأنَّ اإْف�صاح المجال  َّبِّ
هم كانوا َيتَّكلون في نجاتهم على الر َت�صهد اأنَّ

عبة قد �صاعد كثيًرا في  ا في تلك المواقف ال�صَّ َّبِّ كي َيعمل عماًل معجزيًّ
للر

3
انت�صار الإيمان على َمدى قروٍن طويلة.

َلة  وؤال الُمتعلِّق باأمان عائلتي وثيق ال�صِّ في نهاية الَمطاف، َوَجْدُت اأنَّ ال�صُّ

ا حين اأو�صاني باأْن اأُِحبَّ  ا اأنَّ ي�صوع كان جادًّ بالإيمان. فاإْن كنُت اأُوِمُن حقًّ

ا  وِعَو�صً يَّته.  َو�صِ اإطاعة  عدم  ر 
ِّ
ُتَبر اأعذاٍر  عن  اأبحث  اأْن  يمكنني  ل  اأعدائي، 

نني ِمن   عليه واأْن اأطلب ِنعمته الَّتي �صُتَمكِّ
َّ
ز عيني  اأْن اأَُركِّ

َّ
عن ذلك، يجب علي

تطبيق و�صاياه في حياتي.

اأمانة  مو�صوع  عن   (David Bercot) بيركوت"  "ديفيد  َتَحدَّث  وقد 

العالم  َقَلب  الَّذي  "الملكوت  بعنوان:  له  كتاٍب  في  فقال   
ِّ
الم�صيحي الموؤمن 

راأ�ًصا على َعِقب": 

(The Kingdom That Turned the World Upside-Down)
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ُدن 
ُ
الم اإحدى  على  ُقنبلة  باإلقاء  ٌة 

َّ
اأجنبي حكومٌة  ْتني 

َ
ر

َ
اأَم لو  "ماذا 

وؤذون زوجتي 
ُ
هم �صي  - واإلَّ فاإنَّ

ٍّ
ة، اأو باغتيال رئي�ٍس اأمريكي

َّ
الأمريكي

ين 
ِّ
ة الأمريكي

َّ
اأغلبي اأنَّ  اأعتقد  اأفعل حينئٍذ؟  اأْن  �صاي 

َ
واأبنائي؟ ماذا ع

روا في  َفكِّ
ُ
قَتلون قبل اأْن ي

ُ
تركون زوجاتهم واأبناءهم يتعذَّبون اأو ي

َ
�صي

خيانة وطنهم! 

لذلك، كيف يختلف هذا الموقف عن موقف الولء لي�صوع؟ فتعاليم 

ا 
َّ
اإم  

ُّ
يخت�س ُكلُّه  والأمر  ا.  جدًّ وا�صحة  المقاومة  عدم  عن  ي�صوع 

ا،  جدًّ  
ٌ
�صعب  

ٌ
ِخيار هذا  اأنَّ  �َصكَّ  ول  عائلتي.  باإنكار  اأو  هو  باإنكاره 

ُت حياتي للم�صيح.
ْ
لَّم

َ
ولكنِّي اأخْذُت ذلك القرار عندما �ص

�صتحيل. 
ُ
م هذا  عائلتي؟  لحماية  �صيًئا  اأفعل  لن  اأنِّي  عني 

َ
ي هذا  وهل 

ُت بيتي 
ْ
ع �صَ

َ
له لحمايتهم: لقد و

ْ
ْلُت اأ�صاًل اأف�صل ما يمكنني ِفع

َ
فقد َفع

�صاذجة.  ِثَقة  لي�صت  وهذه  وحمايته.  ي�صوع  رعاية  تحت  وعائلتي 

يء  لوا ال�صَّ
َ
ي الملكوت الآخرين َفع

ِّ
�صيِحي

َ
فهناك ع�صرات الآلف ِمن م

ِلِكِهم 
َ
َدِي م

َ
نوا عائالتهم بين ي

َ
ناِجل، واْئَتم

َ
يوفهم م

ُ
لوا �ص

َ
ع

َ
ذاته اإذ ج

اإ�صابة  ِمن   
ٍّ
�َصر  

َّ
اأي منع 

َ
�صي ه  باأنَّ ِعدنا 

َ
ي لم  ي�صوع  اأنَّ  ومع  ]اإَلِهِهم[. 

ِمن   ،
ِّ
الدِّيني ال�صطهاد  اأوقات  با�صتثناء  ه  اإنَّ اأقول  فاإنِّي  عائالتنا، 

4
ين".

ِّ
ِرمين عادي

ْ
ج

ُ
ى عائالت الملكوت على اأيدي م ا اأْن تتاأذَّ النَّادر جدًّ

أضراٌر ثانويَّة
فة في ما يتعلَّق بذلك التَّفكير الَّذي قراأنا عنه  واحٌد ِمن الأمور غير الُمْن�صِ

الوا�صح  َفِمن  ة.  العاطفيَّ الأوتار  َيْلَعب على  ه  اأنَّ َجدَّتك" هو  "اأنِقْذ  ة  ِق�صَّ في 

�س عائلتي للقتل. ولِكن األي�س ِمن 
ُّ
ر في َتَعر  اأْن اأَُفكِّ

َّ
ا علي عب ِجدًّ ه ِمن ال�صَّ اأنَّ

�س عائالت 
ُّ
ْخف اأْن ُنقارن ذلك بالحروب المعا�صرة؟ فهذا ل ُي�صبه َتَعر ال�صُّ
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الجي�س عبارة  ه توجد لدى  اأنَّ الحرب. والحقيقة هي  اأثناء  للقتل في  بريئة 

حايا ِمن  حايا الأبرياء. فُهم َيقولون اإنَّ هوؤلء ال�صَّ ُيطلقونها على هوؤلء ال�صَّ

ة".  جال والنِّ�صاء والأطفال ُهم "اأ�صرار ثانويَّ
ِّ
الر

�صواء  يموتون  النَّا�س  واأنَّ  َتْحُدث،  الماآ�صي  اأنَّ  هي  الموؤلمة  والحقيقة 

غم ِمن َمَحبَّتنا لأعدائنا. ول �َصكَّ اأنَّ التَّالُعب 
َّ
دة اأو بالر ب�صبب الحروب الُمَتَعمَّ

ف في ُكلِّ موقٍف 
َّ
بالعواطف َلن ُيَغيِّر �صيًئا. ومع اأنِّي قد ل اأعلم كيف �صاأت�صر

اأو كيف  ف 
َّ
اأت�صر اأْن  اأريد  اأعلم كيف  ع�صيٍب �صاأواجهه في الم�صتقبل، فاإنِّي 

باأنَّ  الم�صيح  َوَعدني  وقد  الم�صيح.  اأُ�صاِبه  اأْن  فينبغي  ف. 
َّ
اأت�صر اأْن  ينبغي 

د لتعاليم  يان الُمَتَعمَّ نني ِمن القيام بذلك. ومع ذلك، فاإنَّ الِع�صْ ِنْعمته �صُتَمكِّ

ج له اأ�صحاب ذلك التَّفكير.  الم�صيح هو لي�س ِخياًرا. وهذا هو تماًما ما ُيَروِّ

َنجاٍة  عن  َمَثٍل  د 
ْ
ِب�َصر كتابه  ِمن  الِق�ْصم  هذا  بيركوت"  "ديفيد  وَيختم 

ا فيقول: ٍة لزوَجْين َيعرفهما �صخ�صيًّ ُمعجزيَّ

"قبل ب�صع �صنوات، كان �صديقاي ‘دي�صيو Decio’ وزوجته ‘اأوليفيا 
اأتالنتا  مدينة  في  فندٍق  في  ينزلن  ان- 

َّ
م�صيحي Olivia’ –وهما 

رقات 
َّ
ال�ص ِمن  عدًدا  اآنذاك  �َصِهَدْت  قد  المدينة  وكانت   .(Atlanta)

هاِجمون ياأمرون 
ُ
رقات، كان الم

َّ
لَّحة وجرائم القتل. وفي تلك ال�ص

َ
�ص

ُ
الم

اأْن  َقبل  الأ�صفل  اإلى  الأر�س ووجوههم  بال�صتلقاء على  �صحاياهم 

كان  لذلك،  روؤو�صهم.  ِمن  ة 
َّ
الخلفي المنطقة  في  عليهم  النَّار  طلقوا 

ُ
ي

ا َطوال الوقت.
ً
‘دي�صيو’ حذر

كان  ل/اأكتوبر، 
َّ
الأو ت�صرين  �صهر  في  ق�س  الطَّ معتدلة  ليلة  وذات 

ا لوقٍت ق�صيٍر 
ً

كا باب ُغرفة الفندق مفتوح
َ
َتر ‘دي�صيو’ و‘اأوليفيا’ قد 

ان 
َّ
�صاب َظَهر  وفجاأًة،  لهما.  �صديٍق  و�صول  عان  يتوقَّ كانا  هما  لأنَّ

راُهما بالنبطاح 
َ
هما في وجههما. وقد اأم

ْ
ي

َ
�ص دَّ َ

�ص
ُ
�ْصِهران م

ُ
راهقان ي

ُ
م
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َكع على الأر�س وهو 
َ
د بادئ الأمر، فقد ر دَّ َ

ا. ومع اأنَّ ‘دي�صيو’ َتر اأر�صً

رقة تلك.
َّ
ة ال�ص

َّ
ر في طريقٍة لإحباط عملي َفكِّ

ُ
لِّي وي َ

�ص
ُ
ي

الثَّقيلة  ْزحات 
ُ
الم ِمن  ْزحة 

ُ
م ها  اأنَّ َتُظنُّ  ‘اأوليفيا’ فكانت  ا زوجته 

َّ
اأم

جال�صًة   
ْ
ت

َ
بقي فقد  لذلك،  الهالوين.  عيد  في  ان 

َّ
ب ال�صُّ بها  يقوم  الَّتي 

اأْن  ها 
َ
ر

َ
واأم دَّ�س  َ

�ص
ُ
بالم ح 

َّ
َلو ن 

ْ
ي
َّ
اب ال�صَّ ِمَن  واحًدا  ولكنَّ  رير. 

َّ
ال�ص على 

نِّم ب�صوٍت  َ
ا، ابتداأَْت ُتر ا عن اأْن َتنطرح اأر�صً �صً

َ
ا. ولِكن ِعو َتنبطح اأر�صً

رير وابتداأَْت في الم�صي 
َّ
 ِمن على ال�ص

ْ
ت  َنَه�صَ

َّ
ني’ ُثم

ُّ
ِحب

ُ
�صوُع ي

َ
عاٍل ‘ي

دَّ�س في وجهها  َ
�ص

ُ
الم اأ�ْصَهر  اأحدهما  اأنَّ  ن. ومع 

ْ
ي
َّ
اب ال�صَّ باتِّجاه  ببُطٍء 

التَّرنيم والم�صي  ْت في 
َّ
ا�صتمر ها  الزِّناد، فاإنَّ اإ�صبعه على  ع  �صَ َ

ي وهو 

هما ِمن اأولئك  نحوهما. حينئٍذ، �صاح اأحدهما على �صريكه قائاًل: اإنَّ

رعان ما غاَدر 
ُ

المجانين الَّذين يوؤمنون بي�صوع! لنخرج ِمن ُهنا!" و�ص

الم. ْنح الظَّ
ُ

ان المكان واختفيا تحت ج
َّ
اب ال�صَّ

اأنَّ  اأخرى كثيرة عن كيف  ا 
ً

ُت وقراأُْت ق�ص�ص
ْ
ِمع

َ
نين، �ص

ِّ
ال�ص  

ِّ
ر

َ
وعلى م

على  ا 
ً
عازم كان  �صخ�ٍس  في  ْت 

َ
ر اأثَّ قد  �صهادًة  اأو  َترنيمًة  اأو  الًة 

َ
�ص

الح. ولِكن 
ِّ
 عن ا�صتخدام ال�ص

ُ
ِجم

ْ
ح

ُ
َلْتُه ي

َ
ع

َ
رقة الم�صلَّحة اأو الَقْتل، وج

َّ
ال�ص

ُنوؤِمن  ل  ا  ُكنَّ ظيم" اإْن 
َ
ع "اإَلهنا  بترنيمة  م  نُّ َ

ر التَّ ِمن  جى 
ْ
ُتر فائدة  ل 

5
ه كذلك". باأنَّ

ة تتحدَّى اأفكارنا! ويا َلها ِمن ِق�صَّ

مت  احُلَجج القائمة على الصَّ

لجوء  عدم  على  �صيوًعا  الأكثر  العترا�صات  اأحد  اأنَّ  لي  َتَبيَّن  لقد 

على  القائمة  ة  "الُحجَّ بـِ  ى  ُي�َصمَّ ما  اإلى  َت�صتند  المقاومة  اإلى  الم�صيحيِّين 
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الُكُتب  ِمن  الكثير  اأنَّ  لي  بدا  فقد   .(argument from silence) مت"  ال�صَّ

الم�صيحيِّين في  ا�صتراك  ُيدافعون عن �صرعيَّة  الَّذين  الم�صيحيِّين  والأ�صدقاء 

هم َي�صتندون في ُحَجِجِهم ا�صتناًدا  ة لأنَّ الحروب ُي�ْصِبهون َغريًقا ُمَتَعلًِّقا ِبَق�صَّ

ْمت".  �ِصبه كامٍل على حالة ِمن "ال�صَّ

بهما  ال�صت�صهاد  اإلى  الجميع  َيميل  اللَّذان  امتان"  ال�صَّ "الَم�ْصَهدان  ا  اأمَّ

�ِصْفر  ِمن   10 الأ�صحاح  في  المئة  قائد  اهتداء  َفُهما:  المقدَّ�س  الكتاب  ِمن 

ومان.
ُّ
ا المعمدان على الجنود الر �ُصل، وَردُّ يوحنَّ

ُّ
اأعمال الر

قائد املئة

وُح الُقُد�ُس ُبْطُر�َس على 
ُّ
�ُصل، َيُحثُّ الر

ُّ
في الأ�صحاح 10 ِمْن �ِصْفر اأعمال الر

 باحٍث عن اهلل ُيدعى "كرنيليو�س". وقد 
ٍّ
تو�صيل الإنجيل اإلى قائد مئة َتِقي

اإنَّ  اإلى الم�صيح. ويقول ُبْطُر�س  اهتدى كرنيليو�س وجميع اأهل بيته ب�صرعة 

وح الُقُد�س َحلَّ ُحلوًل عجيًبا على الحا�صرين جميًعا – َتماًما كما حدث 
ُّ
الر

ا. في يوم الخم�صين. وقد كانت هذه ُمعجزة ُمدِه�صة حقًّ

وعائلته  كرنيليو�س  اأنَّ  منها  مو�صٍع  اأيِّ  في  َتْذُكر  ل  ة  الق�صَّ ولِكنَّ 

ويتجاهل  اأعداَءُكم".  وا  "اأِحبُّ عن  اأو  المقاومة  عدم  عن  تعليمات  وا  َتَلقُّ

اأنَّ  عن  �صيًئا  َتْذُكر  ل  اأي�صًا  ة  الق�صَّ اأنَّ  الحادثة  تلك  اإلى  ي�صتندون   َمن 

اأو  الزِّنى،  اأو  الأوثان،  بخ�صو�س  تعليماٍت  اأيَّ  ْت  تلقَّ كرنيليو�س  عائلة 

ة  فالق�صَّ الإمبراطور.  عبادة  حتَّى  اأو  الموت،  حتَّى  الُمبارزة  عرو�س 

ولِكْن  الم�صيح.  اإلى  اهتدوا  جميًعا  بيته  واأهل  كرنيليو�س  اأنَّ  فقط  ُتخبرنا 

ة، فاإنَّ عدًدا ِمن الأ�صدقاء  ُتْذَكر في الِق�صَّ اأْعداَءُكْم" لم  وا  "اأِحبُّ لأنَّ العبارة 

 
ٌ
اأمر هو  الحرب  في   

ِّ
الم�صيحي ا�صتراك  اأنَّ  َي�صتنتجون  هوِتيِّين   والالَّ

ل ُغبار عليه. 
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ا امَلعمدان يُوحنَّ
ة القائمة على  ا العترا�س الثَّاني الأكثر �صيوًعا )ا�صتناًدا اإلى "الُحجَّ اأمَّ

ا المعمدان. فوفًقا لما جاء في الأ�صحاح الثَّالث  ْمت"( فيخت�سُّ بيوحنَّ ال�صَّ

ْوَبِة  ِة التَّ ة "َيْكِرُز ِبَمْعُموِديَّ ِّيَّ
ا المعمدان كان في البر ِمن اإنجيل لوقا، فاإنَّ يوَحنَّ

"َماذا  وي�صاألونه:  اإليه  ياأتون  كثيرون  اأُنا�ٌس  كان  وقد  الَخَطاَيا".  ِلَمْغِفَرِة 

َنْفَعل؟" وَيْذُكر هذا النَّ�سُّ ِفَئَتْين ِمن النَّا�س الَّذين جاءوا َي�صاألونه وُهما: فئة 

الُمعا�صرين  هوتيِّين  الالَّ ِمن  َعَدٌد  ويقول  ومان. 
ُّ
الر الُجنود  وفئة  ارين  الَع�صَّ

ا المعمدان لم ُيْخِبر  اإنَّ يوحنَّ ٍة َيتعلَّقون بها(  )الَّذين يبحثون بياأ�ٍس عن َق�صَّ

اأْن يتركوا الجي�س. لذلك  اأو حتَّى  النَّا�س  َقْتل  فوا عن  اأْن يتوقَّ هوؤلء الجنود 

اإْن كنَت تقوم بذلك  الآخرين  َتقتل  اأْن  باأ�س في  ه ل  اأنَّ ون على 
ُّ
ر ُي�صِ هم  فاإنَّ

ا. فك ُجنديًّ ِبَو�صْ

ا  يوحنَّ اأنَّ  وهي  ا  جدًّ ًة  مهمَّ ُنقطًة  اأدرْكُت  ة،  الُحجَّ بهذه  َيخت�سُّ  وفيما 

ه كان بالتَّحديد  ا ِمن اأنبياء العهد القديم. والحقيقة هي اأنَّ المعمدان كان نبيًّ

"َظلَِّت  لوقا:  اإنجيل  في  َنقراأ  نا  فاإنَّ لذلك  القديم.  العهد  اأنبياء  ِمن   
ٍّ
َنِبي اآخر 

نا َنقراأ بعد ذلك )وهي  ا )الَمْعَمَدان(". ولكنَّ ِريَعُة َوالأَْنِبَياُء َحتَّى َزَمِن ُيوَحنَّ ال�صَّ

َوُكلُّ  اهلِل،  ِبَمَلُكوِت  ُر  ُيَب�صَّ الَوْقِت  ذِلَك  "َوُمْنُذ  انتباهي(:  َلَفَتْت  الَّتي  النُّقطة 

ُخوِل اإَِلْيِه" )اإنجيل لوقا 16: 16 – التَّرجمة  َواِحٍد َي�ُصقُّ َطِريَقُه ِباْجِتَهاٍد ِللدُّ

بعد  اإنَّ الكرازة بملكوت اهلل جاءت  اأنَّ ي�صوع قال  فت  ة(. وِمن الالَّ التَّف�صيريَّ

ا. وهذا ُيرينا اأنَّ النَّا�س ابتداأوا في �َصقِّ طريقهم باجتهاٍد للدُّخول اإلى  يوحنَّ

ا. الملكوت بعد يوحنَّ

ا ِمن  ا عاديًّ ا المعمدان لم َيُكن نبيًّ ر اأنَّ يوحنَّ والآن، يجب علينا اأْن َنتذكَّ

ُقوُل  ه كان اأعظم هوؤلء جميًعا: "الَحقَّ اأَ اأنبياء العهد القديم. في�صوع يقول اإنَّ

وهذا  الَمْعَمَداِن".  ا  ُيوَحنَّ ِمْن  اأَْعَظُم  النِّ�َصاِء  ِمَن  الَمْوُلوِديَن  َبْيَن  َيُقْم  َلْم  َلُكْم: 

واأعظم  ا،  اإيليَّ ِمن  واأعظم  ُمو�صى،  ِمن  اأعظم  كان  المعمدان  ا  يوحنَّ اأنَّ  َيعني 

يء الأَهمَّ هو اأنَّ ي�صوع يقول بعد  ميا، واأعظم حتَّى ِمن داود! ولِكنَّ ال�صَّ
ْ
ِمن اإر
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 الَعظيم الَّذي كان اأعَظم اإن�صاٍن بيَن المولوديَن ِمن النِّ�صاء 
َّ
ِبي ذلك اإنَّ هذا النَّ

ف  ماوات! وقد وجْدُت نف�صي اأتوقَّ لي�س اأْعَظم ِمن اأ�صغر �صخ�ٍس في ملكوت ال�صَّ

َماَواِت  ال�صَّ َمَلُكوِت  ِفي  َغَر  الأَ�صْ "َولِكنَّ  العظيمة:  الكلمات  هذه  في  ل  واأتاأمَّ

اأَْعَظُم ِمْنُه" )اإنجيل َمتَّى 11: 11(.

اإلى  اأ�صتند  اأْن  اأريد  ل  فاأنا  الملكوت!  ذلك  في  اأكون  اأْن  في  اأرغُب  وَكم 

يِّد الم�صيح! ْمت"، بل اأريد اأْن اأ�صتند اإلى كلمات ال�صَّ ة قائمة على ال�صَّ "ُحجَّ

أْخُذ األمور على َمْحَمل اجِلدِّ

ولكنِّي  مت".  ال�صَّ على  القائمة  "الُحَجج  هذه  اأَْقَبل  اأْن  جاهًدا  حاوْلُت 

هم  باأنَّ َيْزعمون  اأ�صخا�ٍس  باأيدي  ماتوا  الَّذين  النَّا�س  َرخات  �صَ اأنَّ  َوَجْدُت 

مُّ الآذان وَتمنعني ِمن قبول تلك الُحَجج  رخات ُت�صِ الم�صيح" هي �صَ "اأتباع 
عة الَّتي اقُتِرَفْت  د التَّفكير في تلك الجرائم الُمَروِّ

َّ
اء". كذلك، كان ُمَجر مَّ "ال�صَّ

رة( َيمنعني 
َّ
"العادلة" )اأو الُمَبر على مدى خم�صة ع�صر قرًنا با�صم الق�صايا 

دى كلمات  اأنَّ �صَ ُكلِّه هو  اء". والأَهمُّ ِمن هذا  مَّ "ال�صَّ الُحَجج  ِمن قبول تلك 

وا اأعداَءُكم" كان اأعلى ِمن اأْن اأتجاهله. ي�صوع الب�صيطة الوا�صحة: "اأِحبُّ

قبول  اأنَّ  اأدرْكُت  الُحَجج،  هذه  تحليل  وا�صْلُت  عندما  ذلك،  على  عالوة 

وا  "اأِحبُّ التَّغا�صي عن َو�صيَّة ي�صوع الوا�صحة  الدِّفاع عن الحرب يعني  هذا 

ْمت". اأْعداَءُكم" ا�صتناًدا اإلى "الُحَجج القائمة على ال�صَّ

ولِكنَّ كلمات ي�صوع الَّتي قالها في نهاية الِعَظة على الَجَبل )اإنجيل متَّى 

تعاليمه  اأنَّ  واأدرُك  �ُصباٍت عميٍق  ِمن  اأفيُق  َجَعَلْتني   )7-5 الأ�صحاحات   -

�س ملكوته  ه ُيوؤ�صِّ الت. فهو ُيعِلن بو�صوح اأنَّ د اقتراحاٍت اأو تاأمُّ
َّ
لم َتُكن ُمَجر

هذا  لنا  ُيَقدِّم  وهو  اليوم.  ذلك  في  الأعذار  �صُيَقدِّمون  كثيرين  واأنَّ  الجديد، 

ِعب فيقول:
ْ
التَّحذير الُمر
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ِل 
َ
اِت. ب

َ
او

َ
م

َّ
َلُكوَت ال�ص

َ
ْدُخُل م

َ
! ي

ُّ
ب

َ
ا ر

َ
، ي

ُّ
ب

َ
ا ر

َ
ُقوُل ِلي: ي

َ
ي ْن 

َ
م ُكلُّ   

َ
�س

ْ
"َلي

ُقوُلوَن ِلــي ِفي 
َ
ي

َ
وَن �ص

ُ
اِت. َكِثير

َ
او

َ
م

َّ
اَدَة اأَِبي الَِّذي ِفي ال�ص

َ
ُل اإِر َ

ْفع
َ
الَِّذي ي

َنا 
ْ

ج
َ
ْخر اأَ ِمَك 

ْ
ِبا�ص

َ
و اأَنا، 

َّ
َتَنب ِمَك 

ْ
ِبا�ص  

َ
�س

ْ
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 في اختالق الأعذار. فقد 
َّ
، اأدرْكُت اأنِّي ل اأ�صتطيع اأْن اأ�صتمر

َّ
وبالنِّ�صبة اإلي

"هوؤلء  ِمن  اأكون واحًدا  اأْن  اأرْدُت  �ِصواه! وقد  اأحد  َمِلكي، ول  اأْتَبع  اأْن  اأرْدُت 

�صار  القناعة،  هذه  اإلى  ْلُت  َو�صَ وحين  ماوات!  ال�صَّ ملكوت  في  الأ�صاِغر" 

بمقدوري اأْن اأَُرنِّم ِمن اأعماق قلبي:

اأِقف، الثَّابتة،  ْخرة 
َّ

ال�ص �صيح، 
َ
الم لى 

َ
ع

ــل؛
ْ
م

َ
ر د 

َّ
ر

َ
ج

ُ
م اأخــرى هي  ــسٍ  اأر� ــلُّ  وُك

ــل!
ْ
م

َ
ر د 

َّ
ر

َ
ج

ُ
م اأخــرى هي  ــسٍ  اأر� ــلُّ  وُك
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كانوا َيجتمعون للعبادة يف قارب
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ِمن جميع  غم 
َّ
بالر ه  اأنَّ َيكت�صف فجاأًة  َيفعل عندما  اأْن  للمرء  ماذا يمكن 

فيه  العي�س  اعتاد  الَّذي  العالم  في  للعي�س  مالِئًما  َيُعْد  لم  ه  فاإنَّ محاولته، 

كنُت  وزمالئي،  اأ�صدقائي  اإلى  فيها  ْثُت  َتَحدَّ ة 
َّ
َمر ُكلِّ  في  حياته؟  َطوال 

ا َيرغبون في قوله لي: "لقد  اأح�صل على تلك النَّظرات الغريبة الَّتي ُتَعبِّر عمَّ

 في القاعدة 
َّ
بين اإلي

َّ
َتماَدْيَت كثيًرا!" وكان اأحد اأ�صدقائي الم�صيحيِّين الُمَقر

ام: "اأنَت َتْطرح اأ�صئلة ل  . لذلك فقد قال لي في اأحد الأيَّ
َّ
ة قلًقا علي الع�صكريَّ

ة  ُحها". وحين �صاأْلُته عن كيفيَّة تعامله مع كلمات ي�صوع الُمخت�صَّ
ْ
َينبغي َطر

مير". ه هو: "اأنا ُمرتاح ال�صَّ بمعاملة اأعدائنا، كان َردُّ

بل  البال.  اأو  مير  ال�صَّ راحة  عن  ا  جدًّ بعيًدا  كنُت  لقد  مير؟"  ال�صَّ "ُمرتاح 
اإنِّي كنُت اأ�صعر اأنِّي اأعي�س في عالٍم ماأهوٍل بالنِّيام، واأنِّي اأحاول اإيقاظ اأيِّ 

ا!  ، ولِكْن دون جدوى! كنُت اأ�صعر بالوحدة حقًّ
َّ
�صخ�ٍس منهم لكي ُي�صغي اإلي

مَّ اإلى هوؤلء  ْينا اأحياًنا اأْن َنْن�صَ ول ُبدَّ لي ِمن العتراف باأنِّي وزوجتي َتَمنَّ

ِبنا. 
ْ
ْت في اإنارة َدر

َّ
َّبَّ على ِنعمته الَّتي ا�صتمر

النِّيام. ولِكنَّنا ن�صكر الر

ا نذهب اإليها  ا نعي�س في األمانيا اآنذاك، فاإنَّ الكني�صة الَّتي ُكنَّ نا ُكنَّ مع اأنَّ

ة، وَتْخِدم العديد ِمن القواعد  ا ناطقًة باللُّغة الإنجليزيَّ كانت كني�صًة كبيرًة جدًّ

البدء،  و�ْصك  على  الخليج  حرب  كانت  وعندما  المنطقة.  تلك  في  ة  الع�صكريَّ

كانت الِعظات الَّتي َن�صمعها َتميل اأكثر فاأكثر اإلى الدِّفاع عن فكرة ا�صتراك 

اجتماٌع خا�سٌّ  الأم�صيات، كان هناك  اإحدى  الحرب. وفي  الم�صيحيِّين في 

للتَّحدُّث عن  ابقين  ال�صَّ الُعْنف  وَنْبِذ  ْلم  ال�صِّ ُدعاة  اأحد  اإليه   
َ
ُدِعي الكني�صة  في 

الفصل التَّاسع
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َّ
الذَّرائعي الأ�صلوَب  خ�ُس  ال�صَّ ذلك  ا�ْصَتْخَدم  وقد  الحرب.  في   

ِّ
الم�صيحي َدْور 

َيْكَتِف بذلك، بل �صاَرك  الَّذي �صمْعُته مراًرا )لتبرير الحرب(. ولكنَّه لم  نف�صه 

خ�صيَّة واأخَبَرنا عن كيفيَّة و�صوله اإلى تلك النَّتيجة. �صهادته ال�صَّ

الَفْهم  �صوء  عن  َتَحدَّثوا  اآخرين  اأنا�ٍس  �صهادة  اإلى  ا  اأي�صً ا�صتمعنا  وقد 

َي�صلحون  هم  اأنَّ دِّقوا  ُي�صَ لم  النَّا�س  لأنَّ  َم�صيحيِّين  فهم  ِبَو�صْ اختبروه  الَّذي 

يَّارين و�صارك،  اأن يكونوا ُجنوًدا ُيْعَتَمد عليهم في القتال. وقد وقف اأحد الطَّ

ا  ِبيًّ
ْ
اًرا َحر ه ل ُي�صَمح له باأْن يكون طيَّ ه كان يعتقد اأنَّ بم�صاعر َفيَّا�صة، كيف اأنَّ

الَّذي كان ُي�ْصِرف على تدريبه لم َيُكن َيفهم معتقداته  لأنَّ القائد الع�صكريَّ 

َيفهموا  اأْن  للنَّا�س  ينبغي  ه  اإنَّ للحا�صرين  يَّار  الطَّ هذا  قال  وقد  الم�صيحيَّة. 

ائرات  الطَّ اأو  القنابل  قاذفات  على  العمل  في  ُيمانعون  ل  الم�صيحيِّين  اأنَّ 

دون الكلمة "اآمين" بين  الحربيَّة. وَطوال تلك الأم�صية، كان الحا�صرون ُيَردِّ

 بين الحين 
َّ
الحين والآخر. كذلك، كنُت اأرى اأُنا�ًصا ِمن الحا�صرين َينظرون اإلي

 .
َّ
والآخر في محاولٍة منهم لمعرفة تاأثير الكالم علي

ة، وعاَنَق  ِعد راعي الكني�صة اإلى الِمَن�صَّ ُثمَّ حاَنت لحظة الحقيقة. فقد �صَ

ه َي�ْصُعر اأنَّ الكالم الَّذي ِقْيل َيْح�ِصم المو�صوع تماًما.  اأُه، وقال اإنَّ الُمَتَكلِّم، وَهنَّ

ه �صاأل الحا�صرين اإْن كانوا يرغبون  ا بما يقول حتَّى اإنَّ وقد كان ُمقتنًعا جدًّ

ة اأ�صئلة اأو اإبداء وجهة نظر مختلفة. وقد كانت تلك هي ُفر�صتي  في طرح اأيَّ

َتدور  التَّاريخيَّة  والحقائق  الكتابيَّة  الآيات  كانت  حديثه،  فَطوال  الذَّهبيَّة! 

في عقلي. وقد كانت تلك هي ُفر�صتي الذَّهبية للوقوف والتَّعبير عن راأيي 

الُمعاِر�س. وكان باإمكاني اأْن اأرى عدًدا ِمن الأ�صخا�س الَّذين َيعرفون راأيي 

 في تلك اللَّحظة. وقد حاوْلُت جاهًدا اأْن اأرفع 
َّ
في هذا المو�صوع َينظرون اإلي

يدي؛ ولكنَّ �صجاعتي َخَذَلْتني.

اأنَّ هذه هي  اأُدرك  قال راعي الكني�صة: "هل ِمن اأ�صئلة اأخرى؟" وقد كنُت 

نقاٌط عديدة  ب�صرعة. فقد كانت هناك  يدور  الأخيرة. وكان عقلي  فر�صتي 

ِحها. ولِكْن كيف يمكنني اأْن اأ�صيغ كلَّ ذلك في "�صوؤال"؟ وبينما 
ْ
اأرغُب في َطر
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وؤال، انتهى الوقت، وابتداأ راعي  كنُت اأجل�س في مقعدي ُمحاوًل �صياغة ال�صُّ

ُت اآنذاك بم�صاعر رهيبة. فقد اأدرْكُت 
ْ
الة الختاميَّة. وقد �َصعر الكني�صة في ال�صَّ

ًة كنُت اأرف�س ت�صديقها، وهي اأنِّي وحيد!
َّ
في تلك اللَّيلة حقيقًة ُمر

؟ هل ميكن أْن يكون هؤالء على َحقٍّ

ْدُت موعًدا لمقابلته.  �صْلُت بمكتب راعي الكني�صة وَحدَّ في اليوم التَّالي، اتَّ

نا  اعي ُفر�صًة اأخيرًة لإقناعنا اأنا و "تانيا" باأنَّ
َّ
وكانت غايتي هي َمْنُح الر

على خطاأ.

ة كنُت اأطَرُح فيها �صوؤاًل على 
َّ
َية. ففي ُكلِّ َمر �صِ

ْ
لم َتُكن نتيجة اللِّقاء ُمر

ن ِمن َتغيير راأيي". اعي، كان ُيجيبني قائاًل: "لن َتَتَمكَّ
َّ
الر

وقد ُقلنا له اأنا و "تانيا": "نحُن ل�صنا ُهنا لتغيير راأيك، بل نريد اأْن َنطرح 

ب�صعة اأ�صئلة". 

عن  اأْي  المو�صوع،  هذا  عن  ي�صوع  تعاليم  ِمن  موقفك  "ما  �صاأْلُته:  وقد 

وا اأعداَءكم’؟" عباراٍت ِمثل ‘اأِحبُّ

راأ�صه  بتحريك  َيكتفي  كان  بل  �صيٍء،  اأيِّ  في  ُيناق�صنا  َيُكن  لم  ولكنَّه 

ما �صَت�صعران بمزيٍد  والقول: "لن ُتَغيِّر راأيي". ُثمَّ قال وهو َينظر اإلى اأ�صفل: "ُربَّ

احة في كني�صة اأخرى". 
َّ
ِمن الر

ول ُبدَّ لي ِمن العتراف باأنِّي اأكون بطيء الفهم اأحياًنا ول اأدرك عندما 

ر 
َّ
َكر اآخر. ولكنَّه  َطَرْحُت عليه �صوؤاًل  اأغادر. لذلك، فقد  اأْن  يرغب �صخ�س ما 

احة في كني�صة اأخرى".
َّ
ما �صَت�صعران بمزيٍد ِمن الر الكلمات نف�صها: "ُربَّ

يحاول  الكني�صة  راعي  كان  )الَّتي  �صالة! 
ِّ
الر َلْتني  َو�صَ ة، 

َّ
الَمر هذه  وفي 

ناه )اأنا وتانيا( على وقته وغادرنا مكتبه. وعند 
ْ
اأن يقولها لي( لذلك، �َصَكر
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�َصَعرنا  وقد  كني�صة.  لدينا  َيُعْد  لم  ه  اأنَّ فجاأًة  اأدركنا  البيت،  اإلى  رجوعنا 

ا. ومع ذلك، فقد �َصَعرنا في  ِبًكا، وُمخيًفا جدًّ
ْ
بالوحدة. كان الأمر موؤلًما، وُمر

ا اأكثر ِمن اأيِّ وقٍت َم�صى! عبة اأنَّ ي�صوع قريٌب ِمنَّ هذه الفترة ال�صَّ

ُغَرباء ونُزالء

ت�صجيٍع  َدر  َم�صْ الِعبراِنيِّين  اإلى  �صالة 
ِّ
الر في  َوَرَدْت  الَّتي  الكلمات  كانت 

هذه  ِمثل  في  مود  لل�صُّ الوحيدة  ريقة  الطَّ اأنَّ  منها  َتَعلَّْمُت  فقد  لي.  كبيٍر 

ر – كما َفَعل   على ُوعود اهلل الَّتي ل تتغيَّ
َّ
َثبِّت عيني  الأوقات الع�صيبة هي اأْن اأُ

كثيروَن َقبلي.

ْل 
َ
ب اِعيَد، 

َ
و

َ
الم َناُلوا 

َ
ي  

ْ
َلم  

ْ
ُهم

َ
و وَن، 

ُ
ع

َ
م

ْ
اأَج هوؤَُلِء  اَت 

َ
م اِن 

َ
الإِيم "ِفي 

 
ُ
ُنَزَلء

َ
و  

ُ
اء

َ
ب

َ
ُغر  

ْ
ُهم نَّ

ِباأَ وا 
ُّ
اأََقر

َ
و وَها، 

ُّ
ي

َ
ح

َ
و ُقوَها  دَّ َ

�ص
َ
و وَها 

ُ
َنَظر ِعيٍد 

َ
ب  ِمْن 

1
�ِس".

ْ
َلى الأَر

َ
ع

د 
َّ
ُمَجر َتُكن  لم  َقبلي  عا�صوا  الَّذين  الِقدِّي�صين  �صهادة  اأنَّ  هي  والحقيقة 

. فهوؤلء الِقدِّي�صون �صاروا في وقٍت ِمن 
ٍّ
در ت�صجيٍع لي اأو ُف�صوٍل تاريخي َم�صْ

د بخ�صو�س هذا المو�صوع  الأوقات كني�صتي. فقد كان �صوت الكني�صة الُمَوحَّ

على  وي�صاعدني  ا،  حقًّ ُيقوِّيني  تاريخها  ِمن  الأولى  الثَّالثة  القرون  َطوال 

الكني�صة  اأرجاء  داه في  د �صَ َيَتَردَّ الَّذي  الُمعاِر�س  وت  ال�صَّ بذلك  ر  اأثُّ التَّ عدم 

الأمر  باأنَّ   قويٌّ 
ٌ
�صعور لديَّ  ا، كان  ِجدًّ ُمَعزًِّيا  اأنَّ ذلك كان  المعا�صرة. ومع 

ه َيتعدَّى الكني�صة الباِكَرة. وقد كان ينبغي لي اأْن اأُوِمن  )َنْبذ الُعْنف( ل ُبدَّ اأنَّ

 الع�صور قد قراأوا 
ِّ
ه اإْن كان ذلك �صحيًحا، فاإنَّ الموؤمنين الأُمناء على َمر باأنَّ

وح الُقُد�س وو�صلوا اإلى النَّتيجة نف�صها. 
ُّ
الكتاب المقدَّ�س في �صوء اإر�صاد الر

اأثاَرْت َحما�صتي. فقد قراأُْت في  اأموًرا  وعندما تاَبْعُت درا�صتي، اكت�صْفُت 

بل  فح�صب،  الباِكَرة  الكني�صة  اإيمان  على  ل   
َّ
عيني فتَحْت  ُكُتًبا  الفترة  هذه 
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ن  ور ِممَّ  الُع�صُ
ِّ
ا على اإيمان مجموعاٍت ِمن الموؤمنين الم�صيحيِّين على َمر اأي�صً

غم ِمن ال�صطهاد العنيف الَّذي كاَبدوه. وِمن 
َّ
حافظوا على الَحقِّ نف�صه بالر

ل  "َفْلَيَتَف�صَّ نين:  ال�صِّ  
ِّ
َمر �ُصل على 

ُّ
الر اإيمان  ا�صتمرار  َتَتَحدَّث عن  الَّتي  الُكُتب 

 (Will The Real Heretic Please "جميع الهراطقة الحقيقيِّين بالوقوف

باح  "ِم�صْ (Stand Up للكاتب "ديفيد بيركوت" (David Bercot)، وكتاب 

 (John "للكاتب "جون كينيدي (The Torch of the Testimony) "هاَدة ال�صَّ

َبة" (The Pilgrim Church) للكاتب 
ِّ
(Kennedy، وكتاب "الكني�صة الُمَتَغر

 .(E. H. Broadbent) "ي. ه. برودبنت"

اأوا على الَعْي�س 
َّ
دَّقوا وعود اهلل وَتَجر وقد َتَبيَّن لي اأنَّ الم�صيحيِّين الَّذين �صَ

 الع�صور. وحتَّى 
ِّ
َوْفًقا لُطُرقه كانوا يجتمعون مًعا لعبادة اهلل بالَحقِّ على َمر

عندما ابتداأَِت الكني�صة بالفتور والم�صاومة قبل عهد ُق�ْصَطْنطين، كانت هناك 

مجموعات ِمن الم�صيحيِّين الَّذين َيجتمعون مًعا لأنَّ قلوبهم كانت َتتوق اإلى 

اأْن يكونوا كني�صة طاهرة وعفيفة.

الولدينسيَّة
هي  اأبهَرْتني  الَّتي  ة  الُمْن�َصقَّ الم�صيحيَّة  الجماعات  ِمن  واحدة  اإنَّ 

الُمن�َصقِّين  الموؤمنين  ِمن  العديد  �َصَعر  وقد   .(Waldensians) "الولدين�صيَّة" 
اإنَّ هذه  اًبا يقولون  ُكتَّ ُهناك  اإنَّ  الجماعة. بل  َيتَّفقون تماًما مع هذه  هم  اأنَّ

اإنَّ  فيقولون  الُكتَّاب  اأغلبيَّة  ا  اأمَّ �ُصل. 
ُّ
الر زمن  اإلى  تاريخها  َيرجع  الجماعة 

ُيعرف  ا. وهو  ُمن�َصقًّ واعًظا   �صار 
ٍّ
اإلى تاجٍر غني َيرجع  الجماعة  اأ�صل هذه 

.(Peter Waldo) "اأو "بيتر والدو (Valdes) "با�صم "فالديز

وُبِهر  ي�صوع،  بتعليم  والدو"  "بيتر  اقتنع  ة،  ميالديَّ  1174 �صنة  في 

حياة  ترك  اهتدائه،  وبعد   .)10 مرق�س   /  19 )متَّى   
ِّ
الغني ابِّ  ال�صَّ ة  بق�صَّ

فًة لأجل ي�صوع.  ُمَتَق�صِّ ع باأمواله للفقراء، وابتداأ يعي�س حياًة 
َّ
التِّجارة، وَتَبر

"والدو"  افتتح  ة،  ميالديَّ  1176 �صنة  في  حدثت  الَّتي  المجاعة  وخالل 
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خدمته  ابتداأ  المجاعة،  هذه  انق�صاء  وبعد  للفقراء.  الح�صاء  ُيَقدِّم   مطبًخا 

اٍل.  ٍر َجوَّ كُمَب�صِّ

 .
ٍّ
يًة اإذ عا�صوا في فقٍر َطْوِعي حِّ فًة وُم�صَ عا�س "الولدين�صيُّون" حياًة ُمَتَق�صِّ

رين اثنين  وب�صبب تعليم ي�صوع عن الِكرازة بالإنجيل، كانوا ُير�صلون الُمَب�صِّ

البيوت  على  َيطوفون  كانوا  ما  وكثيًرا  البالد.  اأرجاء  جميع  في  اثنين 

َيعر�صون عليهم  البيوت، كانوا  اأ�صحاب  اأْن يتحدَّثوا مع  لع. وبعد  ال�صِّ لبيع 

ة – الإنجيل. وعلى ِغرار ما َفَعله ي�صوع )لوقا 10(، كانوا  الب�صاعة الحقيقيَّ

ة قوامها 70 كارًزا. ُير�ِصلون اأحياًنا جماعاٍت تب�صيريَّ

النَّم�صا، وبوهيميا، ومورافيا، وهنغاريا،  انت�صَرْت هذه الحركة في  وقد 

حقة  الالَّ الإ�صالحيَّة  الجماعات  ِمن  العديد  َر  تاأثَّ وقد  واإ�صبانيا.  وبولندا، 

بحما�صة "والدو" لن�صر الإنجيل باللُّغة الدَّارجة. وفي نهاية المطاف، �صارت 

هوؤلء  ى  حَّ �صَ فقد  لذلك،  �صميَّة. 
َّ
الر للكني�صة  تهديٍد  در  َم�صْ "الولدين�صيَّة" 

بحياتهم لأجل اإيمانهم – تماًما كما حدث في الكني�صة الأولى. وقد عا�صوا 

وا  اأَحبُّ فقد  الجبل بحذافيرها.  الِعَظة على  تعاليم  ُيَطبِّقون  باأ�ْصِرها  حياتهم 

َكَتب  وقد  حاجاتهم.  ِل�َصدِّ  اهلل  على  كلوا  واتَّ َطِهديهم،  ُم�صْ وباركوا  اأعداءهم، 

 Anabaptist من�صورات  ِمن  مقالًة   "Stuart Murray موراي  "�صتيوارت 
فيها:  قال  ُمقاومة  بالالَّ يخت�سُّ  فيما  هوؤلء  �صهادة  عن   Research

�صتِمدُّون 
َ
ْنف. وكانوا ي

ُ
�صين لعدم الع

َّ
َكر

ُ
ون الأوائل م

ُّ
الولدين�صي "كان 

رون عن راأيهم 
ِّ
ب

َ
ع

ُ
ة لالأناجيل. وكانوا ي

َّ
حما�صتهم ِمن القراءة الحرفي

ين 
ِّ
الوثني دَّ 

�صِ الحمالت  ناه�صوا  فقد  ْنف؛ 
ُ
للع ناِه�س 

ُ
الم ريح 

َّ
ال�ص

ُقِب�َس عليهم  الَّذين  اللُّ�صو�س  واإعدام  اليهود،  ًة، وقتل 
َّ
والحرب عام

عام لإطعام عائالتهم في اأزمة المجاعة، وعقوبة  وُهم ي�صرقون الطَّ

 
ُّ

ْنف الغريزي
ُ
ع الإعدام، والإكراه في اأمور الإيمان. وقد بقي هذا الالَّ

 
2
 القرون".

ِّ
ر

َ
�صائًدا على م
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اإلخوة التشيكيُّون

�صنة  في  وتحديًدا  الإ�صالح،  ع�صر  قبل  اأخرى  جماعة  َظَهَرْت 

في   
ِّ
�صولي

َّ
الر بالإيمان  ب�صجاعة  هوؤلء  ك  تم�صَّ وقد  ة.  ميالديَّ  1420

الت�صيكيِّين  بالإخوة  الموؤمنون  هوؤلء  ُعِرف  وقد  ت�صيكو�صلوفاكيا.   تالل 

َرْت  (Czech Brethren). وبقيادة "بيتر �صيل�صيكي" (Peter Chelcicky)، َعبَّ

وب�صبب  الم�صيحيَّة.  ُمقاومة  الالَّ عن  ُمدافعًة  راأيها  عن  ة  بقوَّ الجماعة  هذه 

اأنَّ  �صيل�صيكي" بج�صارة  "بيتر  اأعلن  ة،  الكني�صة بالإمبراطوريَّ �صوؤون  َتداُخل 

البابا والإمبراطور )اللََّذْين ُيَمثِّالن الكني�صة والدَّولة( ُهما "ُحْوَتان ُيَمزِّقان 

."
ِّ
�صبكة الإيمان الحقيقي

 ،
َّ
ر ر ال�صَّ ة ت�صتطيع اأْن ُتَدمِّ يَّ ة اأو مادِّ ة ج�صديَّ ه ما ِمن ُقوَّ ا اأنَّ وقد َعلَّم اأي�صً

لأنف�صهم.  ينتقموا  اأْن  دون  ال�صطهاد  َيقبلوا  اأْن  للم�صيحيِّين  ينبغي  ه  واأنَّ

ه اإْن كان الفقراء يرف�صون  ع الُمزارعين بطريقة فل�صفيَّة وَعلَّمهم اأنَّ وقد �َصجَّ

الخروج للحرب، فاإنَّ الملوك الأغنياء لن َيِجدوا َمن ُيحاِرب عنهم. وقد َعلَّم 

3
ة. ه ينبغي لهم اأْن يرف�صوا الخدمة الع�صكريَّ الم�صيحيِّين تحديًدا اأنَّ

بالأُمم  ُيدعى  ما  فكرة  فيها  انتقد  ر�صالًة  �صيل�صيكي"  "بيتر  َكَتب  وَقد 

دَّ اأمم "م�صيحيَّة" اأخرى فقال: "الم�صيحيَّة" الَّتي تخرج للحرب �صِ

لُّون قائلين  َ
�ص

ُ
ون ي

ُّ
�صيحي

َ
هم م اأنَّ زعمون 

َ
الَّذين ي الأوبا�س  ُزمرة  "اإنَّ 

ريقة في  الطَّ اإلى اهلل بهذه  اأتون 
َ
ي وُهم  ماوات’. 

َّ
ال�ص في  الَّذي  ‘اأبانا 

ُظنُّون 
َ
ي وُهم  الأخرى.  اإبادة  في  ر  ُتَفكِّ منهم  ُزمرة  ُكلَّ  اأنَّ  حين 

اأخرى  جهة  وِمن  الآخرين.  دماء  ْفك 
َ
ِب�ص هلِل  خدمًة  َقدِّمون 

ُ
ي هم  اأنَّ

ا  �صً ْ
اأَي ُن 

ْ
َنح  

ُ
َنْغِفر ا 

َ
َكم َنا 

َ
ُذُنوب َلَنا   

ْ
اْغِفر

َ
‘و قائلين:  لُّون  َ

�ص
ُ
ي هم  فاإنَّ

ة 
َّ
الع�صكري تها 

َّ
ُقو زيادة  اإلى  َت�صعى  ُزمرة  ُكلَّ  ولِكنَّ  َنا’. 

ْ
اإَِلي ْذِنِبيَن 

ُ
ِلْلم

على  قادرة  دامت  ما  الأخرى  الزُّمرة  �صامحة 
ُ
م في  ر  ُتَفكِّ اأْن  دون 
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َتجاديٌف  هي  هوؤلء  �صلوات  فاإنَّ  لذلك  بها.  الهزيمة   اإلحاق 

4
على اهلل".

ن يمتلكون اإيماًنا  وبمجيء فترة الإ�صالح، ظهر م�صيحيُّون كثيرون ِممَّ

كون بوعوده. وقد ابتداأ اأُنا�ٌس كثيرون في اأْخِذ الكتاب  متجدًِّدا بي�صوع ويتم�صَّ

ا. ر العالم تغييًرا جذريًّ المقدَّ�س على َمْحَمل الِجدِّ. وب�صبب ذلك، َتَغيَّ

إيرازموس

اإيرازمو�س"  "ديزيديريو�س  ُيدعى   
ٌّ
كاثوليكي باحٌث   حاول 

الكني�صة  في  اإ�صالحيَّة  بحركة  يقوم  اأْن   (Desiderius Erasmus) 

للكتاب  الأ�صليَّة  اللُّغات  ِمن  لًِّعا  ُمَت�صَ "اإيرازمو�س"  وكان  الكاثوليكيَّة. 

المقدَّ�س والكثير ِمن كتابات الكني�صة الباِكَرة. لذلك فقد كان ُيجاِهر بتاأييده 

مقاومة. وقد َكَتب يقول: لمبداأ الالَّ

النَّزعات  عن  دافعوا 
ُ
ي اأْن  الحرب  عن  دافعون 

ُ
ي ن 

َ
م على  "يجب 

نذ 
ُ
فم عنها.  المقدَّ�س  الكتاب  نهى 

َ
ي َنزعات  ها  لأنَّ روب 

ُ
للح ة 

َ
ب
ِّ
ب

َ
�ص

ُ
الم

ِد’ كان 
ْ
َفَك ِفي الِغم

ْ
ي

َ
ْل �ص

َ
ع

ْ
�س( ‘اج

ُ
ْطر

ُ
الوقت الَّذي قال فيه ي�صوع )لب

ح 
َ
م

َ
�ص وقد  للحرب.  الخروج  عن  يمتنعوا  اأْن  ين 

ِّ
الم�صيحي على  يجب 

�صقط في هذا الخطاأ لكي يكون كالمه عن عدم 
َ
�س اأْن ي

ُ
ْطر

ُ
الم�صيح لب

ين 
ِّ
ه ل يجوز للم�صيحي ا ل �صكَّ فيه باأنَّ

ً
ا وقاطع

ً
يف حازم

َّ
ا�صتخدام ال�ص

ه الم�صيح 
َّ
تفو

َ
اأْن ي اأنَّ ذلك كان جائًزا قبل  – مع  ا 

ً
 اأْن يخو�صوا حرب

5
بتلك الكلمات".



145 بَة الكنيسة امُلَتَغرِّ

ُمعيدو املعموديَّة )األنابابتست(

ُهم  الإ�صالح  فترة  بروًزا في  الأكثر  الم�صيحيَّة  الجماعة  اأنَّ  د  الموؤكَّ ِمن 

َطِهدو هذه الجماعة ُهم الَّذين  "الأنابابت�صت" (Anabaptist). وقد كان ُم�صْ
"ُمعيدو  ا:  َيعني حرفيًّ "الأنابابت�صت"( والَّذي  )اأْي:  اأطلقوا عليهم هذا ال�صم 

"الإ�صالح  الحركة  هذه  ون  فُي�َصمُّ المعا�صرون  خون 
ِّ
الموؤر ا  اأمَّ ة".  المعموديَّ

(" )(Radical Reformation. وقد َظَهَرْت هذه الحركة   )الجذريَّ
َّ
اديكالي

َّ
الر

ة. وهي نابعة ِمن الإ�صالح الَّذي ابتداأه "مارتن  في نحو �صنة 1530 ميالديَّ

فقد   ."Ulrich Zwingli زوينغلي  "اأولريت�س  و   "Martin Luther لوثر 

ينبغي  ما  ُكلَّ  ُيَحقِّقوا  لم  الأوائل  ِلحين  الُم�صْ اأنَّ  ة"  المعموديَّ "ُمعيدو  �َصَعر 

بداياتها.  في  عليه  كانت  ما  اإلى  الكني�صة  َردِّ  اإلى  �َصُعوا  فقد  لذلك  تحقيقه. 

التَّكري�س  ِمن  اأعلى  م�صتوياٍت  اإلى  الكني�صة  دعوة  يتطلَّب  ذلك  كان   وقد 

الجذريِّ للم�صيح. 

ُطِهَد َعَدٌد  وب�صبب عدم ُم�صاومة هوؤلء على الَحقِّ في مواقف عديدة، ا�صْ

�صواء.  َحدٍّ  على  والبروت�صتانتيَّة  الكاثوليكيَّة  الكنائ�س  ِقَبل  ِمن  منهم   
ٌ
كبير

على  ائعة 
َّ
والر الخارقة  ة" بقدرتهم  المعموديَّ "ُمعيدو  ُعِرف  فقد  ذلك،  ومع 

الَّتي كاُنوا يعاملونهم  الأوقات  اأْحلك  اأعدائهم حتَّى في  الُحبِّ ُتجاه  اإظهار 

اأنَّ  َتَبيَّن لي  ة،  القويَّ فيها بوح�صيَّة وق�صوة �صديدَتْين. وفي �صوء �صهاداتهم 

�ُس اأنا لها هي مواقف �صطحيَّة وتافهة.
َّ
المواقف الُمزعجة الَّتي اأَتَعر

"مينو سيمونز"

كان "مينو �صيمونز" (Menno Simons) واحًدا ِمن الأ�صخا�س الأوائل 

"مينو  ن�صاأ  ة".  المعموديَّ "ُمعيدي  حركة  في  ملمو�ًصا  تاأثيًرا  تركوا  الَّذين 

يفيَّة )وهي ما ُيْعَرف اليوم 
ِّ
�صيمونز" في منطقة "فرايزلند Friesland" الر

�صنة  في  ي�ًصا  ق�صِّ ُر�ِصَم  وقد  َقْتها.  َمزَّ قد  الحرب  كانت  الَّتي  "هولندا"(  با�صم 
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ِمن  العديد  بخ�صو�س  كبيرة  �صكوك  لديه  كانت   ،1526 �صنة  وفي   .1524

اأْن �َصِمع عن   في حياته َحَدث بعد 
َّ
العقائد الَكَن�ِصيَّة. ولِكنَّ التَّغيير الأ�صا�صي

د  ه َتَعمَّ ة ُقِطَع راأ�صه في �صنة 1531 لأنَّ �صخ�ٍس ِمن حركة ُمعيدي المعموديَّ

"مينو  ر  َتَغيَّ الأوائل وحما�صتهم،  ة  المعموديَّ ُمعيدي  تكري�س  وب�صبب  ثانيًة. 

ه كان اأًخا له(  ح اأنَّ �صيمونز" اإلى الأبد. وبعد َمْقَتل "بيتر �صيمونز" )الَّذي ُيَرجَّ

في ثورة دينيَّة اندَلَعْت في �صنة 1535، �َصلَّم "مينو �صيمونز" حياته باأ�ْصِرها 

ِكاًل بالكامل على فعاليَّة دم الم�صيح. وقد َكَتب يقول عن  للم�صيح، و�صار ُمتَّ

تلك اللَّيلة:

ودموٍع  اٍت  باأنَّ اهلل  اإلى  ُت 
ْ
ع

َّ
ر َت�صَ وقد  ج�صدي.  في  قلبي  "ا�صطرب 

ْخلق 
َ
ي واأْن  نعمته،  ِهبة  ب، 

َ
تع

ُ
الم الخاطئ  الإن�صان  اأنا  عطيني، 

ُ
ي اأْن 

 ُكلَّ �صيٍء 
ِّ
اري غفر لي ِمن خالل دم الم�صيح الَكفَّ

َ
ا، واأْن ي

ًّ
ا َنقي

ً
 قلب

َّ
ِفي

كنى 
ُ

و�ص هبني حكمًة، 
َ
ي واأْن  نافع،  وُكلَّ عمٍل غير  َنِج�ٍس في حياتي 

جاهرًة، و�صجاعًة لكي اأكرز با�صمه الجليل والعظيم 
ُ
وح الُقُد�س، وم

ُّ
الر

ه  قَّ َ
اأُعلن ح ، واأْن  وكلمته المقدَّ�صة با�صتقامة دون انحراف عن الحقِّ

6
جد ا�صمه".

َ
لم

وبعد اهتدائه في �صنة 1536، َتَرك الكهنوت وان�صمَّ اإلى جماعة ُمعيدي 

 وقد كَتب "مينو �صيمونز" عن الحرب: 
7
ة. المعموديَّ

الَّذي اختبر الولدة الثَّانية )الإيمان القلبي( ل ي�صترك  خ�س  "اإنَّ ال�صَّ
لوا �صيوفهم 

َ
ع

َ
الم ج

َّ
في الحرب، ول ي�صترك في خ�صومة. فاأبناء ال�ص

ناِجل، ولم يعودوا ي�صتركون في الحرب. وُهم 
َ
 م

ْ
ُهم

َ
ِرماح

َ
حاريَث و

َ
م

وح الَّذي 
ُّ
عطون ما لقي�صر لقي�صر وما هلل هلل. ف�ِصالحهم هو �صيف الر

ُ
ي

8
وح الُقُد�س".

ُّ
ي�صتخدمونه ب�صميٍر �صالٍح ِمن خالل الر
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َهْدم  على  ول  وُدَول،  ُمدٍن  تدمير  على  قادرة  لي�صت  اأ�صلحتنا  "اإنَّ 
ماًء  كانت  لو  كما  الب�صر  دماء  �َصْفك  على  ول  اباٍت،  وَبوَّ ُجدراٍن 

 ... ة  وحيَّ
ُّ
الر اإبلي�س  مملكة  َهْدم  على  قادرة  اأ�صلحة  بل هي  من�صِكًبا. 

اهلل  وكلمة   ،
ُّ
الدِّفاعي �ِصالُحنا  هو  ْبر  وال�صَّ ُننا،  ِح�صْ هو  الم�صيح  اإنَّ 

ريح والثَّابت  اإيماننا ال�صَّ هي �َصْيُفنا. وُن�صرتنا م�صمونة ِمن خالل 

ة  الحديديَّ يوف  وال�صُّ ماح 
ِّ
الر َنترك  ونحن  الم�صيح.  بي�صوع   

ِّ
والقلِبي

الب�صر  دماء  بين  قون 
ِّ
ُيَفر ل  لالأ�صف،  ويا  الَّذين،  لأولئك  والمعدنيَّة 

9
ودماء الخنازير".

"جيكوب هاتر”

اليوم  ُيْعَرف  الَّذي  الُجزء  في  )وتحديًدا  اأوروبا  ِمن  الآخر  الجانب  في 

با�صم "اإيطاليا"(، كان "جيكوب هاتر" (Jacob Hutter) َيقود مجموعة ِمن 

الموؤمنين في م�صيرة رائعة ِمن خالل ِدرا�صة الِعَظة على الَجَبل )اإنجيل متَّى 

التَّب�صيريِّ  للعمل  حما�صتهم  انت�صَرْت  ما  و�ُصرعان   .)7-5 الأ�صحاحات   -

ُمْعِلِنْين  الآلف  د  َتَعمَّ وقد  اأوروبا.  اأرجاء  جميع  في  الإنجيل  وم�صاركة 

ة(  ا را�ِصدين – مع اأنَّ القيام بذلك )اأْي: المعموديَّ اإيمانهم بو�صفهم اأ�صخا�صً

ل هوؤلء  كان جريمة ُعقوبتها الإعدام اآنذاك. وبعد فترة ِمن ال�صطهاد، َو�صَ

ة الت�صيك"( حيث ح�صلوا  اإلى "مورافيا" )الَّتي ُتْعَرف اليوم با�صم "جمهوريَّ

ة.  تهم الدِّينيَّ ِّيَّ
على ُحر

ب ُجنديٍّ ل�صنة كاملة ِلَمن  وفي �صنة 1535، اأُعِلن عن ُمكافاأة ُتعادل ُمَرتَّ

1535، كان  الثَّاني/نوفمبر �صنة  "جيكوب هاتر". وفي �صهر ت�صرين  َيقتل 

ة في "تيرول" ب�صمال اإيطاليا في محاولة  "جيكوب" عائًدا ِمن رحلة تب�صيريَّ
لإقناع النَّا�س بالعودة معه. وقد ُقِب�َس عليه هو وزوجته. وبعد الُحكم عليه 

موؤمنين  باأ�صماء  الو�صاية  ُمقابل  ُت�صاومه  اأْن  لطات 
ُّ
ال�ص حاوَلْت  بالإعدام، 

"فيرديناند  الإمبراطور  َيجعله  ولكي  �س. 
ْ
الَعر ذلك  َيقبل  لم  ولكنَّه  اآخرين. 
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ِعْبَرًة  الُمَقدَّ�صة(  ومانيَّة 
ُّ
الر ة  الإمبراطوريَّ )اإمبراطور   "Ferdinand I ل  الأوَّ

ُتْعَرف بالِمْخَلَعة.  اآلة تعذيب  اأََمر بجلده بق�صوة وتعذيبه بوا�صطة  لالآخرين، 

باأْخِذ  "فيرديناند"  الإمبراطور  اأََمر   ،1536 �صنة  �صباط/فبراير  �صهر  وفي 

"جيكوب" اإلى �صاحة مدينة "اإن�صبروك Innsbruck" في النَّم�صا، وتغطي�صه 
َي�صكبون  وكانوا  �صاخنة.  غرفة  في  ِعه  َو�صْ ُثمَّ  دة،  الُمتجمِّ المياه  في 

الم�صروبات الكحوليَّة على جراحه. وبعد تعذيبه، َقيَّدوه اإلى عموٍد في �صاحة 

ه لم ُيْنِكر اإيمانه ولم َيُخْن  غم ِمن ذلك ُكلِّه، فاإنَّ
َّ
ا. وبالر المدينة واأحرقوه َحيًّ

لطات.  اإخوته الموؤمنين ولم ي�صلِّمهم اإلى ال�صُّ

ديدة ل�صتراك  ر "جيكوب هاتر" في اأثناء حياته عن ُمعار�صته ال�صَّ وقد َعبَّ

الم�صيحيِّين في الحرب. وقد َكَتب عن الم�صيحيِّين الحقيقيِّين فقال:

هذا  كان  لو  -حتَّى  به  الأذى  ُنْلِحق  اأو  �صخ�ٍس   
ِّ
اأي اإلى  ُن�صيء  "لن 

 �صخ�ٍس 
ِّ
 لنا- ول لالإمبراطور فيرديناند، ول لأي

ٍّ
ُدو

َ
اأَلدَّ ع خ�س  ال�صَّ

واأقوالنا  فاتنا 
ُّ
وت�صر اأعمالنا  فجميع  ْنِزَلُته. 

َ
م كانت  ا 

ًّ
اأي اآخر 

ظ.  فُّ َ
اتنا وحياتنا واأفعالنا َتجري في النُّور دون َتَكُتٍم اأو َتح

َّ
و�صلوكي

اأْن  ل  ُنَف�صِّ نا  فاإنَّ ِبِعْلِمنا،  ا واحًدا 
ً
فل�ص ا 

ً
َن�صلب �صخ�ص اأْن  ا عن  �صً

َ
وِعو

اأو  باليد  ر في توجيه �صربة  ُنَفكِّ اأْن  وَقبل  ا مئة دينار. 
ً
ُنعطيه طوع

نا ُنوؤِْثر  فعل اأهل العالم، فاإنَّ
َ
 �صالٍح اآخر كما ي

ِّ
يف اأو باأي

َّ
مح اأو ال�ص

ُّ
الر

10
التَّ�صحية بحياتنا".

جماعاٌت أخرى

مع ا�صتمراري في القراءة، اكت�صْفُت المزيد ِمن الجماعات الَّتي و�صَلْت اإلى 

ها كانت َتاأخذ الكتاب المقدَّ�س على َمْحَمل الِجدِّ. فعلى  القناعات ذاتها لأنَّ

ِمثل  رجاٍل  بقيادة   (Brethren) "الإخوة"  جماعات  هناك  المثال،  �صبيل 
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"بيتر بيكر" (Peter Becker) و"األك�صاندر ماك" (Alexander Mack). وقد 
ة  �صوليَّ

َّ
الر ة  الم�صيحيَّ اإلى  العودة  اإلى  الكني�صة  ا في دعوة  اأي�صً  هوؤلء 

َّ
ا�صتمر

�ُصل(.
ُّ
)الم�صيحيَّة الأولى كما في عهد الر

ه ل يجوز  نويِّ اإنَّ وفي �صنة 1785، قالت كني�صة الإخوة في موؤتمرها ال�صَّ

اأدواٍت في يدها ل�َصْفك الدِّماء  لطات الُعليا لكي ل ن�صير  "الخ�صوع لل�صُّ لها 

لطة لتجنيد المواطنين  ه ل يمكن للكني�صة اأْن َتْمَنح الدَّولة ال�صُّ ة. ... واأنَّ الب�صريَّ

ة اإْن كان �صميرهم ل َي�صمح لهم  في التَّدريب الع�صكريِّ اأو الخدمة الع�صكريَّ

"اإخوة  وجماعة  الألمان،  المعمدانيِّين  )ِمثل  هوؤلء  اأحفاد  زال  وما  بذلك". 

كون بهذه التَّعاليم حتَّى الآن. دنكارد"، وكني�صة الإخوة( يتم�صَّ

(Early Methodists) امليثوديُّون األوائل
ه في ُكلِّ مكاٍن وزماٍن اجتمع فيه الم�صيحيُّون وتعاهدوا على اأْخِذ  يبدو اأنَّ

ُعْنف هذه ُتثار ل َمحاَلة.  الكتاب المقدَّ�س على َمْحَمل الِجدِّ، كانت ق�صيَّة الالَّ

وح 
ُّ
الين الَّذين كانوا ُممتلئين بالر وحتَّى اإنَّ بع�س الميثوديِّين الأوائل الَجوَّ

نوا ِمن مقاومة تعليم ي�صوع الوا�صح عن هذا  الُقُد�س وموهبة الِكرازة لم يتمكَّ

ل �صخ�ٍس َيعر�س  اأوَّ المو�صوع. وكان "جون نيل�صون John Nelson" )وهو 

�صوٍم 
ْ
َمر غير  واِعًظا  بو�صفه   "John Wesley وي�صلي  "جون  على  خدماته 

الزِّيِّ  ارتداء  واأُجِبَر على  اأُِخَذ عنوًة،  قد  الَكَن�ِصيَّة(  للخدمة   -
ٍّ
ر�صمي –ب�صكٍل 

ًة في يده بالإكراه، واأُِمَر بالبقاء في الزِّيِّ الع�صكريِّ  ، واأُعِطي ُبندقيَّ الع�صكريِّ

الع�صكريَّ  الزِّيَّ  �صيرتدي  ه  اإنَّ الع�صكريِّين  للقادة  بُجراأة  قال  ولكنَّه  والقتال. 

كما لو كان �صليًبا، ولكنَّه لن ُيقاِتل.

وكانت "باربرا هيك" (Barbara Heck) وزوجها "بول Paul" )وُهما ِمن 

ة الأولى( قد َرَف�صا  اأكثر الأ�صخا�س الَّذين َتَركوا تاأثيًرا في الحركة الميثوديَّ

عيد  ة. وب�صبب موقفهما هذا، خ�صرا الكثير على ال�صَّ اأْن َيدعما الحرب الثَّوريَّ

 بتوقيفهما. وقد حاول ذلك 
ٌّ
ات، قام �صابٌط بريطاني

َّ
. وفي اإحدى الَمر

ِّ
المالي
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ابط اأْن ي�صغط على "بول" لاللتحاق بالجي�س ِمن اأجل الدِّفاع عن الَمِلك.  ال�صَّ

ولكنَّ "بول" اأجابه قائاًل: "لقد التحْقُت بخدمة اأخرى تحت راية اأعظم َمِلٍك 

ا في ما َيخت�سُّ  اأمَّ اأف�صل ِمن ذلك.  اأْطَمح في ما هو  على الإطالق. واأنا ل 

د   وَتَكبُّ
ِّ
. ومع اأنِّي ُم�صتعدٌّ لحتمال الألم البدني َّبُّ

بالملك جورج، فليباركه الر

ة ِمن اأجله، فاإنِّي غير ُم�صتعدٍّ للقتال. فاأنا اأ�صمع دائًما �صوت  يَّ الخ�صارة المادِّ

يِّد الَّذي اأخدمه وهو يقول لي: ‘ُردَّ �َصْيَفَك اإَِلى َمَكاِنِه، يا بول’". ال�صَّ

وقد َكَتب اأحد قادة الميثوديِّين الأوائل "جي�صي لي" (Jesse Lee) هذه 

الأمر  في  ُت 
ْ
ر َفكَّ "لقد  فقال:  المو�صوع  هذا  والبليغة عن  الموَجزة  الكلمات 

وكارًزا  ا  م�صيحيًّ في  بَو�صْ دائًما،  لي  يقول  كان  عقلي  ولكنَّ  وتكراًرا،  مراًرا 

11
بالإنجيل، اإنِّي ل اأ�صتطيع اأْن اأقاِتل".

هداء” – "ديرك ويليمز” كتاب "ِمرآة الشُّ

ة الَّتي ترَكْت  هادات تاأثيًرا بليًغا. ولكنَّ الق�صَّ  جميع هذه ال�صَّ
َّ
َرْت ِفي لقد اأثَّ

هي  ُمقاومة  والالَّ بالم�صيح  ه  �َصبُّ بالتَّ َيخت�سُّ  فيما  حياتي  في  تاأثيٍر  اأعظم 

ا حين  ة �صخ�ٍس ُيدعى "ديرك ويليمز" (Dirk Willems). وقد ُدِه�ْصُت حقًّ ق�صَّ

.(Martyrs Mirror) "هداء نة في كتاب "ِمراآة ال�صُّ ته الُمَدوَّ قراأُْت ِق�صَّ

بجمع   (Thieleman J. Van Braght) "براغت فان  ج.  "ثيليمان  قام 

ة هذا الكتاب وتاأليفه في �صنة 1660. وَي�صتعِر�س هذا الكتاب ُكلَّ ع�صٍر  مادَّ

جال 
ِّ
الر )ِمن  جعان  ال�صُّ الموؤمنين  �صهادات  اًل  ُمَف�صِّ  – الكني�صة  ع�صور  ِمن 

الم�صيح.  بي�صوع  اإيمانهم  لأجل  حياتهم  بذلوا  الَّذين  والأطفال(  والنِّ�صاء 

.
ِّ
اديكالي

َّ
ز هذا الكتاب على الكني�صة الُم�صطَهدة في فترة الإ�صالح الر وُيَركِّ

فترة  في  هولندا  في  الم�صيحيَّة  اإلى  اهتدى  ا  �صابًّ ويليمز"  "ديرك  كان 

هولندا  يحكمون  الإ�صبان  كان  الوقت،  ذلك  وفي  القا�صي.  ال�صطهاد 

وَي�صعون اإلى اإحالل ال�صتقرار في البلد. لذلك فقد حاولوا الق�صاء على اأتباع 
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اديكاليِّين 
َّ
وغيرهم ِمن الم�صيحيِّين الر ة(  المعموديَّ )ُمعيدي  "الأنابابت�صت" 

الُمعَتِزِلين. وِمن الوا�صح اأنَّ "ديرك" لم َيُكن موؤمًنا �صامًتا، بل كان ُي�صارك 

اعتقال  وبعد  بيته.  في  دوا  َيتعمَّ اأْن  الُجُدد  للموؤمنين  وَي�صمح  علًنا  اإيمانه 

"ديرك"، ُحوِكَم و�ُصِجَن ب�صبب اإيمانه.

اكت�صف  جن،  ال�صِّ في  "ديرك"  وجود  على  الوقت  بع�س  انق�صاء  وبعد 

"ديرك" مجموعة ِمن  َرَبط  اللَّحظة المنا�صبة  طريقًة للهرب. وعندما حانت 

رير( مًعا، وَعِمل بها ُعَقًدا عديدة ا�صتخدمها للنُّزول عن  الُمالءات )اأغطية ال�صَّ

بُمطاردته.  ا  �ُصرطيًّ فاأَمر  َيهرب  �صاهده  المدينة  ُعْمَدة  ولِكنَّ  جن.  ال�صِّ اأ�صوار 

ة فوق ُبحيرة  ومع ذلك فقد َنَجح "ديرك" في الهرب ِمن خالل الم�صي ِبِخفَّ

يك�صوها الجليد. 

ة الهرب قد اأو�صَكْت على النَّجاح.  ر للحظة اأنَّ ُخطَّ واأعتقد اأنَّ "ديرك" َفكَّ

دة كان اأثقل منه   الَّذي كان ُيالحقه فوق تلك الُبحيرة الُمتجمِّ
َّ
رطي ولِكنَّ ال�صُّ

دة وكاد  ر الجليد تحت قدميه و�صقط في المياه المتجمِّ وزًنا. لذلك، فقد َتَك�صَّ

ا�صتغاثة  �صرخة  �صمع  حين  ُك�س 
ْ
َير زال  ما  "ديرك"  كان  غرًقا.  يموت  اأْن 

بين   
َّ
رطي ال�صُّ راأى  خلفه،  وَنَظر  ا�صتدار  وحين  ُيالحقه.  كان  الَّذي   

ِّ
رطي ال�صُّ

الحياة والموت.

ا َخَطر في بال "ديرك" في تلك اللَّحظة. فقد كانت  ولطالما ت�صاءْلُت عمَّ

ك�س. 
َّ
ة( اأمامه. وُكلُّ ما كان يتطلَّبه الأمر هو ال�صتمرار في الر ِّيَّ

الحياة )الُحر

؟ فقد كان قد �ُصِجن ُظْلًما. 
ِّ
رطي ف لم�صاعدة ال�صُّ وَمن كان �صَيلومه اإْن لم يتوقَّ

جن بعد َفراره منه �صُيَكلِّفه حياته. ولِكنَّ "ديرك" كان  جوع اإلى ال�صِّ
ُّ
وكان الر

قد مات َعن حياة الذَّات قبل �صنوات عندما �َصلَّم حياته للم�صيح. والحقيقة 

ا كان يدور في عقله ِمن اأفكاٍر وتجارب )للهرب  ة ل ُتخبرنا َعمَّ هي اأنَّ الق�صَّ

( في تلك اللَّحظة. 
ِّ
رطي بنف�صه وعدم م�صاعدة ال�صُّ
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وا اأعداءهم، واأْن ُيطعموهم،  ه يجب عليهم اأْن ُيِحبُّ لقد َعلَّم ي�صوع اأتباعه اأنَّ

يء  ال�صَّ ذلك  َفَعل  ي�صوع  اأنَّ  جيًِّدا  َيعلم  "ديرك"  وكان  ُيباركوهم.  واأْن 

ذلك  اأجل  ِمن  يء  ال�صَّ بذلك  هو  يقوم  لكي  الأوان  اآن  والآن،  لأجله.  نف�صه 

 ِمن الَغَرق في 
َّ
رطي "ديرك" واأنقذ ذلك ال�صُّ  الَغريق. لذلك، فقد عاد 

ِّ
رطي  ال�صُّ

دة. الُبحيرة الُمتجمِّ

"ديرك"  به  قام  الَّذي  والغريب  العجيب  العمل  بذلك  ا  جدًّ  
ُّ
رطي ال�صُّ ر  تاأثَّ

ُرخ عليه  لأجله. وقد اأراد اأْن َي�صمح له بالهرب. ولكنَّه �َصِمع ُعْمَدة المدينة َي�صْ

الُعْمَدة،  َنَجح  وقد  اأق�صمه.  الَّذي  الَولء  ِبَق�َصم  اه  اإيَّ ًرا  ُمَذكِّ بعيدة  م�صافة  ِمن 

مع  التَّعاُطف  على  للدَّولة  الولء  باختيار   
ِّ
رطي ال�صُّ اإقناع  في  لالأ�صف،  ويا 

"ديرك" واأعاده   على 
ُّ
رطي ال�صُّ َقَب�س  اأنقذ حياته. لذلك، فقد  الَّذي  خ�س  ال�صَّ

ْجن. اإلى ال�صِّ

تعاُطف  اأيَّ  َطِهدوه  ُم�صْ له  ُيْظِهر  لم  ْجن،  ال�صِّ اإلى  "ديرك"  عاد  وحالما 

هم حاكموه ثانيًة واأدانوه بُتهمة  حمة الَّذي قام به. بل اإنَّ
َّ
غم ِمن عمل الر

َّ
بالر

ا  ه �ُصِجن في ظروف قا�صية جدًّ ة اإنَّ ة. وتقول الق�صَّ الهرطقة واإعادة المعموديَّ

ا. ول  اإلى �صاحة المدينة واأحرقوه حيًّ اأْن جاء اليوم الَّذي اقتادوه فيه  اإلى 

عة. ه مات بطريقة موؤِلمة ومروِّ �َصكَّ اأنَّ

ة َهبَّْت في تلك اللَّحظات واأطفاأَْت  ًة قويَّ ويقول �صهود ِعياٍن اإنَّ ريًحا �صرقيَّ

 
َّ
فلي الجزء العلويَّ ِمن النَّار. لذلك، كان عذاب "ديرك ُم�صاعًفا" لأنَّ الجزء ال�صُّ

َرخ قائاًل: "َربِّي  ه �صَ ا اإنَّ ِمن النَّار كان يحرقه ببطء. ويقول �صهود ِعياٍن اأي�صً

َيمتطي   
ٌّ
حكومي م�صوؤوٌل  هناك  كان  واأخيًرا،  ة. 

َّ
َمر  70 ِمن  اأكثر  واإلهي!" 

"ديرك"  مع  الم�صوؤول  ذلك  تعاطف  وقد  َيجري.  ما  وُيراِقب  جواده  هوة  �صَ

فاأمر باإعادة ترتيب النَّار الَّتي كانت تحرقه ِمن اأجل التَّعجيل في موته.
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ة "ديرك ويليمز" بالكلمات التَّالية: هداء" ق�صَّ وَيْختم كتاب "ِمراآة ال�صُّ

تزعزعة، 
ُ
ة الم

َّ
نى اإيمانه ل على رمال الو�صايا الب�صري

َ
ا كان قد ب

َّ
"وَلم

مود اإلى 
ُّ

ن ِمن ال�ص كَّ َ
خرة الثَّابتة، ي�صوع الم�صيح، فقد َتم

َّ
بل على ال�ص

ْتها عقائد الب�صر وُكلِّ 
َ
َلب

َ
يرة الَّتي ج

ِّ
ر ياح ال�صِّ

ِّ
غم ِمن ُكلِّ الر

َّ
النِّهاية بالر

ْت عليه بغزارة. لذلك، عندما 
َ
ر

َ
اأمطار ُطغيان الب�صر وُظْلمهم الَّتي اْنَهم

ختاريه ِمن اأقا�صي 
ُ
ع م

َ
م

ْ
ج

َ
ماء وي

َّ
اِب ال�ص

َ
ح

َ
عاة في �ص

ُّ
ياأتي رئي�س الر

َها 
ُّ
اأَي ا 

َّ
‘ِنِعم له:  قول 

َ
ي اهلل  بِنعمة  �صمعه 

َ
�صي : ديرك( 

ْ
)اأي ه  فاإنَّ الأر�س، 

الَكِثيِر.  َلى 
َ
ع َك 

ُ
ِقيم َفاأُ الَقِليِل  ِفي  اأَِميًنا  ُكْنَت  الأَِميُن! 

َ
و  

ُ
اِلح

َّ
ال�ص ُد 

ْ
ب

َ
الع

12
ِدَك’".

ِّ
ي

َ
ِح �ص

َ
اُْدُخْل اإَِلى َفر

اأْن اأ�صهد �صهادًة  وعندما قراأُْت ذلك، ُقلُت في نف�صي: "يا ليتني اأ�صتطيع 

كهذه! فما اأروع اأْن تكون حياتي �صهادة َحيَّة على عمل اهلل وعلى تكري�صي 

الأر�س  على  نهاية حياتي  في  ه  اأنَّ يقيًنا  �صاأْعَلم  فقط،  فحينئٍذ  الكامل هلل. 

اأ�صمعه يقول لي تلك  الُمباَرك واأْن  ُمَخلِّ�صنا   
ْ
ِذراَعي اأرتمي بين  اأْن  يمكنني 

الكلمات المجيدة: ‘اْدُخل اإلى َفَرِح �َصيِِّدك!’"

َتَوْينا اأنا و "تانيا" ِمن ق�ص�س الِقدِّي�صين هوؤلء، لم 
ْ
وبعد اأْن �َصِبعنا وار

نا ما ِزلنا َن�صعر  َنُعْد َن�ْصُعر بالوحدة. بل �َصَعرنا بالتَّ�صجيع، والتَّرحيب. ومع اأنَّ

نا في موطننا. وحينئٍذ  اأنَّ ا  اأي�صً نا َن�صعر  نا ُنزلء وُغرباء في الأر�س، فاإنَّ اأنَّ

�صالة اإلى الِعبراِنيِّين 
ِّ
فقط، �صارت الكلمات الواردة في الأ�صحاح 12 ِمن الر

ا على َقْلَبْينا: عزيزة جدًّ

ِحيَطٌة 
ُ
م هِذِه   

ُ
ِمْقَدار ُهوِد  ال�صُّ ِمَن  ٌة 

َ
اب

َ
ح

َ
�ص َلَنا  اإِْذ  ا  �صً ْ

اأَي ُن 
ْ
َنح "ِلذِلَك 

 
ْ
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َ
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َ
و ُهوَلٍة، 
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َّ
الَخِطي

َ
و ِثْقل،  ُكلَّ   

ْ
ح

َ
ِلَنْطر ِبَنا، 

اِن 
َ
يم الإِ ِئي�ِس 

َ
ر َلى  اإِ َناِظِريَن  َنا، 

َ
ام

َ
اأَم وِع  �صُ

ْ
و

َ
الم الِجَهاِد  ِفي  ِر 

ْ
ب

َّ
 ِبال�ص

13
وَع ...".

ُ
�ص
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و
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ة الثَّانية
َّ
الَق�َصم يف امَلر





لي  َظهرها  ُتدير  ة  الع�صكريَّ الوحدة  في  النَّف�صيَّة  ة  الخت�صا�صيَّ كانت 

ل...  "َتَف�صَّ  : َتَحدٍّ ِمن  تخلو  ل  بلهجة  لي  قالت  حين  الأوراق  بع�س  وُتَقلِّب 

 للجلو�س لأنِّي لن اآخذ الكثير ِمن وقتك". 
ٌّ
ك ُم�صطر ولكنِّي ل اأُظنُّ اأنَّ

تق�صدين؟...  "ماذا  لها:  قلُت  ُثمَّ  بالرتباك  اأ�صعر  واأنا  هناك   وقفُت 

ل اأفهم!"

ا. فُكلُّ �صخ�ٍس ُيَقدِّم  كان ِمن الُمفتَر�س اأْن تكون تلك مقابلة روتينيَّة جدًّ

ا ينبغي اأْن  طلًبا بت�صريحه ِمن الجي�س لعتباراٍت َتخت�سُّ با�صتنكافه �صميريًّ

ة �َصَلًفا. فيجب على هوؤلء جميًعا اأْن ُيَقدِّموا  ى عدًدا ِمن الحواجز الُمَعدَّ َيَتَخطَّ

الُمْلَحق بالوحدة  ي�س  الق�صِّ ُيقابلوا  واأْن  ة،  الع�صكريَّ اإلى قائد وحدتهم  لب  الطَّ

ًل  ا في علم النَّف�س، واأْن ُيَقدِّموا تقريًرا ُمَطوَّ ة، واأْن ُيقابلوا اخت�صا�صيًّ الع�صكريَّ

ة بالجي�س، واأْن َيْمُثلوا اأمام المحكمة  ة ُمخت�صَّ ُيجيبون فيه عن اأ�صئلة معياريَّ

ة وُيجيبوا عن اأيِّ �صوؤاٍل ُيْطَرح عليهم. وبعد اكتمال هذه الإجراءات،  الع�صكريَّ

قراٍر  لأخذ  الدِّفاع  وزارة  اإلى  المعلومات  ُكلَّ  َيحوي  الَّذي  المَلفُّ   ُير�َصل 

لب.  في الطَّ

 
ُّ
الخت�صا�صي ُيجريها  الَّتي  المقابلة  ِمن  الغاية  فاإنَّ  راأيُت،  لما  ووفًقا 

المحكمة  اأمام  الُمثول  على  لب  الطَّ ُمَقدِّم  قدرة  ِمن  ق  التَّحقُّ هي   
ُّ
النَّف�صي

اأنَّ  ة  الَبتَّ ببالي  َيْخُطر  ولم  ما(.  "ا�صطراًبا"  ُيعاني  ه  اأنَّ َيفتِر�صون  هم  )لأنَّ

َنَطَقْت  فحين  َمَحلِّه.  في  َيُكن  لم  َظنِّي  ولكنَّ  ِعدائيَّة؛  �صتكون  المقابلة  هذه 

�صتكون  المقابلة  هذه  اأنَّ  اأْدَرْكُت  الأولى،  بالكلمات  النَّف�صيَّة  ة  الخت�صا�صيَّ
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َّ
، َنَظَرْت اإلي

ِّ
َدْتُه بكالمها الفتتاحي  َتَحدًِّيا كبيًرا. وبعد اأْن �صاأْلُتها عن ما َق�صَ

اأخيًرا وقالت: 

"لقد َك�َصْفُتَك على حقيقتَك!"  -

ا ببطء واأجل�س عليه: "ماذا تق�صدين بحديثك عن  �ِصيًّ
ْ
-  قلُت واأنا اأ�صحب ُكر

َك�ْصفي على حقيقتي؟"

اإنَّ  اأق�صده.  ك َتفهم ما  اأنَّ "اأُظنُّ   :
َّ
-  قالت بامتعا�ٍس وهي ُتَحدِّق في عيني

كالمك ُمتناق�س".

"كالمي ُمتناق�س؟ ماذا تق�صدين؟"  -

الُحَجج  ُكلَّ  اإنَّ  اأنف�صكم.  تناق�صون  جميًعا  ا  �صميريًّ الُم�صتنِكفوَن  -  "اأنتم 

ميريِّ ُمت�صاِربة. لقد قابْلُت مجموعة  َتها عن ال�صتنكاف ال�صَّ
ْ
َذَكر الَّتي 

منكم في هذا المكان في الأ�صبوع الما�صي، وقد اأدرْكُت ِمن خالل حديثي 

معكم اأنَّ اآراءكم ُمتناق�صة واأنَّ ُكلَّ ما تقولونه ُمت�صاِرب".

وكيف  "ح�صًنا،  اأرتع�س(:  كنُت  اأنِّي  )مع  جاعة  بال�صَّ اأتظاهر  واأنا  -  قلُت 

َوَجْدِت اأنَّ كالمنا ُمت�صاِرب؟"

-  قالت وهي ُتدير مقعدها باتِّجاهي تماًما ِمن وراء مكتبها: "هذا �صهل!" 

ك َت�ْصُعر اأنَّ  ك الجي�س لأنَّ
ْ
ك تريد َتر ٍع: "ح�صًنا، اأنَت تقول اإنَّ ُثمَّ قالت ِبَتَرفُّ

�صميرك ل َي�ْصَمح لك بدعم الجي�س. هل هذا �صحيح؟"

"اأجل �َصيِّدتي".  -

"ح�صًنا، �صاأطرح عليك �صوؤاًل اآخر".  -

"ح�صًنا".  -

رائب؟" ك ُمطاَلب بدفع ال�صَّ "هل توؤمن باأنَّ  -

"اأجل، �َصيِّدتي، اأنا اأُوِمُن بذلك".  -
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وقالت  كر�صيِّها  على  الوراء  اإلى  ة  النَّف�صيَّ الخت�صا�صيَّة  َرَجَعْت  حينئٍذ، 

اأْن  ُمتناق�س!" وبعد  اإنَّ كالمك  ِمْنَك!  ْنُت  َتَمكَّ لقد  "اأَترى!  ُمتعالية:  ب�صحكة 

ٍة توحي باأنَّ الحديث قد انتهى. قالت ذلك َجَل�َصْت في و�صعيَّ

َتفهمها. وبدًل  دِّ عليها بطريقة  َّ
الر اأُكن واثًقا تماًما ِمن قدرتي على  لم 

ُكلَّه  الحديث  ه  اأَُوجِّ اأن  هو  قلبي  �صوق  كان   ، الب�صريِّ المنطق  ا�صتخدام  ِمن 

ُت و�صعيَّة جلو�صي، واأخْذُت َنَف�ًصا عميًقا وقلُت: 
ْ
ر اإلى كلمة اهلل. لذلك، فقد َغيَّ

ُتدركين ذلك، ولكن ... اأرجو اأْن تفهميني. اأنا اأحيا وفًقا لما  ل  قد  "�َصيِّدتي، 
باأْن  يو�صيني  المقدَّ�س  فالكتاب  المقدَّ�س.  الكتاب  اأْعِني:   – الكتاب  يقوله 

ُكلِّ  بفهم  ُيطاِلبني  ل  المقدَّ�س  والكتاب  �صرائبي.  اأدفع  وباأْن  اأعدائي  اأُِحبَّ 

اعة". �صيء، ولكنَّه ُيطاِلبني بالطَّ

تلك  ا�صطرَبْت  فقد  ف�صاعًدا.  اللَّحظة  تلك  ِمن  فاأكثر  اأكثر  الأمور  �صاَءت 

ا في الحديث الَّذي دار بيننا بعد  ا ولم َيُعْد كالمها عقالنيًّ الخت�صا�صيَّة جدًّ

"ل  قالت وهي ت�صحك:  بي�صوع،  اأَت�َصبَّه  اأْن  اأريد  اأنِّي  ُتها 
ْ
اأخبر ذلك. وعندما 

توجد اآية واحدة في الكتاب المقدَّ�س ُتطالبنا باأْن َنَت�َصبَّه بي�صوع!"

واتِّباع  بي�صوع  ه  �َصبُّ التَّ عن  تتحدَّث  الَّتي  الآيات  ِبِذْكر  ابتداأُْت  وعندما 

 
َّ
اإلي "ا�صتمع  قائلًة:  ب�صرعة  قاَطَعْتني  الم�صيح،  ِفْكُر  لنا  واأْن يكون  خطواته، 

جيًِّدا. ل َتِعْظني. اأنا اأعرف الكتاب المقدَّ�س".

اأعرف  "اأنا  تقول:  وهي  ا  جدًّ مة  ُمَتَجهِّ تبدو  كانت  اللَّحظة،  هذه  في 

في  ابتداأَْت  ُثمَّ  حياتي؟"  في  َفَعْلُته  الَّذي  ما  اأَتعلم  جيًِّدا.  المقدَّ�س  الكتاب 

ودرو�س  عيَّة،  َطوُّ التَّ والأعمال  ة،  الخيريَّ الأعمال  ِمن  طويلة  لئحة  ِذْكر 

بهذه  حديثها  َخَتَمْت  ُثمَّ  ذلك.  �صاَبه  وما  قاَدْتها،  الَّتي  المقدَّ�س  الكتاب 

في  ع�صو  اأنِّي  َتعلم  اأْن  اأريدك  ُكلِّه،  هذا  على  "عالوة  الغريبة:   العبارة 

ة!" الكني�صة الميثوديَّ



َوالٌء ِمن نَوٍع آَخر160

فقة عليها. فقد َعِجَزْت  ُت بال�صَّ
ْ
في تلك اللَّحظة َعِجْزُت عن الكالم و�َصَعر

عن الِحفاظ على مو�صوعيَّتها الِمَهِنيَّة وتما�ُصِكها. واأَودُّ اأْن اأعترف الآن باأنَّ 

ما ُقْلُته لها بعد ذلك كان قا�صًيا.

ُت اإليها وقلُت واأنا اأَُلوِّح بيدي: "هل يمكنِك اإعادة هذا ُكلِّه؟" 
ْ
فقد َنَظر

"ُكلَّ ماذا؟"  -

"ُكلَّ هذه الإنجازات؟"  -

وبعد اأْن تاَبَعْت َحديثها الفرديَّ دون اأْن ُتف�ِصح لي المجال للتَّحدُّث، اأَِذَنْت 

مع.  لي بالن�صراف َبعد اأْن �صاأَلْتِني اإْن كنُت اأعاني م�صكلة في ال�صَّ

اململكتان

ة النَّف�صيَّة لم  ُت في تلك المقابلة، اأدرْكُت اأنَّ تلك الخت�صا�صيَّ
ْ
ر عندما َفكَّ

مقاومة الم�صيحيَّة. والَخطُّ   الفا�صل في م�صاألة الالَّ
َّ
َتُكن َتَرى الَخطَّ الأ�صا�صي

ه توجد َمملكتان. الفا�صل هو اإدراك حقيقة اأنَّ

ه   باأنَّ
َّ
وِحي

ُّ
د الواقع الر والحقيقة هي اأنَّ التَّعليم عن وجود ممَلَكَتْين ُيوؤكِّ

الَّتي و�صعها  ماوات  ال�صَّ َي�صلكوا وفًقا لمعايير ملكوت  اأْن  ينبغي لأولد اهلل 

التَّعليم  هذا  فاإنَّ  كذلك،  الأر�س.  على  هنا  يعي�صون  هم  اأنَّ ِمن  غم 
َّ
بالر اهلل 

�س ملكوته عندما جاء اإلى الأر�س. وفوق هذا ُكلِّه، فاإنَّ  ُيخبرنا اأنَّ ي�صوع اأ�صَّ

هذا الملكوت َي�ْصُمو على ُكلِّ الأمم، والقبائل، واللُّغات، والأمكنة، والأزمنة. 

هذا  في  ا  عمليًّ َنحياه  نا  فاإنَّ  ،
ٌّ
روحي ملكوٌت  هو  الملكوت  هذا  اأنَّ   ومع 

.
ِّ
العالم الحقيقي

ولِكن ِخالًفا لملكوت اهلل في العهد القديم الَّذي كان مح�صوًرا في ُرقعة 

 
ٌ
متناثر الجديد  العهد  في  المو�صوف  اهلل  ملكوت  فاإنَّ  ُمَحدَّدة،  جغرافيَّة 
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فنا ملًحا ونوًرا في العالم، ن�صلك وفق �صريعة   في جميع الأمم. وبَو�صْ
ٌ
ومنت�صر

ْون الأوامر ِمن َمِلٍك ُمختلف. مختلفة وقانوٍن مختلف. ف�صعب اهلل َيَتَلقَّ

قيصر أو اهلل
ما كانت الآية الأكثر �ُصهرة )الَّتي ُي�َصاء اقتبا�صها في اأغلب الأحيان(  ُربَّ

بالملوك  بعالقتنا  َيخت�سُّ  ما  بفكرة وجود مملكَتْين، وفي  َيخت�سُّ  ما  في 

الأر�صيِّين، هي الآية الَّتي َوَرَدْت في الأ�صحاح 22 ِمن اإنجيل َمتَّى. فقد كان 

َب َفخٍّ لي�صوع ِمن خالل �صوؤاله عن  ة يحاولون َن�صْ ي�صيُّون في هذه الق�صَّ
ِّ
الَفر

َر  ِلَقْي�صَ َما   ... "اأَْعُطوا  قائاًل:  ي�صوع  اأجابهم  وقد  لقي�صر.  الِجزية  َدْفع  جواز 

1
َر َوَما هلِل هلِل". ِلَقْي�صَ

بوجود  باآخر،  اأو  ب�صكٍل  يوؤمنون،  الم�صيحيِّين  جميع  اأنَّ  هي  والحقيقة 

َتنتمي  الَّتي  الأ�صياء  تقرير  في  بينهم  تظهر  الختالفات  ولِكنَّ  مملكَتْين. 

الكتاب  ا�صتمراري في درا�صة  َتنتمي هلل. وِمن خالل  الَّتي  لقي�صر والأ�صياء 

كانوا  الأوائل  الموؤمنين  اأنَّ  لَحْظُت  الباِكَرة،  الكني�صة  وتاريخ  المقدَّ�س 

�صول ُبْطُر�س اإلى الموؤمنين كما 
َّ
ير�صمون ذلك الَخطَّ بو�صوح. وقد َتَحدَّث الر

ة الَّتي يعي�صون فيها. وهو ُي�صير اإلى  هم ل َيْنَتمون اإلى الممالك الأر�صيَّ لو اأنَّ

ًبا الَِّذي  اأَ ْن ُكْنُتْم َتْدُعوَن  هم ُغَرباء اأو ُنزلء: "َواإِ هوؤلء الموؤمنين الأوائل باأنَّ

ِبَخْوٍف"  َبِتُكْم 
ْ
ُغر َزَماَن  َف�ِصيُروا  َواِحٍد،  ُكلِّ  َعَمِل  َح�َصَب  ُمَحاَباٍة  ِبَغْيِر  َيْحُكُم 

ر�صالة بطر�س الأولى 1: 17.

ُمكتفًيا  �صعبه  يكون  اأْن  هو  المقدَّ�س  الكتاب  ُكلِّ  في  اهلل  قلب  �صوق  اإنَّ 

ا على موؤمنين عا�صوا تحت  �ُصل َمثاًل َحيًّ
ُّ
بح�صوره. وَنِجد في �ِصْفر اأعمال الر

الجديد  العهد  و  م�صيحيُّ كان  وقد  واإر�صاده.  وتعليمه،  وقيادته،  اهلل،  ُحْكم 

كان  الأعظم  ولكنَّ ولءهم  كَنِفها.  يعي�صون في  الَّتي  الحكومات  َيحترمون 

ا في دفاعهما عن نف�َصْيهما اأمام روؤ�صاء  ده ُبْطُر�س ويوحنَّ هلل. وهذا هو ما اأكَّ

ا اأََماَم اهلِل اأَْن َن�ْصَمَع  �ُصل 4: 19 اإذ َنقراأ: "اإِْن َكاَن َحقًّ
ُّ
الكهنة في �ِصْفر اأعمال الر
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ا، وهو الموقف  َلُكْم اأَْكَثَر ِمَن اهلِل، َفاْحُكُموا". وقد كان هذا موقًفا جريًئا حقًّ

2
الَّذي "َفَتَن الَم�ْصكوَنَة" – اأْي َقَلب العالَم راأ�ًصا على َعِقب.

ُت في حالة الكني�صة عندما ابتداأَْت هذه الكلمات َتْبَهْت وتفقد 
ْ
ر وعندما َفكَّ

اأنَّ الكني�صة والعالم قد ُمِنيا بالخ�صارة. فالعالم َخ�ِصر ِمْلَحُه  اأدرْكُت  تها،  قوَّ

وُنوَرُه، والكني�صة خ�ِصَرْت غاية وجودها.

مملكتي ليست ِمن هذا العامل

ِمن  ق�صيرة  فترة  قبل  وا�صًحا  الَمملكَتْين  بين  الفا�صل  الَخطُّ  �صار  لقد 

. فقد �َصِمع 
ِّ
ْلب ي�صوع، وتحديًدا عندما َوَقف ي�صوع اأمام بيالُط�س الُبْنِطي �صَ

َمِلًكا. لذلك فقد قال لي�صوع في لهجٍة ل  َيْدعون ي�صوع  النَّا�س  اأنَّ  بيالُط�س 

 
: "اأْنَت َمِلُك الَيُهوِد؟"3 َتخلو ِمن َتَحدٍّ

"اأَِمْن  فاأجابه قائاًل:  الِجدِّ  َمْحَمل  َي�صوع كلمات بيالُط�س على  اأََخذ  وقد 

َذاِتَك َتُقوُل هَذا، اأَْم اآَخُروَن َقاُلوا َلَك َعنِّي؟"4

 .
َّ
َلي اإِ اأَ�ْصَلُموَك  �َصاُء الَكَهَنِة  ُتَك َوُروؤَ مَّ

اأُ ؟  اأََنا َيُهوِديٌّ اأََجاَبُه ِبياَلُط�ُس: "اأََلَعلِّي 

َماَذا َفَعْلَت؟"5

والأمكنة،  الأزمنة،  ُكلَّ  َتجاوز  فقد  حا�صمًة.  ُجملًة  ي�صوع  قال  حينئٍذ، 

 
6
والفل�صفات، والأمم قائاًل: "َمْمَلَكِتي َلْي�َصْت ِمْن هَذا الَعاَلِم".

َقدُّم ل�صعبه فقال: "َلْو  ف ي�صوع اأوامر التَّ وبعد هذا الإعالن مبا�صرًة، َو�صَ

َل   
ْ
ِلَكي ]ُيقاتلون[  ُيَجاِهُدوَن  اِمي  ُخدَّ َلَكاَن  الَعاَلِم،  هَذا  ِمْن  َمْمَلَكِتي  َكاَنْت 

7
اأُ�َصلََّم اإَِلى الَيُهوِد. َولِكِن الآَن َلْي�َصْت َمْمَلَكِتي ِمْن ُهَنا".

ا له اليوم،  ُثمَّ قال بيالُط�س لي�صوع ذات الكلمات الَّتي يقولها كثيرون ِمنَّ

ة اأو روحيَّة فقط: "اأََفاأَْنَت اإًِذا َمِلٌك؟"8 ًرا كلماته كما لو كانت َمجازيَّ ُمَف�صِّ
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وقد كانت هذه هي َنظرتي اإلى مملكة اهلل. فقد كنُت اأَعلم اأنَّ ي�صوع َتَكلَّم 

ا. ولكنَّ  عن مملكة، ولكنِّي لم اأكن اأُظنُّ حقًّا اأنَّ مملكته ينبغي اأْن ُتَعا�س عمليًّ

ِمن  َتخلو  بكلماٍت  َي�صوُع  اأََجاَب  فقد  وُمدِه�ًصا.  ا  تقويميًّ جاء  ي�صوع  جواب 

واب  "بال�صَّ ]اأْي:  َمِلٌك  اإِنِّي  َتُقوُل:  "اأَْنَت  الم�صاومة:  اأو  عف  ال�صَّ اأو  التَّ�صوي�س 

9
اأََنا". ُوِلْدُت  َقْد  ِلهَذا  ُقْلَت اإنِّي َمِلك"[. 

ر فيها. فِمن الوا�صح اأنَّ فكرة  وما تزال العبارة الأخيرة ت�صتوقفني لأفكِّ

لهذه  ُوِلَد  ه  اإنَّ ي�صوع  ُي�صَتهان بها. وقد قال  ُنقطًة  َتُكن  لم  َمِلًكا  ي�صوع  كون 

الغاية – اأْي ليكون َمِلًكا!

 . �ْصَهَد ِلْلَحقِّ َلى الَعاَلِم لأَ وقد َخَتم ي�صوع اإعالنه بالقول: "َوِلهَذا َقْد اأََتْيُت اإِ

10
ْوِتي". ُكلُّ َمْن ُهَو ِمَن الَحقِّ َي�ْصَمُع �صَ

وقد َوَجْدُت اأنَّ هذه المواجهة بين ي�صوع وبيالُط�س كانت اإعالًنا حا�صًما 

ة َمَلكوت اهلل، وحقيقته، واأهميَّته. عن اأولويَّ

ال للتَّآِخي مع الَعُدوِّ

�صوُل بول�ُس تلميَذه تيموثاُو�َس ب�صرورة فهم مكانتنا بين 
َّ
ى الر لقد اأو�صَ

اأْن َينظر  ه ينبغي للموؤمن  اأنَّ ة(  الأمم. وقد اأخبره )في �صورٍة ت�صبيهيَّة رمزيَّ

ا وعاقد العزم في جي�س اهلل، واألَّ َين�صغل باأيِّ  ا َوِفيًّ فه ُجنديًّ اإلى نف�صه بَو�صْ

الح ل  ر بول�ُس تيموثاُو�َس باأنَّ الُجنديَّ ال�صَّ اأموٍر اأخرى غير دعوته. وقد َذكَّ

يملك الوقت اأو حتَّى الَحقَّ في َح�ْصر اأنفه في �صوؤون بالٍد �صمح له اهلل اأن يعي�س 

الَم�ِصيِح.  ِلَي�ُصوَع  اِلٍح  َكُجْنِديٍّ �صَ اِت  الَم�َصقَّ اْحِتَماِل  ِفي  اأَْنَت  "َفا�ْصَتِرْك  فيها: 

11
َدُه".  َمْن َجنَّ

َ
ي �صِ

ْ
 ُير

ْ
ْعَماِل الَحَياِة ِلَكي َتِبُك ِباأَ

ْ
ُد َير َلْي�َس اأََحٌد َوُهَو َيَتَجنَّ
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يِّ العسكريِّ َرُجٌل يف الزِّ

�صبيه التَّالي. ففي  ، َخَطر ببالي التَّ
ٍّ
ا في بلٍد اأجنبي ا اأمريكيًّ ب�صفتي ُجنديًّ

في  ة  ع�صكريَّ ٍة  ُمِهمَّ في  ْين  اأمريكيَّ "تانيا" ُمواِطَنْين  و  اأنا  ا  ُكنَّ الوقت،  ذلك 

خدمات  وَن�صتخدم   ،
ٌّ
األماني �صخ�ٌس  يمتلكها  ة  �صقَّ في  نعي�س  ا  وُكنَّ األمانيا. 

ا َنعلم  ما ُكنَّ األمانيَّة، وندفع ثمن الإيجار والخدمات بالعملة الألمانيَّة. وُربَّ

بمح�س  َحَدث   
ٌ
اأمر ه  فاإنَّ ته  ُهويَّ عرفنا  واإْن  اآنذاك.   

ِّ
الألماني ئي�س 

َّ
الر ة  ُهويَّ

وِّت في النتخابات  ه لم َيُكن يجوز لنا اأْن ُن�صَ د هو اأنَّ يء الموؤكَّ دفة. وال�صَّ ال�صُّ

ا،  اأمريكيًّ ا  ع�صكريًّ ا  ِزيًّ نرتدي  ا  ُكنَّ وقد  ذلك.  في  َنرغب  ا  ُكنَّ ول  الألمانيَّة، 

ذلك  وفي  الأمريكيَّة.  للحكومة  رائب  ال�صَّ وندفع  اأمريكيَّة،  بلهجة  ونتحدَّث 

النتخابات  في  وِّت  وُن�صَ اأمريكيَّة  ة  تلفزيونيَّ برامج  ُن�صاهد  ا  ُكنَّ الوقت، 

ة اأو اأْن  الأمريكيَّة. ولم َيُكن م�صموًحا لي اأْن اأتقدَّم ل�َصْغل من�صب رئي�س البلديَّ

. فلم َيُكن لنا اأيُّ مكاٍن في جي�صهم 
ِّ
اب الألماني وَّ اأكون ع�صًوا في مجل�س النُّ

ينبغي  لدينا عماًل  اأنَّ  َنعلم  ا  وُكنَّ اأمريكيِّين،  ُكنَّا جنوًدا  فقد  �صيا�صاتهم.   اأو 

اأْن نقوم به.

اإلى و�صوح  ي  ُيْف�صِ ة  المهمَّ وكذلك هي الحال في ملكوت اهلل. فو�صوح 

اأدرْكُت   ، لديَّ وا�صًحا  الَمملكَتْين  بين  الفا�صل  الَخطُّ  �صار  وحين  لوك.  ال�صُّ

البلد  مع  �َصاِفر  َتاآٍخ  ها  باأنَّ ُفها  َو�صْ يمكن  حياتي  في  عديدة  اأموٍر  وجود 

اإلى  ا�صتناًدا  وزوجتي  اأنا  ناأخذها  الَّتي  القرارات  عدد  زاد  وُكلَّما   . الُمحَتلِّ

وُغرباء  ُنزلء  نا  باأنَّ �صعورنا  زاد  التَّاريخيَّة،  وابق  وال�صَّ الكتابيَّة  المبادئ 

الفا�صل  الَخطِّ  و�صوح  زاد  ُكلَّما  ه  اأنَّ َوَجْدُت  وقد  بلدنا.  مواطني  بين  حتَّى 

بين  والَخْلط  و�صوًحا.  الم�صيح  يِّد  ال�صَّ تعاليم  زاَدْت  الَمملكَتْين،  بين 

ويجعلها  الم�صيح  بتعاليم  ا�صتخفاٌف  هو  الُمَتباِيَنَتْين  الَمملكَتْين   هاتين 

بال معنى. 
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َقْيَصر أو اهلل

فيع بين اأْن َنعي�س "في" العالم دون اأْن نكون 
َّ
ل الر وَلِكنَّ هذا الَخطَّ الفا�صِ

ًرا دائَمين. راًعا وتوتُّ "ِمن" العالم ي�صبُِّب �صِ

• وُت�َصيُِّرها 	 حياتنا  َتْحُكم  الَّتي  ة  الخا�صَّ قوانينا  لدينا  كانت  فاإْن 

ا الأولى  )اإنجيل لوقا 6: 46؛ اإنجيل َمتَّى 7: 21-27؛ ر�صالة يوحنَّ

ا الثَّانية 6(؛ 5: 3؛ ر�صالة يوحنَّ

• 9؛ 	  :9 ا  )زكريَّ الكامل  بالولء  ُيطاِلبنا  ا  خا�صًّ َمِلًكا  َنتبع  ا  ُكنَّ واإْن 

،)14 :17 
ِّ
هوتي ا الالَّ ا 19: 14؛ روؤيا يوحنَّ اإنجيل يوحنَّ

• ُتعاِر�س 	 الَّتي  القوانين  اإطاعة  َنرف�س  اأْن  علينا  يجب  كان  واإْن 

�ُصل 5: 29(،
ُّ
قوانين اهلل )اإنجيل َمتَّى 5: 28؛ اأعمال الر

• واإْن كان ينبغي لنا اأْن ُنِحبَّ حتَّى الأ�صخا�س الَّذين قد ُينَظر اإليهم 	

ر لهم  اأعداء، واأْن ُنَوفِّ هم  اأنَّ ِمن ِقبل بع�س المواطنين الآخرين على 

عاية )اإنجيل َمتَّى 5: 44؛ رومية 12: 20(،
ِّ
عام والدِّفء والر الطَّ

• ة الَّتي تو�صينا باأْن نكون 	 ك ا�صتناًدا اإلى الأوامر الإلهيَّ
َّ
ا نتحر واإْن ُكنَّ

3؛   :10 لوقا  )اإنجيل  ْبح  للذَّ َغَنٍم  ِمثل  اأو  ذئاب،  بين  ُحْمالٍن  ِمْثل 

رومية 8: 36(،

• ة 	 اأر�صيَّ لي�صت  اأ�صياء  ِمن  م�صنوعة  اأ�صلحتنا  كانت   واإْن 

)اأف�ُص�س 6: 12(،

• الثَّانية 	 كورنثو�س  )ر�صالة  ة"  "ج�صديَّ حرًبا  نخو�س  ل  ُكنَّا   واإْن 

،)7-3 :10

• القديم 	 العهد  َقدُّم في  التَّ اأوامر  ِمن  النَّقي�س  ه على  اأنَّ َنفهم  ا  ُكنَّ واإْن 

اإلى  تدعونا  اإلينا  هة  الُمَوجَّ الأوامر  فاإنَّ  الَب�َصر،  اأرواح  لإزهاق 

تخلي�صهم )اإنجيل لوقا 9: 56-51(،
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• يجب 	 الَّذي  الِمثال  هو  ليب  وال�صَّ ا،  حقًّ لنا  ِرْبًحا  الموُت  كان  واإْن 

كورنثو�س  ر�صالة  21؛   :1 )فيلبِّي  ن�صلكه  الَّذي  ريق  والطَّ نتبعه   اأْن 

الأولى 1: 18(،

• ا 18: 36(،	 واإْن كانت مملكتنا لي�صت ِمن هذا العالم )اإنجيل يوحنَّ

• الم�صيح 	 دَّ  ِب�صِ الهزيمة  اإلحاق  على  حتَّى  قادرين  ا  ُكنَّ اإْن  واأخيًرا، 

ا ُم�صتعدِّين للموت لأنَّ  ِمن خالل دم الخروف وكلمة �صهادتنا، وُكنَّ

،)11 :12 
ِّ
هوتي ا الالَّ حياتنا لي�صت َعزيزة لدينا )روؤيا يوحنَّ

ذي َيطرح نف�صه ه�: كيف ينبغي لنا اأْن نتعامل مع جميع  �ؤال الَّ فاإنَّ ال�صُّ

القوانين  َنفعل بمئات  اأْن  يِّين؟ وماذا ينبغي  الأر�صِ ام  والُحكَّ الملوك  هوؤلء 

للملوك  به  َندين  الَّذي  الولء  ا في حياتنا؟ وما  توؤثِّر جدًّ الَّتي  والتَّ�صريعات 

ات الُمنت�صرة حول العالم على َمدى الدَّهر؟ اإنَّ قبول مبداأ وجود  والإمبراطوريَّ

ع تحدِّياٍت جديدة اأمامنا بخ�صو�س ما ينبغي اأْن نفعله ب�صاأن  َمملكَتْين َي�صَ

مملكة العالم. فهناك اإغراٌء كبير لَتجاُهل القوانين الُمزعجة والبيروقراطيَّات 

وؤال: "هل هناك ما يدعوني حتَّى  ُر اأحياًنا واأَطرُح ال�صُّ خيفة. وقد كنُت اأفكِّ ال�صَّ

اإلى التَّفكير في قوانينهم وحكومتهم؟"



ِّ
اأريد منك اأْن َتلتحق باجلي�س الأمريكي

)راِجع اأقرب وحدة َتنيد(

الفصل احلادي عشر

رومية 13





اٌل للك�صف  لقد َتَبيَّن لي اأنَّ الأ�صحاح 13 ِمن ر�صالة رومية هو ِمَحكٌّ فعَّ

الَمملكَتْين في حياتي. وقد يكون هذا  عن مدى و�صوح الَخطِّ الفا�صل بين 

الكتاب  ُيَعلِّمه  بما  يوؤمنون  هم  اإنَّ يقولون  الَّذين  لالأ�صخا�س  ا  ِمَحكًّ الف�صل 

هذا  في  اأدعو  ل  اأنِّي  اإلى  التَّنويه  ويقت�صي  المقاومة.  عدم  عن  المقدَّ�س 

الف�صل اإلى ال�صتخفاف بالحكومة، ول اإلى المظاهرات العنيفة، ول اإلى َرْفع 

ام  الُحكَّ اإلى هوؤلء  اأنظر  اأْن  لي  ينبغي  ولِكن كيف  لطة.  بال�صُّ ُتَندِّد  �ِصعاراٍت 

ا  يِّين؟ وهل يمكنني اأْن اأُْنِكر اأنَّ اهلل قد اأقام جيو�ًصا وملوًكا واأ�صخا�صً الأر�صِ

ة(،  يوعيَّة، والنَّازيَّ ا للحركات الَقْمِعيَّة )ِمثل ال�صُّ ع َحدًّ اأ�صحاب �ُصْلطة لكي َي�صَ

قد  اهلل  باأنَّ  داخلي  في  اعترْفُت  واإْن  الع�صور؟   
ِّ
َمر على  الكثيرين  غاة  وللطُّ

ا كهوؤلء لتحقيق م�صيئته، فهل هذا يعني اأنَّ  ا جيو�ًصا واأ�صخا�صً ا�صتَخدم حقًّ

َبَركته كانت ُترافقهم؟

النَّظر  ُوْجَهَتِي  في  بحْثُت  عندما  �ِصيَّما  ول  الأ�صئلة،  هذه  َرْتني  َحيَّ لقد 

هاَتْين. فِمن جهة، كان المتديِّنون المحافظون يقولون لي اإنَّ اأمريكا هي َبَلد 

 
ٍّ
طات الحكومة. وكان اأيُّ موؤمٍن م�صيحي  اأْن اأْقَبل ُمَخطَّ

َّ
اهلل. لذلك، يجب علي

اأخرى،  13. ِمن جهة  اقتبا�س رومية  اإلى  ُي�صاِرع   بهذا ال�صم 
ٌ
ُمحاِفٍظ جدير

اأو  ا،  �صيا�صيًّ ُم�صاِلمة  َم�صكونيَّة  بحكومة  ُينادون  رون 
ِّ
الُمَتَحر الُكتَّاب  كان 

"الُمجتمع  ونه  ُي�َصمُّ بما  )اأو  الفا�صلة  المدينة  ُت�صبه  ِمثاليَّة جديدة  بحكومة 

اأنَّ ما جاء  َوجْدُت  المقدَّ�س،  الكتاب  ْقُت في درا�صة  َتَعمَّ "(. وعندما 
َّ
العالمي

 الَّذي 
َّ
 الحقيقي

َّ
هوت الِكتابي في رومية 13 هو الُخطُّ الفا�صل الَّذي ُيَميِّز الالَّ

ُيَعلِّم بوجود َمملكَتْين. واإليك ما يقوله هذا المقطع:

الفصل احلادي عشر

رومية 13
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ْلَطاٌن اإِلَّ ِمَن اهلِل، 
ُ

 �ص
َ

�س
ْ
ُه َلي نَّ

اَلِطيِن الَفاِئَقِة، لأَ
َّ
 ُكلُّ َنْف�ٍس ِلل�ص

ْ
ع "ِلَتْخ�صَ

ْلَطاَن 
ُّ
 ال�ص

ُ
َقاِوم

ُ
ْن ي

َ
تَّى اإِنَّ م َ

ٌة ِمَن اهلِل، ح
َ
ب تَّ َ

ر
ُ
 م

َ
اَلِطيُن الَكاِئَنُة ِهي

َّ
ال�ص

َ
و

نَّ  َفاإِ ُنوَنًة. 
ْ
َدي  

ْ
لأَْنُف�ِصِهم اأُخُذوَن 

َ
ي

َ
�ص وَن 

ُ
َقاِوم

ُ
الم

َ
و اهلِل،   

َ
ِتيب

ْ
َتر  

ُ
َقاِوم

ُ
ي

َل  اأَْن  اأََفُتِريُد  ِة. 
َ
ير

ِّ
ر ِلل�صِّ ْل 

َ
ب ِة 

َ
اِلح

َّ
ال�ص اِل 

َ
م

ْ
ِلالأَع ًفا 

ْ
َخو وا 

ُ
�ص

ْ
َلي  

َ
ام كَّ ُ

الح

 اهلِل 
ُ
ُه َخاِدم نَّ

 ِمْنُه، لأَ
ٌ
ْدح

َ
ُكوَن َلَك م

َ
 َفي

َ
اَلح

َّ
ِل ال�ص

َ
ْلَطاَن؟ اْفع

ُّ
َتَخاَف ال�ص

 
َ
ًثا، اإِْذ ُهو َ

ب
َ
َف ع

ْ
ي

َّ
ِمُل ال�ص

ْ
ح

َ
ُه َل ي نَّ

 َفَخْف، لأَ
َّ
ر ْلَت ال�صَّ

َ
لِكْن اإِْن َفع

َ
اَلِح! و

َّ
ِلل�ص

 
َ
ع ْخ�صَ

ُ
 اأَْن ي

ُ
ْلَزم

َ
. ِلذِلَك ي

َّ
ر ُل ال�صَّ

َ
ْفع

َ
ِب ِمَن الَِّذي ي  ِلْلَغ�صَ

ٌ
ْنَتِقم

ُ
 اهلِل، م

ُ
َخاِدم

1
ِميِر". ِب ال�صَّ

َ
ب

َ
ا ِب�ص �صً ْ

ْل اأَي
َ
ِب َفَقْط، ب ِب الَغ�صَ

َ
ب

َ
 ِب�ص

َ
�س

ْ
َلُه، َلي

ا، ُيقال  في هذا الَمقطع، الَّذي َيقتب�صه عادًة اأ�صدقائي الُمحافظون �صيا�صيًّ

ٌب ِمن اهلل". بل اإنَّ هذا المقطع يقول اإنَّ هوؤلء  ة "ُمَرتَّ اإنَّ َدْور الحكومة الأر�صيَّ

"ل  ام  الُخدَّ اإنَّ هوؤلء  لي  يقولون  اأ�صدقائي  ام اهلل". وكان  "ُخدَّ ُهم  ام  الُحكَّ

ة! وقد كنُت اأ�صاأُل  ْيف َعَبًثا". والحقيقة هي اأنَّ هذه الكلمات قويَّ َيحملون ال�صَّ

واِزن بين هذه الكلمات وو�صيَّة ي�صوع الَّتي  اأُ اأْن  نف�صي دائًما كيف يمكنني 

وا اأعداَءكم". يقول فيها "اأِحبُّ

ام اهلل  ُخدَّ

ابتداأُْت  وقد  المو�صوع.  هذا  في  الة  وال�صَّ التَّفكير  في  وقًتا  َرْفُت  �صَ لقد 

ا بالقراءة عنه والبحث عن التَّف�صيرات الُمحتَملة لهذه الآيات. واأخيًرا،  اأي�صً

 – ة  المحلِّيَّ الم�صيحيَّة  المكتبة  اإلى ماِلك تلك  ْثُت  ا�صَتجمْعُت �صجاعتي وَتَحدَّ

الجديدة  قناعاتي  عن  ُته 
ْ
اأخبر وقد  ا.  اأي�صً كني�صة  راعي  كان  ه  اأنَّ �ِصيَّما  ول 

ًرا عن  وَّ اعي �صريًطا ُم�صَ
َّ
في ما َيخت�سُّ بعدم المقاومة. وقد اأعطاني ذلك الر

ر في م�صوؤوليَّته في حال  ريط ُيَفكِّ  في هذا ال�صَّ
ُّ
ِطي

ْ
ر . وكان ال�صُّ

ٍّ
 م�صيحي

ٍّ
ِطي

ْ
�ُصر

ابط الم�صوؤول عنه اأََمَره بقتل اأُنا�ٍس اأثناء قيامه بواجبه. ووفًقا لهذا  اأنَّ ال�صَّ

 هو "خِادُم 
َّ
ِطي

ْ
ر ته اإلى رومية 13، فاإنَّ هذا ال�صُّ ريط الَّذي َي�صتند في ُحجَّ ال�صَّ
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ِّ
رطي ال�صُّ اأيُّ تعاُر�ٍس في قيام  ا، لي�س هناك  اأي�صً ريط  ال�صَّ اهلل". ووفًقا لهذا 

ٌب ِمن اهلل. وفوق هذا  ته ُمَرتَّ ياق لأنَّ الأمر ِبُرمَّ  بالقتل في هذا ال�صِّ
ِّ
الم�صيحي

ٌب ِمن  ه ما دام هذا الأمر ُمَرتَّ ريط َيحتكم اإلى المنطق قائاًل اإنَّ ُكلِّه، فاإنَّ ال�صَّ

ه َيحظى ِبَبَرَكِته. د اأنَّ اهلل، ِمن الموؤكَّ

ًبا  ق. وقد �صاأْلُت نف�صي: "اإْن كان الأمر ُمَرتَّ
ْ
وفي تلك اللَّحظة، اأدرْكُت الَفر

ه َيْحظى ِبَبَرَكِته؟" واأخيًرا، ا�صتنتْجُت اأنَّ الأمر لي�س  ِمن اهلل، هل هذا َيعني اأنَّ

كذلك. وقد َوَجْدُت اأنَّ هذا الفرق وا�صح تمام الو�صوح في حياة ي�صوع.

ْلَطة لصلب يسوع السُّ

. فبعد اأْن 
ِّ
ة اأخرى في َم�صهد وقوف ي�صوع اأمام بيالُط�س البْنِطي

َّ
ُت َمر

ْ
ر فكَّ

ا الَع�ْصَكُر  اأَعلن ي�صوع عن مملكته، اأََمَر بيالُط�ُس الُجنوَد اأْن َيجلدوا ي�صوع. اأمَّ

ُجواٍن، وكانوا 
ْ
َفروا اإْكلياًل ِمن �َصْوٍك وو�صعوه على راأ�صه، واألَب�صوه ثوب اأُر ف�صَ

َبراءة  بيالُط�س  اأَْعَلن  وقد   
الَيُهود!"2 َمِلَك  َيا  اَلُم  "ال�صَّ له:  ويقولون  َيلِطمونه 

َوَثْوَب  ْوِك  ال�صَّ اإِْكِليَل  َحاِمٌل  َوُهَو  َخاِرًجا  َي�ُصوُع  "َفَخَرَج  النَّا�س:  اأمام  ي�صوع 

الَكَهَنِة  �َصاُء  ُروؤَ َراآُه  ا  َفَلمَّ الإِْن�َصاُن!"  "ُهَوَذا  ِبياَلُط�ُس:  َلُهْم  َفَقاَل  ُجواِن. 
ْ
الأُر

ِلْبُه!""3 ِلْبُه! ا�صْ َرُخوا َقاِئِليَن: "ا�صْ اُم �صَ َوالُخدَّ

الَكْون.  وخالق  الملوك،  ملك  �ُصْلطاٍن،  ُكلِّ  �صاِحب  ي�صوع،  َوَقف  هناك 

َمن  اأمام  وُمحَتقًرا  َهًقا، 
ْ
وُمر وم�صروًبا،  وُمَهاًنا،  َمجلوًدا،  وقف  لقد  اأجل، 

على  و�ُصلطاًنا  ُقدرًة  يمتلك  ه  باأنَّ بيالُط�س  ح  َتَبجَّ فقد  عليه.  لطة  ال�صُّ َيدَّعون 

ِلَبَك َو�ُصْلَطاًنا  نَّ ِلي �ُصْلَطاًنا اأَْن اأَ�صْ
 ي�صوع اإذ قال له: "اأََما ُتَكلُِّمِني؟ اأََل�ْصَت َتْعَلُم اأَ

اأَْن اأُْطِلَقَك؟"4

لي�صوع:  بيالُط�س  قال  فقد  الكلمات.  تلك  في  ًل  وُمَطوَّ عميًقا  ُت 
ْ
ر َفكَّ لقد 

ِلَبَك َو�ُصْلَطاًنا اأَْن اأُْطِلَقَك؟" �صْ ْن اأَ نَّ ِلي �ُصْلَطاًنا اأَ
َتْعَلُم اأَ "اأََل�ْصَت 
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هذا  َيمتلك  بيالُط�س  كان  هل  الحقيقة؟  هي  هذه  كانت  هل  ولِكن 

لطان؟ وقد َردَّ ي�صوع على كالم بيالُط�س بكلماٍت ما تزال ُتدِه�صني في  ال�صُّ

َة، َلْو َلْم َتُكْن َقْد اأُْعِطيَت   �ُصْلَطاٌن الَبتَّ
َّ
َعَلي َلَك  َيُكْن  ة اأقراأها فيها: " َلْم 

َّ
 ُكلِّ َمر

5
ِمْن َفْوُق".

كان  ه  واأنَّ نف�صه،  َتحرير  قادًرا على  ه كان  اأنَّ َيعني  هذا  ي�صوع  اإنَّ كالم 

ا على اإنهاء �ُصلطة بيالُط�س في لحظة. قادًرا اأي�صً

ة.  ب�صريَّ �ُصْلَطة  ة  اأيَّ ِمن  اأقوى  اهلل  اأنَّ  وهو  واحًدا  �صيًئا  اأَعلم  كنُت  ولكنِّي 

يء الَّذي  وقد اأَْظَهر اهلل هذه القدرة في �صفحات الكتاب المقدَّ�س باأ�ْصِره. وال�صَّ

ه يملك �ُصلطاًنا  اأده�صني اأكثر ِمن غيره في هذا الَمقطع هو لي�س اأنَّ اهلل اأَعلن اأنَّ

َيفوق �ُصلطة الممالك الأر�صيَّة، بل فكرة اأنَّ ي�صوع َوَقف اأمام بيالُط�س اأ�صاًل. 

لطة الُعليا  ومع اأنَّ ي�صوع َبيَّن بو�صوح، اأثناء وقوفه اأمام بيالُط�س، اأنَّ ال�صُّ

ُنْنِكر  اأْن  َن�صتطيع  ل  نا  فاإنَّ وم�صيئته،  الآب  اهلل  َيِد  في  الموقف هي  في هذا 

ْلب ي�صوع! وقد  ا اأنَّ بيالُط�س كان قد اأُْعِطي في ذلك الوقت �ُصلطاًنا ل�صَ اأي�صً

غم ِمن اأنَّ هذا العمل كان خا�صًعا بالكامل لم�صيئة 
َّ
ه بالر اأنَّ راأيُت بو�صوح 

ذوا  ه ِمن الوا�صح اأنَّ اهلل لم ُيباِرك بيالُط�س اأو قادة الِمَئة الَّذين َنفَّ اهلل، فاإنَّ

ًة  ة عامَّ ذلك. وِمن خالل َر�ْصم هذا الَخطِّ الوا�صح، �صار َدْور الحكومة الب�صريَّ

اأو�صح بكثير ِمن َقْبل.

 ،13 رومية  في  اهلل"  "خاِدم  ه  باأنَّ الحاكم  بوُل�س  ف  َو�صَ وعندما 

لم  بوُل�س،  زمن  ففي  الحاِكم.  ذلك  هو  َمن  ر  اأتذكَّ اأْن  المفيد  ِمن  ه  اأنَّ َوَجْدُت 

ا  اإنجيليًّ حتَّى  ول  اأركان�صا�س،  ِمن  ًرا 
ِّ
ُمتحر ا  معمدانيًّ اأمريكيًّا  الحاكم  َيُكن 

ا "كاليغول"  ُمحاِفًظا ِمن تك�صا�س. ففي زمن بول�س، كان "خاِدم اهلل" هذا اإمَّ

وفي  رومية(.  كني�صة  اإلى  �صالة 
ِّ
الر كتابة  تاريخ  اإلى  )ا�صتناًدا  "نيرون"  اأو 

تاريخ  في  غاة  الطُّ ام  الُحكَّ اأ�ْصَنع  ِمن  واحًدا  كان  ه  فاإنَّ الحالَتْين،  ِمن   اأيٍّ 

الكني�صة. لماذا؟
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ملاذا؟

ه كان َيفهم بو�صوح اأنَّ  اأعتقُد اأنَّ بول�س دعا الإمبراطور "خادم اهلل" لأنَّ

َدْور الإمبراطور هو في هذه المملكة الأر�صيَّة، واأنَّ دوره هو )اأْي: بول�س( في 

مملكة اأخرى – مملكة اهلل. 

ابق )رومية 12(، َيُحثُّ بول�س الكني�صة في روما على  في الأ�صحاح ال�صَّ

اإلى  الحاجة  َيْذُكر  ه  فاإنَّ النُّقطة  لهذه  وتو�صيًحا  العالم.  هذا  ُم�صاَكَلة  عدم 

، بل وحتَّى 
ِّ
ر  بال�صَّ

ِّ
ر ع، واإنكار الذَّات، وعدم النتقام، وعدم ُمجازاة ال�صَّ التَّوا�صُ

 َبِل اْغِلِب 
ُّ
ر َك ال�صَّ اإطعام الأعداء. وهو َيختم الأ�صحاح بهذه الكلمات: "َل َيْغِلَبنَّ

 ِباْلَخْيِر".
َّ
ر ال�صَّ

)اإْن لم نتوخَّ  وبعد قراءة هذه الإدانة لُطُرق العالم، قد ن�صتنتج ب�صهولة 

رائب،   ِمثل ال�صَّ
ٌ
الحذر( اأنَّ الم�صيحيِّين فوق القانون. وحينئٍذ، قد ت�صير اأمور

تحت  المة  الظَّ والقوانين  المدنيَّة،  والحقوق  والبيروقراطيَّة،  والجمارك، 

لم  بول�س  ولكنَّ  مجيدة.  ة  �صماويَّ مملكة  في  مواطٌن  هو  الَّذي   
ِّ
الم�صيحي

ُمطيعين  يكونوا  باأْن  الموؤمنين  اأو�صى  بل  العقليَّة،  هذه  على  اأحًدا  ع   ُي�َصجِّ

في ُكلِّ �صيء.

ِب 
َ
ب

َ
ا ِب�ص �صً ْ

ْل اأَي
َ
ِب َفَقْط، ب ِب الَغ�صَ

َ
ب

َ
 ِب�ص

َ
�س

ْ
 َلُه، َلي

َ
ع ْخ�صَ

ُ
 اأَْن ي

ُ
ْلَزم

َ
"ِلذِلَك ي

اهلِل   
ُ
ام ُخدَّ  

ْ
ُهم اإِْذ  ا،  �صً ْ

اأَي َة 
َ
الِجْزي ُتوُفوَن  هَذا  ِل 

ْ
لأَج  

ْ
ُكم َفاإِنَّ ِميِر.  ال�صَّ

ْن َلُه 
َ
َة ِلم

َ
: الِجْزي

ُ
ُقوَقُهم

ُ
 ح

َ
ِميع

َ
ُطوا الج

ْ
ِنِه. َفاأَع

ْ
ي

َ
َلى ذِلَك ِبع

َ
وَن ع

ُ
واِظب

ُ
م

 
َ
ام

َ
الإِْكر

َ
ُف. و

ْ
ْن َلُه الَخو

َ
َف ِلم

ْ
الَخو

َ
ُة. و

َ
اي

َ
ْن َلُه الِجب

َ
َة ِلم

َ
اي

َ
ُة. الِجب

َ
الِجْزي

6
."

ُ
ام

َ
ْن َلُه الإِْكر

َ
ِلم

اعة  ه ينبغي لي اأْن اأُعطي ُكلَّ الحترام والإكرام والطَّ لقد راأيُت بو�صوح اأنَّ

لطات الأر�صيَّة. ومع ذلك، فاإنَّ الدُّخول اإلى مملكتهم،  يِّين وال�صُّ ام الأر�صِ للُحكَّ
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به.  م�صموٍح  غير  اأمر  هو  واأ�صلحتهم  حروبهم  وقبول  ق�صاياهم،  واعتناق 

لطات  فالحترام �صيء، والقفز ِمن التَّعليم عن الم�صوؤوليَّة المدنيَّة واإكرام ال�صُّ

َخلِّي الكامل عن تعليم ي�صوع هو �صيٌء اآخر تماًما، فقد كان اأمًرا غير  اإلى التَّ

لِّاًل. ، بل وحتَّى ُم�صَ
ِّ
، وخارًجا عن �صياق النَّ�سِّ الكتابي

ٍّ
منطقي

ام” العهد القدمي "ُخدَّ

دائًما  ا�صَتخدم  اهلل  اأنَّ  راأيُت  المقدَّ�س،  الكتاب  درا�صة  ا�صتمراري في  مع 

اًما" ِمن اأجل تتميم م�صيئته َطوال فترة العهد  الملوك والدُّول بو�صفهم "ُخدَّ

اًما له" في  القديم. واإلى جانب ذلك، ومع اأنَّ اهلل ا�صتخدم ُملوًكا ليكونوا "ُخدَّ

ه قد باركهم  ة اأنَّ تاريخ َبِني اإ�صرائيل، فاإنَّ ا�صتخدامه لهم لم َيُكن َيعني الَبتَّ

.
ِّ
بالمعنى الحقيقي

ميا َمَثاًل �صارًخا على اأنَّ اهلل ا�صَتخدم َمِلًكا ِمن خارج 
ْ
وَنِجد في �ِصْفر اإر

ميا قد َعبَّر عن �صعور 
ْ
 اإر

َّ
ِبي مملكته لمعاقبة �صعبه. وِمن الُمهمِّ اأْن َنرى اأنَّ النَّ

اإلى  يهوذا  �َصْبي مملكة  َقْبل  ذلك  َحَدث  وقد  الفترة.  تلك  َطوال  ُتجاههم  اهلل 

َّبِّ ِمراًرا. وكان اهلل 
ْت مملكة يهوذا عهدها مع الر ة 70 �صنة. فقد َنَق�صَ بابل ُمدَّ

ُمزمًعا اآنذاك على ا�صتخدام ملك بابل لتنفيذ دينونته على �صعبه:

ِلَكاَلِمي  وا 
ُ
ع

َ
م

ْ
َت�ص  

ْ
َلم  

ْ
ُكم نَّ

اأَ ِل 
ْ

اأَج ِمْن  ُنوِد: 
ُ
الج  

ُّ
ب

َ
ر َقاَل  هَكَذا  "ِلذِلَك 

 
َ
ر

َّ
ا�ص

َ
وَخْذر

ُ
اإَِلى َنب

َ
، و

ُّ
ب

َّ
ُقوُل الر

َ
اِل، ي

َ
م �َصاِئِر ال�صِّ

َ
�ِصُل َفاآُخُذ ُكلَّ ع

ْ
هاأََنَذا اأُر

اِنَها  كَّ
ُ

�ص ُكلِّ  َلى 
َ
ع

َ
و �ِس 

ْ
الأَر هِذِه  َلى 

َ
ع  

ْ
ِبِهم اآِتي 

َ
و اِبَل، 

َ
ب ِلِك 

َ
م ِدي 

ْ
ب

َ
ع

ا 
ً
ِفير

َ
�ص

َ
 َدَه�ًصا و

ْ
ُلُهم

َ
ع

ْ
اأَج

َ
 و

ْ
ُهم

ُ
م

ِّ
ر

َ
َها، َفاأُح

ْ
اَلي

َ
و

َ
وِب ح

ُ
ع َلى ُكلِّ هِذِه ال�صُّ

َ
ع

َ
 و

7
ًة".

َّ
ِدي

َ
ا اأَب

ً
ب

َ
ِخر

َ
و

ُمرادفة  ة  الِعبريَّ الكلمة  هذه  اأنَّ  هي  والحقيقة  "عبدي".  الكلمة  لِحظ 

ام  الُحكَّ ف  لَو�صْ  13 رومية  في  �صول 
َّ
الر بول�س  َي�صتخدمها  الَّتي  للكلمة 
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يِّين ِمثل نيرون. فالكلمة "خاِدم" الُم�صتخَدمة في رومية 13 ماأخوذة  الأر�صِ

ا  ة "دياكونو�س" (diakonos). وهذه الكلمة تعني حرفيًّ ِمن الكلمة اليونانيَّ

 (deacon) "ْت منها الكلمة "ديكين "َعْبد". وهذه هي الكلمة نف�صها الَّتي ا�ْصُتقَّ
ا�س". وفي كال العهدين -القديم والجديد- ا�صَتخدم اهلل ملوًكا  ومعناها: "�َصمَّ

"عبدي"  ه يدعو ُكالًّ منهم  اإنَّ َوَثِنيِّين َيعبدون الأ�صنام لتنفيذ مقا�صده. بل 

اأو "خادمي". 

رورة  ٌن ِمن اهلل” ال تعني بالضَّ  "ُمَعيَّ
"ُمباَرٌك ِمن اهلل”

ر في مو�صوع هوؤلء  ة اأخرى: كيف ينبغي لي اأْن اأَُفكِّ
َّ
ولِكنَّني ت�صاءْلُت َمر

هم "ُمباَركون  الملوك؟ فاإْن كانوا "ُمَعيَّنين ِمن اهلل"، هل يجب اأْن اأ�صتنتج اأنَّ

فقط،  اآياٍت  ثالث  وبعد  فِّهم؟  �صَ اإلى  اأنحاز  اأْن  لي  ينبغي  ه  واأنَّ اهلل"  ِمن 

ميا م�صاعر اهلل الحقيقيَّة ُتجاه هذا الملك وهذه المملكة الَّتي 
ْ
 اإر

ُّ
ِبي َك�َصف النَّ

ا�صتخَدمها لتحقيق م�صيئته:

َة، َيُقوُل  مَّ
نِّي اأَُعاِقُب َمِلَك َباِبَل، َوِتْلَك الأُ

ْبِعيَن �َصَنًة اأَ "َوَيُكوُن ِعْنَد َتَماِم ال�صَّ
8
ًة". �َس الَكْلَداِنيِّيَن، َواأَْجَعُلَها ِخَرًبا اأََبِديَّ

ْ
، َعَلى اإِْثِمِهْم َواأَر َّبُّ

الر

ولِكنَّ  ة،  �صروريَّ كانت  ر  لنبوخذَن�صَّ اإ�صرائيل  َبِني  طاعة  اأنَّ  راأيُت  لقد 

ال�صتراك في اأعمال بابل كان خطاأً فادًحا.

الَّذي  "ُكْوَر�س"   
ِّ
الوثني الَمِلك  عن  اإ�صعياء  ُنبوءة  هناك  كانت  كذلك، 

ا في ال�صتيالء على بابل ِمن خالل َقْطع  ا�صتخَدَمه اهلل ا�صتخداًما ا�صتراتيجيًّ

 وهذا ل يعني اأنَّ اهلل 
9
."

َّ
مياه نهر الُفرات عنها. وقد دعا اهلل ُكْوَر�س "َراِعي

ه ا�صَتخدم ُكْوَر�س كما لو كان  كان م�صروًرا بوثنيَّة ُكْوَر�س. بل َيعني فقط اأنَّ

"راعًيا" لتحقيق م�صيئته.
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أمريكا

اإًذا، ماذا َعنِّي اأنا؟ هل يمكنني القول اإنَّ اهلل كان َي�صتخِدم اأمريكا وغيرها 

كان  ولِكن  تاأكيد.  ِبُكلِّ  مقا�صده؟  لتحقيق  نين  ال�صِّ هذه  َطوال  َول  الدُّ ِمن 

باإمكاني اأْن اأرى اأنَّ قبولي لهذه الحقيقة، و�َصماحي لنف�صي بالعتقاد بعدم 

ٍق بين مملكة اهلل ومملكة العالم �صيكون خطاأً فادًحا.
ْ
وجود َفر

هذه  عن  ة(  ميالديَّ  190 �صنة  نحو  )في  "ترتليانو�س"  َتَحدَّث   وقد 

الأمور فقال:

جوز للموؤمن اأْن 
َ
اإذا كان ي ما  الآن بخ�صو�س  جري 

َ
ي "هناك تحقيٌق 

ح حول ما اإذا كان 
َ
ْطر

ُ
ة. وهناك �صوؤاٌل اآَخر ي

َّ
لتحق بالخدمة الع�صكري

َ
ي

عملون 
َ
ين في الإيمان – �صواء كانوا ي

ِّ
مكن قبول الأ�صخا�س الع�صكري

ُ
ي

ن 
َّ
ْتبة اأدنى( ِمم

ُ
 ر

ِّ
ة )اأو في اأي

َّ
َدِني

َ
فة الم

ِّ
 اأو بال�ص

ِّ
ْلك الع�صكري

ِّ
في ال�ص

ْكم وظائفهم اأْن ي�صتركوا في تقديم الذَّبائح اأو في 
ُ
طَلب منهم بح

ُ
ل ي

 – ن 
ْ
َدي

ِّ
عطي ولءه ل�صي

ُ
اأْن ي تنفيذ اأحكام الإعدام ... فال يمكن للمرء 

10
اهلل وقي�صر".

ثََمن امُلساومة

ه خالل الحرب العالميَّة الثَّانية،  ِمن الُمدِه�س والموؤ�صف في اآٍن واحٍد اأنَّ

ة،  َتِعد تحت تهديدات "اأدولف ِهتلر" وُحكومته ال�صتبداديَّ
ْ
عندما كان العالم َير

الَّتي كان يقوم بها، كان ماليين الأمريكان، بما في  ة  والإبادات الجماعيَّ

ه ِمن اأجل تح�صين اأنف�صهم  روا اأنَّ
َّ
ذلك ماليين "الم�صيحيِّين الأمريكان"، قد َقر

 .(Joseph Stalin) "صتالين� "جوزيف  التَّحاُلف مع  ِهتلر، يجب عليهم  ِمن 

وفي وقٍت لحٍق، َك�َصَف التَّاريخ اأنَّ "�صتالين" كان م�صوؤوًل عن َقْتل اأ�صخا�ٍس 
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رني  َذكَّ وقد  "هتلر".  َقَتَلُهم  الَّذين  الأ�صخا�س  اأ�صعاف  بثالثة  ُيَقدَّر عددهم 

11
 ِباْلَخْيِر".

َّ
ر  َبِل اْغِلِب ال�صَّ

ُّ
ر َك ال�صَّ �صول بول�س: "َل َيْغِلَبنَّ

َّ
هذا ثانيًة بكلمات الر

ا�صطراًبا  يريد  ل  اهلل  فاإنَّ  العالم،  مملكة  جهة  ِمن  ه  اأنَّ لي  �صح  اتَّ وقد 

ت�صريعات  لديها  تكون  واأْن  مة،  ُمَنظَّ ة  مَّ
اأُ ُكلُّ  تكون  اأْن  يريد  بل  فو�صى،  اأو 

ميا عن ا�صتخدامه بابل لتحقيق مقا�صده:
ْ
وقوانين. وكما قال اهلل في �ِصْفر اإر

�ِس، 
ْ
ِه الأَر

ْ
ج

َ
َلى و

َ
اَن الَِّذي ع

َ
و

َ
ي

َ
الح

َ
اَن و

َ
ْن�ص الإِ

َ
�َس و

ْ
ُت الأَر

ْ
َنع

َ
"اإِنِّي اأََنا �ص

 .
َّ
َني

ْ
ي

َ
َن ِفي ع

ُ
�ص

َ
ْن ح

َ
ُتَها ِلم

ْ
َطي

ْ
اأَع

َ
ُدوَدِة، و

ْ
م

َ
اِعي الم

َ
ِبِذر

َ
ِة و

َ
ِظيم

َ
ِتي الع

َّ
ِبُقو

ِدي، 
ْ
ب

َ
اِبَل ع

َ
ِلِك ب

َ
 م

َ
ر

َّ
وَخْذَنا�ص

ُ
ِد َنب

َ
ي ِلي ا�صِ

َ
ُت ُكلَّ هِذِه الأَر

ْ
الآَن َقْد َدَفع

َ
و

12
ُه".

َ
ْخِدم

َ
ْقِل ِلي

َ
اَن الح

َ
و

َ
ي

َ
ا ح �صً ْ

ُتُه اأَي
ْ
َطي

ْ
اأَع

َ
و

ه  ان الأر�س. بل اإنَّ  دانيال هذا الَحقَّ لجميع المالئكة و�ُصكَّ
ُّ
ِبي وقد اأعَلن النَّ

ا فكرًة رائعًة عن كيفيَّة َنَظر اهلل اإلى هوؤلء الملوك فيقول: اأ�صاف اأي�صً

 
َ
َلم

ْ
َتع  

ْ
ِلَكى الُقدُّو�ِصيَن،  ِة 

َ
ِبَكِلم  

ُ
ْكم

ُ
الح

َ
و اِهِريَن، 

َّ
ال�ص اِء  ِبَق�صَ  

ُ
ر

ْ
الأَم "هَذا 

 ،
ُ
�َصاء

َ
ي ْن 

َ
م ِطيَها 

ْ
ع

ُ
َفي النَّا�ِس،  َلَكِة 

ْ
م

َ
م ِفي  لٌِّط 

َ
َت�ص

ُ
م  

َّ
ِلي

َ
الع نَّ 

اأَ  
ُ
اء

َ
ي

ْ
الأَح

13
َها اأَْدَنى النَّا�ِس".

ْ
َلي

َ
 ع

َ
ب

ِّ
َن�ص

ُ
ي

َ
و

ٍة: اأو كما قال الَحكيم �ُصليمان ِبُلَغٍة �ِصْعريَّ

14
ِميُلُه".

ُ
 ي

َ
ا �َصاء

َ
ُثم

ْ
ي

َ
اٍه، ح

َ
َداِوِل ِمي

َ
 َكج

ِّ
ب

َّ
ِد الر

َ
ي ِلِك ِفي 

َ
 الم

ُ
"َقْلب

ٌب ِمن اهلل" والعبارة "ُمباَرٌك ِمن اهلل" �صار  ق بين العبارة "ُمَرتَّ
ْ
ولِكنَّ الَفر

رائب،  ال�صَّ وَدْفع  لطات،  ال�صُّ اإطاعة  ِمنِّي  تتطلَّب  هلل  فطاعتي   . لديَّ وا�صًحا 

والخ�صوع للقوانين الَّتي ل ُتعاِر�س كلمة اهلل. ولِكن في اأثناء قيامي بذلك، 

تي، وغايتي،   اأْن اأُدرك اأنَّ هذه المملكة الأر�صيَّة لي�صت بيتي. ُفُهويَّ
َّ
يجب علي

وق�صد حياتي هو اأْن اأكون في الم�صيح وفي َملكوته. 





ِّ
َهق يف فرتة التَّدريب الأ�صا�صي

ْ
�صورة يل واأنا ُمر

الفصل الثَّاين عشر

َولِيِّي هو اهلل





، كان لديَّ 
ِّ
اد�س البتدائي فِّ ال�صَّ عندما كنُت في �ِصنِّ الحادية ع�صرة وال�صَّ

يء.  ال�صَّ بع�س  وغريًبا  اأْخَرَق،  "ريكي"  وكان  لونا".  "ريكي  ا�صمه  �صديق 

لبة.  الطَّ ِمن  كغيره  عبيَّة  بال�صَّ َيحظى  ا  �صخ�صً َيُكن  لم  ه  فاإنَّ اأذُكر،  وح�صبما 

كذلك، كنُت اأنا طوياًل، واأخرَق، وُمْفِرًطا في الثِّقة بنف�صي. وكانت َمْدَر�َصِتي 

واقعة  منطقة  في  ة  عاديَّ حكوميَّة  َمدر�صة  البتدائيَّة"  هاردينغ  "غراي�س 
اأْن  الَّتي يمكن  مُّ ُكلَّ الفئات  اأطراف المدينة. وكانت هذه المدر�صة َت�صُ على 

يا�صة، وطلبة بارعون 
ِّ
تخطر على بال. فقد كان فيها طلبة بارعون في الر

َيتعاطون  اأغنياء، وطلبة  الَبَقر، وطلبة  ُي�صبهون ُرعاة  المو�صيقا، وطلبة  في 

توؤثِّر  الفئات  هذه  وكانت  والفئات.  الأ�صناف  ُكلِّ  ِمن  وطلبة  الُمَخدِّرات، 

ون حولك وفي نوعيَّة الُمعاملة الَّتي  كثيًرا في نوعيَّة الأ�صدقاء الَّذين �صَيْلَتفُّ

فِّك.  لبة في �صَ اها ِمن الطَّ �صَتتلقَّ

ا اأنا و "ريكي" قد التحقنا بالفرقة المو�صيقيَّة في المدر�صة. وب�صبب  ُكنَّ

بـِ  وُيَلقِّبوَننا  ابق،  ال�صَّ ِمن  اأكثر  ا  ِمنَّ َيْنُفرون  لبة  الطَّ َوَجدنا  �ُصرعان ما  ذلك، 

 المو�صيقا". وهكذا، فقد �صاَهَمْت تلك البيئة في َجْعِلنا "َمْنبوَذْين". 
ْ
"َمْهُوو�َصي

ا ب�صبب  وفي اأغلب الأحيان، كان وقت اللَّعب اأو الم�صي اإلى البيت ُمزعًجا جدًّ

ا ن�صمعها.  مات الَّتي ُكنَّ َهكُّ خرية والتَّ ال�صُّ

كان  ه  فالأنَّ ُمعاناتي.  َتفوق  كانت  "ريكي"  ُمعاناة  اأنَّ  هي  والحقيقة 

 ،(Bundy) "ِمن نوع "َبندي (alto saxophone) اك�صفون َيحمل دائًما اآلة ال�صَّ

َتك�صف  ابت�صامًة عري�صة  اأو حتَّى ت�صريحه، ويبت�صم  ُيبالي بَق�سِّ �صعره  ول 

الفصل الثَّاين عشر

َولِيِّي هو اهلل
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ويم�صي  ُمْحَدْوِدَبَتْين،  كتفين  ويمتلك  لمٍع،   
ٍّ
ي ف�صِّ اأ�صناٍن  تقويم  جهاز  عن 

لبة  بطريقة عجيبة، عالوة على ا�صم عائلته الغريب "لونا"، كان جميع الطَّ

رون عليه وُي�صايقونه. ولكنَّه كان �صديقي. َيَتَنمَّ

عن  بعيداً  طريًقا  نجد  اأْن  نحاول  ُكنَّا  وبينما  ام،  الأيَّ اأحد  َظهيرة  وفي 

اإلى البيت، التقينا بواحٍد ِمن قادة  الأنظار والُم�صايقات في طريق العودة 

�ُصخريته  في  ابتداأ  حتَّى  راآنا  اإْن  وما  جونز".  "فرانكي  وُيدعى  مين  الُمَتَهكِّ

المعهودة قائاًل ل�صديقي: "ُلْوَنا هو �َصَمكة ُتْوَنة ... ُلْوَنا هو �َصَمكة ُتْوَنة!"

بنبرة حازمة:  له  "ديفي كروكيت" فُقلُت  الَبَطل  ُمروءة  ُت 
ْ
ر َتَذكَّ حينئٍذ، 

فاأكملنا طريقنا ب�صالم. وقد  تراجع،  فقد  ولده�صتي  و�صاأنه".  ريكي  "اترك 
"ريكي"  �َصَكرني  ِمنِّي!" وقد  خاف  لقد  للعجب!  يا  قائاًل:  نف�صي  في  ُت 

ْ
ر َفكَّ

م  بَق�صْ خ�صمه  على  َتَغلَّب  كم�صارٍع  قويٌّ  اأنِّي  ُت 
ْ
ف�صعر اأنا  ا  اأمَّ ذلك.  على 

هما  ُت والَديَّ بما حدث عندما ُعْدُت اإلى البيت فبدا اأنَّ
ْ
اأُُذِنه! وحتَّى اإنِّي اأخبر

وقد  النَّ�صر.  ُتَحقِّق  ة  الُقوَّ اأنَّ  اأُدرك  الحادثة  َجَعَلْتني هذه  وقد  بي.  َفخوران 

اإْن اأردُت اأْن  اأدرْكُت اأنِّي في حاجة اإلى الع�صالت، والثِّقة بالنَّف�س، والذَّكاء 

ى مواقف ع�صيبة كهذه. اأَتَخطَّ

طريق  في  ُكنَّا  فقد  ُمخطًئا.  كنُت  اأنِّي  اأدرْكُت  اأ�صهر،  ب�صعة  بعد  ولكن 

وفي  "ريكي".  بيت  اأمام  ِمن  تجتاز  ريق  الطَّ وكانت  المنزل  اإلى  العودة 

ة َقْيد الإن�صاء. وهناك التقينا  ريق تقريًبا، َمَررنا بمنطقة �َصَكِنيَّ منت�صف الطَّ

ة َرَك�س باتِّجاهنا، و�صرب 
َّ
الَمر اأخرى. ولكنَّه في هذه  ة 

َّ
بفرانكي جونز مر

"ريكي" في كتفه، وابتداأ في �ُصخريته الُمعتادة: "ُلْوَنا هو �َصَمكة ُتْوَنة ... ُلْوَنا 
ة 

َّ
ا في هذه الَمر هو �َصَمكة ُتْوَنة ... ُلْوَنا هو �َصَمكة ُتْوَنة!" ولكنِّي كنُت م�صتعدًّ

ف واأْن "َيْتُرك  ُته اأْن يتوقَّ
ْ
ابقة. لذلك فقد اأَمر وُمت�صلًِّحا بيقين انت�صاراتي ال�صَّ

ريكي و�صاأنه!"

حينئٍذ قال لي ِبَتَحدٍّ وا�صح: "وَمن �صيوقفني عند َحدِّي؟"
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اآلتي  وو�صعُت  ا  اأر�صً ة  المدر�صيَّ حقيبتي  األقيُت  ُثمَّ  "اأنا".  له:  قلُت 

المو�صيقيَّة )الْتَرْمبون( جانًبا.

ولكنَّه دفعني قائاًل: "اأتريد القتال؟"

مُّ قب�صة يدي النَّحيلة: "اأجل!"  قلُت واأنا اأ�صُ

اأنَّ اأخي  اأ�صترك في م�صاجرة كهذه ِمن َقبل. ومع  اأنِّي لم  والحقيقة هي 

ْمن حدود  ا نت�صاجر دائًما �صِ نا ُكنَّ ات، فاإنَّ
َّ
 مئات الَمر

َّ
الأكبر كان قد َتَغلَّب علي

ه  ا َنعلم اأنَّ �َصبُّب باأيِّ نزيف. فقد ُكنَّ ك اأيِّ ر�صو�س اأو التَّ
ْ
ُمَعيَّنة َتق�صي بعدم َتر

اه ِمن اأبي �صيكون اأ�صواأ.  رب الَّذي �صنتلقَّ اإن اآذى اأحدنا الآخر، فاإنَّ ال�صَّ

 
ُّ
بي ولِكنَّ الحال لم َتُكن كذلك في هذه الم�صاجرة. ففجاأًة، كان هذا ال�صَّ

ربات واللَّكمات كما  ال�صَّ  
َّ
اإلي ه  ُيَوجِّ 11 �صنة فقط  العمر  البالغ ِمن  خم  ال�صَّ

بع�س  �صاح  وفجاأة  هيرة(.  ال�صَّ روكي  اأفالم  )َبَطل  بالبوا"  "روكي  كان  لو 

ليجعلوا  جين 
ِّ
الُمتفر ُكلُّ هوؤلء  اأين جاء  ِمن  اأدري  "ُم�صاجرة!" ول  الأولد: 

الَّتي تجري  تلك  )ِمثل  الثَّقيل  الوزن  ِمن  اأ�صَبه ببطولة ُمالكمة  المكان  ذلك 

ا ت�صاَجرا!"،  في ل�س فيغا�س(. وكان الحا�صرون ي�صيحون: "ا�صربه!"، "هيَّ

"افعال �صيًئا!"

ه  اأنَّ توحي  بطريقة  "فرانكي"  ك 
َّ
َتَحر فقد  اأخ�صاه.  كنُت  ما  حدث  ُثمَّ 

كان  فكري  ُكلَّ  ولأنَّ  بحجر.  َرمْيُته  فقد  لذلك  الُي�صرى.  بقب�صته  �صيلكمني 

ْبُه. فقد َنَجح في تفاديه. وفجاأًة،  مح�صوًرا في تلك اللَّْكَمة، فاإنَّ الحجر لم ُي�صِ

ُت ب�صربٍة موؤلمة!!!!
ْ
�َصعر

اأ�صفل  فاأ�صابني  خمة  ال�صَّ الُيمنى  بقب�صته  "فرانكي"  َلَكمني  فقد 

ا.  اأر�صً و�صقْطُت  ُمظلًما،  �صار  العالم  اأنَّ  ُت 
ْ
�َصعر وفجاأة،  الُي�صرى.  عيني 

قائاًل  وَي�صرخ  فوقي  يقف  فرانكي  راأيُت  َيحدث،  ما  اأدرْكُت  وحين 

بون على بع�س حركات 
َّ
هم كانوا يتدر اأنَّ َنَجَحْت" – كما لو  "لقد  ل�صديقه: 
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كانوا  جين، 
ِّ
الُمتفر اإلى  ُت 

ْ
َنظر وحين  المواجهة(.  لهذه  )ا�صتعداًدا   الُمالكمة 

ما زالوا ي�صيحون:

"ا�صربُه!"

اأخرى!" ة 
َّ
"ا�صربُه َمر

ا!" "اْق�ِس عليه وهو َمطروٌح اأر�صً

اأن  يمكنه  ل  ه  اإنَّ لهم  وقال  اإليهم  "فرانكي"  َنَظر  وحينئٍذ،  اأبكي.  ُرْحُت 

 وقال لي بنبرة َتَحدٍّ وا�صحة: "هل اكَتَفْيَت 
َّ
ي�صربني واأنا اأبكي. ُثمَّ َنَظر اإلي

ها الَح�َصرة؟" اأيُّ

وعندما قلُت له ُمنتحًبا "اأجل"، َتَركني و�صاأني.

عن  تعبيًرا  ُمَهلِّلين  وراءه  ي�صيرون  الأولد  كان  ُمبتعًدا،  �صاَر  وعندما 

بيته  اإلى  ذهبنا  بكلمة.  ننطق  "ريكي" فلم  و�صديقي  اأنا  ا  اأمَّ به.  اإعجابهم 

قلياًل، ُثمَّ تاَبْعُت طريقي اإلى بيتي الَّذي كان يبعد نحو خم�صة كيلومترات. 

ا  ة. اأمَّ ريقة التَّقليديَّ ي اإلى اإ�صعافي بالطَّ مِّ
وما اإْن دخْلُت البيت حتَّى �صاَرَعْت اأُ

؟"
ِّ
بي اأبي ف�صاألني بف�صول: "هل َتعرف اأو�صاف ذلك ال�صَّ

في  قا�صية  التَّعييرات  كانت  واإْن  ُمْحِرًجا.  المدر�صة  اإلى  الذَّهاب  كان 

فِّ وُلْقَمًة �صائَغًة في اأفواه الجميع.  ُت الآن "اأُ�صحوكة" ال�صَّ
ْ
ر ابق، فقد �صِ ال�صَّ

عن  بالبتعاد  "فرانكي"  اأَمَرني  عندما  الماء  َحنفيَّة  عند  كنُت  ة، 
َّ
َمر وذات 

ه �صَيم�صح بي الأر�س وُي�َصوِّه مالمحي. وقد كان بذلك يحاول  طريقه واإلَّ فاإنَّ

اتي  لأنَّ معنويَّ ابتعْدُت عن طريقه  اأنِّي  والحقيقة هي   .
َّ
َهيمنته علي �س 

ْ
َفر

تي لن  اأنَّ قوَّ خ�س المهزوم. وقد اأدرْكُت  ُت الآن ال�صَّ
ْ
ر مة. فقد �صِ كانت ُمَحطَّ

اآنذاك.  ا  م�صيحيًّ موؤمًنا  اأُكن  لم   .
ِّ
بي ال�صَّ بهذا  الهزيمة  اإلحاق  في  ُت�صاعدني 

ُرخ هلل للدِّفاع عنِّي. فقد كنُت عاجًزا عن  ولِكنَّ �صيًئا ما في داخلي كان َي�صْ
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ُت اأنَّ طلبتي �صخيفة، فاإنَّ �صيًئا في اأعماقي 
ْ
الدِّفاع عن نف�صي. ومع اأنِّي �َصَعر

ٍة اإلى ُمداِفٍع قويٍّ عنِّي. كان يقول لي اإنِّي في حاجٍة ما�صَّ

ادس فِّ السَّ اليوم األخري يف الصَّ

ه  نة المدر�صيَّة. ولي�س هذا وح�صب، بل اإنَّ لنا اإلى اليوم الأخير في ال�صَّ َو�صَ

نة، �صننتقل جميًعا  ا اليوم الأخير في هذه المدر�صة. فبعد هذه ال�صَّ كان اأي�صً

– ُكلٌّ ح�صب منطقته وعنوانه. وفي هذا اليوم الأخير،  ة  اإعداديَّ اإلى مدر�صة 

اد�س جميًعا في ُنزهة  فِّ ال�صَّ كاَن ِمن عادة المدر�صة اأْن ت�صطحب طلبة ال�صَّ

ه َيبُعد عن المدر�صة نحو ثالثة كيلومترات.  على الأقدام اإلى ُمَتَنزَّ

ه  وَقبل تلك النُّزهة بب�صعة اأ�صابيع، كان "ريكي" قد اأراني ُعْلَبًة قال اإنَّ

ه ل ُيبالي  الَّة. وقد كنُت اأعلم اأنَّ يحملها معه لحماية نف�صه ِمن الكالب ال�صَّ

بالكالب. لذلك فقد قلُت له:

"ما هذه الُعلبة؟"

بحرقة  َي�صعر  فتجعله  ُيهاِجُمك  َكْلٍب  اأيِّ  على  ها  َتُر�صُّ ة  مادَّ ها  "اإنَّ قال: 

�صديدة في عينيه فيهرب ويتركك و�صاأنك!"

ه رذاٌذ خطير!" قلُت: "يبدو اأنَّ

العيَنْين، بل حرقة موؤلمة في  دائمة في  ُي�َصبِّب م�صكلًة  ه ل  اإنَّ "ل،  قال: 

البداية فقط".

غم ِمن عدم ارتياحي للفكرة، فقد ن�صيُتها ب�صرعة. 
َّ
وبالر

ه املشي إىل امُلَتَنزَّ

"فرانكي"  َتعييرات  و�صديقي  اأنا  احَتَمْلنا  ه،  الُمَتَنزَّ اإلى  �َصْيِرنا  اأثناء 

على  اليوم  ذلك  في  لنا  �صَيجري  ا  َعمَّ نت�صاءل  ا  وُكنَّ رين.  الُمتَنمِّ وُزْمَرته 
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اأْن  ا نخ�صى  اأمًرا �صائًعا. وُكنَّ ِمجة والنُّكات  ال�صَّ الُمزحات  اأيديهم. فقد كانت 

اولت في  الطَّ اأغرا�صنا وغداءنا على  عنا  َو�صَ اأْن  لذلك، بعد  َيتاآمروا علينا. 

ه، ذهبنا اأنا و "ريكي" اإلى منطقة جانبيَّة لنلعب مًعا. الُمَتَنزَّ

وبعد ب�صع �صاعات، �َصِمعنا َهَيجاًنا ملحوًظا في منطقة الأكل فت�صاءلنا 

عن  الم�صوؤول  "�صارب�س"  يِّد  ال�صَّ �صوت  �َصِمعنا  لحظاٍت  وبعد  يجري.  ا  َعمَّ

ما  لنرى  َرَك�صنا  ة.  حادَّ بلهجة  ا�ْصَمْينا  ُينادي  والغياب  الح�صور  د  َتَفقُّ

اها  اإيَّ اأراني  الَّتي  ذاذ 
َّ
الر ُعلبة  يده  في  حاماًل  هناك  يقف  فوجدناه   الأمر 

�صديقي "ريكي".

وقال:  الحاِجَبْين  ب  وُمَقطَّ عاِب�ٌس  وهو  "�صارب�س"  يِّد  ال�صَّ اإلينا   َنَظر 

"ما هذا؟"

ه َرذاٌذ لإبعاد الِكالب يا �َصيِّد �صارب�س". قال "ريكي" وهو يرتع�س: "اإنَّ

يِّد "�صارب�س" وهو َيُهزُّ الُعْلَبة: "ولماذا َتحمل هذه الُعلبة معك؟" قال ال�صَّ

فقد  َعنِّي.  الَّة  ال�صَّ الكالب  لإبعاد  معي  اأحملها  اأْن  ي  اأمِّ اأراَدْتني  "لقد 
ات في طريق العودة ِمن المدر�صة اإلى البيت. 

َّ
ة َمر هاَجَمْتني تلك الكالب ِعدَّ

ما  جيًِّدا.  واأُْخِفيها  اآِمن  مكاٍن  في  اأ�صعها  كنُت  لقد  َت�صاأل؟  لماذا   ولِكن 

الَّذي حدث؟"

يِّد "�صارب�س" وهو ُيخِبرنا ما حدث. وقد  وفجاأة، عاد الهدوء اإلى وجه ال�صَّ

ك يده: "ح�صًنا، يبدو اأنَّ فرانكي كان َيعبث باأغرا�صكما. وقد 
ِّ
قال وهو ُيَحر

ه َعَثر على هذه  ه َينوي القيام بعمٍل َخبيث. وعلى اأيِّ حال، اأعتقد اأنَّ اأدرْكُت اأنَّ

ذاذ في 
َّ
الُعلبة اأثناء عبثه بمن�صفة ريكي. وفيما هو َيعبث بالُعلبة، انطلق الر

الوا�صح  ابتداأ َي�صرخ ويبكي. وِمن  وجهه واأ�صاب عينيه مبا�صرًة. وحينئٍذ، 

ا! لذلك فقد اأخذناه اإلى الم�صت�صفى. و�صوف يكون على ما  ه كان يتاألَّم جدًّ اأنَّ

ُيرام. ولكن يبدو اأنَّ الألم َيفوق احتماله".
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، ُثمَّ 
َّ
ُت اإلى "ريكي"، وَنَظر هو اإلي

ْ
ا �صمعناه. َنَظر ِعْقنا اأنا و�صديقي ِممَّ �صُ

يِّد "�صارب�س" لكي نكت�صف حجم الورطة الَّتي َوَقعنا  نظرنا اأنا وهو اإلى ال�صَّ

... فقد كانت  اأجل، لقد راأيُتها   ... ة. وفي تلك اللَّحظة، راأيُتها 
َّ
فيها هذه الَمر

َينظر  ُثمَّ قال لنا وهو  "�صارب�س"!  يِّد  ال�صَّ  
ْ
�َصَفَتي ابت�صامة خفيفة على  هناك 

اإلينا بعينين لِمَعَتْين اأْن َنذهب للَِّعب واأْن ن�صتمتع بوقتنا. ُثمَّ اأ�صاف قائاًل: 

ة ثانية!"
َّ
يء اإلى هذا المكان َمر را هذا ال�صَّ "ول ُتْح�صِ

اِنع  �صَ اأكون  اأْن  اأَتَعلَّم  لكي  اأمامي طريٌق طويٌل  كان  ه  اأنَّ الوا�صح  وِمن 

اأنِّي  لو  ُكلَّه  هذا  الُم�صاجرات  اأتجنَّب مو�صوع  اأْن  باإمكاني  كان  وقد  �َصالم. 

ُت 
ْ
ر َتَذكَّ ما،  ل�صبٍب  ولِكن  الم�صيح.  َعلَّمها  الَّتي  المبادئ  تلك  باِكًرا  َتَعلَّْمُت 

وقد  َقيًِّما.  در�ًصا  ِمنها  وَتَعلَّْمُت  ذاكرتي  الُمَخزَّنة في  القديمة  الحادثة  هذه 

يات ُمختلفة ِمثل "العدالة الَجَزاِئيَّة"  ُيْطِلق النَّا�س على ِمثل هذه الأمور ُم�َصمَّ

"العدالة  اأو   (just desserts) "الق�صا�س العادل" اأو   (retributive justice)

فقد  حال،  اأيِّ  وعلى   .(poetic justice) الم�صاعر("  ُتثير  )الَّتي  ة  اعريَّ ال�صَّ

ف بالكامل على  َغر �ِصنِّي، اأنَّ َنجاتي تتوقَّ غم ِمن �صِ
َّ
اأدرْكُت في اأعماقي، بالر

 الُقدرة )اهلل(. 
ِّ
ُمداِفٍع ُكلِّي

امُلداِفع َعنِّي

فكرة  في  ا  وعمليًّ ِجدًِّيا  التَّفكير  في  وابتداأُْت  الجي�س  في  كنُت  عندما 

ُت 
ْ
ر ُت هذه الحادثة. وقد َفكَّ

ْ
ر فه الُمداِفع عنِّي، َتَذكَّ التِّكال على اهلل فقط ِبَو�صْ

اإلى  ر�صالته  في  بول�س  �صول 
َّ
الر َعلَّمه  ِلما  قراءتي  اأثناء  في  الأمر  هذا  في 

كني�صة رومية اإذ يقول:

ِميِع 
َ

ج  
َ
ام ُقدَّ َنٍة 

َ
�ص

َ
ح وٍر 

ُ
ِباأُم َتِنيَن 

ْ
ع

ُ
م  .

ٍّ
ِب�َصر  

ٍّ
�َصر ْن 

َ
ع ًدا 

َ
اأَح اُزوا 

َ
ُتج "َل 

َل  ا�ِس.  النَّ  
َ
ِميع

َ
ج وا 

ُ
اِلم

َ
�ص  

ْ
َطاَقِتُكم  

َ
ب

َ
�ص

َ
َفح ِكًنا 

ْ
م

ُ
م َكاَن  اإِْن  ا�ِس.  النَّ

 :
ٌ

ْكُتوب
َ
ُه م نَّ

ِب، لأَ َكاًنا ِلْلَغ�صَ
َ
ُطوا م

ْ
ْل اأَع

َ
، ب

ُ
اء

َّ
َها الأَِحب

ُّ
 اأَي

ْ
وا لأَْنُف�ِصُكم

ُ
َتْنَتِقم
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اإِْن 
َ
و ُه. 

ْ
َفاأَْطِعم َك 

ُّ
ُدو

َ
ع اَع 

َ
ج َفاإِْن   .

ُّ
ب

َّ
الر ُقوُل 

َ
ي اِزي 

َ
اأُج اأََنا  ُة 

َ
ْقم النَّ  

َ
"ِلي

َل  اأ�ِصِه". 
َ
ر َلى 

َ
ع َناٍر   

َ
ر

ْ
م

َ
ج  

ْ
ع

َ
م

ْ
َتج هَذا  ْلَت 

َ
َفع اإِْن  َك  نَّ

لأَ ِقِه. 
ْ
َفا�ص ِط�َس 

َ
ع

1
ِر".

ْ
 باْلَخي

َّ
ر ِل اْغِلِب ال�صَّ

َ
 ب

ُّ
ر َك ال�صَّ نَّ َ

ْغِلب
َ
ي

نا اأنا وزوجتي ُمَع�ْصَكرات العتقال القديمة في 
ْ
في وقٍت لحق، عندما ُزر

ة بعدم المقاومة. وقد  ا على قناعة بالعديد ِمن الأمور الُمخت�صَّ األمانيا، ُكنَّ

ة  خ�صيَّ ال�صَّ والأمتعة  ارات،  والنَّظَّ الأحذية،  اأكوام  راأينا  عندما  كثيًرا  رنا  تاأثَّ

الإذلل  َور  راأينا �صُ اأُْعِدموا. وحين  الَّذين  اليهود  اإلى  الأ�صل  َتُعود في  الَّتي 

ق ُجَثث 
ْ
ا لَحر مِّ اأعيننا اأحد الأفران الَّتي ا�صُتخِدَمْت فعليًّ

والتَّعذيب، و�صاهدنا باأُ

اليهود الَّذين اأُْعِدموا في ُغَرف الغاز، �َصَعرنا با�صتياٍء �صديد. وعندما قراأنا عن 

ة الَّتي قام بها "�صتالين"، وعن المذابح الجماعيَّة العديدة  الإبادات الجماعيَّ

ة  يَّ ِّ
ر الذَّ القنابل  َبْت بها  َت�َصبَّ الَّتي  الج�صيمة  الأ�صرار  اأفريقيا، وحتَّى عن  في 

ر وَعَقدنا الَعْزم على  ما تاأثُّ رنا اأيَّ الَّتي اأُْلِقَيْت على هيرو�صيما وناغازاكي، تاأثَّ

القيام ب�صيٍء ما.

أسلحة جديدة

اأو  ة  خ�صيَّ ال�صَّ خ�صارتي  د 
َّ
ُمَجر ِمن  اأكبر  بُعْمق  الحرب  في  ُت 

ْ
ر َفكَّ عندما 

"هتلر"  اأمثال  )ِمن  غاة  الطُّ ُت في هوؤلء 
ْ
ر َفكَّ – اأْي عندما  فولة  الطُّ عداوات 

و"�صتالين"(، اأدرْكُت اأنَّ عدم القيام باأيِّ �صيٍء لم َيُكن اأمًرا وارًدا. 

اأف�ُص�س  كني�صة  اإلى  ر�صالته  في  النُّقطة  هذه  بول�س  �صول 
َّ
الر ح  َو�صَّ وقد 

الكلمات  هذه  كانت  وقد  َوَلْحٍم".  َدٍم  َمَع  َلْي�َصْت  اَرَعَتَنا  ُم�صَ "َفاإِنَّ  فقال: 

ف  ا هو اأنَّ الآية ل تتوقَّ يء الَّذي اأده�صني حقًّ . ولِكنَّ ال�صَّ
َّ
وا�صحة بالنِّ�صبة اإلي

َنخو�س  نا  اأنَّ تو�صيح  في   
ُّ
َت�صتمر ها  اإنَّ بل  ُنحاِرب"،  "ل  نا  اإنَّ َتقول  ول  ُهنا 

اَلِطيِن، َمَع ُوَلِة الَعاَلِم َعَلى ُظْلَمِة  وؤَ�َصاِء، َمَع ال�صَّ ُّ
ة، َبْل "َمَع الر ًبا، ل َج�َصِديَّ

ْ
َحر

اِت" )اأف�ُص�س 6: 12(.  َماِويَّ ِة ِفي ال�صَّ وِحيَّ
ُّ
 الر

ِّ
ر ْهِر، َمَع اأَْجَناِد ال�صَّ هَذا الدَّ
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ا  ُم�صتعدًّ كنُت  واإْن  الأ�صلحة،  بهذه  ا  اأُوِمُن حقًّ كنُت  اإْن  نف�صي  �صاأْلُت  وقد 

�صول بول�س اإلى 
َّ
ا لال�صتراك في هذه المعركة. وفي مو�صٍع اآخر، َيْكُتب الر حقًّ

الَّتي َيخو�صها العالم، والحروب  كني�صة كورنثو�س عن الفرق بين الحروب 

الَّتي ينبغي للموؤمنين الم�صيحيِّين اأْن يخو�صوها، فيقول:

اإِْذ   .
ُ

اِرب
َ
ُنح ِد 

َ
�ص

َ
الج  

َ
ب

َ
�ص

َ
ح َنا 

ْ
َل�ص ِد، 

َ
�ص

َ
الج ِفي  ُلُك 

ْ
َن�ص ا  كنَّ اإِْن 

َ
و َنا  نَّ

"لأَ
وٍن. 

ُ
�ص

ُ
َلى َهْدِم ح

َ
ٌة ِبــاهلِل ع

َ
ْل َقاِدر

َ
ًة، ب

َّ
ِدي

َ
�ص

َ
 ج

ْ
ت

َ
�ص

ْ
ِتَنا َلي

َ
ب

َ
ار

َ
ح

ُ
ُة م

َ
ِلح

ْ
اأَ�ص

َتاأ�ِصِريَن ُكلَّ ِفْكٍر 
ْ
�ص

ُ
م

َ
ِرَفِة اهلِل، و

ْ
ع

َ
دَّ م

 �صِ
ُ
َتِفع

ْ
ر

َ
ْلٍو ي

ُ
ُكلَّ ع

َ
َهاِدِميَن ُظُنوًنا و

�ِصيِح" )ر�صالة كورنثو�س الثَّانية 10: 5-3(.
َ
ِة الم

َ
اإَِلى َطاع

فاإنَّ  جهة،  فِمن  اليوم.  عميًقا  تاأثيًرا   
َّ
في توؤثِّر  الكلمات  هذه  تزال  وما 

ا اإنَّ  نا "َل�ْصنا َح�َصَب الَج�َصِد ُنحاِرب". وهو يقول اأي�صً ح تماًما اأنَّ بول�س ُيَو�صِّ

اأ�صلحتنا لي�صت م�صنوعة ِمن اأ�صياٍء ِمن هذه الأر�س. ولكنَّه ل يتركنا هناك 

ع الموؤمنين في كورنثو�س على ال�صتمرار في الحرب  حائرين، بل هو ُي�َصجِّ

– ولِكن بطريقة ُمختلفة واأكثر فاعليَّة. فاهلل ل ُيريدنا اأْن نكون ُجَبناء. بل 
الَّتي  والأ�صلحة  المملكة  طبيعة  ولِكنَّ  ُنجاِهد.  واأْن  ُنحاِرب  اأْن  يريدنا  هو 

َرْت.  ن�صتخدمها هي الَّتي قد َتَغيَّ

أَْسَرى حقيقيُّون

نون  وح، اأْن اأَهدم الظُّ
ُّ
، ِمن خالل �َصْيف الر

ٌ
كنُت اأ�صاأُل نف�صي: "هل اأنا قادر

وحيَّة في حياتي 
ُّ
الر ة  الحربيَّ الأ�صلحة  اأمتلك هذه  رة؟ وهل  والُمَدمِّ ديئة 

َّ
الر

ا التَّكتيكات  ا؟ وهل اأ�صتخِدم حقًّ �س الإيمان وخوذة الخال�س حقًّ
ْ
واأَ�صتخِدم ُتر

�ْصتاأ�ِصر  الم، وباأْن اأَ  با�صتعداِد اإنجيل ال�صَّ
َّ
حيحة باأْن اأحذو ِرْجَلي الحربيَّة ال�صَّ

ُكلَّ ِفْكٍر لطاعة الم�صيح؟"
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ِّ
اأنَّ الجيو�س العالميَّة َتفهم بو�صوح معنى الأ�صرى. فعلى َمر اأَعلُم  كنُت 

الع�صور، كان الملك الُمنت�صر َيطوف المدينة الَّتي َتمَّ ال�صتيالء عليها وهو 

النَّا�س  اأمام  ل�صتعرا�صهم  الُمَقيَّدين  الأ�صرى  ِمن  ا  ب�صريًّ قطاًرا  وراءه   
ُّ
َيُجر

اأنِّي  َّبَّ 
الر اأُِرْي  اأْن  اأ�صتطيع  هل  هو:  �صوؤالي  وكان  الأقوى.  ه  اأنَّ َيعلموا  لكي 

ة  ُتها بقوَّ
ْ
هوة، والأفكار الُمتعجرفة الَّتي اأَ�َصر ، وال�صَّ

ِّ
ر  ورائي قطاًرا ِمن ال�صَّ

ُّ
اأُجر

ْلُت في حقيقة اأنَّ هذه الأ�صلحة الَّتي َذَكرها بول�س  ُروحه الُقدُّو�س؟ وقد تاأمَّ

ة.  واريخ النَّوويَّ ُفن الحربيَّة وال�صَّ قادرة اأْن تكون اأكثر فاعليَّة ِمن ال�صُّ

عن  التَّخلِّي  د 
َّ
مجر هو  اأفعُله  ما  ُجلُّ  يكوَن  اأْن  يمكن  ل  ه  اأنَّ ُت 

ْ
�َصعر لقد 

الكامل،  األب�س �صالح اهلل  اأْن   
َّ
ا. بل يجب علي �صلبيًّ اأكون  واأْن  العالم،  اأ�صلحة 

والُمناداة  وم،  وال�صَّ الة،  ال�صَّ ِمثل  وحيَّة 
ُّ
الر بالأ�صلحة  نف�صي  ن  اأَُح�صِّ واأْن 

بالإنجيل. وقد كان الم�صيحيُّون الأوائل َيفهمون هذا النَّوع ِمن الحرب. لذلك 

الة  ال�صَّ خالل  ِمن  للكني�صة  ُوِهَبْت  الَّتي  ة  القوَّ عن  "ترتليانو�س"  َكَتب  فقد 

الة: فقال اإنَّ ال�صَّ

عليهم   
ْ
لََّطت

َ
َت�ص ن 

َ
م ر 

ِّ
وُتَطه ر�صى، 

َ
الم وَت�صفي  فاء، 

َ
ع ال�صُّ ي 

ِّ
"ُتَقو

جن، وَتُفكُّ قيود الأبرياء. وهي 
ِّ
ة، وَتفتح ق�صبان ال�ص

َ
ِج�ص الأرواح النَّ

والإغراءات،  التَّجاِرب  ِعد 
ْ
وُتب الخطايا،  َتْغ�ِصل  ا  اأي�صً الة( 

َّ
ال�ص  :

ْ
)اأي

ي�صعرون  الَّذين  النُّفو�س  غار  �صِ زِّي  َ
وُتع ال�صطهاد،  نيران  وُتطِفئ 

�صافرين، 
ُ
جعان، وَتحمي الم ِهج قلوب ال�صُّ

ْ
عف في اأرواحهم، وُتب بال�صَّ

وُتِغيث  اللُّ�صو�س،  قلوب  في  الخوف  وَتزرع  الأمواج،  وُتَهدِّئ 

تعثِّرين، 
ُ
اقطين، وُتِعين الم

َّ
ن قلوب الأغنياء، وُتِقيم ال�ص

ِّ
 الفقراء، وُتَلي

وُت�َصدِّد القائمين.

 
ِّ
العدو ِمن  حمينا 

َ
ي الَّذي  الدِّرع  وهي  الإيمان.  ر 

ْ
و

ُ
�ص هي  الة 

َّ
ال�ص اإنَّ 

َن�صير خطوًة واحدًة من  ليَتنا ل  ُكلِّ ناحية. لذلك،  راِقبنا ِمن 
ُ
ي الَّذي 
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اللَّيل.  في  وَن�صهر  النَّهار  في  ظ  قَّ َ
َنَتي وليتنا  الة. 

َّ
بال�ص لُّح 

َ
�ص التَّ دون 

في  نحيا  ونحن  قائدنا  و�صايا  لتنفيذ  الة 
َّ

بال�ص َن�صتعين  وليَتنا 

2
انتظار تبويق المالك".

اهلل  رها  َوفَّ الَّتي  النِّعمة  و�صائط  اأدرُك  حين  اليوم  قلبي  ع  َيت�صجَّ وَكْم 

لكني�صته! وهو ما يزال ُيَعلِّمني كيف اأَ�صتخِدم هذه الأ�صلحة اأكثر فاأكثر. فال 

اأْن اأ�صترك في  ا للُعْنف. بل يجب  ا للمقاومة وراِف�صً اأْن اأكون ُمعاِر�صً يكفي 

الة الَّتي اأََمَرني اهلل اأْن اأَ�صتخِدمها. الحرب با�صتخدام الأ�صلحة الفعَّ





كل ُيدَعى ‘خروًفا’. فهذا  "حاول فقط اأْن تتخيَّل اأنَّ ال�صَّ
 .

ِّ
بيعي وحده َمدعاٌة للعار بالنِّ�صبة اإلى العقل الب�صريِّ الطَّ

ا َيرغب في اأْن يكون خروًفا؟" )�صورين كيركغارد( فَمن ِمنَّ

الث عشر الفصل الثَّ

الهوت االستشهاد





لم َيُكن هذا هو ُكلَّ �صيء. ففي اأثناء درا�صتي لحياة ي�صوع والم�صيحيِّين 

وم  الة وال�صَّ ة النَّابعة من الكرازة وال�صَّ غم ِمن القوَّ
َّ
ه على الر الأوائل، اأدرْكُت اأنَّ

ا، فاإنَّ هناك  غم من �صرورة هذه الأمور اأي�صً
َّ
في الحرب الم�صيحيَّة، وعلى الر

في  قي  َتَعمُّ زاد  وُكلَّما  الأخرى.  الأ�صلحة  ُكلَّ  ته  ُقوَّ في  َيفوق  اآخر  �ِصالًحا 

درا�صة حياة الم�صيح و�صهادة الِقدِّي�صين الَّذين �َصَبقونا، زاد اإدراكي لحقيقة 

 في 
ِّ
الح الأعظم، والأقوى، والأكثر فاعليَّة في حياة الموؤمن الم�صيحي اأنَّ ال�صِّ

ليب. وجه جميع الهجمات والأعداء هو ال�صَّ

ة  الب�صريَّ ة  القوَّ ُعْقم  على  ا  اأبديًّ �صاِهًدا  َيِقف  الم�صيح  ي�صوع  �صليب  اإنَّ 

ُيَحذِّر  بول�س  �صول 
َّ
الر فاإنَّ  لذلك  العظيمة.  والأفكار  ة  الب�صريَّ والم�صادر 

ة. وهو ُيَعلِّم  الكني�صة في كورنثو�س ِمن حماقة التِّكال على الم�صادر الب�صريَّ

ة َبْذل حياتنا حتَّى الموت.  ى بالع�صالت، بل بقوَّ  ل َيتاأتَّ
َّ
 اأنَّ الفوز الحقيقي

فنحن نقراأ:

يَن  َخلَّ�صِ ُ
ُن الم

ْ
ا ِعْنَدَنا َنح

َّ
اأَم

َ
َهاَلٌة، و

َ
ِليِب ِعْنَد الَهاِلِكيَن ج

َّ
َة ال�ص

َ
"َفاإِنَّ َكِلم

 
َ
م

ْ
َفه ُف�ُس 

ْ
اأَر

َ
و اِء، 

َ
َكم

ُ
الح َة 

َ
ِحْكم اأُِبيُد 

َ
"�ص  :

ٌ
ْكُتوب

َ
م ُه  نَّ

لأَ اهلِل،  ُة 
َّ
ُقو  

َ
َفِهي

ِل 
ِّ
ه

َ
ج

ُ
 ي

ْ
ْهِر؟ اأََلم اِحُث هَذا الدَّ

َ
ب

ُ
َن م

ْ
؟ اأَي

ُ
َن الَكاِتب

ْ
؟ اأَي

ُ
ِكيم

َ
َن الح

ْ
اِء". اأَي

َ
الُفَهم

اَلِم؟"1
َ
َة هَذا الع

َ
اهلُل ِحْكم

الث عشر الفصل الثَّ

الهوت االستشهاد
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َغَنم يف َوْسط ِذئاب

ل مجموعة ِمن الكاِرزين واأعطاهم  �َصل اأوَّ
ْ
نقراأ في اإنجيل َمتَّى اأنَّ ي�صوع اأَر

ا لما �صيواجهونه. ول �َصكَّ اأنَّ ما قاله ُيَعدُّ ُمْحِبًطا ِمن  ا قويًّ ًفا ت�صويريًّ َو�صْ

 
2
ِذَئاب". َو�ْصِط  ِفي  َكَغَنٍم  �ِصُلُكْم 

ْ
اأُر اأََنا  "َها  قال:  فقد  ة.  الب�صريَّ النَّظر  وجهة 

والآن، َتَخيَّل ذلك الَم�صهد في ذهنك للحظة. فها هو خروٌف �صميٌن يقف هناك 

وف الأبي�س، وعاجًزا عن الدِّفاع عن نف�صه، وُمحاًطا بمجموعة  ا بال�صُّ مك�صوًّ

ورة  رة عن اأنيابها. ول �َصكَّ اأنَّ هذه ال�صُّ ِمن الذِّئاب المفتِر�صة الجائعة الُمَك�صِّ

ورة الَّتي اختارها ي�صوع  ها ال�صُّ جاعة والثِّقة. ومع ذلك، فاإنَّ ل ُتوحي بال�صَّ

لإعطاء تالميذه �صورة واقعيَّة و�صادقة عن خدمتهم.

"ُطوَبى  قائاًل:  بين  للُمَطوَّ َفُه  َو�صْ ي�صوع  �س  َلخَّ الجبل،  الِعَظة على  وفي 

يَرٍة، ِمْن اأَْجِلـي، َكاِذِبيَن. 
ِّ
ُروُكْم َوَطَرُدوُكْم َوَقاُلوا َعَلْيُكْم ُكلَّ َكِلَمٍة �ِصر َلُكْم اإَِذا َعيَّ

ُهْم هَكَذا َطَرُدوا الأَْنِبَياَء  َماَواِت، َفاإِنَّ نَّ اأَْجَرُكْم َعِظيٌم ِفي ال�صَّ
ِاْفَرُحوا َوَتَهلَُّلوا، لأَ

ِذيَن َقْبَلُكْم" )اإنجيل َمتَّى 5: 12-11(. الَّ

وقد َفِهم الم�صيحيُّون الأوائل هذا المبداأ. فقد َكَتب "ترتليانو�س" )في �صنة 

ة( يقول:  190 ميالديَّ

 ... كالِخراف  �صعبه-  –حتَّى  اليوم  ذلك  في   
ُّ

ب
َّ
الر يهم 

ِّ
َنج

ُ
ي "�صوف 

ْطِلق ا�صم "خروف" على اأولئك الَّذين ي�صقطون في المعركة 
ُ
فال اأحد ي

واِجهون 
ُ
ي وُهم  قَتلون 

ُ
ي الَّذين  اأولئك  على  اأو  اأيديهم،  في  يوف 

ُّ
وال�ص

الَّذين  الأ�صخا�س  على  فقط  ْطَلق 
ُ
ي ال�صم  هذا  اإنَّ  بل  ة. 

َّ
بالقو ة 

َّ
القو

ا 
ً
دفاع يقاتلوا  اأْن  دون   – ب�صبر  واجبهم  ون  وؤدُّ

ُ
ي وُهم  حون 

َ
ْذب

ُ
 ي

3
عن اأنف�صهم".

اأت�صتطيع اأْن َت�صرب كاأ�صي؟
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ي�صوع،  اإلى  ا(  ويوحنَّ )يعقوب  اْبَنْيَها  مع  َزْبِدي   
ْ
اْبَني مُّ 

اأُ جاءت  عندما 

َوالآَخُر  َيِميِنَك  َعْن  َواِحٌد  هَذاِن  اْبَناَي  َيْجِل�َس  اأَْن  "ُقْل  له:  وقالت  َو�َصَجَدْت، 

ا وقال لهما ُم�صيًرا  َعِن الَي�َصاِر ِفي َمَلُكوِتَك"، َنَظر ي�صوع اإلى يعقوب ويوحنَّ

ْن  َت�ْصَتِطيَعاِن اأَ ليب: "َل�ْصُتَما َتْعَلَماِن َما َتْطُلَباِن. اأَ اإلى موته الو�صيك على ال�صَّ

َطبُغ  ْبَغِة الَّتي اأَ�صْ َطِبَغا ِبال�صِّ ْن َت�صْ َنا، َواأَ َت�ْصَرَبا الَكاأ�َس الَّتي �َصْوَف اأَ�ْصَرُبَها اأَ

 وقد َردَّ عليه كالهما بثقة: "َن�ْصَتِطيُع". ُثمَّ َنَظر ي�صوع اإليهما َنظرًة 
ِبَها اأََنا؟"4

َفَت�ْصَرَباِنَها،  َكاأ�ِصي  ا  مَّ
"اأَ لهما:  وقال  وم�صتقبلهما  اأعماقهما  تك�صف  ثاقبًة 

5
َطِبَغاِن ...". َطِبُغ ِبَها اأََنا َت�صْ ْبَغِة الَّتي اأَ�صْ َوِبال�صِّ

واأنَّ  روما،  في  راأ�صه  بقطع  مات  يعقوب  اأنَّ  المقدَّ�س  الكتاب  وُيخبرنا 

اأ ي�صوع، فقد اختبر يعقوب   اإلى جزيرة َبْطُم�س النَّائية. وكما َتَنبَّ
َ
ا ُنِفي يوحنَّ

ليب الَّتي َتَحدَّث عنها ي�صوع. والحقيقة هي اأنَّ حياة  ة ال�صَّ ويوحنَّا معموديَّ

هم  اإنَّ قال  الم�صيح  ولِكنَّ  ذريًعا.  ف�صاًل  العالم  َنَظر  في  ُتَعدُّ  �ُصل 
ُّ
الر جميع 

بين الأَُمناء: بون". واإليك لئحة بالُمَطوَّ "ُمَطوَّ

تَّى  َ
وم ا(، 

ً
ْلب

َ
�ص )ا�صُت�صِهد  �س 

ُّ
وفيلب راأ�صه(،  بقطع  )ا�صُت�صِهد  يعقوب 

ا�س 
َ
تِّي َ

ا(، وم
ً
م

ْ
ج

َ
ْلفى )ا�صُت�صِهد ر

َ
يف(، ويعقوب بن ح

َّ
دِّ ال�ص َ

)ا�صُت�صِهد ِبح

ا على �صليٍب 
ً
ْلب

َ
ا وِبَقْطع راأ�صه(، واأندراو�س )ا�صُت�صِهد �ص

ً
)ا�صُت�صِهد رجم

ِقب(، 
َ
ع على  ا 

ً
راأ�ص ا 

ً
ْلب

َ
�ص )ا�صُت�صِهد  �س 

ُ
ْطر

ُ
وب  ،)"X" حرف  �صكل  على 

وبوُل�س )ا�صُت�صِهد بقطع راأ�صه باأمٍر ِمن الإمبراطور نيرون في روما(، 

)ا�صُت�صِهد  وبرثلماو�س  ا(، 
ً
ْلب

َ
�ص )ا�صُت�صِهد   

َّ
الإ�صخريوطي لي�س  ويهوذا 

الغيور  ماح(، و�صمعان 
ِّ
ًنا بالر

ْ
َطع )ا�صُت�صِهد  (، وتوما 

ِّ
ي ا بالِع�صِ

ً
ب

ْ
ر �صَ

�س(.
ُ
ْطم

َ
 اإلى جزيرة ب

َ
ا )ُنِفي ا(، ويوحنَّ

ً
ْلب

َ
)ا�صُت�صِهد �ص

هم في َنَظر اهلل اأمثلة  نا ل ُننكر اأنَّ هوؤلء ماتوا ِمْيتاٍت �صنيعة، فاإنَّ ومع اأنَّ

ما كانت الأداة الأكثر فاعليَّة في َيِد الَعُدوِّ  �صاطعة ورائعة على الأمانة. وُربَّ
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نا َن�صرف وقًتا طوياًل ِمن حياتنا ُمحاولين  هي الخوف ِمن الموت. لذلك فاإنَّ

َتَجنُّب الألم والموت. وعلى النَّقي�س ِمن ذلك، فاإنَّ ي�صوع يقول لنا اأْن َنحمل 

 وعندما اقتَرح ُبْطُر�س على ي�صوع األَّ يذهبوا اإلى 
6
�صليبنا ُكلَّ يوم وَنتبعه.

خه ي�صوع قائاًل له:  ه قد يتاألَّم هناك وُيقَتل، َوبَّ اأوُر�صليم لأنَّ

لِكْن  هلِل  ا 
َ
ِبم  

ُّ
َتم

ْ
َته َل  َك  نَّ

لأَ ِلـي،  ٌة 
َ
َثر

ْ
ع

َ
م اأَْنَت  َطاُن! 

ْ
�َصي ا 

َ
ي نِّي  َ

ع  
ْ
"اْذَهب

اِئــي 
َ
ر

َ
 و

َ
اأِتي

َ
ٌد اأَْن ي

َ
ح اَد اأَ

َ
وُع ِلَتاَلِميِذِه: اإِْن اأَر

ُ
�ص

َ
ا ِللنَّا�ِس. ِحيَنِئٍذ َقاَل ي

َ
ِبم

ُه 
َ
 َنْف�ص

َ
َخلِّ�س ُ

اَد اأَْن ي
َ
ر ْن اأَ

َ
ِنــي، َفاإِنَّ م

ْ
ع

َ
ْتب

َ
ي

َ
ُه و

َ
ِليب

َ
ِمْل �ص

ْ
ح

َ
ي

َ
ُه و

َ
 َنْف�ص

ْ
ْنِكر

ُ
َفْلي

7
ِجُدَها".

َ
ِلــي ي

ْ
ُه ِمْن اأَج

َ
ِلُك َنْف�ص

ْ
ه

ُ
ْن ي

َ
م

َ
ِلُكَها، و

ْ
ه

ُ
ي

اإنَّ  لنا  يقول  ي�صوع  اأنَّ  هو  َفْهِمه  عن  اأذهاننا  َتعجز  قد  الَّذي  والأمر 

ية( �صُيَقوِّينا  حِّ ا�صتيعابنا لهذا الَحقِّ الُمخت�سِّ بالحياة الم�صلوبة )اأْي: الُم�صَ

ْلبه مبا�صرًة )وُهم في الِعلِّيَّة(:  عنا. فقد قال ي�صوع لتالميذه قبل �صَ وُي�َصجِّ

ْل 
َ
ب اِمِع، 

َ
ج

َ
الم ِمَن   

ْ
وَنُكم

ُ
ْخِرج

ُ
ي

َ
�ص وا. 

ُ
ُثر

ْ
َتع َل   

ْ
ِلَكي ِبهَذا   

ْ
ُتُكم

ْ
َكلَّم "َقْد 

ُلوَن 
َ
ْفع

َ
ي

َ
�ص

َ
ًة هلِل. و

َ
 ِخْدم

ُ
َقدِّم

ُ
ُه ي نَّ

 اأَ
ْ
ْقُتُلُكم

َ
ْن ي

َ
ُظنُّ ُكلُّ م

َ
ٌة ِفيَها ي

َ
اع

َ
َتاأِتي �ص

ِبهَذا   
ْ
ُتُكم

ْ
َكلَّم َقْد  لِكنِّي  ُفوِني. 

َ
ر

َ
ع َل 

َ
و  

َ
الآب ِرُفوا 

ْ
ع

َ
ي  

ْ
َلم  

ْ
ُهم نَّ

لأَ  
ْ
ِبُكم هَذا 

 ِبهَذا 
ْ
ُتُكم

ْ
. ... َقْد َكلَّم

ْ
نِّي اأََنا ُقْلُتُه َلُكم

وَن اأَ
ُ
ُة َتْذُكر

َ
اع

َّ
ِت ال�ص

َ
اء

َ
تَّى اإَِذا ج َ

ح

اأََنا  ِثُقوا:  لِكْن 
َ
و يٌق،   �صِ

ْ
َلُكم ُكوُن 

َ
ي

َ
�ص اَلِم 

َ
الع . ِفي 

ٌ
اَلم

َ
 �ص

َّ
ِفي  

ْ
َلُكم ُكوَن 

َ
 ِلي

8
."

َ
اَلم

َ
ُت الع

ْ
َقْد َغَلب

ولِكن كيف يمكنني اأْن "اأفرح" في و�صط الألم والمعاناة والموت؟ اإنَّ هذا 

ُت 
ْ
ي اختبر ة اأنَّ خ�صيَّ يبدو �صخيًفا! ومع ذلك، يمكنني اأْن اأ�صهد ِمن حياتي ال�صَّ

ي واأْن "اأموت" عن نف�صي اأكثر فاأكثر.  حِّ ه ينبغي لي اأْن اأُ�صَ ِمراًرا وتكراًرا اأنَّ

ا. ولِكْن ِمن جهٍة اأخرى، فقد  ة فعْلُت ذلك، كان الأمر موؤلًما حقًّ
َّ
وفي ُكلِّ َمر

ة ح�صور الم�صيح ب�صورة اأعمق واأكثر َحميِميَّة. 
َّ
كنُت اأختِبر في ُكلِّ َمر



199 الهوت االستشهاد

غرية املوت حتَّى يف األشياء الصَّ

ع  ِب�صْ قبل  عبة  ال�صَّ اللَّحظات  هذه  ِمن  واحدٍة  اأمام  نف�صي  َوَجْدُت  لقد 

ا  ِمنَّ عدًدا  دعا  قد  كينا�صتون"  "ديني  الأخ  كان  الوقت،  ذلك  في  �صنوات. 

ات في 
َّ
ا َنجتمع ثالث َمر الة. وقد ُكنَّ باح الباِكر لل�صَّ اإلى الجتماع في ال�صَّ

وبعد  العمل.  ابتداء  ِمن موعد  �صاعاٍت  – قبل  ا  ِجدًّ ٍر  ُمَبكِّ وقٍت  الأ�صبوع في 

الإرهاق،  ذلك  اأجل  ِمن  لَّْيُت  �صَ وحين  كبير.  ج�صديٍّ  باإرهاٍق  ُت 
ْ
�َصَعر فترة، 

. لذلك، فقد ُرْحُت اأبحُث عن اأ�صباب ف�صيولوجيَّة  َّبِّ
ه ِمن الر ُت بو�صوح اأنَّ

ْ
�َصَعر

عدد  عن  بالبحث  ا  اأي�صً ابتداأُْت  وقد  لج�صدي.  ُمفيًدا  ذلك  َكْون  �صبب  ر  ُتَف�صِّ

يُت في النَّظر اإلى المو�صوع 
َّ
ا لالإن�صان. وقد ا�صتمر زمة حقًّ �صاعات النَّوم الالَّ

تي. وذات  حَّ ِمن جوانب عديدة محاوًل اإقناع نف�صي باأنَّ ما يجري ُمالئٌم ِل�صِ

نا �صنموت في  اأنَّ ح  "ِمن الُمَرجَّ "مارك بروبيكر" �صراحًة:  �صباح، قال الأخ 

رة ب�صبب هذا!" �ِصنٍّ ُمَبكِّ

َرْتِني تماًما! فقد 
َّ
ومع اأنَّ ما �صاأقوله �صيبدو غريًبا، فاإنَّ تلك الكلمات َحر

ُت اأنِّي ُم�صتعدٌّ اأْن اأموت عن ذاتي، واأْن اأحيا لأجل دعوة الم�صيح لحياتي. 
ْ
�َصعر

الَبَدِنيَّة،  ة  حَّ ال�صِّ يَّة  باأهمِّ تماًما  اأُْوِمُن  فاأنا  ُهنا.  َفْهمي  ُي�صاء  ل  اأْن  واأرجو 

كُوَكالء  ًة  عامَّ باأج�صادنا  والعناية  النَّوم،  ِمن  وافٍر  ق�صٍط  على  والح�صول 

�صالحين. ولِكْن في اأوقاٍت ُمَعيَّنة، قد يدعونا اهلل اإلى القيام باأ�صياٍء ل ُيمكن 

يَّة. ول �َصكَّ اأنَّ ال�صت�صهاد هو واحٌد ِمن تلك الأ�صياء! حِّ ها �صِ ُفها باأنَّ َو�صْ

املوت ِربْح!

نَّ 
ليب. فقد كان �ِصعاُره هو: "لأَ �صول بوُل�س حياته على ال�صَّ

َّ
لقد عا�س الر

 وعندما كان ُيَتْلِمذ الكني�صة، كان 
9
 الَم�ِصيُح َوالَمْوُت ُهَو ِرْبٌح".

َ
 الَحَياَة ِهي

َ
ِلي

ْبر، وحتَّى في الألم. وهو  ع ِمن الموؤمنين اأْن َيْقَتدوا به في المحبَّة، وال�صَّ َيتوقَّ

َيْكُتب قائاًل لتلميذه تيموثاو�س:
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اأََناِتي، 
َ
اِني، و

َ
اإِيم

َ
ِدي، و

ْ
َق�ص

َ
ِتي، و

َ
�ِصير

َ
ِليِمي، و

ْ
َت َتع

ْ
اأَْنَت َفَقْد َتِبع ا 

َّ
اأَم

َ
"و

ِفي  ِني 
َ
اب

َ
اأَ�ص ا 

َ
م ِمْثَل  اآَلِمي، 

َ
و ِطَهاَداِتي،  ا�صْ

َ
و ِري، 

ْ
ب

َ
�ص

َ
و ِتي، 

َّ
ب

َ
ح

َ
م

َ
و

ِميِع 
َ
الج ِمَن 

َ
و ْلُت! 

َ
َتم

ْ
اح ِطَهاَداٍت  ا�صْ َة 

َّ
اأَي َة. 

َ
ِتر

ْ
ِل�ص

َ
و َة 

َّ
يُقوِني اإِ

َ
و َة 

َ
اأَْنَطاِكي

�ِصيِح 
َ
ى ِفي الم

َ
ْقو ِعي�ُصوا ِبالتَّ

َ
ِريُدوَن اأَْن ي

ُ
ِذيَن ي  الَّ

ُ
ِميع

َ
ج

َ
. و

ُّ
ب

َّ
اأَْنَقَذِني الر

10
َطَهُدوَن". �صْ ُ

وَع ي
ُ
�ص

َ
ي

وباخت�صاٍر �صديٍد، فاإنَّ الم�صيحيِّين الأوائل لم يكونوا َيْخ�َصْون الموت. فقد 

. لذلك، لم َيُكن هوؤلء  َّبِّ
هم �صيكونون مع الر كان الموت َيعني بالنِّ�صبة اإليهم اأنَّ

رون في الم�صاومة على تعاليم الم�صيح ول حتَّى ِمن اأجل اإنقاذ حياتهم.  ُيَفكِّ

وفي َزَمن الكني�صة الباِكَرة، كان الأباطرة َيتباهون بقتل الم�صيحيِّين. وكان 

هداء هي بذور!"  ون على ذلك بالقول: "اإنَّ ِدماء ال�صُّ الم�صيحيُّون الأوائل َيُردُّ

)راجع المالحظة 16 ِمن الف�صل الخام�س في نهاية الكتاب( لذلك، ُكلَّما زاد 

هداء، زادت َوْفَرة المح�صول وزاد عددهم. عدد ال�صُّ

كون اأتباَع الم�صيح باأ�صئلٍة ل ح�صر لها من  واليوم، عندما َيَتَحدَّى الُم�َصكِّ

ليب ُيجيب عنها جميًعا: النَّوع الَّذي يبداأ بالعبارة "ماذا لو"، فاإنَّ ال�صَّ

• ماذا لو لم يوَقف "ِهتلر" عند َحدِّه؟	

• ماذا لو َظَهر "ِهتلر" اآخر؟	

• هور؟	 ة اإلى الظُّ يوعيَّ ماذا لو عادت ال�صُّ

• ماذا لو باَدَرك اأحدهم ِبَلْكَمة؟	

• ماذا لو اأطَلق اأحدهم النَّار على َجدَّتك؟	

• ماذا لو َهاَجم اأحدهم عائلتك؟	

• ماذا لو َرَكَل اأحدهم كلبك؟	

• َت للَقتل في حقل الخدمة الإر�صاليَّة؟	 �صْ
َّ
ماذا لو َتَعر
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• تك َحيَّة؟	 ماذا لو َع�صَّ

• ماذا لو َفَقْدَت عملك؟	

• ماذا لو َتَخلَّى عنك اأفراد عائلتك؟	

ح 
ْ
اإلى اأين َتقود ُكلُّ هذه الأ�صئلة؟ ِمن الوا�صح اأنَّ الغاية الوحيدة ِمن َطر

اأ�صئلة كهذه هي الحفاظ على حياتنا وحماية "�صعادتنا". ولِكنَّ هذه الأ�صئلة 

ليب. ولِكن ما اإْن َنْقَبل  لي�صت لها غاية اأخرى، ويا لالأ�صف، �صوى َتَجنُّب ال�صَّ

اإنَّ  نا!  دَّ �صِ َي�صتخِدمه  اأْن  ُيمكنه  �صالٍح  ُكلِّ  ِمن  العالم  د 
ِّ
ُنَجر حتَّى  ليب  ال�صَّ

.
ُّ
الح النَّوويُّ الَّذي َيَت�َصلَّح به الموؤمن الم�صيحي ليب هو ال�صِّ ال�صَّ

الح النَّوويُّ املسيحيُّ السِّ

اأكثر   
ِّ
الم�صيحي النَّوويِّ  الح  ال�صِّ اًل بو�صوح عن هذا  ُمَف�صَّ َنِجد حديًثا  ل 

�صول اإلى كني�صة 
َّ
ِمن ذاك الَّذي َوَرد في الأ�صحاح الثَّاِمن ِمن ر�صالة بول�س الر

ب�صع  ِرف  ا�صْ لذلك،  ال�صت�صهاد".  "لهوت  �س  ُيَلخِّ الأ�صحاح  فهذا  رومية. 

تبداأ  قد  والَّتي  ببالك  َتْخُطر  قد  الَّتي  الأ�صئلة  في جميع  التَّفكير  في  دقائق 

الة.  بالعبارة "ماذا لو". والآن، حاول اأْن َتقراأ كلمات بول�س هذه بروح ال�صَّ

ريقة. لقد  ة الأولى الَّتي قراأُْت فيها هذا الكلمات بهذه الطَّ
َّ
وما زلُت اأَذُكر الَمر

ا! نقراأ ابتداًء بالعدَدْين 35 و 36: ًرا حقًّ
ِّ
كان ذلك ُمَحر

وٌع 
ُ

 ج
ْ
م ِطَهاٌد اأَ ٌق اأَِم ا�صْ

ْ
ي  �صِ

ْ
ٌة اأَم �ِصيِح؟ اأَ�ِصدَّ

َ
ِة الم

َّ
ب

َ
ح

َ
ْن م

َ
ُلَنا ع ْف�صِ

َ
ي

َ
ْن �ص

َ
"م

اُت ُكلَّ 
َ
ِلَك ُنم

ْ
ج َنا ِمْن اأَ نَّ : "اإِ

ٌ
ْكُتوب

َ
 م

َ
ا ُهو

َ
ٌف؟ َكم

ْ
ي

َ
 �ص

ْ
 اأَم

ٌ
 َخَطر

ْ
 اأَم

ٌ
ي

ْ
ر

ُ
 ع

ْ
اأَم

ِح"".
ْ
ب َنا ِمْثَل َغَنٍم ِللذَّ

ْ
�ِصب

ُ
َهاِر. َقْد ح النَّ

َهاِر.  َنا ِمْن اأَْجِلَك ُنَماُت ُكلَّ النَّ ة اأخرى: "اإِنَّ
َّ
والآن، اقراأ الكلمات الأخيرة َمر

ْبِح".  َقْد ُح�ِصْبَنا ِمْثَل َغَنٍم ِللذَّ
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تتَخيَّل  واأنت  اأخرى  ة 
َّ
َمر الكلمات  هذه  اقراأ  ذلك؟  قال  ه  اأنَّ دِّق  ُت�صَ هل 

الخروف وهو ُيْذَبح:

ِمْثَل  َنا 
ْ
�ِصب

ُ
َقْد ح َهاِر.  النَّ ُكلَّ  اُت 

َ
ُنم ِلَك 

ْ
اأَج ِمْن  َنا  "اإِنَّ  :

ٌ
ْكُتوب

َ
م  

َ
ُهو ا 

َ
"َكم

ِح"".
ْ
ب َغَنٍم ِللذَّ

ما  ولِكن   – َجِميِعَها"  هِذِه  ِفي  َنا  "َولِكنَّ القراءة:  تابع  والآن،  ح�صًنا! 

ِمثل  اأموٍر  عن  َتَحدَّث  ه  اأنَّ ر  َتَذكَّ جميعها"؟  هذه  "في  بالعبارة  المق�صود 

يف، والذَّبح ِمثل الَغَنم!  ي، والَخَطر، وال�صَّ
ْ
الجوع، والُعر

ٌن  قِّ َ
َتي

ُ
َنا. َفاإِنِّي م

َّ
ب

َ
َنا ِبالَِّذي اأَح

ُ
ار

َ
 اْنِت�ص

ُ
ُظم

ْ
ع

َ
ِميِعَها ي

َ
َنا ِفي هِذِه ج لِكنَّ

َ
"و

 
َ
ور

ُ
اأُم َل 

َ
و اِت، 

َّ
ُقو َل 

َ
و  

َ
اء

َ
وؤَ�ص

ُ
ر َل 

َ
و اَلِئَكَة 

َ
م َل 

َ
و اَة، 

َ
ي

َ
ح َل 

َ
و َت 

ْ
و

َ
م َل  ُه  نَّ

اأَ

اأَْن   
ُ
ى، َتْقِدر

َ
اأُْخر َل َخِليَقَة 

َ
َق، و

ْ
م

ُ
َل ع

َ
 و

َ
ْلو

ُ
َل ع

َ
َلًة، و

َ
َتْقب

ْ
�ص

ُ
َل م

َ
ًة و

َ
ر ا�صِ

َ
ح

11
َنا".

ِّ
ب

َ
وَع ر

ُ
�ص

َ
�ِصيِح ي

َ
ِة اهلِل الَِّتي ِفي الم

َّ
ب

َ
ح

َ
ْن م

َ
َلَنا ع َتْف�صِ

�صول بوُل�س �صيًئا؟ في 
َّ
الر َن�ِصي  "لهوت ال�صت�صهاد". ولِكْن هل  هذا هو 

ة اإلى ما هو اأكثر  مقاومة الِكتابيَّ ه َتَحدَّث عن ُكلِّ �صيٍء. فهو ياأخذ الالَّ راأيي اأنَّ

د َرْف�س ال�صتراك في الحرب، وُيَطبِّقها على ُكلِّ جانٍب في حياتنا. 
َّ
ِمن ُمَجر

اأجل  ِمن  ُو�ْصعي  ما في  ُكلَّ  اأفعل  اأْن  لي  ينبغي  ه  اأنَّ دائًما  ُيخبرني  فالعالم 

مان �صعادتي. ولكنَّ ي�صوع قال: "الَحقَّ الَحقَّ اأَُقوُل  تي و�صَ حَّ الحفاظ على �صِ

 َتْبَقى َوْحَدَها. َولِكْن اإِْن 
َ
�ِس َوَتُمْت َفِهي

ْ
ُة الِحْنَطِة ِفي الأَر َلُكْم: اإِْن َلْم َتَقْع َحبَّ

12
َماَتْت َتاأِتي ِبَثَمٍر َكِثيٍر".

ة َتُحثُّني على القيام بُكلِّ ما َيْلَزم للحفاظ على نف�صي.  اإنَّ طبيعتي الب�صريَّ

ة القيامة َت�صير  �صول بول�س )الَّذي َفِهَم اأنَّ ُقوَّ
َّ
وعلى النَّقي�س ِمن ذلك فاإنَّ الر

اآَلِمِه،  َو�َصِرَكَة  ِقَياَمِتِه،  َة  َوُقوَّ "لأَْعِرَفُه،  يقول:  ليب(  ال�صَّ َجْنٍب مع  اإلى  جنًبا 

13
ُمَت�َصبًِّها ِبَمْوِتِه".
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عاوى الَقضائيَّة الدَّ

 حتَّى في الأ�صياء اليوميَّة، 
َّ
ة تكذب علي اأنَّ طبيعتي الب�صريَّ لقد لَحْظُت 

وُتخبرني اأنَّ اهلل ل يريدني اأْن اأ�صَمح لأيِّ �صخ�ٍس اأْن َي�صتغلَّني اأو اأْن ُيعاِملني 

مقاومة   اأْن اأَتَبنَّى موقف الالَّ
َّ
هل علي ه ِمن ال�صَّ باحتقار. واأحياًنا، قد اأِجُد اأنَّ

قد  خ�صيَّة،  ال�صَّ والإ�صاءات  بالعمل  الأمر  َيتعلَّق  عندما  ولِكن  ب. 
ْ
الَحر وعدم 

ليب  ال�صَّ ُيَطبِّق  بوُل�س  �صول 
َّ
الر ولِكنَّ  الموؤمنين.  غير  ف 

َّ
َيت�صر كما  ف 

َّ
اأت�صر

وهو  الحرب.  على  فيها  ُيَطبِّقه  الَّتي  ريقة  الطَّ بذات  خ�صيَّة  ال�صَّ حياتي  على 

خ�صيَّة والدَّعاوى الق�صائيَّة فيقول: "َفالآَن  َيَتَحدَّث تحديًدا عن الإ�صاءات ال�صَّ

ُكْم َمَع َبْع�ٍس. ِلَماَذا َل ُتْظَلُموَن  نَّ ِعْنَدُكْم ُمَحاَكَماٍت َبْع�صِ
ِفيُكْم َعْيٌب ُمْطَلًقا، لأَ

؟"14 ؟ ِلَماَذا َل ُت�ْصَلُبوَن ِباْلَحِريِّ ِباْلَحِريِّ

ه عندما اأموت عن ذاتي، فاإنِّي اأ�ْصَمح  ى اأنَّ واأنا اأُدرك اأكثر ِمن اأيِّ وقٍت َم�صَ

للَم�صيح اأْن َيزيد واأنِّي اأنا اأْنُق�س. عالوة على ذلك، عندما اأتاألَّم لأجله، اأرى 

اأْن  الم�صيح  يِّد  ال�صَّ لحياة  اأ�ْصَمح  الحقيقة،  في  اإنِّي،  بل  وحدي،  اأتاألَّم  ل  اأنِّي 

َتظهر بجالء ِمن خاللي. فالموت عن ذاتي والعي�س للم�صيح َيعنيان اأْن اأ�ْصَمح 

�صول في ر�صالته اإلى 
َّ
لآلم الم�صيح اأْن َتْظَهر ِمن خاللي. وكما قال بوُل�س الر

اأَْج�َصاَدُكْم  ُتَقدُِّموا  ْن  اأَ اهلِل  ِبَراأَفِة  الإِْخَوُة  َها  يُّ
اأَ َلْيُكْم  اإِ ْطُلُب  "َفاأَ رومية:  كني�صة 

 
15

َة". ًة ِعْنَد اهلِل، ِعَباَدَتُكُم الَعْقِليَّ يَّ �صِ
ْ
�َصًة َمر ًة ُمَقدَّ َذِبيَحًة َحيَّ

ة الُغفران ُقوَّ

في  �صميَّة 
َّ
الر يا�صة  ال�صِّ كانت   ،1994 اإلى   1948 ِمن  نوات  ال�صَّ في 

ق واللَّون. وكان 
ْ
الِعر اأ�صا�س  ِريَّ على  التَّمييز الُعن�صُ اأفريقيا ُتماِر�س  جنوب 

ا"  ِقيًّ
ْ
ِعر اًل  "َف�صْ الُعن�صريَّ  التَّمييز  ذلك  ون  ُي�َصمُّ الأوروبيُّون  الُم�ْصَتْعِمرون 

نوات، اْقُتِرَفْت الكثير ِمن اأعمال الُعْنف والأعمال  (apartheid). وفي تلك ال�صَّ

الوح�صيَّة ل�صبٍب واحٍد فقط وهو اختالف اللَّون. وبعد زوال التَّمييز الُعن�صريِّ 
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"نيل�صون مانديال"  ئي�س 
َّ
الر بقيادة  َلْت حكومة جديدة  �ُصكِّ  ،1994 �صنة  في 

بت�صكيل  قام  ئا�صة، 
ِّ
الر َتَولِّيه  ِمن  فترة ق�صيرة  (Nelson Mandela). وبعد 

 (Truth and والم�صالحة"  الحقيقة  "لجنة  با�صم  ُعِرَفْت  تحقيق  لجنة 

الُعْنف  اأعمال  ِمن  الكثير  في  للتَّحقيق   Reconciliation Commission)

الم�صوؤولين  ِمن  العديد  َمَثَل  وقد  الإن�صان.  حقوق  وانتهاكات  ِريِّ  الُعن�صُ

ويقول  وُحوِكُموا.  الَق�صاء  اأمام  ابقين  ال�صَّ والع�صكريِّين  الحكوِميِّين 

الحرب"  ة  ُمناَه�صَ "اختيار  كتابه  في   (John D. Roth) روث"  د.  ""جون 
:(Choosing Against War)

 اللَّجنة 
ْ
ت

َ
"في اأحد الجتماعات في بداية عمل لجنة التَّحقيق، اجتمع

ة موؤلمة تتعلَّق بامراأٍة 
َّ

غية الو�صول اإلى قراٍر بخ�صو�س حالة خا�ص
ُ
ب

م�صوؤولي  ِمن  عدد  اعترف  الجل�صة،  وفي  اأفريقيا.  جنوب  ِمن  عجوٍز 

بروك’  دي  ‘فان  د 
ِّ
ي

َّ
ال�ص دعى 

ُ
ي �صخ�س  مهم 

َّ
َتَزع

َ
ي �س 

ْ
الِبي رطة   ال�صُّ

قتل ابنها البالغ ِمن 
َ
ة عن م

َّ
خ�صي تهم ال�صَّ

َّ
(Van de Broek) بم�صوؤولي

 كما لو كان 
َّ

اب هم ا�صتخدموا ال�صَّ مر 18 �صنة. وقد اعترف هوؤلء اأنَّ
ُ
الع

هم  ا، واأنَّ ا�صة ِمن م�صافٍة قريبٍة ِجدًّ �صَّ َّ
طلقون عليه اأ�صلحتهم الر

ُ
هدًفا ي

اأْن  اإلى  ار  النَّ هم راحوا يرق�صون ويحتفلون حول  واأنَّ ثَّته،  ُ
اأحرقوا ج

ثَّته اإلى رماد. ُ
 ج

ْ
َلت

َّ
و

َ
َتح

تلك  حياة  وجماعته  بروك’  دي  ‘فان  م 
َ
اقَتح �صنوات،  ثماني  وبعد 

ع 
َ
وا زوجها. وبعد فترة، جاء ‘بروك’ وَقر

ُ
ر

َ
ًة اأخرى باأْن اأ�ص

َّ
ر

َ
المراأة م

اإلى منطقة  واأَخَذها  اللَّيل،  نت�صف 
ُ
المراأة ثانيًة في م على باب تلك 

اإلى كومة  ًدا 
َّ
َقي

ُ
م َدْت زوجها هناك 

َ
ج

َ
و نهر حيث  ِمن  بالقرب  نائية 

ٍة �صريعة ال�صتعال  ِمن الأخ�صاب. وقد قام ‘بروك’ ورجاله ب�صكب مادَّ

اآخر  كانت  وقد  منها.  راأى 
َ
م على  فيه  النَّار  واأَ�صرموا  زوجها  على 

ًقا: ‘اغفري لهم’.
ْ
ر

َ
كلماٍت قالها ذلك الزَّوج لزوجته قبل اأْن يموت ح
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اأْن  وبعد  انتظار.  ِل 
ْ
ُطو بعد  العدالة  تحقيق  لحظة  جاءت  ا، 

ً
واأخير

ر 
ِّ
ب

َ
 اللَّجنة ِمن تلك المراأة اأْن ُتع

ْ
ت

َ
جال بذنبهم، َطلب

ِّ
ف هوؤلء الر

َ
اعَتر

نا�صبة لهم". 
ُ
عن راأيها بخ�صو�س العقوبة الَّتي َتراها م

د 
ِّ
ي

َّ
ًل، اأْن ياأخذني ال�ص

ًّ
قالت المراأة ب�صوٍت هادئ: ‘اأريد ثالثة اأ�صياء: اأو

ع رماد 
َ
م

ْ
فان دي بروك اإلى المكان الَّذي اأحرقوا فيه زوجي لكي اأَج

ثَّته واأدفنه َدْفًنا لئًقا’ ُ
ج

د فان دي بروك جميع اأفراد عائلتي. ولكنَّ 
ِّ
ي

َّ
مني ال�ص

َ
ر

َ
لقد ح ا، 

ً
’ثاني

اأريد  لذلك  تقديمها.  في  اأرغب  الَّتي  ة 
َّ
بالمحب في�س 

َ
ي يزال  ما  قلبي 

هر )في المنطقة المعزولة الَّتي  تين في ال�صَّ
َّ
ر

َ
منه اأْن ياأتي لزيارتي م

اأكون  لكي  ة 
َّ
ر

َ
م ُكلِّ  ا كاماًل في 

ً
يوم ِرف معي 

ْ
�ص

َ
ي واأْن  تعي�س فيها( 

ا له’.
ًّ
اأُم

�صامحه واأنِّي اأنا 
ُ
علم اأنَّ اهلل ي

َ
د فان دي بروك اأْن ي

ِّ
ي

َّ
’ثالًثا، اأريد ِمن ال�ص

ا ي�صاعدني على النُّهو�س والو�صول 
ً

ا اأ�صامحه. ويا ليَت �صخ�ص اأي�صً

ة’.
َّ
�صامحتي له حقيقي

ُ
علم اأنَّ م

َ
اإليه لأعانقه لكي ي

وفيما كانت العجوز َتم�صي باتِّجاه فان دي بروك في قاعة المحكمة 

راً  -متاأثِّ بروك  فاإنَّ  ُذِكر،  ما  وبح�صب  مت. 
َّ

ال�ص فيها  �صاد  الَّتي 

حين  فجاأًة  مت 
َّ

ال�ص ل 
ْ
ب

َ
ح انقطع   

َّ
ُثم الوعي.  َفَقد  الم�صاعر-  �س 

ْ
ِبَفي

 Amazing – ة 
َ
م

ْ
النِّع  

َ
ب

َ
ج

ْ
اأَع ا 

َ
‘م نِّم ترنيمة  َ

ر
ُ
ي الحا�صرين  اأحد  ابتداأ 

نِّمون تلك  َ
ر

ُ
ن في قاعة المحكمة ي

َ
رعان ما ابتداأ جميع م

ُ
 Grace’. و�ص

16
التَّرنيمة المعروفة".
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ويا لها ِمن �صهادة رائعة عن المحبَّة والُغفران! فقد ُحِرَمْت هذه المراأة 

ُكلِّ ما هو عزيٌز على قلبها. ومع ذلك فقد اختارت اأْن  ِمن  وح�صيَّة-  –بكلِّ 
"َتموت" )اأْي: َتتنازل( عن خ�صائرها، واأَلمها، وكلِّ اأ�َصِفها، وحقوقها ِمن اأجل 
غم ِمن ُكلِّ الألم الَّذي َت�َصبَّب به في 

َّ
ُجل ومعانقته بالر

َّ
الو�صول اإلى ذلك الر

حياتها. ولِكن كيف؟

ه كانت هناك حقيقة في حياة  اأنَّ وؤال َيْكُمن في  اإنَّ الجواب عن هذا ال�صُّ

روف  الظُّ تها  ُقوَّ في  وَتفوق  نف�صها،  الحياة  َعَظَمِتها  في  َتفوق  العجوز  هذه 

تة، وَتفوق في قيمتها ُكلَّ الُمكافاآت الأر�صيَّة. فقد ماَتت عن ذاتها قبل  الموؤقَّ

الأر�س  ة على  ُقوَّ َتُكن هناك  ولم  الم�صيح.  َتحيا في  �صنواٍت طويلة وكانت 

ت�صتطيع اأْن َتْنزع تلك الحياة منها!

(Gelassenheit) ”غيالسنهايت"
 ، ة، بعد فترة ق�صيرة ِمن بداية الإ�صالح الجذريِّ في �صنة 1527 ميالديَّ

ة( قاَدْتها  دَّ "الأنابابت�صت" )ُمعيدي الَمعموديَّ �ُصرعان ما َظَهَرْت ت�صريعات �صِ

اجتمع  وقد  �صواء.  َحدٍّ  على  والبروت�صتانتيَّة  الكاثوليكيَّة  الكنائ�س  ِمن  ُكلٌّ 

"اأوغ�صبرغ"  في  الأنابابت�صت  جماعة  ِمن  الأوائل  ِلحين  الُم�صْ ِمن   60 نحو 

، وق�صايا 
ِّ
(Augsburg) ب�صوي�صرا لمناق�صة ق�صايا تخت�سُّ بالعمل الإر�صالي

اأْطَلق  لحًق،  وقٍت  وفي  الكنائ�س.  بزرع  تخت�سُّ  اأخرى  وق�صايا  لهوتيَّة، 

في  ه  هداء" لأنَّ ال�صُّ )مْجِل�س(  "�صنود�س  ا�صم  الجتماع  ذلك  على  خون 
ِّ
الموؤر

جال تقريًبا 
ِّ
الر �صنواٍت قليلة ِمن هذا الجتماع، كان جميع هوؤلء  غ�صون 

قد ا�صُت�ْصِهدوا. 

وبعد الجتماع مبا�صرًة، َظَهَرْت قوانين في ُكلِّ مكاٍن ُتجيز َقْتل هوؤلء 

�صوابيا"  بة  "ُع�صْ َو�صَعْته  الَّذي  ذاك  هو  قانوٍن  اأَق�صى  وكان  الأ�صخا�س. 

ِمن  موؤلَّفة  لمجموعة  فيه  و�َصَمَحْت  "اأوغ�صبرغ"  في   (Swabian League)

ة، والقب�س  400 ِمن الَخيَّالة الُم�َصلَّحين بمطاردة جماعة ُمعيدي المعموديَّ
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اإيمانه  اإنكار  يَرف�س  َمن  عقوبة  وكانت  الُع�صبة.   
ِّ
َمَقر اإلى  وَجْلِبهم  عليهم، 

فقد  اإيمانهم  اأنكروا  الَّذين  ا  اأمَّ محاكمة.  دون  ا  َحيًّ ق 
ْ
الَحر هي  وُمعتقداته 

اأُْعِدموا بَقْطع روؤو�صهم. وكانوا ُيْعِدمون النِّ�صاء باإغراِقِهنَّ في الماء. ويقول 

ًة حتَّى اإنَّ مدينة  �صاهد ِعياٍن في ذلك الوقت: "كان ذلك الأمر ماأ�صاًة حقيقيَّ

ا.  يوميًّ هوؤلء  روؤو�س  َيقطعون  هم  اإنَّ الُحزن.  في  َغِرَقْت  بُمجملها  اأوغ�صبرغ 

17
اأحياًنا اأربعة اأ�صخا�س اأو �ِصتَّة، واأحياًنا ع�صرة اأ�صخا�س".

ا�صت�صهادهم  ع  يتوقَّ هداء"  ال�صُّ "�صنود�س  في  الحا�صرين  اأحد  كان  وقد 

هم  اإنَّ فقال  َفريَدْين  وت�صميٍم  بَعْزٍم  ِمحنتهم  ف  َو�صَ فقد  ذلك  ومع  جميًعا. 

ًحا اإنَّ الكائنات الَحيَّة الأدنى  ُم�صتِعدُّون لتقديم حياتهم هلل. وقد قال ُمَو�صِّ

م  َتَبًة موجودة لأجل الكائنات الأ�صمى ِمنها. فالحيوانات والنَّباتات ُتَتمِّ
ْ
َمر

الغاية من وجودها ِمن خالل الموت لأجل الإن�صان. وعلى ِغرار ذلك، فاإنَّ 

)اأْي ِمن خالل  ْلب ذواتهم  الغاية من وجودهم ِمن خالل �صَ مون  ُيَتمِّ الَب�َصر 

وُتهيِّئهم  رهم  ُتَطهِّ والتَّجارب  الِمَحن  هذه  اإنَّ  قال  وقد  ية(.  حِّ الُم�صَ الحياة 

18
ليب ابنه. ركة مع اهلل، ول �ِصيَّما عندما َي�صتركون في �صَ لل�صَّ

ه  لأنَّ جميًعا  الحا�صرين  ف  ِلَو�صْ ا  جدًّ ُمنا�صبة  الكلمات  هذه  كانت  وقد 

مجموع  ِمن  الإعدام  ِمن  َنَجَيا  قد  فقط  �صخ�صان  كان  �صنوات،  خم�س  بعد 

هذه  َطوال  ا�صُتْخِدَمْت  الَّتي  الألمانيَّة  الكلمة  ا  اأمَّ تِّين.  ال�صِّ جال 
ِّ
الر هوؤلء 

�صليم لم�صيئة اهلل هي "غيال�صنهايت"  نين لو�صف هذا التِّ�صاع وهذا التَّ ال�صِّ

ه  (Gelassenheit). وهذه الكلمة ُتَعبِّر عن "لهوت ال�صت�صهاد". واأنا اأرى اأنَّ

د كالٍم فارغ. 
َّ
مقاومة الِكتابيَّة هي ُمَجر بدون "غيال�صنهايت"، فاإنَّ الالَّ

اء استشهاد األِحبَّ
حتَّى  اهلل  م�صيئة  َنقبل  اأْن  يمكننا  ليب،  ال�صَّ َفَرح  تماًما  َنقبل  عندما 

ابق، فاإنَّ اأف�صل �صيٍء يمكننا القيام  لأِحبَّائنا. وكما ناق�صنا في الف�صل ال�صَّ

به ِمن اأجل عائالتنا هو اأْن َن�صتوِدعهم بين َيَدْي ي�صوع الم�صيح. 
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عندما  اهلل  على  لالتِّكال   
َّ
الحقيقي المعنى  ح  ُتَو�صِّ موؤثِّرة  ة  ق�صَّ وهناك 

 .(John Welsh) "ة زوجة "جون ويل�س َيعني ذلك موت الأحبَّاء، وهي ق�صَّ

َيِد َمِلك اإنجلترا اإلى فرن�صا، َتَعلَّم الفرن�صيَّة  فعندما ُطِرَد "جون وال�س" على 

ته  حَّ �صِ ابتداأَْت  وعندما  هناك.  الُم�صطَهدة  الكني�صة  بتعليم  وابتَداأَ  ب�صرعة 

اإلى  بالعودة  له  َي�صمح  اأْن  جيم�س  الملك  ِمن  زوجته  الَتَم�َصْت  بالتَّدهور، 

روف الَّتي كان يعي�صها في فرن�صا. وقد  ر ب�صبب الظُّ ه كان ُيْحَت�صَ اإنجلترا لأنَّ

ه باإمكانه العودة في حال خ�صوعه لالأ�صاقفة الإنجليز.  قال الملك جيم�س اإنَّ

ل اأْن   الَمِلك على هذا الأمر، َرَفَعْت زوجته ِمْئَزرها وقالت له: "اأَُف�صِّ
َّ
ر وحين اأ�صَ

 فمع 
19

." ع على هذا الِمْئَزر على اأْن اأراه َيخوُن الَحقَّ اأرى راأ�صه ُيْقَطع وُيْو�صَ

ها كانت ُتِحبُّ زوجها، فاإنَّ ُحبَّها للُمكافاآت الَّتي َذَخرها الم�صيح له كان  اأنَّ

يء الأَهمَّ هو اأْن َيبقى اأميًنا اإلى النِّهاية! اأكبر. وقد كانت َتعلم اأنَّ ال�صَّ

ماء الهوت االستشهاد يف السَّ
م�صهًدا  وؤيا، 

ُّ
الر �ِصْفر  ِمن  الخام�س  الأ�صحاح  في  ا،  يوحنَّ �صول 

َّ
الر ف  َي�صِ

ر في الِقَيم، والمواقف، والَمنطق، والأهداف –  ا َيفوُق العالم الحا�صِ �صماويًّ

ه اإلَّ اإذا كانت قد ُكِتَبْت بوحٍي ِمن  ه ل ُيمكن لأيِّ كلماٍت اأْن َتِفْيه َحقَّ حتَّى اإنَّ

�ِصه. 
ْ
 جال�ًصا على َعر

ِّ
ف م�صهًدا هلل الَعِلي �صول( َي�صِ

َّ
ا الر روح اهلل. فهو )اأْي: يوحنَّ

�س �ِصْفًرا )كتاًبا( مكتوًبا ِمن داخل وِمن 
ْ
َوقد راأى على َيمين الجاِل�س على الَعر

ا ُينادي ب�صْوٍت عظيم: "َمْن  وراء، َمختوًما ب�صبعة ُختوم. ُثمَّ راأى مالًكا قويًّ

ْفَر َوَيُفكَّ ُخُتوَمُه؟"20 ُهَو ُم�ْصَتِحقٌّ اأَْن َيْفَتَح ال�صِّ

اَر َمعلوًما لدى  ماء، �صَ وت في جميع اأرجاء ال�صَّ َد هذا ال�صَّ َتَردَّ اأْن  وَبعد 

ْفر! ماء اأو على الأر�س ُم�صتحقٌّ اأْن َيفتح ال�صِّ ُه ل يوجد اأحد في ال�صَّ الجميع اأنَّ

ا بالم�صهد، �صار َيبكي كثيًرا. وفيما هو َيبكي، جاء  ر يوحنَّ ط َتاأثُّ
ْ
وِمْن َفر

ُه ُوِجَد اأخيًرا َمن هو ُم�صتحقٌّ اأْن َيفتح  يوخ وقال له األَّ َيبكي لأنَّ واحٌد ِمن ال�صُّ

ه اأَ�َصد: خ�س باأنَّ يخ ذلك ال�صَّ ف هذا ال�صَّ ْفر. وقد َو�صَ ال�صِّ
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ر قائاًل: اأريُد اأْن اأْعُبَد َهذا الخروف الَمذبوح واأْن اأكون في  وقد ُرْحُت اأَُفكِّ

ِم بهذه "التَّرنيمة الجديدة" مع هوؤلء! َرنُّ َملكوته!" فاأنا اأُتوُق اإلى التَّ





يوم جل�صة املحكمة

ابع عشر الفصل الرَّ

ُهَو أَْم ِهَي؟





الخدمة  ِمن  �صريح  التَّ طلب  اإجراءت  خالل  ترويًعا  الأكثر  الَعَقبة  كانت 

وقد  الأخيرة.  المحكمة  جل�صة  هي  ميريِّ  ال�صَّ ال�صتنكاف  ب�صبب  ة  الع�صكريَّ

ابقة(،  )ال�صَّ المقابالت  في  َجرى  ما  ُخال�صة  َتحوي  الجل�صة  هذه  كانت 

ة، والمقابالت  ي�س الُمْلَحق بالوحدة الع�صكريَّ والأوراق الُمَقدَّمة، وزيارات الق�صِّ

ول�صبٍب  ذلك.  َجرى في غ�صون  اآخر  �صيٍء  وُكلِّ  النَّف�صيَّة،  ة  الخت�صا�صيَّ مع 

قد  الَمحكمة  اأنَّ  َنعلم  ا  ُكنَّ نا  لأنَّ هذه  المحكمة  جل�صة  ِمن  خائفين  ُكنَّا  ما، 

ُتواِفق على َطَلِبنا اأو ترف�صه – وفًقا لأدائنا في هذه المقابلة الأخيرة )في 

ا اأْن َيْمُثل اأمام المحكمة بمفرده. المحكمة(. وكان ينبغي لُكلٍّ ِمنَّ

"اللَّجنة  اإلينا  اأر�َصَلْت  المحكمة،  جل�صة  تاريخ  ِمن  اٍم  اأيَّ ب�صعة  وَقبل 

ة" (Mennonite Central Committee) ُكَتيًِّبا �صغيًرا  المينونايتيَّة المركزيَّ

ِمثل هذه  في  عادًة  ُتْطَرح  الَّتي  الأ�صئلة  الإجابة عن  َي�صرح طريقة  بالبريد 

ع  ِب�صْ وقراأُْت  َفَتْحُته  ماهيَّته،  واأدرْكُت  الُكَتيِّب  َت�َصلَّْمُت  وحين  الجل�صات. 

وفي  جانًبا.  الُكَتيِّب  و�صع  ب�صرورة  قويٌّ   
ٌ
�صعور انتابني  وفجاأة،  اإجاباٍت. 

لأوقاٍت  ي�صوع  َّبُّ 
الر اُه  اإيَّ اأعطانا  الَّذي  القويَّ  الوعد  ُت 

ْ
ر َتَذكَّ ذاتها،  اللَّحظة 

وا َكْيَف  اَلِطيِن َفاَل َتْهَتمُّ وؤَ�َصاِء َوال�صَّ ُّ
ُموُكْم اإَِلى الَمَجاِمِع َوالر كهذه: "َوَمَتى َقدَّ

اَعِة َما  وَح الُقُد�َس ُيَعلُِّمُكْم ِفي ِتْلَك ال�صَّ
ُّ
نَّ الر

وَن اأَْو ِبَما َتُقوُلوَن، لأَ اأَْو ِبَما َتْحَتجُّ

َكْلُت  ْكُت بهذا الوعد، وو�صْعُت الُكَتيِّب جانًبا، واتَّ  وقد َتَم�صَّ
1
َيِجُب اأَْن َتُقوُلوُه".

ع على فمي الإجابات الَّتي اأحتاج اإليها.  وح الُقُد�س لكي َي�صَ
ُّ
على الر

ابع عشر الفصل الرَّ

ُهَو أَْم ِهَي؟
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قاعة احملكمة

الطين". وكان ينبغي لي  وؤ�صاء وال�صَّ
ُّ
ام، كنُت اأقف اأمام "الر بعد ب�صعة اأيَّ

ا. لم َتُكن قاعة المحكمة ِمن النَّوع  ع التَّطبيق حقًّ ع ذلك الوعد َمْو�صِ اأْن اأ�صَ

�صغيرة  والثَّانية  كبيرة  الأولى  طاولتان:  فيها  ُغرفة  كانت  بل   ،
ِّ
�صمي

َّ
الر

ِمن  ا  اأمريكيًّ َنقيًبا  "القا�صي"  وكان   .)"T" الحرف  �صكل  على  )تتقاطعان 

ِمن  كومة  اأمامه  و�صع  وقد  جاِل�ًصا  وكان  الَعْدل.  دائرة  ِمن   
ٍّ
اأفريقي اأ�صٍل 

الغاية  وكانت  الُكُتب.  ِمن  والعديد   ،(laptop) َمحموًل  وحا�صوًبا  الأوراق، 

لعتباراٍت  ة  الع�صكريَّ الخدمة  ِمن  �صريح  التَّ طلب  في  الَبتُّ  هي  الجل�صة  ِمن 

�صخ�ٌس  المقابلة  الجهة  في  يجل�س  وكان   . ميريِّ ال�صَّ بال�صتنكاف  َتتعلَّق 

ة   اأر�َصَلْتُه اللَّجنة المينونايتيَّة المركزيَّ
ٌ
ُيدعى "اأندريه �صتونر"، وهو ُم�صت�صار

اغبين في تقديم طلب التَّ�صريح ِمن الخدمة 
َّ
اإلى األمانيا لم�صاعدة الجنود الر

. وقد كان ِمن الُمريح اأْن  ميريِّ ة لعتباراٍت َتتعلَّق بال�صتنكاف ال�صَّ الع�صكريَّ

خ�س معي في الُغرفة.  يكون هذا ال�صَّ

ة(.  ِحيَّة الع�صكريَّ ب وتقديم التَّ اأهُّ ة )التَّ ريقة العتياديَّ ابتداأَِت الجل�صة بالطَّ

على  َيْخُطر  قد  �صوؤاٍل  ُكلَّ   
َّ
علي َطَرَح  بالجلو�س،  القا�صي  لي  �َصَمح  اأْن  وبعد 

ُمقاومة. وقد �صاألني عن اهتدائي للم�صيح،  البال في ما َيْخَت�سُّ بالحرب والالَّ

ام  دَّ و�صَ ِهتلر،  ا عن  اأي�صً �صاألني  وقد  الأخرى.  الحروب  ُتجاه  �صعوري  وعن 

ة. وقد �صاألني عن �صعوري ُتجاه بع�س الأعمال الُمَحدَّدة  يوعيَّ ُح�صين، وال�صُّ

رطة الأمريكيَّة في اأمريكا الُو�صطى. وقد �صاألني اإْن كنُت  الَّتي قامت بها ال�صُّ

ْيد. وَقبل اأْن  ه �صاألني عن �صعوري ُتجاه ال�صَّ ا. وحتَّى اإنَّ اأمتلك �صالًحا �صخ�صيًّ

ًعا 
ِّ
ر اأُجيب عن ُكلِّ �صوؤاٍل ِمن تلك الأ�صئلة، كنُت اأهم�س ب�صالٍة �صغيرٍة ُمَت�صَ

اأُجيبه  ل  اأْن  حاولُت  وقد  حكيمة.  اإجابة  ُيعطيني  كي  الُقُد�س  وح 
ُّ
الر اإلى 

المقدَّ�س عندما  الكتاب  ِمن  باآياٍت  اإجاباتي  م  اأَُدعِّ اأْن  بل  اإجاباٍت روتينيَّة، 

ُيْمِكُنِني ذلك. 
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كنُت  الَّتي  الم�صايقات  عن  الأ�صئلة  ِمن  واحٍد  في  �صاألني  ه  اأنَّ واأْذُكر 

اإْن  َيعرف  اأْن  اأراَد  وقد  ة.  الع�صكريَّ الوحدة  في  الجنود  ُزمالئي  ِمن  اها  اأتلقَّ

َيعرف  اأْن  ُيحاول  كان  ه  اأنَّ واأعتقد  الُم�صايقات.  تلك  ُمتعًة" في  "اأِجُد  كنُت 

اإنِّي  له  قلُت  وؤال،  ال�صُّ هذا  على  ا  وَردًّ المتاعب.  عن  َيبحث  ا  �صخ�صً كنُت  اإْن 

ة،  الَج�َصِديَّ ة  الإن�صانيَّ طبيعتي  بح�صب  الُم�صايقات  بتلك  اأ�صتمتع  اأَكن  لم 

َمتَّى  اإنجيل  المقدَّ�س على  الكتاب  َفَتْحُت  امتياًزا. وقد  اأح�صبها   ولكنِّي كنُت 

5: 10-12 وقراأُْت:

ـى 
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َ
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ُ
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َ
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ْ
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َ
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َلي

َ
َقاُلوا ع

َ
 و

ْ
ُدوُكم

َ
َطر

َ
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ْ
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ْ
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ْ
ُهم َفاإِنَّ اِت، 

َ
او

َ
م

َّ
ال�ص ِفي   

ٌ
ِظيم

َ
ع  

ْ
ُكم

َ
ر

ْ
اأَج نَّ 

لأَ َتَهلَُّلوا، 
َ
و وا 

ُ
ح

َ
ِاْفر َكاِذِبيَن. 

 ."
ْ
َلُكم

ْ
ِذيَن َقب  الَّ

َ
اء

َ
ُدوا الأَْنِبي

َ
هَكَذا َطر

ه َيحترم �صعوري، بْل  ُثمَّ ُقْلُت: "هذا ُهو �صعوري". وقد َبدا على القا�صي اأنَّ

ُمِلمٌّ بالكتاب المقدَّ�س.  ه  اأنَّ اأدرْكُت  واأكثر ِمن ذلك؛ فقد َبدا لطيًفا معي. وقد 

ُت في بع�س المواقف اأنَّ اأ�صئلته كانت دقيقة وثاقبة. 
ْ
وقد �َصَعر

ْت ُمقابلتنا جميًعا )اأنا، وزوجتي "تانيا"، والزَّوَجْين الآخَرْين  وبعد اأْن َتمَّ

�صريح ِمن  للتَّ لب نف�صه  َتَقدَّما بالطَّ اللََّذْين  –ريك �صيرلي و )زوجته( داون- 
بين  الفا�صلة  الفترة  كانت  وقد  كبيرة.  براحٍة  نا 

ْ
�َصَعر ة(،  الع�صكريَّ الخدمة 

لب والح�صول على النَّتيجة النِّهائيَّة ثمانية اأ�صُهٍر كاملة. تقديم الطَّ

راسة وقٌت للدِّ

َتَلقِّي  ينا في 
َّ
ا�صتمر ة،  الع�صكريَّ التَّ�صريح ِمن الخدمة  َقدَّمنا طلب  اأْن  بعد 

ُكلَّه  المو�صيقيَّة. ولِكنَّ هذا  الحفالت  ة بالعزف والغناء في  الع�صكريَّ الأوامر 

ُمنافق  باأنِّي  اأ�صعر  اإنِّي  ة  الع�صكريَّ لقائد وحدتي  قلُت  انتهى ذات يوم حين 
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المقاطع  اأحد  اإنَّ  اأمريكا" – حيث  اهلل،  يا  "باِرك،  اأغنية  د كلمات  اأَُردِّ حين 

بثباٍت  واأدافع عنها  بابتهاٍج  اأمريكا(  )اأْي:  اإلى جانبها  اأقف  "�صوف  يقول: 

َيُرْق كثيًرا لذلك القائد. اأنَّ َكالمي لم  اليوم". والحقيقة هي 

لب ِمن  ينا نتيجة الطَّ وَطوال الفترة الُمَتَبقِّية لنا في الجي�س )اإلى اأْن َتَلقَّ

ُي�ْصِندون  الجي�س  في  قاَدُتنا  كان  البنتاغون(،   - الأمريكيَّة  الدِّفاع  وزارة 

وفي  المو�صيقيَّة،  للمكتبة  اأَُمناء  َعِملنا  فقد  وغريبة.  ُمتنوِّعًة  اأعماًل  اإلينا 

 
ُّ
َتُهر كانت  الَّتي  ِدئة  ال�صَّ القديمة  َربزينات  الدَّ وفي طالء  الَمراحي�س،  ِطالء 

ا العمل الأكثر اإمتاًعا فهو عملي  الء. اأمَّ ربٍة ِمن �صربات ُفر�صاة الطِّ مع ُكلِّ �صَ

ة.  ِدُرها القاعدة الع�صكريَّ ا للجريدة الَّتي ُت�صْ َحافيًّ ِفي �صَ ِبَو�صْ

باهلل  في عالقتنا  روحيًّا  ُموِّ  للنُّ وقًتا  الثَّمانية  هور  ال�صُّ تلك  اأعَطْتنا  وقد 

لَّينا، وَدَر�صنا الكتاب  واكت�صاف م�صيئته لحياتنا. فقد قراأنا ُكُتًبا كثيرة، و�صَ

التَّقليديِّين  غير  الم�صيحيِّين  ِمن  مختلفة  بمجموعاٍت  والتقينا  المقدَّ�س، 

ا  ُمقاومة اجتذبنا تلقائيًّ اأنَّ اهتمامنا بالالَّ . والحقيقة هي  َّبِّ
للر �صين 

َّ
الُمَكر

اإلى اأُنا�ٍس ُجُدد ومجموعاٍت جديدة تحمل قناعاٍت م�صابهة لنا. لقد كان ذلك 

ة اأْوُجه. ومع ذلك فقد كان الأمر َينطوي على َتَحدٍّ كبير ول  بركًة لنا ِمن ِعدَّ

َيخلو ِمن الإحباطات اأحياًنا. وقد َوَجْدُت نف�صي األتقي بعاَلٍم ِمن الأ�صخا�س 

الَّذين يقولون الأ�صياء نف�صها الَّتي اأقولها اأنا، ولكنَّهم كانوا َيْعُنون بها �صيًئا 

اآخر تماًما.

جمموعات خمتلفة
َقدَّموا  الَّذين  الأ�صخا�س  "تانيا" جميع  و  اأنا  َدَعْونا  ات، 

َّ
الَمر اإحدى  في 

ميريِّ  ة لأ�صباٍب تتعلَّق بال�صتنكاف ال�صَّ طلًبا للتَّ�صريح ِمن الخدمة الع�صكريَّ

تنا في هو�ص�صباير باألمانيا. وقد َتَفتََّحْت عيناي في هذا اللِّقاء على  اإلى �ُصقَّ

اأموٍر لم اأُكن اأعرفها ِمن َقبل. فقد كان لديَّ اعتقاٌد خاطٌئ باأنَّ اأيَّ �صخ�ٍس 

بال�صتنكاف  تتعلَّق  لأ�صباٍب  ة  الع�صكريَّ الخدمة  ِمن  للتَّ�صريح  بطلٍب  ُم  َيَتَقدَّ
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لم  اعتقادي  اأنَّ  اكت�صْفُت  ُملَتِزًما. ولكنِّي  ا  اأْن يكون م�صيحيًّ ُبدَّ  ميريِّ ل  ال�صَّ

َيُكن في َمَحلِّه.

َفِفي اأثناء لقائنا بهوؤلء، �َصِمعنا "�صهادات" بع�ٍس منهم. وقد قال اأحدهم 

ة لأ�صباٍب تتعلَّق بال�صتنكاف  ه َتَقدَّم بطلٍب للتَّ�صريح ِمن الخدمة الع�صكريَّ اإنَّ

َتَقدَّم بذلك  ه  اإنَّ اآخر  "يو-تو" (U2). وقال  ميريِّ ب�صبب كلمات الأغنية  ال�صَّ

ا في اآٍن واحد! )والحقيقة  ا وُبوذيًّ ه كان يحاول اأْن يكون َمعمدانيًّ لب لأنَّ الطَّ

هم فعلوا ذلك لأ�صباٍب  هي اأنِّي ما زلُت اأحاول فهم ذلك!( وقد قال اآخرون اإنَّ

وقد  اللِّقاء.  ذلك  في  ا  اأي�صً َمَدِنيُّون  اأ�صخا�ٌس  هناك  وكان  َبْحَتة.  ة  اإن�صانيَّ

رين ل  ْلم. ولِكن كان ِمن الوا�صح اأنَّ اأغلبيَّة الحا�صِ َتَحدَّثنا عن الحرب وال�صِّ

َيرغبون في التَّحدُّث عن ي�صوع. 

ْينا اأنا و "تانيا" دعوة للم�صاركة في ُمظاهرة  وبعد ذلك بوقٍت ق�صير، َتَلقَّ

اأنَّ عقلي  ة. ومع  الع�صكريَّ القواعد  اإحدى  ة خارج  النَّوويَّ لالأ�صلحة  ة  ُمناِه�صَ

لنا، َوقفنا مع مجموعٍة  اأْن ل َنذهب، فقد ذهبنا. وحين َو�صَ كان يقول لي 

ة! ...  الم" الَّذين َي�صيحون قائلين: "ل َمزيد ِمن القنابل النَّوويَّ ِمن "ُدعاة ال�صَّ

ة!" وقد حاوْلُت اأْن اأِجد نف�صي في تلك الُمظاهرة،  ل َمزيد ِمن القنابل النَّوويَّ

َلْم َيُكن ما راأيُته ُي�صبه  اأُْفِلح. ول�صبٍب ما،  لم  اأو اأْن اأجد "مجموعتي"، ولكنِّي 

الكني�صة  �ُصهداء  اأو  هداء"،  ال�صُّ "ِمراآة  كتاب  في  عنهم  قراأُْت  الَّذين  الِقدِّي�صين 

الباِكَرة. ومع اأنَّ العديد ِمن هوؤلء الُمتظاِهرين كانوا ُيوؤِمنون ب�صيٍء ما، فاإنَّ 

د في ذهني هو: "هل َي�صوع في حياتهم؟" وؤال الَّذي كان َيَتَردَّ ال�صُّ

ا.  ا ِمثاِليِّين ِجدًّ نا ُكنَّ . والحقيقة هي اأنَّ
َّ
كان هذا الوقت ع�صيًبا بالنِّ�صبة اإلي

ا َنتوق اإلى العثور على  هداء َعْبر التَّاريخ، وُكنَّ فقد قراأنا عن الِقدِّي�صين وال�صُّ

نا مجموعًة ِمن الأ�صخا�س 
ْ
اأ�صخا�ٍس ُي�صبهونهم في زماننا الحا�صر. وقد ُزر

وا على العي�س 
ُّ
ر  كبير. وقد كان هوؤلء قد اأ�صَ

ٍّ
ٍع �َصَكِني الَّذين َي�صكنون في ُمَجمَّ

ناهم، 
ْ
ر فينا. ولِكن عندما ُزر ع مًعا. وقد اأثار ذلك انتباهنا واأثَّ في ذلك الُمَجمَّ

�َصَعرنا اأنَّ هناك �صيًئا مفقوًدا.
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يَّة لألنابابتست زيارة ُكلِّ

ومع اأنَّ تلك الزِّيارات والمقابالت واللِّقاءات كانت �صعبة وغير ُم�ْصِبَعة، 

فاإنَّ اإحدى اأ�صعب الزِّيارات الَّتي ُقمنا بها كانت بعد َت�صريحنا ِمن الجي�س. فقد 

 
ِّ
هوت الأنابابت�صي ها قائمة على الالَّ ة َتدَّعي اأنَّ اأُتيَحْت لنا الفر�صة لزيارة ُكلِّيَّ

ة(. وبالنِّ�صبة  المعموديَّ بُمعيدي  ة  الُمخت�صَّ تلك  )اأْي  ة  الأنابابت�صيَّ والمبادئ 

د �صماع عبارة "ُكلِّيَّة الأنابابت�صت" يبدو ُحْلًما ِلَرْوَعِتِه! وقد 
َّ
اإلينا، كان ُمَجر

اأنابابت�صيِّين  ون�صاًء  رجاًل  مُّ  َت�صُ باأ�صرها  ُكلِّيَّة  وجود  "َتَخيَّل  لنف�صي:  قلُت 

َيتوقون اإلى عالقٍة ُمميَّزة مع ي�صوع الم�صيح!"

الف�صل  اللتحاق بها في  لت�صجيعنا على  الُكلِّيَّة  تلك  اإلى  ُدِعينا  ا قد  ُكنَّ

ا  وُكنَّ عالية.  عات  بتوقُّ الُكلِّيَّة  تلك  اإلى  �صافرنا  فقد  لذلك،  التَّالي.   
ِّ
الدِّرا�صي

ة.  الُكلِّيَّ عن  المزيد  َنعرف  واأْن  حياتنا  في  َّبِّ 
الر َعمل  عن  َن�صهد  اأْن  ع  َنتوقَّ

في  ُكنَّا  ابتداأَْت.  قد  فوف  ال�صُّ وكانت  الجامعيَّة،  نة  ال�صَّ بداية  في  ذلك  كان 

ا َنُعدُّ الثَّواني للقاء هوؤلء الأ�صخا�س الَّذين قراأنا عنهم في  ق! وُكنَّ �َصوُّ ة التَّ ِقمَّ

الُكُتب فقط!

الم أنا لسُت ِمن ُدعاة السَّ

ائرة ونحن َنحمل  ا. فقد نزلنا ِمن الطَّ ا ِمثاِليِّين ِجدًّ نا ُكنَّ  باأنَّ
َّ
يجب اأْن اأُِقر

ا َنحمل بيدنا  نا ُكنَّ ا عن الأنابابت�صت حتَّى اإنَّ ًة جدًّ في اأذهاننا فكرًة نموذجيَّ

هداء"، وبيدنا الأخرى كتاب "الموؤلَّفات الكاملة لمينو  الأولى كتاب "مراآة ال�صُّ

الواقع.  اإلى  ُتعيدنا  ة  َهزَّة قويَّ اإلى  ُكنَّا في حاجٍة  نا  اأنَّ يبدو  لذلك،  �صيمنز". 

ه كان ما يزال اأمامنا الكثير ِمن الدُّرو�س الَّتي َينبغي اأْن َنتعلَّمها.  ويبدو اأنَّ

"نادي  هي  الأولى  ُتنا  َمَحطَّ كانت  راأيناه.  ِبما  ِدْمنا  �صُ نا  اأنَّ هو  الُمِهمُّ 

ل لقاٍء لهم  ا. كان ذلك اللِّقاء اأوَّ الم". وقد َظَنْنُت اأنَّ هذا �صيكون رائًعا حقًّ ال�صَّ

 . وِّ ة الَّتي ابتداأَْت للتَّ نة الجامعيَّ
َّ
طون لل�ص في ذلك الف�صل. لذلك فقد كانوا ُيَخطِّ
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لبة ُيناِق�صون  اولة فيما كان الطَّ في البداية، جل�صنا في جهة واحدة ِمن الطَّ

ة بع�صهم مع بع�س. نويَّ خططهم ال�صَّ

اأح�صائي. فعندما كانوا ُيناِق�صون  اأُ�صغي، َغا�َس قلبي في  وبينما كنُت 

ُكلُّه  الحديث  كان  وقد  َفَزعي.  اأثاَرْت  الَّتي  الأن�صطة  بع�س  َذَكروا  الأفكار، 

الحتجاج،  َتَتَمْحَور حول  َذَكروها  الَّتي  الأ�صا�صيَّة  النِّقاط  وكانت  ا.  �صيا�صيًّ

ِذع، وُمناه�صة الحكومة. والنَّقد الالَّ

َدمني  الَّذي �صَ والأمر   .
ِّ
الجن�صي ذوذ  بال�صُّ تتعلَّق  ُنقطًة  اأحدهم  َطَرح  وقد 

امية اإلى توطيد العالقات 
َّ
الم" ناَق�صوا الخطط الر اأنَّ اأع�صاء "نادي ال�صَّ هو 

ة الِعلمانيَّة الموجودة في الجهة الأخرى ِمن  الُكلِّيَّ ا في  ين جن�صيًّ اذِّ مع ال�صَّ

 ،
ِّ
ذوذ الجن�صي البلدة، وكذلك تقديم الدَّعم المعنويِّ لهم. واأثناء حديثهم عن ال�صُّ

كانوا  هم  اإنَّ بل  التَّوبة.  على  هوؤلء  م�صاعدة  �صرورة  اإلى  ة  الَبتَّ قوا 
َّ
يتطر لم 

ه  ا( عن خطيَّتهم، وكانوا يقولون اإنَّ ين جن�صيًّ اذِّ َيلتم�صون الأعذار لهم )اأْي: لل�صَّ

َطَهَدة". ة "ُم�صْ ينبغي النَّظر اإلى هوؤلء الأ�صخا�س كاأقلِّيَّ

م�صتوى  على  ُمناظرًة  اأحدهم  اقَتَرح  نقا�صهم،  نهاية  ِمن  وبالُقرب 

الُكلِّيَّة باأ�صرها يتناولون فيها م�صاألة "ُمناه�صة الإجها�س" ُمقابل "تاأييد 

اأحد  َرُهم  َذكَّ اأْن  اإلى  ح�صنة  فكرة  هذه  اأنَّ  الجميع  ارتاأى  وقد  الإجها�س". 

ج ِمن الُكلِّيَّة 
َّ
ا لالإجها�س قد َتَخر خ�س الَّذي كان ُمناِه�صً الحا�صرين باأنَّ ال�صَّ

نة الما�صية! ال�صَّ

ة اأ�صئلة   القائد و�صاألني اإْن كان لديَّ اأيَّ
َّ
وبعد ُكلِّ هذه المناق�صات، َنَظَر اإلي

فقط.  واحٌد  �صوؤاٌل  "لديَّ  قلُت:  ُثمَّ  للحظٍة  ُت 
ْ
ر َفكَّ عليهم.  َطرحها  في  اأرغب 

ولكنِّي اأَودُّ اأْن اأ�صمع جوابه ِمن ُكلِّ �صخ�ٍس ِمنكم". 

قالوا: "ل َماِنع لدينا. ا�صاأل ما �ِصْئت".

قلُت: "اإنَّ هذا نادي �َصالم. األي�س كذلك؟"
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"اأجل".

الم؟" "هل يمكن لُكلِّ واحٍد منكم اأْن ُيخبرني عن �صبب اإيمانه بال�صَّ

راحوا ُيجيبون الواحد تلو الآخر. وقد َذَكر بع�ٌس منهم ُمعاناة الفقراء، 

الم ب�صبب اأهوال الحروب. وقال بع�ٌس اآخر  هم يوؤمنون بال�صَّ وذكر اآخرون اأنَّ

هم يوؤمنون بذلك ِمن اأجل البيئة اأو الجياع. واأخيًرا، قال �صابٌّ يافٌع اأحمر  اإنَّ

الم ب�صبب كلمات ي�صوع".  نة الجامعيَّة الأولى: "اأنا اأُْوِمُن بال�صَّ عر في ال�صَّ ال�صَّ

ُتهم، 
ْ
! وهذا هو ما اأُِحبُّ اأْن اأ�صمعه". وقد اأخبر

ُّ
بب الحقيقي قلُت: "هذا هو ال�صَّ

". وقد 
ٍّ
د "�صخ�ٍس َم�صيحي

َّ
الم، بل اأنا ُمَجر بعد ذلك، اأنِّي ل�صُت ِمن نا�ِصِطي ال�صَّ

الم�صيحيَّة، ولكنَّها  ِمن  اأ  َيتجزَّ ال  جزٌء  ُمقاومة هي  الالَّ "اإنَّ  ْحُت قائاًل:  اأْو�صَ

لي�صت ُكلَّ �صيء. فهناك تعاليم رائعة اأخرى في الكتاب المقدَّ�س بالإ�صافة 

ا ُتجاه  ة جدًّ نا َن�صُعر بم�صاعر موؤيِّدة قويَّ اأنَّ ْدُت لهم  مقاومة". وقد اأكَّ اإلى الالَّ

غف  وال�صَّ وانتباهنا  تركيزنا  فاإنَّ  ذلك  الُمقاومة. ومع  بعدم  القائل  التَّعليم 

الَّذي يدَفعنا ويقودنا هو الم�صيح. 

فوف  ال�صُّ ِمن  العديد  اأمام  هادة  ال�صَّ بهذه  "تانيا"  و  اأنا  �َصِهدنا  وقد 

�س كثيرون، ولِكنَّ اآخرين َبَدوا َقِلقين. والُخال�صة هي  والمجموعات. وقد َتَحمَّ

نا غادرنا ذلك المكان ب�صدمة َجَعَلْتنا َنعود اإلى عالم الواقع ونحن َنحمل  اأنَّ

عالمة ا�صتفهام كبيرة بخ�صو�س م�صتقبلنا. 

االنحراف عن الَهَدف

يتما�صى  بما  الُكلِّيَّة  هذه  في  لبة  الطَّ َنَظر  في  ة  ُمهمَّ عقيدًة  ْلُم  ال�صِّ كان 

اإليهم. ولِكن  الَّذين ينتمون  ة(  المعموديَّ )ُمعيدي  الأنابابت�صِتيِّين  مع تقاليد 

حيح. فكلمات الكتاب  ُمقاومة انحرَفْت عن َم�صارها ال�صَّ يبدو اأنَّ عقيدة الالَّ

ك الأكبر لهذه العقيدة. بعبارة 
ِّ
ة والُمَحر المقدَّ�س لم َتُعْد هي النُّقطة المركزيَّ

ْلم" غاية في َحدِّ ذاته.  اأخرى، فقد �صار "ال�صِّ
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وعندما ناق�ْصُت اأحد الأ�صخا�س الُمداِفعين عن الِمْثِليَّة الجن�صيَّة، قال لي 

واأْن  ُهم  َنقبلهم كما  اأْن  لنا  ه ينبغي  َواأنَّ ُوِلدوا هكذا  الِجن�صيِّين  الِمْثِليِّين  اإنَّ 

ة. َنتغا�صى عن الخطيَّ

ا ُوِلْدُت برغباٍت خاطئة. فعلى �صبيل الِمثال،  ولكنِّي قلُت له اإنِّي اأنا اأي�صً

اأعدائي. ولِكن بعد قراءة  ه 
ْ
وُكر للدِّفاع عن نف�صي،  ٍة  ِفْطِريَّ ُوِلْدُت برغبٍة  لقد 

لوك.  ل في تعاليمه، كان ل ُبدَّ لي اأْن اأتوب عن هذا ال�صُّ اأمُّ الكتاب المقدَّ�س والتَّ

ة اأنِّي "ُوِلْدُت َهكذا"،  ر �صلوكيَّاتي الخاطئة بُحجَّ
ِّ
ولو اأنِّي �َصمْحُت لنف�صي اأْن اأَُبر

لَبقيُت في الجي�س. 

توضيح

�صين 
َّ
ا بالعديد ِمن الموؤمنين الُمَكر نا التقينا اأي�صً َيقت�صي التَّنويه اإلى اأنَّ

التقينا  ن  ِممَّ ا  �ِصنًّ الأكبر  الأ�صخا�س  ِمن  العديد  كان  فقد  الُكلِّيَّة.  هذه  في 

�َصَرف مقابلتهم يعي�صون حياًة  لنا  الَّذين كان  فين  الموظَّ ِمن  والعديد  بهم، 

التَّفكير  على  ْتنا  َحثَّ حقيقيَّة  �صيافٍة  ُح�ْصن  هوؤلء  اأْظَهر  وقد  رائعة.  ب�صيطًة 

َينتمون  اآخرين  ا  اأ�صخا�صً حقة  الالَّ نوات  ال�صَّ في  اكت�صفنا  وقد  فاأكثر.  اأكثر 

ة.  لبة في تلك الُكلِّيَّ ة"، ولكنَّهم َيختلفون كثيًرا عن الطَّ اإلى "ُمعيدي المعموديَّ

ين في اتِّباع تعاليم  هم كانوا جادِّ  َيْكُمن في اأنَّ
ُّ
ئي�صي

َّ
 وقد كان اختالفهم الر

ا. ِفيًّ
ْ
ي�صوع َحر

اأْن َت�صير  ِمن  الُكلِّيَّة نابًعا ِمن َخ�صيتنا  لبة في تلك  الطَّ َقَلُقنا على  كان 

ُمقاومة هي هدفهم وغايتهم. ونتيجة لذلك، كان الَخَطر  ْلم والالَّ ق�صايا ال�صِّ

الم�صيح.  ي�صوع  �َصْخ�س  حول  ُمتمركزة  َتُكن  لم  هوؤلء  حياة  اأنَّ  هو  الأكبر 

غم ِمن 
َّ
وهذا هو ما َجَعَلُهم ُيهِملون الأجزاء الأخرى ِمن تعاليم الم�صيح. وبالر

نا ُنريده  ُمقاومة الِكتابيَّة، فقد َعَرفنا اأنَّ ا بالالَّ َكْوِننا )اأنا وتانيا( �َصغوَفْين جدًّ

ُمقاومة(.  "هي" )اأْي: الالَّ "هو" )اأْي: الَم�صيح( ل 
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البحث عن مؤمني امللكوت

ُمقاومة  لالَّ الموؤيِّدين  الم�صيحيِّين  مع  وحديثي  ُمطالعتي  اأثناء 

بخ�صو�س  تماًما  ْين  ُمتناق�صَ راأَيْين  هناك  اأنَّ  لحْظُت  لها،  والُمعاِر�صين 

َنقي�س  َطَرَفي  على  اأيان 
َّ
الر هذان  كان  وقد  الحرب.  في  الم�صيحيِّين  مكان 

ل ُمْنحاًزا اإلى اأق�صى الَيمين، والثَّاني ُمْنحاًزا اإلى اأق�صى الَي�صار(. )الأوَّ

اأي الُمْنحاز اإلى اأق�صى اليمين َيرُف�صون التَّعليم 
َّ
بع، كان اأن�صار الر وبالطَّ

في  الم�صيحيِّين  َدْور  ُيوؤيِّدون  كانوا  هم  اإنَّ بل  المقاومة،  بعدم  ُينادي  الَّذي 

يا�صة والقت�صاد طريقان  جميع المنا�صب الحكوميَّة. فقد كانوا َيَرون اأنَّ ال�صِّ

دون ما جاء في  ل ِغنى عنهما لمتداد ملكوت اهلل. وكنُت اأ�صمع هوؤلء ُيَردِّ

)اأْي:  الإمبراطور  عن  دفاًعا  رومية  كني�صة  اإلى  �صالة 
ِّ
الر ِمن   13 الأ�صحاح 

ِب  ْيَف َعَبًثا، اإِْذ ُهَو َخاِدُم اهلِل، ُمْنَتِقٌم ِلْلَغ�صَ ه: "َل َيْحِمُل ال�صَّ ئي�س( قائلين اإنَّ
َّ
الر

2
."

َّ
ر ِمَن الَِّذي َيْفَعُل ال�صَّ

اأي الُمْنحاز اإلى اأق�صى الي�صار َم�صدومين 
َّ
ِمن جهة اأخرى، كان اأن�صار الر

ة بوجود حكومة دينيَّة( الَّتي  وُمرتاعين ِمن الكلمات الثِّيوقراطيَّة )الُمخت�صَّ

كوا   وَتَم�صَّ
ٍّ
هم تركوا ُكلَّ تعليٍم م�صيحي َي�صتخدمها اأن�صار الفريق الآخر حتَّى اإنَّ

وا اأعداَءُكم". والأمر الَّذي اأده�صني في هوؤلء "الَي�صاِريِّين"  فقط بعبارة "اأِحبُّ

الَفريَقْين  ِكال  اأنَّ  ويبدو  ا!  اأي�صً ُهم  ثيوقراِطيِّين  �صيا�ِصيِّين  �صاروا  هم  اأنَّ هو 

رين، وُمَع�ْصَكر الع�صكريِّين الم�صيحيِّين( قد تجاهال 
ِّ
)ُمَع�ْصَكر الُم�صاِلمين الُمَتَحر

ون في ُكلِّ  فكرة عدم الرتباك ب�صوؤون هذا العالم. ولِكنَّ الم�صيحيِّين َمدعوُّ

َيعي�صوا  واأْن  الأر�س،  في  وُنزلء  ُغَرباء  يكونوا  اأْن  اإلى  الأر�س  على  مكاٍن 

 الجديد.
ِّ
 العالمي

ِّ
يِّد الم�صيح فقط، ل وفًقا للنِّظام الجتماعي وفًقا لتعاليم ال�صَّ

فنجد  الم�صيح.  تعاليم  اتِّباع  في  واليمين(  )الي�صار  الجانبان  ويف�صل 

ل )الي�صار( اأنَّ الفكرة الَّتي ُتنادي ب�صرورة ُو�صول النَّا�صط  على الجانب الأوَّ

ه �صيكون قادًرا على �َصنِّ  اأنَّ ة   اإلى المنا�صب الحكوميَّة العالية بُحجَّ
ِّ
ْلمي ال�صِّ
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ْلم وعدم الُعْنف، هي فكرة  ت�صريٍع جديٍد بعدم المقاومة، واإنكار الذَّات، وال�صِّ

اإلى الفداء. كذلك،  اقط الَّذي ما َيزال بحاجٍة  اأْثَبَتْت ُبْطالنها في عالمنا ال�صَّ

ة،  �ِصْلميَّ واإ�صراباٍت  ُمظاهرات،  ِمن  ون  الَي�صاريُّ النَّا�صطون  به  يقوم  ما  فاإنَّ 

الم�صيح في �صيء. وعلى  ُيَمثِّل  يا�ِصيِّين ل  ال�صِّ الخ�صوم  ٍر على  وَتَنمُّ ْغٍط،  و�صَ

يا�صيَّة  ال�صِّ غوط  وال�صُّ ة  القوَّ با�صتخدام  الُحْكم  فاإنَّ  )اليمين(،  الآخر  الجانب 

د 
َّ
ُمَجر هو  الم�صيح(  با�صم  ُيماَر�س  ُكلُّه  ذلك  كان  اإْن  )حتَّى  ة  والقت�صاديَّ

ة بُم�صاكلة  �صول بوُل�س الُمخت�صَّ
َّ
َطَقة. لذلك، فقد َتَبيَّن لي اأنَّ تحذيرات الر

ْ
َهر

حُّ تماًما على هذين الَفريَقْين.  اأهل العالم َت�صِ

اِمَية الَبِقيَّة النَّ

في اأثناء فترة النتظار الَّتي دامت ثمانية اأ�صهر )قبل ا�صتالم نتيجة طلب 

 ،) ميريِّ ال�صَّ بال�صتنكاف  تتعلَّق  ة لعتباراٍت  الع�صكريَّ الخدمة  ِمن  التَّ�صريح 

لِّي  ا اأنا وزوجتي ُن�صَ ة، ُكنَّ
َّ
ا ُي�صاركوننا الِفْكر نف�صه. فذات َمر َوَجدنا اأ�صخا�صً

لِّي فجاء  ُن�صَ  
ٌّ
راآنا �صابٌّ م�صيحي المطاعم. وقد  اأحد  عام في  الطَّ َقبل تناول 

وقد  اإليه.  هو  َيذهب  الَّذي  العبادة  اجتماع  اإلى  َدعانا  وقد  اإلينا.  وَتَحدَّث 

ا هناك. وقد �صاَعَدنا هوؤلء الموؤمنون على النُّموِّ في الإيمان ِمن  تباَركنا حقًّ

خالل َتَحدِّْينا وت�صجيعنا في جوانب عديدة ِمن حياتنا. 

اأنحاء  ه يوجد في جميع  اأنَّ اكت�صفنا  تلك،  ا�صتمرارنا في رحلتنا  واأثناء 

دَّقوا ُكلَّ  يِّد الم�صيح و�صَ ال�صَّ اإلى تعاليم  الَّذين رجعوا  اآلف الموؤمنين  العالم 

ه اإليهم ِمن غير  خرية الَّتي كانت ُتَوجَّ غم ِمن ُكلِّ ال�صُّ
َّ
كلمة ِمن تعاليمه بالر

اآخر  ا  اأنَّ �صخ�صً ه عندما ُيالِحظ المرء  اأنَّ الموؤمنين. والُمدِه�س في الأمر هو 

اأْن َيحياها بُكلِّ ِكيانه، فاإنَّ ذلك  ُيَطبِّق كلمات ي�صوع بحذافيرها، ويحاول 

يترك في نف�صه اأثًرا ل ُيقاَوم. لذلك فاإنِّي اأُِحبُّ اأْن اأ�صتمع اإلى �صهادات هوؤلء 

اأ�صمع كلمات ي�صوع ِمن  اأعينهم، واأْن  الَبريق في  اأرى ذلك  الأ�صخا�س، واأْن 

اأنَّ هوؤلء لن  اأعلم يقيًنا  هادات فاإنِّي  ال�صَّ اإلى تلك  اأ�صتمع  اأفواههم. وعندما 
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ر – تماًما كما َحَدث معنا اأنا وزوجتي.  َيبقوا على حاِلهم واأنَّ حياتهم �صتتغيَّ

ا اأْن ُيخِبروا الآخرين عن  ول َعَجب اأنَّ هوؤلء الموؤمنين الُجُدد ُيِحبُّون ُهم اأي�صً

َّبَّ لأنَّ هذا الأمر 
قرارهم الحازم باتِّباع ي�صوع بتكري�ٍس كامل. وكم َن�ْصُكر الر

! في ازدياٍد ُم�صتمرٍّ

البذرة امُلتكاثرة

اهلل  ملكوت  ُي�َصبِّه  ه  فاإنَّ َي�صوع،  قالها  الَّتي  الأمثال  اأروع  ِمن  واحٍد  في 

َدل فيقول:
ْ
بَحبَّة َخر

َدل 
ْ
َخر َة 

َّ
ب

َ
ح اِت 

َ
او

َ
م

َّ
ال�ص َلُكوُت 

َ
م �ْصِبُه 

ُ
"ي َقاِئاًل:   

َ
اآَخر َثاًل 

َ
م  

ْ
َلُهم  

َ
م "َقدَّ

لِكْن 
َ
و ُزوِر. 

ُ
الب ِميِع 

َ
ج  

ُ
َغر

ْ
اأَ�ص  

َ
ِهي

َ
و ْقِلِه، 

َ
ح ِفي  َها 

َ
ع

َ
َزر

َ
و اٌن 

َ
اإِْن�ص اأََخَذَها 

اِء 
َ
م

َّ
ال�ص  

َ
ور

ُ
ُطي اإِنَّ  تَّى  َ

ًة، ح
َ
ر

َ
�َصج  

ُ
ير َت�صِ

َ
و ُقوِل، 

ُ
الب  

ُ
ر
َ
اأَْكب  

َ
َفِهي  

ْ
ت

َ
َنم َتى 

َ
م

3
اِنَها"".

َ
ى ِفي اأَْغ�ص

َ
َتــَتاآو

َ
َتاأِتــي و

عن  ًرا  موؤخَّ كاليبورن"  "�صين  قال  َدل؟ 
ْ
الَخر �صجرة  َتبدو  كيف   ولِكن 

َدل:
ْ
�صجرة الَخر

�صياأتي  الملكوت  باأنَّ  عالية  عات  توقُّ لديهم  كثيرون  اأ�صخا�ٌس  "هناك 
هير الَّذي كان الأنبياء  ز لبنان ال�صَّ

ْ
ة عظيمة. وُهم َيعرفون اأَر ب�صورة انت�صاريَّ

َي�صتخدمونه لو�صف الملكوت ِلَكْوِنِه اأعظم جميع الأ�صجار، وهو ي�صبه �صجرة 

جر الأحمر (redwood tree). ...ولِكنَّ َي�صوع َي�ْصَخر ِمن  عمالقة ِمن َف�صيلة ال�صَّ

�ُصَجيراٌت  ُموِّ هي  النُّ الُمكتملة  َدل 
ْ
الَخر فاأ�صجار  ة.  النت�صاريَّ عات  التَّوقُّ هذه 

الَّتي جاء بها ي�صوع  الثَّورة  اإنَّ  اأقداٍم.  ارتفاعها عن ب�صعة  َيزيد  ق�صيرٌة ل 

كَعدوى  هو  الملكوت  اإنَّ  العالم.  ات  اإمبراطوريَّ على  ِمْقداًما  هجوًما  لي�صت 

ياٍف  ِم�صْ بيٍت  وِمن  اآَخر،  اإلى  �صخ�ٍس  ِمن  ُرويًدا  ُرويًدا  َت�صري   غير ملحوظٍة 

4
اإلى اآَخر".
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قابٌل  ال�صت�صهاد"  "لهوت  هل  هو:  ُهنا  نف�صه  َيطرح  الَّذي  وؤال  وال�صُّ

وجهة  ِمن  َحماقًة  يبدو  قد  هوت  الالَّ هذا  اأنَّ  هي  الحقيقة  ا؟  عمليًّ للتَّطبيق 

ه  ة. ولِكن عندما َتقبله بالإيمان في جميع جوانب حياتك، فاإنَّ النَّظر الب�صريَّ

.  دون اأدنى �َصكٍّ
ٌ
ر

ِّ
ُمَحر

احَلقُّ يف األيَّام األخرية

�ِصْفر  فاإنَّ  ثانيًة،  ي�صوع  َّبِّ 
الر مجيء  بموعد  قناعتك  عن  النَّظر  ف 

ْ
ر ب�صَ

َحرًبا.  الَم�صيح  دُّ  �صِ فيه  وَي�ُصنُّ  الفو�صى  فيه  َت�صود  وقٍت  عن  اأ  َيتنبَّ وؤيا 
ُّ
الر

العالمات  هذه  خالل  وِمن  اهلل.  ل�صعب  ُمَميِّزة  عالماٍت  ثالث  يوحنَّا  وَيْذُكر 

برهم. مود الموؤمنين و�صَ ف يوحنَّا �صُ الُمَميِّزة، َي�صِ

دَّ  �صِ اأنَّ   )13 وؤيا 
ُّ
الر �ِصْفر  )في  ا  يوحنَّ ُيخبرنا  ام،  الأيَّ تلك  ف  َو�صْ وفي 

ة حقيقيَّة لإلحاق الهزيمة بالِقدِّي�صين: الم�صيح �صُيعَطى ُقوَّ

َلى 
َ
ْلَطاًنا ع

ُ
 �ص

َ
ِطي

ْ
اأُع

َ
، و

ْ
ُهم

َ
ْغِلب

َ
ي

َ
 الِقدِّي�ِصيَن و

َ
ع

َ
ا م

ً
ب

ْ
ر

َ
 ح

َ
َنع

ْ
�ص

َ
 اأَْن ي

َ
ِطي

ْ
اأُع

َ
"و

�ِس، 
ْ
الأَر َلى 

َ
ع اِكِنيَن 

َّ
ال�ص  

ُ
ِميع

َ
ج َلُه  ُد 

ُ
ج

ْ
�ص

َ
ي

َ
َف�ص ٍة. 

َّ
اأُم

َ
و اٍن 

َ
ِل�ص

َ
و َقِبيَلٍة  ُكلِّ 

اِة 
َ
ي

َ
ح �ِصْفِر  ِفي  اَلِم 

َ
الع َتاأ�ِصي�ِس  ْنُذ 

ُ
م ًة 

َ
ْكُتوب

َ
م  

ْ
ُهم اوؤُ

َ
م

ْ
اأَ�ص  

ْ
ت

َ
�ص

ْ
َلي ِذيَن  الَّ

5
."

َ
وِف الَِّذي ُذِبح

ُ
الَخر

وهذا  الِقدِّي�صين؟  َيقتل  اأْن  �ُصلطاًنا  الم�صيح  دَّ  �صِ اهلُل  ُيعطي  لماذا  ولِكن 

على  َيْحُكم  اأْن  �ُصلطاًنا  بيالط�س  اهلل  اأعطى  "لماذا  هو:  اآخر  ب�صوؤاٍل  ُرنا  ُيَذكِّ

الموت  لمواجهة  الِقدِّي�صين  ا�صتعداد  اأنَّ  هي  والحقيقة  بالموت؟"  ي�صوع 

يطان، وَت�صبحة َحْمٍد لإلهنا. ُثمَّ  وولءهم الكامل هلل ُهما �صربة قا�صية لل�صَّ

 اآخر، 
ً
ائعة فيقول: "َمْن َلُه اأُُذٌن َفْلَي�ْصَمْع!" بَمعنى

َّ
َيْكُتب يوحنَّا هذه العبارة الر

الُمَميِّزة  مة الأولى  ال�صِّ ُيَقدِّم، بعد ذلك،  َن�صمع ما �صيقول! وهو  اأْن  َيْجُدُر بنا 

ام الأخيرة فيقول: للِقدِّي�صين في الأيَّ
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ْقُتُل 
َ
ي ٌد 

َ
ح اأَ اإِْن َكاَن 

َ
. و

ُ
ْذَهب

َ
ِي ي

ْ
ب

َّ
ال�ص َفاإَِلى  ا، 

ً
ي
ْ
ب

َ
 �ص

ُ
ع

َ
م

ْ
ج

َ
ي ٌد 

َ
اأَح َكاَن  "اإِْن 

6
."

ْ
اُنُهم

َ
اإِيم

َ
 الِقدِّي�ِصيَن و

ُ
ر
ْ
ب

َ
ِف. ُهَنا �ص

ْ
ي

َّ
ْقَتَل ِبال�ص

ُ
ِغي اأَْن ي

َ
ْنب

َ
ِف، َفي

ْ
ي

َّ
ِبال�ص

اأْن  لُبْطُر�س  قال  )عندما  ي�صوع  َعلَّمه  الَّذي  المبداأ  اأنَّ هذا  الُمدِه�س  وِمن 

وفي  الأخيرة.  ام  الأيَّ لِقدِّي�صي  ُمَميِّزًة  �ِصَمًة  �صَي�صير  مكانه(  اإلى  �َصْيَفُه  َيُردَّ 

ام  الأيَّ لِقدِّي�صي  والثَّالثة  الثَّانية  َمَتْين  ال�صِّ ا  يوحنَّ َيْذُكر   ،14  الأ�صحاح 

الأخيرة فيقول: 

اَن 
َ
اإِيم

َ
و اهلِل  ا 

َ
اي

َ
�ص

َ
و َفُظوَن 

ْ
ح

َ
ي ِذيَن  الَّ ُهَنا  الِقدِّي�ِصيَن.   

ُ
ر
ْ
ب

َ
�ص "ُهَنا 
7
وَع".

ُ
�ص

َ
ي

هم: ا، فاإنَّ ما ُيَميُِّز ِقدِّي�صي اهلل هو اأنَّ لذلك، عندما َت�صوء الأحوال جدًّ

• �صعٌب ُمَقدَّ�ٌس َيحفظون َتعاليم ي�صوع.	

• ا.	 �َصْعٌب ُيوؤمنون بي�صوع اإيماًنا حقيقيًّ

• �صعٌب ُيَطبِّقون ما َعلَّمه َي�صوع لُبْطُر�س حين قال له: "ُردَّ �َصْيَفَك اإَِلى 	

ْيِف َيْهِلُكوَن!"8 ْيَف ِبال�صَّ ِذيَن َياأُخُذوَن ال�صَّ نَّ ُكلَّ الَّ
َمَكاِنِه. لأَ

�س  ام الأخيرة َتتلخَّ هوت الُمخت�سِّ بالأيَّ والحقيقة هي اأنَّ ذروة هذا الالَّ

ا الُمدِه�س باأنَّ هذا الجي�س الَّذي يبدو مهزوًما ول َحْول له  في اإعالن يوحنَّ

ة هو الَّذي �َصَينت�صر في النِّهاية! ولِكنَّ الأمر الُمدِه�س اأكثر ِمن ذلك هو  َول ُقوَّ

ِكيَّة،  يا�صات الذَّ دَّ الم�صيح �صُيْهَزم – ل بالأ�صلحة، ول بالقنابل، ول بال�صِّ اأنَّ �صِ

هداء واإيمانهم. بل بدم ال�صُّ

وا  ُيِحبُّ َوَلْم  َوِبَكِلَمِة �َصَهاَدِتِهْم،  ِبَدِم الَخُروِف  َغَلُبوُه  "َوُهْم  ا:  ويقول يوحنَّ

 – اأجل! هذا هو 
ُّ
 وهذا هو الـ "غيال�صنهايت" الحقيقي

9
َحَياَتُهْم َحتَّى الَمْوِت".

!
ُّ
ليب. وهذا هو النت�صار الحقيقي "لهوت ال�صت�صهاد". وهذا هو ال�صَّ
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تائج واملفاجأة النَّ

النَّقيب  اإنَّ  لنا  ِقيل  طويلة،  اأ�صهر  ثمانية  نحو  دام  انتظاٍر  وبعد  اأخيًرا، 

ل  نف�صه الَّذي َتَراأَّ�س جل�صة المحكمة يريد اأْن يلتقي بنا في مكتب رقيبنا الأوَّ

�صريح ِمن  لبات الَّتي َتَقدَّمنا بها للتَّ ة لإعطائنا نتائج الطَّ بقة العلويَّ في الطَّ

تلك  كانت  وقد  ا.  ميريًّ �صَ با�صتنكافنا  تتعلَّق  لعتباراٍت  ة  الع�صكريَّ الخدمة 

كنُت  ولكنِّي  بثقة،  ف 
َّ
اأت�صر اأْن  حاولُت  ب�صوق!  ننتظرها  الَّتي  اللَّحظة  هي 

كان  اإْن  �صَتفعلون  "ماذا  ل:  الأوَّ قيب 
َّ
الر �صاألني  وقد  اأعماقي.  في   خائًفا 

ف�س؟"
َّ
دُّ بالر َّ

الر

ينبغي  ه  اأنَّ اأعتقد  اأدري.  "ل  له:  قلُت  فقد  لذا  لي.  دمًة  �صَ �صوؤاله  كان 

للذَّهاب  ا�ْصُتْدِعْينا  النَّقيب،  و�صول  وحال  الخ�صو�س".  بهذا  لِّي  ُن�صَ اأْن  لنا 

ُتْحِدُث  الَّتي  الدَّرجات  تلك  ن�صعد  اأنف�صنا  َوَجدنا  اأخرى،  ة 
َّ
وَمر المكتب.   اإلى 

ريًرا ُمزِعًجا.  �صَ

نة الما�صية. فقد حدَثْت اأمور  وقد اأََخذ عقلي َي�صترِجع ُكلَّ ما َحَدث في ال�صَّ

عنا طلباتنا على مكتب القائد  كثيرة ُمنذ اأْن �صعدنا تلك الدَّرجات مًعا وَو�صَ

لَّينا مًعا، وقراأنا العديد ِمن  الع�صكريِّ لبتداء هذه العمليَّة بُمجملها. وقد �صَ

الُكُتب، وَتَعلَّمنا الكثير منذ ذلك اليوم. ويا لها ِمن ِرحلة!

ِفيَّة 
ْ
�س المحاكم الُعر حين اقتربنا ِمن الُغرفة، كان عقلي َي�صترِجع ِق�صَ

ًرا. وحين و�صلنا المكتب،  ة موؤخَّ ْجن الُمعَلنة في الجريدة الع�صكريَّ واأحكام ال�صِّ

َقرْعُت الباب، وَرفْعُت مليون �صالٍة ُدفعة واحدة، ُثمَّ َدخلنا. 

ل. كان مكتًبا �صغيًرا ل يتجاوز  قيب الأوَّ
َّ
ة في مكتب الر

َّ
ُكنَّا في هذه الَمر

المكتب،  اأمام  َبَعُتنا( 
ْ
)اأر وقفنا  ون�صف.  مترين  وعر�صه  اأمتار  ثالثة  طوله 

ِحيَّة واأعطانا  التَّ النَّقيب  َردَّ  للنَّقيب. وقد  ة  الع�صكريَّ التَّحيَّة  ينا  واأدَّ بنا،  وتاأهَّ

بين  ثخينة  ُمَغلَّفات  اأربعة  المكتب  حاَفة  على  راأينا  وقد  "ا�ْصَتِرح".  الأمر: 
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العديد ِمن الأوراق المبعثرة هنا وهناك. وقد اأ�صار النَّقيب اإلى تلك الُمَغلَّفات 

ة لعتباراٍت  �صريح ِمن الخدمة الع�صكريَّ وقال: "هذه هي نتائج طلباتكم للتَّ

ا". �صوف َنفتح هذه الُمَغلَّفات بعد لحظات. ولِكن  ميريًّ تتعلَّق با�صتنكافكم �صَ

ا". َقدِّم لكم عر�صً َقبل اأْن َنفعل ذلك، اأَودُّ اأْن اأُ

اِغَيٌة، �َصيِّدي!" : "ُكلُّنا اآذاٌن �صَ
ٌ
قلُت واأنا حائر

الأمر  ون�صيان  لب  الطَّ ذلك  عن  التَّراجع  فر�صة  عليكم  اأعر�س  اأْن  "اأودُّ 
اأنَّ هذا �صيكون  ته. لقد انتهت الحرب. ولديكم وظائف جيِّدة الآن. ومع  ِبُرمَّ

ام. واأنا  ون هذه الِمحنة بمرور الأيَّ كم �صتتَخطَّ ًة من الوقت، فاإنَّ ُمْحِرًجا لُكم ُمدَّ

لطة لإلغاء طلبكم اإْن �صئتم". لديَّ ال�صُّ

ُثمَّ قلُت دون  حلة 
ِّ
الر َرفيَقْينا في هذه  "تانيا" واأعين   

ْ
اإلى عيَني ُت 

ْ
َنظر

تفكير: "ل يا �َصيِّدي. نحن على يقين باأنَّ اهلل يريدنا اأْن َنفعل ذلك. لذلك، ل 

نرغب في �َصْحب طلباتنا".

للنَّقيب.  ا  اأي�صً نف�صه  يء  ال�صَّ ورفيقانا(  )تانيا  الآخرون  د  اأكَّ وقد 

قبل  لنا  العر�س  ذلك  تقديم  �صبب  عن  اأعماقي  في  اأت�صاءل  كنُت   ولكنِّي 

اإعطائنا النَّتائج.

جوابكم.  هو  هذا  يكون  اأنَّ  ع  اأتوقَّ "كنُت  قائاًل:  كالمه  النَّقيب  تابع  ُثمَّ 

ر! نا �صننفجر ب�صبب التَّوتُّ ح�صًنا اإًذا. �صوف اأعطيكم النَّتائج". حينئٍذ، �َصَعرنا اأنَّ

ة  الع�صكريَّ الخدمة  ِمن  جميًعا  ت�صريحكم  على  الموافقة  ُمِنَحْت  "لقد 
ا". لعتباراٍت تتعلَّق با�صتنكافكم �صميريًّ

الَّذي  ديد بالَقْدر  ال�صَّ اإْن َنَطق بتلك الكلمات حتَّى َعبَّرنا عن َفَرحنا  وما 

نا  واأنَّ َكواِهِلنا،  عن  زال  قد  ثقياًل  ِحْماًل  اأنَّ  �َصَعرنا  وقد  الموقف.  به  َي�ْصَمح 

ا! اجتزنا ِمحنة �صديدة. ويا له ِمن �صعوٍر رائٍع حقًّ
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ففي  وَحْيَرًة.  ده�صًة  يمالأنا  اليوم  حتَّى  زال  ما  عجيٌب  �صيٌء  َحَدث  ُثمَّ 

تلك اللَّحظات الَّتي وقفنا فيها َفِرحين )بالمفهوم الع�صكريِّ للكلمة(، ابت�صم 

 اأريد اأْن اأقوله لكم".
ٌ
النَّقيب وقال: "َمهاًل! قبل اأْن َتن�صرفوا، هناك اأمر

ُقلنا ونحن َنُهزُّ روؤو�صنا: "َنْحُن ُن�صغي، �َصيِّدي. ما الأمر؟"

ا �صاأترك الجي�س لالأ�صباب نف�صها". اأي�صً "اأنا 

"ماذا؟!"

لم َي�َصُعنا َت�صديق ذلك. فالنَّقيب نف�صه الَّذي َتَراأَّ�س جل�صة المحكمة ل�صماع 

تتعلَّق  لعتباراٍت  ة  الع�صكريَّ الخدمة  ِمن  ت�صريحنا  طلب  بخ�صو�س  اأقوالنا 

اأْن  حاوْلُت  وقد  نف�صها"!  "لالأ�صباب  الجي�س  �صيترك  ا  �صميريًّ با�صتنكافنا 

ه غير  اأتحدَّث اإليه واأْن اأطرح عليه بع�س الأ�صئلة. ولِكن كان ِمن الوا�صح اأنَّ

م�صموٍح له بمناق�صة ذلك الأمر مع اأيِّ �صخ�س. لذلك، فقد التَقَط مجموعًة ِمن 

ة الأخيرة. 
َّ
عنا للَمر الأوراق ب�صرعة وَودَّ

ته َي�صهد عن  ما زال عقلي عاجًزا عن َت�صديق ما َحدث. وقد كان الأمر ِبُرمَّ

ُجل هو الَّذي َتَراأَّ�س جل�صة المحكمة 
َّ
ة الم�صيح و�ُصلطانه العجيَبْين. فهذا الر ُقوَّ

ا َن�صهد عن الم�صيح  ل�صماع �صهاداتنا نحن الأربعة، الواحد تلو الآخر، بينما ُكنَّ

وعن ما فعله في حياتنا. فقد اأْمَطَرنا بالأ�صئلة، وَقدَّم لنا بدائل اأخرى. ولِكْن 

وبعد  خ�صبة.  ُتربة  في  بذوًرا  وراءها  ترَكْت  قد  �صهاداتنا  اأنَّ  الوا�صح  ِمن 

�َصلَّم حياته  قد  القا�صي  اإنَّ هذا  تنمو حتَّى  البذور  تلك  اأ�صهر، كانت  ب�صعة 

الَّتي  ة لالأ�صباب نف�صها  �صريح ِمن الخدمة الع�صكريَّ للم�صيح وَتَقدَّم بطلٍب للتَّ

َدر ت�صجيٍع  ا. وقد كانت تلك نهاية رائعة لُكلِّ ما اختبرناه، وَم�صْ �َصِمَعها ِمنَّ

ام القادمة. عظيٍم لالأيَّ





اأنا و "ريك" َن�رضب حائط برلني باملطرقة

الفصل اخلامس عشر

دعوة امَلْذبَح





�صفحة  د 
َّ
ُمَجر هي  بل  وحدي،  تي  ِق�صَّ لي�صت  ولكنَّها  تي.  ِق�صَّ هي  هذه 

ة َطويلة عن ي�صوع واأ�صخا�ٍس ِمثلنا اأنا، وزوجتي، ورفيَقْينا )"ريك  في ِق�صَّ

الَّذين  الآخرين  الأ�صخا�س  وماليين  والنَّقيب،  "داون"(،  وزوجته  �صيرلي" 

�َصِمعوا ر�صالة ي�صوع، واآمنوا بها، ونالوا ِنعمة ِمن اهلل لتِّباعه ِبَغ�سِّ النَّظر 

فه  ا، بل جاء ِبَو�صْ فه فيل�صوًفا اأو �صيا�صيًّ عن التَّكلفة. فالم�صيح لم ياأِت ِبَو�صْ

ه ُوِلد لهذه الغاية تحديًدا،  َمِلًكا. ولَعلَُّكم َتذكرون اأنَّ َي�صوع قال لبيالُط�س اإنَّ

 . َتْيُت اإَِلى اْلَعاَلِم لأَ�ْصَهَد ِلْلَحقِّ ا: "َوِلهَذا َقْد اأَ اأْي ليكون َمِلًكا! ولكنَّه قال له اأي�صً

1
ْوِتي". ُكلُّ َمْن ُهَو ِمَن اْلَحقِّ َي�ْصَمُع �صَ

ْ�َتُه؟" ... ما الَّذي َيعنيه ذلك بالنِّ�صبة اإلينا اأنا واأنت اليوم؟ قد  "َي�ْصَمُع �صَ
الكلمات  َن�صمع  اأْن  اأقل تقدير-  اأموًرا عديدة، ولكنَّه َيعني -على  َيعني هذا 

الَّتي َنَطق بها ي�صوع عندما جاء اإلى هذه الأر�س. وا�صَمح لي اأْن اأ�صاألك: هل 

"َت�ْصَمع �صوته"؟ لقد �َصِمع كثيرون �صوته. وُمنذ اللَّحظة الَّتي فعلوا فيها ذلك، 
َرْت حياتهم اإلى الأبد.  َتَغيَّ

اأو  ة،  ِفيَّ َتَع�صُّ ثورة  لي�صت  ولكنَّها  ثورة.  َحَدَثْت  َيْكِرز،  ي�صوع  ابتداأ  حين 

ة، اأو عنيفة، بل هي ثورة قائمة على التَّ�صحية بالنَّف�س، والتَّعاُطف،  ا�صتبداديَّ

ثورة  لي�صت  ها  اأنَّ ومع  البع�س(.  اإلى  )بالنِّ�صبة  وال�صت�صهاد  الذَّات،  واإنكار 

عنيفة، فاإنَّ هذا لم َيْمَنعها ِمن اأْن تكون ثورة حقيقيَّة. 

الفصل اخلامس عشر

دعوة امَلْذبَح
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َماَواِت  ا الَمْعَمَداِن اإَِلى الآَن َمَلُكوُت ال�صَّ اِم ُيوَحنَّ يَّ
وقد قال ي�صوع: "َوِمْن اأَ

"َكاَن  لوقا:  اإنجيل  في  جاء  َكما  اأو   
2
َيْخَتِطُفوَنُه". ُبوَن  َوالَغا�صِ ُب،  ُيْغ�صَ

ُر ِبَمَلُكوِت اهلِل، َوُكلُّ َواِحٍد  ا. َوِمْن ذِلَك الَوْقِت ُيَب�صَّ اُمو�ُس َوالأَْنِبَياُء اإَِلى ُيوَحنَّ النَّ

 ويا لها ِمن ثورة َمجيدة! فهل اأنت واحٌد ِمن الأ�صخا�س 
3
َلْيِه". ُب َنْف�َصُه اإِ َيْغَت�صِ

َتَحدَّث  الَّذي  الملكوت  ذلك  اإلى  للدُّخول  باجتهاٍد  طريقهم  ون  َي�ُصقُّ  الَّذين 

عنه ي�صوع؟

بين" )اأْي: الُعَنفاء - َكما جاء في اإنجيل َمتَّى( ُهم الأ�صخا�س  اإنَّ "الَغا�صِ

ِمن  واحٌد  اأنت  فهل  الملكوت.  هذا  اإلى  بالدُّخول  اإْذٍن  على  ح�صلوا  الَّذين 

ُمبالين، ول عن الأ�صخا�س  هوؤلء؟ والحديث هنا هو لي�س عن الأ�صخا�س الالَّ

ا عن طريق  الفاترين، ول عن الأ�صخا�س الَّذين اختاروا طريق العالم ِعَو�صً

ون طريقهم"  هم "َي�ُصقُّ َفُهم لوقا باأنَّ الم�صيح، بل هو عن الأ�صخا�س الَّذين َو�صَ

باجتهاٍد للدُّخول اإلى الملكوت. 

ُق�س، عندما ابتداأ ي�صوع خدمته بالكرازة 
ْ
وبح�صب ما جاء في اإنجيل َمر

عن الملكوت، َقدَّم ر�صالته وهو عاِلٌم اأنَّ النَّا�س قد يقبلونها اأو يرف�صونها، اإذ 

ا َجاَء َي�ُصوُع اإَِلى الَجِليِل َيْكِرُز ِبِب�َصاَرِة َمَلُكوِت اهلِل  َنقراأ: "َوَبْعَدَما اأُ�ْصِلَم ُيوَحنَّ

4
َماُن َواْقَتَرَب َمَلُكوُت اهلِل، َفُتوُبوا َواآِمُنوا ِبالإِْنِجيِل"". َوَيُقوُل: "َقْد َكَمَل الزَّ

فهل توؤِمن؟ وهل اأنت تابٌع لي�صوع؟ وهل ُت�صغي اإلى �صوته؟ فاإْن كنَت 

َتقول "اأَجل"، يجب عليك اأْن َت�ْصُلك َكما �َصَلَك هو. فقد قال ي�صوع: "اإِْن ُكْنُتْم 

ا 14: 15(.  اَياَي" )اإنجيل يوحنَّ وَنِني َفاْحَفُظوا َو�صَ ُتِحبُّ

هل تَلوم الكنيسة؟

القرون با�صم  َعْبر  اقُتِرَفْت  اأموًرا رديئة كثيرة قد  باأنَّ  الإقرار  ِمن  ُبدَّ  ل 

في  نة  )الُمَدوَّ الجبل  على  الِعَظة  اأَخْذَت  اإذا  ك  اأنَّ هي  والحقيقة  الم�صيح. 

تماًما  النَّقي�س  على  كني�صة  �ْصَت  واأ�صَّ َمتَّى(  اإنجيل  ِمن   7-5 الأ�صحاحات 
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ك �صتح�صل على كني�صة ُت�صبه،  ِمن ُكلِّ ما َعلَّمه َي�صوع )في تلك الِعَظة(، فاإنَّ

الجبل،  الِعَظة على  الحا�صر. وفي نهاية  الم�صيحيَّة في وقتنا  لالأ�صف،  ويا 

غير  اآخر  اأ�صا�ًصا  َيختارون  الَّذين  اأولئك  َم�صير  عن  تحديًدا  ي�صوع  اأ   َتَنبَّ

تعاليمه فقال:

اِهل، 
َ

ج ل 
ُ
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َ
ِبر ُه 
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َ
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َ
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َ
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ْ
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َ
َدم

َ
�ص

َ
 و

.)27-26 :7

اإلى  ر  الحا�صِ م�صاكل  َنعزو  قد  نا  اأنَّ �صحيٌح  وَعنِّي؟  عنك  ماذا  لذلك، 

اقتَرَفها  الَّتي  ة  الوح�صيَّ الأعمال  َندين  نا قد  اأنَّ الما�صي. و�صحيٌح  اإخفاقات 

غاة، اأو قد َننتقد غرور الُمنافقين. ولِكنَّ ِقيامنا باأيٍّ ِمن هذه الأمور لن  الطُّ

اللَّوم  ِمثل هذا  اأنَّ  �صَنعترف  نا  فاإنَّ ُكنَّا �صادقين،  اإْن  ولِكن  اهلل.  اإلى  بنا 
ِّ
ُيَقر

خطايانا  عن  الأنظار  لإبعاد  َن�صتخدمه   
ٍّ
ُدخاِني �ِصتاٍر  د 

َّ
ُمَجر عادًة  يكون 

وتركيزها على �صيٍء اآخر. اإنَّ اأغلبيَّة الأ�صخا�س الَّذين اقترفوا تلك الأعمال 

نيعة في الما�صي قد رحلوا الآن. والكتاب المقدَّ�س يقول عن هوؤلء: "َبْل  ال�صَّ

 وفي نهاية الَمطاف، فاإنَّ الم�صوؤوليَّة 
5
اِدًقا َوُكلُّ اإِْن�َصاٍن َكاِذًبا". ِلَيُكِن اهلُل �صَ

َتَقع الآن علينا اأنا واأنت. 

املكافأة
اأين  َندري  اأْن  دون  الجي�س  و"تانيا"  اأنا  فيها  َتَركنا  الَّتي  اللَّحظة  ُمنذ 

رني  �صينتهي الَمطاف ِبنا، قاَدنا اهلل اإلى اأماكن لم َنحلم بها يوًما! وهذا ُيَذكِّ

 ويا له ِمن 
6
ٍء َوَتِبْعَناَك".

ْ
بما قاله ُبْطُر�س لي�صوع: "َها َنْحُن َقْد َتَرْكَنا ُكلَّ �َصي

اإعالن! ولم َيُكن ُبْطُر�س َيعلم اآنذاك المكافاأة الَّتي َتنتظره. لذلك فقد قال له 

ا على اإعالنه ذاك:  ي�صوع َردًّ



َوالٌء ِمن نَوٍع آَخر236
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َّ
ِدي

َ
اَة الأَب

َ
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َ
ْهِر الآِتي الح ِفي الدَّ

َ
ِطَهاَداٍت، و  ا�صْ

َ
ع

َ
ُقوًل، م

ُ
ح

َ
و

ا على وعده  كل اأنا�ٌس كثيرون جدًّ وُمنذ اأْن َنَطق ي�صوع بهذه الكلمات، اتَّ

اأ�صهد مع ُبْطُر�س  اإلَّ واحًدا ِمن هوؤلء. فاأنا  . واأنا ل�صُت  ه َحقٌّ اأنَّ هذا و�َصِهدوا 

ِمن  نفو�صهم  اأفاَقْت  باأ�صخا�ٍس  لقائنا  خالل  ِمن  �صعٍف  مئة  َتباَركنا  نا  اأنَّ

َجَعَلنا  وقد  هلل.  َمَحبَّتهم  عن  رجاًء  ُممتلئة  بعيوٍن  و�صهدوا  العميق  �ُصباتها 

لن  اأنَّ رحلًة كهذه  �َصكَّ  الَعناء. فال  َت�صتحقُّ  حلة 
ِّ
الر اأنَّ  ُندرك  لقاوؤنا بهوؤلء 

الولء  اأنَّ  َوَجْدُت  ولكنِّي  وال�صطهادات.  ات  والَم�َصقَّ عوبات  ال�صُّ ِمن  تخلو 

لملكوته الأبديِّ َي�صتحقُّ ُكلَّ عناء.

نابليون بونابرت

ابتداأ   ،(Napoleon Bonaparte) بونابرت"  "نابليون  حياة  نهاية  في 

هزيمته  فبعد  ُيْقَهر.  ل  الَّذي  الم�صيح  ي�صوع  ملكوت  ُيدرك  المهزوم  الفاِتُح 

َواأخيًرا،  ِقَبل جنوٍد بريطاِنيِّين.  اأُ�ِصَر ِمن   ،(Waterloo) "واترلو" في معركة 

 .
ِّ
الأفريقي احل  ال�صَّ عن  بعيًدا  نائية  جزيرة  اإلى  بونابرت"  "نابليون   

َ
ُنِفي

وبعد اأن ُك�ِصر كبرياوؤه نتيجة هزيمته و�َصْجنه، اأدرك اأنَّ مملكته ل قيمة لها، 

 واأنَّ ملكوت الم�صيح ما زال َيتقدَّم وينت�صر. وقد َكَتب نابليون هذه الكلمات 

قبل موته:

اأنَّ ي�صوع الم�صيح  يقيًنا، وهو  اأعلمه  بما  جال 
ِّ
الر ها 

ُّ
اأي اأُخبركم  "اأنا 

 اإن�صاٍن اآخر في 
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ِره. فقد ُقمنا اأنا، والإ�صكندر، وقي�صر، و�صارلمان، بتاأ�صي�س 
ْ
العالم باأ�ص
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َّ
ة. ولِكنَّ ي�صوع الم�صيح اأَ�ص

َّ
 على اأ�صا�س الُقو

ْ
ت

َ
ِني

ُ
لقد ب

�صتعدِّين 
ُ
اعة، هناك ماليين الأ�صخا�س الم

َّ
ة. وفي هذه ال�ص

َّ
على المحب

للموت ِمن اأجله".

وماذا عنك، يا �صديقي؟ هل اأنت واحد ِمن هوؤلء؟

اإنَّ الكلمة "َولء" (allegiance) َتحمل في ثناياها َتَحدًِّيا ل ُي�ْصَتهان به. 

ا "طاعة العبد واإخال�صه ِل�َصيِّده".  والحقيقة هي اأنَّ هذه الكلمة َتعني حرفيًّ

و�صوؤالي لك هو: "اإلى َمن ُتَقدِّم َولَءك؟" اإنَّ ي�صوع ل ُيطاِلبنا باحتقار بالدنا، 

لطات.  ول بالثَّورة على حكوماتنا، ول بعدم احترام ال�صُّ

ولِكْن ... 

يا�صة العالميَّة وِقَيم هذا العالم؛ اإْن كانت قلوبنا ُمرَتِبكة بال�صِّ

ة، ة ولي�صت ُروحيَّ واإْن كانت اأ�صلحتنا ج�صديَّ

ا ُنحارب َح�َصب الج�صد، واإْن ُكنَّ

ا َن�صتخِدم هذه الأ�صلحة لإهالك حياة الَب�َصر بدًل ِمن تخلي�صها، واإْن ُكنَّ

يف، ا َنعي�س بمبداأ ال�صَّ واإْن ُكنَّ

ا َنكره اأعداءنا، واإْن ُكنَّ

،" نِّ نُّ بال�صِّ ين على مبداأ: "الَعين بالَعين وال�صِّ
ِّ
ر ا ُم�صِ واإْن ُكنَّ

خ�س  فاإنَّ ما ُيطاِلبنا ي�صوع به هو: "َوالٌء ِمن َنْ�ٍع اآخر" )اأْي: تغيير في ال�صَّ

الَّذي ُتقدِّم ولءك له(.

وماذا عنك اأنت؟





امُلْلَحق

 َدليٌل َمْرِجِعيٌّ 
مرييِّ ِلطالِِبْي االستنكاف الضَّ

اء 
َّ
بالُقر  

ُّ
ق تخت�س

َ
ْلح

ُ
الم الَّتي يحويها هذا  المعلومات  اإنَّ  )مالحظة: 

ة 
َّ

المخت�ص والأنظمة  القوانين  تكون  وقد  واأمريكا.  ين 
ِّ
الأمريكي

ا 
ًّ
اأي ذلك،  ومع  بلدك.  في  مختلفة  ة 

َّ
الع�صكري الخدمة  ِمن  بالإعفاء 

ي�صوع  ة 
َّ
فاإنَّ و�صي الَّذي تعي�س فيه،  والزَّمن  الَّذي تقطنه  البلد  كان 

النِّعمة  ا 
ً
دائم عطينا 

ُ
�صي فهو  ر. 

َّ
تتغي ل  اأعداءنا   

َّ
ُنِحب باأن  الوا�صحة 

الَّتي نحتاج اإليها لإطاعة و�صاياه.(

ة نظرة عامَّ

َيْطَرحه  الَّذي  ائع  ال�صَّ وؤال  ال�صُّ ُمقاومة، فاإنَّ  الالَّ النَّا�س عن  اأَُحدِّث  عندما 

بَّان في اأغلب الأحيان هو: "ماذا ينبغي اأْن اأفعل بخ�صو�س التَّ�صجيل في  ال�صُّ

 
ِّ
الإلزامي بالتَّجنيد  ي�صمح  ة؟" )وهو نظام  الع�صكريَّ للخدمة  الحتياط  نظام 

 ) للذكور اإذا لم يكن هناك عدٌد كاٍف في الجي�س ِمن خالل التَّجنيد الختياريِّ

ح هو اأنَّ هوؤلء بلغوا �ِصنَّ الثامنة ع�صرة واأنَّ التَّ�صجيل في  يناريو الُمَرجَّ وال�صِّ

لهم  ينبغي  ماذا  لذلك،  و�صيًكا.  بات  قد  ة  الع�صكريَّ للخدمة  الحتياط   نظام 

اأْن َيفعلوا؟

ى اتِّ�صالٍت ِمن اأ�صخا�ٍس ما يزالون في الجي�س  وفي اأوقاٍت كثيرة، اأتلقَّ

بالبقاء  لهم  َي�صمح  ل  �صميرهم  اأنَّ  حال  في  ِفعله  يمكنهم  ا  َعمَّ  لي�صاألوني 

في الجي�س.
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ن  اأتمكَّ اأْن  هو  اأرجوه  وما  الق�صير.  الُمْلَحق  هذا  اأكتب  اأْن  ُت 
ْ
ر

َّ
َقر لذلك، 

هي  والحقيقة  ائعة.  ال�صَّ الأ�صئلة  عن  الإجابة  ِمن  الُمْلَحق  هذا  خالل  ِمن 

هذه  في  اأنف�صهم  َيجدون  ِلَمن  ام  الأيَّ هذه  في  رة  ُمتوفِّ كثيرة  معلومات  اأنَّ 

ك حين َتبتدئ في البحث عن معلومات  المواقف. ولِكن يقت�صي التَّنويه اإلى اأنَّ

معلومات  دائًما  تجد  ل  قد  ك  فاإنَّ ُمقاومة،  والالَّ ميريِّ  ال�صَّ ال�صتنكاف  عن 

ك  نابعة ِمن اأ�صخا�ٍس لديهم اتِّجاهات ومواقف تهدف اإلى َتْمِجيد اهلل. بل اإنَّ

لطة ول  ة لأمريكا اأو لل�صُّ ائدة ُمناِه�صَ وح ال�صَّ
ُّ
�صتجد في اأغلب الأحيان اأنَّ الر

ُمقاومة. ة لالَّ وح الم�صيحيَّة الَحقَّ
ُّ
ُتَمثِّل الر

ة، ول �ِصيَّما اإذا كنَت في  ام اأْن َتزور اأيَّ مكتبة عامَّ ويمكنك في هذه الأيَّ

ا ي�صاعدك في العثور على الَمراِجع الَّتي تبحث عنها،  الجي�س، واأْن َتِجد �صخ�صً

وفي الح�صول على ُن�صخة منها في الحال. ولِكن يجب عليك اأْن َتحتر�س ِمن 

وح الكامنة وراء تلك الَمراِجع. 
ُّ
الر

هادة الشَّ

ْير في هذا الدَّرب، يجب  ك حين تبتدئ في ال�صَّ والأَهمُّ ِمن هذا ُكلِّه هو اأنَّ

�صالح  في  َتْخِدم  كنَت  �صواء  لذلك،  ُيراقبونك.  النَّا�س  اأنَّ  ر  تتذكَّ اأْن  عليك 

الجي�س  ِمن  لت�صريحك  بطلٍب  َتَتَقدَّم  اأْن  وتريد  اأفغان�صتان  في  ة  البحريَّ

"الآِم�س"  ا ِمن جماعة  اأو كنَت �صابًّ ا،  لعتباراٍت تتعلَّق با�صتنكافك �صميريًّ

في  وَترغب   (Lancaster Country) "لنكا�صتر"  ُمقاطعة  ِمن   (Amish)

)الَّذي  الوقت  َت�صتخِدم هذا  اأْن  تعبئة نموذج الإعالن عن ُمعتقداتك، يمكنك 

هادة اأمام الآخرين. فلم َيْخُطر  َت�صتغِرقه الإجراءات عادًة( لتقوية اإيمانك وال�صَّ

َتَراأَّ�َس جل�صة المحكمة للنَّظر في َطَلِبنا للتَّ�صريح  اأنَّ النَّقيب الَّذي  ببالي َقطُّ 

ا  اأي�صً هو  �صَيتقدَّم  ميريِّ  ال�صَّ بال�صتنكاف  تتعلَّق  لعتباراٍت  الجي�س   من 

بَطَلٍب ُمماِثٍل.
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�صميَّة، واذهب اإلى المقابالت المطلوبة منك، وَعبِّر 
َّ
لذلك، امالأ النَّماذج الر

ِمن  ِمن حياتي  الوقت  هذا  وقد كان  غون.  ُي�صْ فالنَّا�س  بثقة.  قناعاتك  عن 

ا.  اأكثر الأوقات الَّتي تبارْكُت فيها روحيًّ

نََمط حياتك ُمِهمٌّ

اأمام  َتْمُثل  اأو  الجي�س  في  كنَت  �صواء  به،  القيام  ُيمكنك  �صيٍء  اأَهمَّ  اإنَّ 

مجل�س التَّجنيد، هو اأْن َتحيا ُمعتقداتك بقناعة. فمجل�س التَّجنيد يبحث عن 

ْدق. �صيٍء واحٍد وهو ال�صِّ

بالجنود  الُمخت�سِّ  النِّظام  ِمن  ا  حرفيًّ ُمقتب�ٌس  َن�سٌّ  يلي  ما  وفي 

. ويقول هذا النِّظام  اغبين في تقديم طلب ا�صتنكاٍف �صميريٍّ
َّ
الأمريكيِّين الر

:(AR 600-43) الَّذي ُيعَرف با�صم

ا في  تقدِّمون يرغبون حقًّ
ُ
 هو لي�س ما اإذا كان الم

َّ
"اإنَّ العتبار الأَهم

ا، بل اأْن يكونوا �صادقين في قناعاتهم. 
ًّ
ميري َتْنِكفين �صَ

ْ
�ص

ُ
اأْن يكونوا م

حايد 
ُ
الم النَّزيه  التَّقييم  خالل  ِمن  فيكون  دق 

ِّ
ال�ص ِمن  ق  قُّ َ

التَّح ا 
َّ
اأم

جملها – الما�صية والحا�صرة. و�صوف 
ُ
لتفكير ُكلِّ �صخ�ٍس وحياته بم

ة 
َّ
ما الأدلَّة الخارجي

َّ
ا دقيًقا، ول �ِصي

ً
�س �صلوك الأ�صخا�س فح�ص

َ
فح

ُ
ي

يكون  و�صوف  بها.  يوؤمنون  الَّتي  المعتقدات  بح�صب  �صلوكهم  على 

ُكلِّه هي  ... والغاية ِمن هذا   في تقييم طلبهم. 
ٌ
الأمر وزٌن كبير لهذا 

ُمَقدِّم  اأق�ال  مع  وتواُفقها  المزعومة  المعتقدات  ة 
َّ
ح �صِ ِمن  ق  قُّ َ

 التَّح

لب واأفعاله."  الطَّ

 ،
ِّ
ِزرٍّ تقوم بها على حا�صبك الآِلي َكْب�صة  َتَتبُّع ُكلِّ  َي�ْصُهل فيه  وفي ع�صٍر 

ُدر  ق ِمن ُكلِّ "َقْوٍل وِفْعٍل" َي�صْ وُكلِّ ا�صتخداٍم لبطاقتك الئتمانيَّة، فاإنَّ التَّحقُّ
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واأَقلُّ  بنف�صها.  نف�صها  ُتعِلن عن  ا. فالحقيقة  اأموًرا كثيرة جدًّ يك�صف  قد  ا  عنَّ

اإْن طاَلْبَت  ُمْحِرًجا  اأنَّ الأمر قد يكون  اأن هو  ال�صَّ ُيقال في هذا  اأْن  ما ُيمكن 

ة لأنَّ �صميرك ل َي�صمح لك الَبتَّة بدخول الجي�س  باإعفائك ِمن الخدمة الع�صكريَّ

ل فيه  ب�صبب قناعاتك الم�صيحيَّة في وقٍت قد يكون مجل�س التَّجنيد قد َح�صَ

هر  على لئحة بالمواقع الإباحيَّة الَّتي ُقْمَت بزيارتها على الإنترنت في ال�صَّ

ًة عنيفًة! ك ا�صتريَت األعاًبا اإلكترونيَّ د اأنَّ الما�صي – عدا عن الفواتير الَّتي ُتوؤكِّ

اِء ِمْن َبْيِت اهلِل. َفاإِْن  ُه الَوْقُت لْبِتَداِء الَق�صَ نَّ
اإنَّ الكتاب المقدَّ�س يقول: "لأَ

زاوية  وِمن   
اهلِل؟"1 اإِْنِجيَل  ُيِطيُعوَن  َل  ِذيَن  الَّ ِنَهاَيُة   

َ
ِهي َفَما  ا،  ِمنَّ ًل  وَّ

اأَ َكاَن 

َتنقية  على  َعِمَلْت  قد  وال�صطهاد  القوميَّة  الماآ�صي  اأوقات  فاإنَّ  تاريخيَّة، 

الكني�صة وَتطهيرها. 

ل: إذا كنَت يف مرحلة التَّسجيل يف  االحتمال األوَّ
 نظام االحتياط للخدمة العسكريَّة 

)عند اإتماِمَك �ِصنَّ الثامنة ع�صرة(

 (Central Committee for ا ة للُم�صتنِكفين �صميريًّ تقول اللَّجنة المركزيَّ

:(CCCO) والَّتي ُي�َصار اإليها عادًة بالخت�صار Conscientious Objectors)

ا بالتَّ�صجيل في 
ًّ
 قانوني

ٌ
طاَلب

ُ
ك م ا، فاإنَّ

ً
ا َذَكر

ًّ
"اإذا كنَت مواطًنا اأمريكي

 (Selective Service System) ة 
َّ
الع�صكري للخدمة  الحتياط  نظام 

ة بين 
َّ
الزَّمني ة  دَّ ُ

الم (SSS) خالل  اإليه عادًة بالخت�صار  �َصار 
ُ
ي الَّذي 

ا 
ً
يوم  29 ولغاية  ع�صرة  الثامنة  �ِصنَّ  اإتماِمَك  ِمن  ا 

ً
يوم  30 قبل  ما 

طاَلبة 
ُ
ل�صِت م )اإذا كنِت فتاًة، فاأنِت  الثامنة ع�صرة.  �ِصنَّ  اإتماِمَك  بعد 

ه ل يمكنِك التَّ�صجيل. وهذا ل يعني  بت�صجيل ا�صمِك. والحقيقة هي اأنَّ

ة 
َّ

خا�ص عرو�س  لديه  التَّجنيد  ِنظام  ولِكنَّ   – يريدِك  ل  الجي�س  اأنَّ 
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على  الحا�صلين  الذُّكور  ة 
َّ
غالبي على  يجب  كذلك،  الفتيات!(  لتجنيد 

لوا للتَّجنيد حتَّى لو لم يكونوا 
ِّ
ج

َ
�ص

ُ
اأْن ي تَّحدة  ُ

اإقامة في الوليات الم

ة.
َّ
ة الأمريكي

َّ
حا�صلين على الجن�صي

طَلب 
ُ
ي و�صوف  ة. 

َّ
المحلِّي البريد  التَّ�صجيل في مكاتب  نماذج  وتتوافر 

 بَك، 
ِّ

 الخا�س
ِّ
مان الجتماعي منَك تعبئة ا�صمَك، وِجْن�صَك، ورقم ال�صَّ

ائمة، واأرقام الهاتف،  تة والدَّ وتاريخ الميالد، وعناوين اإقامتك الموؤقَّ

 تاأجيٍل 
ِّ
ة للمطاَلبة باأي

َّ
والتَّوقيع. ولِكنَّ النَّموذج ل يحوي خانة خا�ص

لبات ُتَقدَّم فقط  . فِمثل هذه الطَّ
ِّ
ميري اأو اإعفاءات ِمثل ال�صتنكاف ال�صَّ

 ت�صجيلك".
َّ
ه قد َتم ا باأنَّ

ً
ة وا�صتالمك اإ�صعار

َّ
ْنِدي

ُ
بعد التَّ�صجيل في الج

ميريِّ  ال�صَّ ال�صتنكاف  ا بطلب  ر�صميًّ َتتقدَّم  اأْن  اأخرى، ل يمكنك  بعبارة 

اأ�صياء  هناك  ذلك،  ومع  التَّجنيد.  لجنة  بمراجعة  اإ�صعاًرا  َتَت�َصلَّم  اأْن  بعد  اإلَّ 

ها �صت�صاعدك على التَّ�صجيل بنجاح  يمكنك القيام بها في هذه الأثناء اإذ اإنَّ

كُم�صتنِكٍف �صميريٍّ حين ياأتي وقت التَّجنيد.

ل قناعاتك وقت تََشكُّ

نظام  عليها  ز  ُيَركِّ الَّتي  الُكبرى  النُّقطة  اإنَّ  ُقلنا  اإْن  واب  ال�صَّ ُنجانب  ل 

َلْت فيه  ة اأو مجل�س التَّجنيد هو الوقت الَّذي َت�َصكَّ الحتياط للخدمة الع�صكريَّ

قد  ولكنَّك  ة،  الع�صكريَّ بالخدمة  يوًما  َيلتحق  لم  ا  �صابًّ كنَت  فاإْن  قناعاتك. 

ك  اأنَّ اإثبات  على  قادًرا  تكون  اأْن  َم�صلحتك  ِمن   ،
ِّ
الإلزامي للتَّجنيد  ُت�صَتدَعى 

ا قبل ا�صتالم اأوراق التَّجنيد. فالجي�س يحاول التَّفريق  كنَت ُم�صتنِكًفا �صميريًّ

ا والُجَبناء. بين الُم�صتنِكفين �صميريًّ

والحقيقة هي اأنَّ اأيَّ �صيٍء يمكنك القيام به الآن لتوثيق قناعاتك �صيكون 

َتْمُثل  التَّجنيد. فعندما  اأمام مجل�س  اإليك عند مثولك  القيمة بالنِّ�صبة  عظيم 
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اأف�صل  وقناعاتك هي  لمبادئك  قة  الُمَوثَّ الأِدلَّة  هذه  �صتكون  المجل�س،  اأمام 

ا. ُمعيٍن لك في هذا الوقت الَع�صيب. كذلك، فاإنَّ تاريخ هذه الوثائق ُمِهمٌّ ِجدًّ

تعبئة منوذج نظام االحتياط للخدمة العسكريَّة
 (Center on Conscience and War) والحرب  مير  ال�صَّ مركز  ُيَقدِّم 

ا بخ�صو�س التَّ�صجيل في نظام الحتياط  ن�صائح َقيِّمة للُم�صتنِكفين �صميريًّ

ة. وَيقترح المركز اأْن َتكُتب العبارة التَّالية بقلٍم اأ�صود وَخطٍّ  للخدمة الع�صكريَّ

بجميع  الحرب  ُتجاه  ا  �صميريًّ ُم�صتنِكٌف  "اأنا  النَّموذج:  و�صط  في  وا�صح 

 (I AM A CONSCIENTIOUS OBJECTOR TO WAR IN "اأ�صكالها

.ANY FORM)

التَّجنيد  مكاتب  لأنَّ  النَّموذج  هذا  ِمن  بن�صخة  َتحتِفظ  اأْن  عليك  ويجب 

وَيقترح  الحا�صوب.  على  المعلومات  اإدخال  بعد  الأوراق  هذه  ِمن  َتَتَخلَّ�س 

ا اأْن َتحتفظ بن�صخة ِمن هذا النَّموذج في َمَلفٍّ في كني�صتك  هذا المركز اأي�صً

ع فيه جميع الُم�صتندات الثُّبوتيَّة الَّتي لديك. المحلِّيَّة َت�صَ

الم”؟ ماذا لو كنُت أنتمي إىل إحدى "كنائس السَّ
واحدة  اإلى  النتماء  د 

َّ
ُمَجر اأنَّ  على  الحديثة  ة  الع�صكريَّ الأنظمة  َتُن�سُّ 

اإعفاٍء  على  للح�صول  َيكفي  ل  بُم�صالمتها  ا  تاريخيًّ المعروفة  الكنائ�س  ِمن 

اأنَّ  َيعني  وهذا   . ميريِّ ال�صَّ ال�صتنكاف  بدعوى  ة  الع�صكريَّ الخدمة  ِمن 

ة  المادَّ وَتُن�سُّ  خ�صيَّة.  ال�صَّ ُمعتقداتك  باإثبات  �صُتطاِلبك  ة  الُمخت�صَّ  الجهات 

)43-600( ِمن نظام الجي�س على ما يلي:

اإلى  تدعو  اأخرى  مجموعة  اأو  كني�صة  اإلى  النتماء  د 
َّ
ر

َ
ج

ُ
م "اإنَّ 

ا على 
ً
قاطع دلياًل  دُّ  َ

ع
ُ
ي ل  ِمن عقيدتها  زٍء 

ُ
 كج

ِّ
ميري ال�صَّ ال�صتنكاف 

عتقداته".
ُ
موقف المرء اأو م
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ُي�صاعد.  الُم�صالمة" لن  "الكنائ�س  اإحدى  اإلى  النتماء  اأنَّ  َيعني  ل  وهذا 

فالحقيقة هي اأنَّ ذلك قد ي�صاعد كثيًرا في تدعيم طلبك. ومع ذلك، اإْن كان 

ُكلُّ ما لديك لتقوله عند ُمثولك اأمام مجل�س التَّجنيد هو اأنَّ "الكني�صة َتقول 

ك �صتكون في ورطة كبيرة.  ذلك"، اعلم اأنَّ

َيعترف  ل  الجي�س  اأنَّ  وهي  تعرفها  اأْن  لك  ينبغي  اأخرى  نقطة  وهناك 

هم  فاإنَّ اأخرى،  بعبارة  الحروب.  جميع  ُتجاه  ميريِّ  ال�صَّ بال�صتنكاف  اإلَّ 

اأ�صخا�ٌس  بها  َيتقدَّم  الَّتي  ميريِّ  ال�صَّ ال�صتنكاف  حالت  على  يوافقون  ل 

َيعتر�صون على حروب ُمَعيَّنة دون غيرها. 

االحتمال الثَّاين: إذا كنَت ُملتِحًقا باجليش

ِكه، يجب عليك اأْن ُتْثِبت 
ْ
ا وترغب في َتر اإذا كنَت ُملتحًقا بالجي�س حاليًّ

بالجي�س  التحْقَت  ك  اأنَّ �صيفتر�صون  ذلك  وبخالف  َرْت.  تغيَّ قد  ُمعتقداتك  اأنَّ 

ات  الُقوَّ ِنظام  في  جاء  كما  ذلك  َن�سُّ  واإليك  احتياليَّة.  بطريقة  الأ�صل   في 

ة: ة الأمريكيَّ البحريَّ

َلْت لديه  ة َيمتلك معتقدات را�صخة َت�َصكَّ "اإنَّ ُكلَّ �صخ�ٍس في �صالح البحريَّ
اإعفاء بموجب  اًل للح�صول على  ة لي�س موؤهَّ َقْبل التحاقه بالخدمة الع�صكريَّ

2
." ميريِّ ال�صتنكاف ال�صَّ

الفقرة  ويقت�صي التَّنويه اإلى اأنَّ الَخطَّ الَّذي تراه اأ�صفل الكلمة "َقْبل" في 

الَّتي  الكلمة  هذه  اأنَّ  واأعتقد   .
ِّ
�صمي

َّ
الر النِّظام  في  هكذا  َوَرد  اآنًفا  الُمقتَب�صة 

َبع في تلك التَّحقيقات: ما الَّذي َتَغيَّر في حياتك؟  تحتها َخطٌّ ُتَبيِّن النَّهج الُمتَّ

كتابات  اكت�صْفَت  هل  قلبك(؟  في  الإيمان  َت 
ْ
اختبر )اأْي:  ثانيًة  ُوِلْدَت  هل 

ة الأولى في حياتك الَّتي َتقراأ فيها 
َّ
الكني�صة الأولى؟ هل كانت هذه هي الَمر

الِعَظة على الَجَبل )اإنجيل متَّى / الأ�صحاحات 5-7(؟ ما الَّذي جعلك ُتَغيِّر 

ة؟ قناعاتك بعد التحاقك بالخدمة الع�صكريَّ
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حلة الرِّ

ة  ل الَّذي ينبغي لك القيام به هو الذَّهاب اإلى المكتبة العامَّ يء الأوَّ اإنَّ ال�صَّ

 . ميريِّ ة بعمليَّة ال�صتنكاف ال�صَّ والح�صول على ُن�صخة ِمن الأنظمة الُمخت�صَّ

الع عليها: وفي ما يلي لئحة بالأنظمة المختلفة الَّتي قد يلزمك الطِّ

	• Army Regulation 600-43.

	• Naval Military Personnel Manual (MILPERSMAN) 

1900-020, Convenience of the Government Separation 

Based on Conscientious Objection.

	• Marine Corps Regulation: MCO 1306.16 E.

	• Air Force Regulation: AFI 36-3204.

	• Coast Guard Regulation: COMDTINST 1900.8.

ا  َرْت حقًّ اإنَّ هذه الوثائق هي َبَركة عظيمة. واإْن كانت ُمعتقداتك قد َتَغيَّ

لم�صلحتك.  َتكون  قد  الأنظمة  هذه  فاإنَّ  ة،  الع�صكريَّ بالخدمة  التحاقك  بعد 

والحقيقة هي اأنَّ اتِّباعك لهذه الإجراءات يمكن اأْن ُيَجنِّبك َمزاِلق قد ُتْف�صي 

الوثائق  اأنَّ هذه  اأ�صهد  واأنا  ف. 
ِّ
ُم�َصر ت�صريًحا غير  الخدمة  ِمن  َت�صريحك  اإلى 

والم�صتندات كانت َعْوًنا كبيًرا لنا في اأثناء الإجراءات. 

ًل، على ِغرار الَمَدِنيِّين الَّذين  ول ُبدَّ ِمن التَّنويه اإلى ب�صع نقاٍط ُهنا. اأوَّ

اإلَّ  ة، فاإنَّ الجي�س ل َيعترف  لون في نظام الحتياط للخدمة الع�صكريَّ ُي�َصجِّ

ه ل ُيواِفق  ميريِّ التَّامِّ لجميع الحروب. بعبارة اأخرى، فاإنَّ بال�صتنكاف ال�صَّ

َي�صتنكرون  اأ�صخا�ٌس ل  َيَتَقدَّم بها  الَّتي  ميريِّ  ال�صَّ ال�صتنكاف  على طلبات 

الحروب ُكلَّها. 
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الم�صوؤولون  عليك  َيعِر�س  َقد  الإجراءات،  ِمن  رة  ُمَبكِّ مرحلة  في  ثانًيا، 

ا "غير ُمحاِرب". ويجب عليك اأْن  الموافقة على طلبك ِمن خالل جعلك َع�ْصكريًّ

ة َتُن�سُّ على  �س، فاإنَّ الأنظمة الع�صكريَّ
ْ
ه في حال قبولك هذا الَعر اأنَّ َتعرف 

ك ل ت�صتطيع اأْن ُتَغيِّر راأيك لحًقا واأْن ُتطاِلب بت�صريحك ِمن الجي�س بدعوى  اأنَّ

ا.  ا�صتنكافك �صميريًّ

اإذا َخَرْقَت باأيِّ �صكٍل ِمن  ك  اأنَّ ا على  اأي�صً َتُن�سُّ  اأنظمة الجي�س  اإنَّ  ثالًثا، 

جديًرا  تكون  لن  ك  فاإنَّ  ، الع�صكريِّ الزِّيِّ  معايير  اأو  لوك  ال�صُّ قواعد  الأ�صكال 

. لذلك، يجب عليك في هذا الوقت  ميريِّ ة لال�صتنكاف ال�صَّ بالإجراءات العاديَّ

عن  َغيُّب  التَّ َتَجنَّب  كذلك،  ا�صتطاعتك.  قدر  والقوانين  الأنظمة  ُتراعي  اأْن 

 .
ٍّ
ة دون اإْذٍن ر�صمي الخدمة الع�صكريَّ

ا ِمن  ًفا وقانونيًّ
ِّ
 َيمنح ت�صريًحا ُم�َصر

َّ
اأنَّ الجي�س الأمريكي والحقيقة هي 

 في قناعاتهم. 
ٍّ
ة لأولئك الَّذين ُيْثِبتون حدوث تغييٍر حقيقي الخدمة الع�صكريَّ

عنها  المن�صو�س  القانونيَّة  الإجراءات  جميع  َتجتاز  اأْن  عليك  يجب   ولِكن 

في الأنظمة.

مرييِّ م بطلب االستنكاف الضَّ َقدُّ التَّ

ُيمكن  َقيًِّما  كتاًبا  ا  �صميريًّ للُم�صتنِكفين  ة  المركزيَّ اللَّجنة  َعْت  َو�صَ لقد 

الكتاب  عنوان  ا  اأمَّ  . ميريِّ ال�صَّ ال�صتنكاف  اإجراءات  جميع  في  ُير�صدك  اأْن 

 (Advice for الُم�َصلَّحة"  ات  الُقوَّ في  ا  �صميريًّ للُم�صتنِكفين  "ن�صائح  فهو: 

اإعداد  ِمن  وهو   .Conscientious Objectors in the Armed Forces)

.(Robert A. Seeley) "وتاأليف "روبرت اأ. �صيلي

ا  لب، فاإنَّ الإجراءات هي ذاتها لأغلبيَّة الأ�صخا�س. اأمَّ وحال تقديمك الطَّ

الخطوات فهي كالتَّالي:
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. لِّ �صَ  )1

ُخذ قراًرا.  )2

اح�صل على ُن�صخة ِمن الأنظمة ِمن فرعك اأو وحدتك في الجي�س.  )3

يء الَّذي جعلك  دة ُتَبيِّن فيها قناعاتك، واذكر تحديًدا ال�صَّ 4(  اكتب ُم�َصوَّ

ة. ُتَغيِّر راأيك بعد التحاقك بالخدمة الع�صكريَّ

د  5(  اجمع ر�صائل ِمن الأ�صدقاء، والعائلة، واأيِّ �صخ�ٍس ُيمكن اأْن يوؤكِّ

اأنَّ ما تقوله بخ�صو�س معتقداتك �صحيح.

ذلك  كان  اإْن  ُي�صاعدك  اأْن  الم�صيحيِّين  الُم�صيرين  اأحد  ِمن  6(  اطلب 

ممكًنا.

�صارك ما كتْبَته مع ُم�صيرك.  )7

َقدِّم النَّموذج بعد تعبئته.  )8

ُجْهٍد  "ُكلَّ  الجي�س  يبذل  اأْن  المفَتَر�س  ِمن  النَّموذج،  تقديم  9(  بعد 

الَّتي  معتقداتك  مع  كثيًرا  تتعار�س  ل  مهامَّ  لت�صليمك  ممكن" 

ه لن ُت�ْصَند اإليك اأيُّ اأعماٍل تتطلَّب  ْحَت عنها. وهذا يعني عادًة اأنَّ اأْف�صَ

الح.  ا�صتخدام ال�صِّ

 
ِّ
ة، ومقابلة الخت�صا�صي ي�س الُمْلَحق بالوحدة الع�صكريَّ 10(  مقابلة الق�صِّ

ابط الَّذي �صُيَحقِّق في طلبك. ، واأخيًرا الُمثول اأمام ال�صَّ
ِّ
النَّف�صي

، و�صارك اإيمانك مع الآخرين! لِّ انتظر، و�صَ  )11

َّبُّ في حياتك!
ني عن ما فعله الر

ْ
َرا�ِصْلني واأخِبر  )12
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بريطانيَّة- كلمة  هي   (allegiance) "َولء"  الُمترَجمة  الكلمة  اإنَّ 

ِل�صيِّده".  الَعْبد  "َولء  ا:  حرفيًّ َتعني  وهي  الأ�صل،  في   "legaunce" ة   فرن�صيَّ

وِمن معانيها:

ريح الَّذي َيدين به المواطن لَمِلِكه   اأو ال�صَّ
ُّ
ْمِني د ال�صِّ َعهُّ باط اأو التَّ

ِّ
1-  الر

اأو حكومته، اأو واجب اإخال�س المرء لَمِلِكه اأو حكومته اأو دولته.

ما  اأو  ٍة،  ق�صيَّ اأو  جماعٍة،  اأو  ل�صخ�ٍس،  التَّكري�س  اأو   2-  الإخال�س 

�صابه ذلك. 

واجبات الخادم ِمن نحو �َصيِّده.   -3





ٍة ْيُر على أرٍض جافَّ الفصل 1: السَّ

ة  الع�صكريَّ الخدمة  اأداء  رف�س  في  بالحقَّ  يطاِلُب  �صخ�س  هو  ا  �صميريًّ 1  الم�صتنِكف 

مير اأو الدِّين. )المترِجم( ة الفكر اأو ال�صَّ ِّيَّ
انطالًقا ِمن ُحر

"مايك كوك�س":  ة  ِمن ق�صَّ "اآلمو" ماأخوذة  ن  ِح�صْ المذكورة عن  الحقائق  2  بع�س 

مل" نقاًل عن الموقع التَّالي: 
َّ
"َخطٌّ في الر

http://www.texasescapes.com /MikeCoxTexasTales/ Line-in-the-

Sand-Alamo-History.htm.

حيح الفصل 3: اخلروج على امَلسار الصَّ

 (History of the الدُّوناِطيِّين"  "تاريخ   ،(David Benedict) بينيدكت  1  ديفيد 

(Donatists، )�س. 39( ِمن من�صورات: 

Providence: Nickerson, Sibley & Co., 1875, p. 39.

ة  ُمن�صقَّ اأخرى  الوقت، كانت هناك جماعة  ه، في ذلك  اأنَّ اإلى  ُهنا  التَّنويه  2  يقت�صي 

�صَمْت  اتَّ وقد   ."Circumcellions" با�صم  ُيعَرفون  كانوا  والَّذين  الدُّوناِطيِّين،  ِمن 

هذه الجماعة بمجادلتها العنيفة مع الكاثوليكيِّين. ومع اأنَّ الدُّوناطيِّين لم يكونوا 

ينتمون جميًعا اإلى هذه الجماعة، فاإنَّ ال�صطهاد وقع عليهم اأجمعين.

 ،5  :16 ثيودو�صيو�س  قوانين  "مخطوطة  هو  المعلومات  لهذه   
ُّ
ئي�صي

َّ
الر 3  الم�صدر 

لهذه  اآخر  ُت على م�صدٍر 
ْ
َعثر وقد   .(Codex Theodosianus, 16:5, 54)  "54

المعلومات في المو�صوعة التَّالية:

Simon Swain, Mark Edwards, Approaching Late Antiquity: The 

Transformation from Early to Late Empire. London: Oxford 

University Press, 2004, p. 145.

املالحظات
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للمعمداِنيِّين"  ر  الُمخت�صَ "التَّاريخ   ،(G. H. Orchard) اأورت�صارد  هـ.   4  ج. 

(A Concise History of the Baptist)، الف�صل 2، الجزء 10، ِمن من�صورات: 

Nashville: Southwestern Publishing House, 1855.

�صالة 93، الف�صل 2" 
ِّ
5  "اأوغ�صطينو�س اأ�صقف هيبُّو" (Augustine of Hippo)، "الر

ا:  (Epistle 93, Chapter 2). انظر اأي�صً

Allan D. Fitzgerald and John C. Cavadini, Augustine Through 

the Ages: An Encyclopedia. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans 

Publishing, p. 876.

 هو:
ُّ
المرجع الأ�صا�صي  6

Augustine of Hippo, De Correct. Donatist, c. 6, § 24.

ا على هذا القتبا�س في المرجع التَّالي:  ُت اأي�صً
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الخروج 34: 9-5  6
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اإنجيل لوقا 22: 49  19

اإنجيل َمتَّى 26: 53-51  20
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Clement of Alexandria, Maximus Sermon, Ante-Nicene Fathers 
(Vol. 2, p. 581). Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 
1986.
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p. 154). Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1986.
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:)370



255 املالحظات
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 (Christian Research Institute  "53 الإ�صدار   – ة  الم�صيحيَّ البحوث  معهد 

(Magazine, GLIMPSE #53. ولأنَّ جميع الباحثين ُي�صيفون الكلمة "كني�صة" 
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Origen, Against Celsus, Ante-Nicene Fathers (Vol. 4, p. 621). 
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 ،1 )الُمَجلَّد  ومانيَّة" 
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الَكَن�ِصي "التَّاريخ  2  يو�صابيو�س، 
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Second Series (Bk. 3, Ch.1). Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans 
Publishing Co., 1986.

ل�صلة  ال�صِّ َبعَدُه،  وما  نيقيَّة  َمْجمع  اآباء  مجموعة  ُق�ْصَطْنطين،  "حياة  5  يو�صابيو�س، 

الثَّانية" )الُمَجلَّد 3، الف�صل 15(:

Eusebius, Life of Constantine, Nicene and Post-Nicene Fathers, 

Second Series (Bk. 3, Ch.15). Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans 
Publishing Co., 1986. 

ة الم�صيحيَّة، ِمن الكني�صة الباِكَرة اإلى وقتنا الحا�صر"  6  ج�صتو، ل. كونزالي�س، "ِق�صَّ

)�س. 123(:

Justo L. Gonzalez, The Story of Christianity, The Early Church to 

the Present Day, Peabody: Prince Press, 2004, p. 123.

7  فيليب �صاف، "تاريخ الكني�صة الم�صيحيَّة" )الُمَجلَّد 3، �س. 16(:

Philip Schaff, History of the Christian Church (Vol. 3, p. 16). 
Peabody: Hendrickson Publishers, Inc., 1996.
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ل�صلة  ال�صِّ َبعَدُه،  وما  نيقيَّة  َمْجمع  اآباء  مجموعة  ُق�ْصَطْنطين،  "حياة  8  يو�صابيو�س، 
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ون اأمريكا" )�س. 16(: مايك اأتنيب، "كيف اأنقذ الميثوديُّ  11

Mike Atnip, How the Methodists Saved America. Newmanstown, 

Pennsylvania: Primitive Christianity Publishers, p.16.

هداء" )�س. 741(: ثيليمان ج. فان براغت، "ِمراآة ال�صُّ  12

Thieleman J. Van Braght, The Martyrs Mirror. Scottdale: Herald 

Press, 1990, p.741.

�صالة اإلى الِعبراِنيِّين 12: 1 و 2
ِّ
الر  13



َوالٌء ِمن نَوٍع آَخر260

الفصل 10: امَلْمَلَكتان

اإنجيل َمتَّى 22: 21  1

�ُصل 17: 6
ُّ
اأعمال الر  2

ا 18: 33 اإنجيل يوحنَّ  3

ا 18: 34 اإنجيل يوحنَّ  4

ا 18: 35 اإنجيل يوحنَّ  5

ا 18: 36اأ اإنجيل يوحنَّ  6

ا 18: 36ب اإنجيل يوحنَّ  7

ا 18: 37اأ اإنجيل يوحنَّ  8

ا 18: 37ب اإنجيل يوحنَّ  9

ا 18: 37ب اإنجيل يوحنَّ  10

ر�صالة تيموثاو�س الثَّانية 2: 4-3  11

الفصل 11: رومية 13

ر�صالة رومية 13: 5-1  1

ا 19: 3 اإنجيل يوحنَّ  2

ا 19: 6-5 اإنجيل يوحنَّ  3

ا 19: 10 اإنجيل يوحنَّ  4

ا 19: 11-10 اإنجيل يوحنَّ  5

ر�صالة رومية 13: 7-5  6

ميا 25: 9-8
ْ
اإر  7

ميا 25: 12
ْ
اإر  8

اإ�صعياء 44: 28  9

10  ترتليانو�س، "ر�صالة عن الوثنيَّة، مجموعة اآباء ما قبل َمْجمع نيقيَّة" )الُمَجلَّد 3، 

�س. 73(:

Tertullian, On Idolatry, Ante-Nicene Fathers (Vol. 3, p. 73). Grand 
Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1986.

ر�صالة رومية 12: 21  11



261 املالحظات

ميا 27: 6-5
ْ
اإر  12

دانيال 4: 17  13

اأمثال 21: 1  14

الفصل 12: َولِيِّي هو اهلل

ر�صالة رومية 12: 21-17  1

 ،3 الة، مجموعة اآباء ما قبل َمْجمع نيقيَّة" )الُمَجلَّد  2  ترتليانو�س، "ر�صالة عن ال�صَّ

�س. 691-690(:

Tertullian, On Prayer, Ante-Nicene Fathers (Vol. 3, pp. 690–691). 
Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1986.

الفصل 13: الهوت االستشهاد

ر�صالة كورنثو�س الأولى 1: 20-18  1

اإنجيل َمتَّى 10: 16  2

 ،3 )الُمَجلَّد  نيقيَّة"  َمْجمع  قبل  ما  اآباء  مجموعة  مرقيون،  دَّ  "�صِ  3  ترتلياُن�س، 

�س. 415(:

Tertullian, Against Marcion, Ante-Nicene Fathers (Vol. 3, p. 415). 
Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1986.

اإنجيل َمتَّى 20: 22  4

اإنجيل َمتَّى 20: 23  5

اإنجيل لوقا 9: 23  6

اإنجيل َمتَّى 16: 25-23  7

ا 16: 33-1 اإنجيل يوحنَّ  8

ر�صالة فيلبِّي 1: 21  9

ر�صالة تيموثاو�س الثَّانية 3: 12-10  10

ر�صالة رومية 8: 39-35  11

ا 12: 24 اإنجيل يوحنَّ  12

ر�صالة فيلبِّي 3: 10  13



َوالٌء ِمن نَوٍع آَخر262

ر�صالة كورنثو�س الأولى 6: 7  14

ر�صالة رومية 12: 1  15

:)63-62 جون د. روث، "اختيار ُمناَه�صة الحرب: َنظرة م�صيحيَّة" )�س.    16

John D. Roth, Choosing Against War: A Christian View. 
Intercourse, PA: Good Books, 2002, p. 62–63.

ة: مو�صوعة المانونايت الأنابابت�صت العالميَّ  17

The Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia at:
http://www.gameo.org/.

هوت الُمعا�صر لالأنابابت�صت" )�س. 117(: مقَتب�صة عن توما�س فينغر، "الالَّ  18

Thomas Finger, A Contemporary Anabaptist Theology (Hans Hut, 
Gospel of All Creatures). Downers Grove, Illinois: InterVarsity 
Press, 2004, p.117.

اآذار/  ،174 العدد   ،" الحقِّ "راية  مجلَّة   ،" الآيريُّ وال�س  "جون  روبرت�س،  19  موري�س 

مار�س 1978:

Maurice Roberts, "John Welsh of Ayre," The Banner of Truth 
Magazine, No. 174, March, 1978.

2 :5 
ِّ
هوتي ا الالَّ روؤيا يوحنَّ  20

5 :5 
ِّ
هوتي ا الالَّ روؤيا يوحنَّ  21

7-6 :5 
ِّ
هوتي ا الالَّ روؤيا يوحنَّ  22

10-9 :5 
ِّ
هوتي ا الالَّ روؤيا يوحنَّ  23

الفصل 14: ُهَو أَْم ِهَي؟

اإنجيل لوقا 12: 12-11  1

ر�صالة رومية 13: 4  2

اإنجيل َمتَّى 13: 32-31  3

�صين كاليبورن، "الثَّورة الَّتي ل ُتقاَوم" )�س. 336(:  4

Shane Claiborne, The Irresistible Revolution. Grand Rapids: 
Zondervan, 2006, p. 336.

8-7 :13 
ِّ
هوتي ا الالَّ روؤيا يوحنَّ  5

10 :13 
ِّ
هوتي ا الالَّ روؤيا يوحنَّ  6



263 املالحظات

12 :14 
ِّ
هوتي ا الالَّ روؤيا يوحنَّ  7

اإنجيل َمتَّى 26: 52  8

11 :12 
ِّ
هوتي ا الالَّ روؤيا يوحنَّ  9

الفصل 15: دعوة امَلْذبَح

ا 18: 37 اإنجيل يوحنَّ  1

اإنجيل َمتَّى 11: 12  2

اإنجيل لوقا 16: 16  3

ُق�س 1: 15-14
ْ
اإنجيل َمر  4

ر�صالة رومية 3: 4  5

ُق�س 10: 28
ْ
اإنجيل َمر  6

ُق�س 10: 29 و 30
ْ
اإنجيل َمر  7

الفصل 13: الهوت االستشهاد

Agnus Dei, by Francisco de Zurbarán. 38 cm × 62 cm. Oil on 
canvas. Museo del Prado, Madrid

امُلْلَحق

ر�صالة بطر�س الأولى 4: 17  1

  MCO 1306. 16E ج:  الفقرة  16ي،   ،1306 ة  الأمريكيَّ ة  البحريَّ  2  نظام 

paragraph C.




	Blank Page

