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2001

كلية دار الكلمة
�صاحة  وموقع  مرير  جبل  موقع  موقعني:  يف  م�صتمرٌّ  الكلية  يف  العمل  اإنَّ   

املدب�صة:

اأوًل: موقع مرير: مدر�سة دار الكلمة النّموذجيّة
1( مقّدمة

اأّول  ا�صرتاه  مرير  جبل  على  املبنّية  الّنموجّية  الكلمة  دار  مدر�صة  موقع  اإنَّ   

راع لكني�صة امليالد الّلوثريّة املر�صل الأملايّن Samuel Mueller �صنة 1868 ومّت 
ت�صجيل املوقع على ا�صمه، وظّل املوقع حتت اإدارة كني�صة امليالد الإجنيلّية الّلوثريّة 
ت�صجيل  مّت   1952 �صنة  ويف   .1919 �صنة  الربيطايّن  النتداب  �صادره  اأْن  اإىل 
م�صت�صفى  نقل  وقد  الها�صمّية،  الأردنّية  اململكة  مالّية  وزارة  ا�صم  على  املوقع 
الأمرا�س العقلّية اإىل العمارة اجلميلة جّدا املقامة عليه والتي كانت تعرف با�صم 
)Armenische Waisenhaus( اأي »امليتم الأرمني« اّلذي مّت الحتفال بافتتاحه 
�صنة 1898 اأثناء زيارة القي�رش الأملايّن اإىل فل�صطني. وبعد ذلك، ويف ال�ّصبعينّيات 
والّثمانينّيات مّت بناء عمارة املحكمة وال�ّصوق املركزّي والإطفائّية وبنايات عاّمة 

اأخرى على اأر�صه.
اخلارجّية  وزارة  من  وبدعم  الفل�صطينّية،  الوطنّية  ال�ّصلطة  و�صول  ومع   
يا�رش عرفات مر�صوما  الّرئي�س  اأ�صدر  بذلتها  الّتي  اإىل اجلهود  بالإ�صافة  الأملانّية 
بتخ�صي�س جزٍء من اجلبل ليتّم ا�صتعماله يف بناء ادار الكلمة عليه. وكان عمل 
الّرئي�س عرفات هذا انطالقا من اإميانه اأنَّ هذه املوؤ�ّص�صة الفل�صطينّية �صتكون نواة 

الّثقافية.  والّدرا�صات  والّت�صالت  واملو�صيقا  الفّن  على  ترّكز  منوذجّية  لكلية 
عرفات  الّرئي�س  من  كلٌّ  و�صع   ،1998 ثاين  كانون  �صهر  من  ال�ّصاد�س  ويف 
واملطران منيب يونان، مطران الكني�صة الإجنيلّية الّلوثريّة يف فل�صطني والأردّن 
حجر الأ�صا�س لأكادميّية دار الكلمة بح�صوراملطران كري�صتيان كراو�س رئي�س 
من  اأكرث  من  الّلوثريّة  الكني�صة  قادة  من  كبري  وح�صد  العاملّي  الّلوثرّي  الحّتاد 

ع�رشين دولة.
وتهدف مدر�صة دار الكلمة الّنموذجّية، وهي الأوىل من نوعها، اأْن تقّدم   
هدف  يكون  وبهذا  كامل،  ب�صكل  الفرد  يطّور  ومبتكرا  جديدا  تربويًّا  نظاما 
فل�صطني  اأطفال  م�صتقبل  حت�صني  يف  امل�صاعدة  هو  ال�ّصامل  الّنموذجّية  املدر�صة 
عن طريق تطوير فكرهم وخماطبة احتياجاتهم الّروحّية. اإنَّ مدر�صة دار الكلمة 
بيت  يف  الّلوثريّة  املدر�صة  اأْر�صته  الرّتبية  يف  طويل  تقليد  على  تبني  الّنموذجّية 
بيت  يف  الّلوثريّة  املدر�صة  يجعل  مّما  تقريبا  �صنة   150 عمره  تاريخ  وهذ  حلم. 
املبتكرة  الربامج  الّلوثريّة يف املنطقة. ومن خالل  اأقدم املدار�س  حلم واحدة من 
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الّنموذجّية طالبها ملواجهة حتّديات  الكلمة  دار  �صتعتمدها؛ حت�رش مدر�صة  الّتي 
القرن احلادي والع�رشين. وتقّدم املدر�صة الّنموذجّية لطالبها مرافق حديثة وا�صعة 
لطاّلبها  تقّدم  الّتعليم  يف  ال�ّصمويّل  بنهجها  فاملدر�صة  الّدولّية.  املعايري  اإىل  ترقى 
ّفّية مثل  تعليما اأكادميّيا ممتازا وتدريبا ِمْهنّيا، اإ�صافة اإىل حزمة من الّن�صاطات الاّل�صَ

املو�صيقا والفّن والّريا�صة وتكنولوجيا الّت�صالت.

2( التّحّديات
تاأ�صي�س مدر�صة دار الكلمة الّنموذجّية  كانت هناك عّدة حتّديات واجهها   
منذ البداية؛ ملحدوديّة الوقت وقلق الأهل والّتمويل كانت كّلها ق�صايا علينا اأْن 

نتعامل معها ونحاول اأْن نتغّلب عليها.
 اأ ( حمدوديّة الوقت

بداأ بناء املدر�صة الّنموذجّية مبا�رشة بعد اأْن و�صع وزير الرّتبية الّنويجي حجر   
الأ�صا�س يف جبل مرير يف 28 ت�رشين ثاين 1999. وكان علينا اأْن ننهي الق�صم 
الأّول من املرحلة الأوىل باأ�رشع ما ميكن نظرا للموقع املكتّظ حيث كان اأولدنا، 
واحلاجة اإىل م�صاحة اأكرب لتنفيذ روؤيتنا ب�صكل فّعال. وهذا كان يعني بناء عمارة 
م�صاحتها 4000 مرت مرّبع؛ لكي نبداأ ال�ّصنة الّدرا�صّية 2001/2000 يف املبنى 
ّيق، مّت اإنهاء املرحلة الأوىل من املدر�صة  اجلديد. وبالّرغم من اجلدول الّزمنّي ال�صّ
الّنموذجّية يف ت�صعة اأ�صهر، وهو وقت قيا�صّي، مّما �صمح لها اأْن تفتح اأبوابها يف 3 
اأيلول �صنة 2000 ل�صتقبال 237 طالًبا و21 معلًما بدوام كامل و�صبعة معلمني 

بدوام جزئّي.
ب( قلق الأهل وخماوفهم

وبادىء ذي  الكلمة.  دار  حتّدّيات  اأكرب  اأحَد  وقلقهم  الأهايل  كان خوف   
بدء كّنا بحاجة اأْن َنرِبَّ بالوعود الّتي قطعناها لالأهايل يف ال�ّصنة املا�صية؛ اأْن ننتقل 
اإىل املدر�صة اجلديدة حّتى يكون لالأطفال م�صاحة كافية للّدرا�صة والّلعب، وكان 

علينا اأي�صا الّتعامل مع خماوف الأهايل بخ�صو�س م�صتقبل اأولدهم واإذا ما كانت 
الّتغيريات يف املنهاج الّتي اقرتحتها املدر�صة الّنموذجّية �صتعطي اأولدهم الو�صائل 
فيه  يتّم  واّلذي  ال�ّصمويّل  الّتعليم  مفهوم  اإنَّ  امل�صتقبل.  يف  للّنجاح  حيحة  ال�صّ
اإبداعهم  ا�صتك�صاف  من  مُيَّكنهم  الّذات  على  القائم  الّتعلم  اإىل  الّطاّلب  اإدخال 
الأهايل  على  جديًدا  �صيئا  كان  واهتماماتهم  وقدراتهم  ومواهبهم  واإمكاناتهم 
والّذين كان عليهم هم اأنف�صهم اأْن يخ�صعوا لعملّية تعليمّية حّتى ي�صبحوا موؤيّدين 

ولي�س معيقني لطريقة الأكادميّية للّتطوير.
جـ( التّمويل

ونرويجّيني  اأمريكّيني  مترّبعني  من  للبناء  الّتمويل  من  ق�صًما  اأماَمنا  اإنَّ   
لها  لي�س  اأق�صام كثرية  تبقى  و�صوي�رشيّني. ولكن لإنهاء جميع مراحل الأكادميّية 
 2.2 الأوىل  املرحلة  من  الأّول  الق�صم  بناء  تكاليف  كانت  الواقع  ويف  متويل. 
للح�صول  ن�صعى  فاإنَّنا  ولهذا  للمتعّهد،  ديًنا  منها  مليون  يزال  ل  دولر،  مليون 
على قر�س بفائدة ُمي�رّشة بقيمة مليون دولر لوفاء التزاماتنا للمتعّهد وجتّنب دفع 

فوائد كبرية.

3( الإجنازات
منذ البدء يف عملّية البناء مّت اإجناز ما يلي لغاية الآن:  

يتّم توفري  اأْن  اإىل  اأطفال )ت�صغل الإدارة ق�صما منها  ثالث غرف ريا�س   )1
الأموال لبناء هذه املرافق(.

ّف العا�رش. ّف الأّول حّتى ال�صّ فوف من ال�صّ غرف ال�صّ  )2
ق�صم من املدّرج وامللعب.  )3

الّطريق املوؤّدي اإىل املدر�صة )ق�صم منها(.  )4
قاعة الجتماعات )بدون اأثاث(.  )5

م�رشح املدّرج )امل�رشح الألفّي ترّبعت به �صلطة م�رشوع بيت حلم 2000(.  )6
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مُتبّقي 4( العمل امل
ل يزال هناك الكثري من العمل لكي ينجز، ولدينا الّتمويل الاّلزم لق�صم منه   

بينما ل زلنا نبحث عن متويل للق�صم الآخر.
ّحة املجتمعيّة   اأ (مركز ال�سّ

ّحة املجتمعّية هو م�رشوع ملّدة ثالث �صنوات و�صينّفذ على  ال�صّ اإنَّ مركز   
اأنَّ  حتتّية جديدة يف حني  بنية  تنفيذ  على  الأوىل  املرحلة  و�صت�صتمل  مرحلتني. 
اأْن  وناأمل  الّتطوير.  وبرامج  اأ�صخا�س  توظيف  على  �صت�صتمل  الّثانية  املرحلة 
ّحة  ال�صّ مركز  و�صين�ّصق   .2002 اآب  �صهر  حلول  مع  الأوىل  املرحلة  تنتهي 
املجتمعّية وبركة ال�ّصباحة الّن�صاط لكي يعطوا اأعظم فائدة لالأطفال واملجتمع. 
 TheWheat Ridge و Greg Smith اإنَّ هذا املركز الّذي قّدم له كّل من ال�ّصّيد
Foundation متويال �صخيًّا �صيحتاج اإىل متويل اأكرث لإنهائه. ول زلنا نبحث عن 
 The Wheat Ridge رشكاء لالأق�صام الّتي مل تكتمل من امل�رشوع بالّتعاون مع�

.Foundation

ب( امل�ساحات اخل�رشاء والأ�سوار املحيطة
كان اجلبل اّلذي بنيت عليه دار الكلمة يف املا�صي ق�صما من م�صاحة َحَرِجيَّة   
جّردت من اأ�صجارها وبقي 90 �صجرة فقط على قّمة اجلبل. ويف حماولة خللق بيئة 
طبيعّية تفيد املنطقة من ناحية بيئّية ولتكون اأداة تربوّية مهّمة للّطاّلب واملجتمع 
مبهّمة  الكلمة  دار  كلية  �صتتكّفل  الّطبيعّية،  البيئة  احلفاظ على  ب�رشورة  يتعّلق  مبا 
اإعادة زراعة اجلبل بنباتات تنا�صب املنطقة وكذلك بناء اأ�صوار واقية حلماية املنطقة 
والبناء املقام هناك. والوقت املتوّقع لإكمال ثلثي هذه املهّمة هو �صهر اآب �صنة 
2002. واملبلغ املطلوب للقيام بذلك هو 300.000دولر، ول زلنا نبحث 

عن مترّبعني لهذا اجلزء من دار الكلمة.

جـ( املختربات واملدر�سة الثّانويّة )�ستّة �سفوف( والإدارة وموقف ال�ّسيارات
لبناء  حاجة  هناك  ثانوّية  مدر�صة  وجلعلها  الّنموذجّية  املدر�صة  نكمل  لكي   
واإذا  ال�ّصيارات.  وموقف  الإدارة  ومكاتب  خمتربات  واأربعة  �صّفّية  غرف  �صّت 
كّنا �صننهي يف املوعد املحّدد واّلذي هو �صهر اآب 2003، علينا اأْن جنمع مبلغ 
ا للّنمّو امل�صتقبلّي  1.2 مليون دولر. اإنَّ اإنهاَء هذا الق�صم من دار الكلمة مهمٌّ جدًّ

لالأكادميّية ككّل، وذلك لثالثة عوامل:
اإنَّ تو�صيع املدر�صة الّنموذجّية لت�صبح مدر�صة ثانوّية �صيزيد من الّدخل املحّلّي   �
توظيف  �صيتّم  اأّنه  ومع  عاّم.  ب�صكل  املدر�صة  اإىل  اأكرث  طاّلبا  �صتجذب  لأّنها 
الّذي �صيتّم توظيفه لن يعادل املنافع  اأنَّ العدد  اإّل  اأكرث نتيجة لذلك،  معّلمني 

املادّية اّلتي �صتكت�صب.
اإنَّ الّر�صوم العالية ن�صبيًّا اّلتي ن�صتوفيها من الّطاّلب، اإذا ما قورنت باملدار�س   �
ة. ومن بني اخلدمات  الأخرى، تعني اأنَّ علينا اأْن نقّدَم خدمات �رشوريّة وخا�صّ

وريّة املختربات. ال�رشّ
اأبنائهم يف  الّثانوّية �صيرتّدد الكثري من الأهايل يف ت�صجيل  بدون فتح املدر�صة   �
دار الكلمة خوفا من اأّنهم لن يتمّكنوا يف امل�صتقبل من اإيجاد اأماكن لهم يف 
فَّ العا�رش، وذلك ُيهّدد م�صتقبلهم. املدار�س الّثانويّة الأخرى عند اإنهائهم ال�صّ

املترّبعني وال�رّشكاء
اإنَّ ما متَّ اإجنازه لغاية الآن بخ�صو�س املدر�صة الّنموذجّية مل يكن ممكنا بدون   

م�صاعدة وكرم �رشكائنا واأ�صدقائنا. 

وعود مل تمُنفَّذ
الّريا�صة  قاعة  تتبّنى  اأْن  الّنويجّية  لقد وعدت احلكومة  الّنويجيّة:  1( احلكومة 
احلكومة  يف  الّتغيري  لكن  دولر،   500.000 بكلفة  اخلارجّية  وال�ّصاحات 
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الّنويجّية و�صع اإدارة جديدة غري راغبة يف تقدمي هذه الأموال.
مببلغ  ُت�صاهم  اأْن   AG KED لدى  رغبة  هناك  كان   :AG KED )املانيا(   )2
الأّول(  )للق�صم  الّنموذجّية  الكلمة  دار  ملدر�صة  اأمريكّي  دولر   220،000

ولكن هذا الهتمام مل يتحّقق َبْعُد.
3( الّروؤيا العامليّة: لقد وعدت الّروؤيا العاملّية مببلغ 90.000 دولر ملّدة �صنتني، 
لكّنها اأعطت يف ال�ّصنة الأوىل 17.000 دولر فقط واّلذي ا�صتعمل يف حينه 

للميزانّية العاّمة للكني�صة الإجنيلّية الّلوثريّة يف الأردّن وفل�صطني.

ة يجب القيام بها خطوات ممُلِحّ
تاأمني قر�س طويل الأمد بفائدة مي�رّشة بقيمة مليون دولر اأمريكّي حّتى نقّلل   )1

من قيمة الفائدة املدفوعة.
البيئة  ولتح�صني  الّتخريب  ملنع  خ�رشاء  م�صاحة  وخلق  املحيط  ال�ّصور  بناء   )2

ول�صتعمال امل�صاحة لأغرا�س تربويّة و�صّحّية.
واّلذي  اأمريكّي  دولر  مليون   1.2 تكلفتها  والّتي  الّثانوّية  املدر�صة  بناء   )3
اأبناَءهم  اأْن ي�صّجلوا  ورة الرّتبويّة للمدر�صة وي�صّجع اأهايل اأكرث  �صُيح�ّصن ال�صّ

يف املدر�صة وكذلك زيادة الّدخل املحّلّي.

ثانيًا: موقع املدب�سة
اأ ( م�رشح وقاعة موؤمترات الدار )امل�رشوع الفنلندّي(

1( مقّدمة
يف  له  خمّطًطا  وكان   1999 �صنة  اأيلول  �صهر  يف  املوؤمترات  مركز  بناء  بداأ   
اأيّار �صنة 2000. وهو عبارة عن قاعة متعّددة الأغرا�س،  الأ�صل اأْن ينتهَي يف 
ويّت�صع مركز املوؤمترات ِل 500 �صخ�س مع م�رشح مرتفع وفيه غرفتان للرّتجمة 

الفورّية للغة واحدة اأو لغتني، وغرفة الّتحكم للمرافق ال�ّصمع ب�رشّية، مبا يف ذلك 
ال�ّصينما، غرف للّتخزين، غرف تبديل املالب�س واحلّمامات للممّثلني. و�صيكون 
مركز موؤمترات هذا املكان الوحيد من نوعه يف فل�صطني حلياة ثقافّية غنّية يف بيت 

حلم و�صي�صتعمل ل�صت�صافة الّن�صاطات الّتالية:
ال�ّصبيبة  موؤمترات  والعاملّية،  املحّلّية  املوؤمترات  ذلك  يف  مبا  املوؤمترات:   )1  
الّنقا�س،  حلقات  والعاملّي،  املحّلّي  الّثقافات  بني  احلوار  والعاملّية،  الوطنّية 
قاعة  يف  تعقد  �صوف  ال�ّصنة  يف  ندوات  اأربع  لغاية  دولّية  ندوات  وحما�رشات، 
منها 6-4  كّل  مّدة  الّتي  احللقات  هذه  امل�صاركون يف  و�صيكون  املحا�رشات. 

اأ�صابيع طاّلًبا ومثّقفني فل�صطينّيني واأجانب.
2( العرو�س الفنّيّة: مبا يف ذلك الّرق�س ال�ّصعبّي، عرو�س م�رشحّية، عر�س   
حمّلّية  ترتيل  وجوقات  مو�صيقّية  وعرو�س  واأجنبّية  حمّلّية  فّنّية  معار�س  اأفالم، 

واأجنبّية.
الّدميوقراطّية  ق�صايا  عن  برامج  ذلك  يف  مبا  وجمتمعيّة:  تربويّة  برامج   )3  
ومن  لة.  ال�صّ ذات  املوا�صيع  من  وجمموعة  املديّن  واملجتمع  الإن�صان  وحقوق 
املجتمع  اإىل  واملجتمعّية  الرّتبويّة  للربامج  �صتنت�رش  البّث  معّدات  ا�صتعمال  خالل 

الفل�صطينّي الأو�صع.

2( الإجنازات والتّحّديات
داأبت وزارة اخلارجّية الفنلنديّة على دعم ت�صميم وبناء مركز موؤمترات دار   
بلغت كلفته  البناية والّذي  بناء هيكل  واأثناء  الكلمة يف بيت حلم منذ 1998. 
الّتعاقد  املتعّهد املحّلّي واأنهينا  اأمريكّي، واجْهنا م�صاكَل مع  0.9 مليون دولر 
معه يف اأيّار �صنة 2000، وجتري حاليًّا مفاو�صات مع متعّهد اآخر لأكمال البناء 
اّلذي تبلغ كلفته 1.6 مليون دولر اأمريكّي، وميكن البدء بالعمل قريبا اإذا �صمح 
الو�صع ال�ّصيا�صّي بال�ّصري بالعمل ب�صكل عادي. والكلفة الإجمالّية لأكمال مركز 
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اأمريكّي.  املوؤمترات مع ق�صم من الأثاث، با�صتثناء املعّدات، 4.5 مليون دولر 
اأْن نفتتح  اآِنفا، وناأمل  وقد وافقت وزارة اخلارجّية الفنلندّية على املبلغ املذكور 

مركز املوؤمترات يف اأوائل ال�ّصنة القادمة.

ب( مركز احِلَرف والفنون
1( مقّدمة

يتكّون مركز احِلَرف والفنون من ثالث وحدات تت�صّمن امل�صاغل واملَعِر�س   
ة تلك  ودّكان الهدايا. م�صاغل الفنون جمّهزة ب�صكل جّيد للِحَرف املحّلّية، وبخا�صّ
اّلتي يف طريقها اإىل النقرا�س. وت�صمل هذه احِلَرف على ال�ّصرياميك والّدهان 
والف�صيف�صاء.  واملجوهرات  الّزجاج  ونفخ  امللّون  والّزجاج  واجلب�س  والَفّخار 
اإىل  ة  وبخا�صّ املحّلّيني  للفّنانني  وامل�صاقات  الاّلزم  الّتدريب  امل�صاغل  وتقّدم 
بيئة عمل �صّحّية،  تاأكيدها على خلق  العمل، ومن خالل  العاطلني عن  اأولئك 
املكان  هو  الهدايا  ودّكان  الآخرون.  به  َيحتذي  منوذٍج  بتوفري  امل�صاغل  تقوم 
اأّما  منتوجاِتهم.  قوا  ُي�صوِّ اأْن  الفل�صطينّيون  واملو�صيقّيون  الفّنانون  ي�صتطيع  الّذي 
بالّن�صبة ملعر�س الفّن، فقد ا�صتقبل اأعمال الفّنانني املحّلّيني والأجانب طيلة �صنة 
2000. وي�صّجع املعر�س الفّنانني على الّتعبري عن اأنف�صهم واأْن ي�صاركوا فنونهم 
بالفّن  اإح�صا�س املجتمع املحّلّي  اإحياء  اأي�صا على  املَعِر�س  مع املجتمع. وي�صاعد 
املذكورة  املرافق  ق�صم من  بناء  بتمويل  ال�ّصويديّة  الكني�صة  قامت  واجلمال. وقد 

اآِنفا وترميمها ب�صكل كامل.

2( الإجنازات
اأ ( لقد اكتمل ترميم م�صاغل املجوهرات يف مبنى الإدارة يف �صهر ت�رشين   
ثاين �صنة 2000. والعمل املتبّقي هو جتهيزات الإ�صاءة واملمّر املو�صل من قاعات 

املَعِر�س اإىل امل�رشوع الفنلندّي )مركز املوؤمترات(.

ومعار�س  تدريبّية  م�صاقات  عّدة  عقُد  متَّ  الفّن  م�صاغل  افتتاح  منذ  ب(   
ناجحة. وللح�صول على قائمة كاملة عن هذه املعار�س انظر الوثيقة املُرفقة.

3( مبنى الإدارة
لت  َموَّ وقد   .2000 �صنة  �صباط  �صهر  يف  الإدارة  مبنى  ترميم  اكتمل  لقد   

وزارة القت�صاد الأملانّية ق�صما من تاأثيث العمارة.

4( هيكليّة الكلية
اإّننا نعمل الآن على تاأ�صي�س جمال�س اإدارة الكلية املحّلّية والأجنبّية، وكذلك   
الكني�صة  داخل  اجلارية  احلالّية  الهيكلّية  اإعادة  �صمن  املطلوب  الإدارّي  الّطاقم 

الإجنيلّية الّلوثريّة يف الأردّن وفل�صطني.
ن�صكر  فاإّننا  املا�صية،  ال�ّصنة  يف  اإجناُزه  مّت  قد  ما  جميع  اإىل  بالّنظر  واأخريا،   
اهلل الّذي اأعطانا الّروؤيا والإرادة والإميان والأ�صدقاء الكثريين وال�رّشكاء والّزمالء 
واملهارات الإدارّية للبدء باأكادميّية دار الكلمة. ونحن واثقون اأنَّ »َمْن بداأ عمال 

جّيًدا �صوف يكمله حّتى الّنهاية«.

2002
2 ني�سان 2002

يف ال�ّصاعة ال�ّصاد�صة والّن�صف �صباحا اجتاحت الّدبابات الإ�رشائيلّية مدينة   
ع�رشة  ثالث  وملّدة  الّلوثريّة،  امليالد  كني�صة  جانبي  على  ومتركزت  حلم،  بيت 
�صاعة، تخّللها بع�س الّتوقف، ن�صب القتال يف مدينة بيت حلم اأمام كني�صة امليالد 
متركز  ذاته  اليوم  هذا  بيت حلم. ويف  ولّية يف  الدَّ الّندوة  ودار  الّلوثريّة  الإجنيلّية 
َمْبنانا وا�صتخدموا اأمالك الكني�صة ليطلقوا منها الّنار  اجلنود الإ�رشائيلّيون داخل 
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على امل�صّلحني يف ال�ّصوارع. وقد اأطلق الإ�رشائيلّيون ما جمموعه 427 طلقة من 
الإ�رشائيلّيون  ا�صتعمل  باح  ال�صّ نف�س  من  ال�ّصاعة 11:00  لنا. ويف  الّتابع  املبنى 
ردهة مركزنا كمركز اعتقال )�صجن( ل�صبعة ع�رش �صابًّا غري م�صّلحني، اأُطلق �رشاُح 
الّتحقيق.  اإىل م�صتوطنة كفار ع�صيون ملزيد من  الآخُر  الّن�صُف  َل  واأُر�صِ ن�صفهم 
وا�صتعملت غرفة احلار�س الّتي على مدخل املركز كمقّر لقيادة اجلي�س الإ�رشئيلّي 

يف هذه املنطقة ملّدة يومني متواليني.

4 ني�سان 2002
بعد ظهر هذا اليوم اقتحمت املجمع ثالث وحدات اإ�رشائيلّية )حوايل 45   
من  الع�رشات  ودّمروا  واملخازن  واملكاتب  الغرف  جميع  واقتحموا  �صخ�صا( 
والّثالجات والكرا�صي واملكاتب  الّت�صوير  واآلة  الّداخلّية واحلوا�صيب  الأبواب 
وبع�س الّتجهيزات اجلديدة اّلتي مل يتمَّ تركيبها بعُد والّلوحات. و�صكبوا الّدهان 
على  الّنار  واأطلقوا  الأر�س،  على  الّدار  مرافق  لدهان  ا�صرتيناه  اّلذي  الأبي�س 
بالط ال�ّصرياميك اجلديد يف املطبخ. وكانت كّل هذه الأعمال ملجّرد الّتخريب، 
الّطلب. وقد احتجزتني  مّت تخريبه عند  ما  قائمة بجميع  وميكن احل�صول على 
من  خاللهما  اأمتّكن  مل  حيث  �صاعتني  من  اأكرث  ملّدة  مكتبي  يف  الّثانية  الوحدة 
ل عن  ُمف�صَّ تقرير  بي. ويوجد  الّت�صال  اأحد من  يتمّكن  اأْن  اأو  باأحد  الّت�صال 

ذلك اأي�صا.

6 ني�سان 2002
باح الباكر من هذا اليوم دّمر الإ�رشائيلّيون وحدة الّت�صالت املركزّية  يف ال�صّ  
الفل�صطينّية  الّت�صالت  �رشكة  رئا�صة  مقّر  وكذلك  القدمية  حلم  بيت  مدينة  يف 
والربيد  والفاك�س  الهاتف  تعّطلت جميع خطوط  اليوم  ذلك  ومنذ  نابل�س.  يف 

اللكرتويّن وفقدنا الّت�صال مع العامل با�صتثناء الهاتف املحمول.

24 ني�سان 2002
دّمرت الّدبابات الإ�رشائيلّية ق�صما من ال�ّصور املحيط بكني�صتنا وبيت الّراعي   
والّذي يزيد عمره على 111 �صنة، وكذلك �صاحة املدب�صة اأمام الكني�صة، وهي 

ر جزٌء اآخُر من ال�ّصور يف 30 ني�صان. لته مدينة كولون، وقد ُدمِّ م�رشوع َموَّ
وميكن  الّتالية:  الأ�رشار  الأّيام  هذه  خالل  الّلوثرّي  باملجمع  اأحلق  وقد   

ويّل عند الّطلب: احل�صول على تقدير للخراب ح�صب معايري البنك الدَّ
الواجهة  جميع  ودّمرت  للهدايا  الكهف  دّكان  الّدّبابات  قذائف  اأ�صابت   )1
للّتطوير  ال�ّصويدّية  والوكالة  ال�ّصويد،  كني�صة  لتها  موَّ والّتي  للمبنى  ال�ّصفلّية 
وحتتاج   .1999 اأّول  كانون   9 يف  افتتاُحه  متَّ  قد  وكان  )�صيدا(،  ويّل  الدَّ
الواجهة اإىل اإ�صالح كبري واإيجاد حلول هيكلّية لها. وكانت نتيجة قذيفة 
وقد  الّزجاج،  م�صغل  زاوية  ن�صف مرت يف  قطرها  يبلغ  ثانية حفرة عميقة 
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ا الكثري من القطع الفّنّية امل�صنوعة يدويًّا ومعّدات  دّمرت القذيفة تدمريا تامًّ
الإ�صاءة والأبواب احلديديّة و�صبابيك العر�س.

دّمرت �صّقة امل�صاعدين الأجانب تدمريا جزئيًّا: ال�ّصبابيك وخّزانات املياه   )2
والبّوابة الّرئي�صة والّدرج والواجهة.

مبنى املكاتب، وهو الأقدم يف جممعنا، ويرجع تاريخه اإىل �صنة 1861 حلقه   )3
تدمري جزئّي �صمل البّوابة الّرئي�صة الّتي جرفتها اإحدى الّدّبابات الإ�رشائيلّية. 
وقد دّمرت الّطلقات الّنارّية الكثري من الأقوا�س احلجرّية ومعظم ال�ّصبابيك.

والأبواب  ال�ّصبابيك  ذلك  يف  مبا  الأ�رشار  بع�س  اأبوجربان  بُنُزل  حلقت   )4
واجلدران الّداخلّية، وقد تلّقت الواجهة املئات من الّطلقات الّناريّة وهي 

يف و�صع �صّيء للغاية. 
ت�رّشر مركز الإعالم والّت�صالت �رشرا بالغا من اخلارج والّداخل.  )5

6(  ت�رّشرم�صغل الفنون واحِلَرف الّذي متَّ ترميُمه يف 1999 مب�صاعدة الكني�صة 
ال�ّصويدّية وموؤ�ّص�صة �صيدا �رشرا بالغا من اخلارج والّداخل. وقد حدثت يف 
ال�ّصقف حفرة عر�صها 30 �صم، ودّمرت جميع الأباجورات وال�ّصبابيك 

الّداخلّية تدمريا كامال، والكثري من القطع الفّنّية، وكذلك بع�س املعّدات.
وكراج  الّدرج  واجهة  اأُ�صيبت  فقد  ر،  لل�رشّ اأي�صا  الّراعي  بيت  �س  تعرَّ   )7

ال�ّصيارة واملدخل.
ب  8(  �صلمت الكني�صة من الجتياح ن�صكر اهلل اأنَّ الّزجاج امللّون القدمي مل ُي�صَ
عند  الّذي  القدمي  ال�ّصور  جزئّي  ب�صكل  ودّمر  طفيف،  ب�صكل  اإّل  باأذى 

مدخل الكني�صة واّلذي عمره 111 �صنة.
الّطابق الأ�صفل  بابني حديديّني يف  با�صتثناء  القدمي من الجتياح  املركز  جنا   )9

وثالثة �صبابيك واأباجورات ووحدتي كهرباء.
دّمر املدخل الّرئي�س لكّل املجّمع والبّوابة تدمريا كامال ودا�صتها الّدّبابات   )10
ب�صكل  دقيقا، وت�رّشرت  تفتي�صا  فّت�صت  فقد  احلر�س  اأّما غرفة  الإ�رشائيلّية، 

ب�صيط.
اأُطلق  فقد  الفنلندّية،  اخلارجّية  وزارة  لته  موَّ اّلذي  اجلديد  املطبخ  دّمر   )11

الّر�صا�س على جدار ال�ّصرياميك الّداخلّي دون اأّي �صبب.
حلق الّدمار ب�صبكات املياه والكهرباء وخطوط الهاتف.  )12

اأو  َقت  �رُشِ )اإّما  مفقودة  الفّنّية  والقطع  واملعّدات  الّتجهيزات  من  كثري   )13
َرت(. ُدمِّ

وليّة يف بيت حلم بع�س احلقائق والأرقام عن املجّمع الّلوثرّي ودار النّدوة الدَّ
اجلنود  ا�صتعمل  فقد  ذلك  من  وبالّرغم  جمّمعنا،  من  الّنار  اإطالق  يتمَّ  مل   )1
ال�ّصارع.  امل�صّلحني يف  على  هناك  من  الّنار  لإطالق  املجّمع  الإ�رشائيلّيون 
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وا�صتعمل  جمّمعنا،  من  ر�صا�صة   427 جمموعه  ما  الإ�رشئيلّيون  اأطلق  وقد 
لو�صع  �صافر  انتهاك  وهذا  من جرياننا.  فردا  اجلي�س جممعنا لحتجاز 17 
الأمالك الّدينّية الّتي حتميها من العتداء اّتفاقية جنيف الّرابعة واّلتي ُتعترُب 

اإ�رشائيل اإحدى الّدول املوّقعة عليها والّتي ل يجب الّت�صاهل معها.
�صبب، وبدون  اّي  مّرات دون  الإ�رشائيلّي جمّمعنا عّدة  اجتاح اجلي�س  لقد   )2
اإذن اأو حّتى اإعالمي بذلك، واأنا اأعي�س يف املجّمع. وعندما وجدت اإحدى 
ال�ّصادة  مثل  الّت�رّشف  باإمكانكم  »كان  لهم:  قلت  املجّمع  يف  الوحدات 
تطلبوا  اأْن  باإمكانكم  وكان  الباب.  قرع جر�س  باإمكانكم  كان  املهّذبني. 
مّني اأْن اأفتح لكم اأّي باب وكنت �صاأفتحه لكم. اإّننا ككني�صة لي�س لدينا ما 
ف غريب على الكثري من اجلنود. وهذه  نخفيه.« ولكن يبدو اأنَّ هذا الّت�رشّ

هي بع�س اأعرا�س الأزمة الأخالقّية الّتي يعاين منها املجتمع الإ�رشائيلّي.
بالقرب  ال�صتباك  الإ�رشائيلّيني وامل�صّلحني عدم  اجلنود  لقد حاول كّل من   )3
من الكني�صة، ولهذا ال�ّصبب جنت الكني�صة من املعركة بالأ�صلحة. ويبدو اأّنه 

كانت هناك اأوامر وا�صحة جّدا بتجّنب القتال بالقرب من الكني�صة.
اإعادة  يف  نهارا  ليال  املا�صية  اخلم�س  ال�ّصنوات  ي  ا  جدًّ م�صغولني  كّنا  لقد   )4
تاأهيل مدينتنا وجمّمعنا، اإذ مّت ا�صتثمار اأكرث من 200 مليون دولر اأمريكي 
واجلنود  الإ�رشائيلّية  الّدّبابات  دّمرت  وقد  لالألفّية.  ا�صتعدادا  حلم  بيت  يف 
الإ�رشائيلّيون الكثري من هذا ال�صتثمار يف غ�صون يومني فقط. و�صنحتاح 
ي�صمن  من  ولكن  غرية.  ال�صّ حلم  بيت  مدينة  بناء  لإعادة  عديدة  �صنني  اإىل 
اإّننا  اأنَّ اجلي�س الإ�رشائيلّي لن يقتحم مدينتنا ثانية ويدّمرها مّرة اأخرى.  لنا 
بحاجة ُملّحة حلّل �صيا�صّي وقّوة دولّية حلفظ ال�ّصالم لتاأمني م�صتقبل �صعبنا 

ومدنه.
الجتياح  خالل  القدمية  حلم  بيت  مدينة  يف  تاريخّية  مباٍن  عّدة  دّمرت   )5
ا تعوي�صه. وبعد  عب جدًّ الإ�رشائيلّي. اإنَّ اخل�صارة الّثقافّية هي �صيء من ال�صّ

نابل�س تاأتي مدينة بيت حلم يف املرتبة الّثانية من حيث تدمري اإ�رشائيل ملبانيها 
الّتاريخّية اإّما كّلّيا اأو جزئيًّا. اإنَّ تراثنا الّثقايّف وممتلكاتنا للم�صتقبل هي على 

امِلَحّك.
ائب الأوروبّية  لقد ا�صتثمر اأكرث من 10 مليون دولر اأمريكّي من اأموال ال�رشّ  )6
والأمريكّية اأوالّترّبعات امل�صيحّية يف مركزنا ومدر�صتنا يف ال�ّصنوات الع�رش 
املا�صية. ونحن بحاجة اإىل ن�صف مليون دولر اأمريكي )5 % من جمموع 
ال�صتثمار( لرتميم اأو اإعادة بناء ما متَّ تدمرُيه يف الأ�صابيع الأربعة املا�صية. 
يف  جهدنا  كّل  و�صنحاول  ر.  ال�رشّ عن  م�صوؤولة  اإ�رشائيل  تعترب  اأْن  ويجب 
�صتكون  الإ�رشائيلّي.  اجلي�س  من  بالّتعوي�س  واملطالبة  قانونيًّا  ذلك  متابعة 
من  املبلغ  هذا  جنمع  اأْن  ناأمل  فاإّننا  ذلك  ومع  و�صعبة،  طويلة  عملّية  هذه 
باأ�رشع  موؤ�ّص�صتنا  بناء  لإعادة  والأ�صدقاء  ال�رّشيكة  واملنّظمات  املترّبعني 

وقت ممكن.
ولّية يف بيت حلم هي اإىل حدٍّ بعيد اأكرب موؤ�ّص�صة ثقافّية يف  اإنَّ دار الّندوة الدَّ  )7
منطقة بيت حلم، والكني�صة الّلوثرّية هنا هي ثاين اأكرب م�صغل خا�ّس. اإّننا 
نعتقد اأنَّ الهدف من وراء الجتياح الإ�رشائيلّي كان تدمري املراكز الّثقافّية 
اأمرية ها�س  اإنَّ ما كتبته  ّفة الغربّية.  الّرئي�صة يف ال�صّ والّتعليمّية واملجتمعّية 
رام  وتعي�س يف  هارت�س،  مرا�صلة �صحيفة  2004، وهي  ني�صان   24 يف 
نف�صه  ُيعيد  م�صهد  »اإّنه  حلم.  بيت  يف  الّندوة  دار  على  متاما  ينطبق  اهلل، 
الّدفاع  جي�س  جنود  عليها  ا�صتوىل  اّلتي  الفل�صطينّية  املكاتب  مئات  يف 
حمّطمة  حوا�صيب  الغربّية:  ّفة  ال�صّ يف  اأيَّام  اأو  �صاعات  لب�صع  الإ�رشائيلّي 
كوابل  ال�ّصاحات.  يف  وترمى  اأكوام  يف  مكّد�صة  ومك�رّشة،  وحمروقة 
ومك�صورة،  مبعرثة  واأقرا�س  مفقودة،  �صلبة  واأقرا�س  مقّطعة،  النرتنت 
حممولة  حوا�صيب  مفقودة،  اأو  مك�رّشة  �صوئّية  وما�صحات  طباعة  اآلت 
اإّما  الأوراق  ملّفات  ُخّربت،  اأو  اختفت  اأّما  تلفونات  مقا�صم  مفقودة، 
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َهت، هذا اإذا مل ُتوؤخذ. وكّل ذلك يف  ُمّزقت اأو اأُْحِرقت اأو ُبعرِثَت اأو �ُصوِّ
واأبواب  املمّزقة و�صبابيك مك�رّشة  املحّطم وال�ّصتائر  بالأثاث  مليئة  غرف 
ملّطخة.  وحّمامات  قذرة  واأر�صّيات  بالّثقوب  مليئة  وجدران  حمّطمة 
ما  اإذا  ولكن  احلقد.  ملوؤها  فاح�صة  كتابات  وهناك  هنا  اجلنود  ترك  وقد 
الإهانات  قراءة  تكون  اأُخذت  اأو  دّمرت  الّتي  باملعلومات  ذلك  قورن 
اإذا  ب�رشّي  �صعف  وكاأّنها  تبدو  الّطافحة  احلّمامات  وحّتى  �صعر.  وكاأّنها 
ما قورنت بالّتخريب املنّظم الّذي ينعك�س يف اأكوام احلوا�صيب املحّطمة. 
اإّنها  ُت�صتبدل،  اأْن  يجب  الّتي  احلا�صوب  اأجهزة  تكاليف  قّط  لي�صت  اإّنها 
اإىل  حتّولت  املعلومات  من  �صنني  الّدولر.  اأو  بال�ّصيكل  تثّمن  ل  خ�صارة 
يعملون  وهم  الأ�صخا�س  اآلف  الّتفكري  يف  اأم�صاه  الّذي  الوقت  معرفة، 
اّلذي  خا�ّس  قطاع  بناء  يحاولون  اأو  وم�صتقبلهم،  املديّن  جمتمعهم  لبناء 
بنوك  هي  هذي  لبلدهم.  القت�صادّي  ال�صتقرار  يجلب  اأْن  املمكن  من 
الرّتبية  وزارة  مثل  الوطنّية  ال�ّصلطة  موؤ�ّص�صات  رها  ُتطوِّ الّتي  املعلومات 
ّحة. هذي هي بنوك املعلومات  والّتعليم ووزارة الّتعليم العايل ووزارة ال�صّ
للمنّظمات غري احلكومّية ومراكز الأبحاث املكّر�صة لتطوير نظام �صّحّي 
هي  هذي  املياه.  على  واحلفاظ  البيئة  وحماية  ع�رشيّة  وزراعة  ع�رشّي، 
الّتجاريّة  وامل�صاريع  والبنوك  الإن�صان  حقوق  ملنّظمات  املعلومات  بنوك 
وا�صح  ب�صكل  كّلها  اإّنها  املركزيّة.  والأ�صواق  وامل�صت�صفيات  ة،  اخلا�صّ

اأهداف الّتدمري يف العملّية الع�صكريّة املدعّوة الّدرع الواقي.
نزعة  اأو  تلك،  اأو  الوحدة  هذه  من  جمنون  انتقام  اأو  نزوة  هذه  تكن  مل   
قرار  هناك  كان  لقد  ُيوقفوه.  اأْن  رفاقه  يجروؤ  مل  �صخ�صّية جلندي  تخريبّية 
بتخريب البنية الّتحتّية الجتماعّية والإداريّة والّثقافّية الّتي طّورها املجتمع 
الّدفاع  ترجم جي�س  ُتظهر كيف  املمنهج  الّتدمري  م�صاهد  اإنَّ  الفل�صطينّي. 
لة يف �صيا�صة القيادة ال�ّصيا�صّية: يجب  الإ�رشائيلّي يف امليدان الّتعليمات املتاأ�صّ

بًة  خُمرَّ وترتكها  الفل�صطينّية  الجتماعّية  املوؤ�ّص�صات  تدّمر  اأْن  اإ�رشائيل  على 
ترجع  واأْن  ال�صتقالل،  يف  الفل�صطينّي  الهدف  اأماَم  قادمة  كثرية  ول�صنني 
املجتمع الفل�صطينّي اإىل الوراء. اإنَّه من ال�ّصهل واملريح اأْن تفّكر اأنَّ املجتمع 
املاّدة  للّدماء بعد تدمري  ُمتعّط�ٌس  باأكمله جمتمع بدائيٌّ واإرهابيٌّ  الفل�صطينّي 

اخلاّم واإنتاج ن�صاطهم الفكرّي والّثقايّف والجتماعّي والقت�صادّي.
ارم واملعاناة اليومّية  خالل 26 يوم من اخلوف العظيم ومنع الّتجول ال�صّ  )8
حياتنا.  اأيَّام  اآخر  وكاأنَّه  �صاكرين  الّرّب  يِد  من  يوم  كّل  ناأخذ  اأْن  تعلّمنا 
اأمامنا.  مفتوح  كّله  امل�صتقبل  وكاأّن  الّتخطيط  يف  ن�صتمّر  فاإنَّنا  ذلك  ومع 
اأبدا عن مدينتنا وجمتمعنا. نحن هنا لنبقى. و�صوف ن�صتمرُّ يف  لن نتخّلى 
البناء واإعادة البناء لنخلق حياة يف و�صط املوت، واأْن نعلن الف�صح ونحن 
نت�صّلق الّطريق اإىل اجللجلة. و�صوف ن�صتمّر يف الّدعوة للم�صاحلة يف و�صط 
الكراهية املتنامية والنتقام ومقابلة الأذى مبثله. مل تكن خدمة امل�صيح اأكرث 
اأهّمّية ملدينته من الآن، اإنَّ التزامنا بخدمته مل يكن يف يوم من الأيَّام اأقوى 

من الآن.

2003
اأُعِطيت  قد يبدو هذا الّتقرير ال�ّصنوّي خُمتلًفا قلياًل عن ال 15 تقريًرا اّلتي   
الّرعويّة  اأرّكز على حياة  فلن  للّتعاون، ولذلك  الّتن�صيق  اجتماعات جلنة  يل يف 
بحدِّ ذاتها، وكيف تاأّثرت بالو�صع ال�ّصيا�صّي واجلدار الّذي يراه كّل منكم عند 
ماذا  لرتوا من خاللها  نافذة  لكم  اأفتَح  اأْن  قّررُت  لكّنني  بيت حلم.  اإىل  دخوله 
يف  بها  يقوم  الّتي  املختلفة  وامل�صاريع  الّتفّرغ«  �صنة  يف«  الّلوثريُّ  الِق�سُّ  يفعل 
غرية. اإنَّ الهدف من هذا الّتقرير هو اأْن اأرَيكم  »وقت فراغه« يف هذه البلدة ال�صّ
للّتعاون  الّتن�صيق  جلنة  مع  ال�رّشاكة  وهذه  املركز  وهذا  الكني�صة  هذه  اإمكاناِت 

)COCOP( هذه.
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1( �رشيك مقيم يف اخلدمة يف لوي�سفيل يف الوليات املتّحدة
لنبداأ  لوي�صفيل  اإىل  الّراهب  عائلة  الّثاين و�صلنا نحن  الّثامن من كانون  يف   
مهّمة �رشيك مقيم يف اخلدمة ملّدة �صّتة اأ�صهر ا�صتجابة لدعوة من ماريان مكلور 

ولّية يف الكني�صة امل�صيخّية يف الوليات املّتحدة. مديرة ق�صم اخلدمات الدَّ
لوي�صفيل يف  تكون يف  اْن  الأو�صط  ال�رّشق  من  لعائلة  ال�ّصهل  من  لي�س  اإّنه   
الوقت اّلذي كانت تزداد فيه الأزمة يف املنطقة. اإّنه لي�س �صهال وبالأخ�س لزوجة 
وملراهقة ولطفلة اأخرى يف الّثامنة من عمرها ل تتكّلم الإجنليزيّة بطالقة والّلهجة 
الأمريكّية غري املاألوفة لها، اأْن تتكّيف مع و�صع جديد كّلّيا. و�صعرنا يف املركز 

بالرّتحيب كوننا فل�صطينّيني ولوثرينّي و�رشكاء يف اخلدمة.
وتتطّلب مهّمُة �رشيك مقيم يف اخلدمة مواهَب متعّددًة و�صهاداٍت متنّوعًة   
لها �صلة وتت�صّمن َمًدى وا�صًعا من املَهاّم مبا يف ذلك الكثري من رحالت العمل. 
وخالل اإقامتي هناك كان من املتوّقع مّني اأْن اأُعّلم م�صاًقا له اأربع �صاعات معتمدة 
يف موقع اأكادميّي يف معهد الاّلهوت، واأُعّلم يف �صفوف مدر�صة الأحد، واأتكّلم 
يف اجتماعات �صغرية وكبرية )ترتاوح بني 15 و800 �صخ�س( واأكتَب واأن�رَش 
واأّت�صل  واأطبع  مقابالت،  واأُجري  خمتلفة،  لطوائف  كنائ�َس  يف  واأِعظ  مقالٍت 
خمتلفة  اجتماعات  يف  واأتوا�صل  واأح�رشِّ  واألحظ  واأ�صارك،  الإعالم،  بو�صائل 
َمّثل كني�صة منّظمة وم�صاركة يف اآمال وخماوف كّل منطقة  وغرف الّدرد�صة، واأْن اأُ

ال�رّشق الأو�صط.
وك�رشيك مقيم يف اخلدمة كان َمقرُّ اإقامتي يف لوي�صفيل يف املركز امل�صيخي.   
وقد اأم�صيت ثلثي ال�ّصتة اأ�صهر يف مكتب ال�رّشاكة امل�صكونّية يف معهد لوي�صفيل 
اأرجاء  يف  ُم�صاِفًرا  يوما(   61( الباقي  الّثلث  واأم�صيت  لاّلهوت،  امل�صيخّي 
وا�صنطن  كاليفورنيا،  اأنديانا،  كنتاكي،  اإىل 12 ولية خمتلفة:  املّتحدة  الوليات 
العا�صمة، كارولينا ال�ّصمالّية، تك�صا�س، ميزوري، ميني�صوتا، األينوي، كولورادو، 

وي�صكان�صن، واأوهايو.

لوثريٌّ يف بيئة م�سيخية
كان اأحد اآمايل يف قبول هذه املن�صب اأْن اأمتّكن كلوثرّي من اأْن اأح�صل على   
ب�صرية اأف�صل يف كيفّية قيام امل�صيخّيني بالعمل. وقد اأعطاين وقتي هناك فر�صة اأْن 

اأرى مزايا وعيوَب كلٍّ ِمن الّنظامني. وهاُكُم مالحظتني فقط:
ه  وتعري�صِ اإىل  الو�صول  واإعطاَءه حّق  واحٍد،  �صخ�ٍس  اختياَر  اإنَّ  املقّرر:  دور   �
نف�صه،  املقّرر  متكني  يف  جّدا  مهّمة  اأداة  �صّك  اأّي  بدون  هو  الكني�صة  لكّل 
�صنة  كّل  جديد  مقّرر  رئي�س  وباختيار  القومّية.  الكني�صة  كّل  متكني  وكذلك 
)اأو كّل �صنتني( يعطي الفر�صة لأكرب عدد من الّنا�س وال�صخ�صيات والاّلهوت 
اأْن تكون م�صموعة ومرئّية ون�صيطة يف الكني�صة. واأّما اجلانب ال�ّصلبّي من هذا 
الّنظام هو قّلة ال�صتمرارّية �صمن الّنظام، وهذا ميكن اأْن يوؤّثر على املدى البعيد 

على اإمكانّية احل�صول على تغيري حقيقّي على اأر�س الواقع.
الّدميوقراطّية الربملانّية: اإنَّ خربة اجلمعّية العمومّية يف دنفر كانت مهّمة ومغنية   �
يل. واإنَّ معرفة الّدميوقراطّية الربملانّية �صيء، ولكّنه وبدون �صّك �صيء اآخر اأْن 
اجلمعّية  بها  ُتدار  كانت  اّلتي  الّطريقة  اإنَّ  تفا�صيله.  باأدّق  عمليًّا  ُمطبَّقا  تراه 
ال�ّصاق  بجانب  اجلمعّية  �صاَقِي  اأحد  اأّنه  على  الّنظام  كتاب  بح�صب  العمومّية 

الأخرى، اأْي كتاب العرتافات، كانت خربة مهّمة يل.

يف �سياق احلرب يف العراق
رحى  دارت  وقد  العراق.  يف  احلرب  ن�صوب  هناك  وجودي  �صادف   
تاأثري  لها  كان  ولذلك  اأمّثلها،  اأْن  املفرو�س  من  كان  اّلتي  املنطقة  يف  احلرب 
ِعظاتي  فالكثري من  ما على دوري وعملي ك�رشيك مقيم يف اخلدمة.  اإىل حدٍّ 
فيما  وا�صًحا  كنُت  لقد  اخل�صو�س.  بهذا  كانت  مقالتي  وكذلك  وعرو�صي 
ال�ّصيا�صّية  اعات  ال�رشّ يف  ا�صتغاليل  يتمَّ  اأْن  اأُِرْد  مل  دوري:  يكون  اأْن  يجب  مل 
واجلمهورينّي  الّدميوقراطّيني  بني  مثال  الأمريكّي؛  املجتمع  �صمن  الّداخلّية 
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والعك�س بالعك�س. وكان دوري اأي�صا اأّل اأنتقد �صيا�صات الوليات املّتحدة حيث 
اأّنني اأعتقد جازما اأنَّ هذا هو دور ال�ّصعب الأمريكّي نف�صه. ويف الوقت نف�صه 
كنت اأُريُد اأْن اأكون �صادقا مع نف�صي ومع الّنا�س الّذين كنت اأقوم بخدمتهم هنا 

وهناك.
لكّنني كنت وا�صحا فيما ينبغي اأْن يكون دوري:  

اأْن اأُعطي �صوتا َوَوْجًها ملنطقِة و�صعِب ال�رّشق الأو�صط. اإنَّ اإبراَز البعِد الإن�صايّن   �
ا بالّن�صبة يل. اع كان ُمهمًّ لل�رشّ

الوليات  يف  املَ�صيخّية  للكني�صة  الّنبوّية  ال�ّصهادة  على  عيان  �صاهد  اأكون  اأْن   �
املّتحدة خالل هذه الأزمة، واأْن اأُلحظ واأنتمي اإىل حركة مناه�صة احلرب يف 
الوليات املّتحدة من خالل الكنائ�س الّرئي�صة. واأ�صبح تو�صيل هذه احلقيقة 
الأمريكّية الأخرى اإىل اأُنا�س من ال�رّشق الأو�صط و�رشيحة اأو�صع من اجلمهور 

يف اخلارج اأحد اأهداف خدمتي.
اإنَّ  الأو�صط.  وال�رّشق  ال�ّصمالّية  اأمريكا  اأْي  املنطقتني،  بني  ج�رشا  اأكون  اأْن   �
الواحدة  احلرب  نف�س  غّطت  الّرئي�صة  والأمريكّية  العربّية  الإعالم  و�صائل 
ب�صكلني خمتلفني جدا؛ فبالّن�صبة للواحد كانت »عملّية حترير العراق« وبالّن�صبة 
لالآخر كانت »احتالل الأر�س والّنفط العراقّي«. اإنَّ مراقبة حدث ما يك�صف 
اأُنا�ًصا »يقدرون اأْن يروا ومع ذلك ل يرون« واأْن ت�صمع اأخبارا هاّمة عن اأُنا�س 
ومغلقة  ملمو�صة  القلوب غري  يرتك  ي�صمعون«  ل  ولكن  ال�ّصمع  »ي�صتطيعون 
يدّل  ل  احلديثة  الإعالم  و�صائل  خالل  من  كثرية  خيارات  تواّفر  اإنَّ  وباردة. 
بحدِّ ذاته اأنَّ اجلماهري تتوا�صل مع بع�صها البع�س. اإنَّ الّتوا�صل احلقيقّي بني 
لٍَّم به.  ال�ّصعوب والّثقافات يف بيئة عاملّية هو اأمر يجب اأْن ل ُيوؤَخذ ك�صيء ُم�صَ
فاإنَّ ذلك معجزة. معجزة من  بيئة عاملّية  توا�صل حقيقّي يف  فعندما يح�صل 
اجل�صور  وبناء  الرّتجمة هذه  ملهّمة  ي�صتعملنا  الُقُد�س  والّروُح  الُقُد�س.  الّروِح 

والّتوا�صل.

لقد تركتني احلرب مع عّدة اأ�صئلة بدون اإجابة عن دور الكنائ�س امل�صيحّية يف   �
نظام دميوقراطّي. وهذه ق�صّية هاّمة و�صتبقى كذلك، وهي بحاجة اإىل نقا�ٍس 
اأكرث. ففي الوقت اّلذي فيه الّت�رشيحات عن احلرب و�صّده مهّمة يف الّنقا�صات 
الّداخلّية، فال اأظّن اأنَّها جواب على �صيا�صات احلكومة. يجب على الكني�صة 
هذه  تفهمها  بلغة  بذلك  تقوم  اأْن  بل  لل�ّصلطة،  احلقيقة  تقول  اأْن  فقط  لي�س 
يجُب  والّذي  الهاّمة،  الكنائ�س  لكّل  حتّديًّا حقيقيًّا  هنا  اأرى  واأنا  ال�ّصلطات. 

معاجلُته.

2( بيت حلم حتت احل�سار: ق�س�س عن الأمل يف اأوقات ال�ّسّدة
يف  ُي�صّجعونني   )COCOP( للّتعاون  الّتن�صيق  جلنة  �رشكاء  من  كثري  كان   
اجتياح  ال�ّصخ�صّية ك�صاهد عيان على  اأكتب جتربتي  اأْن  املا�صيتني على  ال�ّصنتني 
الوقت  اأعطتني  املّتحدة  الوليات  يف  اقامتي  اإنَّ  حلم.  بيت  غرية  ال�صّ مدينتنا 
مطبعة  ن�رشته  جديًدا  كتاًبا  ذلك  نتيجُة  وكانت  املهّمة.  هذه  لإنهاء  والفر�صة 
فورتر�س )Fortress Press( و�صوف يطلق يف »معر�س جتارة الكتب الّدينّية« يف 
�صيكاغو يف �صهر حزيران. وقد ح�صل الكتاب، والّذي هو عبارة عن جمموعة 
ة �صخ�صّية وحقيقّية من ال�ّصنوات الّثالث املا�صية، على ُم�صادقة  من ع�رشين ق�صّ
الّزغبي  وجيم�س  ع�رشاوي  حنان  والّدكتورة  توتو  ديزموند  املطران  من  ممتازة 

ومارك الي�س وال�ّصناتور جورج مكجافرن واآخرون كثريون.

3( جائزة ويتنربج للخدمات الكن�سيّة والجتماعيّة املتميّزة
لوثر  معهد  َمني  كرَّ  ،2003 �صنة  ثاين  ت�رشين  من  الّثامن  ال�ّصبت  يوم  يف   
العمل على ن�رش  العا�صمة بجائزة ويتنربج اعرتاًفا بعملي يف تعزيز  يف وا�صنطن 
اأ�ّص�صت جائزة ويتنربج  الّثقافات والأديان يف ال�رّشق الأو�صط. وقد  احلوار بني 
�صنة 1990 لتقدير خدمات العلمانّيني ورجال الّدين الّلوثريّني يف �صائر اأرجاء 
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العامل خلدماتهم املتمّيزة للكني�صة واملجتمع. وبذلك ي�صّجعون الآخرين اأْن يقبلوا 
الّدعوة اإىل اخلدمة والقيادة اخلدماتّية.

4( اإعادة تاأثيث قاعة الِق�ّس اإليا�س �سحادة
ال�ّصكر،  اأحد  خدمة  ويف   2003 �صنة  اأّول  ت�رشين  �صهر  من  الّرابع  يف   
احتفلت طائفة كني�صة امليالد الّلوثريّة باإكمال ترميم وتاأثيث م�رشوع قاعة الق�س 
اأطفال  ال�ّصابق كريا�س  القاعة يف  ت�صتعمل هذه  املدر�صة  �صحادة. كانت  اإليا�س 
جمع  من  العمدة  اأع�صاء  متّكن  اْن  اإىل  ُمْزٍر  ب�صكل  ذلك  بعد  وُتِرَكت  موؤّقت. 
ودرو�س  الكني�صة  ن�صاطات  جلميع  ل�صتعمالها  القاعة  لرتميم  الاّلزمة  الّتربعات 
الكتاب املقّد�س واجتماعات ال�ّصبيبة وقبول الّتعازي... الخ. واملهّم يف الأمر اأنَّ 
الّتربعات متَّ جمُعها من اأع�صاء كني�صة امليالد الّلوثريّة )ال�ّصابقني( الّذين يعي�صون 
يف املهجر تخليدا لذكرى �َصَلِفي الق�س اإليا�س �صحادة. ويف نف�س احلدث، اأقامت 
الكني�صة حفل ا�صتقبال �صغرًيا على �رشيف تعبرًيا عن الّتقدير لدوري القيادّي يف 

تعزيز الوجود وال�ّصهادة الّلوثريّة يف منطقة بيت حلم.

5( هذه املّرة، جمّرد هّزة اأر�سيّة طبيعيّة يف فل�سطنَي
بقّوة 5 درجات على  اأر�صّيتان  املجاورة هّزتان  فل�صطنَي والّدوَل  �رشبت   
�صباط.  املوافق 11  الأربعاء  يوم  ال�ّصاعة 10:20 من �صباح  مقيا�س ريخرت يف 
وكان مركزهما الق�صم ال�ّصمايّل من البحر امليت. وقد هّزتا كني�صة امليالد الّلوثريّة 
ليب على  ال�صّ الّذي يحمل  خم  ال�صّ اإىل �صقوط احلجر  اأّدى  مّما  ثوان  قرابة ع�رش 
راأ�س برج الكني�صة، فهوى اإىل ال�ّصارع. وقد �صمد الربج اّلذي عمره 112 �صنة 
يف وجه زلزال1927 الّذي ت�صّبب يف تدمري اأكرث من 1000 بيت يف فل�صطني. 
ولكن يف هذه املّرة فقد احلجر اّلذي َعالُه، والّذي يبلغ وزنه حوايل 80 باونًدا. 

وحل�صن احلّظ مل يوؤدِّ اإىل اأّية اأ�رشار با�صتثناء احلفرة اّلتي خّلفها يف ال�ّصارع.
هو  احلقيقّي  الّتحدي  كان  فقد  كبريا،  يكن  مل  ذاته  بحدِّ  اخلراَب  اأنَّ  ومع   
حقيقّية  ماأ�صاة  اأّية  وملنع  ر  ال�رشّ لإ�صالح  الكني�صة  برج  قّمة  اإىل  الو�صول  كيفّية 
للقيام  ة  خا�صّ ورافعات  �صّقالت  تركيب  اإىل  احلاجة  َدَعِت  وقد  الوقوع.  من 
بهذا العمل، وهذه غري متوّفرة يف فل�صطني. وقد متّكنا يف الوقت ذاته من اإيجاد 
ْحنا  ر. واأحْلَ ال�رشّ اأْن ت�صلح  اّلتي ميكُنها  �صة  املتخ�صّ الاّلزمة وال�رّشكات  املعّدات 
قد  كّنا  فقد  امل�صيبة.  لهذه  الّتربعات  بع�س  فورا  �س  ُيخ�صّ اأْن  �رشيك  كّل  على 
ا�صتلمنا مبلغ 5000 يورو فقط من الكني�صة الإجنيلّية الّلوثرّية املّتحدة يف اأملانيا 
من جمموع 18،000 يورو اّلتي يحتاجها العمل. وناأمل اأْن يتوّفر هذا املبلغ يف 

.)COCOP( اجتماع جلنة الّتن�صيق للّتعاون

6( حفال افتتاح كبريان يف اأوقات الياأ�س
الفتتاح  كان  الأّول   :2003 �صنة  اأيلول  �صهر  يف  كبريان  حدثان  ح�صل   
الحتفايّل للّتحفة الفنّية اجلديدة للمركز؛ وهو م�رشح ومركز موؤمترات الدار، وهو 
مقعدا.   350 ِل  ويّت�صع  حلم  بيت  يف  الّدولّية  الّندوة  دار  اإىل  اجلديدة  الإ�صافة 
�صهر  من  الأّول  يف  يونان  منيب  املطران  �صيادة  تراأّ�صه  اّلذي  الفتتاح  متَّ  وقد 
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اأيلول بح�صور العديد من ال�ّصخ�صّيات الهاّمة والعتباريّة مبن فيهم ال�ّصّيدة باول 
ليثوماكي الوزيرة الفنلندّية للّتجارة اخلارجّية والّتطوير والّدكتور نبيل الق�صي�س 
اأيَّام فقط مّت تد�صني  اأربعة  وزير الّتخطيط لدى ال�ّصلطة الفل�صطينّية. وبعد م�صي 
ّحة املجتمعّية. لقد د�ّصنا َمرفقني؛ هما حتفتان فنّيتان، لهما  مركز دار الكلمة لل�صّ
فيه  علينا  ي�صتحوذ  كان  اّلذي  الوقت  يف  وفل�صطني  حلم  لبيت  هائلة  اإمكانات 
تاريخ من الّنزاع والنتقام والّتمييز العن�رشّي. لقد كّنا نخ�صى اأْن يت�صاعد الّتوتر 
يف اأيّة حلظة ون�صطّر حيَنها اإىل تاأجيل افتتاح مرافقنا مّرة اأخرى، فقد ح�صل ذلك 
اإّنه مثل اجللو�س على قّمة  معنا مّرتني يف ال�ّصابق. ونحن نعلم ماذا يعني ذلك. 

بركان واأنت ل تعلم متى يثور ثانية.
م�صلًَّما  �صيًئا  احلياة  ناأخذ  ل  اأْن  العامل  من  اجلزء  هذا  العي�ُس يف  علََّمنا  لقد   
به اأبدا. فكلُّ يوم هو عطّية جديدة، ولكن ولهذا ال�ّصبب عيِنه؛ نحن ُن�رشُّ على 

ال�صتثمار يف م�صتقبل اأف�صل.
العن�رشّي حول بيت حلم  الف�صل  بناء جدار  فيه  الّذي يجري  الوقت  ففي   

فاإنَّنا ن�صتثمر يف اأنا�س يجروؤون على عبور احلدود.

ويف الوقت الّذي ُتعاين فيه الأر�س املقّد�صة ثقافة العنف؛ فاإنَّ علينا اأْن نعلَن   
اأنَّ قّوَة الّثقافة هي ما يلزم لتحويل جمتمع ومتكني اجلماعة.

ويف وقت الّتدمري فاإنَّنا ن�صتثمُر يف اجلمال.  
ويف وقت الق�صف فاإنَّنا ن�صع اأحلاًنا جديدًة ونعزف اأغايَن جديدًة عن احلّريّة   

والعدالة وامل�صاحلة والّتعاطف.
ّحة وف�صحًة لالأمل. ويف وقت امِلَحِن العظيمة فاإنَّنا نخلق جمال لل�صّ  

اأو  قريب  من  جاوؤوا  الّذين  الأ�صدقاء  من  العديد  زيارة  كثرًيا  ْرنا  قدَّ لقد   
واأي�صا  حلم،  ببيَت  ُيحيط  العن�رشّي  الف�صل  جداَر  ولريوا  معنا،  ليكونوا  بعيد؛ 
ليحتفلوا معنا بهذه الفتتاحات. لقد كان هذان امل�رشوعان بالّن�صبة اإىل �رشكائنا 
ولأنا�س   )Wheat Ridge Ministries(و الفنلنديّة  اخلارجّية  وزارة  ة  وبخا�صّ
اإىل كوابي�س  الّنا�س  فيه  يتعّر�س  �صياق  بيَت حلم حلًما حتّقَق يف  هنا يف  كثريين 
الأهداف  اأحد  فقد كان  بعد:  ُنحّقق هدفنا  فاإنَّنا مل  متزايد. ومع ذلك  ب�صكل 
ّحة  ال�صّ مركز  من  الّثاين  اجلزء  على  نعمل  اأْن  هو  القادمتني  لل�ّصنتني  املو�صوعة 
ٍه  ُمتنزَّ نبتة و�صجرة ورد. وبهذا نخلق  مليون  بزراعة ن�صف  املجتمعّية، وذلك 

طبيعيٍّ يف املنطقة. 
اإ�رشاًقا  اأكرث  حلم  بيَت  على  احل�صول  هو  كلِّه  ذلك  وراء  من  والهدف   
وخ�رشة. ويبقى هدفنا الأكرب؛ العدالة وال�ّصالم وامل�صاحلة، وهذه جمّرد خطوات 
وحمّطات على هذه الّطريق. لقد َملَّ الّنا�س هنا من ال�ّصماع عن خارطة الّطريق 
غريَة فتحت  الّتي ل توؤّدي اإىل اأيِّ مكان. اإنَّ هذه املحّطاِت والحتفالِت ال�صّ
عداء، وعلى ما يبدو اأنَّها ل تزال رحلة طويلة. ومدى  لنا املجال لأْن نتنّف�َس ال�صّ
فمنذ  اأ�صهر.  ثمانية  اأّول  اإح�صائّيات  ُتظهُره  املَرَفقني  لهذين  حلم  بيت  احتياج 
الأّول من اأيلول حّتى الّثالثني من ني�صان ا�صتعَمَل املَرَفقني اأكرُث من 30.000 

�صخ�س.
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7( القادة اخلمُّدام العاملينّي
ولّية اإىل بيَت حلم ومركز  يف �صهر اآذار �صنة 2003 جاء ممثلو دار الّندوة الدَّ  
الإجنيلّية  الكني�صة  بها  تعرتف  وجميعها  املك�صيك،  ومركز  ويتنربج  يف  لوثر 
اإىل  �صويًّا  جاوؤوا  املُ�صتدام.  للّتعليم  قيادّية  مراكز  اأنَّها  على  اأمريكا  يف  الّلوثريّة 
نوا �رشاكًة ا�صرتاتيجّية و�صبكة عاملّية وبرنامَج تدريٍب فريًدا من نوعه  دل�س ليكوِّ
قلب  العامل. ويف  املنت�رشة يف  للكني�صة  امل�صتقبل  وقادة  الاّلهوت  معهد  لطاّلب 

هذه ال�رّشاكة هناك برنامج �صفر ملّدة 2-4 اأ�صابيع لكّل من الأماكن الّتالية:
بيت حلم على اأنَّها مركز التّ�سكيل.  �

مركز لوثر يف ويتنربج على اأنَّه مكان الإ�سالح.  �
ومدينة مك�صيكو على اأنَّها مكان التّحّول.  �

اأنا�س  مواجهة  اأنَّها  على  اجلديد  الربنامج  هذا  وراء  من  املهّمة  اإىل  وُينظر   
وُخّداًما عاملّيني يف عامل  قادًة  لي�صبحوا  والّتحّول  الّت�صكيل والإ�صالح  واأماكن 
ُمتغرّي م�صطرب، وكني�صة ُمتغرّية تقوم بالبحث. وقد ُعِقَد اجتماٌع اآخُر يف �صباط 
ٌر اأْن ُيعَقَد يف بيَت حلم �صنة  �صنة 2004 يف مدينة مك�صيكو، واجتماع ثالٌث ُمقرَّ

.2005

8( مركز اإعالم بيت حلم
ولّية يف بيَت حلم  يف �صهر كانون الأّول �صنة 2003 افتتَحْت داُر الّندوة الدَّ  

مركَز الإعالم الّتابع لها، واأطلقت موقعا جديدا هو:
www.bethlehemmedia.net وعنوانه )BMN( Bethelehem Media NET

واملركز ملتزم باأْن يكون »�صوت َمْن ل �صوت له«، وهدفه اأْن يعطي الإعالم   
الّتي  اأعمَق لتلك الأغلبّية العظمى ِمن ال�ّصعب الفل�صطينّي  اأكرَب، وَفْهًما  و�صوًل 
َيندر ال�صتماع اإليها، والّتي تريد احلّرّية والعدالة، وتبحث عن م�صتقبل اأف�صل من 

خالل و�صائل الاّلعنف.

لقد اأ�صبح العمل مع الإعالم اأولوّية ق�صوى حيُث اأنَّ الواقع الفل�صطينّي ل   
اأّكَدِت الأحداُث الأخريُة الأهمّيَة  العامل اخلارجّي ب�صكل كامل. وقد  اإىل  ُينَقُل 

الق�صوى للعمل ب�صكل اأكرث واأف�صل على الّتغطية الإعالمّية عن فل�صطني.
ترّكز مقالت مركز اإعالم بيَت حلم على مقالت ويومّيات عن الفل�صطينّيني،   
يكتُبها فل�صطينّيون عن كيف ير�صلون اأطفالهم اإىل املدار�س، وكيف يذهبون هم 
اأماكن  اإىل  اأْن ي�صلوا  اأو  اأو يحاولون احل�صول على وظيفة  اإىل املدار�س  اأنف�صهم 
وب�صاتينهم  حقولهم  يف  يعملوا  اأْن  اأو  الّتفتي�س،  ونقاط  احلواجز  عرب  وظائفهم 
الة - كّل ُمكّونات احلياة  ال�صّ اأو  الّطّبّية  العناية  اأْن يح�صلوا على  اأو  كمزارعني 

املتنّوعة؟
الإح�صائّيات  مثل  هاّمٍة؛  واأرقاٍم  فقرات عن حقائَق  املوقع على  ويحتوي   
ال�ّصيا�صّية  والّت�رشيحات  الإعالنات  مثل  رئي�صة؛  والوثائق  واملعجم.  واخلرائط 
الإعالم  وم�صادر  والكنائ�س،  العاملّية  املنّظمات  عن  ادرة  ال�صّ وتلك  احلكومّية 
ومنّظمات الأبحاث واملراكز الّثقافّية، بالإ�صافة اإىل َمعِر�س �صور احرتايّف ميكن 
املوقع  و�صيتّم حتديث  مرئّية وم�صموعة  مقاطع  قريبا  تنزيله ون�صخه، و�صت�صاف 

اأ�صبوعيًّا.
حفّيني الّذين يرغبون  اإ�صافة اإىل ذلك فاإنَّ مركز اإعالم بيَت حلم ُي�صاعد ال�صّ  
يف الّدرا�صة والقيام برحالت لكتابة الّتقارير مبا يف ذلك زيارة املواقع املهّمة يف 
الّرحالت  برامج  الإعالم  خدمة  وُترّتب  الفل�صطينّيني.  مع  ولقاءات  فل�صطنَي 
من  العديد  املركز  �صاعد  وقد  الفنّي.  والّدعم  وال�ّصكن  والّنقل  واملرتجم/الّدليل 

حفّيني من الوليات املّتحدة واأوروبا. ال�صّ
وقد قامت الإغاثة الّلوثرّية العاملّية عن طريق الحّتاد الّلوثرّي العاملّي بتمويل   

اإن�صاء املوقع.
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9( التّوا�سل اأثناء منع التّجّول
امل�رشوع الأّول والفريد من نوعه يف التّعلم عن بعد يف تاريخ فل�سطني

ى  اإنَّ جتربة بيت حلم مع الجتياحات ومنع الّتجّول ملّدة 24 �صاعة قد اأدَّ  
ة �صنة 2002 والق�صم الأّول  اإىل خ�صائر يف انتظام الّطاّلب يف املدار�س وخا�صّ
كبري.  ب�صكل  الّتعليم  عملّية  يف  تدهوٌر  ذلك  عن  جنم  وقد   .2003 �صنة  من 
الّنموذجّية خ�رشوا حوايل  الكلمة  دار  فاإنَّ طاّلب مدر�صة  املثال؛  �صبيل  وعلى 
ثالثة اأ�صهر من الّدرا�صة خالل �صنة 2002 وحَدها. حقيقًة؛ اإنَّ الّطاّلب كانوا 
ولّية يف  الدَّ الّندوة  ُيعانون �صعوبًة يف طريقهم ِمن واإىل املدر�صة لذا �َصَعْت دار 
بيت حلم يف اأْن تبحث عن حلٍّ يتمّكن فيه الّطاّلب من الو�صول اإىل ُمعّلميهم 
اأقّل، ومن هنا ولدت فكرة م�رشوع  اأو مبقاطعة  اأكرث  ودرا�صتهم ب�صكل منتظم 

الّتعلم عن ُبْعد.
ن  ، َمكَّ ولّية يف بيت حلم مب�رشوع مبتكر وُمهمٍّ لقد ا�صطلعت دار الّندوة الدَّ  
طاّلب مدر�صة دار الكلمة الّنموذجّية واملدر�صة الإجنيلّية الّلوثريّة يف بيت �صاحور 
ا�صتلزم  وقد  الّتجّول.  منُع  ُيعيقهم  اأْن  دون  درا�صتهم  ُيتابعوا  اأْن  قومي  وطاليطا 
الّطاّلُب  يتمّكن  حّتى  بعد؛  عن  الّتعلم  لت�صهيل  اّت�صالت  نظام  اإن�صاء  امل�رشوع 
واملعّلمون اأْن يّت�صلوا مع بع�صهم، وهكذا فاإنَّ احلواجز املادّية املفرو�صة ب�صكل 
تع�صفيٍّ على الّطاّلب يف حماولتهم للو�صول اإىل �صفوفهم مل تعد تقدر اأْن متنعهم 

من الّتعلم.
وهو  قائم،  م�رشوع  جناح  على  بناًء  بعد  عن  الّتعلم  م�رشوع  بناء  متَّ  ولقد   
فريق  اأ�صبح كلُّ طالب جزًءا من  لقد  النرتنت.  املبا�رَش على  بيت حلم  م�رشوع 
املعّلمني  على  وتقع  الإلكرتويّن.  بريده  خالل  من  �صلة،  ذي  خمتلف  الكرتويّن 
م�صوؤولّية اإر�صاد الّطاّلب من خالل املاّدة الّتعليمّية، ومن خالل جمموعات الّنقا�س 
ولّية الّدعم الفنّي لأيَّة  املنبثقة عن كّل فريق الكرتويّن. وقد قّدمت دار الّندوة الدَّ

م�صاكل فنّية قد حت�صل.

على  قادرة  ومودومات  �سريفرات  تركيب  يت�سّمن  كان  الّذي  وامل�رشوع   
ولّية  الدَّ الّندوة  دار  على  اأنَّ  يعني  كان  امل�صتخدمني،  من  الكبري  العدد  حتّمل 
واملعّلمني  للّطاّلب  لتقّدم  اأي�صا؛  النرتنت  خلدمات  د  مزوِّ اإىل  تتحّول  اأْن 
اآخذين  الربنامج،  هذا  يف  ال�صرتاك  من  لتمّكنهم  رخي�صة؛  انرتنت  خدمات 
الّطريقة  بعني بالعتبار الو�صع القت�صادّي املتدهور ل�صّكان بيت حلم. وبهذه 
كان لكّل طالب و�صول اإىل النرتنت يف البيت ملّدة 24 �صاعة يف اليوم مقابل 
خدمات  دو  ُمزوِّ فيه  كان  الّذي  الوقت  يف  ال�ّصهر  يف  واحد  اأمريكّي  دولر 
ولغاية  ال�ّصهر.  اأمريكيًّا يف  دولًرا   25 مقابل  اخلدمة  نف�س  يقّدمون  النرتنت 
ولّية،  الآن فقد ح�صل 650 طالًبا على خّط النرتنت من خالل دار الّندوة الدَّ
وميكنهم الّتوا�صل حّتى حتت منع الّتجّول. اإنَّ مهّمتنا لي�صت اأْن ندع الحتالل 
اأْن نتغّلب على كّل العقبات من  الإ�رشائيلّي يقودنا اإىل الياأ�س، ولكْن َحِريٌّ بنا 

خالل الإبداع والّت�صميم والبتكار.
الّتعليم، ولتمكينهم من  الّنوع اجلديد من  املعّلمني لهذا  اأجل حت�صري  ومن   
ولّية تقّدم برنامَج تدريٍب ُمكّثًفا  تنفيذ هذا امل�رشوع بنجاح، فاإنَّ دار الّندوة الدَّ
للمعّلمني على النرتنت والّتوا�صل اللكرتويّن. ولقد ُطِلَب الآن من دار الّندوة 
تكراُر هذا امل�رشوع املُبَتكر يف مدار�َس اأخرى يف اأنحاء فل�صطني. ونودُّ اأْن ن�صكر 
اأملانيا لدعمهم من  الّتب�صرييّة من  املّتحدة وجمعّية برلني  الوليات  اأ�صدقاَءنا من 

اأجل حتقيق هذا امل�رشوع.

10( مركز موارد التّعليم الّدينّي
املدار�س،  مدير  مكتب  مع  وبالّتن�صيق  الكن�صّي  املجل�س  من  تو�صية  على  بناء 
اإىل رفع مهارات ومعرفة  املدى تهدف  ولّية عملّية طويلة  الدَّ الّندوة  داُر  بداأت 
واإملام معلمي الرّتبية امل�صيحّية يف كّل املدار�س الّلوثريّة، وخلق م�صدر مبا�رّش على 
ميكن  ولكن  املدار�س،  هذه  معلمي  قبل  من  فقط  لي�س  ا�صتعماله  ليتَمّ  النرتنت 
لغاية الآن يف  ا�صرتك  اإليه. وقد  الو�صول  العامل  اأنحاء  ل 300 مليون عربّي يف 
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هذا امل�صاق الّذي بداأ يف كانون ثاين �صنة 2004 واّلذي �صي�صتمّر لب�صع �صنوات 
تطبيقات  وكّل  النرتنت  اأنَّ  الآن  لغاية  وا�صح  هو  وما  �صابًّا.  ا  وِق�صًّ معّلًما   18
الإعالم الّدينّي يتحّكم بها ب�صكل تاّم امل�صيحّيون الإجنيلّيون، بالإ�صافة اإىل القليل 
لوثريّة  موادَّ  على  يعتمد  انرتنت  هناك  ولي�س  والِقبطّية.  الكاثوليكّية  املواّد  من 
بط  يف لهوتها. وتوراتّية يف روحانّيتها و�صياقّية يف تطبيقها. وهذان هما بال�صّ

املهّمة والّتحدي الّلذان اأمامنا.

11( اخلامتة
وعدم  املطلق  الياأ�س  من  �صياق  كثرية يف  م�صاريع وجمهودات  مبا�رشة  عند   
اليقني مثل هذا، تكون نعمته هي الّتي تعمل. اإنَّها نعمته تعاىل الّتي حتفظنا يوميًّا، 
مثل  كثري  عمل  اأمامنا  يكون  عندما  متّكُننا.  الّتي  وهي  تقودنا،  الّتي  نعمته  اإنَّها 
هذا فهو ثمرة عمل اأياٍد ِمْعطاءٍة كثرية: املطران منيب يونان والق�ّصي�صة �صاندرا 
اولوين الّلذان اهتّما بالكني�صة اأثناء وجودي يف الوليات املّتحدة، اأع�صاء عمدة 
املُن�ّصقني  الثنني،  نائبّي  قويًّا،  قياديًّا  دوًرا  اأظهروا  الّذين  الّلوثريّة  امليالد  كني�صة 
املكان  هذا  جلعل  نهاَر  ليَل  يعملون  الّذين  الكلمة  ودار  الّندوة  دار  وموّظفي 
امل�صتمّر يف خدمة  للتزامكم  �رشكاَءنا  يا  واأنتم  الياأ�س.  اأوقات  لالأمل يف  منارة 
غرية  وؤى ممكنًة وهذه الأفكار ال�صّ امل�صيح يف وطنه. اإنَّنا جميًعا قد جعلنا هذه الرُّ

جناًحاعظيًما.

2004
نرى  كّنا  ناحية؛  فمن  كثرية:  متناق�صات  من  واحدة   2004 �صنة  كانت   
غرية« اإىل �صجن كبري، ومن  ل »مدينتنا ال�صّ اجلدار َينتهك مدينَتنا يوًما بعَد يوم حُموِّ
ناحية اأخرى؛ �صهْدنا ارتفاًعا يف الّزوار الأجانب الّذين جاوؤوا لي�س فقط ك�صّياح 
وعجز  وياأ�س  �صدمة  مدى  اختربنا  ولقد  وكني�صتنا.  �صعبنا  مع  للّت�صامن  ا  واإمنَّ

�صعبنا، ومع ذلك مدى ا�صتمرار مقاومته وقّوته ون�صاطه. اأن تكون م�صيحيًّا اليوم 
هو دعوة لأْن تكون »مثل ج�رش فوق مياه م�صطربة« »منطقة اأمل« يف بيئة متّيزت 

بالياأ�س، وم�صدر حياة يف �صياق ت�صيطر عليه قوى ال�رّشّ.
وبالّن�صبة لنا يف هذه اخلدمة يف بيت حلم هاُكُم بع�َس الّتو�صيحات:  

1( الّروحانيّة كم�سدر للتّجّدد
لقد متّيزت احلياة الّرعوّية يف �صنة 2004 ببحث اأ�صيل عن روحانّية يقوُل   
املقّد�س  الكتاب  لدرو�س  املنتظم  احل�صور  يف  وا�صحا  هذا  وبدا  الإجنيل.  بها 
الّتي كانت  العائلّية الكثرية  اأ�صبوع الآلم، وكذلك يف الجتماعات  و�صلوات 

تعقد خالل ال�ّصنة.

2( التّثبيت
يونان  منيب  املطران  و�صيادة  اأنا  قمُت  اأّول؛  ت�رشين  �صهر  من  الّثالث  يف   
امليالد  كني�صة  يف  و�صاّبة  �صابًّا   13 بتثبيت  ار  ن�صّ نعيم  املتقاعد  املطران  و�صيادة 
الّتثبيت لأكرَث ِمن �صنتني. لقد كان  املثبَّتون قد تلّقوا درو�ًصا يف  الّلوثرّية. وكان 
تعليم واإقامة الّريا�صة الّروحّية والعمل مع هذه املجموعة م�صدر فرح وت�صجيع 
اإجنيل  تثّبتوا يف  قد  ال�ّصباب  اأنَّ هوؤلِء  اأمانة  بكلِّ  اأقول  اأْن  واأ�صتطيع  لنا جميعا. 

ي�صوع امل�صيح وهم متجّذرون يف الكني�صة ون�صيطون يف حياة الّطائفة.

3( قيادة اجليل القادم
عّدة  ُعقدت  الّلوثريّني،  القادة  من  القادم  اجليل  ومتكني  جتهيز  بهدف   
َم�صاقات تدريب على القيادة لأع�صاء الكني�صة من ال�ّصباب. اإ�صافة اإىل ذلك فقد 
درا�صّية  بعثة  على  احل�صول  لوثرّي  طالب  لكّل  ي�صمن  بعثات  برنامج  عمل  مّت 

جزئّية ليكمل تعليمه اجلامعّي يف اجلامعات املحّلّية اأو يف اخلارج.
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4( برامج ال�ّسيّدات
لقد تكّونت جلنة �صّيدات لوثرّية جديدة يف بيَت حلم اأطلقت برناجًما ِن�ْصويًّا   
لل�ّصّيدات  �صهريّة  اإفطار  وجبة  من  الربنامج  ن  يتكوَّ نوعه.  من  فريًدا  َم�صكوينَّ 
اأ�صا�س منتظم يف هذا  وحما�رشة �صهرّية عاّمة. وي�صرتك حوايل 100 �صّيدة على 

الربنامج الّذي اأ�صبح حديث البلد.

تني الأر�سيّتني 5( ترميم برج الكني�سة بعد الهزَّ
الّلذان �رشبا فل�صطني يف احلادي ع�رش من �صباط كني�صة  الّزلزالن  لقد هزَّ   
خم  امليالد الّلوثرّية، وت�صبَّبا ب�رشر كبري يف برج الكني�صة. فقد هوي احلجر ال�صّ
ر بحدِّ  ليب على راأ�س برج الكني�صة اإىل ال�ّصارع. ومع اأنَّ ال�رشّ الّذي يحمل ال�صّ
اإىل  الو�صول  الّتحّدي احلقيقّي هو يف كيفّية  فقد كان  ا،  ذاته مل يكن كبرًيا جدًّ
ومكّلفة  ة  خا�صّ �صّقالت  اإىل  احلاجة  َدَعِت  فقد  ر.  ال�رشّ لإ�صالح  الربج  قّمة 
، واأ�رشف على العمل اثنان من اأع�صاء  لإجناز املهّمة. وقد اأجنز املهّمة متعّهد حمّليٌّ
عادل  ال�ّصّيد  املُعتَمد  القانويّن  واملحا�صب  غزالة  اأبو  عي�صى  املهند�س  العمدة: 
خ�رش. وقد بلغت الكلفة الإجمالّية للرّتميم 79.000 �صيكل وقد غّطى معظَمها 
 )VELDK( رشيكانا الثنان: كلٌّ من الكني�صة الإجنيلّية الّلوثريّة املّتحدة يف اأملانيا�
وجمعية برلني الّتب�صريّية )BMW( واأع�صاء الّطائفة. ونودُّ اأْن ُنقّدم ال�ّصكر لهذين 

ال�رّشيكني لكرمهما وهدّية املَحّبة اّلتي قّدموها.

6( الفتتاح الحتفايّل ملطعم الِعّليّة ومقهى الكوز
لقد ح�رش اأكرث من 1000�صخ�س حفَل افتتاح مطعم الِعّلّية ومقهى الكوز   
يف اأيلول �صنة 2003. مل يكن القرار �صهال اأْن ُنوّظَف طاقًما جديًدا يف مثل هذا 
الوقت، واأْن نفتتح هذه املَرافق للجمهور، لكّننا، وبالإميان جتّراأنا على عمل ذلك 
يافة«. فقد  ال�صّ الّتوظيف من خالل  اإمكانّية  نزيد من«  اأْن  واأظهرنا كيف ميكن 
وجد 15 �صابًّا عاطاًل عن العمل وظائَف واأمال يف َدْخٍل ُمنتظم. و�صي�صتمتع الآَن 

ال�ّصّياح وال�ّصّكان املحّلّيني واأع�صاء الّطاقم بالّطعام املمتاز واجلّو الفريد من نوعه 
واخلدمة املمتازة.

ِل بيَت حلم الّلوثرّي »بيت اأبو جربان« 7( افتتاح نمُزمُ
افتتاح  اإعادة  متَّ  �صنوات،  �صبع  ملّدة  انقطاع  وبعد   ،2004 �صنة  اأيار  يف   
يوف وال�ّصّياح  ُنُزل بيت حلم الّلوثرّي، واملعروف با�صم »بيت اأبو جربان« لل�صّ
�صنة 1997 حّتى  ُي�صتعمل كمدر�صة من  اّلذي كان  النُُّزُل  الأجانب. وقد كان 
حلم.  لبيت  الإ�رشائيلّي  الجتياح  ب�صبب  كبري  ب�صكل  ت�رّشر  قد   ،2000 �صنة 
م�صنوع  وباأثاث  الّتاأثيث  جميلة  غرفة  من 13  ترميُمه  متَّ  اّلذي  الُنُزل  ويتكّون 
وجهاز  خا�ّس،  بحّمام  دة  ُمزوَّ الغرف  وجميع  �صيفا.   26 وي�صتوعب  حمّليًّا، 
تلفاز، الّتدفئة املركزّية، الّتكييف، الّتلفون، والنرتنت. وقد اأُطلق على كّل غرفة 
نُعها يف م�صاغلنا مبا  ا�صم اإحدى قرى منطقة بيت حلم وُزيَِّنت باأ�صغال فنّية متَّ �صُ
يف ذلك بالط احلّمامات. اإنَّ ترميَم الُنُزل مل يكن ممكنا لول الّدعم الكرمي من يوم 
بقيمة 700.000  املي�رشَّ  اأملانيا والقر�س  الإجنيلّية يف  العاملّي والكني�صة  الة  ال�صّ
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الكن�صّية  الإغاثة  وَكِفَلْته وكالة   )OIKOS( اأويك�س  بنك  قّدمه  دامناركي  كرونا 
ت�صغيله  من  الأوىل  �صهًرا   11 ال  خالل  الُنُزل  يف  النَُّزلء  ن�صبة  كان  الدمنركية. 
31.2 %. وُيِدرُّ الُنُزل الآن بع�س الّدخل للكني�صة الإجنيلّية الّلوثريّة يف الأردنِّ 
والأرا�صي املقّد�صة، والّذي نرجو اأْن يزداَد اإذ اإنَّه من املتوّقع قدوم �صيوف اأكرث 

يف هذه ال�ّصنة وال�ّصنة القادمة.

8( حَمميّة دار الكلمة الّطبيعيّة
الأ�صوار  بناء  من  الأوىل  املرحلة  بداأت  �صنة2001  ثاين  ت�رشين  �صهر  يف   
حول موقع دار الكلمة. وبعد الجتياح الإ�رشائيلّي الكبري لبيَت حلم يف اآذار �صنة 
2002، وما تبعه من اقتحام اجلنود الإ�رشائيلّيني لدار الكلمة ازدادت احلاجة اإىل 
بناء �صور واٍق حول اأمالك الكلية. ويف �صنة 2004 ا�صتمَرْرنا يف البناء، وقد اأُجِنز 
لغاية الآن بناُء اأكرث من 70% من ال�ّصور. ولدى اكتمال بناء الأ�صوار �صنتمّكن من 
املُ�صّي ُقُدًما مبخّططاتنا لإكمال املَحِميَّة الّطبيعّية لدار الكلمة. و�صتخلق املَحمّية 
كاأداة  بيئّية  ناحية  بيت حلم من  منطقة  منها  و�صت�صتفيد  اجلبل،  بيئة طبيعّية على 
تربوّية مهّمة للّطاّلب وللمجتمع، ومبا يتعّلق باأهمّية احلفاظ على البيئة الّطبيعّية. 
واأودُّ اأْن اأُعرّب عن �صكري للجمعّية الإجنيلّية الّلوثريّة الفنلندّية )FELM( لدعمهم 

امل�صتمّر لهذا امل�رشوع الهاّم.

9( كلية دار الكلمة
يف �صنة 2002 اأطلعتكم على خمّططاتنا لكلية دار الكلمة كمعهد ر�صمّي   
للّتعليم العايل، مينح درجات يف املو�صيقى، الفّن، الإعالم، الّت�صالت، ال�ّصياحة، 
واخلدمة امل�صيحّية. وقبل ب�صعة اأ�صابيع دخلنا يف مناق�صات ِجّديّة مع كّلّية طاليطا 
والّتي  املوؤ�ّص�صتني،  بني  ا�صرتاتيجّية  �رشاكة  تطوير  �صبل  لبحث  املجتمعّية  قومي 
بدورها �صتعطي ِكَلْينا ا�صتدامة اأف�صل، وتقّلل ُكْلفة الّت�صغيل، وُتقّدم برامَج �صاملة 

وجّذابة ومتنّوعة.

10( لوثر بالّلغة العربيّة
النرتنت،  على  مبا�رشة  امل�صيحّية  للرّتبية  م�صادر  لتقدمي  من حماولتنا  كجزء   
�س  اأطلقنا موقعا جديدا، هو الأّول من نوعه يف العامل العربّي. وهذا املوقع خُم�صّ
لأعمال مارتن لوثر وللكتابات عنه. وبالّتدريج ويف غ�صون ال�ّصنوات اخلم�س 
القادمة؛ فاإنَّنا ُنخّطط لرتجمة كّل كتابات مارتن لوثر الّرئي�صة من الّلغة الأملانّية 
ْمع كّل ما ُكِتَب عنه، وعن الإ�صالح بالّلغة العربّية، جِلعلها  اإىل الّلغة العربّية، وجِلَ

متوّفرة مبا�رَشة على النرتنت.
html من34  اأكرَث  الآَن   www.lutherinarabic.org ملوقع:  اإنَّ   
و�صيتبع  ور.  ال�صّ من  والكثري  �صفحة(   400 جمموعه  ما   (  pdf �صفحات  و6 
املوقع  زيارة  على  ن�صّجعكم  اإنَّنا  ورة.  وال�صّ وت  ال�صّ الوقت  مرور  ومع  ذلك 
املوقع.  لهذا  ممتازة  راجعة  تغذية  تاأتينا  عليه.  وزمالئكم  اأ�صدقائكم  وتعريِف 
واأودُّ اأْن اأتقّدم بال�ّصكر من الكني�صة الإجنيلّية الّلوثرّية املّتحدة يف اأملانيا لدعمها 

لهذا امل�رشوع الهاّم.

11( املن�سورات
يف  الأمل  عن  ق�ص�س  احل�صار:  حتت  حلم  »بيت  الأخري  كتابي  تلّقى  لقد   
ن�رُشه  و�صيتمُّ  ترجمُته،  متّت  وقد  حف،  ال�صّ يف  ممتازة  تعليقات  ال�ّصّدة«  اأوقات 
اأْن  المتياز  هذا  اأعطانا  لأّنه  اهلَل؛  ن�صكر  اإنَّنا  العام.  هذا  نهاية  مع  لغات  بثماين 

نكون �صهودا له لكثري من الّنا�س يف كثري من البالد.
بعنوان  �صفحة   24 من  كتيِّبا  لنا  الّتابع  حلم  بيت  اإعالم  مركز  اأنهى  لقد   
ور واخلرائط  غرية: ماذا جرى لها« وهو يرّكز من خالل ال�صّ »مدينة بيت حلم ال�صّ
املجتمع  وعلى  عاّم،  ب�صكل  املدينة  على  اجلدار  تاأثري  على  والأرقام  واحلقائق 
»بذور«  لنا  الإنتاج  وحدة  اأنهت  لقد  خا�ّس.  ب�صكل  الفل�صطينّي  امل�صيحّي 
ا�صطوانة ملّدة ع�رشين دقيقة بعنوان »احتجاز داخل اجلدار والحتجاز خارجه: 
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ُمتوّفران  امل�صدرين  كال  اإنَّ  املو�صوع.  نف�س  على  مرّكزة  حلم«  بيت  من  ة  ق�صّ
ب�صكل وا�صع يف مركزنا وعلى النرتنت. اإنَّنا ن�صّجع �رشكاَءنا على توزيعهما على 

اأو�صع نطاق، واأْن ُي�صاعدونا على ترجمة هذه امل�صادر كلٌّ اإىل لغِته.

12( اخلامتة
عندما مبا�رشة م�صاريع وجمهودات كثرية يف �صياق من الياأ�س املطلق وعدم   
اليقني مثل هذا، تكون نعمته تعاىل هي الّتي تعمل. اإنَّها نعمته تعاىل الّتي حتفظنا 
فهو  مثل هذا؛  كثري  اأمامنا عمٌل  يكون  عندما  ومتّكننا  تقودنا  اّلتي  يوميًّا، وهي 
ثمرة عمل اأياٍد ِمْعطاءة كثرية: اأع�صاء عمدة كني�صة امليالد الّلوثرّية الّذين اأظهروا 
دورا قياديًّا قويًّا، نائبي الثنني، املن�ّصقني وموّظفي دار الّندوة ودار الكلمة الّذين 
يعملون ليَل نهاَر جلعل هذا املكان منارة لالأمل يف اأوقات الياأ�س. واأنتم يا �رشكاَءنا 
الّروؤى  هذه  جعلنا  قد  جميعا  اإنَّنا  وطنه.  يف  امل�صيح  خلدمة  امل�صتمّر  للتزامكم 

غرية جناحا عظيما. ممكنة وهذه الأفكار ال�صّ

2005
هي  الّثانية  كورنثو�س  اأهل  اإىل  الّر�صالة  من  الآية  هذه  نف�صل.«  ل  »لذلك   
الأكرث مالئمة يف و�صف ما ن�صعر به هذه الأيَّام. تقريبا كّل �صيء حولنا يريد اأْن 
يجعلنا فا�صلني. اإنَّ عدم الف�صل يف �صياق كهذا لي�س �صيئا نحن نعمله اأو نخّطط 
ُمرّكزين على  نبقى  اأْن  نعمة نختربها ومتّكُننا من  اإنَّه  اإيَّاه،  �صيء منحنا  لكّنه  له، 
اإمكانّيات  نرى  الهائلة  الّتحّديات  و�صط  ففي  اهلل.  ملكوت  اإعالن  يف  مهّمتنا 

احتمالت ل نهاية لها.
الّتحّديات  بع�س  هي  هذه  حلم  بيت  يف  خدمتنا  يف  لنا  وبالّن�صبة   

والإمكانّيات:

1( ال�ستثمار يف الّروحانيّة
الّروحانّية  عن  ببحث حقيقّي  �صنة 2005  الّطائفّية يف  احلياة  متّيزت  لقد   
املقّد�س،  الكتاب  درو�س  ح�صور  يف  وا�صحا  هذا  وكان  الإجنيل.  �صّكلها  الّتي 
و�صالة اأ�صبوع الآلم، وكذلك يف اجتماعات العائالت وال�ّصّيدات الكثرية الّتي 
متَّ تنظيمها خالل ال�ّصنة. وقد �رّشح اأع�صاء العمدة املُنتَخبني حديثا: اإنَّ مهّمتهم 
ُيرّكزوا ب�صكل كّلّي على »احلجارة احلّية« وعلى  اأْن  القادمة  لل�ّصنوات اخلم�س 
ّا�س  �صّحتهم الّروحّية والّنف�صّية واجل�صديّة. ولهذا ال�ّصبب فقد وّظفنا نيفني ال�رشّ
للعمل على الرّتبية امل�صيحّية، وبرتكيز خا�ّس على الأطفال وال�ّصبيبة. ولقد �رَشَّنا 

اأْن ن�صتقبل ال�ّصّيد مات ميدلتون كمتطّوع اأجنبّي ليعمل على املو�صيقا الكن�صّية.
على  الّطائفة  اأع�صاء  اأخذه  اّلذي  العهد  هو  الّروحانّية  هذه  من  جزًءا  اإنَّ   
اأنف�صهم يف اأْن ي�صتمّروا يف زيادة عطاياهم لكني�صتهم �صنة بعد �صنة. ومّرة اأخرى 
َب رقٌم قيا�صيٌّ جديٌد يف العطاء. ن�صكر الّربَّ على هذا الّتفاين  ِ يف هذه ال�ّصنة �رشُ
وعدم  القت�صادّية  القيود  جميع  من  بالّرغم  جليًّا  وا�صحا  بدا  واّلذي  واللتزام 

ال�صتقرار ال�ّصيا�صّي.
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2( انتخاب جمل�س طائفة جديد
خم�صة  لختيار  الّطائفة  اجتمعت   2006 �صنة  الثاين  كانون   15 يف   
و�رشَّنا  القادمة.  اخلم�س  لل�ّصنوات  العمدة  يكونوا  اأْن  اإليهم  َيعهدون  اأع�صاء، 
وامِلهنة  واجلن�ُس  العمُر  حيُث  من  وا�صًعا  تنّوًعا  مُيّثلون  اجُلُدد  العمدة  اأع�صاء  اأنَّ 
ول)معّلمة(، عي�صى اأبو غزالة )مهند�س مديّن(، طوين  واملواهب وهم: هالة ف�صّ

ار)معّلم(، مازن عودة )حما�صب(، وعادل نا�رش )متقاعد(. ن�صّ

3( م�رشوع اإ�سكان بيت حلم
عن  يتكّلمون  حلم  بيت  منطقة  يف  الّلوثريّون  كان  �صنة   25 من  اأكرث  منذ   
من  اأع�صائها  معظم  لكني�صة  ة  وبخا�صّ ا  جدًّ مهّم  وهذا  اإ�صكان.  اإىل  احلاجة 
الاّلجئني. ومع قرار الكني�صة الكاثوليكّية يف بيت حلم اإن�صاء 700 وحدة �صكنّية 
ا�صتعمالها،  بناُء 300 وحدة منها ويجري الآن  بحلول عام 2010، والّتي متَّ 
بعد  يوما  يتو�ّصع  والّذي  �صاحور  بيت  يف  الأرثوذك�س  الّروم  اإ�صكان  وم�رشوع 
حقيقة  اإ�صكاننا«  »م�رشوع  �صي�صبح  متى  �صوؤالنا:  كني�صتنا  اأع�صاء  يوا�صل  يوم، 
واقعة؟ وحيُث اإنَّ اأر�س مقربة بيت حلم هي تاريخيًّا حتت و�صاية كني�صة امليالد 
الّلوثرّية، قلنا: اإنَّنا م�صتعّدون مل�صاركة هذه امللكّية لإقامة م�رشوع اإ�صكان يكون 
مفتوًحا لأع�صاء الّطوائف الّثالث يف منطقة بيت حلم. وهناك جانب اآخر وا�صح 
لنا: نحن ل نريد اأْن نتناف�س يف جمع الّترّبعات مع م�رشوع اإ�صكان القد�س يف 
الّترّبعات  اأْن جنمع  ال�ّصبب نحن ل نحاول  املّطلع )الأوغ�صتا فكتوريا(. ولهذا 
مل�رشوعنا. ولكن علينا اأْن نرّتب نظام قر�س مع اأحد البنوك الّرائدة يف فل�صطني. 
ويبدو اأنَّ املناق�صات واعدة. ويف �صهر اآذار من هذا العام متّكنا اأْن ن�صّجل اأ�صماء 
الأع�صاء اّلذين هم بحاجة ومهتّمني ب�صكل ِجّدّي يف م�رشوع اإ�صكان بيت حلم 
هذا، وكانت الّنتائج كالّتايل: مّت ت�صجيل ما جمموعه 43 عائلة منها 20 مهتّمون 
ب�صقق و23 يف وحدات �صكنّية. وكان توزيع العائالت على الّنحو الّتايل:21 
�صاحور.  بيت  عائلة من بيت حلم، 14 عائلة من بيت جال، و8 عائالت من 

نطرح  اأْن  وناأمل  املوقع،  م�صح  جرى  ك�صابرة  �صني  املهند�س  اإخال�س  وبف�صل 
ِلّ كيال نف�صل هذه املّرة. العطاء قريبا للمناف�صة املعمارّية. دعونا ُن�صَ

ل بيت حلم »بيت اأبو جربان« 4( نمُزمُ
يف اأيار 2004، وبعد مقاطعة ملّدة �صبع �صنوات، اأُعيد فتح ُنُزل بيت حلم   
يوف وال�ّصّياح الأجانب.  الّلوثرّي واملعروف ب »بيت اأبو جربان« ل�صتقبال ال�صّ
وكان معدل الإ�صغال خالل �صنة 2004 ) 31.2%( ويف �صنة 2005 ارتفعت 
هذه الّن�صبة اإىل 47،3%. اإنَّ معدل الّتعادل هو 35.2% )بدون فوائد( و%40 
)مع الفوائد( وبهذا العدد من الإ�صغال متّكنا من توفري 15.000 دولر ربًحا 
�صافًيا )ا�صتعمل منها 5.000 لدفع الفوائد( ذهبت اإىل امليزانّية العاّمة للكني�صة. 
راأ�س  الّنفقات  بع�س  �صداد  يف  ا�صتعمل  لأنَّه  امليزانّية  يف  يظهر  ل  الّدخل  وهذا 
اأْن نبداأ بت�صديد القر�س الّذي اأخذناه من  املال. واعتبارا من �صنة 2006 علينا 
بنك اأويكو�س )OIKOS( يف الّدمنارك. وناأمل اأنَّه بزيادة عدد ال�ّصّياح القادمني 
اإيجار الغرفة تدريجيًّا، واْن ندفع الّديون وُنوّفر  اأْن نرفع من  �صوف نتمّكن من 

بع�س الّدخل للكني�صة.

5( حَمميّة دار الكلمة الّطبيعيّة
اإنَّ بناء الأ�صوار حول اأمالك موقع دار الكلمة الّذي بداأ العمل به يف �صهر   
ت�رشين ثاين 2001 قد اأُجنز يف اأوائل هذه ال�ّصنة. و�صنتمّكن يف �صنتي 2006-

ا،  جدًّ املهّمة  الّطبيعّية  املَحمّية  هذه  وجتهيز  زراعة  على  برتوٍّ  نعمل  اأْن   2007
ا املنطقة كّلها. واأودُّ اأْن  والّتي �صوف تخدم لي�س املدر�صة والكّلّية فح�صب، واإمنَّ
اأعرّب عن �صكري للجمعّية الإجنيلّية الّلوثريّة الفنلندّية )FELM( لدعمهم امل�صتمّر 

لهذا امل�رشوع.
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6( كّليّة دار الكلمة
لقد اأطلعتكم يف �صنة 2002 على خططنا لكّلّية دار الكلمة كمعهد ر�صمّي   
للّتعليم العايل، مينح درجات يف الفنون، الإعالم، الّت�صالت، ال�ّصياحة، واخلدمة 
كّلّية  مع  مفاو�صات  يف  دخلنا  اأنَّنا  املا�صية  ال�ّصنة  يف  اأطلعتكم  وقد  امل�صيحّية. 
املوؤ�ّص�صتني،  ا�صرتاتيجّية بني  املجتمعّية لبحث طرق تطوير �رشاكة  طاليطا قومي 
برامج  وُتقّدم  الّت�صغيل  ُكلَفة  وتقّل�س  ال�صتدامة،  تعطَيهما  اأْن  �صاأنها  ِمن  والّتي 
�صائقة ومتنّوعة. وقد رف�صت جمعّية برلني الّتب�صريّية )BMW( اقرتاحنا مّما قادنا 

اإىل اأْن نبحث عن اعتماد اأكادمييٍّ وحَدنا.
العتماد  العايل  والّتعليم  الرّتبية  وزارة  �صباط منحت  �صهر  من  الأّول  ويف   
اّلتي  الربامج  تطرح  اأْن  �صالحّية  اأعطتها  وهكذا  الكلمة،  دار  لكّلّية  الأكادميّي 
تنوي تدري�صها ليتمَّ اعتماُدها. وقد �صارفت عملّية اعتماد الربامج على النتهاء، 
ومن املتوّقع اأْن ن�صتلم الّتفوي�س يف غ�صون الأ�صابيع القليلة القادمة ويف الوقت 
خم�صة  بتقدمي  الكّلّية  و�صتبداأ   .2006 �صنة  اأيلول  يف  اأبوابنا  لفتح  املنا�صب 
يتمَّ  حّتى  الربامج  هذه  ولّية  الدَّ الّندوة  داُر  و�صت�صت�صيف  �صهادات.  متنح  برامج 
جمُع الّترّبعات لبناء عمارة منف�صلة على جبل مرير. اإنَّ طواقم الهيئة الأكادميّية 

والإداريّة الاّلزمة لإدارة الكّلّية هي قيد الّتعيني.

7( املوؤمترات الدولية يف الدار
كجزء من جمهوداتنا يف جعل من بيت حلم حمورا رئي�ًصا للموؤمترات امل�صيحّية،   
ولّية اأْن جتتذب وُتنّظم وت�صت�صيف عّدة موؤمترات دولّية  ا�صتطاعت دار الّندوة الدَّ
الحّتاد  جمل�س  كان  اأهّمها  ومن  للموؤمترات.  الّثقايّف  الّدار  مركز  يف  كربيات 
ولّية يف بيت حلم بعنوان  الّلوثرّي العاملّي واملوؤمتر املتعّدد الّثقافات لدار الّندوة الدَّ
عن   )UMC( املّتحدة  امليثود�صت  كني�صة  وموؤمتر  والُهويّات«  والّنا�س  »الأر�س 
الّرتبوّي«  فل�صطني  »موؤمتر  للّثقافة  العربّية  املوؤ�ّص�صة  وموؤمتر  وفل�صطني،  اإ�رشائيل 

الرّتبوّي  »احلدث   )PCUSA( املّتحدة  الوليات  يف  امل�صيخّية  الكني�صة  وموؤمتر 
ل�صنع ال�ّصالم.«. اإنَّه من دواعي �رشورنا اأْن نرى كيف اأنَّ ُبنيَتنا الّتحتّية، وقدراتنا 
يف اإدارة الأحداث واملوّظفني ميكن اأْن تعطينا خدمة عالية اجلودة على م�صتوى 
عامليٍّ عاٍل. نرجو اأْن ت�صاعدونا يف تعزيز َمرافقنا وذلك بت�صجيع كنائ�صكم اأْن 

تعقد بع�س موؤمتراتها هنا يف بيت حلم.

8( لوثر بالّلغة العربيّة
�صنة  اأطلقناه  اّلذي  النرتنت  على  موقعنا  على  انقطاع  دون  نعمل  زلنا  ل   
2004 والهادف اإىل ترجمة اأعمال مارتن لوثر الّرئي�صة من الأملانّية اإىل العربّية، 
واأْن جنمع كّل ما ُكِتَب عنه وعن الإ�صالح بالّلغة العربّية، وجِلعلها متوّفرة مبا�رشة 
على النرتنت. اإنَّ موقع: www.lutherinarabic.org يحوي اأكرث من 1000 
ور. اإنَّنا ن�صّجعكم على زيارة املوقع ِلتعريِف اأ�صدقائكم  �صفحة والعديد من ال�صّ
وزمالئكم عليه.. واأودُّ اأْن اأتقّدم بال�ّصكر من الكني�صة الإجنيلّية الّلوثرّية املّتحدة 

يف اأملانيا )VELKD( لدعمهم لهذا امل�رشوع الهاّم.

9( موقع جديد للكني�سة على النرتنت
مع ازدياد يف ا�صتعمال النرتنت حمّليًّا وعامليًّا قّررت طائفتنا اأْن تطلق موقعا   
جديدا يرّكز على اخلدمات الّطائفّية واّلذي ميكن الو�صول اإليه لي�س فقط لأع�صاء 
الكني�صة هنا، بل لأولئك الأع�صاء الّذين هاجروا، ولكّنهم يريدون اأْن يبقوا على 

اّت�صال مع كني�صتهم يف الوطن. و�صيكون املوقع:
www.bethlehemchristmaslutheran.org

اأداة جّيدة لأ�صدقائنا والكنائ�س امل�صاركة يف اخلارج اأي�صا. نرجو اأْن ل ترتّددوا 
يف زيارة موقعنا.
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10( بيت حلم حتت احل�سار
لقد حاز كتابي الأخري »بيت حلم حتت احل�صار: ق�ص�س عن الأمل يف وقت   
ال�صتثنائّية  »مل�صاهمته  ّحة«  وال�صّ الّروحانّية  »جملة  من  الكتب  جائزة  ال�ّصدائد« 
يف نه�صة اليوم الّروحّي« ومتَّ ت�صنيُفه كواحد من اأح�صن خم�صني كتاب روحّي 

ن�رشت يف الوليات املّتحدة �صنة 2004.

11( اخلامتة
عند مبا�رشة م�صاريع وم�صاٍع كثرية يف �صياق الياأ�س الأكرب كهذا وعدم اليقني،   
عندها ل نف�صل. حني ي�صبح امل�صتحيل ممكنا فاإنَّ هذا ب�صبب اأنَّه ثمرة عمل الكثري 
من اأياٍد ِمْعطاءة: عمدة كني�صة امليالد الّلوثريّة، ونائبّي الثنني، وموّظفي الّتن�صيق 
اإنَّنا جميعا  �رشكائنا.  اآِخًرا،  ولي�س  واأخرًيا  الكلمة،  ودار  ولّية  الدَّ الّندوة  دار  يف 
اّلذين جنعل هذه الإمكانات الّتي ل ح�رش لها ممكنة بالّرغم من حتّديّات عظيمة 

كهذه.

2006
انتخاب العمدة اجلديدة

الّلوثريّة  امليالد  العمدة اجلديدة ملّدة خم�س �صنوات يف كني�صة  انتخاب  متَّ   
ول، ال�ّصّيد عادل نا�رش،  يف بيت حلم. فقد متَّ انتخاب كلٌّ من: ال�ّصّيدة هالة ف�صّ
عادل  ال�ّصّيد  ار،  ن�صّ طوين  ال�ّصّيد  عودة،  مازن  ال�ّصّيد  غزالة،  اأبو  عي�صى  ال�ّصّيد 

خ�رش كممّثلني لكني�صة امليالد يف املجل�س الكن�صّي عن كني�صة امليالد الّلوثريّة.

كني�سة الب�رش ل كني�سة احلجر
َتبنَّى اأع�صاء العمدة �صعار »كنائ�س الب�رش ل احلجر« كنقطة تركيز ملهّمتهم   

يف ال�ّصنوات اخلم�س القادمة.

املو�سيقا
اإمياًنا مّنا باأنَّ العبادة والّت�صبيح هما من و�صائل الّتعبري عن حمّبتنا هلل؛ لذا ت�صعى   
الكني�صة اأْن ُتلهَم امل�صّلني من خالل مو�صيقا الّت�صبيح. وتتكّون خدمة املو�صيقا من 
خم�صة طواقم حتت مظّلة جنمة بيت حلم للمو�صيقا وهي: اجلوقة للكبار، املُرمّنون 
البيانو والفرقة  �صنة ،1996 وخما�صي  َئت  اأن�صِ اّلتي  الأطفال، جوقة الأجرا�س 

املو�صيقّية.
ودار  للكن�صّية،  املو�صيقا  من�ّصق  هو  اأمريكّي  مواطن  وهو  ميدلتون،  ماثيو   
جه بدرجة بكالوريو�س يف املو�صيقا  ولّية وكّلّية دار الكلمة. فبعد تخرُّ الّندوة الدَّ
من  الأرغن  بعثة  على  �صنة 2003، حاز  اأو�صنت  مدينة  تك�صا�س يف  من جامعة 
اإجنلرتا،  بري�صتول يف  كليف يف  ريد  ماري  �صانت  وكني�صة  بري�صتول  كاتدرائّية 
وعن طريق توظيفه من قبل الكني�صة امل�صيخّية )يف الوليات املّتحدة(، عمل ماثيو 
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اأندراو�س  الّنيل وكني�صة القّدي�س  كمتطّوع �صاّب ملّدة �صنة يف م�رش يف �صنود�س 
املّتحدة ومعهد الاّلهوت الإجنيلّي يف القاهرة. و�صل ماثيو اإىل كني�صة امليالد يف 
اآذار �صنة 2006 بتعيني من الكني�صة امل�صيخّية يف الوليات املّتحدة، واأُوِكلت اإليه 
مهّمة اإنعا�س دور املو�صيقا يف كني�صتنا. وهو َيدر�س حاليًّا للح�صول على درجة 

املاج�صتري يف جامعة بو�صطن.

خدمة اأجيال
ّحة  ال�صّ دار  مع  بالّتعاون  اأجيال  خدمة  بداأت   ،2006 �صنة  اآب  �صهر  يف   
املهّمة  هذه  وُتَرّكز  من�صور.  رائدة  املمّر�صة  اإدارة  حتت  الكلمة  لدار  املجتمعّية 
على املواطنني من كبار ال�ّصّن من خالل الّزيارات البيتّية والربامج الّثقافّية مبا يف 
ذلك تركيب �صاحط لكرا�صي العجالت يوؤّدي اإىل الكني�صة لكبار ال�ّصّن واملعاقني 
حركيًّا. وبالّرغم من حداثة تاأ�صي�صها تقّدم اأجيال خدماتها لأكرث من180 ع�صًوا 

يتطّوع بع�صهم يف الأدوار القياديّة.

النّ�ساطات النِّ�ْسويّة
ق�صايا  ملناق�صة  فطور  اجتماعات  ثالثة  الّراهب  جنوى  ال�ّصّيدة  ا�صت�صافت   

ِن�ْصويّة، بالإ�صافة اإىل الجتماعات املنزلّية للجنة ال�ّصّيدات وزيارات املر�صى.

من�ّسقة الرّتبية امل�سيحيّة
ّا�س كمن�ّصقة للرّتبية امل�صيحّية يف كني�صة امليالد  متَّ تعيني الآن�صة نيفني ال�رشّ  
اأبو  �صامي  ال�ّصّيد  من  الإداريّة  امل�صوؤولّيات  تويّل  اإىل  بالإ�صافة  الّلوثرّية  الإجنيلّية 

غزالة.

املوؤمترات
موؤمتر العائلة: عقد اأّول موؤمتر عائلّي منذ �صنة 2000 يف 31 متوز حّتى 2 اآب �صنة 
2006 يف فندق يف اأريحا. وقد ترّكزت املحا�رشات والّنقا�صات حول »ُهويّتنا 
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اأْن  اأُتيحت الفر�صة للم�صاركني  الإجنيلّية الّلوثريّة يف ال�ّصياق الفل�صطينّي«. وقد 
نوا �صداقات وزمالة يف بيئة مريحة اأثناء مناق�صة الّتحّديات وحقائق اأْن تكون  يكوِّ

لوثريًّا يف بيت حلم اليوم.

اجتمع طاّلب اجلامعة من14-17 من �صهر متوز �صنة  موؤمتر ال�ّسبيبة اجلامعيّة: 
هذا  متّخ�س  وقد  املُ�صتقبلّينَي.  واملجتمع  الّدين  قادة  تطوير  2006ملناق�صة 
املناق�صاُت  تناولت  وقد  ال�ّصاّبة.  للقيادة  اأ�صبوعّي  اجتماع  بداية  عن  الّلقاء 
الكتاب  وثقافة  القدرات،  بناء  املراهقة،  مبرحلة  تتعّلق  موا�صيَع  الأ�صبوعّيُة 

املقّد�س.

اجتماع الأزواج ال�ّسابّة: بداأت الأزواج ال�ّصابة بالجتماع �صهريًّا يف الكني�صة منذ 
اأخرى ذات  الّزواج وموا�صيع  ملناق�صة ق�صايا  �صنة2006 وذلك  اأّول  5 ت�رشين 

�صلة.

املقّد�س.  الكتاب  لدرا�صة  جل�صاٍت  ثالُث  ُاقيمت  املقّد�س:  الكتاب  درو�س 
مرمي  يام،  ال�صّ عن  كتابّية  درا�صات  اأربع  وت�صّمنت  وم  ال�صّ فرتة  خالل  الأوىل 
يف  العذراء من وجهة الّنظر الإجنيلّية وعقيدة الّثالوث. والّثانية اأقيمت يف ال�صّ
بطر�س  ور�صالة  وعوبديا  وميخا  يونان  اأ�صفار  على  ورّكزت  الّنبّوة  معنى  عن 
وتناولت  )الدفنت(  املجيء  فرتة  خالل  الّثالثة  اجلل�صة  وعقدت  الّثانية. 

الّتج�ّصد. مو�صوع 

القادة  الّزمالء  اإىل  امليالد  كني�صة  وعمدة  راعي  ان�صّم  امل�سكوين:  الة  ال�سّ يوم 
امل�صكونّيني يف يوم �صالة خالل الأ�صبوع العاملّي للوحدة الكن�صّية يف الكني�صة 

الكاثوليكّية يف بيت حلم وذلك يف 8 �صباط 2006.

الحتفالت
اأحد ال�ّسعانني: �صارك اأع�صاء الكني�صة يف م�صرية اأحد ال�ّصعانني من بيت فاجي اإىل 

القد�س.

ورمّنوا  �صّلوا  الّذين  الأطفال  مع  ال�ّصكر  بعيد  الكني�صة  احتفلت  ال�ّسكر:  عيد 
داقة واملوّدة  الة. وتال ذلك وجبة غداء لأع�صاء الكني�صة لتوطيد ال�صّ خالل ال�صّ

بني اأع�صاء الكني�صة.
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املجيء )الدفنت(: اأُقيمت عّدة لقاءات غداء خالل فرتة الدفنت ومعها برامج 
ترنيم جنوم  لفرقة  مّرة  الّظهوَر لأّول  العرو�س  متنّوعة و�صلوات. وقد �صملت 
جمموعة  لأع�صاء  مو�صيقيًّا  ع�صاٍء  وحفَل  اأّول،  كانون  من  العا�رش  يف  حلم  بيت 

اأجيال.

اأربعني زيارة �صنة  قام الق�ّس مرتي الّراهب واأع�صاء العمدة باأكرث من  الّزيارات: 
2006 ملنا�صبات متنّوعة.

اإح�سائيّات
الأعداداحلــــالة
5املواليد

5املعموديّات

1اجلنازات

7اأع�صاء ُجُدد

2007
عن القيادة

)لوقا  واحد«  اإىل  احلاجَة  لكنَّ  كثرية،  امور  لأجل  وت�سطربني  تهتّمني  »اأنِت   
)42-10:41

نحن  الآية.  هذه  مثل  اليوم  و�صَعنا  ت�رشُح  اأخرى  اآَيًة  هناك  اأنَّ  يبدو  ل   
قيمة  خف�س  مع  القت�صاد  ِمن  متزايد  وب�صكل  ال�ّصيا�صّي  بالو�صع  مهمومون 

لكنَّ  كثريٍة،  وم�صاريَع  وبرامَج  بن�صاطاٍت  م�صغولون  نحن  الأمريكّي.  الّدولر 
هناك �صيًئا واحًدا نحن يف اأم�سِّ احلاجة اإليه وهو القيادة.

قد اأ�صبحت هذه احلاجة يف كني�صة امليالد الّلوثرّية اأكرث و�صوًحا لنا خالل   
حتليل  اإىل  لي�س  ما�ّصة  بحاجة  و�صعَبنا  كني�صتنا  اأع�صاَء  واإنَّ  املا�صيتني،  ال�ّصنتني 
اأْن  ومتلّهفون  ُيَقادوا،  لأْن  اقون  توَّ هم  اجتماعّية.  ن�صاطات  اأو  اأكرث،  �صيا�صّي 
ُبوا على تويّل القيادة، اإنَّهم ينظرون اإىل م�صاهمة من طرفنا، ويريدون اأْن مُتَنح  ُيدرَّ
لهم ال�ّصلطة ليتمّكنوا ِمن اخلدمة. اإنَّهم متلّهفون اأْن يلتقوا بقادة ذوي روؤيا، واأْن 
ُيلَهموا بوا�صطة مناذج ُيحتذى بها، اإنَّهم لي�صوا بحاجة اإىل �صيء اأقلَّ من الهتمام 
الّتام. واّلذي نحتاج اإليه هو َهْيكلة وقتنا وخدماتنا ومهاراتنا بطريقة مُتّكننا ِمن 
َيها خطوة خطوة، و�صخ�صا �صخ�صا، وفريقا فريقا. وها هي بع�س الربامج  اأْن نغذِّ
الكني�صة واملركز يف بيت حلم من خالل هذه  الّتي كّنا نعمل على تطويرها يف 

البحث عن القادة.

�س 1( خدمة درو�س الكتاب املقدَّ
ا بكهنوت جميع املوؤمنني فعلينا اإًذا واجٌب ُمهمٌّ يف تعليم  اإذا كّنا ُنوؤِمن حقًّ  
اإمياننا  جميع اأع�صاء كني�صتنا بالكلمة، حّتى ينموا اإىل املاَلأِ ويعرفوا ُعْمَق وِعَظم 
ثالثّية  املقّد�س  الكتاب  درو�س  م�صاقاِت  طّورنا  فقد  ذلك  اأجل  ومن  بامل�صيح. 
الكني�صة،  تاريخ  على  واآخُر  الّتف�صري،  على  ُيرّكز  واحد  �صنويًّا:  تعمل  الف�صول 
ال�ّصعور  الأع�صاء  وتعطي  حمبوبة  امل�صاقات  وهذه  الإميان.  مب�صائل  يتعّلق  وثالٌث 

بانَّهم ينمون باملعرفة واحلكمة ببطء، ولكْن ب�صكل ُموؤّكد.

2( التّدريب على القيادة
جتتمع كلَّ يوم اأربعاء جمموعة ِمن حوايل 25 �صابًّا و�صاّبة، ترتاوح اأعمارهم   
ولّية، ن�صُفهم من اأع�صاء الكني�صة والّن�صف  بني 22-30 �صنة يف دار الّندوة الدَّ
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الق�صايا  ونناق�س  املقّد�س  الكتاب  بدرو�س  ونقوم  ديار.  موّظفي  من  الآخر 
الجتماعّية، ونقابل قادًة حقيقّيني، ومناذج ُيحتذى بها ونتعّلم مهاراٍت قياديّة 

ُمتقّدمة.

3( جلنة اأجيال ال�ست�ساريّة
اإنَّ برنامج اأجيال هو برنامج فريد من نوعه للعناية بكبار ال�ّصّن يف منطقة   
ا، بالإ�صافة اإىل مديرة الربنامج  بيت حلم، وي�صّم يف ع�صوّيته حوايل 780 �صخ�صً
يعملون  ال�ّصن،  كبار  املتطّوعني  من  ع�صًوا   12 من  جمموعة  واملمّر�صات، 
لهذه  تدريبيًّا  موؤمتًرا  ونعقد  الربنامج.  وتقييم  وتطبيق  ت�صميم  يف  كم�صت�صارين 
هذا  اإدارة  يف  وامل�صاعدة  مهاراتهم  تطوير  من  ليتمّكنوا  ال�ّصنة  يف  مّرة  الّلجنة 

الربنامج.

4( برنامج اأزواج لرتبية الأطفال
اإنَّ برنامج اأزواج هو برنامج رائٌد فريٌد من نوعه لالأزواج ال�ّصابة لي�صاعدهم   
ال�ّصهلة يف هذا  باملهّمة  لي�صت  الأطفال  تربية  اإنَّ  الأطفال.  تربية  مهارات  على 

ال�ّصياق، وحتمل م�صوؤولّية الأجيال القادمة. فالأزواج ال�ّصاّبة، وغالبا ما يكونون 
من خريجي اجلامعات، تنق�صهم اخلربات الأ�صا�صّية والنماذج الّتي ُيحتذى بها 
الّتدريب على  اأ�صكال  من  اآخر  �صكل  املنزل. وهذا  واإدارة  الأطفال،  تن�صئة  يف 

القيادة واملهّم جّدا والّذي ينق�صنا.

5( اأكادمييّة امل�سيحّي العلمايّن
الأحد  ملدار�س  املوؤّهلني  القادة  من  يكفي  ما  كني�صتنا  يف  لدينا  لي�س   
من  واحٌد  الواقع  يف  وهذا  علمانّيني.  قادة  ُي�صبحوا  كي  ال�ّصبيبة  واجتماعات 
اأكرب الّتحّدّيات اّلتي ُتواجهها كني�صتنا اليوم وهو ُمهمٌّ جدا لها؛ لي�س لأْن تبقى 
العلمايّن هي م�رشوع رائد لثالث  اأكادميّية امل�صيحّي  اإنَّ  اأي�صا.  فقط، بل لتزدهر 
�صنوات. وتت�صّمن كلُّ �صنة �صتَّ نهاياٍت لأ�صابيع من الّدرا�صة من �صمنها: م�صاٌق 
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برناجُمها اخلا�ّس  �صنة  لذا لكلِّ  يف.  ال�صّ املكّثفة خالل  الّدرا�صة  اأ�صبوع من  ملّدة 
ة. واملجموعة امل�صتهدفة هي قادة امل�صتقبل املُحتَملني من ال�ّصباب  وخّطتها اخلا�صّ
من الكنائ�س الّلوثريّة يف فل�صطني. وبانتظار الّتمويل الاّلزم على اأمل اأْن نبداأ هذا 

يف. امل�رشوع الّرائد هذا ال�صّ

6( معهد القيادة يف كّليّة دار الكلمة
�س لتحديد وحتفيز وجتهيز اجليل القادم من الفل�صطينّيني  اإنَّ معهد القيادة ُمكرَّ  
)والفل�صطينّيني امل�صيحّيني ب�صكل خا�ّس( كي َيتولَّوا القيادة امل�صتقبلّية لقطاعات 
الّربحّية، واملوؤ�ّص�صة على الإميان من خالل نظام  ة وغري  فل�صطني العاّمة واخلا�صّ

�صة املتقّدمة. �صمويلٍّ وُمتكامٍل لتطوير امل�صادر الب�رشيّة، واملهارات املتخ�صّ
لقيادة  خا�ّس  تدريب  لديهم  لقادة  اأخرى  حلاجة  كا�صتجابة  املعهد  ياأتي   
املوؤ�ّص�صات والربامج. فاإذا كان لديك مركٌز �صاغٌر ملدير مدر�صة اأو مدير لربامج 
قائد  عن  تبحث  وكنت  اجتماعّية،  لربامج  مديرين  اأو  الّن�صاء،  اأو  ال�ّصباب 
ة واللتزام، فاإنَّك �صتبحث عبثا، فمثل هوؤلء  �س ذي ح�سٍّ م�صيحيٍّ للمهَمّ متخ�صّ

غري موجودين تقريبا.
نحن يف دار الكلمة ب�صدد تطوير �صهادة معتمدة تت�صّمن:  

اأ ( الّتدريب والّتعليم يف املجالت الوا�صعة:  
الّنمو والّتطّور ال�ّصخ�صّي )توراتّي، نف�صّي، اجتماعّي، عاطفّي، روحّي   �

ورفاهّي(.
القيادة الإداريّة ومهارات الّتوا�صل.  �

)الإعالم،  املختلفة:  القطاعات  يف  للّتوظيف  �س  املُخ�صَّ الّتدريب   �
ّحة،  تكنولوجيا املعلومات، مديري املدار�س، الّن�صاء، رجال الّدين، ال�صّ

ال�ّصياحة واملوؤ�ّص�صات غري احلكومّية(

ة: نات اخلا�صّ ب( املكوِّ  
قطاعات  من  حقيقّيني  م�صيحّيني  قادة  لقاء  طريق  عن  وتدريب  مراقبة   �

متنّوعة حمّلية واأجنبّية.
وال�رّشكات  والأجنبّية،  املحّلّية  املكاتب  قيادة  على  تدريب  فرتة   �

واملنّظمات.
واأوروبّية  اأمريكّية  كّلّيات وجامعات  امل�صاركة مع  البحث يف  جـ( يجري   

لنى اإذا كان بالإمكان اعتمادها لدرجة املاج�صتري.
اإنَّ الّتاأكيد على القيادة اأولوّية ق�صوى بالّن�صبة يل. وحّتى اأمتّكن من اللتزام   
به، فقد كان عليَّ اأْن اأُلِغَي قبول اأيَّة دعوات للّتكلم يف اخلارج. فاإذا كّنا ككني�صة 
 )COCOP( للّتعاون  الّتن�صيق  املقّد�صة وجلنة  الأردنِّ والأر�س  لوثريّة يف  اإجنيلّية 
لها  نهاية  ل  ا  ُفَر�صً الأفق  يف  اأرى  فاأنا  املجال  هذا  يف  ال�صتثمار  على  قادرين 

بانتظار اأْن يتمَّ اغتناُمها كي ُتوؤتَي ثمًرا كثرًيا ملجِدِه ويف خدمة جمتمعنا.

2008
« )يوحنا 10:10( »اأّما اأنا فقد اأتَْيتمُ لتكوَن لهم حياٌة وليكوَن لهم اأف�سلمُ  

�صنة اأخرى م�صت وقد بداأت بالكثري من الّتوقعات العالية باأْن تكون ال�ّصنة   
ولة الفل�صطينّية، ولكّنها انتهت مبرارة باحلرب على غّزة. ومع  الّتي تقوم فيها الدَّ
احلروب عن  تثنينا  ال�ّصالم« ول  »باملتحّدثني عن  ثقتنا  ن�صع  نكن  فاإنَّنا مل  ذلك 
روؤيتنا باأنَّ �صعبنا �صتكون له احلياة وتكون لهم اأف�صل. ففي خدمتنا يف الكني�صة 
اأ�صّلط  اأْن  واأودُّ  ل�صنة 2008  عليها  نرّكز  موا�صيع  لدينا خم�صة  كان  ديار  ويف 

عليها الأ�صواء يف تقرير هذا العام.
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1( التّدريب على القيادة
اأهّم  من  القيادة هي واحدة  فاإنَّ  املا�صية،  ال�ّصنة  اإليه يف  الإ�صارة  متّت  كما   
جمالت الرّتكيز الآن. اإنَّ برنامج القيادة ي�صعى لتحديد وحتفيز وجتهيز اجليل القادم 
من امل�صيحّيني الفل�صطينّيني كي يتولَّوا القيادة امل�صتقبلّية لقطاعات فل�صطني العاّمة 
ة غري الربحية واملوؤ�ّص�صة على الإميان. يوجد الآن ثالثة برامج تعمل منذ  واخلا�صّ
اأكرث من �صنة، ُم�صتهِدفًة ال�ّصباَب من منطقة بيت حلم الكربى والّطاّلَب امل�صيحّيني 
غرية، ومعلمي مدار�س الأحد والقيادة ال�ّصابة يف  من القرى الّنائية والبلدات ال�صّ
كني�صة امليالد الّلوثرّية. �صنة 2008 اأُتيَحت للم�صاركني يف برنامج القيادة ال�ّصابة 
تدريبا يف  يتلّقوا  واأْن  واأكادميّيني،  بارعني  اأعمال  من رجال  يتعّلموا  ُفَر�ٌس كي 
و�صتبداأ  خمتلفة.  ثقافاٍت  من  وموؤمتراٍت  اجتماعاٍت  ويح�رشوا  عديدة،  جمالت 
قريبا ثالثة برامج قيادة ترفع العدد الإجمايل اإىل 150 �صابًّا و�صاّبة. و�صي�صتهدف 
اأحدها القادة املُ�صتقَبلّيني املُحتَملني من الّ�صباب لالأطفال وخدمة �صبيبة طوائف 
الكني�صة الإجنيلّية الّلوثرّية يف الأردنِّ وفل�صطنَي ككّل. واآخر �صوف َيطال فريًقا 
ّفة  جديًدا من القادة امل�صيحّيني املُحتَملني من ال�ّصباب ِمن مناطَق بعيدٍة يف ال�صّ

ن فريًقا م�صيحيًّا اإ�صالميًّا ُم�صرَتًكا. الغربّية، وثالث �صيكوِّ

2( درا�سات واأبحاث ومن�سورات
� امل�سيحيّون الفل�سطينيّون: حقائق واأرقام وتوّجهات

ميكن اأْن توجد الع�رشات ومن املحتمل املئات من امل�صادر عن امل�صيحّيني   
فاإنَّه ميكُن  اأّية حال  املن�صورات. وعلى  اأو يف  النرتنت  �صواء على  الفل�صطينّيني 
اعتباُر القليل فقط منها �صاملة وحديثة عن و�صع امل�صيحّيني الفل�صطينّيني اليوم. 
بني  ما  مركز  مع  بال�صرتاك  ديار  جمموعة  اأجرته  حديٌث  َم�ْصٌح  ذلك  د  اأكَّ ولقد 
ديار  اأدركت  وقد  امل�صيحّية.  للموؤ�ّص�صات  الوطنّي  والّتجمع  املقد�صّي  الكنائ�س 
بيانات  قاعدة  لبناء  منهجيٍّ  عمٍل  يف  و�رشعت  كهذا،  مل�صدر  ما�ّصة  احلاجَة  اأنَّ 

متما�صكة عن امل�صيحّيني يف فل�صطنَي. اإنَّ خلَق ون�رَش قاعدة بيانات يتمُّ حتديُثها 
�صاملة  م�صرتكة  روؤيا  تطوير  يف  ورّي  ال�رشّ الأ�صا�س  حجر  هو  كهذه  با�صتمرار 
ت�صتمرَّ  اأْن  امل�صيحّيُة من  تتمّكن  امل�صيحّي يف فل�صطنَي. لكي  للّدعم  وم�صكونّية 
ا اأْن يتوافَر لدينا مثُل هذا املن�صور الآن يف وقت زيارة  وتزدهر. واإّنه َلَي�رُشُّنا حقًّ
واخلرائط  والإح�صائّيات  املعلومات  من  متنّوعًة  اأ�صكاًل  يحتوي  اإنَّه  اإْذ  البابا. 

والقوائم بالإ�صافة اإىل دليل.

� املنهاج اجلديد ملدر�سة الأحد: »عّلْمني طريَقك«
من�صور جديد مهمٌّ ُمتوفِّر ملعّلمي مدر�صة الأحد؛ هو املنهاج اجلديد بالعربّية   
وعنوانه »يا ربُّ عّلْمني طريَقك« وهو يحتوي على خم�صني جل�صة ل�صفوف 
الّدرو�س. وهذا  تتم�ّصى مع موا�صيع  األعاًبا ون�صاطاٍت  ويت�صّمن  الأحد  مدر�صة 
رته )مروى نا�رش( مديرتنا للرّتبية امل�صيحّية والّرعاية. هناك كتابان  املنهاج قد طوَّ
اآخران ملئة �صفٍّ اأخرى يجري العمل عليهما. وهذا امِلنهاج هو الأّول من نوعه 
هنا يف فل�صطنَي، ويف اأحد طوائف الكني�صة الإجنيلّية الّلوثرّية يف الأردنِّ والأر�س 

املقّد�صة.

� »هديَّتي لكم هي الرجاء:
حياة وم�ساهمات الق�ّس با�سم خليل جنم 1983-1927«

الّذاتّية  ال�ّصرية  ن�رش  من  الّلوثريّة  امليالد  كني�صة  متّكنْت   2002 �صنة  يف   
ار حتت عنوان« اأبو اليتامى.« وبنف�س الّروح َي�رُشُّنا اأْن  للمرحوم املطران نعيم ن�صّ
ر اأحد القادة الِعظام للكني�صة الإجنيلّية الّلوثريّة  نتمّكن من ن�رش كتاٍب اآخَر ُي�صوِّ
يف الأردنِّ والأر�س املقّد�صة، الق�ّس با�صم جنم. لقد خدم الق�ّس جنم كني�صة الأمل 
الإجنيلّية الّلوثرّية يف رام اهلل لأكرَث من ربع قرن. وقد اأعطى اأف�صل �صنوات عمره 
لكني�صته وملدينته ولبلده. وقد �صجعُت ابَنه فوؤاًدا، وهو �صديق يل، على كتابة هذا 
ُمِكبًّا على ت�صوير روؤية ور�صالة  اأراه  الكتاب. ولقد �صعرت ب�صعادة غامرة واأنا 



ميالد كني�صة - تاريخ كني�صة امليالد الإجنيلية اللوثرية يف بيت حلم 221الكني�صة على زمن الق�س د. مرتي الراهب220

اأولئك  قادَتنا  نتذّكر  للكني�صة كّلها، ومن خاللها  الق�ّس جنم. وهذه هي هديّتنا 
اّلذين تكّلموا لنا عن كلمة اهلل. اإنَّنا نقّدُر ِنتاَج حياِتهم ونقلُِّد اإمياّنهم.

� »�سليمان من�سور«
القد�س،  مع جمعّية  بالّتعاون  ولّية  الدَّ الّندوة  دار  ن�رشته  اآخُر  ُمهمٌّ  وكتاٌب   
ر اأعمال اأحد فناين فل�صطني  بلغات ثالث هي: العربّية والإجنليزيّة والأملانّية ُي�صوِّ
القد�س: �صليمان من�صور. لقد اكُت�صَفْت  البارزين واملعا�رشين، وهو لوثريٌّ من 
ْت ر�صوماُته يف  موهبته يف املدر�صة هنا يف بيت حلم يف اأوائل ال�ّصتينّيات ثّم ُعِر�صَ
جميع اأرجاء العامل. وقد كتَبْت هذا الكتاب ال�ّصّيدة فاتن ن�صطا�س متوا�صي رئي�صة 

دائرة الفنون الّت�صكيلّية يف كّلّية دار الكلمة.

3( املوؤمترات

� باجل�سد، نحن نحيا بالّروح
اأيَّام يف  ع 25 زوًجا وزوجة مع اأطفالهم ملّدة ثالثة  حتت هذا العنوان جَتمَّ  
اأريحا لريا�صة روحّية ترّكزت على البعد الّروحي للج�صد. وقد عقدت �صل�صلة 
كذلك  هناك  وكان  عمل،  وور�صات  وحما�رشات  املقّد�س  الكتاب  درو�س  من 
الّروحّية مهّمة  الّريا�صات  اإنَّ مثل هذه  اأي�صا.  الة ولالألعاب  للعبادة وال�صّ وقت 

لبناء ج�صد امل�صيح.

� موؤمتر الّدين والّدولة
ويّل  الـدَّ باملـة  اأولـوف  مركـز  مـن  بدعـم  ولّيـة  الدَّ الّنـدوة  دار  عقـدت   
ولّية حلزب  )Olof Palme International Center( وبالّتعاون مع املوؤ�ّص�صة الدَّ
الّدين  ق�صّية  على  اأّول  كانون   17-14 من  ا�صطنبول  يف  اإقليميًّا  موؤمترا  املركز 
والّدولة. اإنَّ مدى اأهمّية ومنا�صبة هذا املو�صوع يف ال�رّشق الأو�صط تّت�صح حني 

: يعلم املرء اأنَّ

ويّل املكانة الأخرية يف ف�صل الّدين  عيد الدَّ ال�رّشق الأو�صط يحتّل على ال�صّ  �
عن الّدولة.

ولة يف الّدول الع�رشين يف املنطقة. لي�س هناك ف�صل بني الّدين والدَّ  �
الإ�صالم هو دين الّدولة يف 17 من 20 دولة.  �

متنع 19 دولة الّتب�صري بالإجنيل وَتُعدُّ 14 دولة تغيرَي الّدين جرميًة.  �
متنع 12 دولة من�صورات للمجموعات والأقّليات الّدينّية.  �

متنع 15 دولة ت�رشيَع الأحزاب الّدينّية وممار�صتها.  �
متنع �صتُّ دول ديانات الأقّلّيات من املواطنني، ودولة واحدة ل تعرتف   �

اإّل بديانة واحدة.
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الّدين:  مع  ة  خا�صّ رابطة  لها  دول  ثالث  هناك  املنطقة  هذه  قلب  ويف   �
العربّية ال�ّصعوديّة، وهي الأقرب من وجهة نظر عاملّية اأْن تكون حكومة 
اّلتي  واإ�رشائيل  اإ�صالمّية  دولة  اأنَّها  على  نف�صها  ُتعرِّف  الّتي  اإيران  دينّية، 

ُتعرِّف نف�صها على اأنَّها دولة يهودّية.

ليمّثلوا قطاًعا وا�صًعا من الآراء ووجهات  وقد متَّ اختياُر امل�صاركني عمدا   
الّنظر ال�ّصيا�صّية والّدينّية. وقد متّت دعوة ع�رشين مديًرا ومديًرا تنفيذيًّا من معاهد 
�رشق اأو�صطّية تعمل يف جمال الرّتبية متّكن 14 منهم من احل�صور. وجاء امل�صاركون 
العرب من خم�س دول هي: فل�صطني )7+3 من املوّظفني(، م�رش )5(، الأردن 
)5(، لبنان )2(، و�صوريا )1(. وكان نحو ثلث امل�صاركني من الّن�صاء، واأكرث من 
الّن�صف كانوا من امل�صلمني: ت�صعُة �ُصّنّيني، �صيعّي واحد، ودرزّي واحد، وكان 
بني امل�صيحّيني اأربعة اأرثوذك�صّيني )روم، اأرمن، اأقباط( وخم�صة من الربوت�صتانت 

)لوثرّيني وِمعمدانّيني( وكاثوليكّي واحد.

� اخرتاع التّاريخ
القادم  ويّل  الدَّ موؤمترها  تعقد  اأْن  حلم  بيت  يف  الّدولّية  الّندوة  دار  ُتخّطط   
الاّلهوت وال�ّصيا�صة يف  الّتفاعل ما بني  الّتاريخ: قرن من  حتت عنوان »اخرتاع 

فل�صطني« يف بيت حلم من 23 اآب حتى 29 اآب 2009.
يف هذا املوؤمتر �صوف ينتقل الرّتكيز من فهم ن�سِّ الكتاب املقّد�س بحدِّ ذاته   
اإىل فح�س كيف كان الاّلهوت يتطّور بالّن�صبة ل�صيا�صات ال�رّشق الأو�صط ب�صكل 
، واأر�س فل�صطني الّتاريخّية ب�صكل خا�سٍّ خالل املئة �صنة املا�صية. و�َصياأخُذ  عامٍّ
املوؤمتُر كمعيار ثالثَة تواريخ هاّمة وهي: �صنة 1897 حني عقد املوؤمتر اليهودّي 
هيويّن وتاأ�ّص�صت  الأّول يف بازل يف �صوي�رشا واّلذي مّت خالَله ت�صكيُل املنتدى ال�صّ
اإ�رشائيل  دولة  قيام  �صهدت  الّتي   1948 و�صنة  العاملّية.  هيونّية  ال�صّ املنّظمة 
ن�صف  اأكرث من  اأرا�صيهم، وجعلت  من  فل�صطينّي  وت�رشيد حوايل 750،000 

الإ�رشائيلّية  العربّية  احلرب  �صهدت  اّلتي   1967 و�صنة  لجئني،  الفل�صطينّيني 
ال�رّشقّية وقطاع غّزة. و�صُيحّلل  الغربّية والقد�س  ّفة  ال�صّ واّلتي جنم عنها احتالل 
ا الجّتاهاِت الّرئي�صَة يف الاّلهوت اليهودّي والأملايّن وال�صكندنايّف،  املوؤمتر اأي�صً

واجلنوب اأفريقّي واأمريكا الاّلتينّية.

4( كّليّة دار الكلمة
من اأبرز اأحداث �صنة 2008 تخريج الّدفعة الأوىل من طاّلب برناجمْي �صناعة   
الأفالم الوثائقّية وفّن الّزجاج وال�ّصرياميك، واعتماد برناجمني جديدين يف الأداء 
املو�صيقّي والأِدّلء ال�ّصياحّيني الفل�صطينّيني. بالإ�صافة اإىل ذلك؛ ففي �صنة 2008 
متَّ تاأ�صي�س وحدة تاأكيد اجلودة من خالل برنامج م�صرتك مع كّلّية طاليطا قومي 
�صنة2009  �صيتمُّ  امل�رشوع  من  وكجزء  ويّل.  الدَّ البنك  لها  َموَّ واّلذي  املجتمعّية 
للكّلّية. الإداريّة  القدرات  رفع  نحو  موّجهة  تدريبّية  عمل  ور�صات  متويل 
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ياأتي الّطاّلب اإىل دار الكلمة من ال�ّصمال حّتى رام اهلل، ومن اجلنوب حّتى   
اخلليل، واأغلبيتهم من حمافظة بيت حلم. ويف الّن�صف الأّول من ال�ّصنة كان معظم 
اجلامعة،  اأو  الّثانوّية  املدار�س  من  اجُلُدد  اخلّريجني  من  الأفالم  برنامج  طاّلب 
الّزجاج وال�ّصرياميك كانت  برنامج  وكانوا كّلهم طاّلًبا بدوام كامل، لكْن يف 
غالبّية الّطاّلب من الّن�صاء الكبريات يف ال�ّصن الّلواتي ُكنَّ يبحْثَن عن ِمَهٍن جديدة، 

وقليٌل ِمنهنَّ كنَّ يدر�ْصَن على اأ�صا�س الّدوام اجلزئّي. 

ويف العام الّدرا�صّي 2009/2008 كانت غالبّية الّطاّلب اجُلُدد حتت �صن   
الّت�صكيلّية  الفنون  برامج  قبوُلهم يف  ومتَّ  التحاق،  بطلبات  تقّدموا  وقد  ال 25 
اإىل  ال�ّصياحة كانت ن�صبة الّطاّلب الكبار  اأيّة حال؛ ففي برامج  املختلفة. وعلى 

الّطاّلب حديثي الّتخرج 37 اإىل 14.

ومن ناحية اأخرى، ومن اأجل �صدِّ الحتياجات املتزايدة الّناجمة عن ازدياد   
ُمن�صاأٍة  بناُء  الآن  يجري  الكلمة،  دار  كّلّية  يف  الّتدري�صّية  والهيئة  الّطاّلب  عدد 
جديدٍة يف احلرم اجلامعّي لكّلّية دار الكلمة الّذي يقبع على قّمة جبل مرير من 

الّناحية اجلنوبّية لبيت حلم.

اإنَّ م�رشوع بناء كّلّية دار الكلمة هو من اأكرب م�صاريع البناء يف بيت حلم منذ   
فوِف  النتفا�صة الأوىل، وعند اإمتامه �صت�صّم عمارة الكّلّية خم�صة طوابَق من ال�صّ

وم�صاحاٍت للم�صاغل، وخمترباِت احلا�صوب، واأماكَن العر�س. 
العايل  للّتعليم  اإىل معهد  تنمو  اأْن  الكّلّية من  مُتّكن  الّت�صهيالت �صوف  هذه   
ا. اإنَّ هيكل العمارة اجلديدة يقارب من النتهاء واأعمال  من الّدرجة الأوىل حقًّ
على  العمل  فاإنَّ  اأخرى،  ناحية  ومن  حثيثا.  �صرًيا  ت�صري  اخلارج  من  الّت�صطيب 
ل من  املناظر الّطبيعّية يف اخلارج م�صتمرٌّ كما هو خُمّطط له. »جّنة،« املُتنّزه الأوَّ
نوعه وحَممّية طبيعّية تاأخذان �صكلهما يوما بعد يوم. ويف حني اأّنه يتوّقع اأْن ُتفتَتح 
»جّنة« يف �صهر اأّيار من العام 2010، فاإنَّ الكّلّية �صتفتح اأبوابها ح�صب الربنامج 

يف اأيلول لبدء العام الّدرا�صّي 2011/2010.

5( دار البلد
بيٍت  عن  عبارة  وهي  البلد،  دار  هي  ديار  جمموعة  اإىل  اإ�صافة  اأحدث  اإنَّ   
فقد  القدمية.  �صاحور  بيت  مدينة  و�صط  يف  جميل  وب�صكل  حديثا،  ترميُمه  متَّ 
ترميمه  بتكاليف  )�صيدا(  للّتطوير  الّتعاونّية  العاملّية  ال�ّصويدّية  الوكالة  �صاهمت 
الّتي   - العمارة  ت�صليم  ومّت  الّرائع.  تاأثيثه  بتكاليف  الفرن�صّية  القن�صلّية  وترّبعت 
الحتفال  متَّ  وقد  �صنة 2008،  اأوائل  ديار يف  اإدارة  اإىل   - البلد  دار  اأ�صبحت 
اأْن يجلب  املركز  الهدف من  بتاريخ 16 متّوز. وكان  املطعم واملَعِر�س  بافتتاح 

لبلدة بيت �صاحور القدمية فل�صفة ديار »لتكون لهم حياة وتكون لهم اأف�صل«.
ل  ُنحوِّ واأْن  فيها  حياة  ل  اّلتي  املدن  يف  حياة  نخلق  اأْن  هناك  مهّمَتنا  اإنَّ   
الّطرقات القدمية املعتمة اإىل م�صاحات منرية للغد، واأْن ُنقّدم للّنا�س روؤية جديدة 
للبيوت القدمية. وعن طريق تقدمينا خدمات حديثة يف مركز املدينة القدمية فاإنَّنا 

نخلق طريقة جديدة للحفاظ والعتزاز برتاثنا.
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2009
ة ول ذهب ولكنَّ الّذي يل فاإيَّاه اأمُعطيك. با�سم ي�سوع امل�سيح النّا�رشّي  »لي�س يل ف�سّ  

قْم وام�ِس«. )اأعمال الّر�صل 3:6(
ا من  لدينا يف فل�صطني معونات اإن�صانّية اأكرث من الاّلزم ولكنَّ »القليَل جدًّ  
يذهب  كفل�صطينّيني  نتلّقاه  اّلذي  الّدعم  معظَم  اأنَّ  وامل�صكلة  الّتمكني.«،  دعم 

َر الّناجم عن الحتالل الإ�رشائيلّي امل�صتمّر. ب�صكل رئي�ٍس لإ�صالح ال�رشّ
ولو ا�ْصُتغّلت هذه الأموال لتمكني جمتمعنا؛ لأ�صبحت فل�صطنُي اليوَم ت�صبه   
حيح  هوجن كوجن. ولي�س للخدمات الكن�صّية لالإغاثة اإذا ما ُفهَمت بال�ّصكل ال�صّ
مي�صَي  كي  قدميه  على  الوقوف  من  املجتمع  لتمكني  لكّنها  باحَل�صنة،  اأيَّة عالقة 
وميار�َس م�صوؤولّياته. لقد كان هذا مفهوُمنا يف كني�صة امليالد الّلوثرّية منذ البداية. 
ا  ة«، اأَُرزًّ ولهذا ال�ّصبب مل ُنِرْد اأْن يكون لدينا »حمّطة اجتماعّية« ُتوّزع ذهًبا وف�صّ

وزيًتا وكوبوناٍت اأو دفعاٍت �صهرّية. 
نهاية  ويف  عالًة،  ويجعلهم  �صلبّيني  الّنا�س  ُيبقي  اخلدمة  من  الّنوع  هذا  اإنَّ   
ة وذهب«، حّتى  املطاف ُم�صَتْعَبدين. وككني�صة �صغرية يف بيت حلم لي�س لنا »ف�صّ
لو كان لدينا، فاإنَّ مهّمتنا يف اخلدمة الكن�صّية لالإغاثة هي لي�صت اأْن نعطَي الفقري« 
َبهم على �صيد ال�ّصمك حّتى ي�صتطيعوا اأْن  �صمكة »ولكن خلق الإطار، واأْن ندرِّ
َع  يعتمدوا على اأنف�صهم. وهذه لي�صت نظرّية نتم�ّصُك بها، ولكّنها لهوُت ُو�صِ

مو�صَع الّتنفيذ بالّطريقة الّتي نقوم بها بخدمات الإغاثة الكن�صّية.
ح ذلك: اأمثلة قليلة عن عملنا يف بيت حلم تو�صِّ  

1( برنامج اأجيال لكبار ال�ّسّن
ابتداأ برنامج اأجيال لكبار ال�ّصّن �صنة 2006 للو�صول اإىل قطاع مهمل من   
بِّ ن�صتطيع اليوم اأْن  املجتمع. وقد بداأنا مع 14 ع�صًوا يف كني�صتنا وبربكات الرَّ

نخدم حوايل 500 من الأع�صاء املُ�صّجلني. وعندما نظرنا اإىل بع�س برامج الكبار 
اّلتي كانت موجودة اآنذاك وجْدنا اأنَّ معظم تلك الربامج حُتَ�رشِّ الّنا�س للموت. 
فقد كانت تقي�س �صغط الّدم للكبار وتقوم ببع�س الفحو�صات الّطّبّية، وتزّودهم 
نِّ ال 65. بوجبات طعام، وقد فاَتهم اأْن يعطوهم ال�ّصعور باأنَّ هنالك حياًة كثريًة بعد �صِ

الّتابعني  ال�ّصّن  كبار  اأ�صبح  عملنا،  من  الأخرية  الّثالث  ال�ّصنوات  خالل   
على  ترّكز  ُكُتًبا  ليكتبوا  يجتمعون  املجانّية،  الكمبيوتر  درو�س  ن�صاطا:  اأكرث  لنا 
فرقَة  يكت�صفون مواهَبهم وُي�صّكلون  �صهاداٍت لأحفادهم،  اأيَّام زمان، وُيعطون 
ال�ّصنة  ويف  اليوغا.  درو�س  يف  وي�صرتكون  رواياٍت،  وميّثلون  ويكتبون  ترتيل، 
ه يف العامل  املا�صية �صاعدوا يف اإنتاج اأّول برنامج تلفزيويّن عن كبار ال�ّصّن متَّ عر�صُ
العربّي. وقد تاألّف هذا العر�س من 14 حلقة اأنتجه مركُز اإعالم بيت حلم الّتابع 
اأ�صبوعيًّا. وال�ّصيُء  ال�ّصابعة مبعدل ثالث حلقات  القناة  بثُّه على ف�صائّية  لنا، ومتَّ 
املُهمُّ يف هذا الربنامج اأنَّ امل�صتفيدين اأنف�صهم، اأْي كبار ال�ّصّن، هم جزء ل يتجّزاأ 
من هذه العملّية كّلها. فهم ي�صاركون يف الّتعبري عن احتياجاتهم، ويف ت�صميم 

الربنامج وتقييم تاأثريه.
ومع ذلك فاإنَّ هذه املعرفة والّدراية اّلتي متَّ اكت�صاُبها وتطّورت عرب ال�ّصنوات   
املا�صية هي �صيء ل نريد الحتفاظ به لأنف�صنا، ولكن نريد اأْن ن�صارَك به الآخرين، 
الجتماعّيني  لالخت�صا�صّيني  امل�صتمرِّ  الّتدريب  تقدمي  يف  بداأنا  ذلك  اأجل  ومن 
ّفة الغربّية، ونبني القدرات وُنقّدم ال�صت�صارات  واملمّر�صات من �صائر اأرجاء ال�صّ
امليالد  لكني�صة  برنامٍج  جمّرد  يعْد  مل  اأجيال  برنامج  اإنَّ  �صة.  املتخ�صّ واخلدمات 
البالد وعر�صها. هذي  به طول  ُيحَتذى  منوذًجا  اأ�صبح  لكّنه  الّلوثرّية وحَدها، 

هي خدمات الإغاثة الكن�صّية.

2( من تقدمي اخلدمات اإىل تدريب املمُدرِِّبني
اإىل كوننا  للّتطوير  دين بخدمات  اأكرث واأكرث عن كوننا جمّرَد ُمزوِّ اإنَّنا نبتعد   
ِبني. وخرُي مثال على ذلك هو الّتدريب الحرتايّف الّذي  دين بالّتدريب للمدرِّ ُمزوِّ
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لالخت�صا�صّيني  الأمل«  »اأجنحة  مع  بالّتعاون  املا�صيتني  ال�ّصنتني  خالل  قّدمناه 
كانت  وهكذا  دمة.  ال�صّ بعد  ما  ا�صطرابات  مع  يتعاملون  الّذين  الجتماعّيني 
اأْن ميتّدوا ويخدموا.  لنا هي متكني الآخرين  بالّن�صبة  الكن�صّية لالإغاثة  اخلدمات 
الجتماعّيني  الخت�صا�صّيني  مرافقة  اأي�صا  الكن�صّية  الإغاثة  خدمات  لنا  وتعني 
لهم  وُنقّدم  الخ،  والعمالء...  للّطاّلب  امل�صورة  تقدميهم  اأثناء  تدّربوا  اّلذين 

امل�صاعدة الاّلزمة الّتي يحتاجون اإليها والّتدريب على الوظيفة.

3( التّدريب املِْهنّي كخدمة كن�سيّة لالإغاثة
مان بطلبات دعم  اأَذُكُر يف ال�ّصنوات الأوىل عندما كانت عائلة اأو عائلتان تتقدَّ  
ا من بني اأفقر العائالت يف كني�صتنا،  من الكني�صة وتطلبان امل�صاعدة. وكانتا حقًّ
اأنَّ هذا الو�صع  اأنَّنا وافقنا جميعا  اأحد اجتماعات عمدة كني�صتنا  اأنَّه يف  واأذكُر 
غري قابل لال�صتمرار. فاإنَّه لي�س باإمكاننا ككني�صة اأْن ن�صتمرَّ بدعم عائلة واحدة. 
ول نظنُّ اأنَّ هذا يليق بكرامة العائالت اأنف�صهم، كما واأنَّه لي�س لدينا املال الاّلزم 
اأحد  نف�صها يف  ت�صّجل  اأْن  و�صّجعتها  وجة  الزَّ لن�صتمرَّ يف عمل ذلك. فدعوت 

مها يف الّزجاج وال�ّصرياميك. فح�رشت امل�صاقات  م�صاقات الّتدريب اّلتي ُكنَّا ُنقدِّ
وتخّرجت واكت�صفت اأنَّ لديها مواهب ميكُنها اأْن ت�صتغّلها. وقد تطّورت هذه 
لت�صاعداها.  اأخرَينْي  امراأتني  اأعمال. وقد وّظفت الآن  �صّيدة  لت�صبح  املراأة الآن 
ولديها الآن دخٌل ُيعادل ثالثة اأ�صعاف دخل زوجها. وميكنك اأْن ت�صعَر كم هي 
فخورة لأّنها حتيا حياة كرمية بعرق جبينها. ولغاية الآن فقد �صاعدت كّلّية دار 
. هذي هي اخلدمات  ُهنَّ اأنف�صَ ُيِعْلَنّ  اأْن  اأفقر العائالت يف  الكلمة 46 امراأة من 

الكن�صّية لالإغاثة.

2010
لقد كان هناك اإهتمام دائم يف قطاع الإت�صالت يف كني�صة امليالد الّلوثريّة.   
ْلنا فيه على اآلة الفاك�س الأوىل، والّتي مل يكن  ول زلت اأذكُر الوقت اّلذي ح�صَ
على  �صفحتنا  اأطلقنا  عندما  اأذكُر  زلت  ول  البالد.  يف  بعد  منها  الكثري  يوجد 
الأ�صدقاء  من  الكثري  يزال  ول  فل�صطني.  الأوائل يف  بني  من  كنَّا  قد  النرتنت، 
منتظم  اأ�صا�س  على  نر�صلها  اأْن  اعتدنا  الّتي  ور  وال�صّ الإخباريّة  ن�رشتنا  يذكرون 
املعمورة،  اأرجاء  �صائر  يف  الأ�صدقاء  واإىل  اخلارجي  العامل  اإىل  تنا  ق�صّ لإي�صال 
ور والّن�رشات  ا اإبَّان اجتياح بيت حلم �صنة 2002. فقد كانت هذه ال�صّ خ�صو�صً
املفرو�س على  الّنقاب عن الحتالل واإنهاء احل�صار  الإخباريّة هاّمة يف ك�صف 

بيت حلم.
ل  ومع ذلك فقد يت�صاءل البع�ُس عن اأ�صباب �صمِتنا موؤّخرا. ملاذا مل نعد ُنر�صِ  
اأّية ن�رشات اإخبارّية كما كنَّا، ويف احلقيقة ميكُن للمرء اأْن يالحظ نقلًة يف كلٍّ من 
قبل  احلا�رش.  الوقت  يف  تنا  ق�صّ اإي�صاِل  كيفّية  يف  وديار،  الّلوثرّية  امليالد  كني�صة 
ب�صع �صنوات انتقلنا من الرّتكيز على الّتوا�صل مع العامل اخلارجّي اإىل الّتوا�صل مع 
جمتمعنا. وهذا يبدو جليًّا حني يفح�س املرء الّطريقة والّلغة وامل�صمون الّلواتي يتمُّ 

الّتوا�صل بها. 
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اإّن قناعَتنا هي: ما الفائدة ملوؤ�ّص�صة اإذا ربحت العامل كّله وخ�رشت قاعدة جمتمعها؟ 
ت تغذية  ول�صوء احلّظ فاإنَّ معظم املوؤ�ّص�صات اليوم من�صغلة يف خماطبة العامل، وتفوِّ
�صعبها يف حني اأنَّ تركيَزنا هنا يف كني�صة امليالد الّلوثرّية وديار ي�صتمّر على جمتمعنا.

وجند اليوم يف بيت حلم ثالثة م�صتويات للّتوا�صل:  

امل�ستوى الأّول: الّطائفة
يف  النرتنت  على  موقعي  على  تنزل  الأحد  يوم  اأِعُظها  ِعظة  كلُّ  الِعظات:   )1
والأ�صدقاء  وامل�صافرون  املقيمون  الّطائفِة  اأع�صاُء  ي�صتطيَع  حّتى  الّتايل  اليوم 
الّتي متَّ وعُظها. وعنوان  الكلمة  اإليها ويقروؤوا  اأْن يرجعوا  الخ،  واملوّظفون... 

 www.mitriraheb .org :صفحتي هو�

�صنة  فحة  ال�صّ هذه  فتح  متَّ  لقد   :)Facebook( الجتماعّي  التّوا�سل  �سفحة   )2
2010 بالّتزامن مع يوبيل ال 150 �صنة لطائفتنا باأكرث من 400 ع�صو وبع�س 

الأ�صدقاء.
الّرجاء ابحث عن: Bethlehem Christmas Lutheran على �صفحات   

 )facebook( الّتوا�صل الجتماعّي

 You( عّدة ِعظات وحما�رشات... الخ يجري حتميلها على ال :You Tube )3
Tube( والّتي ميكن تنزيُلها من اأيِّ مكان يف العامل. وعلى �صبيل املثال ميكنك اأْن 

ت�صاهد در�س الكتاب املقّد�س عن متى 5:5 على:
htpp:// www.youtube.com/watch?v=yin0avg5uEK

الّثالثة  لل�ّصنة  الّلوثريّة  امليالد  كني�صة  تعاونت   :)simulcast( مُتزاِمن:  امل البثُّ   )3
البّث املتزاِمِن خلدمة عيد امليالد  الّتوايل مع كاتدرائّية وا�صنطن الوطنّية يف  على 

امل�صرتكة على النرتنت، بّث حّي ومبا�رَش، اإر�صال وا�صتقبال.

امل�ستوى الثّاين: اإنتاج ديار الإعالمي
خالل �صنة 2010، با�رش مركُز ديار لالإنتاج الإعالمّي واّلذي كان معروفا   
يف ال�ّصابق با�صم مركز اإعالم بيت حلم يف تعزيز نوعّية اإنتاجه باأْن �رشع يف اّتباع 
فيه  الّذي  الوقت  ففي  ال�ّصابقة.  ال�ّصنوات  يف  كما  الإنتاج  يف  جديدة  اأ�صاليب 
ا من  �صناعة الإعالم املَرئّي وامل�صموع الفل�صطينّية �صناعة ُمكاِفحة وحَمدودة جدًّ
يرفع  اأْن  ا�صتطاع  لالإعالم  ديار  اإنتاج  فاإنَّ  والكمّية،  والأ�صلوب  الّنوعّيُة  حيُث 
امل�صتويات واأْن ينتج فيديوهات حازت على جوائز، وبرامج عالية اجلودة تعترب 

الأوىل من نوعها يف فل�صطني.

1( الَعر�سمُ التّلفزيويّن: �صنة 2010 اأُنِتج م�صل�صل »لو كنت مكاين«، وهو عبارة 
عن م�رشحّية َهَزلّية تفاعلّية من 12 حلقة مّدة كلٍّ منها 45 دقيقة تتحّدى الجّتاه 
امل�صاواة بني  تعزيز  اإىل  العربّي، وي�صعى  الإعالم  املراأة يف  ِلَدْوِر و�صورة  ال�ّصائد 
على  بثُّه  مّت  وقد  الفكاهة.  ا�صتخدام  طريق  عن  احلياة  مناحي  كّل  يف  اجلن�صني 
ف�صائّية القناة ال�ّصابعة، وزاد عدُد م�صاهديه على ثمانية ماليني �صخ�س من �صائر 
الّتلفزيويّن  العامل. وللح�صول على ن�صخة عن برنامج »لو كنت مكاين«  اأرجاء 

www.bethlehemmedia.com :الّرجاء زيارة املوقع

)Vasteras( يف  فا�صتريا�س  اأبر�صّية  مع  بالّتعاون  الإلكرتونيّة:  2( رزنامة الدفنت 
ال�ّصويد، قام مركز اإعالم ديار لالإنتاج الإعالمّي باإنتاج14 مقطًعا تلفزيونيًّا مع 
الأطفال وال�ّصبيبة الفل�صطينّية. كلَّ يوٍم من اأيَّام الدفنت كان يتمُّ بثُّ مقطع �صغري 
بر�صالة �صغرية ذات مغزى عن  ال�ّصويدّية  اأو  الفل�صطينّية  ال�ّصبيبة  اإّما  فيه  ت�صارك 
اآمالهم وخماوفهم واأحالمهم وم�صاعرهم عن عيد امليالد ومدينتهم. تابْع رزنامة 

www.byggenbro.com :الدفنت الإلكرتونّية على

لالإنتاج  ديار  مركُز  اأَنتَج  �صنة 2010،  يف  املرجعيّة:  الإي�ساح واملواّد  3( و�سائل 
الإعالمي 37 مقطَع فيديو ق�صرًيا، وُكُتًبا وموادَّ اأخرى لت�صتعمل كو�صائل اإي�صاح 
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وموادَّ مرجعّية للمعلِّمني واملدّرِبني. وهي ترّكُز على ق�صايا املجتمع املديّن وقد متَّ 
و�صُعها على النرتنت جلعلها يف متناول اجلمهور.

http://www.diyar.ps/index.php?option=com_content&view=secto
n&id=8&Itemid=43

امل�ستوى الثّالث: كّليّة دار الكلمة
الّتي  املوا�صيع  اأحد  يكوَن  اأْن  البداية  منذ  الكلمة  دار  كّلّية  اختارت  لقد   
ترّكز عليها هو الإعالم والّت�صالت بهدف تدريب ال�ّصباب اأْن ُيو�صلوا اجلانَب 
ة، وهكذا ي�صبحون اأدواِت تغيري يف املجتمع. اإنَّه ل�صيٌء عظيٌم  الإن�صاينَّ من الق�صّ
اأْن نرى اأفالَم طالِبنا ُتْعَر�ُس يف مهرجانات الأفالم يف بو�صطن و�صان فرن�صي�صكو 
ومكافاآت  بجوائز  اأفالم  عّدة  فازت  وقد  وغريها.  ودبي  وطوكيو  وبروك�صل 
لت�صبح  الكلمة  دار  كّلّية  تتطّور  اأْن  ناأمُل  فاإنَّنا  املنطلق  اإقليميًّا وعامليًّا. ومن هذا 

ة الّت�صالت يف فل�صطني. مقا�صّ

ا�صمحوا  اجلّيدة  الأخبار  هذه  كلَّ  م�صاركتكم  وبعد  اخلتام  يف  التّحّدي:   
اأنَّ  �رشًّا  لي�س  اإنَّه  الّتمويل.  وء على حتدٍّ واحد، وهو  ال�صّ ت�صليط  اإىل  اأنتقل  اأْن  يل 
العربّية  احلكومات  برتول  دولرات  وتديرها  متلكها  العربّية  الف�صائّيات  معظَم 
هيونّية وجمموعات  احلاكمة، يف حني اأنَّه يف كثري من الّدول الغربّية يظهُر تاأثرُي ال�صّ

هيونّية امل�صيحّية على الإعالم جليًّا وا�صًحا. ال�صّ
اإنَّ امل�صيحّيني غائبون عن جمال الإعالم هذا، واإذا وجدَت بع�َس ف�صائّيات   
، وهذا  مَيينيٍّ اإجنيليٍّ  اأعماٍل  اأنَّ لها جدوَل  امل�صيحّية ف�صتكت�صف ب�رشعة  الإعالم 
وف�صائّية  الإجنيلّية  الف�صائّيات  من  العديَد  اأنَّ  اأي�صا.  الأو�صط  ال�رّشق  �صحيح يف 

كاثوليكّية واحدة تتحّكم يف« الّر�صالة«.
اأْن  املمكن  من  اّلذين  الربوت�صتانت  بني  الو�صطي  الجّتاه  هم  الّلوثرّيني  اإنَّ   
وت ول الأدوات ول املنافذ لي�صاركوا  يكون لهم ما يقال، ولكْن لي�س لهم ال�صّ

تهم. وفوق ذلك كّله فاأنا اأ�صعُر باأنَّ جميع وكالت الّتطوير الّلوثريّة ينق�صها  بق�صّ
روؤيا ا�صرتاتيجّية للّتوا�صل. ويجب عليَّ اأْن اأعرتف باأنَّني ل�صُت متفائاًل اأبًدا اأنَّهم 
�صيطّورون روؤيا قريًبا. ومع ذلك ف�صوف ن�صتمرُّ يف اأْن مَنُدَّ اأّوًل �صعَبنا بر�صالِة اأمٍل، 
اإجنيلّيتهم ب�صوت  تهم، وَحْفِر حكايتهم وم�صاركِة  واأْن ُن�صّجعهم على قوِل ق�صّ

عاٍل ووا�صح.

2011
لقد بداأنا �صنة 2011 بخّطٍة كنُت قد طّورتها مع العمدِة املُنتَخبِة حديثا.   
ثمَّ متَّ عر�ُس هذه اخلّطة يف ور�صة عمل جلميع اأع�صاء الّطائفة ملناق�صتها واإقرارها. 
والعطاء«  »الرتباط  عليه هو  والّت�صويت  اختياُره  متَّ  الّذي  ال�ّصنوّي  واملو�صوع 

وكان الربنامج الّذي متَّ تطويُره يتكّون من ع�رشة نقاط اأ�صا�صّية هي:

م�صل�صالت،  لثالثة  الّتخطيط  متَّ  امل�سيحيّة:  والرّتبية  املقّد�س  الكتاب  درو�س   )1
وقد متَّ اإجناُز اثنني منها: �صل�صلة درو�س يف الكتاب املقّد�س عن املزامري، و�صل�صلة 
امل�صيخّية  الكنائ�س  عن  ُمعّمقة  درا�صة  مع  امل�صكونّية  احلركة  عن  حما�رشات 

والأ�صقفّية واملعمدانّية واخلم�صينّية.

2( مدر�سة الأحد وثالثة برامج �سبيبة خمتلفة: قد متَّ اإجناز مدر�صة الأحد و�صفوف 
من  جمموعتني  عمل  يف  املقاطعة  بع�س  عنه  نتج  القادة   َ تغريُّ فاإنَّ  فقط،  الّتثبيت 

ال�ّصبيبة.

اأيَّام  ثالثة  ملّدة  روحّية  لريا�صة  الّتخطيط  متَّ  لقد  للعائالت:  الّروحيّة  الّريا�سة   )3
عند  الّدين  مو�صوع  وتناولت  ال�صكتلندّي.  الفندق  يف  طربيا  يف  َذت  وُنفِّ
اأُقيَمت.  الّتي  الّروحّية  الّريا�صات  اأجنح  البهائّيني والّدروز. وقد كانت هذه من 

وقد ا�صطررنا اإىل تاأجيل ريا�صة روحّية اأخرى لل�ّصبيبة لأ�صباب ماّديّة.
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بلقاءات  البدء  فكرة  اجلديدة  العمدة  طرحت  لقد  الجتماعيّة:  الّلقاءات   )4
اجتماعّية لكلِّ اأع�صاء الّطائفة، ُتعَقُد يف يوم ال�ّصبت الأّول من كلِّ �صهر حيث 
نتناول وجبًة ب�صيطًة ونرق�ُس ونلعُب األعاًبا اأو ن�صتمع اإىل حما�رشة. وقد اأثبتت هذه 

ت الّروابط ما بني العائالت. اأنَّها طريقة ناجحة وقد قوَّ

5( اأحداث مميّزة: لقد اعتدنا اأْن نحتفَل بعيِد الَعن�رشة وعيد ال�ّصكر كلَّ �صنٍة ب�صالٍة 
اإليهما احتفاُل حدٍث ثالٍث مع وجبة غداء  ٍة يتبُعها وجبُة غداء. واأُ�صيَف  خا�صّ
احتفاٌل بعيد الأّم. وانتهى بنا املَطاف اأْن يكون عندنا رابُع وجبة غداء يف عيد 

ا. امليالد. ويف كلِّ من هذه الأحداث كان يجتمع اأكرث من 120 �صخ�صً

6( زيارات: لقد متَّ الّتفاق على ال�صتمرار يف تقليِد قياِم اأع�صاء العمدة والق�صي�س 
بزيارتني بيتّيتني كلَّ �صهر. هذا بالإ�صافة اإىل جلنة ال�ّصّيدات الاّلتي لُهنَّ زياراُتُهنَّ 

ة اأي�صا. اخلا�صّ

يف  ح�صورنا  وتطوير  اأكرَث  با�صتثماٍر  قرار  اّتخاذ  متَّ  لقد  التّ�سالت:   )7
الّتوا�صل  �صفحات  ذلك  يف  مبا  الإلكرتونّية  والّت�صالت  املحّلّي  الإعالم 
و�صتّت�صح  ب�رشّية.  ال�ّصمع-  واملواّد  ال�ّصبكة  وعلى   )facebook(الجتماعّي

ثماُر هذا العمِل هذه ال�ّصنة.

رقًما  الكني�صة  اأع�صاء  ُيحّقق  الّتوايل  على  عاًما  ع�رش  ثالثة  ملّدة  ال�ّسكر:  عيد   )8
قيا�صيًّا يف العطاء. لقد متَّ الّترّبُع مببلغ 30.000 �صيكل اإىل الكني�صة مبنا�صبة اأحد 
ال�ّصكر. اإنَّه من املُذِهِل كيف ت�صتمرُّ هذه الكني�صة مبفاجاأة اجلميع عن طريق زيادِة 

عطاِئها ال�ّصنوّي بحوايل 15% بالّرغم من الأزمات ال�ّصيا�صّية والقت�صاديّة.

لأجل  الّندوة  دار  اإىل  الكني�صة  �رشداب  اأُعِطَي   1995 �صنة  يف  الرّتميمات:   )9
ترميمه وا�صتعماله ملّدة 18 �صنة، ثّم اإعادته اإىل الكني�صة. وبعد 16 �صنة اأرجَعت 
ديار هذه الغرف اإىل الّطائفة الّتي جمَعِت الّترّبعات لتاأثيِثها وا�صتعمالها كمركٍز 

لأعمال الّطائفة.

َر اْن ن�صتثمَر اأكرث يف املو�صيقا الكن�صّية املعا�رشة.  10( املو�سيقا يف الكني�سة: لقد تقرَّ
و�صتكون هذه اأولويّة ق�صوى ل�صنة 2012.

 ،2011 �صنة  لتقييم  ال�ّصنة  هذه  بداية  يف  ثانيًة  الكني�صة  اجتمَعِت  عندما   
ال�ّصابقة حيُث  ال�ّصنوات  يتناغم مع  الّنجاح ب 85-90%. وهذا  ن�صبة  ُروا  قدَّ
بَّ ِمن اأجل هذه  متَّ تنفيُذ اخلطِط املو�صوعِة وحتقيُق معظِم الأهداف. ن�صكُر الرَّ
اإمكاناِت اخلدمِة  اأجِل  اأجِل عطاِئهم، وِمن  اأع�صاِئها وِمن  اأجل  الكني�صة، وِمن 

الّتي ل تنتهي.
ا�صمحوا يل اأْن اأُنِهَي مبالحظٍة �صخ�صّية وا�صتنتاج:  

الإعالم  جائزة  املرموقة،  ولّية  الدَّ  2011 جائزًة  ُمِنْحُت  قد  اأنَّني  تعلمون   
الأملايّن )Deutscher Medienpries( اّلتي اأُطِلَقْت �صنة 1992 ومُتَنُح عادًة اإىل 
روؤ�صاء الّدول مبن فيهم اأجنيال مريكل )2009(، والّدلي لما )2008(، وامللك 
خوان كارلو�س، ملك اإ�صبانيا )2006(، وكويف عنان )2003(، وامللكة رانيا 
كلنتون  وبيل  �رشويدر)200(،  جريهارد  )2002(،وامل�صت�صار  الأردّن  ملكة 
 ،)1997( )1999(، ونل�صون مانديال)1998(، وامللك ح�صني،ملك الأردنِّ
وبور�س يلت�صن )1996(، والّرئي�س عرفات )1995(، وا�صحق رابني )1995(، 
وفران�صوا ميتريان)1994( وامل�صت�صار هيلموت كول)1992(، هذا بالإ�صافة 
اإىل بع�س ال�ّصخ�صّيات املختارة مثل ال�ّصري ريت�صارد بران�صون)2010(، و�صتيفي 
جراف )2007(،و بونو)باول ديفيد هيو�صن( ) 2005(، ورودلف جيولياين 

)2002(
ن�صوَب  َمَنَع  الّذي  بيرتوف  �صتاني�صلو  للّرو�صّي  اأي�صا  اجلائزُة  ُمِنَحِت  وقد   
حرٍب عاملّية نوويّة ثالثة �صنة 1983 والّدكتورة الأفغانّية ديني�س �صكينة يعقوبي 
اّلتي عملت بجدٍّ على متكني الّن�صاء يف اأفغان�صتان، والّدكتور ديني�س مكويجي 
الكونغو.  حرب  يف  الغت�صاب  �صحايا  من  الآلف  �صاعد  الّذي  الكونغو  من 
امت يف خلق ف�صحة لالأمل  ِمني يعتمد على العمل الّدوؤوب ال�صّ وكان قرار املُحكِّ
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ّحة وعلى املكانة  من خالل اإن�صاِء وبناِء موؤ�ّص�صات الّتمّيز يف الرّتبية والّثقافة وال�صّ
القوّية واملوقف من ثقافة احلياة واحلوار. واجلائزة عبارة عن متثال من ال�ّصرياميك 
ومبلغ 100،000 دولر اأمريكّي، ت�صّلْمتها يف الّرابع والع�رشين من �صباط يف 

بادن بادن.
واملقالت  باملوت  والّتهديد  الّت�صهري  هجوم  عن  �صمعتم  اأنَّكم  ُبدَّ  ول   
الأمل  اإغالق خدمة  كان  احلمالت  من هذه  واملق�صود  ّدي.  �صِ الكثرية  القذرة 
هذه عن طريق نزع ال�رّشعّية عنها. وحل�صن احلّظ فقد باَءِت احلملُة بالف�صل لأنَّ 
قليلًة مثيالُتها. واأودُّ  الّزمان ِم�صداقّيًة  َرْت عرْبَ عقدين من  املوؤ�ّص�صة قد طوَّ هذه 
اأ�صكَر جميَعكم يا َمن وقْفتم معي، ودافعتم عن خدمِتنا وعمِلنا. و�صاأ�صتمرُّ  اأْن 
يف الّتاأكيد على اأنَّ فل�صطنَي هي وطني واأنَّ امل�صيحّية هي ديني. هذه هي اأر�ُس 

دينّي والّروحّيني. اأ�صاليف اجَل�صَ
خالل ال�ّصهور املُن�رِشمة اّت�صح اأنَّ »الوجوَد امل�صيحّي الفل�صطينّي« يف هذا   
هيونّيُة وجماعاُت الّلوبي املُوايل  البلِد يراه امل�صوؤولون الإ�رشائيلّيون وامل�صيحّيُة ال�صّ
اأْن ُيزال اأو ُي�ْصَكت �صوُته. اإنَّ هذه املعركة احلالية  لإ�رشائيل حجَر عرثٍة، يجُب 
روا ا�صرتاتيجّية ت�صاعد امل�صيحّية يف  تدور رحاها هنا. واأنا اأُحثُّ �رشكاَءنا اأْن ُيطوِّ
البالد، ل اأْن تبقى حّية فقط، بل واأْن وتزدهر اأي�صا. اأحثُّكم اأْن ُتنا�رشوا العدالة، 
وت�صاركوا معنا يف منوذج جديد يف احلوار امل�صيحّي اليهودّي اّلذي ل يت�صامح 
مع الّت�صهري، واأّل تر�صخوا ل�صغوطات الّلوبي الإ�رشائيلّي. ل�صت اأنا اّلذي على 
امِلَحكِّ بل الإجنيُل ذاته: كرامة �صعبنا وم�صتقبل اأطفالنا، واأهّم من ذلك ِم�صداقّيُتنا 

جميعا. ولهذا ل اأ�صتطيع اإّل اأْن اأقول مع مارتن لوثر:
»هنا اأقف. ل اأ�ستطيع عمل �سيء اآخر. �ساعْدين يا اهلل. اآمني«  

2012
اأع�صاء العمدة والّتي ُطرَحت  لقد بداأنا �صنة 2012 بخّطة مّت و�صُعها مع   
يف ور�صة عمل، ُعقَدت جلميع اأع�صاء الكني�صة ملناق�صتها واإقرارها، وقد ت�صّمن 

نات: الربنامج ع�رشة ُمكوِّ

1( درو�س الكتاب املقّد�س والرّتبية امل�سيحيّة
ل�صنة 2012:  الّتي خّططت  الّثالث  املجموعات  اثنتني من بني  اإجراء  متَّ   
و�صل�صلة  غالطّية،  اأهل  اإىل  بول�س  ر�صالة  عن  املقّد�س  الكتاب  درو�س  �صل�صلة 
دور  عن  حما�رشة  ذلك  يف  مبا  اليوم،  العامل  يف  الّلوثرّية  الكني�صة  عن  حما�رشات 
روبرت  قّدَمها  وحما�رشة  يونان،  منيب  املطران  قّدَمها  العاملّي  الّلوثرّي  الحّتاد 

جرانك عن الّنقلة من ال�ّصمال اإىل اجلنوب.

2( مدر�سة الأحد وبرامج ال�ّسبيبة
من  لوثريّة  )وهي  عاقلة  اإييفا  ال�ّصّيدة  الكني�صة  َعّينِت  ال�ّصنة  هذه  بداية  يف   
اإجنليكايّن  )اأ�صال  خ�رش  بهجت  وال�ّصّيد  حلم(  بيت  من  لرجل  ومتزّوجة  لتفيا 
واملو�صيقا.  الّت�صالت  يف  وكذلك  ال�ّصبيبة،  خدمة  يف  لي�صاعدا  الّزبابدة(  من 
ول اّلتي كانت معّلمة يف مدر�صة الأحد.  وم�صاعدة اأخرى هي ال�ّصّيدة لرا ف�صّ
وقد غادرت بيت حلم بعد اأْن تزّوجت وانتقلت اإىل رام اهلل. وقد انتهى دوري 
كمن�ّصق يف »�صاهرون« )برنامج تدريب القيادة ال�ّصابة(، وي�رشُّين اأنَّ الق�ّس اأ�رشف 

طّنو�س متّكن من تويل هذه امل�صوؤولّية.

3( الّريا�سة الّروحيّة للعائالت
الفندق  يف  اأيَّام  ثالثة  ملّدة  روحّية  لريا�صة  والّتنظيم  الّتخطيط  مّت  لقد   
الأ�صكتلندّي يف طربيا. وكان مو�صوع الّريا�صة الّروحّية »الكني�صة امل�صيحّية يف 
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اإ�رشائيل اليوم« اإ�صافة اإىل ذلك ُعِقَد موؤمتٌر ملّدة ثالثة اأيَّام للعائالت يف اأريحا حتت 
عنوان »الكني�صة والّتحّديات احلالّية«

4( لقاءات اجتماعيّة
�صبت  اأّول  اجتماٍع كلَّ  َعْقُد  فكرٍة جديدٍة وهي  متَّ طرُح  �صنة2011  يف   
الة مع بع�س الّت�صلية مثل الّرق�س والألعاب  من ال�ّصهر لال�صرتاك يف وجبٍة وال�صّ
اأم�صيات اجتماعّية  للعمدة ت�صَع  الّلجنة الجتماعّية  واملحا�رشات. وقد عقدت 
عيد  يف  غداء  ووجبات  خفيفة،  وجبات  اأربع  اإقامة  اإىل  اإ�صافة   ،2012 �صنة 

الَعن�رشة وعيد ال�ّصكر وعيد الأم وعيد امليالد.

5( الّزيارات الّراعويّة
هذا  ال�ّصهر،  يف  زيارتني  مبعدل  العمدة  مع  الّراعوّية  الّزيارات  ت  ا�صتمرَّ  

بالإ�صافة اإىل زيارات جلنة ال�ّصّيدات.

6( التّ�سالت
الجتماعّي  الإعالم  زيادة وحت�صني ح�صورنا يف  ب�صاأِن  قراٍر  اّتخاذ  مّت  لقد   
 )facebook( والّت�صالت الإلكرتونّية، مبا يف ذلك �صفحة الّتوا�صل الجتماعّي

والنرتنت والو�صائل املرئّية وامل�صموعة. اأَدعوكم مل�صاهدة الفيديو الق�صري اّلذي 
وَء على كني�صة امليالد الّلوثرّية �صنة 2012. ُيلقي ال�صّ

7( عيد ال�ّسكر
قيا�صّيًة يف  اأرقاًما  الكني�صِة  اأع�صاُء  ي�رشُب  الّتوايل  الّرابعَة ع�رشَة على  لل�ّصنة   
العطاء. يف �صنة 2012 متَّ تقدمي حوايل 35،000 �صيكل للكني�صة مبنا�صبة اأحد 
عيد ال�ّصكر. اإنَّه من املُذِهل كيف ت�صتمرُّ هذه الكني�صة يف زيادة تقُدَمِتها ال�ّصنويّة 

بحوايل 15% بالّرغم من الأزمات ال�ّصيا�صّية والقت�صاديّة.

8( الرّتميمات
متَّ ترميُم امل�صاحة فوق الّدكاكني املُوؤّجرة وتركيب درابزين عليها.  

9( املو�سيقا يف الكني�سة
اأقوى على املو�صيقا يف الكني�صة، مبا يف ذلك  �صهدت �صنة 2012 تركيزا   
اإعادة اإحياء فرقة الأجرا�س لالأطفال. وَتعزُف جمموعة �صغرية منهم يف الكني�صة 

يف معظم اأيّام الآحاد.

10( الق�ّس د. فيكتور مكاري
ان�صمَّ   2012 �صنة  حزيران  من  الأّول  يف   
مكاري  فيكتور  د.  الق�ّس  ديار  جمموعة  طاقم  اإىل 
كم�صت�صار َدويلٍّ يعمل يف جمال برنامج الّدين والّدولة، 
وبالإ�صافة اإىل ذلك فهو ُي�صاعُدين يف اخلدمة الأحدّية 

يف الكني�صة.
هذه  بداية  يف  ثانية  الكني�صة  اجتمَعِت  عندما   
ُروا جناح هذه ال�ّصنة بن�صبة  ال�ّصنة لتقييم �صنة 2012 قدَّ
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تنفيُذ اخلطط املو�صوعة،  َيتمُّ  ال�ّصابقة، حيُث  ال�ّصنوات  80% وهذا متنا�صق مع 
اأيَّة حال، اّتفقنا جميًعا اأنَّ هناك �صْعًفا يف عمل  وحتقيق معظم الأهداف. على 

ال�ّصبيبة وهو بحاجة اإىل اهتمام اأكرب �صنة 2013.
ا�صمحوا يل اأْن اأُنِهَي هذا الّتقرير مبالحظة �صخ�صّية:  

ا يف الكني�صة الإجنيلّية الّلوثريّة يف الأردنِّ  لقد مرَّ 25 عاًما على ر�صامتي ِق�صًّ  
والأر�س املقّد�صة. واأنا اأ�صكر الّربَّ على الربكات الّتي ل حُت�صى، والُفَر�َس اّلتي 
ل تنتهي يف خدمته. واأنا اإذ ا�صرتجُع ذاك، ل اأندُم على حلظة واحدة، بل بالعك�س 
ها. اإنَّها يف احلقيقة الّنعمة، والّنعمُة وحَدها هي  اأ�صعر اأنَّني ُمباَرٌك بطرق ل اأ�صتحقُّ
الكني�صة  ولزمالئي ولأع�صاء هذه  للمطران  بال�ّصكر  اأتقّدَم  اأْن  اأودُّ  تني.  قوَّ الّتي 
تتمّكنوا  اأْن  واآمل  لدعمهم و�صلواتهم.  ة؛  الّلوثرّية خا�صّ امليالد  عاّمة، وكني�صة 
�صوف  املنا�صبة  وبهذه  لر�صامتي.  الف�صّي  اليوبيل  احتفال  ح�صور  من  جميًعا 
ُتن�رَشُ ثالثة ُكُتٍب يل: واحٌد بالّلغة الإجنليزيّة بعنوان »الإبحار يف مياٍه م�صطربة: 
الكني�صة يف ال�رّشق الأو�صط يف املا�صي واحلا�رش«، وكتاٌب بالّلغة العربّية يحتوي 
العربّية ويحتوي ِعظاٍت  بالّلغة  ا  اأي�صً جمموعًة من املقالت واملوا�صيع، والأخرُي 
تدلُّ على احلالة املتغرّية للخدمة والكلمة الواِعظة ِتَبًعا لذلك. اأرجو اأْن ُتبقوين يف 

ا.  �صلواتكم لأنَّني اأعتقد اأنَّ �صالَتكم هي الّتي تبقيني ُم�صتِمرًّ

2014
املَعموديّة واحَلّج

حمطات تاريخيّة يف احَلّج
العهد  له جذور را�صخة يف  امل�صيحّي، والّذي  للحّج  اأّوَل ظهور  لقد كان   
القدمي، )انظر املزامري الكثرية عن احلّج... الخ( يف القرن الّرابع. فامللكة هيالنة 
ا يف تطوير بنيته الّتحتّية وكذلك الاّلهوت. ل  والِقّدي�س جريوم قد لعًبا دوًرا هامًّ

ليبّيون  �صكَّ اأنَّ احلجَّ كان اأداًة مهّمًة يف يِد الإمرباطورة البيزنطّية. لقد جاء ال�صّ
ليجعلوا الو�صول اإىل الـماكن املقّد�صة وال�ّصيطرة عليها اآمنا. فال غرابة اأنَّ »جتارة« 
كيانات  اأو  كنائ�س  اأو  المرباطورّية  اإّما  الغالب  على  بها  يتحّكم  كان  ال�ّصياحة 
اأجنبّية، اّلتي كانت ل تزال ت�صيطر اإىل حدٍّ كبري على الأماكن املقّد�صة، واملزارات 
والفرن�صي�صكان  اليونانّيون  اأ�صبح  فقد  املقّد�صة.  الأر�س  يف  الكربى  امل�صيحّية 
ا�ًصا لأقد�س الأماكن وكانوا ُينّظمون تدّفق ال�ّصّياح الكاثوليك والأرثوذك�س  ُحرَّ

وبنوا وامتلكوا واأداروا معظم بيوت ال�صت�صافة.
بداأ يحدث  ال�ّصتينّيات عندما  منت�صف  الّرئي�ُس حّتى  الّنمط  وظلَّ هذا هو   
ّفة  الّتغرّي. فقد بداأت جمموعات متزايدة من احلّجاج الربوت�صتانت تاأتي اإىل ال�صّ
الحّتاد  من  وبدعم   ،1959 �صنة  يف  وهنا،  الأردّن.  من  جزء  اإىل  ثّم  الغربّية 
َئت كني�صة لوثريّة من اأهل البلد الأ�صلّيني، واكت�صف البع�س  الّلوثرّي العاملّي، اأُن�صِ
من اأع�صائها اأنَّه ميكن ال�صتفادة من الّنفوذ الّلوثرّي. ويف خالل ثالث �صنوات 
ئت ثالث وكالت �صفر لوثرّية يف القد�س: اإميل اأبو دية اأن�صاأ �صنة 1964�رشكة  اأُن�صِ
الّنت )NET( لل�ّصياحة، وافتتح راجي وبا�صم خوري )Shepherds Tours( يف 
الأّول من �صهر اآب 1965، وبداأ �صمري حب�س )United Travel( يف �صهر اآذار 
ا  1967. وقد لعبت وكالت ال�ّصفر الثالث هذه، ول زالت، تلعب دورا هامًّ
ا يف عملّية علَمَنة  يف �صناعة ال�ّصياحة الفل�صطينّية. لقد لعب الّلوثرّيون دوًرا مهمًّ

احلّج امل�صيحّي اإىل الأر�س املقّد�صة.
ويف �صنة 1991 طراأت نقلة اأخرى على مفهوم احلّج. فخالل النتفا�صة   
يافة بناء على فكرة تعزيز نوعا جديدا  الأوىل افتتحنا نزل »بيت اأبو جربان« لل�صّ
احلّجاج  كان  الأ�صيلة«.  »ال�ّصياحة  ا�صم  عليه  اأطلقنا  الّتي  املنطقة  اإىل  احلّج  من 
ياأتون عادة لزيارة ما ي�صّمى الإجنيل اخلام�س اأْي الأر�س املقّد�صة لكي يتمّكنوا 
من فهم الأناجيل الأربعة. وباحلقيقة، اإنَّ احلج اإىل الأماكن الّتي ولد فيها ي�صوع، 
ويفهم  يقراأ  الإن�صان  جتعل  حتويلّية  جتربة  هي  الأموات  من  وقام  ومات  وعا�س 
الكتاب املقّد�س بطريقة جديدة. على كّل حال، فاإنَّ ال�ّصّياح يفقدون بزيارتهم 
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ي�صوع  ي�صكُن  احلّية حيُث  لقاَء احلجارة  فقط،  الأثرّية  للمواقع  القدمية  احلجارة 
اليوم. وتبقى الأر�ُس بالّن�صبة للكثريين جمهولة الُهوّية، ول ت�صمُح الربامج امِلعياريّة 
باأيِّ تفاعٍل ما بني ال�ّصّياِح و�صّكاِن الأر�س، فتبدو الأر�ُس املقّد�صُة وكاأّنها عامل 
ديزين م�صيحيّي حيُث يقف ال�ّصّياح يف طوابرَي طويلٍة ليزوروا الكثرَي من املواقِع 

والكنائ�ِس القدمية، ويرك�س احلّجاج حيث م�صى ي�صوع.
خ�صبيًّا  �صليًبا  حاملني  الآلم  طريَق  احلّجاج  مي�صي  اأْن  موؤّثرة  لتجربة  اإنَّها   
على ظهورهم. ولكن الأكرث و�صوًحا؛ هو اأْن ت�صمَع حكاياٍت و�صهاداٍت �صادقًة 
ا �صخ�صّية من م�صدرها من امل�صيحّيني املحّلّيني والّذين ن�صّميهم الإجنيل  وق�ص�صً
�صمويلٍّ  نهٍج  بتقدمي  »بداأنا  الأ�صيلة  »ال�ّصياحة  برناجمنا  خالل  فمن  ال�ّصاد�س، 
اأي�صا  الفل�صطينّي  ال�ّصعب  على  بل  فح�صب  الأر�س  على  ل  ُمرّكزين  لل�ّصياحة 
من حيُث ثقافُتهم، والواقع ال�ّصيا�صّي الّذي عليهم احتماله. ويف ذلك الوقت، 
ا يف  لعب الق�ّس جون ميللن راعي الكني�صة الإجنيلّية الّلوثرّية يف القد�س دوًرا هامًّ
تطوير هذا املفهوم معنا. و�رشعان ما قّلَدْت هذا املفهوم الّذي طّورناه �صنة 1992 
جمموعة لوثرّية اأخرى يف بيت �صاحور، واّلذي �صار ُيعَرف با�صم فريق ال�ّصياحة 
البديلة )ATG( �صنة 1995 وزميلي يف بيت جال عندما اأن�صاأ بيت اإبراهيم �صنة 
2003. ول تزال الّثالث منّظمات جمتمعة ل ت�صل اإىل 5% من ال 200،000 
والّدول  املّتحدة  والوليات  اأملانيا  من  املقّد�صة  الأر�س  يزورون  اّلذين  لوثرّي 
ا منهم. وهكذا فاإنَّ الإمكانات اأكرث  ال�صكندنافّية، ويزور الأردنَّ عدٌد قليٌل جدًّ
اأْن  للّتعاون  الّتن�صيق  ال�ّصياق ميكن ل�رشكاِئنا يف جلنة  مّما نت�صّور. ويف هذا  بكثري 

ي�صاعدوا.

ّماد وحّج نحو لهوت عمُ
لوثريٌّ  فَهٌم  يبداأ  هنا  ههنا!«.  لي�س  اإّنه  الأموات؟  بني  احليَّ  تطلنْبَ  »ملاذا   
اإنَّه يف  اإنَّه لي�س يف املعابد القدمية.  اإنَّ ي�صوع لي�س يف الأطالل القدمية،  للحّج؛ 
اإنَّه يف ومع �صعبه »هناك  اإنَّه »يف ومع وحتت« املاء واخلبز واخلمر،  و�صط �صعبه 

جتدونه.« ولهذا ال�ّصبب بداأنا برناجمنا لل�ّصياحة الأ�صلّية �صنة 1992. لقد كانت 
الُة مع الّطائفة املحّلّية واحدًة من اأهّم ُمكّونات اأّي حّج. اإنَّ املعموديّة تعني  ال�صّ
اأْن تكون مّتحًدا مع الكني�صة وج�صد امل�صيح. ويف الّلقاء مع الّطائفة املحّلّية يخترب 

ال�ّصّياح اجلانب املتجّلي جل�صد امل�صيح الّذي يتجاوز الّلغة والّثقافة واجلغرافيا.

الو�سع ال�ّسيا�سّي
من  بالّرغم  حلم  بيت  يف  لكني�صتنا  اأخرى  مهّمة  �صنة   2014 �صنة  كانت   
غّزة  على  احلرُب  اأثَّرِت  لقد  ُنواِجُه.  كّنا  اّلتي  الكربيات  ال�ّصيا�صّية  عوبات  ال�صّ
جزء  دمار  ي�صاهدون  وهم  اأع�صاِئنا  واإنتاجّية  املعنويّة  الّروح  على   2014 �صنة 
 10،000 حوايل  وجرح  �صخ�س   2،500 من  اأكرث  فيه  قتل  وطننا  من  مهمٍّ 
عنها  جنم  الّتي  احلرب  ب�صبب  قوّيًة  �رشبًة  ال�ّصياحة  قطاع  تلّقى  ولقد  �صخ�س. 
اإلغاء الكثري من املجموعات ال�ّصياحّية، وبدا هذا وا�صحا يف عدد ال�ّصياح الّذين 
الّدخل  احلادِّ يف  الهبوط  اإىل  اإ�صافة  الأحد،  يوم  كني�صتنا حل�صور خدمة  ون  َيوؤمُّ
يعتمد  اقت�صاد بيت حلم  ة ان 70% من  ال�ّصياحة، وخا�صّ الّذي م�صدره  املحّلّي 
اأيَّة دلئل ت�صرُي  الّنقطة، ول�صوء احلّظ، مل يكن هناك  ال�ّصياحة. ولغاية هذه  على 
الجّتاه.  هذا  تر�صيخ  على  نتنياهو  انتخاب  اإعادة  عمل  وقد  الو�صع.  حت�ّصِن  اإىل 
َبت العديُد من براجمنا وخ�صو�صا املطعَم والُنُزَل وال�ّصياحة �رشبة قويّة مّما  ِ ولقد �رشُ
اأرغمنا على ال�صتغناء عن خدمات 10% من موّظفينا. وكّل َمن كان له ب�صي�ُس 
اأكرَث  ُمْقِدمون على نظاِم متييٍز عن�رشيٍّ  اأنَّنا  اأدرَك  ال�ّصالم«  اأمٍل يف خرافِة عملية 

تعقيدا يف الّتاريخ احلديث.

التّخّل�س من الأ�ساطري يف عمل الكني�سة
بالّرغم ِمن كلِّ هذا، متّكن عمل كني�صتنا من ال�صتمرار، مع اأنَّه مل ي�صلْم من   
الّتاأّثر. وكان علينا اأْن نلغَي الّريا�صة الّروحية للعائالت اّلتي كّنا نقوم به كلَّ �صيف، 
وذلك ب�صبب احلرب على غّزة. لكّننا متّكنا قبل بداية احلرب بب�صعة اأ�صابيع من 
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القيام بريا�صة روحّية لالأزواج ال�ّصابة مع اأطفالهم يف اأريحا. وقد متَّ مناق�صُة �صوؤاٍل 
ُنربِّي الأطفال يف ع�رش الإعالم اجلديد، حيُث الأ�صاطرُي  هامٍّ هناك؛ وهو كيف 
اليومّي. الواقع  مع  تت�صابُك  املُتعّددة(  الإلكرتونّية  الألعاِب  يف  حٌة  ُمو�صًّ )وهي 

وكان من الأحداث الكربى تثبيُت فْوٍج اآخَر لت�صعة من ال�ّصباب وال�ّصاّبات   
الّذين �صّلموا حياتهم للم�صيح، واأعلنوا اأنَّهم يريدون اأْن يّتبعوه، ويكونوا اأع�صاًء 

فاعلني يف الكني�صة واملجتمع.
الكتاب  درو�س  �صل�صلة  يف  ا  هامًّ مو�صوًعا  الأ�صاطري  من  الّتخّل�س  وكان   
يام لدى درا�صتنا لالإ�صحاحات الإحدى ع�رشة  املقّد�س الّتي قمنا بها يف فرتة ال�صّ
ْفر الّتكوين. وهنا متّكن اأع�صاء الكني�صة اأْن ي�صعروا بقّوة الأ�صطورة  الأوىل من �صِ
فمن الّتفاحة الّتي مل توجد يف الّن�ّس، ولكّنها اأ�صبحت بف�صل �صتيف جوبز واآبل 
اخلروج  ْفر  �صِ من  تفا�صري  بوا�صطة  الّن�صاء  اإخ�صاع  حماولت  اإىل  للمعرفة،  رمًزا 
ة  ق�صّ قراءة  لدى  حت  تو�صّ اأحيانا  الواقع  من  الأ�صطورة  قرب  ومدى   ،3-2
الّطوفان القدمي بينما نعي�س حتت الّطوفان ب�صبب اختالف الّطق�س اأو عندما نقراأ 
ال�رّشق الأو�صط. وخالل  به هنا يف  الّذي منرُّ  الّطائفّية«  بابل و«البلبلة  عن برج 
درو�س الكتاب املقّد�س هذه اّت�صح لأع�صاء الكني�صة اأنَّ الأ�صاطري هي ق�ص�س قويّة 
ا ُتَخبِّىء يف طّياتها و�صًعا حياتيًّا حقيقيًّا للّنا�س. واّت�صح اأي�صا اأنَّ فْهَم الأ�صاطرِي  جدًّ
ا اأْن ُت�صاعد الّنا�س  حيح لفهِمها هو امِلفتاح. فالأ�صاطرُي اإمَّ واإيجاَد الأ�صلوب ال�صّ

يف فْهِم عامِلهم اأو دفِعهم للهروب من الواقع اإىل عامل اأ�صطورّي.
وقد متَّ طرُح ق�صّيٍة هاّمٍة اأخرى: يبدو يل اأنَّنا كلوثريّني من ِنتاِج عامَلٍ عقالينٍّ.   
اإنَّنا نرّكز على الكلمة، على ال�ّصبب على الإميان الّتاأملّي احلا�صم، ومع ذلك فاإنَّنا 
فيه  َعرَبَ  الّذي  الوقت  ففي  الأ�صاطري.  ُلُه  كِّ ُت�صَ تزاُل  ل  جمتمع  يف  ونعمل  نعي�س 
ُل واقَعُه. يحتاج  اأولُدنا اإىل ما بعد الع�رش احلديث، حيُث ل زالت الأ�صاطرُي ُت�صكِّ
هذا ال�ّصياق اإىل تفكرٍي لهوتيٍّ �صامل. كيف ن�صتطيع كلوثرينّي اأْن نكون �صادقني 

مع جذورنا، كلٌّ من الّلوثرينّي واأولئك ال�رّشق اأو�صطّيني.

وقد كان لهذا ال�ّصوؤال بع�ُس الّنتائج على الّطريقة اّلتي ن�صّلي بها. فقد انتقلنا   
الّتقليديّة  املو�صيقا  من  اإىل هجني  ا  والّتقليدّية جدًّ القدمية  الأملانّية  الّليتورجيا  من 
ا على مدى عّدة  واملعا�رشة �صمن اخلدمة ذاتها. لقد كان ذلك نهًجا ناجًحا جدًّ

�صنوات. ونحن ن�صعر الآن اأنَّنا وجدنا مزيًجا جيِّدا.
اإنَّ ال�ّصوؤال عن دْوٍر م�صيحيٍّ يف �صياق ال�رّشق الأو�صط احلايل كان العنواَن   
اأ�صدرنا   2014 �صنة  اأّول  كانون   6 ففي  والّدولة«.  »الّدين  مل�رشوع  الّرئي�َس 
الوثيقة الإقليمّية »من الفرات اإىل الّنيل: الّدعوة اإىل الإميان واملواطنة« عن طريق 
تاأ�صي�س »املنتدى الأكادميّي امل�صيحّي للمواطنة يف العامل العربّي« با�صرتاك باحثني 

من 24 جامعة يف ال�رّشق الأو�صط.

ِق�سٌّ جديد
ل من اأيلول، وبتعيني من املجل�س الكن�صّي، بداأ ِق�سٌّ جديٌد تدريَبه يف  يف الأوَّ  
كني�صة امليالد الّلوثرّية وهو الّدكتور منذر ا�صحق الّذي كان قد ح�صل قبل �صهر 
اإجنلرتا، وكان مو�صوع  املقّد�س من  الكتاب  الّدكتوراة يف لهوت  على درجة 



ميالد كني�صة - تاريخ كني�صة امليالد الإجنيلية اللوثرية يف بيت حلم 247الكني�صة على زمن الق�س د. مرتي الراهب246

وقد  اإجنيلّية  خلفّية  من  ا�صحق  الّدكتور  وينحدر  الأر�س«.  »لهوت  اطروحته 
كني�صتنا  اإىل  الن�صمام  قّرر  وقد  �صاحور.  بيت  يف  الّلوثرّية  كني�صِتنا  يف  تزّوج 
لوثريًّا. وهنا  اإجنيليًّا مع كونك  اأْن تكون  الكني�صة مزيًجا من  لأنَّه راأى يف هذه 
وجد املجال لينمو، ويكوَن ناقًدا ومفّكًرا ون�صيًطا. اإنَّه اإ�صافة عظيمة اإىل فريق 
الّزمالء العظيم يف هذه الكني�صة. اإنَّها بركة اأْن يكون معنا، وم�صاهمته يف املو�صيقا 

املعا�رشة عظيمة.

اجنازات كبرية
على  حقائَق  خلِق  باأهمّية  ُنوؤمن  ولأنَّنا  بنا،  املحيطة  احلروب  من  بالّرغم   
فقد  مبدعني،  ليكونوا  الاّلزمة  الأداة  وتعطيهم  الّنا�س  مُتّكن  اأْن  مُيكُنها  الأر�س 
للفنون  اجلامعّية  الكلمة  دار  كّلّية  اإجنازين كبريين يف  ُنكِمَل  اأْن  اهلل  متّكنا مبعونة 

والّثقافة:
يف الّثاين من اآذار �صنة 2014 متَّ افتتاُح قاعة الّريا�صة الّداخلّية يف كّلّية دار   
م�صاحاٍت  ُتوفِّر  مرّبع،  مرت  م�صاحُتها 1،500  تبلغ  اّلتي  القاعة  وهذه  الكلمة. 
لكرة القدم، كرة ال�صّلة، كرة الّطائرة، وكذلك للّتن�س وكرة اليد. اإنَّها اأكرُب قاعة 
وللم�صاعدة  فل�صطني.  قاعة يف  اأكرب  بيت حلم، وثاين  منطقة  داخلّية يف  ريا�صة 
يف اإجناز هذه القاعة الفريدة من نوعها �صاركت املتزجّلة الكندّية �صندي كال�صني 
من  املراأة  »متكني  بعنوان  الّندوة  يف  مّرات  ل�صتِّ  الّذهبّية  امليدالية  على  احلائزة 
خالل الّريا�صة« الّتي عقدت اأثناء الفتتاح الّر�صمّي ومع العديد من ال�ّصخ�صّيات 

الّريا�صّية النِّ�ْصويّة الفل�صطينّية واملرُبِّزين يف جمال الّريا�صة.
ثالثة  من  املكّونة  العمارة  افتتاح   2014 �صنة  اأيَّار  من  الّثالثني  يف  متَّ  وكذلك 
طوابق اّلتي تبلغ م�صاحتها الإجمالّية 2،200 مرت مرّبع، وحتوي الّطوابق الّثالثة 
12 مكتًبا للهيئة الّتدري�صّية يف برامج الرّتاث الّثقايّف، وبرامج الّتطوير املجتمعّي، 
للمعّلمني،  وغرفة  حما�رشات،  قاعاِت  وثالِث  اجتماعات،  غرفة  اإىل  بالإ�صافة 

َج ذلك مبطبخ تدريب كامل الّتجهيز، وغرفة طعام للّتدريب  وحّمامات. وقد ُتوِّ
يف الّطابق الّثاين.

الإميان يف وجه الإمرباطوريّة
يف �صهر �صباط �صنة 2014 متَّ اإ�صداُر اأحدِث كتاب يل بعنوان »الإميان يف   
قَم الأّول بني الكتب الأكرث مبيعا  وجه الإمرباطورّية« بالّلغة الإجنليزّية، واأ�صبح الرَّ
ادر عن الأمازون، وواحًدا من اأّول ع�رشة  يف فئة كتب »لهوت الّتحرير« ال�صّ
اإىل �صبِع لغات لغاية  اأو�صطّية. ولقد متّْت ترجمة الكتاب  كتب عن ق�صايا �رشق 
اأف�صل 22 كتاًبا عن  اأنَّه واحٌد من  الآن، واأعلنْته ال )Weekly Review( على 
الّدين متَّ ن�رُشها �صنة 2014. ويوؤّكد الكتاب على اأهمّية قراءة جديدة للكتاب 
للحياة.  احلقيقّية  اخلربة  وعن  اجلغرايّف  ال�ّصيا�صّي  الّتحليل  على  تعتمد  املقّد�س؛ 

وهذه خطوة هاّمة يف خلق ق�ص�س ولهوت م�صيحيٍّ فل�صطينّي.
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2015
النّ�ساء يف القيادة يف الكني�سة واملجتمع

كني�سة امليالد الإجنيليّة الّلوثريّة كمثال
يف  الّن�صاء  دور  على  بالرّتكيز  والّطلب  هذا  الّتن�صيق  جلنة  تقرير  كان  لقد   
الكني�صة واملجتمع متريًنا جّيًدا يل؛ لكي اأنظر اإىل الوراء اإىل تاريٍخ عمُره ُيقارُب 
الّثالثني عاًما يف بيت حلم، ولأْن اأُ�صارَككم بق�ص�س عن الّن�صاء القياديّات الّلواتي 
برْزَن يف كني�صة امليالد الإجنيلّية الّلوثريّة يف بيت حلم، وُكنَّ رائداٍت يف اأكرَث من 

جمال.
للجنة  اأو  اليوم،  لكني�صة  فقط  لي�س  الاّلزم  بالّتوثيق  الّتقرير  هذا  ُدنا  وُيزوِّ  
ِجلٍّ ُمهمٍّ لأْن ُيْحَفظ للّتاريخ ولالأجيال القادمة. الّتن�صيق للّتعاون، ولكْن اأي�صا ِل�صِ
يف �صنة 1995، عندما �صعرنا يف املجتمع بحاجة ا�صتثمار يف الّن�صاء، واأْن   
مُنّكَنُهنَّ من احل�صول على اأدوار قياديّة. ولهذا ال�ّصبب فقد فتحنا يف نف�س ال�ّصنة 
فيما  )ِدياَر(  لت�صبح  تطّورت هذه  للّن�صاء. وقد  تدريٍب  لتكون مركَز  الّندوة  دار 
بعد. ومن اأجل هذه اخلدمة املهّمة فقد جندنا �صاّبة من اأع�صاء كني�صتنا، الآن�صة رنا 
ها اطروحتها لدرجة املاج�صتري عن »دور املراأة  خوري، الّتي كانت قد اأنَهت لتوِّ
ا يف تطوير ديار،  الفل�صطينّية خالل النتفا�صة الأوىل«. وقد لعبت رنا دوًرا هامًّ
�صنة  ويف  والمتداد.  املجتمع  لتطوير  الّرئي�س  نائبة  اأ�صبحت   2006 �صنة  ويف 
1998 ُعيَِّنت الآن�صة فيول الّراهب، والّتي هي باملنا�صبة اأختي، مديرًة ملدار�س 
ال�ّصّيدة  بذلك  املقّد�صة، فكانت  الأردنِّ والأر�س  الّلوثريّة يف  الإجنيلّية  الكني�صة 

الأوىل، ولغاية الآن الوحيدة، الّتي ت�صغل هذا املن�صب.
وا�صطّرت فيول اأْن تعي�س يف فيينا، وهي تعمل الآن على اإنهاء اطروحتها   
�صنة2002 متَّ توظيف  الربوت�صتانتّي. ويف  الاّلهوت  الّدكتوراة يف  لنيل درجة 

ال�ّصّيدة نائلة خروب مديرة ملدر�صة دار الكلمة احلديثة الإن�صاء، وبهذا اأ�صبحت 
دار  مدر�صة  مديرة  من�صب  ت�صغل  الّتي  الوحيدة،  الآن  ولغاية  الأوىل،  المراأة 
والأر�س  الأردنِّ  يف  الّلوثريّة  الإجنيلّية  الكني�صة  مدار�س  ِمن  وهي  الكلمة 
اأنَّها  اإّل  متقاعدة،  الآن  لوثريّة، وهي  لي�صت  ال�ّصّيدة خروب  اأنَّ  املقّد�صة. ومع 
الوقت  نف�س  ويف  الّلوثرّية.  امليالد  كني�صة  يف  ن�صيطًة  ع�صوًة  كونها  يف  ت�صتمرُّ 
لت الآن�صة مروى نا�رش، وهي من اأع�صاء الّطائفة، اإىل لبناَن لتدر�َس الرّتبية  اأُر�صِ
امل�صيحّية. وقد تخّرَجت وعاَدت وخدَمت الّطائفة لعّدة �صنوات كمديرة للرّتبية 
امل�صيحّية، قبل اأْن تتزّوج من �صخ�س من�صاويٍّ وتنتقل للعي�س يف الّنم�صا. وتقوم 
الآن بتقدمي امل�صورة لاّلجئني ال�ّصوريّني يف الّنم�صا. ومن �صنة 1996 حّتى �صنة 
امليالد  كني�صة  م�صاعدة يف  ي�صٍة  كِق�صِّ اولوين  �صاندرا  ي�صة  الِق�صِّ 2006 خدَمت 
يف  لوثريّة  كني�صة  اأّول  الّلوثريّة  امليالد  كني�صة  من  جعلت  وبذلك  الّلوثريّة، 
الأرا�صي املقّد�صة تقوم على اخلدمة فيها ق�ّصي�صة بدوام كامل، وخدَمت الّطائفة 

لأكرَث من ثماين �صنوات.
للّدرا�صة  لوثريٍّ  معهد  َل  واأوَّ الكلمة  دار  كّلّيَة  افتتحنا   2006 �صنة  ويف   
الّدكتوراة  �صهادة  حتمل  وهي  خوري،  نهى  الّدكتورة  توظيُف  متَّ  وقد  العليا. 
وثالث �صهادات ماج�صتري، وهي اأي�صا ع�صوٌة يف كني�صة امليالد الّلوثرّية، عميدة 
نف�س  فل�صطنَي. ويف  كّلّية جامعّية يف  لأّي  عميدة  اأّول  كانت  وبذلك  للكّلّية. 
الوقت وّظفت كني�صة امليالد الّلوثريّة خّريجة �صاّبة يف الاّلهوت، الآن�صة نيفني 
جت  تخرَّ وقد  للّطائفة.  امل�صيحّية  الرّتبية  لربنامج  كمديرة  لتخدم  ّا�س،  ال�رشّ
بدرجة  �صيكاغو  يف  الّلوثريّة  الاّلهوت  مدر�صة  من  حديثا  ّا�س  ال�رشّ الّدكتورة 
نيفني يف وقت لحق من هذا  و�صرت�صم  القدمي.  العهد  درا�صات  الّدكتوراة يف 
�صنوات  اأربع  وقبل  اأمريكا.  يف  الّلوثريّة  الإجنيلّية  الكني�صة  يف  ي�صة  كق�صِّ العام 
برمامج  القيادة يف  الّتدريب على  اأكملت  اأْن  بعد  تال،  غرى  ال�صّ ابنتي  �صعَرْت 
يف  و�صتتخّرج  الاّلهوت.  درا�صة  يف  برغبة  كني�صتنا،  مه  ُتقدِّ الّذي  »�صاهرون« 
اأولف  كّلّية  من  الّنف�س  وعلم  الاّلهوت  يف  �صني  تخ�صّ يف  ال�ّصهر  هذا  اأواخر 
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فيلد )Olaf Field( يف مدينة نورث فيلد يف ولية ميني�صوتا. و�صتبداأ بدرا�صتها 
العليا يف وقت لحٍق من هذا العام، و�صتلتحق بربنامج املاج�صتري يف الّدرا�صات 

الاّلهوتّية برتكيز على الّدرا�صات النِّ�ْصوّية.
الّلوثرّية بقيادة زوجتي جنوى ي�صتمّر يف  الّن�صاء يف كني�صة امليالد  اإنَّ عمَل   
اثني ع�رش عاًما  بالّتدريب واإنعا�س املجتمع. فقبل  الكني�صة  اأع�صاء  الّن�صاِء  تزويد 
ة  ح�صّ �س  ُتخ�صّ املقّد�صة  الأر�س  يف  كني�صة  اأّول  الّلوثرّية  امليالد  كني�صة  كانت 
40% يف انتخابات ُع�صوّية العمدة للّن�صاء. وحاليًّا لدينا ال�ّصّيدتان مي نا�رش وهالة 
ول تخدمان كع�صوتني يف العمدة. واإنَّنا ل�صاكرون كني�صة امليالد الّلوثريّة اأْن  ف�صّ
كانت حا�صنًة؛ لأْن ُتربَز هاتني ال�ّصّيدتني القائدتني. وبالّنظر اإىل هاتني ال�ّصّيدتنِي 
بَّ من اأجل قيادتهما  واإىل خدمتِهنَّ للكني�صة واملجتمع ل ي�صُعنا اإّل اأْن ن�صكَر الرَّ

والتزامهما.
اإذ احت�صنت ديار  القيادة.  للّن�صاء يف  ا كحا�صنٍة  وقد لعبْت دياُر دوًرا هامًّ  
اأول  اأ�صبحت  ثلجية والتي  الآن�صة هني  بقيادة  فل�صطني  اأول فريق كرة قدم يف 
بوا�صطة  لل�صالم  الفيفا  و�صفرية  القدم  كرة  يف  الن�صوي  فل�صطني  لفريق  كابنت 

الكلمة  دار  كّلّية  الإداريّة يف  املنا�صب  الأع�صاء يف  ثلثي  فاإنَّ  واليوَم،  الريا�صة. 
اجلامعّية للفنِّون والّثقافة ُهنَّ من الّن�صاء، بالإ�صافة اإىل اأنَّ 56% من الّطاّلب ُهنَّ 

من الإناث.
يف  ا  ُمهمًّ هدًفا  كونه  يف  ي�صتمرُّ  القت�صادّي  ومتكينِهنَّ  الّن�صاء  تدريب  اإنَّ   
ولهذا  فقط.  وحَدُهنَّ  للّن�صاء  ق�صّية  لي�صت  الّن�صاء  ق�صّية  اإنَّ  براجمنا.  من  الكثري 
ال�ّصبب فقد �صاركُت اأنا �صخ�صيًّا يف اأوائل هذه ال�ّصنة مع الكثريين من قادة العامل 

الآخرين يف حملة الأمم املّتحدة لعدالة اجلن�س يف حملة »هو بدل هي«.
واأخرًيا ولي�س اآخًرا؛ اأودُّ اأْن اأُكّر�َس هذا الّتقرير لكرمية عّبود، اأّول ُم�صّورة   

فوتوغرافّية يف ال�رّشق الأو�صط كّله. 
ُولدت كرمية عّبود يف بيت حلم �صنة 1893 ابنة للق�س �صعيد عّبود الّذي   
اأربعني عاًما )1905-1947( ون�صاأت  الّلوثريّة لأكرَث من  خدم كني�صة امليالد 
اأنثى جتروؤ على الّدخول يف جمال الّت�صوير الّذي ي�صيطر عليه  اأّول  كرمية لتكون 
يف  الّت�صوير  يف  ت�صتغل  كانت  املا�صي  القرن  من  الّثالثينّيات  ويف  الّرجال. 
ا�صتوديوهات بيت حلم والقد�س والّنا�رشة وحيفا، وتقود �صيارتها من مكان اإىل 
رين يف تلك  د ُمباِدرة بل كانت �صّيدة رائدة، ومن اأف�صل امل�صوِّ اآخر. مل تكن جمرَّ

تها مل حُتَْك.  احلقبة على م�صتوى العامل. ومثل الكثريات من الّن�صاء فاإنَّ ق�صّ
اأحد  لها مرجًعا واحًدا فقط، وذلك يف  اأجَد  اأْن  الكني�صة متّكنُت  اأر�صيف  ويف 
الأر�صيفات يف برلني. وقد متّكنا قبل خم�س �صنوات من اأْن نقوم ببحث ونن�رَش 
تها. ويف هذه الأثناء اأُنِتَج فيلمان عن حياتها وعن ِمْهنتها. ويف الوقت احلايل  ق�صّ
يقوم اأحد اأ�صهر كّتاب الق�ص�س يف ال�رّشق الأو�صط بكتابة اأحدث ق�ص�صه الّتي 
ن�صّلَط  اأْن  نريد  الّتقرير  وهذا  ة  الق�صّ هذه  خالل  ومن  عّبود.  كرمية  على  ترّكز 
الأ�صواء ونحتفَل بالّن�صاء الّلوثرّيات يف مراكز قيادّية ورائدة، الّلواتي بدوِنِهنَّ لن 

تكون ِخْدمُتنا كما هي عليه اليوم.
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2016
هذا تقريري الخري ب�صفتي الراعي الول يف كني�صة امليالد اللوثرية. لقد مت   
تعييني لأخدم طائفة بيت حلم قبل ثالثني �صنة بال�صبط. وخالل هذه الثالثني �صنة 
باركنا اهلل اكرث مما كنا نحلم اأو نت�صور. ولو ان احدا اخربين �صنة 1987 ان هذه 
اخلدمة يف بيت حلم �صوف تت�صاعف كما ت�صاعفت الآن لكنت قد �صحكت كما 
�صحكت �صاره عندما قيل لها انها �صوف حتمل وهي يف الت�صعني من عمرها. لقد 
تطورت اخلدمة يف بيت حلم لت�صبح من ا�رشع اخلدمات امل�صيحية منوا يف ال�رشق 
الو�صط باكمله. لقد كان ذلك نعمة حقا. لقد �صعرت ان اهلل و�صعنا يف املكان 
املنا�صب، بيت حلم / فل�صطني يف اللحظة املنا�صبة، بالرغم من �صعوبتها ب�صبب 
النتفا�صتني وا�صتمرار الحتالل، بالروؤية ال�صحيحة لنعلن ملكوت اهلل يف وجه 
المرباطورية ومع انا�س منا�صبني، واأع�صاء متفانني، وموظفني واأ�صدقاء خمل�صني 

لكي نتمكن من الوعظ عن قوة امل�صيح 
من  القادم  اجليل  نعلم  وان  املحررة 
ن�صفي  وان  لفل�صطني،  املبدعني  القادة 

منك�رشي القلوب.
الثالثني  الأعوام  هذه  خالل   
اإن  القادة.  من  جديد  جيل  اإر�صاد  مت 
الأطفال الذين عمدتهم يف بداية عملي 
الكني�صة  قيادية يف  مراكز  الآن يف  هم 
واملجتمع. وخالل هذه ال�صنة الخرية 
درجة  على  ع�صوتان  ح�صلت  فقط 
تعمالن  الالهوت وهما  الدكتوراه يف 
واجلامعة.  الكني�صة  جمال  يف  الآن 

ايا منها. اهلل  انا ا�صكر اهلل على كل حلظة ول اود ان افوت  وبنظرة اإىل الوراء، 
�صالح، وظل �صاحلا طوال الوقت.

على اأية حال، مل تكن هذه ال�صنوات الثالثني بدون حتديات عظيمة. فبعد   
�صتة ا�صهرفقط من تقدمي اطروحتي للدكتوراه يف املانيا، ولدى عودتي واجهتني 
النتفا�صة الوىل. فقد مت زج الحتالل ال�رشائيلي �صبابا وكبارا من اع�صاء من 
كني�صتي يف ال�صجون ال�رشائيلية بدون حماكمة. وكانت املواجهات ما بني اجلي�س 
ال�رشائيلي وال�صباب الفل�صطينيني تقع يوميا حول كني�صتنا وبيتي. ومل اكن معتادا 
بثقافتي الالهوتية على و�صع كهذا، ولكن كان علي اأن اأتعلم ال�صتماع اإىل النا�س 

حتى امتكن من ال�صتمرار يف الوعظ عن اإجنيل حترير ذو م�صداقية.

ويف �صنة 2000 بداأت النتفا�صة الثانية يف الوقت الذي كنا فيه يف اوج   
الحتفالت بالألفية. ويف �صهر ني�صان �صنة 2002 اجتاح اجلي�س ال�رشائيلي بيت 
ال�رشائيليون  اجلنود  واجتاح  بيتنا.  خارج  ال�رشائيلية  الدبابات  ومتركزت  حلم، 
الع�صكرية.  قيادتهم  مقر  اإىل  قريب وحولوه  وقت  قبل  ترميمه  مت  الذي  مركزنا 
وخالل املواجهة يف كني�صة املهد كانت حياتنا مهددة باخلطر ب�صكل كبري، ومل 
نكن متاأكدين )اأنا واأمي وزوجتي وابنتي ال�صغريتني( اننا �صننجو من املوت. لقد 
كانت هذه اكرث اللحظات رعبا يف حياتنا. لقد كنت يف اخلام�صة من عمري عندما 
احتلت ا�رشائيل ال�صفة الغربية مبا يف ذلك بيت حلم. لقد مرت اوقات كنت اظن 
فيها ان ال�صالم قريب، ومع انه لي�س �صالما تاما، ال انه ممكن. اما الآن، فانا مل اعد 
واثقا انه ممكن. ان املعاناة حتت قوى وحمتلني متعاقبني قد ا�صبح اجلانب املهيمن 
يف التاريخ الفل�صطيني. ولهذا ال�صبب فلي�س هناك رمز اآخر اي كان نوعه ميكنه ان 
يحكي ق�صتنا مثل ال�صليب. ويف كتابي الخري الذي ن�رش قبل �صهرين »ال�صليب 
يف �صياقات املعاناة واخلال�س يف فل�صطني«. انا و�صوزان وات�س هندر�صون ننظر 
اإىل ال�صليب كما يف فل�صطني القرن الول وال�صليب يف القرن احلادي والع�رشين، 

ولهذا فلي�س لدينا اية ر�صالة ثانية �صوى ر�صالة ال�صليب بقوته على التحرير.
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بعد ثالثني عاما قررت انه اآن الأوان ان اأتخلى عن خدمتي الرعوية. فقد   
ي�صتطيع  اأبحث عن خليفة  جال هذا بخاطري منذ ب�صعة �صنوات لكنني كنت 
وا�صتطعنا  ذلك  الرب  دبر  ولقد  اآفاق جديدة.  اإىل  بيت حلم  بكني�صة  ي�صمو  اأن 
من  ابتداء  اللوثرية  امليالد  لكني�صة  كراعي  ا�صحق  منذر  د.  الق�س  الينا  ن�صم  ان 
الأول من �صهر حزيران. و�صابقى على قائمة ق�ص�س الكني�صة الإجنيلية اللوثرية يف 
الأردن وفل�صطني ولكنني �صاأكر�س كل وقتي وطاقتي لكلية دار الكلمة اجلامعية 
اأن ي�صوع مل ياأت عن عمد  اإميانا  اأكرث  اأنا  للفنون والثقافة وذراعها املمتد ديار. 
ليب�رش »بالكني�صة«، ولكن ليب�رش بامللكوت الذي هو اأو�صع واأعمق من الكني�صة 

املنظورة. اأرجو اأن تبقوين يف �صلواتكم.
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اخلامتة

كلمة الق�س د. مرتي الراهب بتاريخ 2010/5/2 مبنا�صبة الحتفال مبرور   
150 عامًا على تاأ�صي�س كني�صة امليالد الإجنيلية اللوثرية.

مئة وخم�صون عاما مرت كلمح الب�رش...
مئة وخم�صون عاما وهذه الكني�صة توزع الكلمة...

ليال ونهارا... �صبحا وم�صااءا .. �صيفا و�صتاء...
مئة وخم�صون عاما ونحن نربي الجيال بل نربي المل...

�صاهدين للم�صلوب ربا وخمل�صا.
بالم�س حتدثنا عن الن�صان... 

عن املب�رشين... عن الرعاه... عن املدراء...
بالم�س �صلطنا ال�صواء على املوؤ�ص�صات...
جمعية القد�س يف برلني... مدر�صة �صنلر...

الكني�صة الإجنيلية العربية... وعن تطور دار الندوةة اإىل ديار...
اليوم نقف يف ح�رشة اهلل... 

نود اأن نقراء التاريخ بعيون اهلل... نريد اأن نعطي املجد كل املجد لالله...
فبني الكادمييني نتحدث يف الكادميية...

ومع املوؤرخني نوؤرخ التاريخ باأدوات العلم وبال حتريف...
اأما مع جموع املرمنني فال يليق ال الميان والت�صبيح...

اذ ننظر اإىل اخلم�صني �صنة بعد املئة بعيون الميان نتعلم درو�صا كثرية، ولكن   
اأهمها ثالث:
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الدر�س الأول يف اجلغرافيا
قبل مئة وخم�صون عامًا ولدت هذه الكني�صة كمخل�صها مل جتد لها مكانا يف   
املنزل )وكاأن اهلل يف -مل يرد اأن يكون ميالد هذه الكني�صة خمتلفا عن ميالد ابنه(.. 

مل يوجد من اأراد ان يبيعها ار�صا اأو ان يعطيها مكانا يف بيت حلم القدمية...
فا�صطر موللر وعلى م�ص�س ان ي�صرتي ار�صا من الفواغرة وان يبداأ العمل   
ممن مقر كان حينها على هام�س املدينة .. على املدب�صة .. خارج حدود البلدة...

ولكن ما مل يره اتباع الطوائف الأخرى حينها...  
ان اهلل �صيغري اجلغرافيا...  

باحلياة...  الناب�س  البلد  مركز  املدب�صة  �صارت  عاما  وخم�صني  مئة  فبعد   
و�صارت كني�صة امليالد مبوؤ�ص�صاتها قلب املركز... قلب يغذي هذه املدينة بدماء 

متجددة وبثقافة وروحانية متدفقة...
ول اأبالغ اإن قلت اأن اجلغرافيا امنا هي اأي�صا مراآة لدور هذه الكني�صة... التي   
اراد اهلل لها دورا ل على الهام�س بل دورا مركزيا... حموريا... جوهريا ..يف 

تنمية هذه املدينة ورفعه �صاأن مواطنيها.
فله   .. املركز  اإىل  الهام�س  من  النوعية  النقلة  هذه  وراء  كان  الذي  هو  اهلل   

وحدة املجد والت�صبيح .

الدر�س الثاين يف التاريخ
قبل ثالثة اآلف عام ويف هذه املدينة بالذات اأر�صل اهلل نبيا...�صيخا جليال   

ليبحث عن رجل من خالله �صيغري التاريخ...
�صيخ هذه القرية حينها اختار من بني اأولده البكر، الأكرب والأقوى ...اإنتبه   

اإىل الكم ل النوع...

اإىل احلجم ل اإىل الفعل...  
ولكن اهلل بحكمته اإختار داوود، ال�صغر �صنا بني اخوته ملكا...  

فال عجب اذا اأن يختار اهلل يف هذا الزمن اأن يختار طائفة �صغرية مل تكن   
الكرب يف هذه البلد... ومل تكن الكرب حجما ول عددا... بل لكرمه... ولكرثة 
رحمته... وغزارة نعمته... اختارنا... هكذا هو اهلل يختار املزدرى... وغري 
املوجود ليخزى املوجود... هو اهلل الذي اأراد ان يغري تاريخ هذه املدينة بوا�صطة 

هذه الكني�صة...

اأما الدر�س الثالث فهو يف ال�سياقة
قال ي�صوع قبل األفي عام... »من ي�صع يده على املحراث وينظر اإىل الوراء   
مقعد  على  يجل�س  لقال:«من  اليوم  عا�س  لو  ولكنه  اهلل«...  مللكوت  ي�صلح  ل 
ال�صياقة ول ينظر يف املراة اخللفية للحظات .. فلن ي�صتطيع التجاوز اأو التقدم اإىل 

الأمام«...

الوراء  اإىل  نرجع  اأن  نريد  لأننا  التاريخ  اإىل  نرجع  ل  هذا  اإحتفالنا  يف   
Reverse، بل اإذ نتاأمل يف تاريخ هذه الكني�صة... امنا ننظر يف املراآة الي�رشى لننا 
ل نريد اأن ننظر خلف الركب يف اماكننا ،بل امنا لننا قد اأ�صاءنا الغمازة .. ونريد 

جتاوز الركب... والتقدم اإىل المام بت�صارع اأكرث...

هي حلظات ق�صرية... �رشيعات قليلة... ننظر فيها اإىل الوراء بلمح الب�رش...   
ولكن هي اإىل المام... نريد ترك املكان الذي نحن فيه... نريد التقدم... نريد 
اأن ن�صل اإىل املكان الذي اأعد لنا ولكن وعرب املراة اجلانبية المور تبدو )هكذا 

يكتب على املراة ( على غري حجمها...

عندما عا�س الق�س عبود الأحداث يوما بيوم ،وعندما خدم الق�س �صحادة   
يف  الآخر...  تلو  الأحد  نعيم  املطران  علم  بلحظة...وعندما  حلظة  املنكوبني 



ميالد كني�صة - تاريخ كني�صة امليالد الإجنيلية اللوثرية يف بيت حلم 261الكني�صة والهجرة: كني�صة امليالد الإجنيلّية الّلوثريّة يف بيت حلم مثاًل260

املراآة  عرب  اليها  ننظر  نحن  اليوم...اليوم  عليه  تبدو  ما  غري  بدت  الأمور  حينها 
اجلانبية...

ولكن �صياأتي اليوم بعد مئة وخم�صني �صنة اأخرى حني �صيجل�س اآخرون على   
زمننا...  اإىل  الوراء...  اإىل  اجلانبية  املراآة  و�صينظرون يف  والرعاية  ال�صياقة  مقعد 

الأمور عندها �صتبدو غري ما هي عليه الآن...
�صغائر المور التي ت�صغل بال الكثريين لن ترى يف املراة اجلانبية... �صفا�صف   

المور لن تذكر...
انتجه الميان  اإل ما ارتبط بروؤية �صديدة... ومبا  املراة اجلانبية ل ترى  عرب   

الرا�صخ... ومبا خطط له بعقل �صائب...
وهذه جميعها هي من اهلل وباهلل وهلل. فله وحده املجد.  

اآمـــني.  

امللحق الأول

الكنيسة والهجرة:
كنيسة امليالد اإلجنيلّية الّلوثرّية في بيت حلم مثااًل

الق�ّس الّدكتور مرتي الّراهب

مقّدمة: اإطار الّدرا�سة وامل�سادر 
امليالد  كني�صة  تاريخ  عن  ببحث  املا�صية  الّثالثة  العقود  خالل  قْمُت  لقد   
الّتاريخ  بقراءة  اهتماًما  اأكرَث  اأ�صبحُت  الأخرية  اخلم�ِس  ال�ّصنوات  الّلوثريّة. ويف 
الّطويل الأمد، متم�ّصيا مع مدر�صة النال الفرن�صّية. �صرتكز هذه الورقة على تاريخ 
كني�صة امليالد الإجنيلية الّلوثريّة يف بيت حلم على مدى ال 150 �صنة املا�صية، مبا 
يتعّلق بالهجرة م�صتخدما هذا املنظور البعيد املدى، وقد كانت هذه املهّمة ممكنة 

لعّدة اأ�صباب:
اأنَّ الكني�صة �صغرية ن�صبيًّا، ويرتاوح عدد اأع�صائها 400 ع�صو، وبالّتايل   )1

مُيكن تتّبع اآثارهم.
تتّبع  ميكُننا  ولذلك  ع�رش،  الّتا�صع  القرن  منت�صف  يف  الكني�صُة  ئِت  اأُن�صِ  )2

تاريخها منذ بدايتها ولغاية الآن.
�صجاّلت الكني�صة للمعمودّيات والوفّيات متوّفرة وموّثقة ب�صكل جّيد.  )3

هناك تقارير دورّية )ربع �صنوّية اأو �صنويّة( وهي تغّطي كّل هذه الفرتة   )4
تقريبا.
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املُر�َصلون  كتبها   1939-1860 بني  الّتقارير  من  الأوىل  املجموعة   
بعناية؛  الّتقارير  ُتقراأ هذه  اأْن  الأملانّية. ويجب  بالّلغة  الأملان  والق�ص�س 
هذه  اأّن  اإىل  اإ�صافة  فيها،  تذكر  مل  الهاّمة  الأحداث  من  العديد  لأّن 
الّتقارير كانت موّجهة اإّما اإىل الّرئا�صة يف برلني اأو للّداعمني، ولذلك 
كان لها اأهداف خمتلفة عن جمّرد توثيق تاريخ الّرعية. ال�ّصنوات الأقّل 
تغطية كانت اأثناء احلربني العاملّيتني: الأوىل والّثانية؛ لأّن الق�ص�س الأملان 
اإّما متَّ اإجالوؤُهم اأو متَّ ترحيُلهم من فل�صطني. والفرتة الّتي تَلِت الّنكبة 
بني  ما  والفرتة  الفل�صطينّيون.  الق�ص�ُس  اأعّدها  تقاريَر  يف  بعناية  موّثقة 
عة  ا من خالل الّتقارير املُو�صَّ 1947- 1964 ُمغّطاة ب�صكل جّيٍد جدًّ
فقط  فهي   1987-1964 ومابني  �صحادة.  اإليا�س  الق�ّس  للمرحوم 

وقائع جل�صات املجل�س الكن�صّي وجمّلة الكني�صة »كني�صتك«.
الّتوا�صل مع الكثريين من اأع�صاء الكني�صة يف بلدانهم امل�صيفة ل يزال   )5
من  الكثريين  من  معلومات  واأخذ  مقابلتهم  من  متّكنا  وهكذا  ممكنا، 

اأولئك املهاجرين اأو من اأفراد عائالتهم لإكمال هذه الّدرا�صة.

خربة ال�ّستات يف اأواخر الفرتة العثمانيّة واأوائل فرتة النتداب الربيطايّن
اإنَّ اأّوَل �صجل كن�صّي تلحمّي يف ال�ّصتات )اأمريكا الاّلتينّية( ميكن اأْن جنده   
هذه  وفاة  �صجل  عن  عبارة  وهو  حلم،  بيت  يف  الاّلتينّية  الكني�صة  �صجاّلت  يف 
التلحمّي املهاجر )اأندريا فرن�صي�س حّنا داود( واملوؤّرخ 7 ايلول 1796، والّذي 
كانت  اّلتي  ال�ّصيا�صّية  فالّتغرّيات  حال،  اأّية  وعلى  للمنطقة.  نابليون  غزو  ي�صبق 
الإ�صالحات  لفل�صطنَي واإدخال  نتيجة لحتالل حمّمد علي  فل�صطنَي  حت�صل يف 
العثمانّية املعروفة ب »الّتنظيمات«، والّتدّخل الأوروبّي املبا�رش يف الإمرباطورّية 
العثمانّية اأّدى اإىل زيادة »ال�ّصياح« اإىل الأر�س املقّد�صة، وكذلك زيادة اهتمام اأهايل 
اإىل اخلارج.  )souvenirs( الّتذكارات  بيت حلم يف بيع وت�صدير منتجاتهم من 

اإنَّ اأّول مهاجر فل�صطينّي مّت ت�صجيُله يف الّت�صيلي يرجع اإىل �صنة 1840 يف   
فينا ديل مار )Vina Del Mar(، وهكذا فاإنَّ هجرة اأهايل بيت حلم قد �صبقت 

تاأ�صي�س كني�صة امليالد الّلوثرّية. 

الّتالية فاإنَّ اأكرب موجة  اأهايل بيت حلم ا�صتمّرت يف العقود  اأنَّ هجرة  ومع   
هجرة يف الّتاريخ املعا�رش بداأت مع بداية القرن الع�رشين. والأ�صباب وراء هذه 
املوجة من الهجرة غرُي وا�صحة. وب�صكل تقليدّي يعزو الّنا�س هذه الأ�صباب اإىل 
تّواقني  �صنة 1908، وكانوا  ال�ّصلطة  ا�صتولوا على  الّذين  الفتاة(  )تركّيا  جماعة 
اإىل حتديث اجلي�س واإدخال اإ�صالحات �صيا�صّية يف مناحي الإمرباطوريّة العثمانّية 
كبرًيا  ًا  تغريُّ هذا  وكان  العثمايّن.  اجلي�س  يف  امل�صيحّيني  جتنيد  يف  و�رشعوا  كاّفة، 
اإ�صافّية  مقابل دفع �رشيبة  الع�صكريّة  لقرون عديدة من اخلدمة  اأُْعِفَي  يف جمتمع 
وهي اجلزية. وللهروب من اخلدمة الع�صكريّة �رشع الكثري من ال�ّصباب امل�صيحّيني 
مبغادرة بيت حلم، وانتهى بهم املَطاف يف اأمريكا الالتينّية. ولقد بداأ الكثري من 
من  املوجة  هذه  �صبب  وَيعزون  الّنظريّة  هذه  يف  ُي�صّككون  املعا�رشين  العلماء 
الّنجاح  ال�رّشيع. فق�ص�س  الغتناء  الهجرة بحثا عن  ُحّمى  اإىل نوع من  الهجرة 

ا يف هذه املوجة. القت�صادّي يف املهجر قد لعبت دورا ُمهمًّ

الّلوثريّة  امليالد  كني�صة  اأع�صاء  عن  مبا�رشة  تقارير  لدينا  لي�س  احلّظ  ول�صوء   
الّذين هاجروا يف هذه الفرتة. وقد يكون �صبب ذلك انه ما بني �صنة 1903- 
1913 تعاقب على اإدارة �صوؤون الكني�صة اأربعة ق�ص�س اأملان مل ميكث اأيٌّ منهم 
اإليا�س خليل  عن  لدينا هو  الّذي  الوحيد  وال�ّصجل  الّتطورات.  لتتّبع  كافية  فرتة 
با�صيل )1927/51( حيث يدّل الّتقرير ب�رشاحة وو�صوح اأّنه عا�س يف اأمريكا 
اأيّة  وعلى  اجلنوبّية(.  الاّلتينّية/  اأو  ال�ّصمالّية  اأمريكا  كانت  اإْن  يذكر  ل  )ولكّنه 
ومقارنتها  الأوىل  العاملّية  احلرب  قبل  الكني�صة  �صجاّلت  درا�صة  لدى  فاإّنه  حال 
اإىل  الّتي تنتمي  العائالت  اأ�صماء  ٌ جذريٌّ يف  َيْظَهُر تغريُّ الّثانية  العاملّية  مع احلرب 
الكني�صة. فالكثري من العائالت الّتلحمّية الّلوثريّة اّلتي كانت نا�صطة قبل احلرب 
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العاملّية الأوىل تختفي من ال�ّصجاّلت بعد ذلك مثل عائالت ال�ّصمايل وال�ّصوادّي 
والّريادّي وطّنو�س وال�ّصامّية واأبو حاطوم.

اإحدى الّتف�صريات عن �صبب اختفائهم من ال�ّصجاّلت هو اأّنه من املمكن اأْن   
يكونوا قد هاجروا بني 1908-1918. ويف الواقع اأنَّ عائلتني من العائالت 
الّتي متَّ ذكُرهما )ال�ّصمايّل واأبو حاطوم( قد انقر�صت من بيت حلم، ومتواجدة 
اليوم يف ال�ّصتات فقط. ومن العائالت الّتلحمّية الأ�صلّية املذكورة يف �صجاّلت 
القرن الّتا�صع ع�رش تظهر ثالث عائالت فقط يف �صجاّلت القرن الع�رشين هي: 
ار وبوار�صي. ويف كثري  ن�صّ اإىل عائلتْي  اإ�صافة  الّراهب و�صابا وبا�صيل،  عائالت 
اأُجرِبوا  قد  �صنة   15 عن  اأعمارهم  تزيد  كانت  الّذين  الّذكور  فاإنَّ  احلالت  من 
على الهجرة يف حني اأنَّ اإخوتهم الأ�صغَر �صنًّا واّلذين كانوا اأ�صغَر من اأْن ُيجنَّدوا 
يف اخلدمة الع�صكرّية بقوا يف البالد. واأحد الأمثلة على ذلك هو جميل مرتي 
الّراهب الّذي هاجر حوايل �صنة 1908 اإىل بوليفيا عندما كان يف ال�ّصاد�صة ع�رشة 
، وكذلك مل يرجع اأيُّ فرد من ن�صله،  من عمره. مل يرجع جميل اإىل فل�صطني َقطُّ
بيت  �صنة 1900 يف  بعد  ولدوا  الّذين  واإخوته  غريان  ال�صّ اأخواه  بقي  يف حني 
حلم. وعلى اأيّة حال؛ فاإنَّ اأخته مارّيا تزّوجت من بيدرو قنواتي و�صافرت معه اإىل 

املك�صيك وبعدها اإىل تك�صا�س.

ة  ق�صّ دائما جناًحا كما هو وا�صح يف  املهجر مل تكن  احلياة يف  اإنَّ  حقيقًة   
اأخويه  مع   1908 �صنة  الّت�صيلي  اإىل  هاجر  الّذي  جال  بيت  من  دقماق  فرح 
خليل وحبيب وولديه �صليم وعطاهلل. وبعد اأربع �صنوات ُقتل دقماق يف الّت�صيلي 
وا اإىل امليتم ال�ّصورّي الّذي اأن�صاأه يوهان لودفيك  واأ�صبح اأولده يتامى، واأُح�رشِ
�صنلر يف القد�س �صنة 1861. وا�صتمّرت هجرة الفل�صطينّيني اإىل اأمريكا اجلنوبّية 
اأبنائه  من  اثنني  فاإنَّ  فرح،  اأبيهم  مقتل  من  وبالّرغم  الأوىل.  العاملّية  احلرب  بعد 
هم  ليكونوا مع عمِّ املدر�صة  اأنهوا  اأْن  بعد  الّت�صيلي  اإىل  �صكري وب�صارة هاجروا 

واأخوين اآخرين.

على اأيّة حال فاإنَّهم عند وفاة اأخيهم �صليم عاد ب�صارة اإىل بيت جال �صنة 1932. 
و�س. واملثري لالهتمام اأنَّ وديعة كانت قد  ويف �صنة 1938 تزّوج من وديعة ال�صّ
هاجرت مع عائلتها اإىل كولومبيا �صنة 1908 ثّم عادت اإىل فل�صطني، ودخلت 
اإىل  ورجعت  كولومبيا.  اإىل  ثانية  عادت  ثّم  القد�س  يف  قومي  طاليثا  مدر�صة 

فل�صطني ب�صكل نهائّي �صنة 1927.

امراأة  ل  اأوَّ عّبود،  كرمية  كانت  الّلوثرّية  امليالد  كني�صة  من  اأخرى  وع�صوة   
�صنة 1930  يو�صف طايع  العربّي. تزّوجت كرمية من  العامل  رة يف  ُم�صوِّ تعمل 
على  احل�صول  اإىل  يتوق  زوجها  وكان  الربازيل.  اإىل  الهجرة  بعدها  وقّرروا 
اجلن�صّية الربازيلّية واجلواز الربازيلّي. ولد ابنهم الأّول �صمري يف الربازيل وح�صل 
ولكّنها  حلم،  بيت  لأهل  حُمبَّبا  مكانا  الربازيل  تكن  مل  الربازيلّية.  اجلن�صّية  على 
كانت حُمبَّبة لّلبنانّيني. وكان زوج كرمية من مرج عيون وهذا ما يف�رّش اختياره 

للربازيل.

يف  طويال  �صمري  وابنهما  يو�صف  وزوجها  كرمية  تبَق  مل  حال  كّل  على    
الربازيل، عادوا بعد ب�صعة اأ�صهر اإىل بيت حلم. ثّم هاجر ابنهما �صمري لحقا اإىل 

الربازيل يف اأوا�صط اخلم�صينّيات وبقي فيها حلني وفاته.

اجلنوبّية  اأمريكا  اإىل  الهجرة  اأنَّ  الق�ص�س  هذه  من  ن  ُنخمِّ اأْن  ون�صتطيع   
ا�صتمّرت ما بعد احلرب العاملّية الأوىل واأنَّه كان هناك الكثري من الّذهاب والإياب 
مة ما بني بيت حلم واأمريكا اجلنوبّية. فبالّن�صبة للبع�س  يف معظم العائالت املُق�صَّ
الآخر  للبع�س  اأنَّها جلبت  الرّثاء والّنجاح يف حني  تعني  اأمريكا اجلنوبّية  كانت 

خيبة الأمل وحّتى املوت.

امليالد  لكني�صة  راعيا  اأ�صبح  اّلذي   Gerhard Jentzsch الق�ّس  كتب  وقد   
بعد  تقاريره  اأوائل  من  واحد  يف   1939  -1926 بني  حلم  بيت  يف  الّلوثريّة 

و�صوله اإىل بيت حلم املالحظة الّتالية:
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اأمريكا  ن�صُفهم يف  يعي�س  تلحمّي  يقرب من 12.000  ما  هناك  »يوجد   
اجلنوبّية/  اأو  ال�ّصمالّية  اأمريكا  بني  ما  مُيّيزون  يكونوا  مل  الّنا�س  اأنَّ  )لحظوا 
الاّلتينّية(. وهم يعي�صون هناك عي�صة احلرمان وامل�صّقة كّتجار فقراء يذهبون من 
وبالّتقتري وامل�صّقة  اأخرى.  اأ�صياء  اأيّة  اأو  دفّية  ال�صَّ منتجاتهم  ليبيعوا  بيت  اإىل  بيت 
ال�ّصديدين يت�صّلقون ال�ّصلم ببطء لكن بثبات: ي�صرتون اأّول الأمر حمارا، ثّم عربة 
خْيٍل ثّم ميتلكون دّكانا حقيقيًّا. وعندما ُيحالفهم الّنجاح يرجعون ليبنوا لأنف�صهم 
فيال كبرية يف �صواحي املدينة حيث يوجد عدد من الفيالت املت�صابهة.« وهذه 

الفيالت هي اإحدى ال�ّصمات الهاّمة حلقبة النتداب الربيطايّن.

وحتت �صيطرة القوى الأوروبّية َفَقَد اقت�صاد ال�رّشق الأو�صط ا�صتقاللّيته ومتّيز   
�صا وتابعا لالقت�صاد الأوروبّي. ويف هذا الوقت  بالّتجارة الّداخلّية، واأ�صبح ُمهمَّ
والأزياء  بال�ّصيارات  الأو�صط  ال�رّشق  اأ�صواق  ُتغرق  الأوروبّية  الب�صائع  اأخذت 
الغربّية واأقالم البليكان والأواين الف�صّية و�صارت الكثري من ال�ّصلع ال�صتهالكّية 
املتو�ّصطة يف املدن تطلب  الّطبقة  ال�رّشق الأو�صط. و�صارت  ُتباع يف  الأوروبّية 
هذه الأ�صياء. وقد تطلب هذا الّنمط اجلديد من احلياة اأحياء برجوازيّة وفيالت 
هند�صيٍّ  ومنط  وب�صاتني  حتتّية  ُبنية  من  يرافقها  مبا  الكربى  املدن  خارج  ُبنَيت 

اأوروبّي.

ل ُبدَّ اأنَّ هجرة اأهايل بيت حلم يف بدايات القرن الع�رشين كانت �صادمة.   
�صكانها.  ن�صف  من  اأكرث  الّزمان  من  واحد  عقد  خالل  حلم  بيت  فقدت  فقد 
ويف نف�س الفرتة فقدت بيت جال حوايل ثلث �صّكانها. ويقول الق�ّس جين�س: 
اإنَّ نزعة الهجرة لدى اأهايل بيت حلم ا�صتمّرت اإىل ما بعد نهاية احلرب العاملّية 
الأوىل. واملعلومات الّتي ُيطلعنا عليها ُم�صتقاة من عدد خريجي املدر�صة الّلوثرّية 
يف بيت حلم ذات دللة وا�صحة. ويقول: اإنَّه مل يبَق يف بيت حلم من بني ال 26 
طالبا اّلذين تخّرجوا من املدر�صة الّلوثرّية �صنة 1925 اإّل ثالثة �صنة 1928، واإنَّ 

16 منهم قد �صافروا اإىل اأمريكا.

ويقول:  حلم  لبيت  املتغرّي  الّطابع  عن   Jentzsch الق�ّس  يكتب  �صنة،  بعد   
اإنَّه بالإ�صافة اإىل القد�س وحيفا فاإنَّ بيت حلم هي املدينة الّتي تظهر فيها الّثقافة 
الأوروبّية والأمريكّية وا�صحة جلّية. ففي الوقت اّلذي كانت فيه الّتغرّيات يف 
حيفا مرتبطة يف احلما�س الربيطايّن جلعل حيفا - وهي املحور الربيطايّن - �صيئا 
ين�س  الق�ّس  يعزو  اليهود.  املهاجرين  بتدّفق  القد�س مرتبطة  ممّيزا، والّتغريات يف 
الّتلحمّيني مل  املهاجرين  اإنَّ  الهجرة. ويكتب:  اإىل فكرة  الّتغريات يف بيت حلم 
ا اأي�صا الكثري من العادات ال�ّصيئة مثل  يرجعوا ومعهم فقط الكثري من املال، واإمنَّ

�رشب الكحول والنتحار والقتل.

جال  بيت  يف  ع�صاء  اإىل  دعوة  عن  ين�س  الق�ّس  يكتب  �صابقة  ر�صالة  ويف   
مدينة  م�صنوعة يف  اأي  من�صن  برية  له  قّدمت  دّية حيث  اأبو  عائلة  اإليه  وجهتها 
اأوروبّية  �صلع  على  احل�صول  بالإمكان  يكن  مل  اإنَّه  ويكتب:  املانيا،  يف  ميونخ 
اأو البطاطا،  اأو الفواكه املحفوظة  اأو بيت جال مثل الّزبدة  كثرية يف بيت حلم 
ا  جدًّ كثرية  اأ�صنافا  اأبدا  يَر  مل  اإنَّه  ويكتب:  متوّفرة.  كانت  الأملانّية  البرية  لكنَّ 
من البرية كما يف دكاكني بيت حلم، حيث توجد املئات من �صناديق الكرتون 
املهاجرون  الّتي جلَبها معهم  بالعادات  مرتبط  اإنَّ هذا  له؛  فبالّن�صبة  البرية.  من 

العائدون اإىل فل�صطني.

على  الأ�صواء  العاملّيتني  احلربني  بني  ما  لفرتة  الكني�صة  �صجاّلت  وُت�صّلط   
هدف ُمهمٍّ اآخَر. فب�صبب تو�ّصع اإدارة النتداب الربيطايّن؛ فقد مّت توثيق الهجرة 
الّداخلّية اأي�صا. فقد ان�صّمت اإىل الكني�صة الكثري من العائالت اجلديدة من اأنحاء 
اأخرى من فل�صطني، فقد جاء الكثريون اإىل بيت حلم كموظفني حكومّيني وبقوا 
اخلليل  �صّحة  عيادة  يف  املوّظف  خوري  فوؤاد  عن  نقراأ  اأْن  ن�صتطيع  وهنا  فيها. 
الّنا�رشة لكّنه  اأ�صله من  وداود حّنا يو�صف مرتجم يف املحاكم ون�رشات نا�رش، 
ونعيم  حلم  بيت  يف  العقلّية  الّنف�صّية  الأمرا�س  م�صت�صفى  يف  ا  مُمّر�صً ليعمل   َ ُعنيِّ
مدير  العلم  اإبراهيم  الّداخلّية، وجميل  الأحداث  مدر�صة  اّلذي عمل يف  املعّلم 
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مكتب بريد بيت حلم )وتوما َب�صو�س اّلذي عمل يف جمعّية ال�ّصّبان امل�صيحّية. 
لقد كانت الهجرة الّداخلّية من ال�ّصمات الهاّمة لالنتداب على فل�صطني.

خربة ال�ّستات بعد النّكبة
ال�ّصنة  تلك  ففي  الفل�صطينّي؛  الّتاريخ  يف  حا�صمة  نقطة   1948 كانت   
من  اأكرث  اإ�رشائيل.  دولة  لت�صبح  الّتاريخّية  فل�صطني  من  الفل�صطينيون %77  فقد 
700،000 فل�صطينّي فقدوا اأرا�صيهم وبيوتهم ووظائفهم، واأ�صبحوا لجئني. 
ّفة الغربّية حتت احلكم الأرديّن �صنة 1949 يف حني وقع قطاع  واأ�صبحت ال�صّ
الغربّية  ّفة  ال�صّ من  بيت حلم جزًءا  اأ�صبحت  ولذلك  امل�رشّي،  احلكم  غّزة حتت 

وبالّتايل جزًءا من الأردّن.
قد  املدينة  اأنَّ  يعني  ال�ّصنة  تلك  يف  اإ�رشائيل  حتتلَّها  مل  حلم  بيت  اإنَّ  حقيقة   
مدن  مثل  ِعرقيًّا  تطهريها  من  اأو  وتدمريها،  ال�ّصّكان  من  اإخالئها  من  �َصِلَمت 
الّطبقة  �صواحي  فاإنَّ  حال  اأّية  وعلى  الأخ�رش.  اخلّط  داخَل  اأخرى  فل�صطينّية 
املتو�ّصطة اجلديدة اّلتي يف �صواحي القد�س اجلنوبّية واّلتي بناها اأهايل بيت حلم 
اأمريكا اجلنوبّية قد وقعت حتت الحتالل. وهكذا  العائدون من  ومن �صمنهم 
�صاع اأيُّ احتمال للّنمو والّتو�ّصع، ويف الوقت ذاته متَّ احتالل مدر�صتني اأملانّيتني 
كبريتني يف القد�س )مدر�صة �صنلر ومدر�صة طاليتا قومي( ومتَّ اإخالء جميع املوّظفني 
والّطاّلب الّذين هرب الكثريون منهم اإىل القد�س القدمية والبع�س الآخر اإىل بيت 

حلم.
ّفة  الّلوثريّة، وهي طائفة �صغرية يف ال�صّ اإنَّ تاأثري الّنكبة على كني�صة امليالد   
املدير  ملكيان  ال�ّصّيد  اإىل  �صحادة  اإليا�س  الق�ّس  ر�صالة  يف  تراه  اأْن  ميكن  الغربّية 
الّتي  الّر�صالة  الّلوثرّي العاملّي يف 15 ني�صان �صنة 1950. ففي  امل�صاعد لالحّتاد 
الق�ّس �صحادة  ُيق�ّصم  ي�صف فيها طائفة بيت حلم )مبا فيها طائفة بيت �صاحور( 

الّطائفة اإىل خم�س فئات:

�صنة  قبل  حلم  بيت  يف  يعي�صون  كانوا  الّذين  الّلوثريّون  وهم   :) اأ   ( الفئة 
1939وعدُدهم 173 فرًدا وهم:

اأنطون خوري، عفيف حنونه، ا�صني بول�س، ب�صارة الّراهب، ديبة ن�صار، 
�صمعان،  ا�صحق  جميل،  حّنة  البندك،  فرحة  �صابا،  اإليا�س  قبع،  اأبو  داود 
ار، جوليا بيوك،  جميلة اأبو دّية، عي�صى الّطويل، عي�صى عطاهلل، جابر ن�صّ
ا�صطفان، خليل  كرمية  عيطة،  اأبو  زريقات، خليل جربائيل، خليل  جميل 
جحا، خليل با�صيل، لويزا حنانّيا، ليديا حّداد، من�صور خري، مرمي جميل، 
مي�صيل با�صيل، مرغريت جناريان، ن�رشات نا�رش، نعيم عوده، رتيبة �صقري، 
الأحد،  عبد  �صموئيل  �صمعان،  �صلومة  ا�صحق،  �صموئيل  با�صيل،  روجينا 
دوميت،  مي�صيل  عطا،  وديع  با�صيل،  توفيق  �رشور،  توفيق  خّياط،  �صوفيا 

وال�ّصّيدة لوين�صن.

وقد رّكزت الفئة )ب( على الاّلجئني الّلوثريّني اّلذين كانوا يعي�صون يف بيت   
حلم اأثناء فرتة ال�صطرابات وعدُدهم 160 وهم:

اإميل  عازر،  �صاريل  ول،  ف�صّ عو�س  اأغابي،  اأنطون  ح�رشي،  اأندوين 
اإليا�س نا�رش، فوؤاد حب�س، هني مطر، حّنا قمر، حّنا فريج،  كافالكانتي، 
قعوار،  عي�صى  يو�صف،  جليل  عي�صى،  اإبراهيم  خ�رش،  حّنة  فال�س،  حّنا 
ك�ص�صيان،  خ�رش  د.  جورج،  اإبراهيم  طّنو�س،  عي�صى  �صوداح،  عي�صى 
مرتي م�صتكلم، مو�صى �صعادة، ماري يو�صف، �صم�صة كافانكانتي، �صليبا 
ول، �صمّية م�صتكلم، تيودور مزهر، وليام مطر، يو�صف ن�رش اهلل، يرميا  ف�صّ

يرميان، لو دفيك فايت. 

الفئة )جـ(: وهي العائالت الّتي ان�صّمت اإىل الكني�صة �صنة 1948 وهم اأع�صاء يف 
الكني�صة وعدُدهم 40 فرًدا ومن بينهم: 

اإليا�س زغبي، حّنا خوري، جري�س اأبو عّيا�س، �صليم جابر، يو�صف عطا هلل. 
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اأْن تغادر بيت حلم �َصْعًيا وراء املعي�صة  وهي عائالت لوثريّة ا�صطّرت  الفئة )د(: 
وعدُدهم 35 ومنهم:

مريبع،  �صعيد  ح�صوة،  جميل  فريج،  اإليا�س  اأ�صعد،  ب�صارة  جربائيل،  عبد 
وردة الّطم�س، وفريدر�س ثوما.

)اجنليكان، معمدانّيني،  الّلوثرّيني  بروت�صتنت من غري  )هـ(: وهم لجئون  الفئة 
الّتحالف( هم يعي�صون الآن يف بيت حلم وكانوا يواظبون على ح�صور  كني�صة 

الة وعدُدهم 121 ومنهم: ال�صّ
عّبا�صي،  داود  بول�س،  داود  داود،  عزيزة  قبي�صي،  اأديب  �صّفوري،  اأمني 
فريد عّكاوي، فرهود فرهود، حّنا رزق اهلل، اإبراهيم طقطق، جميل العلم، 
جليل اإيراين، ليزا عّكاوي، لطفي قمري، مرغريت خوري، ميالدة قبطي، 
مرمي قرة، ميالدة اأبو عاقلة، نظرية كالرك�س، نعمة عّبا�صي، جنيب خوري، 
ن، �صميح م�صلم، �صليبا اأبو �صبحة، �صكري �صالح،  جنيب بهنان، رفيق ِح�صِ
و�صليم  عمرية،  اإليا�س  �صالح،  اأبو  �صبحة  قبي�صي،  �صليبا  ع�صفور،  وهبه 
جميل،  ح.  ا�صحق  ح�صوة،  اأني�صتي  اأجنليكايّن(،   29 )وعدُدهم  هنديلة 
ا�صحق جربا جميل، �صموئيل ا�صحق جميل، )وعدُدهم اأربع عائالت من 

كني�صة الّتحالف(، �صي�صيل قّرة، �صموئيل هندو )عائلتان معمدانّيتان(.

هذه الإح�صائّيات الّدقيقة من �صنة 1950 مرّوعة. وبالخت�صار فاإنَّ الّنكبة   
ًا كبرًيا اإىل تركيبة الكني�صة. فمن بني جمموع 528 ع�صو يف الكني�صة،  جلبت تغريُّ

كان تقريًبا ثلثاهم من الاّلجئني.
وبعد ذلك بثالث �صنوات، اأْي يف �صنة 1953قّدم الق�س �صحادة اإح�صائّيات   
اأكرث تف�صيال، ويف هذه ال�ّصجاّلت كان عنده اأربع فئات فقط )297( ع�صًوا. 
الّلوثرّيون اّلذين غادروا بيت حلم ب�صكل موؤّقت )41(، لوثريّون غادروا بيت 

حلم ب�صكل نهائّي )93(، والإجنليكان الّذين كانوا مرتبطني بالكني�صة )67(.

العائالت الّلوثريّة املذكورة �سنة 1953 هي: 
عي�صى عطا هلل، توفيق ابو عطا، داود اأبو قبع، اإبراهيم عطا، وديع عطا، فريدة 
عّبا�صي، فهد اأبوغزالة، �صموئيل عبد الأحد، ا�صطفان عبد، خليل اأبو عيطة، 
اأبو  اإبراهيم عازر، �صليبا  اأ�صعد عالوي، رفعت عالوي،  يو�صف عطوان، 
�صبحة، فريد عّكاوي، �صعيد ع�صفور، اأ�صني بول�س، يو�صف با�صيل، توفيق 
ق�صي�صة، جنيب  حّنا  با�صيل،  خليل  با�صيل،  روجينا  با�صيل،  مي�صيل  با�صيل، 
�صليبا  ول،  ف�صّ عو�س  داود،  عزيزة  ار،  ن�صّ ظاهر  دقماق،  جودة  قعوار، 
ول، حّنا فيال�س، حّنا فريج، حّنا جورج، اأندوين ح�رشي، لو�صي حلبي،  ف�صّ
يو�صف حلبي، لويزا مطر حنانيا، نعمة حنانيا، عفيف حنونة، مرمي حّنو�س، 
جربائيل،  خليل  جحا،  عي�صى  جميل،  ابراهيم  جميل،  جربا  جميل،  حّنة 
اأنطون خوري. د. ك�ص�صيان، من�صور خري، ق�صطندي خوري، �صويف خّياط، 
عودة اأندراو�س مرتي، مرتي م�صتكلم، جربان مطر، هني مطر، وليم مطر، 
ار،  ن�رشات نا�رش، يو�صف ن�رش اهلل، مرغريت جناريان، مو�صى ن�صار، جابر ن�صّ
الّراهب، جون روجري،  ب�صارة  قبي�صي،  وردة  عودة،  نعيم  نا�رش،  اإليا�س 
�رشور،  توفيق  �صمعان،  ا�صحق  �صليم،  اأولغا  �صابا،  حبيب  �صعادة،  مو�صى 
�صالومة �صمعان، رتيبة �صقري، اإليا�س �صحادة، يو�صف �صحادة، راجي �صحادة، 
يرميان. يرميا  زابورة،  اإلني  زبانة،  ميخائيل  يو�صف،  حّنا  الّطويل،  عي�صى 

اّلذين غادروا بيت حلم ب�صكل موؤّقت هم: �صموئيل عبد الأحد اإىل عّمان،   
�صعيد ع�صفور اإىل القد�س، حّنا فيال�س اإىل رام اهلل، د. ك�ص�صيان )اإىل بري زيت اأو 
ار  البرية؟( ق�صطندي خوري اإىل عّمان، مرتي م�صتكلم اإىل القد�س، مو�صى ن�صّ
ا�صحق  زيت،  بري  اإىل  �صعادة  مو�صى  القد�س،  اإىل  روجريي  جون  القد�س،  اإىل 
ثلث  اإىل دم�صق.  يو�صف  اإىل دم�صق، حّنا  �صحادة  الكويت، راجي  اإىل  �صمعان 
اّلذين غادروا بيت حلم ب�صكل موؤّقت ذهبوا اإىل القد�س. 60 % منهم بقوا يف 

ّفة الغربّية يف حني غادر اثنان اإىل عّمان واثنان اإىل دم�صق/ �صوريا. ال�صّ
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اأفرادها 93 فردا  الّتي غادرت بيت حلم 18 عائلة جمموع عدد  الّلوثريّة  العائالت  عدد 
وهوؤلء كانوا:

اإميل  القد�س،  اإىل  اأ�صعد  ب�صارة  الأنا�صول،  اإىل  اأرا�صكي  اليان  �صيفاد 
القد�س،  اإىل  فريج  اإليا�س  عّمان،  اإىل  احلج  اإليا�س  دم�صق،  اإىل  كفالكانتي 
القد�س،  اإىل  اإىل عّمان، حّنة خ�رش  القد�س، فريدر�س ثوما  اإىل  فوؤاد حب�س 
هاجوب �صاهنيان اإىل اإ�رشائيل، اإبراهيم عي�صى اإىل عّمان، عي�صى �صوداح اإىل 
عّمان، جميل ح�صوة اإىل القد�س، عي�صى طّنو�س اإىل الّزرقاء/الأردن، خليل 
با�صيل اإىل طرابل�س/ لبنان، ال�ّصيدة لون�صون اإىل الّزرقاء، لودفك فايت اإىل 
عّمان، ماري يو�صف اإىل القد�س، �صعيد مريبع اإىل القد�س، وليام مطر اإىل 

الّزرقاء، وردة طم�س اإىل القد�س.

الّذين غادروا بيت حلم ب�صكل دائم هم لجئون من عام 1948.  جميع   
وثلثهم )93 من اأ�صل 282( و�صلوا اإىل بيت حلم �صنة 1948 وغادروها يف 
وجهة  اإىل  حمّطة  حلم  بيت  كانت  لهم  فبالّن�صبة  �صنوات،  خم�س  اأّول  غ�صون 
اأخرى. كانت القد�س الوجهة الّنهائّية لنحو 45% منهم، الحتمال الأكرب اأّنهم 
من العائالت الّتي �رُشَِّدت من القد�س. وال 45% الباقون منهم ذهبوا اإىل الأردن. 
اّلتي كانت  اأ�صبحت الآن جزءا من الأردن  اأنَّ بيت حلم  وال�ّصبب يف ذلك هو 
املتعّلمني مي�صوري احلال.  الفل�صطينّيني  ال�ّصباب  عا�صمتها عّمان تنمو وجتذب 
، والِوجهة اإىل  وكانت الّدول العربّية املجاورة تفعل نف�س ال�ّصيء لكن بدرجة اأقلَّ
لبنان اأو �صوريا. اثنان من الأرمن الربوت�صتنت اأي�صا هاجرا - وهذا ا�صتثناء - اإىل 

الأنا�صول واإ�رشائيل.

جتربة ال�ّستات خالل احلكم الأرديّن
اإذا نظرنا اإىل تركيبة كني�صة امليالد الّلوثريّة بني �صنتي 1949 و1967عندما   

اأ�صبحت بيت حلم حتت احلكم الأرديّن جند ال�ّصمات الّتالية:

1( ال�ستثمار يف الّدرا�سة باخلارج
يف  املّتحدة  الأمم  وف�صل   1948 �صنة  للّنكبة  ويّل  الدَّ املجتمع  فعل  رّدة  اإنَّ   
م�صاعدة فل�صطني بالنتقال من النتداب الربيطايّن اإىل حلٍّ �صلميٍّ وثابت كانت 
وت�صغيل  غوث  وكالة  ئْت  اأُْن�صِ فقد  لاّلجئني.  اإن�صانّية  م�صاعدات  �صكل  على 
من  العديد  لكن  بالّتحديد.  الغر�س  لهذا   )UNRWA( الفل�صطينّيني  الاّلجئني 
م املنح  الكنائ�س اأرادت اأْن ت�صاعد الفل�صطينّيني بطرق خمتلفة؛ كانت اإحداها تقدِّ

الّدرا�صّية للفل�صطينّيني للّدرا�صة يف اخلارج.

وقد عّلمت الّنكبة ال�ّصعب الفل�صطينّي الّذي َفَقَد اأر�صه وممتلكاته اأنَّ الّتعليم   
هو �صيء ل ي�صتطيعون فقداَنه، ول ي�صتطيع اأحٌد اأْن ينتزَعه منهم. لهذا ال�ّصبب 
مل  اإّنه  حيث  العليا.  درا�صاتهم  ملتابعة  الفل�صطينّيني  بني  ُي�صّدق  ل  اهتماما  جند 
يكن هناك بعد جامعات يف فل�صطني، كان على الّطاّلب البحث عن جامعات 
اأمريكا واملنّظمات  لة ما بني الكنائ�س الربوت�صتنتّية يف  يف اخلارج. وكانت ال�صّ

ا يف تاأمني هذه البعثات. الأملانّية الّتابعة للكني�صة عامال هامًّ

الّلوثريّة يف  امليالد  كني�صة  �صمات  من  هي  اخلارج  للّدرا�صة يف  الّنزعة  اإنَّ   
بيت حلم. فمن بني ال 85 عائلة امل�صّجلة �صنة 1953 كان 33 طالبا يدر�صون 
اأربًعا من بني كّل ع�رش عائالت كان عندها طالب  اأنَّ  يعني  يف اخلارج. وهذا 
املّتحدة،  الوليات  يدر�صون يف  منهم )42 %( كانوا  اخلارج: 14  يدر�س يف 
وع�رشة )30%( يف اأملانيا واأربعة )12%( يف بريوت واثنان يف ال�ّصويد وواحد 
يف كّل من القاهرة وبغداد ولندن. ولي�س من قبيل امل�صادفة اأنَّ الوليات املّتحدة 
واأملانيا كانتا اأهمَّ وجهتني، وهذا يرجع اإىل الّروابط ما بني الكني�صة والوليات 
الكني�صة  وبني  مول  الّدكتور  العاملّي  الّلوثرّي  الحّتاد  مدير  طريق  عن  املّتحدة 
ملاذا  ُيف�رّش  باأملانيا. وهذا  الكني�صة  تربط  الّتي  الّتاريخّية  الّروابط  بوا�صطة  واأملانيا 
جاءت بريوت يف املرتبة الّثالثة ب�صفتها حمور املثّقفني العرب ومقّر قيادة منّظمة 

الفل�صطينّية. الّتحرير 
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اأّنه من بني ال 33 لوثريًّا الّذين ذهبوا للّدرا�صة  اأي�صا  ومن احلقائق املذهلة   
يف اخلارج خالل فرتة احلكم الأرديّن، مل يرجع 26 منهم )85%( اإىل فل�صطني 
لأ�صباب عديدة منها: اإنَّ الكثري منهم �صادفوا جناحا باهرا: ثالثة منهم ح�صلوا 
على �صهادة الّدكتوراة، واآخرون مل يرجعوا لأّنهم يف اخلارج يف حزيران 1967 
ومل ت�صمح لهم اإ�رشائيل بالعودة، وفريق ثالث انتهى به املطاف اإىل العمل يف بلد 

ثالث غري البلد الّذي در�س فيه.
وال�ّصمة الهاّمة الّثانية لهذه الفرتة كانت هجرة العامل؛ ففي الوقت اّلذي   
ّفة الغربّية راكدا، كانت الّدول الأخرى يف املنطقة واخلارج  كان فيه اقت�صاد ال�صّ
اخلليج  منطقة  يف  الّنفط  واإنتاج  اكت�صاف  اإنَّ  َمَهَرة.  عّمال  اإىل  ما�ّصة  بحاجة 
ح�صلوا  اّلذين  املََهرة  املتعّلمني  الفل�صطينّيني  من  العديد  جلب  ليبيا  يف  وكذلك 

على فر�س عمل يف تلك الّدول الّنامية.
ول غرابة اأنَّ الكثري من اأع�صاء كني�صة امليالد الّلوثرّية �صافروا اإىل اخلارج:   
يعملون  منهم   %80 اخلارج.  يف  ثابتة  وظيفة  لديه  كان  الأقّل  على  منهم   30
يف الّدول العربّية 6 )20%( يف الكويت، 4 )13%(يف كّل من قطر والأردّن 
ولبنان، 3 )10%( يف ليبيا، وواحد يف كلٍّ ِمن م�رَش و�صوريا والعربّية ال�ّصعودّية. 
4 )13%( يف اأملانيا، وواحد يف كلٍّ من الوليات املّتحدة وا�صرتاليا. وعاد فقط 
4 )13%( منهم اإىل فل�صطني لحقا، اثنان من ليبيا ب�صبب الّتغرّي ال�ّصيا�صّي هناك 

وواحد من اأملانيا.
وعلى اأيّة حال فاإنَّه وا�صٌح من �صجاّلت الكني�صة اأنَّ روابط اأولئك الأع�صاء   
اّلذين يدر�صون اأو يعملون يف اخلارج مع بلدهم وكني�صتهم وعائالتهم كانت ل 
تزال قوّية جّدا. فالّطاّلب اّلذين يدر�صون يف الوليات املّتحدة واأوروبا والعامل 
دوا  ُيَعمِّ اأْن  يتلّهفون  وكانوا  منتظم.  ب�صكل  يف  ال�صّ يف  يرجعون  كانوا  العربّي 
من   )%16(  36 عائالتهم.  اأفراد  مب�صاركة  الّلوثرّية  امليالد  كني�صة  يف  اأطفالهم 
اّلتي جرت يف الكني�صة بني �صنتي 1948-1967 كانت  بني 220 معموديّة 

لأطفال يعي�س والداهم يف اخلارج: 80% منهم كانوا يعي�صون يف الّدول العربّية 
املجاورة )16 يف الأردّن، 6 يف لبنان، 3 يف �صوريا، 2 يف ليبيا، 2 يف الكويت( 
والباقون يف اإجنلرتا )5(، الوليات املّتحدة )2(. وهذا يدّل على اأّنه كّلما كان 
اأع�صاء الكني�صة يف اخلارج اأقرب اإىل فل�صطني كانت احتمالّية رجوعهم اإىل بيت 

حلم ب�صكل منتظم اأكرب.
ويف منت�صف ال�ّصتينّيات، هبط عدد اأع�صاء الكني�صة ب 30% اإ�صافّية، من   
364 اإىل 261 يف 81 بيت. ونظرة اأقرب اإىل تركيبة تلك البيوت الّتي بقيت، 

تبنّي املّيزات الّتالية:
الرّتبية والّتعليم: 16 يف  اأرباب تلك الأ�رش يعملون يف �صلك  ثلث )27(   
املدار�س الّلوثريّة، 5 يف املدار�س احلكومّية، 3 يف مدار�س وكالة الغوث، 3 يف 

مدار�َس م�صيحّية اأخرى.
املتقاعدين وبدون عمل. 11  اأو  ال�ّصّن  اإّما من كبار  العائالت )21(  ربع   
ال�ّصياحة  وكالت  يف  ال�ّصياحة  قطاع  يف  موّظفني   6 ب�صيطة،  اأ�صغال  لديهم 
ّحة،3 ميكانيكّيني، 2  اإنتاج الّتذكارات. 5 يعملون يف قطاع ال�صّ اأو  وال�ّصفر، 
تدّل  ال�ّصمات  املوّظفني. وهذه  والباقون من  الّزراعة  يف �صناعة احلجر، 2 يف 
ا معّلمني  على جمتمع حمزن؛ حيث اإنَّ الغالبّية العظمى من القوى العاملة كانوا اإمَّ
اأو موّظفني حكومّيني، وينق�صه اأع�صاء مبادرون اأو اأولئك اّلذين لديهم الو�صائل 

املاديّة والإمكانات.

ّفة الغربيّة( جتربة ال�ّستات ما بعد النّكبة )الحتالل الإ�رشائيلّي لل�سّ
غّزة  وقطاع  الغربّية  ّفة  ال�صّ اإ�رشائيل  احتّلت   1967 حزيران  حرب  بعد   
واجلولن. واحتالل اإ�رشائيل لبيت حلم كان له نتائج كثرية بالّن�صبة لأع�صاء كني�صة 

امليالد الّلوثريّة. 



ميالد كني�صة - تاريخ كني�صة امليالد الإجنيلية اللوثرية يف بيت حلم 277الكني�صة والهجرة: كني�صة امليالد الإجنيلّية الّلوثريّة يف بيت حلم مثاًل276

اأّوًل: اأولئك الأع�صاء الّذين مل يكونوا موجودين يف فل�صطني خالل حرب   
من  واْعُتربوا  اإليها،  العودة  وحّق  الغربّية  ّفة  ال�صّ يف  الإقامة  حقَّ  فقدوا   1967
الغائبني. والأغلبّية �صاحقة من اأولئك اّلذين كانوا يدر�صون اأو يعملون يف اخلارج 
ُمِنعوا من العودة اإىل بيت حلم. مل تفقد فل�صطني عددا كبريا من اأف�صل املتعّلمني 
واإىل  فقدت  قد  الّلوثريّة  الكني�صة  اأنَّ  يعني  هذا  لكّن  فقط،  واملََهرة  والّناجحني 

ا من اأف�صل اأع�صائها واحتمالّية الّنمو والزدهار يف امل�صتقبل. الأبد بع�صً
�صنة  من  الكني�صة  اأع�صاء  باأ�صماء  �صاملة  قائمة  لدينا  لي�س  احلّظ،  ول�صوء   
1968/1967 لغر�س تقييم الّتاأثري املبا�رَش حلرب 1967. وعلى اأيّة حال فلي�س 
لدينا اأيّة معلومات عن العائالت الّلوثرّية اّلتي هربت اأثناء اأو بعد احلرب مبا�رَشة، 
ويبدو اأنَّ الّنا�س كانوا يف و�صع« اْبَق وانتظر« لعّدة �صنوات. وتدّل ال�صجاّلت اأنَّ 
هوؤلء الأع�صاء الّذين كانوا يعي�صون يف اخلارج ويحملون جوازات �صفر اأجنبّية 
واملنا�صبات  الّزواج  حلفالت  يف  ال�صّ يف  منتظمة  ب�صورة  يح�رشون  يزالون  ل 

العائلّية.
اإنَّ  منها:  كثرية  وانتقالت  تغيريات  اّت�صحت  ال�ّصبعينّيات  منت�صف  ويف   
الكثري من اأولئك الأع�صاء الّذين يعملون يف الّدول العربّية وا�صرتاليا تركوا هذه 
البالد وهاجروا اإىل الوليات املّتحدة، كندا، حيث ا�صتقّروا ب�صكل نهائّي. ومن 
اأُْجِرَيت بني �صنتي 2015-1969، 16 )%13( الّتي  بني ال 129 معموديّة 
كانت لأطفال يعي�صون يف اخلارج. وقبل 1967، 80 % من تلك املعمودّيات 
اأُْجرَيت لأطفال يعي�صون يف البالد العربّية املجاورة، يف حني اأنَّ 75% اأُجِرَيت 
يف  واحد  والّنم�صا،  املانيا  يف  )ع�رشة  الغربّي  العامل  يف  يعي�صون  لأطفال  الآن 
الوليات املّتحدة، واحد يف كندا( ويف تلك الفرتة متَّ تعميُد ثالثة اأطفال فقط 

كانوا يعي�صون يف العامل العربّي: اثنان يف الكويت وواحد يف دبي.
ثانياً: عدد متزايد من العائالت الّتي كانت ل تزال تعي�س يف بيت حلم غرّيت   

مكان �ُصكناها وهاجرت ب�صكل دائم اإىل نف�س تلك الّدول الغربّية. 

ثقايفٌّ قويٌّ مل يكن  تبادل  نتج عنها  الغربّي  العامل  الّنظرة على  ثالثاً: هذه   
الّلوثريّة بني عامي  امليالد  قبُل. فقد متَّ عقد 75 زواج يف كني�صة  موجودا من 
مع  )ثمانية  خمتلفة  ثقافات  بني  كانت  منها   )%31(  18 و2015،   1971
اأملان، �صبعة مع اأمريكّيني، اثنان مع هولنديّني، وواحد مع لتفانية(، ول تزال 
الّروابط قويّة مع اأملانيا والوليات املّتحدة، فكّل اأولئك الّذين تزّوجوا با�صتثناء 
من  جزءا  بالّتايل  واأ�صبحوا  اخلارج  يف  العي�س  اإىل  املطاف  بهم  انتهى  ثالثة؛ 

ال�ّصتات.

ا�صتقّروا يف  اأْن  وبعد  بعد 1948  ال�ّصتات  ولدوا يف  اّلذين  اأولئك  رابعاً:   
د  دوا فيها هم واآباوؤهم، وهكذا مل ُيَعمَّ الغرب، فقدوا �صلتهم بالكني�صة الّتي ُعمِّ

اأطفالهم هنا ول تربطهم اأّية روابط مع كني�صة امليالد الّلوثريّة.

خام�ساً: نزعة ال�ّصباب من اأع�صاء كني�صة امليالد الّلوثريّة اإىل موا�صلة درا�صتهم   
اجلامعّية يف اخلارج ا�صتمّرت يف ال�ّصبعينّيات والّثمانينّيات وتعاظمت. وكانت 
القليلون  للّدرا�صة.  �صعبّية  الأكرث  الوجهتني  الأمريكّية  املّتحدة  والوليات  اأملانيا 

ذهبوا اإىل كندا وا�صرتاليا.

بالهتمام؛ كثري من  الّثمانينّيات ظاهرة جديرة  اأوائل  �ساد�ساً: حدثت يف   
اأكرث  يعودوا. وكان  اأْن  قّرروا  اخلارج  العليا يف  درا�صاتهم  اأنهوا  اّلذين  الّطالب 
ما ي�صدُّ غالبيتهم هو ظهور اجلامعات الفل�صطينّية. وجند هنا اأع�صاء يف الكني�صة 
ُيعلِّمون يف جامعات بري زيت وبيت حلم واأبو دي�س، وحّتى جامعة الريموك يف 
الأردّن. وظاهرة م�صابهة ُن�صاهدها عقب تاأ�صي�س ديار وكّلّية دار الكلمة اجلامعّية 
للفنون والّثقافة يف بيت حلم على يد راعي كني�صة امليالد الّلوثريّة الق�ّس الّدكتور 
العليا  ال�ّصهادات  َحَملة  من  الأع�صاء  من  الكثريون  رجع  لقد  الّراهب.  مرتي 
لي�صاركوا يف هذه الّروؤية. ويف الوقت الّذي قّرر فيه اأغلبية اأولئك الّذين عادوا 
يف اأوائل الّثمانينّيات الهجرة ثانية، فاإنَّ اّلذين رجعوا لريتبطوا مع ديار وكلية دار 

الكلمة اجلامعّية بقوا يف البالد.
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اإذا ما قاَرنَّا اأع�صاء كني�صة امليالد الّلوثرّية اّلذين ا�صتمّروا يف العي�س يف بيت   
حلم اليوم مع اأولئك الّذين كانوا يف بيت حلم �صنة 1950 نرى كيف اأنَّ الأغلبّية 
ال�ّصاحقة من الأع�صاء ال�ّصابقني هم يف ال�ّصتات. فمن بني 42 عائلة لوثريّة كانت 
تعي�س يف بيت حلم قبل الّنكبة، جند اأنَّ ثالًثا منها موجودة يف بيت حلم ب�صكل 
كامل اليوم يف حني اأنَّ اأربع عائالت اأخرى موّزعة ما بني بيت حلم وال�ّصتات. 
وهذا يعني اأنَّ حوايل 90% من اأولئك الأع�صاء الأ�صلّيني لي�صوا متواجدين يف 

بيت حلم بل يف ال�ّصتات.
ومن بني 70 عائلة بروت�صتنتّية جلاأت اإىل بيت حلم �صنة 1948 مل يبَق اإّل   
عائلتان منها يف البلد واأربع عائالت اأخرى موّزعة ما بني فل�صطني والوليات 
بني  بيت حلم  قد غادرت  الاّلجئة  العائالت  من  اأنَّ %95  يعني  املّتحدة. وهذا 
ا يف امل�صتقبل اأْن نحاول تتّبع اآثار  �صنتي 1948 و2010. و�صوف يكون مهمًّ
كّل عائلة ونرى اأين انتهى بهم املَطاف وهكذا جنمع خارطًة لل�ّصتات الّلوثرّي 
الفل�صطينّي، خ�صو�صا اأّنه ل يزال لنا اّت�صال مع حوايل 23 )20%( من العائالت 

الّلوثريّة يف ال�ّصتات.
كيف كان من املمكن اأْن يبدو امل�صتقبل لو اأنَّ الأمور اأخذت م�صاًرا مغايًرا؟   
لو كان هناك ا�صتقرار �صيا�صّي؟ لو مل تكن هناك نكبة اأو نك�صة؟ لو مل يكن هناك 
كني�صة  اأع�صاء  لكان عدد  مغايًرا  م�صاًرا  الّتاريخ  اّتخذ  لو  تطّور واحتالل؟  عدم 

امليالد الّلوثريّة اليوم اأكرث من 4،000 ع�صو بدل من ال 300 ع�صو احلالّيني.

مالحظات ختاميّة
بالّنكبة وم�صاألة  مرتبطة  الفل�صطينّي  ال�ّصتات  الّدرا�صات عن  الكثري من  اإنَّ   
يف  وبالّتايل  حلم،  بيت  يف  موجودة  الّلوثريّة  امليالد  كني�صة  وكون  الاّلجئني. 
لق�صّية  نظر خمتلفة  زاوية  يعطينا  �صنة 1967  اْحُتّلت  اّلتي  الفل�صطينّية  الأرا�صي 
ال�ّصتات الفل�صطينّي. اإنَّ ما تظهره هذه الّدرا�صة هو اأنَّ هجرة الفل�صطينّيني عموًما 

ا مرتبطة بالإمرباطورّيات والقوى الّتي توالت  والفل�صطينّيني امل�صيحّيني خ�صو�صً
اأ�صباب �صيا�صّية ب�صكل رئي�س؛ فتجنيد  على الّتحكم يف فل�صطني واحتاللها لها 
امل�صيحّيني على يد تركّيا الفتاة، الّنكبة وخ�صارة الأر�س واأ�صباب املعي�صة وترّدي 
ّفة الغربّية حتت احلكم الأرديّن، والحتالل الإ�رشائيلّي امل�صتمّر  الأو�صاع يف ال�صّ
ا  ّفة الغربّية. ويف الوقت اّلذي لعبت فيه العوامل القت�صاديّة عامال دافعا ُمهمًّ لل�صّ
على الهجرة، فقد كانت دائما نتيجة للّتطّورات ال�ّصيا�صّية. واحلقيقة املدّمرة هي 
اأنَّ الهجرة الفل�صطينّية لي�صت �صيًئا ملّرة واحدة، بل هي جرح مفتوح با�صتمرار ل 
يزال ينزف دون اْن تلوح له نهاية. وهكذا، فهذه الّدرا�صة ُتظهر اأنَّ كني�صة امليالد 
للّتاريخ الفل�صطينّي  الّلوثريّة ُتعطي منوذًجا م�صّغرا للمجتمع الفل�صطينّي، ومراآًة 

خالل املئة واخلم�صني �صنة املا�صية.
الفل�صطينّيني  �صتات  خربة  اأنَّ  البحث  هذا  ُيِظهر  اآخرا  ولي�س  واأخريا   
الأكرب  الفل�صطينّي  ال�ّصتات  خربة  من  يتجّزاأ  ل  جزء  هو  الّلوثريّني  امل�صيحّيني/ 

بالّرغم ِمن اأنَّ هناك متّيًزا للخربة امل�صيحّية.
بالأ�صوار  حلم  بيت  وخنق  الغربّية  ّفة  لل�صّ الحتالل  ا�صتمرار  اإنَّ   
اإىل  �صتوؤّدي  الأفق  يف  �صيا�صّي  منظور  اأيِّ  وغياب  اليهودّية  وامل�صتوطنات 
اأكرث  مّما يدفع فل�صطينّيني م�صيحّيني  البطالة والّتوتر الجتماعّي واجلرمية  تف�ّصي 
الّدينّية  الجّتاهات  وزيادة  العربّي  بالّربيع  ُي�صّمى  ما  ت�صّعَب  اإنَّ  الهجرة.  اإىل 
الّت�صامح الجتماعّي والّدينّي وال�ّصيا�صّي  الأ�صولّية يف املنطقة وتقّل�س م�صاحة 
�صي�صع  وهذا  عاّم،  ب�صكل  املنطقة  من  امل�صيحّية  الهجرة  ُت�رشِّع  عوامُل  َلِهي 

كني�صة امليالد الّلوثريّة يف خطر.
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ملحق رقم 2

كرمية عبود: رائدة التصوير النسوي في فلسطني

الق�س د. مرتي الراهب

1( كرمية عبود: املراأة خلف العد�سة
بالرغم من عدم وجود درا�صات كثرية عن حياة كرمية عبود ،اإل اأننا ن�صتطيع 
اأن ن�صتنبط الكثري من حياتها من املحيط الجتماعي والديني للعائلة التي �صبت 
فيها كرمية، حيث ت�صكلت فيها �صبكة عالقاتها واهتماماتها وتطورت هويتها. 
اأثرت يف حياتها  اأن يكت�صف دوائر عديدة  ومن يتتبع خيوط هذه العائلة ل بد 

واأثرتها جتاربها ومنها:

الدائرة الإجنيلية
كما �صبق واأ�صلفنا اأن جد كرمية دعيب�س كان اأحد طالئع الإجنيليني يف منطقة 
مرجعيون... كما وعمل كل اأعمامها يف ال�صلك الإجنيلي الكن�صي والتب�صريي. 
املدار�س  اأعرق  اإحدى  ال�صورية،  الأيتام  دار  يف  در�س  قد  �صعيد  اأبوها  وكان 
واملعاهد الإجنيلية يف حينها، وعمل والداها يف مطلع حياتهما املهنية يف مدر�صة 
اإجنيلية وان�صما معًا اإىل كني�صة امليالد الإجنيلية اللوثرية قبل اأن ي�صبح اأبوها واعظًا 
ع�رش حيث خدم  التا�صع  القرن  من  الت�صعينات  مطلع  الكني�صة يف  لهذه  وراعيًا 
فقد ولدت كرمية يف  فيها حتى عام 1947. ويظهر هذا جليًا يف حياة كرمية 
مدينة بيت حلم يف 1893/11/13 وتعٌمدت يف الكني�صة الإجنيلية اللوثرية يف 
تثبتت  اأي�صًا  الق�س عمانوئيل موللر وهناك  يد  بيت حلم يف 1894/4/1 على 
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ودفنت  والدها  يد  على   1930/8/31 يف  وتزوجت   ،1910/9/25 يف 
الربوب�صت  يف مقربتها يف 1940/4/27 وقام مبرا�صم اجلنازة والدفن كل من 
ولدتها  منذ  كرمية  اأن  القول  ميكننا  هنا  ومن  حداد.  باز  �صديد  والق�س  دورنغ 
اللوثرية،  الإجنيلية  امليالد  كني�صة  يف  فاعاًل  وع�صواً  لوثرية  كانت  وفاتها  وحتى 
ففيها ترعرعت ويف رحابها منت ومن هوائها ا�صتن�صقت ويف ترابها دفنت. ول 
اأخالها من قبيل ال�صدفة اأن ترى كرمية النور يف نف�س العام الذي د�صنت فيه كني�صة 

امليالد.
ول �صك اأن عمل اأبيها و�صبكة عالقاته وروحانياته الإجنيلية قد اثرت بكرميه 

بدليل امتناعها عن العمل اأيام الآحاد على �صبيل املثال ل احل�رش.

الدائرة املدر�سية
كما �صبق واأ�صلفنا فقد ولدت كرمية عبود يف 1893/11/13 يف مدينة 
بيت حلم حيث كان ي�صكن والداها، ويف هذه الفرتة بالذات كان كل من والدها 
واأمها وعمها يعملون يف ثالث مدار�س خمتلفة. فقد كانت اأمها معلمة يف مدر�صة 
البنات الإجنليزية يف بيت حلم، اأما اأبوها فقد كان واعظًا يف مدر�صة طاليثا قومي 
الأملانية للبنات يف القد�س، اأما عمها �صليمان فكان يعمل يف دار الأيتام ال�صورية 

واملعروفة مبدر�صة �صنلر.
الوقت  حان  ال�صاد�صة،  �صن  كرمية  بلوغ  ومع   1900/1899 عام  ويف 
مدر�صة  نف�س  تعمل يف  زالت  ما  اأمها  كانت  فيما  املدار�س  باإحدى  تلتحق  كي 
البنات الإجنليزية - )واإن كانت هذه املدر�صة قد انتقلت يف نف�س العام من اإدارة 
Society for promoting Female Education in the east اإىل اإدارة اجلمعية 
التب�صريية الكن�صية )Church Missionary Society(. اأما اأبوها وب�صفته راعيًا 
للكني�صة اللوثرية يف بيت جال فقد اأدار املدر�صة اللوثرية هناك قبل اأن ينتقل اإىل 
باأن كرمية  اجلزم  لذا ميكننا  بيت حلم.  اللوثرية يف  واملدر�صة  الكني�صة  العمل يف 

عبود قد بداأت درا�صتها البتدائية اإما يف املدر�صة الإجنليزية للبنات حيث كانت 
تعمل والدتها اأو يف املدر�صة اللوثرية حيث كان يعمل والدها. واإن �صح اخليار 
الأول تكون كرمية قد در�صت يف نف�س املدر�صة ويف نف�س الفرتة الزمنية مع »نبيهة 
نا�رش« وبالإ�صرتاك مع »رتيبة �صقري« التي اأ�ص�صت لحقًا جامعة بري زيت. اأما اإن 
رجح اخليار الثاين وكانت كرمية قد التحقت باملدر�صة اللوثرية، فهذا يعني اأنها قد 
در�صت يف الفرتة التي �صهدت فيها املدر�صة نه�صة كبرية خا�صة يف ق�صم البنات، 
البنات،  من  الأولد و80  من  عام 1905، 120  املدر�صة  بهذه  التحق  حيث 
اأما املعلمون اآنذاك فكانوا: اإبراهيم عطا، اإبراهيم مطر، �صليمان اأبو دية، با�صيل 

با�صيل، لبيبه �رشور، جنمة ن�صطا�س، وديع كنعان بالإ�صافة اإىل الواعظ اإ�صكندر.
فلرمبا  كرمية،  التحقت  قد  كانت  الثانوية  املدار�س  باأي  التكهن  وي�صعب 
تكون قد التحقت مبدر�صة طاليثا قومي بالقد�س حيث عمل والدها �صابقًا اأو بدار 
الأيتام ال�صورية )مدر�صة �صنلر(، حيث كان يعمل عمها �صليمان. على اأية حال 
يظهر  �صنلر كمعلمة كما  بعد تخرجها يف مدر�صة  اأن كرمية عبود عملت  يبدو 
جليًا يف �صورة لها اأخذت حوايل �صنة 1919 ملجموعة من موظفي دار الأيتام 

ال�صورية.

الدائرة الوروبية
باأفراد من  اأب�رشته يزخر  العامل حتى  اإن فتحت كرمية عبود عينيها على  ما 
األوان واأعراق خمتلفة. ففي نف�س ال�صنة التي ولدت كرمية فيها كانت اأمها تعمل 
يف مدر�صة اإجنليزيه حيث كان عدد ل ي�صتهان به من املعلمات الربيطانيات، فال 
زميلتان  اأو  معلماتان  العماد  يف  كرمية  اأ�صابني  من  اثنتان  تكون  اأن  اإذن  عجب 
لوالدتها وهن Mrs. Corry Fennell و Miss Doubble واإن دل هذا على �صيء 
الإجنليز.  باملب�رشين  عائلة كرمية  تربط  كانت  التي  الوثيقة  الروابط  على  يدل  اإمنا 
وال�صيء نف�صه يقال عن اأبيها ذاك الذي واإن ارتبط عمله يف مطلع حياته املهنية 
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اأنه ومنذ عام  اإل  الإجنليز يف كل من بيت حلم، وغزة، و�صفا عمرو،  باملب�رشين 
1899 كان موظفًا من قبل جمعية القد�س التب�صريية Jerusalemsverein والتي 
كان مقر عملها يف برلني حيث كانت متول وتدير العمل الكن�صي الإجنيلي يف 

بيت حلم. 
وعملهما  درا�صاتهما  وبحكم  ووالدتها  كرميه  والد  اأن  يقال  واحلق   
اأما والدها  اأجادا اأكرث من لغة اأجنبية، فاأتقنت اأمها الإجنليزية وتكلمت الأملانية 
الق�س �صعيد عبود فاأتقن العربية وعّلمها، وتكلم الإجنليزية، بالإ�صافة اإىل اإتقانه 
التام للغة الأملانية كتابه وقراءة، كما تظهر ال�صرية الذاتية التي كتبها بخط يده عام 

.Kurrentschrift 1899 باللغة الأملانية وباحلرف الأملاين القدمي ال
اأثر وبال �صك  اللغات والثقافات مما  اإذن �صبت كرمية عبود يف جو متعدد 
على روؤيتها للعامل من حولها والذي �صناه لحقًا يتبلور عرب عد�صتها.وهذا مما 
اأن كرمية بحكم عالقات عائلتها قد تعرفت ومنذ �صغرها على  يقطع بال �صك 

هذه اللغات الثالث.

الدائرة العائلية
بلغت  عندما  اقرتنت  اأنها  نعلم  ولكننا  كرمية،  زواج  تاأخر  ملاذا  ندري  ل 
ربيعها ال�صاد�س والثالثني بيو�صف فار�س طايع من مرجعيون م�صقط راأ�س اأبيها، 
وكان حينها اإبن �صتة وثالثني �صنة حيث مٌت اإكليلهما يف 1930/8/31 يف كني�صة 
امليالد الإجنيلية اللوثرية، وكان زوجها يو�صف اأرماًل حيث كانت زوجته الأوىل 
فكانت  مهنته  اأما  ر�صيعًا.  طفاًل  له  تاركة  ب�صنتني  الثاين  زواجه  قبل  توفيت  قد 
اإذ عا�صا  الناجح،  بالزواج  اأن زواج كرمية ويو�صف مل يكن  التجارة. ويبدو  يف 
منف�صلني فبقي يو�صف يف مرجعيون مع طفله، بينما كانت كرمية تعمل وتتنقل 
بني بيت حلم والقد�س وحيفا. اإذ كتبت ليديا عبود يف 14 �صباط 1950 يف ر�صالة 
اإليا�س �صحادة والذي خلف والدها �صعيد يف من�صبه تقول:  اإىل الق�س  وجهتها 

»تويف والد �صمري )اأي يو�صف طايع زوج كرمية( من مده: مات فقرياً جائعًا عاريًا 
ومل يرتك لأولده �صيئًا لأنه كان قد باع اأكرث اأرا�صيه وكل عف�صه الذي بقي من 
كرمية و�رشف الدراهم مبذراً اإياها على اأ�صياء تافهة فكانت نهايته حمزنة«. ويبدو 
اأن الزواج من اأع�صاء العائلة املمتدة كان منطًا فكريًا �صائداً يف عقلية عائلة عبود، 
اإبراهيم  املعلم  من  ليديا يف 1940/6/9  الأ�صغر  كرمية  اأخت  تزوجت  حيث 
اإ�صكندر عبود اأ�صقر من �صكان يافا. ومل يع�س �صمري بعد اإنف�صال والديه مع اأبيه 
بل عا�س مع اأمه وجده يف بيت حلم، وبقي بعد وفاة والدته يف عهدة جده �صعيد، 
وبعد رجوع هذا اإىل مرجعيون، اإنتقل �صمري اإىل بيت خالته ليديا، اإذ كتبت هذه 

يف 2اآب 1950 تقول:
»�صمري مب�صوط ب�صحته ولكن بدون �صغل، فالأ�صغال يف لبنان �صعبة جداً 
واملعا�صات قليلة: اإن هم �صمري كبري علي لأين اأريده اأن ينفع نف�صه وهو يريد ذلك 
الربازيل حيث هاجر  الأمر ب�صمري يف  اإنتهى  يعاك�س.« وقد  الدهر  اأي�صًا ولكن 

اأوائل اخلم�صينيات من القرن الع�رشين.

الدائرة الوطنية
الأخرية  الفرتة  يف  ولدت  فقد  حياتها:  يف  زمنيتني  حقبتني  كرمية  عا�صت 
ال�صام  بالد  على  ت�صيطر  الإمرباطورية  هذه  كانت  حيث  العثماين  احلكم  من 
لحقًا  عرف  ما  بني  مغلقة  �صيا�صية  حدود  ثمة  هناك  يكن  مل  وبالتايل  باأكملها 
ال�صام  بالد  يف  الرتحال  دائم  عبود  �صعيد  الق�س  نرى  لذلك  وفل�صطني،  بلبنان 
الوا�صعة »يف فل�صطني و�رشق الردن و�صوريا ولبنان« ومن ناحية اأخرى وعندما 
وبالتايل  الأعلى  اجلليل  يف  اخليام  قرية  يف  ولد  اأنه  اأنه  كتب  الذاتية  �صريته  خط 
عرف الق�س نف�صه جغرافيًا ولي�س �صيا�صيًا، فهو ينتمي اإىل القرية اخليام واملنطقة 
اجلغرافية الأكرب/اجلليل الأعلى وذلك يف زمن مل تكن الهويات الوطنية ال�صيقة 
قد ت�صكلت بعد، فمن منظور اليوم كان �صعيد عبود لبنانيًا، ولكن من منظوره 
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اآنذاك مل يكن لبنانيًا ول حتى فل�صطينيًا بل »جليليًا«. وال�صيء نف�صه ينطبق على 
بيت حلم  كانت  عندما  عام 1893،  بيت حلم يف  فقد ولدت يف  ابنته كرمية، 
جزءاً من مت�رشفية القد�س العثمانية، ومن منظور اليوم تكون كرمية فل�صطينية واإن 

كانت بجذور لبنانية.

اإنتهت احلقبة الأوىل التي عا�رشتها كرمية مع اأنهيار الأمرباطورية العثمانية يف 
عام 1917 وما حلقها من تغيريات �صيا�صية يف ال�رشق الأو�صط اأدت اإىل تق�صيمات 
جديدة للمنطقة فو�صعت اأجزاء من ال�صام حتت الإنتداب الفرن�صي واأخرى حتت 
النتداب الربيطاين، و�صاءت الأقدار باأن يق�صم اجلليل الأعلى فيقع اجلزء ال�صمايل 
منه حتت النتداب الفرن�صي، وبالتايل ت�صري اخليام جزء من لبنان بينما تقع بيت 
حلم حتت النتداب الربيطاين لت�صري جزءاً من فل�صطني. ومما ل �صك فيه وكما يظهر 
من الوثائق املختلفة، فقد راأى الق�س �صعيد عبود وابنته كرمية باأنف�صهم جزءاً ل 
يتجزاأ من الن�صال الوطني الفل�صطيني، ويظهر ذلك جليًا يف الثالثينيات من القرن 
الع�رشين وخا�صة اإبان الإ�رشاب الكبري عام 1936. فقد كان الق�س �صعيد عبود 
من اأوائل الق�ص�س الذين تنبهوا خلطر احلركة ال�صهيونية على فل�صطني، بل وكان 
الق�س  وراح  الوطنية،  عن حقوقهم  يدافعون  انربوا  الذين  الالهوتيني  اأوائل  من 
�صعيد عبود يعقد ندوات اإجنيلية كل يوم خمي�س وذلك يف كني�صة امليالد الإجنيلية 
اللوثرية يف بيت حلم، ليعالج موا�صيع لهوتية ذات اأبعاد وطنية مثل: »ال�صهيونية 
والعهد القدمي«، »موقف ي�صوع من الوطن«، »اإ�صاءة ا�صتخدام الكتاب املقد�س«.
الكني�صة  تعريب  باجتاه  دفعوا  الذين  الق�ص�س  من  عبود  �صعيد  الق�س  كان  كما 
و�صعوا  الذين  الع�رشة  الأ�صخا�س  اأحد  كان  اإذ  فل�صطني  يف  اللوثرية  الإجنيلية 
ت�صم  اأن  اإىل  بيت حلم والتي كانت تهدف  العربية يف  الإجنيلية  الكني�صة  د�صتور 
اأفراد الكنائ�س اللوثرية يف كل من بيت حلم، بيت جال، بيت �صاحور واخلليل.

عن  تعّرف  راحت  التي  عبود«،  »كرميه  كرميته  على  ينطبق  ذاته  وال�صيء 
نف�صها اأنها »م�صورة �صم�س وطنية« »وامل�صورة الوطنية الوحيدة يف فل�صطني«. 

ودفنت،  ماتت  وهنا  ولدت  فهنا  فل�صطني  يف  حياتها  كل  كرمية  عا�صت  لقد 
تزوجت  اأنها  والنا�رشة وحيفا. ومع  والقد�س  بيت حلم  وعملت كم�صورة يف 
رجلها من مرجعيون اإل اأنها مل ت�صكن معه هناك، وبالتايل يحق القول اإنها اأول 

م�صورة �صم�س فل�صطينية.
توفيت كرمية يف عام 1940 وبعدها بثالث �صنوات يف 1943/11/22 
كرمية  ت�صهد  ومل  م�صتقلة.  دولة  لت�صري  الفرن�صي  النتداب  انتهاء  لبنان  اأعلنت 
ما  وهذا  الوطنية.  لهويتها  فهمها  على  اأثر  قد  كان  رمبا  الذي  التحول،  هذا 
حدث مع بع�س اأفراد عائلتها، فاأبوها الق�س �صعيد عبود ما اأن تقاعد من عمله 
كق�صي�ٍس يف كني�صة امليالد عام 1947 حتى قرر هو وابنته ليديا - ورمبا ب�صبب 
اأن  النكبة -  �صبقت  التي  الفرتة  فل�صطني يف  �صادت  التي  ال�صتقرار  حالة عدم 
الثاين عام 1948. ففي  �صهر كانون  اأوائل  راأ�صه وذلك يف  اإىل م�صقط  يرجع 
 1948 اآذار   14 يف  حررت  �صحادة  اليا�س  الق�س  اإىل  عبود  ليديا  من  ر�صالة 

كتبت تقول:
»حقق الله أمانينا وأعادنا إلى بالدنا مرة أخرى.... سفرتنا كانت متعبة وطويلة 
جداً: فقد قطعنا شرق األردن وسوريا ووصلنا إلى اخليام على شوط واحد. وكان 

وصولنا نحو منتصف الليل وحتت املطر الغزير«.
امل�صكلة التي واجهت ليديا اأن اأخاها من�صور بقي يف بيت حلم يف م�صفى 
والتي   - فل�صطني  من  ينقل  اأن  مبكان  ال�صعوبة  من  و�صار  الع�صبية،  الأمرا�س 
اأ�صبحت جزءاً من الأردن - اإىل لبنان. ويف 9 اآب 1949 من نف�س العام كتبت 
امل�صت�صفى  يبقي  اأن يتدخل كي  اإليا�س �صحادة تطلب منه  الق�س  اإىل  ليديا ر�صالة 

اأخاها من�صور هناك حتى ت�صتطيع اأن تكمل اأوراقه ليلتحق بها، قالت فيها:
»ابتداأت اأعمل له معاملة اأنه لبناين الأ�صل: وهذه تاأخذ مدة ل اأعرف طولها 
لأنه كفل�صطيني ممنوع بتاتًا اأن يدخل لبنان ويوجد من ي�صاعدين يف املداخالت 
فل�صطني: واإين  اإىل  ال�صفر  اأ�صتطيع  لنف�صي حتى  �صاأعمل معاملة  اإين  ثٌم  وغريها: 
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الأوراق  تت�رشع  فحاملا  مني:  لي�س  التاأخري  اإمنا  امل�صاألة  هذه  عن  متغا�صية  ل�صت 
�صاآتي بنف�صي واآخذه اإىل لبنان كلبناين مهاجر راجع اإىل وطنه«.

وبعد ذلك ب�صتة اأ�صهر كتبت ليديا يف ر�صالة اأرخت يف 1950/2/1 تقول:

»بعدما أكملت كتابة هذا التحرير، جاء مختار اخليام وقدم لي ورقة من الوزارة 
اجلنسية  إلى  ينضم  أن  طالب  نفسه  منصور  أن  إثباتًا  فيها  يطلبون  بيروت  من 
يتعذر  السلب  حال  وفي  األمر.  في  ينظر  اإليجاب  حال  وفي  وملاذا،  اللبنانية، 
أيها الصديق كم هي املسألة صعبة... وقد أخبرني املختار  إجابة طلبنا: فترى 
سأذهب  ذلك  ومع  فاشلة.  األرجح  على  املسألة  أن  النفوس  مأمور  لسان  على 
إلى بيروت وأكرر السعي واملداخالت واملصاريف الباهظة حتى إذا فشلت للمرة 
لبنانية  أنا  والهم.  احلمل  حتت  أهبط  أن  أكاد  إني  حاولت:  قد  أكون  األخيرة 

بواسطة الزواج وأخي فلسطيني«.

ليديا تعرب بها عن  التي راحت  الكيفية  الر�صائل هو  للنظر يف هذه  امللفت 
هويتها الوطنية، فناها تارة فل�صطينية واأخرى لبنانية، وال�صيء نف�صه ينطبق على 
روؤيتها لهوية اأخيها ف�صاعة هو فل�صطيني و�صاعة اأخرى لبناين ويبدو اأنها عا�صت 
�رشاعًا بني انتماءين كانا تارة جزاأين من هوية اأكرب واأعرق وتارة اأخرى متناق�صني 

منف�صلني.

الدائرية الفنية
اإن املتاأمل مليًا يف ال�صياق الذي ن�صاأت فيه »كرمية عبود« �صيجد اأن اأهلها 
يف  املثقفني  من  كانا  اأبويها  اأن  كما  مرهف،  فني  ح�س  تطوير  على  �صاعدوها 
ع�رشهما مقارنة باأترابهما، وقد �صبٌت »كرمية« يف بيت ذي ح�س لغوي مرهف، 
كتابته  بدليل  ثقافية  اهتمامات  له  كان  كما  والوعظ،  اخلطابة  فن  اأجاد  فاأبوها 
واإ�صداره كتابًا عن الأمثال العربية الدارجة، وكان له من الهتمامات ال�صيا�صية 

والوطنية ما جعل مكان عمله مركزاً لندوات ثقافية يف زمن مل تكن تعقد مثل 
جلوقة  قائداً  كان  اإذ  املو�صيقى  �صعيد  الق�س  واأجاد  كما  قبل  من  الندوات  هذه 
اأ�ص�صها يف مدينة بيت حلم واأ�صبحت حينها ذائعة ال�صيت، ومما يجدر ذكره اأن 
»ليديا عبود« اأخت »كرمية« قد اأجادت العزف على اجليتار، مما انعك�س ايجابًا 
يف نف�س كرمية وكانت البيئة مهيئة متامًا كي متتلك كرمية ذوقًا رفيعًا، وح�صًا فنيًا 

ونظرة اإبداعية.

ولكن ماذا عن فن الت�صوير؟ ل �صَك اأن البيئة الآنفة الذكر �صاعدت كرمية 
على الت�صال بعدد ل باأ�س به من امل�صورين. فالإر�صاليات الأجنبية عامة والإجنيلية 
لت�صوير  امل�صورين  ت�صتقطب  راحت  التي  املوؤ�ص�صات  اأوائل  من  كانت  خا�صة 
من  اخلال�س  و�صرية  املقد�س  بالكتاب  ارتبطت  التي  والأماكن  املقد�صة  الأر�س 
�صيئًا  بال�صورة احلية  لتنقل  ت�صتخدم م�صوراتها  اأخذت  اأخرى  جهة، ومن جهة 
وراحت  للعمل.  دعمًا  التربعات  جمع  بق�صد  التب�صريي  عملهم  عن  ملمو�صًا 
مدينة بيت حلم بكونها مهد امل�صيح، والتي ارتبطت بالذاكرة امل�صيحية ت�صتقطب 
اأي�صًا بيت حلم،  اإل وزار  امل�صورين، فما من م�صور زار فل�صطني  اأي�صًا جموع 
مهمًا  القد�س والتي �صكلت مركزاً  اإىل قرب بيت حلم من مدينة  بالإ�صافة  هذا 

للم�صورين الأجانب والأرمن والعرب يف فل�صطني.

لقد قيل الكثري، وكتب الكثري عن الت�صوير وفنونه يف مراكز الت�صوير يف 
كل من القد�س ويافا 32 ب ولكن ما مل يقال ومل يعرفه اأحد اأن كني�صة امليالد 
الإجنيلية اللوثرية وهي الكني�صة الأ�صغر ن�صبيًا كانت اأي�صًا مركزاً مهمًا يف تطوير 
الإجنيلية  امليالد  كني�صة  ويف  حلم  بيت  يف  فهنا  فل�صطني.  جنوب  يف  الت�صوير 
اللوثرية والتي كان الق�س �صعيد عبود راعيها، كان هناك جمموعة من امل�صورين 
بع�صهم عمل يف القد�س والبع�س الآخر يف بيت حلم ويافا، ولالأ�صف مل يذكر اأي 
منهم يف الدرا�صات الكثرية ال�صابقة التي كتبت، عن تاريخ الت�صوير يف فل�صطني، 
اإذ مل حتظ مدينة بيت حلم بدرا�صه حقيقية عن امل�صورين الذين خرجوا منها اأو 
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عملوا فيها، وان�صب كل الرتكيز على مدينة القد�س وم�صوريها. ل نعرف على 
يد َمْن ِمَن امل�صورين تتلمذت كرمية عبود، غري اأنها كانت تعّرف عن نف�صها اأنها 
اأْن  ما  اأّن  املوؤكد  من  ولكن  امل�صورين«،  اأ�صهر  عند  اجلميل  الفن  هذا  »تعلمت 
فتحت كرمية عبود عينيها على هذا العامل حتى راأت نف�صها حماطة مبجموعة من 
امل�صورين الذين كان والدها يتعامل معهم، وكانت على اطالع دائم بفنهم، ول 
بَد اأنها زارت هوؤلء امل�صورين كثرياً يف بيوتهم برفقة اأبيها، وراأتهم يف املنا�صبات 
يلتقطون ال�صور وراء هذه الآلة العجيبة التي اأثارت اإعجابها، وا�صتوطنت قلبها، 

وزادت من ولعها و�صغفها بها.

من ميعن النظر يف حميط كرمية عبود �صيكت�صف خم�صة من امل�صورين الذين 
انتموا لنف�س الكني�صة وكانت كرمية واأبوها على ات�صال وثيق بهم، وهنا يجدر بنا 
اأن ن�صتعر�صهم فرداً فرداً، خا�صة واأن البع�س منهم مل يذكر ول يعرف عنه الكثري 

ورمبا هذه هي املرة الأوىل التي ت�صلط الأ�صواء عليهم:

امل�صور الأول والأقدم يف حميط كرمية عبود كان يو�صف )جري�س( �صاهر 
اليا�س البوار�صي. ولد يو�صف يف بيت حلم يف 1876/10/2 وكان اأبوه �صاهر 
اأي�صًا  كان  ولكنه  ال�صورية  الأيتام  دار  يف  ال�صنعة  تعلم  قد  وكان  اأحذية  �صانع 
مدير مكتبة للكتاب املقد�س يف بيت حلم يف حي املدب�صة، اأما اأمه فكانت �صاره 
ابن  �صنلر  لودفيك  الق�س  ا�صتلم  اأن  الريادي. ويف عام 1884 وبعد  ق�صطنطني 
موؤ�ص�س دار الأيتام ال�صورية، رعاية كني�صة امليالد الإجنيلية اللوثرية يف بيت حلم، 
مت تاأ�صي�س عمل اإجنيلي يف اخلليل، وقرر لودفيك �صنلر اأن ير�صل �صاهر بوار�صي 
اإىل هناك ليوؤ�ص�س نواة مدر�صة اإجنيلية جديدة، هذا بالإ�صافة اإىل م�صتو�صف طبي 
تعّلم  اخلليل  يف  الإجنيلية  املدر�صة  هذه  يف  لإدارته.  لبناين  طبيب  ا�صتقطاب  مت 
يو�صف)جري�س(، قبل اأن يكمل درا�صته يف بيت حلم ومن ثم يف القد�س. وتظهر 
اأن يو�صف )جري�س( البورا�صي تزوج يف 1902/2/27 كان  الوثائق الكن�صية 
يعمل اآنذاك م�صوراً يف القد�س، وقد مًت زواجه على يدي الق�س �صعيد عبود اأبو كرمية.

من  اأبوهم  وكان  العائلة،  نف�س  من  فكانوا  الباقيني  الأربعة  امل�صورون  اأما 
كثرية،  ل�صنني  الطائفة  مركز خمتار  واحتل  بيت حلم،  مدينة  الإجنيليني يف  اأوائل 
مما يثبت وجود عالقة قوية بني الق�س �صعيد ب�صفته راعي الكني�صة وبني خمتارها 
خليل با�صيل وعائلته. لقد كانت عائلة با�صيل وبال �صك اأول واأ�صهر عائلة تدخل 
الت�صوير اإىل مدينة بيت حلم وتعمل فيه على مدى ثالثة اأجيال، كما اأن تراث هذه 
باأية  العائلة ولالأ�صف غري معروف، ومل حتتفظ الأجيال املتعاقبة من هذه العائلة 
�صورة اأو اأوراق ت�صاعدنا على تاأريخ هذه الفرتة واملهنة التي مار�صوها، وكل ما 

لدينا هو ما ا�صتطعنا اأن جنمعه من ال�صجالت الكن�صية فقط:

وهو  با�صيل،  خليل  توفيق  �صك  بال  كان  با�صيل  عائلة  يف  امل�صورين  اأول   اأ ( 
بتاريخ  حلم  بيت  يف  توفيق  ولد  الإجنيلية.  الطائفة  ملختار  الأكرب  البن 
اأيدي  على  تعمد  وقد  ميخائيل  كاتبه  والدته  وكانت   1888/11/15
الق�س لودفيك �صنلر يف كني�صة امليالد الإجنيلية اللوثرية يف 1888/12/22 
وتفيد ال�صجالت الكن�صية اأن توفيق كان م�صوراً يف بيت حلم عند زواجه 
الزواج  مبرا�صيم  قام  وقد   1910/1/1 يف  ياين  حنا  اأولغا  الآن�صة  من 
اأنه بقي م�صوًرا حتى  الق�س �صعيد عبود، كما وتظهرال�صجالت الكن�صية 
يف  با�صيل  توفيق  وتويف  خليل،  لبنه  مهنته  وّرث  بل  حياته،ل  طوال 

1961/2/7

على  وتعمد  بيت حلم يف 1910/10/12  ولد يف  با�صيل:  توفيق  خليل  ب( 
اأخت  عبود  ليديا  مع  الفوج  نف�س  وتثبت يف  بل  عبود  �صعيد  الق�س  يدي 
الت�صوير من والده توفيق. وتوؤكد ال�صجالت  امل�صورة كرمية، وتعلم مهنة 
الكن�صية اأن مهنته عند زواجه على يد الق�س �صعيد عبود من ماريا امل�صو يف 
اأنه ويف مطلع الأربعينات  1937/6/24 كانت يف الت�صوير ولكنه يبدو 
انتقل للعمل يف الت�صوير اإىل مدينة يافا، حيث بقي هناك حتى النكبة، رجع 

بعدها اإىل بيت حلم وبقي يف عمله م�صوراً حتى وفاته.
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اإليا�س.  اإليا�س با�صيل وهو حفيد خليل با�صيل ولكن لبنه  يو�صف )خليل(  جـ( 
ولد يو�صف يف بيت حلم يف 1896/3/1 وكانت مهنة والده اليا�س البناء، 
حيث عمل مع اأ�صهر املهند�صني الأملان يف بناء الكنائ�س اللوثرية وموؤ�ص�صاتها، 
اأما والدته فكانت عفيفة اإبراهيم كتاب. تزوج يو�صف )خليل( من جميلة 
ن�صطا�س من بيت حلم يف 1927/5/1 وقد اأجرى مرا�صيم الزواج الق�س 
�صعيد عبود، وبح�صب �صجالت الكني�صة كان يو�صف عند زواجه م�صوراً 
ومما يثبت عمق اأوا�رش ال�صلة بني عائلة با�صيل وعبود اأن كاترين عبود ابنة 
واملدعوة  با�صيل  يو�صف  لأبنة  اإ�صبينة  وقفت  الكربى  عبود  �صعيد  الق�س 
كارولني يوم معموديتها يف عام 1944، اأما يو�صف ف�صكن يف �صعفاط اإىل 

اأن تويف يف 1970/5/1

على  وتعمد   1921/3/15 يف  حلم  بيت  يف  ولد  با�صيل:  توفيق  مي�صيل  د( 
اأبيه  عن  ال�صنعة  اأخذ  وقد   ،1921/6/19 يف  عبود  �صعيد  الق�س  يدي 
اإذ تظهر ال�صجالت الكن�صية مهنته م�صوراً عند زواجه  وجده منذ �صغره 
الع�رشين حيث  القرن  ال�صتينيات من  يف 1937/6/1 وبقي كذلك حتى 
ترك هذه املهنة ليعمل يف �صناعة ال�صمع الع�صلي وبقي كذلك حتى مماته يف 
عام 2003. ل بد واأن كرمية عبود قد تاأثرت ببع�س هوؤلء امل�صورين وقد 
تكون قد تعلمت مهنة الت�صوير عند اأحدهم. ويبدو اأنها كانت على �صلة 
مع امل�صور C. Sawides يف حيفا، بدليل اأنها اإختارت اأن تلتقط �صورتها 

املهنية مع الكامريا اخلا�صة بها يف الأ�صتوديو اخلا�س به يف حيفا.

بل  م�صورة،  لكونها  بيت حلم  فريدة يف  ظاهرة  عبود  كرمية  تكن  مل  اإذن 
كانت كني�صة امليالد الإجنيلية اللوثرية تزخر بامل�صورين من عائلة بوار�صي وبا�صيل 
لتن�صم كرمية عبود اإليهم. ولكن احلق يقال اأن كرمية كانت ظاهرة فريدة كونها 

اأول اإمراأة يف فل�صطني حترتف الت�صوير.

وت�صريالدلئل اأن كرمية عبود كانت تعمل م�صوره يف النا�رشة )اأنظراخلتم( 
ويف حيفا )دار �صومط( والقد�س وبيت حلم حيث يبدو اأنها اأدارت ا�صتوديو يف 
بدليل  اأخرى  ت�صور يف مدن  والدها كما كانت  ي�صكن  اجلعار حيث كان  دار 
لنا  العمل فتحت كرمية  �صنة 1936. وبهذا  التثبيت يف اخلليل  ت�صويرها حلفل 
الن�صف  فل�صطني يف  الن�صوية يف  احلياة  نطل من خاللها على  نافذة مهمة جداً 

الأول من القرن الع�رشين.

2( كرمية عبود وجمموعاتها ال�سورية
قرن)1940-1915(،  الربع  يقارب  ما  كم�صورة  عبود  كرمية  عملت 
القد�س، حيفا والنا�رشة. وتركت  اأكرث من مدينة منها: بيت حلم،  وعملت يف 
الكثري من ال�صور، بع�صها معروف والبع�س الآخر ما زال خمفيًا. ويبدو اأن هناك 

�صتة جمموعات خمتلفة ل�صور كرمية عبود ميكن اإيجازها فيما يلي:
الكثري  كامرياتها  ور�صدت  عائلية،  كم�صورة  خا�صة  عبود  كرمية  عملت   )1
كبرية  جمموعة  اأن  �صك  ول  الفل�صطينية،  والعائالت  والأطفال  الن�صاء  من 
عمليه  ي�صعب  مما  العائالت،  هذه  ومازالت يف عهدة  كانت  �صورها  من 
واأملي  تندثر.  األ  ناأمل  والتي  املتناثرة  الأوىل  املجموعة  جمعها. هذه هي 
اأن ي�صاعد هذا الكتاب الكثري من العائالت على مراجعة �صورها القدمية 

للتعرف على هوية امل�صور/ة الذي التقط هذه ال�صور.
بع�س  ت�صري  اإذ  عائلتها.  عهدة  يف  كانت  كرمية  �صور  من  الثانية  املجموعة   )2
مل  ليديا  واأختها  �صعيد  اأباها  اأن  اإىل  عليها  احل�صول  اإ�صتطعنا  التي  الر�صائل 
ياأخذا هذه ال�صور معهما بل تركاها يف بيتهم الكائن يف بيت حلم، وبعد 
ذلك طلبا من الق�س اليا�س �صحادة اأن ير�صلها اإىل لبنان. ففي ر�صالة لليديا 
عبود موؤرخة يف 1949/4/3 كتبت ليديا اإىل الق�س اليا�س �صحادة ر�صالة 

تقول فيها:



ميالد كني�صة - تاريخ كني�صة امليالد الإجنيلية اللوثرية يف بيت حلم 295كرمية عبود: رائدة الت�صوير الن�صوي يف فل�صطني294

»من جهة األغراض التي تخصنا فإني أكلفك أن تعمل بها ما تشاء: فقط أرجوك 
كرمية...  املرحومة  شغل  الصور  الفوتوغرافية:...  الصور  على  لي  حتافظ  أن 
تزال  ال  كانت  فإذا  سمير...  ابنها  إلى  تبقيها  أن  أرجو  موجودة  كانت  فإذا 
مستعدة  وإني  الفوتوغرافية  الصور  مع  بالبريد...  لي  ترسلها  أن  أرجو  موجودة 

تكاليفها«. بدفع 

لالأ�صف ل نعرف م�صري هذه ال�صور؟ هل اإ�صتطاع الق�س اليا�س �صحادة اأن 
بقيت يف عهدتها  ا�صتلمتها؟ وهل  لبنان؟ وهل  اإىل  اإليها  اأر�صلها  يجدها؟ وهل 
يف اخليام، اأم اأن ابنها �صمري اأخذها معه اإىل الربازيل؟ اأ�صئلة كثرية ل جند لالأ�صف 
جوابًا �صافيًا لها، ولكننا ناأمل اأن يكت�صف اأحدهم يومًا هذه ال�صور العائلية لكرمية 

عبود.

اأما املجموعة الثالثة فنعرف اأنها يف عهدة رجل اإ�رشائيلي يدعى بوكي بوعاز   )3
وهو تاجر اأنتيكا. وبح�صب رواية اأحمد مروات فاإن هذه املجموعة الثالثة 
مكونة من ثالثة جملدات وحتوي زهاء 400 �صورة هي �صور ملواقع اأثرية 
وتاريخية يف فل�صطني اإبان النتداب الربيطاين، وبح�صب نف�س امل�صدر فما 
اأو  اأن يك�صف عنها  ياأبى  زالت هذه املجموعة يف يدي هذا التاجر الذي 

يبيعها.

اأما املجموعة الرابعة فهي تلك التي نن�رش جزءاً منها يف هذا الكتاب والتي   )4
وتتكون  بوعز«  »بوكي  التاجر  نف�س  يدي  يف   2006 �صنة  حتى  كانت 
بح�صب رواية »اأحمد مروات« من جملدين والتي بادلها مع ال�صيد اأحمد 
اأن ي�صتبدل هذه  اأن بوكي بوعز ر�صي  مروات مقابل توراة قدمية، ويبدو 
ال�صور بالتوراة - لقناعته اأنها يف جمملها �صور �صخ�صية كما مل يكن يعرف 
بالدقة ملن تكون هذه ال�صور، وبالتايل فقيمتها لي�صت كقيمة ال�صور التي 

ترتبط بالأماكن الأثرية والتاريخية.

حوايل  من  وتتكون  عبود  و�صفيقة  متيل  جمموعة  هي  اخلام�صة  املجموعة   )5
300 �صورة كانت بعهدة ال�صيد دعيب�س عبود يف النا�رشة وهي اليوم يف 

اأر�صيف النا�رشة والتي نن�رش جزءاً مهمًا منها يف هذا الكتاب.
بعد�صة  اأخذت  عبارة عن �صور  فكانت  والأخرية  ال�صاد�صة  املجموعة  اأما   )6
كرمية عبود وا�صتطعنا ر�صدها واحل�صول عليها اإما من اأر�صيفات كن�صية اأو 
من جمموعات �صخ�صية كمجموعة الق�س اليا�س �صحادة واملوجودة حاليًا 

عند حفيدته د. نهى خوري، عميدة كلية دار الكلمة يف بيت حلم.

املجموعة  هذه  الأوىل  وللمرة  ونن�رش  نوثق  اأن  الكتاب  هذا  يف  وي�رشنا 
ال�صورية املميزة لن�صعها بني يدي القارئ ليتعرف من خاللها على اأول م�صورة 

ن�صوية فل�صطينية. 

مميزات املجموعة ال�سورية املن�سورة
تتميز هذه املجموعة التي نن�رشها اليوم مبا يلي:

طويلة  �صنني  عرب  عبود  لعائلة  �صوراً  توثق  اأنها  املجموعة  هذه  يف  املهم   )1
مثياًل يف  له  النتداب ل جند  فل�صطينية زمن  تاريخ عائلة  توثق  مما يجعلها 

عائالت فل�صطينية اخرى.
ومن الأهمية مبكان اأن كرمية عبود لكونها امراأة، فقد التقطت عد�صتها الكم   )2
الهائل من ال�صور خا�صة للن�صاء والأطفال والتي بوا�صطتها ن�صتطيع التعرف 
على جوانب كثرية من احلياة الجتماعية يف فل�صطني يف فرتة النتداب. 
ومن ميعن النظر يف هذه املجموعة من ال�صور ل بد واأن ي�صيبه الذهول من 
الألب�صة  اأنواع  يف  واملتمثل  املحدود  غري  والثقايف  احل�صاري  التنوع  روؤية 
وال�صبان.  الأطفال  لبا�س  اأو طريقة  ال�صعر،  ت�صفيف  اأو  املختلفة،  الن�صائية 
لبيعه  يلتقط  مل  ال�صور  هذه  من  الأكرب  الكم  اأن  املجموعة  هذه  واملهم يف 
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املقد�صة،  لالأر�س  ال�صت�رشاقي  النمط  ليوؤكد على  ياأتى  مل  وبالتايل  لل�صّياح 
بل ي�صكل الكم الأكرب منها �صوراً عائلية تر�صد احلياة الجتماعية لعائالت 
فل�صطينية متو�صطة احلال يف فرتة النتداب. ومن يتاأمل يف هذه ال�صور ل 
بد واأن ي�صت�صعر مدى التطور الذي �صاد هذه احلقبة من تاريخ �صعبنا قبل اأن 

ترجعنا النكبة ع�رشات ال�صنني اإىل الوراء.
يف  �رشعة  اآخر  اعتربت  التي  امللونة  ال�صور  ببع�س  املجموعة  هذه  تتميز   )3
ع�رشها، حيث مل يكن الت�صوير امللون قد انت�رش بعد، اإذ اأخذ بع�س امل�صورين 
حماولت  عدة  هنا  ونرى  الزيتية.  بالألوان  القدمية  ال�صور  على  ير�صمون 
على  الختبارات  جتري  كانت  اأنها  ويبدو  ال�صور،  بع�س  لتلوين  لكرمية 
اإليه مل�صات  اللون علها جتد اللون الأف�صل الذي يحاكي الواقع اأو ي�صيف 

جديدة.

وبالتايل ت�صكل هذه املجموعة من ال�صور كنزاً ل ي�صتهان به، ومراآة حلقبة 
تاريخية مهمة يف تاريخ فل�صطني احلديث، كما وت�صكل نافذة على احلياة العائلية 
اإن حقيقة وجود امراأة م�صورة  العهد الربيطاين.  اإبان  لطبقة اجتماعية متو�صطة 
فل�صطينية منذ بداية عهد النتداب الربيطاين، وقبل وجود م�صورات يهوديات 
العربية م�صاحة جديدة لتحقيق  املراأة  فيه  اإمنا ي�صكل بحد ذاته قفزة نوعية حتتل 

ذاتها وللو�صول اإىل م�صاواة تامة مع الرجل.

تركة كرمية عبود ال�سورية
مل يكن من ال�صهل التحقق من �صحة ال�صور التي ن�صبت اإىل كرمية، فلقد 
اختلطت مبئات ال�صور التي ن�صبت اليها بحق اأو بغري حق، ولكن بعد التق�صي 
والبحث والتمحي�س والتدقيق تبني يل اأن الكثري من ال�صور التي ن�صبت لكرمية، 
ل ميكن اأن تكون لها باأي حال من الأحوال كونها اأخذت اإما بعد وفاتها، اأو 
اأنها كانت �صمن جمموعة �صورية مل تكن متت لكرمية عبود ب�صلة من قريب اأو 

بعيد. لهذا كان لزامًا علي اأن اأدقق واأن اأفرز ال�صور واأ�صعها بح�صب اأ�صالتها. 
لذلك فقد قمت بالتدقيق يف جمموعة ال�صور التي وردتني وق�ّصمتها اإىل الأق�صام 

التالية:
ال�صورة  امل�صورة على خلف  بدليل وجود ختم  بعد�صة كرمية عبود  �صور   )1

وقد بلغ عدد هذه ال�صور 14.
�صور ل حتمل ختم كرمية وهي يف الغالب لأفراد من اأ�رشة كرمية ولكن ميكن   )2
القول اأنها - ومن �صبه املوؤكد - من اأعمال كرمية ويبلغ عدد هذه ال�صور 

.65
�صور من املرجح اأن تكون قد التقطت بعد�صة كرمية وذلك بناء على جمموعة   )3

من املعايري ويبلغ عددها 17.
تدل  قرائن  اأو  يوجد دلئل  اأن تكون لكرمية ولكن ل  املحتمل  �صور من   )4

على ذلك.
�صور ل ميكن اأن تكون لكرمية وذلك ب�صبب وجود اأختام اأخرى عليها.  )5

نعرفهم  قد  اآخرين  اأخذت مل�صورين  فيها كرمية عبود ولكنها  �صور تظهر   )6
اأول نعرف عنهم �صيئًا.

واأخرياً ولي�س اآخراً فهناك اأمور عديدة متيزت بها كرمية عبود عن غريها من 
امل�صورين يف فل�صطني:

كانت كرمية وبحق اأول امراأة تقتحم �صلك الت�صوير، يف عامل كان الت�صوير   �
الت�صوير  برائدة  ت�صميتها  يحق  ولهذا  الرجال،  على  حكراً  زال  ما  فيه 
الن�صوي يف فل�صطني. ومن اجلدير ذكره اأن كرمية مل تكن امل�صورة الأوىل 
يف الو�صط العربي فح�صب بل ويف الو�صط اليهودي اأي�صًا، اإذ هي �صبقت 

امل�صورات اليهوديات.
كانت كرمية مميزة بكونها م�صورة بيتية، اإذ اكت�صفت كرمية اأن هناك �صوقًا   �
للت�صوير يف البيوت يتالءم مع الطبيعة املحافظة للعائلة الفل�صطينية و�صعوبة 
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و�صول الن�صاء والأطفال اإىل ا�صتوديوهات الت�صوير، فخطر ببالها فكرة 
التوجه اإىل البيوت للتقاط �صور الن�صاء والأطفال والعائالت باعتبارها 
اأمام  الطريق  فتحت  وبذلك  قبل،  من  اأحد  اإليها  ي�صبق  مل  رائدة  خطوة 

توثيق �صور �رشيحة مهمة يف املجتمع الفل�صطيني.

كانت  التي  احلركة  حرية  هي  عبود  كرمية  حياة  يف  حقًا  النظر  يلفت  مما 
من  الأول  الن�صف  يف  الن�صبيني  والأمن  ال�صتقرار  فرتة  لعبت  وقد  بها.  تتمتع 
فرتة النتداب الربيطاين - بالإ�صافة اإىل م�صاريع البنية التحتية التي �صملتها، من 
�صوارع ونظم موا�صالت والبدء يف اإ�صتخدام ال�صيارات - دوراً يف حرية احلركة 
التي كانت تتمتع بها، اإىل جانب اإىل عدم وجود حدود مغلقة بني بلدان ال�رشق 
الأو�صط، وهذا ما تظهره بو�صوح �صورها يف القد�س اأو التي التقطت على نهر 

الأردن ويف بعلبك وبانيا�س.
وبالرغم من ذلك فاإن املرء يقف منده�صًا اأمام احلرية التي ا�صتطاعت امراأة 
فل�صطينية يف الن�صف الأول من القرن الع�رشين اأن حتققها لنف�صها، فقد عا�صت 
وابنها  بينما عا�صت هي  بقي يف مرجعيون  الذي  منف�صلة جغرافيًا عن زوجها 

�صمري جل وقتهما يف بيت حلم.
اإن املتتبع حلياة كرمية عبود ل بد واأن ي�صل اإىل نتيجة مفادها اأن كرمية عبود 
اإمنا كانت نا�صطة ن�صوية فل�صطينية يف حركة كانت قد اأخذت بالتبلور يف فل�صطني 
بدليل قيام جريدة الكرمل يف �صهر حزيران عام 1924 بن�رش اإعالن يدعو اإىل دعم 
هذه امل�صورة الوطنية. وكانت جريدة الكرمل ممثلة بال�صيدة �صاذج ن�صار زوجة 
ال�صحفي و�صاحب اجلريدة جنيب ن�صار قد راحت يف الع�رشينيات والثالثينيات 
من القرن الع�رشين بتخ�صي�س مقالت وم�صاحات ومن ثٌم �صفحات خا�صة يف 
جريدتها لدعم احلركة الوطنية الن�صوية، ومن املثري حقًا اأن جند كرمية عبود حتظى 

باأحد اأوائل هذه الإعالنات.

اأدركت قبل  اأعمال  امراأة  اأنها كانت  اأهم ما مييز كرمية  ولكن رمبا كان   �
فل�صطينية،  مدينة  من  اأكرث  لتغطي  اأعمالها  رقعة  تو�صيع  اأهمية  الرجال 
اأ�صتوديوهات  فاأدارت لها يف مطلع الع�رشينيات من القرن التا�صع ع�رش 
يف كل من النا�رشة وحيفا، وبيت حلم وكانت دائمة التنقل بينها. ويبدو 
اأنها ا�صتفادت من �صبكة عالقاتها الجتماعية لإقامة �صتوديوهات خا�صة 
بها، ففي النا�رشة ل بد واأنها ا�صتخدمت دار بنات عمومتها متيل و�صفيقة 
كا�صتوديو للت�صوير خا�س بها، كما واأ�ص�صت اأ�صتوديو اآخر يف حيفا يف 
دار �صومط، وعلى الأغلب يدور احلديث هنا عن دار كل من جورج 
وكانت  ال�صورية،  الأيتام  دار  يف  در�صا  قد  كانا  اللذان  �صومط  وعزيز 

دارهما مكان املدر�صة الإجنيلية يف حيفا اليوم.

واأخرياً وكما يبدو من ال�صور كان لكرمية عبود اأ�صتوديو اأو مقر ثالث يف 
بيت والدها الق�س �صعيد عبود يف بيت حلم. وبذلك تكون كرمية عبود قد �صبقت 
امل�صورين الرجال يف فل�صطني لأنها مل تكن م�صورة حملية فح�صب، بل م�صورة 

وطنية �صملت اأعمالها �صائر اأرجاء الوطن: و�صطه و�صماله وجنوبه.

نهاية م�سورة
اأخوها جنيب  تويف  فلقد  بالهنّي.  عبود  عائلة  ال�صحي يف  الو�صع  يكن  مل 
عام  �صبابه  ريعان  الثاين )كرمي( وهو يف  الأخ  تويف  زال ر�صيعًا، كما  ما  وكان 
وحالة  كاآبة  من  حياته  طوال  عانى  فلقد  من�صور  الثالث  اأخوها  اأما   ،1921
نف�صية �صعبة مما اأوجب اأن يق�صي جل عمره يف م�صحة لالأمرا�س النف�صية. كما 
واأ�صيبت اأختها ليديا بداء ال�صل، ورمبا كان هذا املر�س قد اأ�صاب اأع�صاء اآخرين 
�صنّي  ففي  بامل�صتقرة،  ال�صحية  من عائلة كرمية. هذا ومل تكن حالة كرمية عبود 
الق�س  اأبوها  فكتب  احلمى،  من  لنوبات  تتعر�س  كرمية  راحت  الأخرية  عمرها 
�صعيد يف 2/�صباط/1940 اإىل متيل عبود ر�صالة جاء فيها: »بقيت احلمى مالزمة 
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كرمية جملة اأيام وقد �صار هذا اعتيادي عندنا: فاإذا ا�صرتاحت ب�صعة اأيام فلكي 
تعود احلمى فتهاجمها وحتف جزءاً اآخر ولو قلياًل من عافيتها.

 1940/4/27 يف  عبود  كرمية  توفيت  �صهور  بثالثة  الر�صالة  هذه  وبعد 
كلوي  ف�صل  نتيجة  عامًا  والأربعني  ناهزال�صبعة  عمر  عن  حلم  بيت  مدينة  يف 
الكني�صة  مقربة  يف  التايل  اليوم  يف  ودفنت   )Uremia hydrophone double(
رائدة عربية وم�صورة عريقة وخملفة وراءها  ق�صة  اللوثرية طاوية معها  الإجنيلية 

اإرثًا ح�صاريًا مميزاً.

ملحق رقم 3

من دار الندوة الدولية إلى مجموعة ديار

رنـا خوري

ال�صياق  عن  مبعزل  يكون  اأن  ميكن  ل  الدولية  الندوة  دار  عن  احلديث  اإن 
اأ�صبحت عليه  ما  اإىل  الندوة  التمعن يف م�صرية ومنو دار  فعند  الزمني واملكاين. 
بهذا  متاأثرة  الفل�صطيني،  بال�صياق  الرتباط  كل  مرتبطة  نراها  ديار،  من  الآن 
املحيط وموؤثرة به اأي�صا �صاعية لربط احلا�رش بامل�صتقبل، اأو بالأحرى �صاعية لربط 
امل�صتقبل مبا ميكن عمله باحلا�رش. لهذا فلي�صت م�صادفة اأن تكون ما تكون عليه 
بان موؤ�ص�صها  له عالقة  ال�صياق  بهذا  ارتباطها  الدولية حاليا، وعمق  الندوة  دار 
ومديرها هو رمز من رموز الالهوت الفل�صطيني. ولي�س بامل�صادفة اأي�صا اأن من 
ل�صليمان  الأخري،  الع�صاء  لوحة  حدى(  على  بناياتها  اأخذنا  )اإذا  معاملها  اأ�صهر 
من�صور، اأو لوحات ال�صيد عادل نا�رش بحيث اأن امل�صمون هو اآيات من الكتاب 
املقد�س يف قالب كليجرايف يدل على الرتباط بالثقافة العربية، اأو لوحة اأحمد 

اأبو هنية »امل�صيح يف ال�صياق الفل�صطيني« وهلم جرا.
مراحل  باأربعة  مرتبطة  اأجدها  »ديار«  اإىل  وم�صريتها  الندوة«  »دار  فتاريخ 

وهي:

1( املرحلة الوىل: 1989-1994 )التح�سري(
ان ق�صة دار الندوة بداأت يف قبو كني�صة امليالد، املبنى ال�صفلي الذي ُهِجر 
الثمانينات  اأواخر  وذلك  بداخله  الرتاب  من  اأكوام  وتراكمت  عديدة  ل�صنوات 

وبداية الت�صعينيات من القرن املا�صي.
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املكان  وتاأهيل  الأوىل،  الفل�صطينية  بالنتفا�صة  الفرتة  هذه  ارتبطت   
واإعادة ترميمه »وانتفا�صته« كانت اخلطوة الوىل يف فكر مبدع وم�صرية مميزة 
وفريدة من نوعها ت�صعى لتاأهيل، واإعادة بناء املجتمع الفل�صطيني ب�صكل كامل 
و�صمويل. يف ذلك الوقت )يف اأوج النتفا�صة الوىل( كانت فكرة ترميم املباين 
القدمية جديدة، �صبقت العديد من املبادرات واملراكز التي تعنى الآن باحلفاظ على 
املباين القدمية. ولكن عملية التاأهيل واأهميتها مل تكن لإعادة احياء مبنى مهجور 
لتحويله اإىل متحف مثاًل، فالأهم هو الفكر الذي دعم و�صاحب اإعادة التاأهيل 
وهو ال�صيء اجلديد يف فل�صطني. فالبد من الت�صديد على اأن هدف املكان املرمم 
هو توظيف وفتح جميع مرافقه ل�صتخدام املجتمع املحلي بجميع اأطيافه ب�صكل 

فعال ويومي، مما جعل من هذا املكان بارقة اأمل مل�صتقبل فل�صطيني م�رشق. 
واملكان لي�س احلجر بل الروؤية التى حتث على الفعل والن�صاط. فروؤية دار الندوة 
عملية  كانت  البداية  فمنذ  البداية.  بداية  كانت  ال�صباب،  دور  تفعيل  وهي  األ 
فكان  والأجنبية.  الفل�صطينية  ال�صبابية  املجموعات  من  العديد  مب�صاركة  الرتميم 
من املهم بعث روح التطوع وامل�صاركة ال�صعبية الوا�صعة لنتاج مركز جديد كدار 

الندوة، والتاأكيد على اأن هذه الدار هي نتاج عمل جماعي.

2( املرحلة الثانية: 1995-1999 )التاأ�سي�س(
يف 28 اأيلول 1995 افتتحت دار الندوة الدولية ر�صميا، ر�صالتها كانت 
عام،  ب�صكل  املحلي  واملجتمع  الفرد  ومتكني  »تعزيز  وهي  البداية  منذ  وا�صحة 
بالدرجة  الرتكيز  اأن  من  وبالرغم  وجمتمعه«.  م�صتقبله  بناء  يف  فعال  دور  لأخذ 
اأن  مثال  ال�صدفة  )فلي�س من  والن�صاء،  ال�صباب  قطاع  زال على  الوىل كان وما 
60% من املوظفني هم ن�صاء »�صابة«، يحتلون اعلى املراكز يف الهرم الوظيفي(، 
الندوة  دار  اأن  اأي  اللحد«،  اإىل  املهد  يزال »من  املوؤ�ص�صة كان ول  �صعار  اأن  ال 

الدولية للجميع بغ�س النظر عن اجلن�س والنوع والعمر والنتماء والدين.

الذي  »املكان  وتعني:  القري�صي  الزمن  اإىل  الندوة  دار  ت�صمية  تعود   
يجتمع به القوم للتباحث يف اأمور الهامة لالمة« ولكن مع ا�صافة كلمة »الدولية«، 

ات�صتعت الروؤيا لت�صمل الدار احلركة امل�صكونية برمتها.
الفل�صطيني، حيث  والتاريخ  ال�صياق  تغيرياً جذريًا يف  �صهدت  الفرتة  هذه 
بيت حلم، ودار  املدن، ومنها  بع�س  ا�صتلمت  قد  الفل�صطينية كانت  ال�صلطة  اأن 
بناء جمتمع  امل�صاهمة وامل�صاركة يف عملية  القيادية  املوؤ�ص�صات  الندوة كانت من 
العمل  ور�س  التوعوية  للربامج  طرحها  خالل  من  وقوي  �صليم  فل�صطيني  مدين 
انخراط  اعادة  برامج  اإىل  ا�صافة  الن�صاء(،  �رشيحة  على  بالأخ�س  )الرتكيز  الخ 
)مثل نادي اخلريجني( والذي لقى جناحًا باهراً تلك الفرتة الزمنية، والذي �صعى 
الفل�صطينيني اجلدد من دول خمتلفة بهدف وقف هجرة  لعادة دمج اخلريجني 

العقول اأي�صا.
يف  طرح  الذي  ال�صيلة،  ال�صياحة  بربنامج  اأي�صًا  الفرتة  هذه  ومتيزت 
ومن  عام 1992،  البديلة  لل�صياحة  برنامج  كاأول  الندوة  دار  قبل  من  فل�صطني 
خاللها توجت فل�صطني ولأول مرة بجائزة عاملية TODO !1996«« لل�صياحة 

امل�صوؤولة اجتماعيا.
يف نهايات هذه احلقبة الزمنية، بداأت رحلة التو�صع لدار الندوة من ناحية 
امل�صتهدفني والعالقات  الت�صغيلية وعدد  الب�رشية واملوازنة  التحتية واملوارد  البنية 
الور�س  الفرتة،  وقعتها هذه  التي  الب�صمات  واأهم  والعاملية.  املحلية  وال�صبكات 
الفنية و«مركز الكهف للفنون احلرف«، وتقدميه العديد من الربامج التدريبية يف 

جمال احلرف اليدوية.
اأمالك  من  دومنًا   26 قرابة  ا�صتعادة  هو  اأكرث  الزمنية  الفرتة  هذه  مييز  وما 
الكني�صة الإجنيلية اللوثرية يف بيت حلم، لت�صري مقراً لكلية دار الكلمة، وهو يف 
الندوة الدولية بالتو�صع  موقع جغرايف اخر )جبل مرير(، مما �صمح ملوؤ�ص�صة دار 

وبناء العديد من املن�صئات الأخرى.
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3( املرحلة الثالثة:
2000-2005 »رغم الدمار... خيارنا ال�ستمرار/البتكار...«

رغم ال�صعاب خالل فرتة النتفا�صة الثانية، واملتمثلة يف الدمار الذي اأحلقه 
اجلي�س ال�رشائيلي مبدينة بيت حلم )مبا يف ذلك مبنى دار الندوة الدولية( وغريها 
العديد من الجنازات والنقالت  ا�صتطاعت حتقيق  الندوة  دار  اأن  ال  املدن.  من 
النوعية تعميقًا لقيم وروح ور�صالة هذه املوؤ�ص�صة. وحتديدا يف هذه املرحلة بداأت 
دار الندوة الدولية بالنت�صار والتغلغل يف املجتمع الفل�صطيني بن�صاطاتها املختلفة 

واملتنوعة، لتاأخذ ال�صكل الذي هي عليه الآن.
من  عدد  على  كتب  ال�ستمرار/البتكار...«  خيارنا  الدمار...  »رغم  �صعار 
اليافطات والرايات واملطبوعات املتنوعة، واأهمها على باب دار الندوة الدولية 
ومركز الكهف املدمر، لتعك�س �صيا�صة حياة منافية لواقع موؤمل مغمو�س بالياأ�س، 
جديد  واقع  لتفر�س  وبناء،  اأمل  ب�صي�س  من  حملته  وما  الر�صالة  هذه  فجاءت 

يتحدى ويقاوم من اأجل ال�صتمرارية والبتكار يف ظل الدمار. 
وتاأيداً مل�صرية »ال�صتمرارية والإبتكار« كانت بداية انطالقة اأهم التو�صعات 
اأي  يف  لها  مثيل  ل  باعتقادي  التي   - املتعددة  »ديارها«  وتكوين  لدارالندوة 

موؤ�ص�صة وطنية اخرى بهذه ال�رشعة.
2000 افتتاح مدر�صة دار الكلمة على جبل مرير

2000 تاأهيل مبنى املدر�صة اللوثرية القدمية وانتقال الدارة اليها 
2003 افتتاح م�رشح ومركز موؤمترات الدار 

2003 افتتاح مركز دار الكلمة لل�صحة املجتمعية
      )عيادات خارجية ومركز لياقة(

2003 افتتاح مركز بيت حلم لالعالم 
2004 اعادة ترميم وافتتاح نزل اأبو جربان

الهو�س  لي�س  املتعددة،  والدور  وامل�صاريع  ال�صتثمارات  هذه  من  الهدف 
مب�صاريع البناء مثال، فالفكرة كانت وا�صحة منذ البداية هادفة للنهو�س بالن�صان 
معه  والتعامل  وم�صتدمي،  ايجابي  ب�صكل  دوره  وتعزيز  الفل�صطيني  واملجتمع 
الندوة  دار  طورت  فلهذه  والنواحي.  اجلوانب  خمتلف  ومن  �صمويل،  ب�صكل 
ادوات وو�صائل خلدمة العقل/الفكر )التعليم الر�صمي وغري الر�صمي - املدر�صة 
الب�رشي )ال�صحة اجل�صدية والذهنية/ال�صحة  امل�صتمر(، واجل�صد  والكلية/التعليم 
والدار  الكهف   - )الثقافة  الروحانية  الروح/اجلوانب  هو  والأهم  املجتمعية(، 
ودار الندوة ون�صاطاتها املجتمعية املتنوعة(. هنا كان من املهم اتباع هذا النهج، 
مرتي  الدكتور  الق�س  قول  بح�صب  الأر�س«،  على  اإيجابية  حقائق  »خلق  اأي 

الراهب.
يف هذه املرحلة من عمر دار الندوة الدولية، جاء الهتمام والرتكيز ب�صكل 
املرئي/  - )الب�رشي  انواعها  مبختلف  والفنون  واملو�صيقى  الثقافة  على  جذري 

وتعطي  الذات  عن  للتعبري  الو�صيلة  فهي  بالهوية  مرتبطة  الثقافة  لأن  الدائي(، 
مالمح �صعب. فهي مقاومة مبدعة. 

الروؤيا الثقافية املتبلورة يف كيان دار الندوة الدولية، جاءت لربط الن�صان 
اأنحاء العامل ولتو�صيل الرواية الفل�صطينية، خا�صة يف  الفل�صطيني مبثيله يف باقي 
هنا  التنف�س«،  فن  هي  »الثقافة  علينا،.  فر�صه  ا�رشائيل  الذي حتاول  العزلة  زمن 
اأقتب�س من الق�س الدكتور مرتي الراهب، من اأحدى اأهم مقالته باللغة الجنليزية، 

بعنوان »الثقافة كفن للتنف�س«. 
فاأ�صبحت دار الندوة عنوان مهم للثقافة يف فل�صطني، خ�صو�صا ببناء م�رشح 
ومركز موؤمترات الدار، ومركز الكهف للفنون واحلرف ومركز بيت حلم لالعالم 

وغريها، فمرافق الدار وجتهيزها اأتاحت ملثل هذه املكانة الثقافية. 
هذه  على  ومعربة  وا�صحة  فكرة  لإعطاء  قويني  مثالني  هنا  اأبرز  اأن  اأردت 

الفرتة:
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عام  حلم  لبيت  ال�رشائيلي  والجتياح  الدمار  جتربة  من  املالك/الزجاج:   )1
 Stained 2002، مت جمع �صظايا الزجاج املك�رش لعمل »مالك« بوا�صطة
وال�صالم.  والعدل  المل  عالمات  اهم  من  وهو   ،Glass Technique
فاقت�صاديا  ناجحني،  اأعمال  ن�صاء  الن  اأ�صبحن  به  عملن  الذين  والن�صاء 
ا�صتطاعوا مللمة �صظايا وفتات حياتهم وو�صعها يف قالب جديد. اأي�صا هذا 
العمل له قيمة بيئية وجمالية من ناحية اإعادة ت�صنيع زجاج واملخ�ص�س الآن 

لأغرا�س فنية.
مبواجهة  قامت  موؤ�ص�صة  اأول  كانت  رمبا  الدولية  الندوة  دار  اجلداريات:   )2
اجلدار بطريقة مبدعة فنية عام 2003، وذلك عن طريق ر�صم جداريات 
ر�صم  الذي   )Bansky( الفنان  قبل  هذا  وكان  العن�رشي.  اجلدار  على 
جداريته على اجلدار. حيث قمنا با�صتقبال 3 فنانني من املك�صيك واأتيحت 
لهم الفر�صة للر�صم يف مدن خمتلفة منها بيت حلم، قلقيلية، وابو دي�س حتت 

.)Defacing the Wall( م�رشوع

4( املرحلة الرابعة: 2006 - الآن )مرحلة املاأ�س�سة الكاملة والن�سج(
املجل�س  انتخابات  مرحلة  الفل�صطيني،  ال�صياق  يف  الفرتة  هذه  �صهدت 
الت�رشيعي والنق�صام الداخلي وت�صاعد املمار�صات ال�رشائيلية واجلدار وم�صادرة 
اجلذرية  للحلول  والإفتقاد  بالياأ�س،  بال�صعور  ات�صمت  الفرتة  هذه  الرا�صي. 
هو  هنا  والهم  اقت�صاديًا.  ركوداً  �صهدت  املرحلة  هذه  الأمد.  بعيد  فال�صالم 

ال�صعور بغياب الروؤية مل�صتقبل اأف�صل متجدد الأفق، فالن�صان مقيد.
يف هذه الفرتة الزمنية ن�صجت الأدوات والو�صائل التي عملت دار الندوة 
الدولية على العمل بها و�صقلها عرب الع�رش اأعوام املا�صية، وهي التعليم، الثقافة 

والفنون الخ...، لتكون كلية دار الكلمة اجلامعية للفنون والثقافة.

هذه الروؤية هي فريدة من نوعها، ن�صجت بن�صوج الو�صائل واملوؤ�ص�صات، 
لتقول الن وب�صوت عال كله ثقة »لتكن لنا حياة ولتكن اأف�صل«. )ماأخوذة من 
اجنيل يوحنا 10:10 بحيث كتب: »واأما اأنا فقد اأتيت لتكون لهم حياة وليكون 

لهم اأف�صل«.
وهذا الفكر والروؤية املبدعة ترى باأنه من املمكن يف فل�صطني التحول من 
جمرد م�صاهد/ة للحدث اإىل �صانع/ة للحدث، من فكرة اننا »�صحية« اإىل اأنا�س 
ومن  جديد،  واقع  خلق  على  العمل  اإىل  النتظار  مرحلة  ومن  روؤية«،  »ذوي 
بالفرد  تبداأ  امل�صتويات،  متعددة  املتبعة  ال�صرتاتيجية  »الفعل«.  اإىل  »النفعال« 
اأول، ومن ثم كالدومينو للمجتمع بكافته. فر�صالة ديار هي »نحن نبني وطنًا... 

نعلي دياراً... حجراً حجراً... وب�رشاً ب�رشاً... وداراً تلو الدار...«.
لهويته  واعي  املجتمع،  يف  جذري  ب�صكل  التاأثري  زال  وما  كان  والهدف 
ومرتبط ب�صياقه وجذوره، مرن قادر على التحليل والتفاعل مع العوامل املتغرية 

حوله.
وهذا التاأثري والر�صالة والروؤية تبداأ وا�صحة يف �صتى القطاعات واملجالت 

على امل�صتوى املحلي، القليمي والعاملي.

وهنا بع�س الأمثلة 
اأن كبار ال�صن قادرين على امل�صاهمة بن�صاط والعطاء  برنامج اأجيال، فكرته 
يف بناء هذا املجتمع والتعلم امل�صتمر. اأي ان دورهم ل ينتهي عند و�صولهم �صن 
ال�صيخوخة، بل بالعك�س. هذا الربنامج �صاند امل�صن ومكنه واأعد له العديد من 
الربامج والن�صاطات كانتاج الكتب وامل�رشحيات والريا�صة والدورات التعليمية 

الخ...
ال�صباب  �صبابية وت�صجيع  قيادات  لبناء  ت�صعى  التي  املتعددة،  ال�سبابية  الربامج 
وال�صابات على امل�صاركة املدنية الفعالة يف حميطهم وجمتمعهم كربنامج »القيادات 
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بيت  مدينة  نوعه يف  الول من  الراق�س«،  ديار  »م�رشح  منها  انبثق  والتي  ال�سابة« 
املتمثل  الفل�صطيني  ال�صفوي  التاريخ  دمج  على  مبني  راق�س  م�رشح  وهو  حلم، 
بالدبكة الفل�صطينية بامل�رشح املعا�رش. وكذلك »فريق ديار الن�سوي الريا�سي« الذي 

يربز قيادات ن�صوية من خالل ريا�صة كرة القدم والكرة الطائرة.
خمتلف  من  ال�صباب  القادة  من  العديد  يدرب  الذي  املدنية،  امل�ساركة  برامج 
بو�صائل  وتزويدهم  والوطني،  املدين  املنهاج  لتعليم  جديدة  طرق  على  املناطق 
ال�صباب  لتوعية  وذلك  والب�رشية،  ال�صمعية  ذلك  يف  مبا  مميزة  جديدة  تعليمية 

وحتفيزهم على امل�صاركة والتاأثري يف حميطهم مبا�رشًة.
برامج تخ�س املجتمع امل�سيحي الفل�سطيني، لعطاءه من جديد دور قيادي يف 
درا�صات  ا�صدار  اإىل  بال�صافة  الهجرة،  ظاهرة  وتخفيف  الفل�صطيني  املجتمع 
حديثة عن »واقع امل�صيحيني يف فل�صطني«، ويف حتت هذا الطار �صاركت دار 

الندوة يف انتاج ودعم وثيقة »وقفة حق«.
خمتلفة،  جمالت  يف  التدريبات  من  عدد  وفر  الذي  امل�ستمر،  التعليم  برامج 

لآلف من اأفراد املجتمع املحلي.
الهوية  ارتباط  بق�صية  تعنى  والتي  الثقافات«  »بني  موؤمترات  �صل�صلة  تكونت 
بال�صعب والأر�س وكيفية اعادة ت�صكيل جمتمعات تعي�س يف اأوقات اأزمة. واأي�صا 

اإقامة موؤمترات اإقليمية ودولية يف الكثري من دول العامل.
ومن هنا انطلق برنامج »الدين والدولة«، على امل�صتوى القليمي ليعالج ق�صية 

العالقة ما بني الثنني خللق ظروف اأف�صل لل�صعوب يف هذه املنطقة.

اأخريا اإ�سمحوا يل اأن اأ�سري اإىل ق�سة النجاح هذه ببع�س الأرقام:
من مكتب الق�س القدمي مب�صاحة ل تتعدى 35 مرتُا مربعُا يف عام 1995 اإىل   �

20000 مرتاً مربعاأ حالياأ، وهذا لي�س اأخر امل�صوار بالطبع. 

مكتب قدمي وكر�صني وطاولة والة طابعة قدمية وميزانية ل تتعدى 327$ يف   �
عام 1995 اإىل م�صاريع مت تنفيذها وبنائها مبا يقارب ال25 مليون دولر. 

ي�صمل  ل  العدد  وهذا  حالياأ،  من 115  اأكرث  اإىل  موظف 1 يف 1995  من   �
الكثري من الفنانني وغريهم. 

اإىل ما يتعدى �صنويا 60000  اأقل من 1000 زائر ومنتفع عام 1995  من   �
زائر ومنتفع.

للفنون والثقافة  اإىل كلية جامعية معتمدة  ومن موؤ�ص�صة غري حكومية �صغرية   �
متنح درجة البكالوريو�س يف 6 يرامج وثمان درجات دبلوم متو�صط بالإ�صافة 

اإىل برامج الدبلوم املتخ�ص�س.

هذا الإجناز كان ل ميكن حتقيقه اإل بف�صل اهلل اأول وبروؤية وجهود والن�صاط 
الدوؤوب للق�س الدكتور مرتي الراهب.

وباخلتام فان العمل بداية مع دار الندوة الدولية، والآن مع كلية دار الكلمة 
�صعر  ببيت  تلخي�صه  ميكن  اأ�صا�س  على  مبني  ديـار  املجتمعية  وذراعها  اجلامعية 

ملحمود دروي�س من ق�صيدة »اأنت منذ الآن غريك«
الهوية هي: ما نورث، ل ما نرث، ما نخرتع ل ما نتذكر، الهوية هي ف�صاد 

املراآة التي يجب اأن نك�رشها كلما اأعجبتنا ال�صورة.
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امللحق رقم 4

أرغن كنيسة امليالد

عظة للق�س د. مرتي الراهب

»ولدت يف مدينة برلني، عا�صمة الإمرباطورية الأملانية عام 1892، فلقد   
جمعت اأخ�صابي من اأ�صجار البلوط املنت�رشة يف �صواحي املدينة، كما و�صنعت 
… ومنذ اليوم الأول   Dinse اأ�صهر امل�صانع الأملانية وتدعى  �صفاراتي يف اأحد 
لولدتي كنت كالطفل املدلل، فبالرغم من �صغري، وبالرغم من وجود العديد 
من اآلت الأرغن الأكرث كرباً وحجمًا وثمنًا، اإل اأنني نلت قدراً كبرياً من العناية 
ت�صاءلت عن �رش  لي�س من بعده احرتام... وعندما  والهتمام وحظيت باحرتام 
هذا الهتمام العجيب، قيل يل باأنني اإمنا �صنعت لأعزف يف مدينة بيت حلم، مهد 
امل�صيح الرب، يف كني�صة جديدة، مل تد�صن بعد، ولطائفة اإجنيلية عربية فل�صطينية.. 
�صيئا  اأفقه  اأكن  اإذ مل  العثمانية… كان هذا �صعبا علي،  الإمرباطورية  ولكن يف 
يف ال�صيا�صة، كان عاملي هو برلني، هناك �صكن الإمرباطور وليم الثاين، وكانت 
مدينة برلني ت�صهد حركة عمران وا�صعة، حيث �صيدت الق�صور و�صقت ال�صوارع 
العري�صة والطويلة وزرعت على اأطرافها الأ�صجار البا�صقة، وظن اجلميع اأن برلني 
اإمنا ت�صاد لتبقى… ويف �صباح اأحد الأيام الباردة، اإذ بي اأفاجاأ بعمال امل�صنع وهم 
ثم  كبرية،  �صناديق خ�صبية  ي�صعونني يف  واإربا..اإربا،  قطعا  قطعا..  يفككونني 
بعدها على عربات  ي�صعونني من  ثم يحملونني على ظهورهم،  يغلقون علي، 
تنقلني اإىل مكان، قيل يل اأنه خط ال�صكة احلديدية… عربات حديدية ت�صري على 
فقد  يحرق،  الذي  الفحم  بقوة  بل  اإن�صان ول حيوان،  بقوة  ل  ق�صبان طويلة، 



ميالد كني�صة - تاريخ كني�صة امليالد الإجنيلية اللوثرية يف بيت حلم 313اأرغن كني�صة امليالد312

اآخ...كم  التاريخ…  وجه  �صيغري  اخرتاع  الع�رش،  اخرتاع  هو  هذا  باأن  يل  قيل 
كان مزعجا اجللو�س يف ذلك القطار… وكم كانت �صوت �صفارته نا�زشا لأذين 

اللتني تعودتا الإيقاع ال�صليم...

اإىل مدينة  اأياما وليايل، قطعت اجلبال وال�صهول لأ�صل من بعدها  ق�صيت   
النا�س  و�صمعت  اإنزايل  مت  هناك  املياه…  على  �صيدت  مدينة  البندقية،  لها  يقال 
من حويل يتكلمون لغة غريبة، مل تكن الأملانية التي اعتدت �صماعها… ق�صيت 
هناك اأياما وليايل، اأنتظر و�صول ما ي�صمى بال�صفينة، اخرتاع اآخر من اخرتاعات 
الإن�صان، اخرتاع قدمي ولكن كان قد جدد، فاجتمعت هذه ال�صفن تنقل الب�صائع 
البندقية،  يف  ال�صفينة  حطت  املن�صود،  اليوم  جاء  واأخريا  بالد…  اإىل  بالد  من 
نعوم  رحنا  ثم  ومن  تنطلق  �صفارتها  و�صمعت  ظهرها،  اإىل  احلمالون  فحملني 
على املياه… وانتابني اخلوف ال�صديد، فقد قيل يل اأن دوار البحر خميف ومزعج 
وهو كذلك، خا�صة عندما كانت الأمواج ت�رشب بنا مينة وي�رشة، فرحت اأ�صلي، 
وظننت اأنني لن اأ�صل اإىل مق�صدي بل �صاأدفن يف رحم هذه ال�صفينة الإيطالية... 
ولكن لطف اهلل بنا، و�صمعت اأ�صوات الركاب وهم يهتفون باأنهم راحوا يرون 
�صواطئ فل�صطني، وباأن الفرج قريب، ولكن قبل الياب�صة بقليل توقفت ال�صفينة، 
وملا �صاألت عن ال�صبب قيل يل اأن ميناء يافا كثري ال�صخور فال تقدر ال�صفن الكبرية 
على القرتاب منه. و�صعد اإىل ال�صفينة رجال اجلمارك الأتراك، راحوا يفت�صون 
وراحوا  نقدية(،  )ر�صوة  ببخ�صي�س  طمعا  بالركاب  ينكلون  وراحوا  الب�صائع، 
يتحججون باأن �صفارات الأرغن كالبنادق ل ي�صمح باإدخالها اإىل فل�صطني… 

فحتى ذلك الوقت مل يكن قد دخل فل�صطني اإل اأرغن واحد ووحيد...

على كل حال وبعد اأخذ ورد ومد وجزر، وبعد اأن دفع القبطان بخ�صي�صا   
لالأتراك، اأنزلوين من عن ظهر ال�صفينة واأركبوين يف قارب �صغري وجاءوا بي اإىل 
ميناء يافا، مدينة �صغرية قيل يل اأنها عرو�س البحر، راأيت باعة ال�صمك منت�رشين 
للرتجمة…  اأحد  ي�صتاأجرهم  اأن  ينتظرون  املرتجمني  راأيت  كما  وهناك،  هنا 

اأن لغة البالد الر�صمية  فموظفو اجلمارك كانوا من الأتراك العثمانيني، وقيل يل 
هي الرتكية، اأما عامة ال�صعب فكانوا يتكلون لغة اأخرى وقيل يل اأنها العربية… 
رحت اأ�صرتق ال�صمع لأعود اأذين على هذه اللغة التي بها �صي�صبح اهلل يف الكني�صة 
نف�صي: ل  فقلت يف  تعجبني كثريا،  اللغة مل  اأن هذه  فيها.. غري  �صاأن�صب  التي 
حملوين  حال،  كل  على  وتتذوقها.  وتفهما  تتعلمها  �صيجعلك  الزمن  واأن  بد 
البالد…  يجوبون  وراحوا  اخليول،  جترها  عربة  على  وو�صعوين  اأخرى  مرة 
كان الطق�س حارا، مل اأتعود عليه، ومل تكن �صفاراتي قد تعودت عليه، �صعرت 
بالزكام… ولكن كانت املناظر خالبة، ف�صهول خ�رشاء و�صم�س م�رشقة و�صماء 
فيها  ترى  ل  تكاد  بائ�صة  فالقرى  فقرية،  البالد  اأن  وا�صحا  كان  ولكن  زرقاء، 
عمران. قيل يل اأن حكم الأتراك للبالد لأربعمائة �صنة قد اأذلها، واأن ال�رشائب 
له، خان باب  يقال  اإىل خان  … وبعد م�صرية يوم و�صلنا  املزارعني  اأفقرت  قد 
الواد… هناك ا�صرتحنا، وبتنا الليلة… ويف اليوم التايل عزمنا الرحيل، ولكنني 
اإىل القد�س حمفوفة باملخاطر. فهي اأول طريق  اأن الطريق من باب الواد  فهمت 
قبل غروب  �صن�صل  كنا  اإن  نعرف  اخليل، ل  على  كبرية  واحلمولة  جبلي وعر، 
ال�صم�س… واإن مل ن�صل فقطاع الطرق كثريون، وكان اأ�صحاب اخليل يخافون 
اأن يباغتهم �صيخ يقال له اأبو غو�س، عرف ببط�صه وبقطع الطريق على امل�صافرين، 
لت�صتعمل  اأخ�صابي  تقطع  اأن  اجلميع علي… وخافوا  ثرواتهم… خاف  ينهب 
ل�رشب  وت�صتخدم  �صفاراتي  تنهب  واأن  الغريب،  ال�صيخ  لقهوة  نار،  لإ�صعال 
يتعر�س لإجنيليني  ال�صيخ كان ل  باأن ذلك  قيل يل  واملتهمني… ولكن  الأ�رشى 
ب�صبب هدية كان املطران غوبات الأ�صقف الإجنيلي الثاين يف البالد املقد�صة قد 
الأخري  اجلبل  و�صعدنا  ب�صالم،  غو�س  اأبو  قرية  من  مررنا  وفعال  اإياها…  منحه 
لنى من بعيد مدينة القد�س… �صمعتهم يغنون ويرتلون لها يف برلني، فظننتها 
اأكرب بكثري، واأجمل بكثري، حتى قبتها كانت باهتة اللون، ومل اأرى يف ف�صائها 
الكثري من الكنائ�س فتعجبت… وقلت يف نف�صي … هل من املمكن لبيت حلم 

اأن تكون اأكرث بهاء.. واأعلى �صاأنا .. وتابعنا امل�صري… 
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توقعت… فنحن  مما  اأكرب  بيت حلم  راأيت  فقد  القد�س،  انطباعاتي عن  بعك�س 
نرتل دائما عن بيت حلم، القرية ال�صغرية. ولكنني فوجئت اأن عدد �صكانها قد 
الإر�صاليات  ب�صبب  رائعة  بها حركة عمران  اآلف، كما وكانت  الأربعة  جتاوز 

امل�صيحية الأوروبية التي انت�رشت هنا وهناك على اأطراف املدينة…
كما وكانت الكني�صة التي و�صعت فيها، كني�صة امليالد، من اأجمل كنائ�س   
بلغت  الطائفة والتي  اأعداد  قلة  اأحزنني هو  برمتها، ولكن ما  البلد بل واملنطقة 
بالعربية  ي�صمونه  كان  والذي   Butcher الق�س  بقيادة  فقط  ع�صوا  الأربعني 

»اللحام« وهي الرتجمة العربية ل�صمه.«
هنا قاطعت الأرغن قائال »اإن ق�صتك مثرية، ولكن اأخ�صى اأن مفهومك عن   
الوقت يختلف عن مفهومنا اليوم، فلقد ع�صت اأنت يف زمن كان الق�س اللحام 
اأو كلل… كما وكان  ملل  الطائفة  ي�صيب  اأن  دقيقة دون  اأربعني  بها مدة  يعظ 
احلكواتي يجمع النا�س يق�س عليهم ق�ص�س األف ليلة وليلة ل�صاعات طويلة، دون 

اأن يبدوا حراكا…
ولكن يف ع�رش التلفاز الو�صع تغري… فالعظة اأ�صبحت ق�صرية تدوم لع�رش   
باأن  الطائفة  تظن  اأن  اأخ�صى  ذاته،  الوقع  ق�صتك على  اأكملت  فاإذا  فقط،  دقائق 
حلقة  مائة  من  بل  حلقتني  من  ل  املك�صيكية،  كامل�صل�صالت  �صت�صبح  ق�صتك 

وحلقة، فهل باإمكانك الخت�صار…«.
قال: »وماذا تريد اأن تعرف عني…«  

قلت: »خربين عن رحلتك الأخرية اإىل الوليات املتحدة…  
اأمريكا ول  اإىل  برحلة  اآ�صيا، وقمت  ون�صاأت يف  اأوروبا،  فلقد ولدت يف   

اأظن اأن الكثري من اأبناء جلدتك قد مروا بالتجربة ذاتها…«
قال: »بال�صواب نطقت… لقد غريت تلك الرحلة حياتي برمتها…  

لقد كانت حياتي �صعبة… وع�صت مبر�س مزمن يف رئتي، بل كان عندي   

لينفخوا  اإيل  ي�صعدون  ال�صباب  كان  ..القدمي  القدمي  ففي  التنف�س،  يف  م�صاكل 
الوقت  مرور  ومع  ولكن  وال�صفري،  التنف�س  اأ�صتطيع  كي  الهواء  رئتي  يدويا يف 
تراجعت حالتي هذه، فاأتوا يل بطبيب اأملاين، قال اأن هناك حمركا كهربائيا ل بد 
واأن يربط بي في�صخ الهواء اآليا اإىل رئتي… فربطوين به… وحت�صنت حالتي كثريا، 
اإل اأنني عدت وانعك�صت و�صار اجلمهور يالحظ تدهورا يف حالتي ال�صحية، 
فقد خ�صن �صوتي بل ومع مرور الزمن اأ�صبح �صوت ال�صهيق والزفري اأعلى عندي 
من �صوت الرتنيم، فقلت يف نف�صي… ما الفائدة، لقد خدمت هذه الطائفة ملائة 

عام، فاركن وا�صرتح ومن يف اأمان…«.
وع�صت  ذاتي  على  وانطويت  نف�صي  على  انزويت  فلقد  �صار،  وهكذا   
وحيدا، مل يزرين فيها اأحد بل راح الغبار يتكاثف علي رويدا ..رويدا، وقلت يف 
نف�صي ل بد اأن ياأتي يوم يظن الق�س باأنك قد اأ�صبحت عبئا على الكني�صة وم�صدر 

اإزعاج فيتخل�س منك فتنتهي ق�صتك يف املزبلة…
ولكن ويف اأحد الأيام زارين طبيب اأمريكي قال باأن هناك اأمال يف �صفائي   
ولكن الأمر مكلف… ورزقني اهلل بالعديد من املتربعني الذين جعلوا مما تي�رش 
لهم لينفقوا على عملية قيل يل اأنها �صتعيد ال�صباب يل… وفعال ففي �صهر �صباط 
نقلت  �صناديق  يف  ودفنت  قطع،  اإىل  و�رشحني  الطبيب  جاء  2000م  عام  من 
ميناء  من  فنقلت  فل�صطني،  بها  جئت  التي  كتلك  لي�صت  حديثة  �صفن  بوا�صطة 
مني�صوتا  ولية  اإىل  وعمالقة  �رشيعة  بناقالت  ثم  ومن  بو�صطن،  ميناء  اإىل  حيفا 
حيث و�صعت يف مزرعة بل معمل وهناك اأجريت يل على يدي جراح يدعى 
حيث  اأ�صهر،  �صتة  زهاء  ا�صتمرت  جراحية  عملية  روت�س،  عائلة  من  رولند 
اأ�صلحت �صفاراتي القدمية اخلربة، وزرعت يل اأع�صاء جديدة كثرية، ونلت حياة 
جديدة… واأ�صبحت يف ليلة و�صحاها، خاليا ج�صدي تعمل بالتقنية الرقمية، 

وهي تقنية القرن احلادي والع�رشين…
جرى دم جديد يف عروقي وكان اهلل قد كتب يل اأن اأعي�س قرنا اآخر…«.  
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وهنا راأى الأرغن يف عيني فرحة ممزوجة باحلزن، فقال يل: »اأنا اأفهمك…   
فاأنت تفرح معي باأنني قد جتددت، كما يفرح الأب مع ابنه ال�صال الذي كان 

ميتا فعا�س، وكان منزويا فانتع�س…
ولكنني اأفهم حزنك… رمبا تود لو كان باإمكان الطب الب�رشي اأن يزرع   

يف الإن�صان خاليا رقمية فيعيد له �صبابه…
�صعب  دوري  خميلتي…  يف  كثرية  اأحيانا  يدور  ما  بني  يا  تت�صور  ل  بل   
ودعوتي لي�صت بال�صهلة … اأن اأعزف لطفل وليد جديد يوم معموديته »يا رب 
ثم  ومن  ربنا…«  يا  هنا  »اأح�رش  زواجه  يوم  له  اأعزف  واأن  اأتاك...«  قد  طفل 

اأعزف له يوم دفنه »اأمكث معي يا �صيدي…«.
لي�س �صهال اأن تتعود على اأنا�س، حتبهم، ومن ثم تفارقهم… ولكن هذه �صنة   
اإمنا يريحان النف�س ويدخالن  احلياة، واأعزي نف�صي بالقول باأن عزيف وترنيمي 

اإليها ال�رشور…«.
قلت: »هلل درك… فنحن الآن على اأبواب عام جديد، وقد رحت تتحدث   

عن املوت…«.
قال: »من ل يفهم املوت، ل يعرف احلياة …«.  

قلت: »حدثني عن اأ�صدقائك.. هل كان لك اأ�صدقاء كرث…«.  
وهنا �صمت الأرغن قليال، اأخذ نف�صا عميقا وكاأنه راح يرجع مبخيلته اإىل   

حياته القدمية ليتذكر، ومن ثم قال يل:
»لقد منحني اهلل اأ�صدقاء كثريين، اأخل�صوا يل كل الإخال�س«.  

ال�صداقة  اأن  اأعرف  »اأنا  قلت:  اإل…  لي�س  هباء  هي  دونهم  من  حياتي  اإن  بل 
اأمر �صخ�صي، قد ل تريد اأن تتحدث عنه عالنية.« قال: »ل بل دعني اأحدثك 

باخت�صار عن بع�س اللحظات التي ل تن�صى يل مع اأ�صدقائي…

فهنا ومع �صوت �صفاراتي ثم نظم العديد من الرتانيم التي ترمنونها دون اأن   
تعرفوا تاريخها… ا�صاألوين اأحدثكم…

فال اأن�صى مثال الفرحة التي غمرت املرحوم الق�س داود قربان عندما نظم   
ترنيمته امل�صهورة:

»يا نف�س قومي بالعجل ها قد بدت �صم�س ال�صباح  
خلي التواين والك�صل وا�صعي اإىل رب ال�صالح«  

لقد �رشخ وهو يعزف على �صفاراتي وجدتها …وجدتها، وكاأن املرحوم   
يزورين كل يوم يف ال�صباح الباكر، وكاأن اليوم ل يحلو له بعيدا عن اأنفا�صي… 
بل وهل تعرف اأن هذا الق�س بعينه كان قد نظم يف هذه الكني�صة وعلى اأنغامي 

ترنيمته امل�صهورة:
»كنت اأ�صريا يف الأنام والعدل قا�س بالق�صا�س  
ففكني فادي الأنام وقال يل نلت اخلال�س…  

وينق�صني الوقت كي اأحدثك عن ترانيم الق�س �صعيد عبود، ووديع خوري   
واإبراهيم مطر ووديع عطا، واإن ن�صيت فلن اأن�صى املرحوم توفيق �رشور خا�صة 
بجوقته الرنانة يف اأ�صبوع الآلم، ول جوقة اأبواقه الرخيمة �صباح عيد القيامة. 
وماذا اأقول عن املرحوم فهمي الهوا�س وكر�صتا ن�رشاهلل، اأو عن الأ�صتاذ ميخائيل 
زبانة اأو فهد اأبو غزالة، اأما �صديقي احلايل والأكرث اإخال�صًا فهو الأ�صتاذ جورج 

اأبو دية«.
وقد  ولكن  النفو�س،  لها  ت�صد  جميلة  ق�صتك  اأرغن..  يا  درك  »هلل  قلت:   
من  الأول  اليوم  هذا  �صباح  يف  ن�صيحة  من  هل  النتهاء،  على  العظة  اأو�صكت 

ال�صنة اجلديدة، هل من ن�صيحة ت�صديها اإلينا؟«.
مل يتوان الأرغن، بل نظر اإيل متفح�صا اإن كنت �صاأعمل بن�صيحته، وقال يل   

من دون تردد:
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اأنكم  واأعرف  والعويل،  بالبكاء  متالأها  قد  غنوة،  غنوة…احلياة  »احلياة   
الدارج،  املثل  البكاء على الأطالل، وكما يقول  الفل�صطيني حتبون  القوم  مع�رش 
»ل يعجبكم عجب ول �صيام يف رجب«. ولكن احلياة غنوة »باإمكانك اأن جتعل 
منها كابو�صا … �رشاعات زوجية يف ال�صباح وامل�صاء، م�صاحنات وخما�صمات 
مع الأهل والأ�صدقاء، كراهية وبغ�صاء، عبء وحرب و�صدام… ولكن احلياة 
واأنت  الناظم،  واأنت  العازف  اأنت  حلوة،  اأنغامها  جتعل  اأن  ت�صتطيع  غنوة« 

املاي�صرتو.
اأنت تتحكم بزمام الأمور… اإذا مل يعجبك اللحن القدمي، اإجل�س واأكتب   

حلنا جديدا…
ودعني اأنهي بن�صيحة ثانية:  

اأكرث من الرتنيم … فالرتنيم يجدد قوة الإن�صان، اإذا كنت فرحا فرتمن… واإن   
كنت مغرما ف�صت�صفر… ولكن اإن كنت حزينا، وحيدا، مري�صا، خائفا، حائرا، 
�صنق�صيها  فالأبدية  لذلك  احلياة…  �رش  هو  فالرتنيم  اأي�صا…  فرتمن  تعبا  حمتاجا، 
بالرتنيم ل جتعل �صيئا يف الدنيا ي�صلبك ترنيمك… بل اجعل من حياتك ترنيمة 

�صذية.«
وتركته وكلماته تطن يف اأذين…  

»ل ت�صمح باأن ي�صلبك اأحد ترنيمتك…«.  

الق�س�س الذين خدموا يف كني�سة امليالد الإجنيلية اللوثرية يف بيت حلم 
واحلقبات الزمينة التي خدموا بها: 

 Samuel Mueller 1860 - 1884 �صموئيل مولر
Ludwig Schneller 1884 - 1888لودفيغ �صنلر

Emmanuel Mueller 1888 - 1890 اميانيول مولر

Immanuel Boettcher 1890 - 1903 اميانيول بوت�رش

Said Abboud 1899 - 1947�صعيد عبود

Albert Treptow 1903 - 1904الربت تريبتو

Richard Feldhahn 1904 - 1905ريت�صريد فيلدهاهن

Ernst Albers 1906 - 1911 اأرني�صت األرب�س

Heinrich Bayer 1911 - 1913هيني�س باير

Gerhard Jentzsch 1926 - 1939 جريهارد جينتز�س

 Elias Shehadeh 1947 - 1964اليا�س �صحادة

 Naim Nassar 1964 - 1986نعيم ن�صار
 Mitri Raheb 1987 - 2017مرتي الراهب




