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إلى أعضاء كنيسة امليالد اإلجنيلية اللوثرية في بيت حلم
وتثبت ،وتزوجت فيها
تلك الكنيسة التي تعمدت،
ّ
وخدمت فيها من  1أيـار  1987وحتى  31أيـار 2017
وكانت لي مبثابة احلضن الدافئ
والعائلة املمتدة ومدتني مبساحات لإلبداع ولإلنطالق
إلى املجتمع الكبير.
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مقدمة

مقدمة
ي�رسين �أن �أقدم اليوم هذا الكتاب للقارئ املهتم بتاريخ الكني�سة امل�سيحية
يف فل�سطني يف الع�رص احلديث عام ًة ،وبتاريخ الكني�سة اللوثرية وكني�سة امليالد
الإجنيلية اللوثرية خا�ص ًة.
وي�شمل الق�سم الأول من الكتاب ندراً ي�سرياً من �أطروحة الدكتوراة التي
كنت قد قدمتها يف جامعة ماربورغ عام  1987ونلت عليها درجة الدكتوراة
يف الالهوت عام .1988
	� ّأما الق�سم الثاين فجاء نتاج �أبحاث قمت بها � ّإبان خدمتي راعي ًا يف الكني�سة
يف الثالثني �سنة الأخرية ،ويت�ضمن ويت�ضمن هذا الق�سم �أي�ض ًا التقارير ال�سنوية
التي كنت �أقدمها يف اجتماعات ال .COCOP
	� ّأما الق�سم الثالث في�شمل على مقاالت كتبها كل من
وال�سيدة رنا خوري ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض
 ،Nothnagleود .نهى خوري
ّ
املقتطفات من ال�سرية الذاتية للق�س نعيم ن�صار .وكانت هذه املقاالت قد قُدمت
الدولية ،فلهم
يف م�ؤمتر عن تاريخ الكني�سة �أقيم يف عام  2014يف دار الندوة
ّ
جميع ًا من خال�ص ال�شكر والعرفان.
Dr. Almuth

وال�شكر مو�صول للذين �ساعدوا يف �إخراج هذا الكتاب بهذا ال�شكل الذي
يليق بهذه الكني�سة� ،أذكر منهم:
 Jerusalemsvereinو Brightstars of Bethlehem
ال�سيد جورج
على دعمهم ّ
ال�سخي لطباعة هذا الكتاب ،و�إن �أن�سى فلن �أن�سى ّ
دية الذي قام برتجمة التقارير من اللغة الإجنليزية �إىل اللغة العربية ،وكذلك
�أبو ّ
ٌ
كل من الأ�ستاذ �سالمة رزق اهلل والأ�ستاذ �أحمد ال�صيفي على تنقيحهم للغة
العربية.

10

ميالد كني�سة  -تاريخ كني�سة امليالد الإجنيلية اللوثرية يف بيت حلم

كما ولن �أن�سى ك ً
ال من ال�سيدة هبة نا�رص الأطر�ش ،وحنني عوي�س وهبة
الالتي اللواتي �ساعدن يف جمع هذه املواد وطباعتها .لهم جميع ًا ال�شكر
والتقدير.
و�إذ �أهدي هذا الكتاب لأع�ضاء كني�سة امليالد �إمنا �أفعل هذا كي ال نن�سى
تاريخنا ،بل جنمعه كي يبقى ذخراً للأجيال القادمة ،لتتعرف من خالله على
اجلذور والبدايات وعلى املحطات الرئي�سية التي �شكلت هويتها وتطورها عرب
الأيام وال�سنني.
و�صالتي �إىل اهلل �أن يبارك هذا العمل ملجد ا�سمه ولبناء كني�سته التي �أحبها
حتى املنتهى .له وحدة املجد وللقارئ املتعة واملعرفة.
بيت حلم� 31 ،أيـار 2017
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الف�صل الأول
بدايات العمل اإلجنيلي في فلسطني
الق�س د .مرتي الراهب

املر�سلون الإجنيليون الأوائل يف فل�سطني
لقد �شكلت حملة نابليون �إىل ال�رشق الأو�سط نقطة حتول بالن�سبة للغرب
�إذ زادت من اهتمام هذه الدول باملنطقة لي�س بني ال�سيا�سيني فح�سب بل وبني
امل�سيحيني �أي�ض ًا خا�صة مع ظهور حركة التجديد الديني هناك.
ففي �سنة � 1808أر�سلت جمعية لندن التب�شريية مر�سال �إىل مالطا «لإيقاظ
الديانة النقية يف كني�سة الروم الأرثوذك�س» .ويف نف�س ال�سنة ت�أ�س�ست جمعية
لندن اليهودية «للتخفيف من حمنة اليهود الدنيوية وتعزيز انتعا�شهم االجتماعي».
وبعد عدة �سنوات قرر جمل�س املفو�ضني الأمريكي لالر�ساليات الأجنبية �أن يبد�أ
عمال تب�شرييا يف فل�سطني ،ف�أوفد �أول مر�سلني اثنني �سنة  .1819وكان �أحد
�أهداف هذه الإر�ساليات هو �إحياء الكنائ�س ال�رشقية .وحتى �أواخر ع�رشينات
القرن التا�سع ع�رش كانت حماوالت القيام ب�أي عمل يف القد�س �إما قليلة �أو
معدومة .وكانت جميع زيارات املر�سلني ق�صرية لأن احلكومة العثمانية كانت
قد منعت الأجانب من اقتناء �أر�ض �أو حتى الإقامة يف القد�س .ويف �سنة 1824
�صدر فرمان عثماين مينع ا�سترياد وتوزيع الكتاب املقد�س واملزامري املطبوعة يف
�أوروبا لأنها «تثري ا�ضطرابات ونزاعات ال �رضورة لها».
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عمل املر�سل نيكوالي�سون خالل فرتة حكم حممد علي
تعترب �سنة � 1831سنة بالغة الأهمية يف تاريخ ال�رشق االو�سط عامة ويف
تاريخ الإر�ساليات الإجنيلية يف فل�سطني خا�صة .ففي هذه ال�سنة غزا ابراهيم با�شا
 ابن حممد علي  -فل�سطني .وهكذا بد�أت حقبة جديدة من العلمانية والنزعةالقومية يف تاريخ فل�سطني .وقد ا�ستفاد العمل التب�شريي من هذه التغيريات
اجلذرية ،ففي �سنة � 1832أعلن ابراهيم با�شا «�أن امل�سلمني وامل�سيحيني هم
جميعا من رعايانا و�أن م�س�ألة الدين ال عالقة لها يف االعتبارات ال�سيا�سية� .أما يف
الأمور الدينية فيجب �أن يرتك كل فرد حلاله :امل�سلم ليمار�س �إ�سالمه وامل�سيحي
م�سيحيته ،دون �أن يكون لأحد �سلطة على الآخر ».ويف ظل هذه الظروف
�إنتع�ش العمل التب�شريي« .حيث يتمتع املر�سل امل�سيحي باحلرية الكاملة ليقوم
بعمله يف ظل احلكومة امل�رصية حتى �أكرث مما يتمتع بهااملر�سل يف ظل احلكومة
الربيطانية يف مالطا والهند».
ويف �أواخر �سنة  1833متكن نيكوالي�سون ،وهو مر�سل �أوفدته جمعية
يهود لندن �أن ي�ست�أجر بيتا يف القد�س للمرة االويل .ومل يكن يقوم باخلدمة باللغة
العربية فقط بل وباللغة العربية �أي�ضا .وقد كتب �سنة :1839

«أن بعض املسيحيني احملليني من أتباع الكنائس الالتينية واألرثوذكسية يداومون على
حضور الصالة باللغة العربية وهم تواقون لالنضمام كليا إلى كنيستنا ...ولقد جنحت
لغاية اآلن في تأجيلهم ،وسأحاول أن أبقى أفعل ذلك حتى ننتظم بشكل جيد ويصبح
لنا مكانا خاصا بنا».

ويف �سنة  ،1838وهي نف�س ال�سنة التي مت فيها افتتاح قن�صلية اجنليزية
يف القد�س ،ا�شرتى نيكوالي�سون قطعتي �أر�ض على �أمل �أن ي�ؤ�س�س يف القد�س
«كني�سة اجنليزية حتت �سلطة ا�سقفية» .ويف �شباط �سنة � 1840أر�سى حجر
الأ�سا�س لكني�سة امل�سيح على م�شارف «باب اخلليل» ،ومن الالفت للنظر �أن
ذلك مل يتم يف حي اليهود بل يف حي الأرمن.
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13

وبعد ذلك بقليل انتهى حكم ابراهيم با�شا عندما �ساعدت القوى االوروبية
احلكومة العثمانية على ا�ستعادة ال�سيطرة على فل�سطني .وب�سبب هذه امل�ساعدة
الأوروبية من جهة وب�سبب حاجات داخلية ملحة فقد �أدخل احلكام العثمانيون
الإ�صالحات يف جماالت ال�سيا�سة واملجتمع والدين و�سمح لالوروبيني مبن فيهم
املر�سلني بالتواجد.

�أ�سقفية كني�سة �إجنلرتا و�إرلندا املتحدة يف القد�س
لقد كان ينظر �إىل الوجود الأوروبي يف فل�سطني من وجهات نظر متعددة
بعد �إعادة احلكم العثماين ،ومتثلت �إحداها ،وهي مهمة جدا ،يف اخلطة التي
و�ضعها ملك برو�سيا فريدريك فيلهلم الرابع يف �إن�شاء كني�سة �إجنيلية لوثرية.
لقد كان امللك على اطالع تام على عمل املر�سل نيكوالي�سون وعلى بناء كني�سة
امل�سيح وعلى رغبة بع�ض امل�سيحيني يف االن�ضمام �إىل الربوت�ستانتية ،وكان يف
الوقت ذاته مدركا لل�صعوبات التى يواجهها �أولئك امل�سيحيون لأن نظام امل ّلة
العثماين مل يكن يعرتف بالربوت�ستانتية لأن هذا النظام مل يكن موجها نحو
الأفراد بل نحو املجتمع ،فقد كان يرتكز على مفهوم «�أن الدين ولي�س مكان
ال�سكن او االنتماء ال�سيا�سي هو الذي يقرر القانون الذي على الفرد �أن يعي�ش
مبقت�ضاه» .ومبا �أن الربوت�ستانتية مل تكن معرتف بها فان التحول اليها كاد �أن
يكون من امل�ستحيل .وكان هدف امللك «�أن يح�صل للربوت�ستانت املوجودون
يف تركيا � -سواء �أكانوا عثمانيني �أو رعايا �أجانب  -على ال�ضمانات واحلماية
كتلك التي يتمتع بها امل�سيحيون من �أتباع الطوائف الأخرى» وكان يرغب
يف احل�صول على اعرتاف احلكومة العثمانية بالربوت�ستانتية كم ّلة ،وكان
مقتنعا ب�أن هذا االعرتاف ال ميكن �أن يتحقق اال عن طريق كني�سة بروت�ستانتية
موحدة ،وكان يف الوقت ذاته يحاول من طرف خفي �أن ي�ؤ�س�س مطرانية
بروت�ستانتية املانية يف بيت حلم .ويف �سبيل حتقيق هذه الأهداف �أر�سل موفده
بن�سن (� )Bunsenإىل لندن ليطلب من الكني�سة الإجنليكانية �أن ت�ؤ�س�س مطرانية
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يف القد�س ت�شرتك فيها كني�سة برو�سيا (اللوثرية امل�صلحة) املتحدة .ويف 19
متوز �سنة 1841مت التو�صل �إىل اتفاقية و ّقعت يف  7كانون الثاين �سنة1841
ومت مبوجبها االتفاق على �إر�سال مطران �إىل القد�س يتم تر�شيحه من قبل التاج
الربيطاين والتاج الربو�سي .وبعد يومني ن�رش «بيان االجراء» لهذه االتفاقية وهو
ين�ص على واجبات املطران:

«يكون همه التبشيري الرئيسي موجها نحو اهتداء اليهود وحمايتهم واالستفادة
من خدماتهم .وأن يقيم ويحافظ (بقدر املستطاع) على عالقة احملبة املسيحية مع
الكنائس األخرى املمثلة في القدس وبخاصة مع كنيسة الروم األرثوذكس وأن يعير
اهتماما خاصا القناعهم بان كنيسة اجنلترا ال ترغب في ازعاجهم أو أن تقسمهم أو
تتدخل في شؤونهم ،لكنها مستعدة وبروح احملبة املسيحية أن ترتبط معهم بروابط
الصداقة وبالقدر الذي يتقبلونه منها».

ولدى مقارنة تعليمات ملك برو�سيا لبن�سن مع «بيان االجراء» ،يبدو لنا
الفرق الب�سيط وا�ضحا يف التغيري ما بني حماية الوجود الربوت�ستانتي واهتداء
اليهود.

ويف �سبيل �إمتام املهمة كما ن�ص عليها «بيان الإجراء» اعترب اليهودي
املهتدي هو ال�شخ�ص الأكرث ت�أهيال من غريه لهذا املن�صب ،ولذلك فقد مت اختيار
الربوفي�سور الدكتور مايكل �سلمون اليك�ساندر ك�أول مطران اجنليكاين ير�سل �إىل
القد�س وذلك يف  21كانون الثاين �سنة .1842
وقد حاول املطران اليك�ساندر جاهدا ان يتم�شى مع ن�صو�ص «بيان
الإجراء» وركز على اهتداء اليهود .وكان تواق ًا لأن يقيم عالقات طيبة مع
الكنائ�س ال�رشقية ،ولذلك رف�ض طلب بع�ض امل�سيحيني من الروم االرثوذك�س
من حا�صبيا يف لبنان �أن ين�ضموا �إىل الكني�سة االجنليكانية �سنة  .1844ومل يفهم
ملك برو�سيا �سبب هذا الرف�ض وطلب من مبعوثه �أن يناق�ش هذا االمر مع رئي�س
الكني�سة االجنليكانية .لكن هذا النقا�ش مل يح�صل لأ�سباب عديدة .ويف 26
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كانون الثاين �سنة  1845تويف املطران اليك�ساندر ور�شح ملك برو�سيا �صاموئيل
غوبات ( )Samuel Gobatليخلفه.

�صاموئيل غوبات و�إن�شاء �أول طوائف بروت�ستانتية عربية

لوال عمل املطران غوبات ملا وجدت
طوائف بروت�ستانتية يف فل�سطني اليوم .فهو الذي
نقل العمل من الرتكيز على اهتداء اليهود �إىل
�إ�صالح الكنائ�س ال�رشقية .وك�أن قدر هذا املطرن
كاد �أن يكون عمله ما بني هذه الكنائ�س .فحتى
قبل �أن يتم تعيينه مطرانا للقد�س كان قد ركز
اهتمامه على هذه الناحية .ف�أثناء عمله كمر�سل من
جمعية مر�سلي الكني�سة االجنليزية بد�أ مبراجعة كتب التب�شري باللغة العربية حيث
�أنه كان قد �أتقن اللغة العربية �إتقانا تاما ،ويف �سنة � 1827شهد ت�أ�سي�س �أول
طائفة بروت�ستانتية عربية يف بريوت ،ومن  1829وحتى  1838عمل كمر�سل
�إىل احلب�شة حيث طور مفهوم �إ�صالح الكنائ�س ال�رشقية .وال�س�ؤال الذي يطرح
نف�سه هو :هل عينّ ملك برو�سيا غوبات مطرانا ب�سبب قناعاته وعمله التب�شريي؟

وبعد دخوله �إىل القد�س يف  30كانون االول �سنة� 1846رشع املطران
غوبات يف توزيع الكتاب املقد�س على �أتباع الكنائ�س ال�رشقية .ونتيجة لهذا
التوزيع بد�أت القراءة الفردية �إ�ضافة �إىل درو�س الكتاب املقد�س .وكان هذا
�أ�سلوب ًا جديداً يف الكنائ�س ال�رشقية حيث ان الكتاب املقد�س الوحيد لديهم كان
وب�شكل �أ�سا�سي كتاب الليتورجيا .ومبا �أن معظم النا�س كانوا �أميني يف ذلك
الوقت ،كان عليه �أن يفتح املدار�س �أوال .وكانت هذه املدار�س تدعى «مدار�س
الكتاب املقد�س» لأن الكتاب املقد�س كان االداة الرئي�سية للتعليم .وخالل فرتة
عمله كمطران يف القد�س ا�س�س  25مدر�سة بروت�ستانتية يف فل�سطني .وال تزال
اثنتان منها مدار�س لوثرية حتي يومنا هذا.
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وعندما هاجمته جمموعات من �أحد فروع الكني�سة االجنليكانية يف
�إجنلرتا ب�سبب مفهومه عن الإ�صالح يف الكنائ�س ال�رشقية ،هدد املطران
غوبات باال�ستقالة اذا مل يو�ضح رئي�س �أ�ساقفة كانرتبري �سيا�سة كيفية تعامل
مطران القد�س مع �أتباع الكنائ�س ال�رشقية الراغبني يف االن�ضمام �إىل الكني�سة
الأجنليكانية .ويف  16ت�رشين الأول �سنة  1850وقع كل من رئي�س �أ�ساقفة
ومتيز هذه ال�سيا�سة ما
كانرتبري واملبعوث الربو�سي بن�سن على �سيا�سة ر�سميةّ .
بني الإ�ستقطاب وال�شهادة امل�سيحية.

«إن الفرق لعظيم مابني األسلوب العدائي في بذل جهود جدلية لسلخ أعضاء جماعة
ما عن هذه اجلماعة ،وبني شرح رصني حلقيقة الكتاب املقدس واستعراض هاديء
لالنضباط الذي يعلمه .ويقتضي الواجب أن يكون خيارنا هو الثاني .فحيثما يسر
الله أن مينحه بركته ،وحيثما حترر العقل من قيود االميان الفاسد ،هناك ال يحق لنا
أن ندير ظهرنا لألسير احملرر ونأمره بالعودة إلى عبوديته أو أن يطلب العون في مكان
آخر .أنه ملن املستحب على أية حال أنه حيثما يوجد عدد كاف من األفراد الذين
ليكونوا طائفة منفصلة ،أن يعتبرهم مطران القدس طائفة مصلحة
تركوا كنيسة الروم ّ
متميزة من كنيسة الروم وليس كأعضاء في كنيسة اجنلترا ،وأن يساعدهم على جمع
واستعمال ليتورجيا تناسب ظروفهم بشكل أفضل .وأن يوضح متاما أنه إذا ما قام
قسس من الكنائس اإلجنيلية باخلدمة بينهم فان ذلك هو ملنع فقدانهم كليا .ولكن
في حال أصبح لدى أحد كهنتهم تفكيرا مثل تفكيرهم فان ممارسته للطقوس معهم
ستكون ممكنة».

ويف نف�س ال�سنة �صدر فرمان من ال�سلطان الرتكي «مينح احلماية
للربوت�ستانت على �أ�سا�س كونهم رعايا �أتراك» .ونتيجة لهاتني الوثيقتني متكن
املطران غوبات من �أن يحقق ر�ؤياه يف �أن ي�ؤ�س�س كني�سة بروت�ستانتية وطنية يف
فل�سطني بحرية تامة .وقبل وفاته �سنة  1879متكن املطران غوبات من ت�أ�سي�س
 12كني�سة بروت�ستانتية يف الأر�ض املقد�سة.
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وبالإ�ضافة �إىل بناء املدرا�س وت�أ�سي�س الكنائ�س ،فقد كان املطران غوبات هو
الذي طلب من جمعيات تب�شريية املانية خمتلفة �أن ت�أتي وتبد�أ العمل يف فل�سطني.
ولتن�سيق العمل ما بني اجلمعيات التب�شريية الأملانية واجلمعيات الإجنليزية ،فقد
�صاغ لهما اتفاقية �ضمنية ( .)Gentlemen Agreementومبوجب هذه االتفاقية
�أعلن �أن �شمال فل�سطني �سيكون منطقة العمل التب�شريي الإجنليزي وجنوب
فل�سطني يكون للأملان .وبناء على هذا التق�سيم توجد الكنائ�س اللوثرية اليوم
يف جنوب القد�س يف حني �أن الكنائ�س الأجنليكانية تقع �إىل ال�شمال� .إن عمل
ثالث جمعيات املانية الذي بد أ� يف عهد املطران غوبات كان مهما جدا لت�أ�سي�س
الكني�سة اللوثرية.

عمل جمعيات املر�سليات الأملانية يف فل�سطني
عمل �شما�سات كايزرفريت
يف �سنة  1850وبعد �أن تعر�ضت القد�س لوبـاء ،طلب املطران غوبات
من ثيودور فليدنر مدير بيت �شما�سات كايزرفيت �أن ير�سل �شما�سات ليبد�أن
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العمل يف القد�س .ويف  4ايار �سنة  1851افتتحت �شما�ستان �أول م�ست�شفي
بروت�ستانتي ،ويف نف�س اليوم افتتحت �شما�ستان �أخريان مدر�سة للبنات كانت
تدعى «طاليثا قومي» .وكانت فكرة ال�شما�ستني من هذه الت�سمية وا�ضحة اال
وهي نه�ضة املر�أة العربية.

عمل يوحنا لودفيغ �شنلر وت�أ�سي�س دار الأيتام ال�سورية
جاء �شنلر �إىل فل�سطني �سنة  1850موفدا من
جمعية بازل ليدير بيت �أخوية بازل يف القد�س.
ولكن بعد عدة �سنوات ترك �شنلر مركزه الإداري
وبد أ� بالعمل على ر�ؤياه اخلا�صة .وعندما �شهد
مذبحة امل�سيحيني يف �سوريا �سنة � ،1860شعر
بحاجة الأطفال الذين جعلت منهم املجزرة �أيتاما
�إىل العناية ولذلك �أ�س�س دار الأيتام ال�سورية .وكان
هدفه �أن يوجد معهدا حيث ي�ستطيع الأيتام الفقراء �أن يتحولواىل �أع�ضاء منتجني
يف املجتمع و�أع�ضاء ن�شيطني يف الكني�سة .ويف �سبيل حتقيق هذه الغاية �أكد على
الرتبية امل�سيحية والتدريب املهني وقد كان �شعاره «�صلّ واعمل».

عمل جمعية القد�س
يف �سنة  1860طلب املطران غوبات من جمعية القد�س ،وهي م�ؤ�س�سة
�أُن�شئت يف برلني �سنة � ،1852أن ترعى �ش�ؤون الطائفة الربوت�ستانتية يف جنوب
فل�سطني يف الوقت الذي كانت فيه جمعية كني�سة اجنلرتا التب�شريية تعنى بالذين
هم يف �شمال فل�سطني .فتولت م�ؤ�س�سة القد�س العناية بطوائف ومدرا�س بيت
حلم �سنة  1860وافتتحت مدار�س جديدة يف كل من بيت جاال �سنة،1879
واخلليل �سنة  ،1884وبيت �ساحور �سنة ،1900ويف القد�س �سنة .1903

بدايات العمل الإجنيلي يف فل�سطني
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في صيف  1844سافر شاب من املانيا إلى أبعد بقعة في اإلمبراطورية العثمانية -
إلى فلسطني .وكان هذا الشاب قد تخرج من كلية الالهوت في برلني وأحب أن يستغل
الوقت املتبقي له قبل ان يتسلم اخلدمة في ابرشيته االولى بالقيام برحلة دراسية واحلج
إلى ارض الكتاب املقدس .وقد متخض عن هذه الرحلة ،والتي كان من املقرر لها
ان تستمر بضعة اسابيع ،حماس لالرض املقدسة رافقه مدى حياته .ولدى عودته
إلى برلني سنة 1847نشر مالحظاته وجتاربه في كتاب اسماه (سيناء واجللجثة).
واصبح هذا الكتاب االكثر مبيعا .ومع حلول سنة 1882كانت قد اعيدت طباعته
احدى عشرة مرة وكان املؤلف (فريدريش ادولف شتراوس) املولود في البرفيلد سنة
 1817وتوفي في برلني سنة  .1888وكان شتراوس يشارك الكثيرين من ابناء جلدته
في الروحانية الورعة يخالطها تعطش للمغامرة وموهبة ادبية ونزعة دعائية .وقد المس
وصفه املفعم باحليوية للعادات والتقاليد ولطبيعة االرض وللحالة املزرية للمواقع التوراتية
املتهدمة شغاف قلوب ليس الورعني من طبقة رحال الدين فحسب ،بل وايضا اولئك
من الطبقتني الدنيا والعليا من الطبقة املتوسطة وطبقة البالط االرستقراطية.

وقد تأثر امللك فريدريك وليم الرابع نفسه بحمى احلماس لالرض املقدسة ،وفي
سنة  1851ومببادرة من شتراوس الذي اصبح اآلن رئيس قساوسة البالط ،،اصدر
امللك مرسوما حكوميا بإنشاء جمعية القدس  -برلني .ومع مرور السنني تطورت
هذه اجلمعية إلى نقطة جتمع لدعم املؤسسات اللوثرية في االرض املقدسة .ومنذ
سنة 1841فأن تأسيس امللك لالبرشية البروسية  -االجنليكانية في القدس اوضح
عمليا ان بروسيا تقوم اآلن إلى جانب كل من اجنلترة وفرنسا والنمسا وروسيا باملطالبة
بحق احلضورالديني والسياسي في االرض املقدسة .وهكذا تشكلت في النصف
الثاني من القرن التاسع عشر رابطة قوية بني املسيحيني البروتستانت في االرض
املقدسة وأعلى مستويات السلطة البروتستانتية االملانية .وال تزال هذه الرابطة قائمة
حتى يومنا هذا.
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وقد جنم عن تبني العائلة املالكة في بروسيا والطبقة االرستقراطية في البالط
امللكي نفع كبير جلمعية القدس في جهودها داخل املانيا .فبعد ان تأسست كمنظمة
تبني صغيرة ،تطورت هذه املؤسسة إلى جمعية ارسالية بعد سنة  .1860ومع
تعاقب السنني استلمت هذه املؤسسة زمام مهمة تعيني وتوزيع الرعاة واملعلمني.
وعملت جنبا إلى جنب مع االبرشية البروسية  -االجنليكانية في القدس ومع الطائفة
االملانية في حيفا ويافا وسارونا وفالدهامي ،وكذلك مع الطائفة العربية املتزايدة ولو
بشكل بطيئ في بيت حلم وبيت جاال وبيت ساحور ،ولفترة من الزمن ،في اخلليل.
Almut Nothnagle

نهاية الأ�سقفية امل�شرتكة
تويف املطران غوبات �سنة  1879وخلفه جوزيف باركلي ،وهو مر�سل
�سابق جلمعية يهود لندن ،وقد مت تعيينه من قبل امللكة فيكتوريا ،وقد �سعى
لإعادة حتويل عمل �أ�سقفية القد�س من �إ�صالح الكنائ�س ال�رشقية �إىل اهتداء اليهود
وامتدادا �إىل التب�شري بني امل�سلمني .لكن املطران باركلي تويف بعد ذلك بقليل
يف ت�رشين الأول �سنة  .1881و�شعر الأملان �أنه ال حاجة ال�ستمرارية الأ�سقفية
امل�شرتكة .فبعد ت�أ�سي�س املانيا على يد ب�سمارك �سنة  1871مل يرغب االملان -
وقد ا�صبحوا الآن �أكرث قوة  -ب�أن يكونوا تابعني الجنلرتا وخ�صو�صا لأن العمل
التب�شريي الأملاين يف فل�سطني كان مزدهرا وحتى متفوقا على العمل الإجنليزي.
ويف  3ت�رشين الثاين �سنة  1886انتهت الأ�سقفية امل�شرتكة .وا�ستمرت �أ�سقفية
القد�س للجمعيات الإجنليزية ب�شكل ح�رصي ،يف الوقت الذي ا�ستمرت فيه
اجلمعيات االملانية بدون مظلة �سلطة .وقد مت جتاهل فكرة القي�رص خللق مطرانية
�أملانية ح�رصية يف بيت حلم ،وبدال من ذلك فقد مت ترقية راعي الطائفة الأملانية يف
القد�س �إىل مرتبة «بروب�ست» وبهذه ال�صفة �أ�صبح م�س�ؤوال عن تن�سيق العمل بني
اجلمعيات التب�شريية الأملانية املختلفة.

كني�سة امليالد يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�رش
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الف�صل الثاين
كنيسة امليالد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
الق�س د .مرتي الراهب
الكني�سة على زمن �صموئيل موللر ()Samuel Mueller

ولد �صموئيل موللر عام  1823يف مقاطعة  Badenبالغابة ال�سوداء .كان
مدر�ساً� ،أما �صموئيل نف�سه فقد تعلم �صناعة ال�ساعات كمهنة
والد �صموئيل ّ
اوىل ،و�أتقن تعليم هذه املهنة �أي�ضاً .تعلم �صموئيل اللغة االجنليزية على يد �شبتلر
من  ،St. Chrishonaالذي عزم �أن ير�سله يف مهمة تب�شريية �إىل �رشق الهند بعد
اتقانه اللغة ،اال �أنه ويف نهاية املطاف �أر�سله �شبتلر �إىل فل�سطني عام .1848
يف فل�سطني كانت اخلطة االوىل �أن ي�ؤ�س�س االخوة بيت ًا ليعمل كل ح�سب
�صنعته ،ولكن مل يكن ذلك بالعمل ال�سهل حيث �أن الطلب يكاد يكون منعدم ًا
على ال�ساعات يف فل�سطني ،لذلك التحق بالعمل مع  CMSوذلك يف مدينة
النا�رصة وبقي هناك مدة � 6سنوات حتى نقله �إىل بيت حلم عام  1854ليخدم يف
جمعية ( )Church Missionary Society (CMSالإجنليزية.

بداية العمل يف بيت حلم
يف عام  1860ا�شرتت جمعية القد�س « »Jerusalemsvereinمن CMS

موقع اجلمعية والأر�ض التابعة له ب  9000مارك .جمعية القد�س كانت قد
ت�أ�س�ست عام  1852يف برلني ،بعد �أن كان الق�س فريديريك �أدولف �شرتاو�س
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قد زار ال�رشق الأو�سط يف عام  ,1845-1844و�ألف عدة كتب �أ�شهرها �سيناء
واجللجثة .يف عام  1847راح ينادي ب�أهمية العمل يف القد�س .وقد بد�أوا �أو ًال
بدعم العمل الإجنيلي يف القد�س �إال �أنهم ارت�أوا �أخرياً ببدء عمل م�ستقل بهم
يف بيت حلم .ويف هذه املرحلة مت و�ضع �صموئيل موللر حتت ا�رشاف الق�سي�س
الربو�سي يف القد�س والذي اعطاه �أي�ض ًا �صالحية ممار�سة ال�رسين املقد�سني.
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مل تكن الطائفة الإجنيلية كبرية العدد ،فقد كان عدد الإجنيليني �آنذاك 40
�شخ�ص ًا بينما التعداد ال�سكاين كان يبلغ  5000ن�سمة .كانت هذه الطائفة جتتمع
يف بيت بااليجار وكذلك �صفوف املدر�سة كانت بااليجار ،ولكن وبعد كرثة
م�ضايقات امل�ؤجر( ،ب�سبب حتري�ض رجال الدين من الكنائ�س الأخرى) ،مت
االتفاق على �رشاء �أر�ض مبوا�صفات مميزة ،حتتوي على بئر ،وتقع على �أطراف
املدينة القدمية حتديداً عند املدخل الغربي� ،أما ثمن الأر�ض فكان  1300لرية
برو�سية .وعلى هذه الأر�ض بد أ� العمل الذي مل يكتمل حتى عام  1864حيث
مت تد�شني العمارة اجلديدة (حيث مكاتب دار الندوة اليوم) يف 1864/11/17
بح�ضور املطران غوبات ،والق�س  Valentinerوجمع من املدعوين .بعد �أن كان
قد اعرب  45رب عائلة عن ان�ضمامهم �إىل الكني�سة يف 1864/10/18
ولكنهم تركوا عام  .1866وقام  40رب عائلة بتوقيع ا�سمائهم ك�إجنيليني.
ويف عام  1865مت اختيار خليل با�سيل ليكون �أول خمتار للطائفة وليمثلها �أمام
احلكومة.
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	�أما مهند�س العمارة �أو البيت فكان ابن مدر�سة كري�شونا ،كونراد �شيك
 ،Konrad Schickوقد قد و�ضع ت�صميم البيت الذي بلغ طوله  64قدما اجنليزيا
وعر�ضه  22.5قدما وارتفاعه  34قدما ،ويت�ألف املبنى من طابقني يف كل طابق
عقد عربي .ا�شتمل الطابق الأر�ضي على مكان للعبادة  Chapelله باب خا�ص،
يف الو�سط غرفة الطعام واال�ستقبال مبدخل خا�ص ،يليها مطبخ وغرفة لنوم
الأيتام� ،أما الطابق الأعلى فتكون من مكتب ،غرفة لل�ضيوف وغرفة نوم ثانية.
بالرتكيز على امل�شهد اجلغرايف للموقع فقد ال يرى الناظر من �سطح البيت
�إىل ال�شمال منه �سوى دار الأيتام ال�سورية ،وكني�سة �أبانا على جبل الزيتون ،واىل
الغرب بيت جاال واىل ال�رشق البحر امليت وجبال الأردن.
من هذا البيت ابتد�أ العمل اجلاد ل�صموئيل موللر يف بيت حلم ونخ�ص
بالذكر اليوم ،الكني�سة والطائفة ،دار الأيتام والبيت الداخلي واملدر�سة.

الكني�سة والطائفة
يف البداية كانت الطائفة الإجنيلية حتت �إ�رشاف موللر جتتمع يف بيت
بااليجار� ،إىل �أن انتقلوا �إىل مقرهم اجلديد قبل بناء البيت عام  ،1864الذي
احتوى على مكان خا�ص للعبادة مبدخل خا�ص ،وبعد بناء الكني�سة عام 1893
مت اال�ستغناء عن مكان العبادة ،و�أ�صبحت الغرفة تابعة لبيت الراعي� .صالة العبادة
هذه كانت متتليء بامل�صلني قبل قرع جر�س يوم الأحد �صباحاً .وكانت تقام
�صالة �أخرى للطالب ال�ساعة الرابعة بعد الظهر من كل يوم .و�أ�سبوعي ًا كانت
هناك حلقتان من درو�س الكتاب املقد�س كما يذكر موللر يف مدوناته.
هذا الوجود االجنيلي ذو العدد القليل �أ�صبح يكرب بالأعمال وبجهود موللر
وعالقاته الطيبة التي حاول ان�شاءها يف املنطقة ،فقد كان ومنذ البداية يقوم
بزيارات لطائفتي بيت �ساحور وبيت جاال ويحتك بامل�سلمني واالرثودك�س يف
املنطقة .كذلك �أقام �صموئيل عالقة مميزة مع عرب التعامرة ومع �شيخها .عن
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هذه الفرتة يكتب �صموئيل« :يف العادة ي�ستقبلنا امل�سلمون باالحرتام ،ي�ستمعون
لن�صائحنا وتعاليمنا ،وير�سلون �أبناءهم الينا للرتبية .وذلك بعك�س �أبناء الطوائف
الأخرى» .ويذكر ب�أن �صموئيل �أي�ض ًا �أنه مل يلق �أية مقاومة �أو م�شاكل من قبل
احلكومة الرتكية.
من هذه الن�شاطات الدينية �أي�ض ًا نذكر ا�ستئجار موللر لدكان (مكان قهوة
امل�سم�س اليوم) افتتحه ك�أول جمعية للكتاب املقد�س ،وكان يبيع فيه الكتاب
املقد�س ب  11لغة ،وعني املعلم خليل با�سيل للعمل هناك .الحق ًا مت نقل هذه
اجلمعية �إىل البناء اجلديد.
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا :من هم طالئع الإجنيليني يف مدينة بيت
حلم؟ وماذا نعرف عنهم؟
من يرجع �إىل ال�سجالت الكن�سية �سيكت�شف �أ�سماء بع�ض العائالت التي
بقيت لوثرية حتى يومنا هذا ،والبع�ض الآخر من العائالت البيتلحمية املعروفة
والتي كانت قد ان�ضمت �إىل هذه الكني�سة فرتة من الزمن ولكنها عادت فرتكتها،
�أو ًال ب�سبب حماربة الكنائ�س الأخرى لهذه الكني�سة ،وثاني ًا ب�سبب العالقات
داخل العائلة املمتدة والتي مل تعطي �أفرادها حرية االختيار.
من يقر�أ ال�سجالت الكن�سية يالحظ ما يلي:
	�أول خدمة �شعائرية اجنيلية يف بيت حلم ،كانت خدمة دفن للطفلة حنة
طنو�س ابنة اال�ستاذ االجنيلي الأول يف بيت حلم ،ابراهيم طنو�س ،والتي توفيت
يف  1860/8/31عن عمر اربعة �أ�شهر ون�صف ب�سبب حمى ،ودفنت يف
الأر�ض التي كانت قد ا�شرتيت لتوها.
تالها �أول معمودية اجنيلية للطفلة مرمي مو�سى م�شلم ،من �سكان ارطا�س
وذلك يف  .1861/4/1وكان مو�سى م�شلم هذا من �أ�صل يهودي تن�رص على
ما يبدو �إبان عمل ال  CMSالإجنليزية يف بيت حلم .وكان مو�سى قد ت�ضمن
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ومب�ساعدة القن�صل الإجنليزي يف القد�س �أرا�ضي �إرطا�س بعد �أن دفع الدين الذي
كان للأهايل �إرطا�س للتعامرة.
	�أما ثاين معمودية فكانت للطفل جري�س ابراهيم طنو�س يف 1861/11/21
يليها معمودية الطفلة دوروثيا ابنة �صموئيل موللر وذلك يف .1962/3/2
	�أما �أول اكليل فكان خلليل ومرمي با�سيل يف  ،1869/9/13وكان خليل
قد عني عام � 1865أول خمتار للطائفة الإجنيلية يف بيت حلم .ويذكر �أن عمره
كان � 22.5سنة� ،أما عمر العرو�س فكان � 14.5سنة.
	�أما �أول طفل من بيت حلم �إلتحق بدار الأيتام ال�سورية يف القد�س (مدر�سة
�شنلر) فكان مرتي ق�سطنديل الراهب) جد الق�س د .مرتي الراهب ،وذلك يف
عام .1868
وباالطالع على �سجل الزواج تظهر جلي ًا الأو�ضاع االجتماعية لأع�ضاء
ٍ
حينئذ:
الطائفة
ابتداءاً من عام  1879يالحظ املرء نقلة نوعية ،اذ ينتقل الثقل من بيت حلم
�إىل بيت جاال ،وذلك بعد ر�سامة �أول واعظ عربي ،وهو املرحوم ب�شارة كنعان،
راعي ًا لطائفة بيت جاال ،وبعد بناء الكني�سة هناك ،ودعم �شنلر البناء الرعية هناك.
فمن بني �أربعة ع�رش اكليل متت ما بني  1890 - 1882كانت ع�رشة منهم
لعائالت بيتجالية.
مما �سبق ن�ستنتج �أن العائالت التي انتمت يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع
للكني�سة كان �أكرثها من البيتلحميني ،والبع�ض الآخر من فل�سطني ولبنان.
من العائالت البيتلحمية :زيادي ،زرزر� ،شامي ،با�سيل� ،سابا ،الراهب،
�شامية ،مرق�س� ،أبوحاطوم� ،شامية ،حن�ضل� ،سمور.
	�أما العائالت الفل�سطينية غري البيتلحمية فكانت� :شحادة ،طنو�س ،جربائيل.
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	�أما العائالت اللبنانية فكانت :بوار�شي ،ن�صار.
و�إذا حاولنا ا�ستخال�ص بع�ض الأرقام نالحظ ما يلي:
	�أنه مت ما بني � 1918-1860إجراء ما جمموعه  322معمودية �أي مبعدل
 6٫5معمودية �سنوياً ،و� 47إكلي ً
ال �أي مبعدل ما يقارب �إكليل يف ال�سنة ،هذا
بالإ�ضافة �إىل  133جنازة �أي مبعدل  2.3وفاة يف ال�سنة.
ومن اجلدير بالذكر� ،أن �صموئيل موللر عندما ترك بيت حلم كان عدد
الإجنيليني حوايل مئة ع�ضو� ،أغلبهم من خلفية �أرثودك�سية.

املدر�سة
اهتم �صموئيل موللر بتعليم �أبناء بيت حلم ،ف�أن� أش� مدر�سة متوا�ضعة جمانية
لتدري�س :القراءة ،الكتابة ،احل�ساب ،ق�ص�ص الكتاب املقد�س والرتنيم .كما
وقام �صموئيل موللر بت�أ�سي�س مدر�سة م�سائية للموا�ضيع الأخرى لكن نظراً
ل�ضيق املكان والإمكانيات ،كانت �صفوف املدر�سة تعقد يف ذات البيت
امل�ؤجر املذكور �آنف ًا قبل عام  .1864حتدث موللر عن هذه الفرتة حتديداً يف
مدوناته ،وعن املقاومة التي تعر�ض لها االجنيليون الأوائل ،حيث كتب« :يف
مدر�س املدر�سة،
ليلة  1861/4/8-7مت االعتداء على اال�ستاذ ابراهيم طنو�س ّ
�إذ حاول �أحدهم �أن يطلق النار عرب ال�شباك ،ويف اليوم التايل مت رميه باحلجارة
ولكنه مل ي�صب».
بعد ان�شاء مقر الرعية عام  1864انتقلت �صفوف املدر�سة �إىل غرفة
اال�ستقبال يف البيت .توىل التدري�س �أوائل املعلمني هنا وهم خليل با�سيل والذي
�أ�صبح �أول خمتار للطائفة وزوجته �أي�ض ًا وابراهيم عبد اهلل .كما و�إلتحق بخليل
با�سيل وزوجته �صموئيل ابن �أخيه عمانوئيل موللر ،والذي ت�سلم م�س�ؤولية
مدر�سة ال�شباب عام  ،1871التي كان قد ا�ستلمها موللر من املطران غوبات
عام  1871وكان حوايل  25طالب ًا يدر�سون هناك.
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ا�شتهرت املدر�سة منذ بدايتها بعدم التفرقة يف قبول الطالب ،فقد كان ن�صف
التالميذ اجنيليني والن�صف الآخر كانوا من الطوائف الأخرى (�أرثودك�س) وعدد
من امل�سلمني �أي�ضاً.
بعد فرتة وجيزة ،وحتديداً يف كانون الثاين من عام  1864افتتح �صموئيل
موللر �أول مدر�سة للبنات التحق بها فور افتتاحها  30بنت ًا لي�صبح عدد الطالب
الكلي حوايل املئة طالب .يف البداية كان التدري�س يتم يف غرفة اال�ستقبال يف
بيت موللر ولكن ب�سبب ت�شوي�ش ال�ضيوف القادمني واملغادرين على ح�ص�ص
التدري�س مت يف عام  1874بناء عمارة متوا�ضعة لهذا الغر�ض ( مكان البار
اليوم) .معلمي هذه املرحلة كانوا ابراهيم عبد اهلل ومن ثم مرمي زوجة خليل
با�سيل.
حماوالت موللر اجلادة لتعليم �أبناء بيت حلم كانت تلقى حتديات جمتمعية
منبعها الثقافة ال�سائدة .الأمثلة على ذلك كثرية ومن �أهمها تغيب الطالب عن
ال�صفوف الدرا�سية وعدم انتظامهم ،فقد يلتزمون بالدوام ليوم واحد ويتغيبون
لثالث �أيام و�أكرث ،فيكون الغياب �شام ً
ال ولأ�سابيع كثرية يف وقت احل�صيدة وجد
الزيتون على �سبيل املثال .م�شكلة �أخرى هي الزواج املبكر وتعد من �أهم العوائق
التي اثرت على التحاق الطالب بدوامه املدر�سي اليومي.
وحول هذه التحديات التي واجهت موللر �أي�ض ًا هي فرتة التحاق الطالب
باملدر�سة فهذه الفرتة كان حدها الأق�صى ثالث �أو �أربع �سنوات .فالثقافة ال�سائدة
تن�ص على ان هذه الفرتة التعليمية كافية للطالب ،لذلك جل�أ موللر لكتابة تعهد
يوقع من قبل �أولياء �أمور الطلبة ليلتزموا بناءاً عليه ب�إبقاء �أبناءهم من � 7-5سنوات
يف املدر�سة .لكن من جهة �أخرى كانت �أجواء املدر�سة مليئة باحلياة.
يف الثمانينات بد�أت املدر�سة بتعليم اللغتني االجنليزية والأملانية ،خا�صة بعد
انت�شار وازدياد بعثات احلج �إىل مدينة بيت حلم من عدد من البلدان وهي :الهند
واليابان و�أمريكا ال�شمالية واجنلرتا و�أملانيا.
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البيت الداخلي
يكن من بيت
من امللفت للنظر �أن �أوائل الطالبات يف البيت الداخلي مل ّ
حلم ،امنا كانوا من مناطق خمتلفة ،االوىل كانت من حارة ال�سعدية يف القد�س،
الثانية كانت جارية والثالثة من عرب التعامرة .وعن �أجواء املدر�سة يذكر
�صموئيل �أي�ض ًا �أن الطالب تعاونوا يف القيام ب�أعمال البيت ومن هناك تعلموا
الطبخ ،احلياكة ،والتطريز ...الخ وكانت لهم غرفة خا�صة ملبيتهم.
يف عام � 1861أ�س�س موللر البيت الداخلي وان�ضم �إليه بداية  6طالب،
الذي ارتفع عام � 1871إىل  19طالب ًا ينتمي للبيت الداخلي منهم  5من
التعامرة 6 ،م�سلمني �آخرين من بيت حلم والفواغرة� 7 ،أرثودك�س وطالبة
واحدة �إجنيلية.

�رشاء جبل مرير
عام  1871حدث جوع يف بيت حلم ،و�أ�صبح ال�سكان يف حالة يرثى
لها ،لذلك قام �صموئيل موللر ب�رشاء جبل مرير ،وقام بتوظيف حوايل - 60
 100رج ً
ال يومي ًا يعملون يف الأر�ض ،ينزعوا ال�صخور ويزرعوها زيتون ًا وعنب ًا
باال�ضافة �إىل �أ�شجار ال�رسو .وبالتايل يكون موللر هو الذي ا�شرتى العدد الأكرب
من الأوقاف الإجنيلية يف بيت حلم.
يف  1884/4/1ترك �صموئيل موللر فل�سطني بعد خدمة دامت 36
�سنة بعد �أن �أ�صابته حالة اكتئاب مر�ضية ،تويف بعدها عام � .1891أما زوجته
فالتحقت ب�أوالدها الذين هاجروا ايل الواليات املتحدة وتوفيت هناك عام
 .1901دامت فرتة خدمة �صموئيل موللر يف املنطقة  36عاماً ،مت بعدها
وحتديداً يف ني�سان  1884تن�صيب لودفيك �شنلر ،ابن الأب يوهان لودفيك،
يف كني�سة بيت حلم.
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�س لودفيك �شنلر 1888-1884
الكني�سة على زمن ال ِق ّ

كان لودفيك �شنلر ،وهو ابن م� ّؤ�س�س دار
ورية يوهان لودفيك �شنلر ،واملعروفة
ال�س ّ
الأيتام ّ
با�سم مدر�سة �شنلر ،من مواليد مدينة القد�س يف
 ،1858-4-9وكان قد در�س اللاّ هوت يف كلٍّ
ر�س َل
ي�سا ُ
وي َ
من توبنجن وبرلني قبل � ْأن ُي َ
ق�س ً
ر�سم ّ
�إىل بيت حلم.

لقد لعب ِ
وبالرغم من
�س لودفيك �شنلر
الق ُّ
ّ
املدة ا ّلتي خدم فيها (ال تزيد عن الأربع
ق�رص ّ
هما يف تاريخها .وذلك للأ�سباب ال ّتالية:
�سنوات) ً
دورا ُم ًّ

 )1لقد ا�ستطاع ِ
�س لودفيك �شنلر � ْأن يربط عمل الكني�سة يف بيت حلم مبدر�سة
الق ُّ
ف�شجع من جهة �أبناء الكني�سة
�شنلر يف القد�س ب�شكل مل ي�سبق له مثيل،
ّ
على االلتحاق مبدر�سة �شنلر ،وبال ّتايل َم َّدهم بال ّتعليم وا ِمل َه ِن اللاّ زمة للحياة
ي�ستقطب ِخ ّريجي مدر�سة �شنلر
وال ّنجاح ،ومن جهة �أخرى ا�ستطاع � ْأن
َ
لالن�ضمام �إىل الكني�سة.
 )2لقد تزامن وجود ِ
أ�سقفية
الق ِّ
�س لودفيك �شنلر يف بيت حلم مع نهاية ال ّ
أملانية امل�شرتكة عام  .1886وح ّتى ذلك الوقت كانت
ال
ّ
إجنليزية  -ال ّ
ليتورجية �أ�سقفية ّ
الطابع .وكان �أحد ال ّتغيرّ ات
كني�سة امليالد ما زالت تتبع
ّ
همة الّتي �أدخلها ِ
يتورجية
�س لودفيك �شنلر يف الكني�سة هو ا�ستبدال ال ّل
املُ ّ
الق ُّ
ّ
أملانية من الكني�سة امل ّتحدة يف مقاطعة بادن فوتنربغ
أ�سقفية الأ�صل ب�أخرى � ّ
ال ّ
يتورجية �إىل
أ�صلي .وقد قام برتجمة هذه ال ّل
ّ
جنوبي � ّ
أملانيا ،موطن �أبيه ال ّ
العاملية ال ّثانية .ومن
العربية ،وا ّلتي �شاع ا�ستعمالها ح ّتى نهاية احلرب
ال ّلغة
ّ
ّ
ّ
الطريف � َّأن الكني�سة يف ذلك الوقت كانت ت�ص ّلي من �أجل االمرباطور
ين يف كلّ خدمة �أَ َح ِد ّية.
الأملا ّ
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 )3كان ِ
تامة ب� َّأن الكني�سة بحاجة �إىل دار للعبادة
�س لودفيك �شنلر على قناعة ّ
الق ُّ
ال�صغري لن ي�ضع كني�سة امليالد على نف�س م�ستوى
تليق مبوقعها ،و� َّأن امل�ص ّلى ّ
باقي الكنائ�س ،لذلك �آمن ب�رضورة بناء كني�سة تليق بهذه ّ
الطائفة .لذلك
راح يجمع الأموال للبناء ،وقام عام  1886بو�ضع حجر الأ�سا�س للكني�سة
مقر ًرا � ْأن
احلالية ،وقام با�ستعمال اجلزء ّ
ّ
فلي من الكني�سة وا ّلذي كان َّ
ال�س ّ
يكون بناء الكني�سة الكامل� .إذ مل ُيبد�أ ببناء ّ
الطابق ال ّثاين (مكان الكني�سة
احلايل) � اّإل عام  1891وذلك � ّإبان عمل ِ
�س عمانوئيل بوت�رش.
الق ّ
 )4قام ِ
�س لودفيك �شنلر عام  1888وقبل تركه للخدمة با�ستحداث � ّأول
الق ُّ
يتجز أ� من طريقة عمل
جزءا ال
ّ
انتخابات لعمدة الكني�سة ،وا ّلتي �صارت ً
هذه الكني�سة.

أرمني (م�ست�شفى الأمرا�ض النف�سيّة حاليًّا)
بناء امليتم ال ّ

لقد ّ
إمرباطورية
�سيحي ال�شرّ ق ومن مواطني ال
هما من َم
ّ
�شكل الأرمن ً
جزءا ُم ًّ
ّ
الرئي�سة؛ حيث
ال�صغرى ويف مدن
العثمانية،
وخا�صة يف �آ�سيا ّ
ّ
ّ
ّ
االمرباطورية ّ
الوطنية
احلركات
�صعود
ومع
املرموقة.
ة
االقت�صادي
املواقع
من
الكثري
احت ّلوا
ّ
ّ
كية من جهة،
االمرباطورية
وتعاظمها ،ن�ش�أ �رصاع بني
ّ
العثمانية ب�أ�صولها الترّ ّ
ّ
مهما يف
أرمنية
الوطنية .كما وقد لعب العامل ّ
يني ً
دورا ًّ
ّ
وبني احلركات ال ّ
الد ّ
�ضد
ت�أجيج هذا ال�صرّ اع ،والّذي قاد يف عام � 1896 - 1894إىل � ّأول مذابح َّ
فرتملت الكثري من ال ّن�ساء وتي ّتم
أرمنيَّ ،
الأرمن حيث قتل ما يزيد عن املئة �ألف � ّ
الكر ِم
جمعية القد�س ال ّت
قررت
ّ
ّ
�آالف الأطفال .وبناء عليه ّ
ب�شريية � ْأن تقيم على ْ
تما للأطفال الأرمن حيث بد�أ
الّذي كان الواعظ �صموئيل موللر قد ا�شرتاه َم ْي ً
ين فيلهلم
العمل به عام  1897و َّمت تد�شي ُنه عام ّ � 1898إبان زيارة القي�رص الأملا ّ
ال ّثاين �إىل فل�سطني .وقد كان ُج ُّل ّ
ال�سنوات الأوىل من الأرمن،
الطلاّ ب يف ّ
العثمانية ا�ستقطاب الأطفال الأرمن �إىل فل�سطني،
ال�سلطات
ولكن بعد � ْأن َ
منعت ّ
ّ

32

ميالد كني�سة  -تاريخ كني�سة امليالد الإجنيلية اللوثرية يف بيت حلم

كني�سة امليالد يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�رش

33

الرئي�سة ،وبقي كذلك ح ّتى
و�صار امليتم الإجنيلي مبثابة مدر�سة الكني�سة ّ
القو ِ
الربيطانية بحاج ٍة �إىل
ات
 1918/1/13حني ت�س ّل َم ِت الكني�س ُة � ً
إ�شعارا ب� ّأن ّ
ّ
ر�سميا يف  ،1918-1-17وقد
املبنى لتحويله �إىل م�ست�شفى .وقد �أُغلق امليتم
ًّ
ثم �صادرته الحقًا،
ا�ست�أجرته احلكومة
ال�سننيَّ ،
الربيطانية من الكني�سة لع�رشات ّ
ّ
الها�شمية� ،إىل � ْأن ا�ستطاع ِ
�س د.
أردنية
الق ّ
ّ
و َّمت ت�سجي ُله با�سم خزينة اململكة ال ّ
الرئي�س
الراهب �إرجاع حوايل  26دومنًا من الأرا�ضي املحيطة باملبنى من ّ
مرتي ّ
الراحل يا�رس عرفات عام .1997
ّ

ت�شكيلة الطائفة

أبوابه ّ
الفل�سطينيني من منطقة بيت حلم وحميطها كما تظهر
للطلاّ ب
فتح املَ ْيتم � َ
ّ
ذلك �أ�سماء الطالب يف �شهر ت�رشين الثاين من عام � :1905صموئيل حارجتان،
كيفورك كيكوجيان ،عزيز �سلفيتي� ،إليا�س �سلفيتي ،جميل الراهب� ،إبراهيم
جربائيل ،خليل جري�س حنا� ،إبراهيم دعم�س ،اليا�س عودة� ،صليبا قوا�س،
دية ،عيد خليل عيد� ،شاكر بوار�شي ،اليا�س
ا�سكندر م�سلم ،حبيب خليل �أبو ّ
مارد نيجنان ،عفيف ال�سايح� ،سامل فرح ،اليا�س حبيب ،خليل عبده� ،صليبا
خوانده ،ذيب يو�سف� ،أبراهيم �سليمان ،عي�سى اليا�س حنه ،زخريا �إبراهيم
عمر ،عي�سى جري�س ،جري�س �صليبا امل�رصي ،عي�سى �صالح �شامية ،عي�سى
جري�س� ،أمني حداد ،عطاهلل �سلمان عو�ض ،عبد مو�سى ،يو�سف با�سيل� ،سابا
عو�ض ،طنا�س �إبراهيم ،عي�سى قوا�س� ،سليم عيد ،ميخائيل طاف�ش ،ميخائيل
ماجه ،اليا�س عودة ،مرق�س �صالح ،عطاهلل فرح ،اليا�س �أبو دية ،حنا دعم�س،
مو�سى دعم�س ،وديع دعم�س ،اليا�س �سمور ،جورجي حبيب ،ق�سطنني عبده،
جنيب جربائيل ،ميخائيل خليل �أبو حمود.

يف هذه الفرتة بالذات ومع تعاظم دور املانيا القي�رصية وتو�سع نفوذها يف
�أرجاء االمرباطورية العثمانية والتي ظهرت جلي ًا يف م�شاريع البناء العمالقة التي
قامت بها يف فل�سطني ،نرى �إزدياداً ملحوظ ًا يف �أعداد كني�سة امليالد .وت�شري
قائمة ب�أ�سماء �أع�ضاء الطائفة و�ضعها ال�سيد خليل با�سيل عام  1898قبيل زيارة
االمرباطور وليم الثاين �إىل بيت حلم ب�إنتماء جمموعة ال ب�أ�س بها من حامولة العناترة
�إىل الكني�سة يف بيت حلم� :إبراهيم �سابا� ،أخيه عي�سى �سابا ،حنا ميخائيل البندك،
ا�سطفان ميخائيل البندك ،عي�سى من�صور البندك ،جاداهلل ق�سطندي البندك ،زخريا
عبداهلل البندك� ،سليمان اليا�س البندك� ،إبراهيم �شحادة البندك� ،إبراهيم �سامل البندك،
حلوة �سابا ،عي�سى �شحادة� ،صالح ال�شامية� ،شحادة �شامية ،جري�س بنايوت
ال�شامية ،جري�س �سابا ال�شامية ،اليا�س �شحادة البندك و�أخيه حنا� ،سالمة ال�سلحي
و�أخيه اليا�س ،جري�س مرتي الوح�ش ،جري�س يعقوب الوح�ش ،نقوال الوح�ش،
ب�شارة فريج� ،سليمان فريج� ،إبراهيم جري�س فريج  ،مرتي الراهب ،عي�سى ذوابه،
خليل ذوابه ،يو�سف ب�شارة طاف�ش ،ق�سطه �سامل البندك �أبو حنا� ،سليمان ن�رص،
عبداهلل الريادي ،جري�س الريادي ،نقوال حنانيا� ،إبراهيم املر ،ويعقوب طاف�ش.
لي�س من الغريب ب�إن نرى جمموعة كبرية من عائلة البندك منتمني �إىل الكني�سة
خا�صة و�أنهم كانوا املقاولني الرئي�سيني يف م�شاريع البناء الإجنيلية يف فل�سطني.
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	�أما القائمة ب�أ�سماء العاملني يف الكني�سة لعام  1909فتظهر وجود �ست
ع�رش موظف ًا يف الكني�سة ،ت�سعة منهم يف بيت حلم و�سبع �آخرون يف بيت جاال
وذلك ح�سب التق�سيم التايل:
اال�سم

معا�ش  /راتب

بد�أ العمل

الواعظ �سعيد عبود

1899/5

 300فرنك 260 ،مقابل وعظ

املعلم �إبراهيم عطا

1900/12

 80 + 1380عزف �أرجن

املعلم �إبراهيم مطر

1905

80 + 1200

�سليمان �أبو دية

1900/10

 1200فرنك

با�سيل با�سيل

1906

100 + 80

لبيبة �رسور

1898

 720فرنك

جنمة ن�سطا�س

1899/10

 480فرنك

وديع كنعان

1905/4

456

الواعظ ا�سكندر حداد

1899/10

 300فرنك

بيت جاال
املعلم عي�سى عطاهلل

1895/10

املعلم �سليمان حنا

1904/10

80+1000

معلم م�ساعد �إبراهيم بوار�شي 1907/9
املعلمة كرميه ن�صار

1908/10

 900فرنك

املعلمة جنمة عو�ض
فرهود قربان

1902/10

 3000فرنك

املعلمة فكتوريا حبيب

10/1903

150 + 720
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الف�صل الثالث
جمعية القدس وبناء كنيسة امليالد اإلجنيلية اللوثرية
في بيت حلم
Almut Nothnagle

كان الطابق الأر�ضي لكني�سة امليالد قد ُ�أجنز عام  1887زمن الق�س
لودفيك �شنلر ومن ثم ولإ�سباب عدة توقف البناء فيها .ولكن اكت�سب م�رشوع
البناء زخما جديدا �سنة  1892عندما توىل رئا�سة جمعية القد�س الكونت
( )Julius von Ziethen-Schwerinرئي�س فر�سان القدي�س يوحنا اللوثريني
وع�ضو جمل�س لوردات برو�سيا .وكان هذا قد �سافر وجتول يف �سائر ارجاء االر�ض
املقد�سة يف �أوائل  1892واطلع �شخ�صيا على ظروف الكني�سة وم�رشوع البناء
يف القد�س.
وكان اول عمل ر�سمي قام به بعد عودته ان ار�سل من�شورا �إىل جميع
اخوته من فر�سان القدي�س يوحنا يدعوهم فيه �إىل االن�ضمام �إىل جمعية القد�س
وان يدفعوا ر�سم ا�شرتاك مقداره خم�سة ماركات �سنويا .وقد لبى  400فار�س
دعوته هذه مما رفع ميزانية امل�ؤ�س�سة �إىل خم�سة �آالف مارك بعد ان كانت تعاين
عجزا ماليا .وا�ضافة �إىل ذلك ،ولكونه يتمتع مبكانة مرموقة يف البالط امللكي،
فقد �سمح له بان يقوم بحملة جمع تربعات �سنوية يف عيد امليالد بعد �سنة
 .1891وقد �شملت هذه احلملة جميع ارجاء برو�سيا مما كان من �ش�أنه ان يزود
جمعية القد�س بدخل �سنوي ثابت يرتاوح ما بني ثالثني �إىل خم�سني الف مارك
�سنويا.
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وكان �سد العجز يف ميزانية اجلمعية يعني انه توجد اخريا فر�صة حقيقية
للبدء يف بناء الكني�سة يف بيت حلم .وكان خلفاء �صاموئيل موللر وهم :لودفيك
�شنلر وعمانوئيل موللر ،ابن �شقيق �صاموئيل موللر وخليفته عمانوئيل بيت�رش،
قد قاموا بجهود عظيمة جلمع التربعات للم�رشوع وللح�صول على فرمان من
الباب العايل يف ا�سطنبول لل�سماح بالبناء .واثناء زياراتهم �إىل املانيا كان رعاة
بيت حلم يقدمون حما�رضات على نطاق االمة عن عملهم الكن�سي .ومنذ �سنة
 1891اخذوا ير�سلون تقارير عن حياة وعادات وتقاليد النا�س يف فل�سطني
ليقر�أها اجلمهور املتزايد على �صفحات « »Bethlehemer Blaetterاجلديدة.
وهكذا ،واىل جانب و�صف البلد والنا�س ،كانت هذه ال�صحيفة حتوي انواع
متعددة من االخبار واحلقائق الهامة والتي كان الهدف منها ت�شجيع ن�شاطات
جمع التربعات يف املانيا واخلارج مثل الطائفة الأملانية يف فيالدلفيا.

تاريخ البناء
ويف �سنة 1891طلب من املهند�س ( )August Orthمن برلني ان يقدم
خرائط لبناء لكني�سة امليالد يف بيت حلم .وكان م�ست�شار البناء هذا مهند�سا
�شهريا يف العا�صمة الأملانية وكان يعترب كاحد االعالم الهند�سية يف تلك احلقبة.
فقد قدم اهم الت�صاميم لتو�سيع العا�صمة االمرباطورية بعد �سنة  1870مبا يف
ذلك �شبكة القطارات ما بني املدن (والتي �أ�صبحت فيما بعد ما يعرف ب
( )S-Bahnوامل�سلخ الكبري يف �شارع ( )Storkowerوعدة حمطات قطار
وج�سور لل�سكك احلديدية .وقدم اي�ضا ر�سومات العادة ت�شكيل مبنى احلكومة
والعمارات على جزيرة املتحف وكاتدرائية برلني كما وقدم خرائط لعدة كن�س
يهودية يف برلني مبا يف ذلك الكني�س الكبري يف �شارع (.)Oranienburger
و�إ�ضافة �إىل ذلك فقد بنى عدة كنائ�س يف خمتلف ارجاء املانيا مبا يف ذلك
كني�سة اجللجثة و�صهيون وعموا�س يف منطقة عمال برلني املعروفة با�سم
( .)Prenzlauer Bergوهذه الكنائ�س م�شهورة من حيث تردد اال�صوات
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فيها .ان بنايات املهند�س اورت مل تكف حاجة عائلة ( )Hohenzollernيف
�سعيها للهيبة العامة يف اعقاب الن�رص يف احلرب الفرن�سية  -الربو�سية فح�سب،
بل انها كانت تعرب اي�ضا عن جهود الكني�سة االر�سالية بني جماهري العمال.
وال تزال هذه الكنائ�س ت�شكل اهم معامل املدينة يف الوقت احلا�رض .وقد مت
متويل بنائها من قبل عائلة ( )Hohenzollernوجمعية برلني لبناء الكنائ�س.
وقد منحت االمرباطورة اوغ�ستا فكتوريا هبة لكل واحدة من هذه الكنائ�س
اجلديدة وقدمت على االقل جزءا ولو ب�سيطا من موجودات الكني�سة حتى ولو
كان ذلك الكتاب املقد�س للمذبح.
قدم املهند�س اورت �سل�سلة من الت�صاميم لكني�سة بيت حلم والتي اخذت
بعني االعتبار الظروف املحلية املح�صورة وطبقات ال�صخر وامل�ساحة ال�صغرية،
وهذا ي�شمل اي�ضا البناء القائم منذ عهد �شنلر �سنة  .1878فقد ح�رصت هذا
خيارات الت�صاميم يف املوقع ما بني �سكن الراعي واملدر�سة والدكاكني املقامة
على زاوية �ساحة املدب�سة.
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يف م�رشوع بيت حلم يف فرتة ق�صرية مذهلة اذا �أخذنا بعني االعتبار ان ق�سما كبريا
من اجلزء الداخلي مثل :زجاج ال�شبابيك امللون واالرغن واملذبح واالجرا�س
كان يجب ان ت�شحن من اوروبا �إىل ال�رشق االو�سط ،،ثم تنقل على ظهور احلمري
من يافا عرب تالل القد�س ايل بيت حلم.
وقد �أرغم اورت ،الذي كان معتادا ان ي�رشف بنف�سه على بناء العمارات
التي ي�صممها ،ان ي�ضع خرائطه يف ايدي مهند�سني مقد�سيني هما بول باملر
وثيودور �ساندل ( )Paul Palmer & Theodor Sandelاللذين مل يكن على
معرفة �شخ�صية بهما .وكانوا يتوا�صلون عرب الر�سائل فقط .وعليه ،فان خرائط
البناء والتعليمات كان يتم تبادلها عن طريق الربيد .هذا باال�ضافة �إىل ان اورت
واجه يف بيت حلم نف�س ال�صعوبات التي كان يواجهها يف كثري من البنايات يف
برلني حيث كان عليه ان يبد�أ بالبناء على بناء قائم او من حيث توقف البنا�ؤون
الآخرون عن البناء مما كان يجعل خياراته يف الت�صميم حمدودة .وقد تقدم البناء

وبعد �سنتني من البناء مت تد�شني كني�سة بيت حلم ر�سميا يف 1893/11/6
بح�ضور فريدريك فيلهلم باركهاوزن رئي�س املجل�س الكن�سي الربو�سي الأعلى
ورئي�س البنائني فريدريك ادلر كمندوبني عن جمل�س ادارة جمعية القد�س.

تد�شني كني�سة امليالد يف بيت حلم
ن�رشت �صحيفة « »Evangelische Blaetter aus Bethlehemتقريرا عن
تد�شني كني�سة امليالد �سنة :1893
«ي�صادف ال�ساد�س من ت�رشين الثاين مرور � 24سنة على زيارة الإمرباطور
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الراحل فريدريك والذي كان �آنذاك وليا لعهد برو�سيا �إىل مركز بيت حلم الأملاين.
وقد ابدى ال�ضيف ال�سامي اهتماما بالغا يف امل�رشوع وام�ضى عدة �ساعات يف
امليتم (الذي هو الآن بيت الراعي ) مع مدير املعهد املر�سل �صاموئيل موللر
وزوجته .ولذلك اختارت جمعية القد�س الذكرى ال�سنوية لهذه الزيارة لتد�شني
الكني�سة .ويف اال�سبوع املا�ضي كان طق�س اخلريف رائعا وم�شجعا للن�شاطات
التي كنا بحاجة اليها يف املنطقة حول الكني�سة .ولكن عند فجر يوم التد�شني،
تلبدت ال�سماء بالغيوم ال�سوداء .ووقفنا على �سطح بيت الراعي يغمرنا القلق
والندم ونحن ن�شاهد ومي�ض الربق ون�ستمع �إىل ع�صف الرياح الغربية العاتية
والتي تنذر بهطول االمطار .وبد�أت قطرات كبرية من املطر بالت�ساقط كمب�رش
بامطار ال�شتاء .ان �أي �شخ�ص اختربهطول املطر يف اخلريف يف ال�رشق االو�سط
وما ي�صاحبه من العوا�صف �سيفهم �شكوكنا بخ�صو�ص اقامة حفل التد�شني هذا
اليوم.
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ولكن يف حوايل ال�ساعة ال�ساد�سة هد�أت الرياح و�شقت ا�شعة ال�شم�س
طريقها من بني الغيوم ومع حلول ال�ساعة التا�سعة ا�صبحت ال�سماء �صافية
وازاحت الرياح الهواء امل�شبع مباء املطر ووعدتنا ال�سماء بيوم �صاف جميل.
و�رسعان ما امتلأت ال�ساحة امام مدخل الكني�سة مبزيج زاهي الألوان من اوروبيني
وعرب ،كبري و�صغري ،و�ضيع ورفيع .ويف هذه االثناء كانت طائفة بيت حلم تقيم
�صالة وداع ملبني الكني�سة القدمية يف بيت الراعي �شكرا هلل على بركاته وليطلبوا
منه تعاىل ان يرافقهم �إىل املبنى اجلديد.
ويف ال�ساعة العا�رشة و�صل كل من د .باركهاو�س وامل�ست�شار اخلا�ص ادلر
وا�ستقبلهما راعي الكني�سة على مدخل امالك اجلمعية .وعلى ال�رشفة امام باب
الكني�سة الرئي�سي قدم املهند�س باملر الذي ا�رشف على بناء الكني�سة ح�سب ت�صاميم
املهند�س اورت من برلني املفتاح �إىل امل�ست�شار ادلر ب�صفته مبعوثا عن جمعية
القد�س،و قدمه هذا بدوره �إىل ممثل االمرباطوره معايل ال�سيد د .باركهاوزن مع
كلمة �شكر �صادقة لرعايتها مل�رشوع الكني�سة .والآن وبالنيابة عن االمرباطوره،
التفت معايل د.باركهاوزن �إىل الطائفة ليقول كلمة الربكة لإمتام وتد�شني
الكني�سة وليقدم لراعي الكني�سة الكتاب املقد�س الثمني الذي قدمته االمرباطوره
باهداء مكتوب بخط يدها ،ا�ضافة �إىل م�ستلزمات املذبح والتي قدمها الزوجان
امللكيان .وقد عربت كلمة معاليه امل�ؤثرة بو�ضوح عن فرحته الغامرة بانهاء
�أعمال البناء والتي عك�ست امل�ساهمات التي قدمها هو نف�سه .وا�ستطرد املتكلم
بكلمات الربكة على بيت اهلل اجلديد هذا وعلى الطائفة املزدهرة .ثم قدم املفتاح
للراعي و�أ�شار �إليه �أن يفتح الباب وهو يردد االية «افتحي الآن ابواب جمالك».
وفتح الق�س ( )Boettcherالباب با�سم االله املثلث االقانيم .ثم قاد راعي القد�س
الأملاين ورعاة بيت حلم وبيت جاال املوكب وهم يرتدون حلل الق�سو�س رافعني
الكتابني املقد�سني لكل من املذبح واملنرب وكذلك اوعية ال�رشكة املقد�سة على
احلان مقطوعة جيهوفا عزفتها الفرقة النحا�سية التابعة لطائفة القد�س .وبعد ان
و�ضع الق�س�س ما كانوا يحملونه على املذبح واخذ املحتفلون اماكنهم ومقاعدهم
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بد�أت خدمة التد�شني برتنيمة «يا �سيدي ما �أعظم الوجود» رتلتها جوقة خمتلطة
من القد�س .وبعد قراءة االفتتاح قام الق�س الذي يقوم بخدمة التد�شني بال�صالة
طالبا بركة اهلل وح�ضوره ونعمته يف التد�شني.
واتخذ الق�س ( )Boettcherمو�ضوع عظته من الكلمات التي كتبتها
جاللة االمرباطوره �شخ�صيا على الكتاب املقد�س املخ�ص�ص للمذبح وامل�أخوذة
من ميخا �« 5:2أما �أنت يا بيت حلم �أفراتة ،و�أنت �صغرية �أن تكوين بني �ألوف
يهوذا ،فمنك يخرج يل الذي يكون مت�سلط ًا على �إ�رسائيل ،وخمارجه منذ القدمي،
منذ �أيام الأزل» واتبعها بالآية الثالثة .ثم نادي يف امل�صلني «الرب ي�أتي من بيت
حلم� .أي انه ولد و�ضيعا وظهر يف املجد .وهذا املجد يبدو جليا يف:
� )1أعجوبة امليالد
 )2يف الإر�سالية
وقد �أقيمت �صالة التد�شني باللغة العربية وذلك من اجل احل�ضور من
العرب واختتمت مرا�سم التد�شني برتنيم اربعة اعداد من ترنيمة «�أمكث بيننا
بنعمتك»
والق�سم الثاين الذي تال خدمة التد�شني كان خدمة احدية عادية موجهة
ب�شكل ا�سا�سي للم�صلني العرب باللغة العربية .وتال الليتورجية الواعظ ب�شارة
كنعان وهو اول عربي ر�سمته املر�سلية االملانية وكان قد تدرب يف امليتم ال�سوري
وخدم طائفة بيت جاال ملدة  16عاما اوال كواعظ ثم �سيم ق�سا .وقبل العظة رمنت
الطائفة العربية ترنيمة باللغة العربية واعتلى الق�س موللر املنرب ليقم العظة باللغة
العربية .وكان مو�ضوع العظة م�أخوذا من ا�شعيا « 22:45تعالوا ايل تخل�صوا يا
جميع �شعوب االر�ض ».ويف نهاية اخلدمة مت تعميد طفل من طائفة بيت حلم.
وبعد انتهاء اخلدمة توجة احل�ضور مبوكب احتفايل �إىل قطعة ار�ض خالء على
انغام الفرقة النحا�سية التي كانت تعزف من على ال�رشفة ترنيمة «احمدوا الرب».
وقطعة الأر�ض هذه منف�صلة وهي ملك جلمعية القد�س وكانت حتى قبل فرتة
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وجيزة ت�ستعمل كمقربة وافردت الآن لبناء م�ست�شفى للطائفة (ال بد �أن احلديث
هنا يدور عن �أر�ض الكني�سة التي بيعت الحق ًا لت�صبح اليوم فندق غراند البندك).
وحتت ظالل ا�شجار التني والفواكة اقيمت خيمة كبرية خ�صي�صا لهذه املنا�سبة.
واجتمع احلفل يف مزيج من عرب واملان وتبودلت كلمات الرتحيب والتهنئة.
وقدم للح�ضور كعك ونبيذ كمرطبات .وقدمت ال�شخ�صيات الهامة من احل�ضور
وخ�صو�صا املعلمني وعائالتهم �إىل معايل د .باركهاوزن وامل�ست�شار ادلر وتبادلوا
معهم بع�ض الكلمات الودية ثم القى رئي�س طائفة بيت حلم ،والذي كان نف�سه
معلما ملدة  16عاما ،كلمة وعرب با�سم الطائفة عن ال�شكر لكل اولئك الذين
�ساهموا يف امتام الكني�سة .وتوجه بال�شكر اوال �إىل جاللة االمرباطوره لدعمها
اجلبار منذ البداية وحتى يوم التد�شني هذا اذ انها ا�سبغت مرة اخرى العطايا على
الطائفة واوفدت مندوبا �شخ�صيا عنها حل�ضور هذه املنا�سبة االحتفالية.
وقام احد اع�ضاء عمدة بيت جاال بالقاء كلمة وجهها ب�شكل ا�سا�سي للعرب
وو�صف االعمال اجليدة التي كات االخوة من االملان يقومون بها من اجلهم منذ
امد بعيد .وقال لقد بنوا املدار�س واهلوا املعلمني وبنوا كني�ستني جميلتني يف بيت
جاال والآن يف بيت حلم اي�ضا حيث يعظون بكلمة اهلل .والآن فان على العرب
ان يعربوا بامتنان عن كونهم م�سيحيني بروت�ستانت حقيقيني لأن حياتهم الآن
ا�صبحت جميلة كجمال الكني�سة التي قد مت تد�شينها وانها ت�سمو �إىل العلى متاما
كما تتجه قمة اجلر�سية املدببة �إىل الأعلى.
ويف الوقت الذي جل�س فيه الق�سم االكرب من املدعوين يف جمموعات
عائلية ومع اال�صدقاء على الطاوالت يف الظل او حتت ظالل اال�شجار لتناول
الطعام واملرطبات التي اح�رضوها معهم  ،ان�ضم الراعي �إىل �ضيوفه اخلا�صني
الذين وب�سبب �ضيق املكان ،دعي عدد قليل منهم �إىل بيت الراعي لتناول وجبة
خفيفة .وعند امل�ساء تفرق احل�ضور بعد ان اعربوا عن �شكرهم برتنيمة «احمدوا
الرب».
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نرجو ان يبقي �صدى جميع ما تلي من ال�صلوات والرتانيم والكلمات يف
يوم االحتفال الرائع هذا يف قلوب امل�شاركني .اجل ونرجو اهلل ان ي�ؤكد على
ان هذا االحتفال وهذه الكني�سة اجلديدة يعطيان زخما جديدا لعمل االر�سالية
الربوت�ستانتية الأملانية يف بيت حلم وحولها وان ت�ستحث العاملني واال�صدقاء يف
حقله ان يجدوا الفرح يف جهودهم.
«املجد هلل يف االعايل ،وعلى االر�ض ال�سالم ويف النا�س امل�رسة! �آمني».

الكني�سة من اخلارج
يقوم �صحن الكني�سة على ا�سا�س على �شكل �صليب فيه نقطة تقاطع
م�ستطيلة ال�شكل ويتفرع منها ثالثة قباب على �شكل حلزوين تتجه نحو
ال�رشق وال�شمال واجلنوب ،وعر�ض ال�صحن  7,3مرت وارتفاعه ثمانية امتار
فقط حتى بداية القنطرة .وفوق ال�صحن تقوم قبة مزخرفة بفتوحات ذات
اقوا�س دائرية.
وقد بنيت واجهة الكني�سة بالأعمدة و�شبابيك ذات اقوا�س دائرية على
غرار ا�سلوب االقوا�س الدائرية يف برلني التي اوجدها املهند�س ( )Stuelerوهو
تلميذ ( .)Schinkelولربج الكني�سة العايل واملدبب الر�أ�س جدران مل�ساء وهو
يقع بجانب مدخل الكني�سة وفيه الأجرا�س .وميكن الدخول اليه من اخلارج
او مبا�رشة من �صحن الكني�سة .وهذا يعني انه مت و�ضع �شباكني فقط يف اجلهة
الي�رسى من ال�صحن يف حني انه يدخل �ضوء ال�شم�س يف اجلهة اليمنى من خالل
ثالثة �شبابيك.
وقد زودت القبا الثالثة بثالثة �شبابيك لكل منها .وت�شكل الكني�سة املبنية
من احلجر اجلريي النقطة الرئي�سة يف �شارع جتاري ميتد عرب بيت حلم من كني�سة
امليالد يف �ساحة املهد �إىل �ساحة املدب�سة .وقد بنيت معظم البيوت يف هذا ال�شارع
خالل القرن التا�سع ع�رش ،وهي ت�شكل اليوم جمموعة بنايات مدينية منفردة كما
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هو تقليدي يف الكثري من مدن �رشق البحر املتو�سط .وتبهر كني�سة امليالد يف
بيت حلم زوارها من ب�ساطة وو�ضوح ا�سلوب بنائها من الداخل واخلارج .فقد
ا�ستعمل اورت اال�شكال امل�ألوفة ال�سلوب القو�س الدائري يف خمطط االر�ضية
ويف خمططاته للبناء .و�صحن الكني�سة موزع ب�شكل متنا�سب وي�ؤدي �إىل توازن
تام ما بني التقاطع والقبا.

من الداخل
ان داخل الكني�سة مقنطر .ففي منطقة التقاطع والقبا طليت القناطر
بالنجوم على خلفية زرقاء وهي تقوم على اعمدة رفيعة لها ر�ؤو�س على الطراز
الكورنثي .واملذبح احلجري الب�سيط وجرن املعمودية واملنرب تكمل كلها �شكل
منطقة املذبح.
وحتتوي كل من القبا ال�رشقية واجلانبيتني على ت�سعة نوافذ من الزجاج
امللون ي�ضاف اليها �شباكني ا�ضافيني يف اجلهة ال�شمالية من ال�صحن وثالثة
�شبابيك من اجلهة اليمنى .وكل �شباك مق�سم �إىل ق�سم يحتوي على �صورة ت�شغل
ثلثي م�ساحته ،و�آية من الكتاب املقد�س عن ال�صوره يف الثلث الثالث .وت�ضفي
ال�شبابيك امللونة بر�سوماتها التف�صيلية التي على ا�سلوب حركة النا�رصي طابعا
يعك�س جو الكني�سة الفريد من نوعه .فعلى �ضوء النهار تعطى االلوان القوية
انطباعا قويا لعني الناظر.وقد قام �صناع حمليون ب�صناعة املذبح وجرن املعمودية
ومن�ضدة تالوة الكتاب املقد�س باال�ضافة �إىل املقاعد اخل�شبية يف املوقع ذاته.
و�أما الكتاب املقد�س اخلا�ص باملذبح و�أوعية ال�رشكة املقد�سة فقد كانت هدية
من الإمرباطوره �أوغ�ستا فكتوريا .واما االرغن الذي مت العزف عليه يف حفل
التد�شني �سنة  1893فقد بنته �رشكة ( )Sauerيف برلني .لقد كانت عملية نقل
زجاج ال�شبابيك امللون واالرغن برا وبحرا من املانيا �إىل فل�سطني اجنازا لوج�ستيا
وهو عمل مذهل اليوم متاما كما كان مذهال �آنذاك.
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� Úسجود املجو�س

ان االنطباع الفريد الناجم عن كني�سة امليالد يرجع ب�شكل خا�ص �إىل النوافذ
ذات الزجاج امللون� .أن ترتيب � 14صوره طول كل منها  2٫9مرت على ارتفاع
 4٫35مرت فوق الأر�ضية يف كال جانبي ال�صحن والقبا يتبع برناجما الهوتيا مت
التفكري فيه بعمق .وقد �صمم على النحو التايل:

القبوة املركزية ،من الي�سار �إىل اليمني:
 Úميالد ي�سوع يف اال�سطبل

 Úاملالك املب�رش للرعاة

القبوة ال�شمالية ،من الي�سار �إىل اليمني:

معمودية ي�سوع يف نهر الأردن ×

			
 Ùي�سوع ابن الثانية ع�رشة يف الهيكل

 Ùالهروب �إىل م�رص
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اجلهة ال�شمالية لل�صحن
م�سح داود (�1صاموئيل× )16 :

ي�سوع يف اجلثمانية ×

 Úالكرمة والأغ�صان (يوحنا )15:5

						
 Úالقيامة

 Úال�صلب

 Øمع ك�أ�س العهد اجلديد (لوقا )22:20

اجلهة اجلنوبية لل�صحن

الراعي ال�صالح (يوحنا × )11 :10
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وردة �شارون مع خبز احلياة (يوحنا × )48 :6

 Úحمل اهلل (يوحنا )1:29

 Úمع �أ�سد يهوذا يدو�س الثعبان (�أعمال )5:12
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	�إن ق�صة امليالد وعالقتها مبدينة بيت حلم ،وحياة ي�سوع على الأر�ض و�آالمه
وموته ت�أخذ مكان ال�صدارة يف برنامج توزيع ال�صور .ويف ال�صحن تن�ضم اليه
�صورة م�سح داود من العهد القدمي مع عر�ض م�صور لكلمات «�أنا هو» من اجنيل
يوحنا�« :أنا هو خيز احلياة» (يوحنا �« ،)48 :6أنا الكرمة و�أنتم الأغ�صان»( .يوحنا )5 :15
وكلمات يوحنا عند اعتماد ي�سوع يف نهر الأردن «هوذا حمل اهلل الذي يرفع خطية
العامل» (يوحنا  .)29 :1ان هذه التعابري واملراجع الالهوتية ل�شخ�ص امل�سيح وعمله
تعود كلها على مدينة بيت حلم ،والنوافذ امللونة الزجاج ت�صور مدينة بيت حلم
احلقيقية كم�رسح لتاريخ اخلال�ص ح�سب الكتاب املقد�س .ويف الوقت ذاته ف�أن
الكرمة واالغ�صان وخبز احلياة ترمز �إىل القربان الذي يحتل ،ال جانب العظة،
مركز ال�صدارة يف الفهم الربوت�ستانتي للعبادة وجمهور امل�صلني .ويجب ان
يفهم توزيع �صور زجاج النوافذ امللونه كنتيجة للتفاعل ما بني العميل والفنان/
املهند�س الذي تعلم مهنته يف �أواخرحقبة التقليد الرومان�سي .وهذا وا�ضح يف
املرا�سالت ما بني ( )Orthوالكونت  )Schwerin) von Ziethenرئي�س جمعية
القد�س .ففي الر�سالة امل�ؤرخة  1892/9/21يعرب الكونت عن مفهومه لتوزيع
ال�صور مبا يلي:

«إن كنت أذكر جيدا فإن للقبا ثالثة شبابيك .وحيث ان القول الفصل في هذه
املسألة هو لي فقد قررت انها ستمثل امليالد (سجود املجوس) في الوسط أي فوق
املذبح ،وإلى اليسار تأتي صورة البشارة وإلى اليمني صورة القيامة .وأنا ممنت جدا
لك على الكتابة حتت الشباك األول .ألنه اذا كان البيت األملاني القدمي ال يناسب أي
قسم من املشهد ،فأن مناسبته لبيت حلم هي أقل.
حتى االسطبل في بيت حلم كان مغارة كما ميكن رؤية ذلك لغاية اآلن في كنيسة
امليالد ،وال تزال الكهوف تستعمل كملجأ للقطعان في كل فلسطني حتى يومنا هذا،
في حني ان االسطبالت وحسب مفهومنا لها تبقى غير معروفة بتاتا .فبدال من بيت
املاني قدمي ملاذا ال ترسم صخرة مع فتحة مغارة؟ ألنه خالف ذلك فسيتم استقبال
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املجوس امام املغارة وليس في داخلها .اتريد ان ترسم حمارا وبضعة اغنام تطل
من املغارة لتميزها على انها اسطبل ،ليس لدي مانع لذلك .ثم انه من املناسب
الغاء الهاالت ولكن وعلى اية حال فليس لدي أي مانع على االطالق ان يظهر املالك
واملسيح القائم من االموات بشكل المع ،فاألول تاريخي والثاني نادرا ما يتم تصوره
بطريقة اخرى .وفي رأيي ،فأن الرسل ال مكان لهم في كنيسة بيت حلم .فأن كان ال
بد من تضمني صورة موت املخلص ألنه قد مت التبرع بها بشكل خاص ،فيجب اذا ان
تزين الشباك االوسط ألحد ذراعي صليب الصحن .وعلى اية حال فسأطلب حينها
ان ال متسك األم مرمي بقدمي الرب بل ان ترسم مثل الرسول وبحجاب امام عينيها
الباكيتني .ثم وعلى اية حال يجب ان يخلق نظير لها في الشباك املقابل كغرق بطرس
مثال ،وفي صورة البشارة فاني سالغى القرص الذي على شكل هالل ألنه في الوقت
الذي يلقى فيه ذلك قبوال إسالميا ،إال أنه ال يتوافق مع الليلة املظلمة .وحقيقة ان
الرعاة يبقون رؤوسهم مغطاة وميدون ايديهم نحو السماء مناسب لي .ولكنني اقترح
ان نرسم صورة مغارة حتت اشعة النجمة في الصخرة التي في االسفل».
«واعتبر ان كمية السنابل وقطوف العنب كافية متاما ،ولكن وعلى اية حال
اطلب باحلاح ان ال توافق على اية زيادة في السعر وال حتى من صاحب البنك
( )Loescheاذا لم يوافق .أنا أرى أن الشباك مع صورة احلمل واألسد جميل
جدا...

ويجب ان تدخل الشابيك اآلن مرحلة االنتاج وان يتم صنعها ألنه بخالف ذلك فانا
ال اعرف كيف ميكن نقل الشبابيك في وقت مبكر بشكل كاف إلى القدس حتى يتم
تدشني الكنيسة في عيد امليالد لهذا العام .»1892

ويت�ضح هنا ان جمعية القد�س والتي كان لها �صلة وثيقة مع عقيدة
الإ�صالح بخ�صو�ص موعظة ال�صور كانت ت�سعى ان تعرب عن موقفها اخلا�ص يف
الهوت املر�سلية .ففي نهاية املطاف ،ف�أن جميع املتربعني كانوا من ال�شخ�صيات
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الهامة حتتل كل منهم مركزا اجتماعيا مرموقا ،ومن �ضمنهم كان الكونت
( )von Ziethenنف�سه و�أع�ضاء عديدون من جمل�س االدارة مبا فيهم �صاحب
البنك ( )Loescheوالطائفة الأملانية يف فيالدلفيا وارملة لودفيك �شنلرم�ؤ�س�س
دار االيتام ال�سورية وافراد من العائالت االر�ستقراطية الربو�سية .وقد اقرتح
املهند�س اورت ر�سومات ل�شبابيك ا�ضافية �سنة:1893

«الشجرة املضفورة باكليل من الزنبق ومن حتتها األسد من سبط يهوذا مع األفعى التي
يسحقها  -قاتل األفعي.

الكرمة ذات العنب االحمر الكبير وحتتها كأس العهد اجلديد وغمر كبير من سنابل
القمح مضفور بوردة شارون ومن حتتها شجرة احلياة».

وقد مت التعاقد لصنع الشبابيك التي صممها اوغست اورت مع املعهد امللكي
الشهير للرسم بالزجاج في برلني-شارلوتنبرغ .وفي  1893 /3/16اعلم برنارد،
مديراملصنع ،مجلس ادارة جمعية القدس «لقد اجنزنا تنفيذ املهمة بأقصى سرعة
وبحسب دقتنا املعتادة وذلك بحسب املقاييس التي اعطيت لنا ،علها تنال رضى
ذوق سيادتكم الفني ،وبأرخص سعر ممكن».

لقد مت �صنع � 14شباك من الزجاج امللون فقط من �أ�صل � 15شباك وذلك
ب�سبب �ضيق الوقت والو�ضع االقت�صادي.
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الف�صل الرابع
كنيسة امليالد اإلجنيلية اللوثرية
ما بني احلربني العامليتني
على زمن الق�س  Gerhard Jentzschوالق�س �سعيد عبود
الق�س د .مرتي الراهب
	�أ�سدل القرن التا�سع ع�رش ال�ستار عن كني�سة امليالد الإجنيلية اللوثرية وهي
يف �أوج عطاءها ،فمنها انطلقت ال�رشارة الإجنيلية �إىل بيت جاال وبيت �ساحور
وحتى اخلليل ،وكانت قد �إفتتحت عام  1898و�إبان زيارة القي�رص ويليام الثاين
لفل�سطني امليتم الأرمني وهو من �أجمل و�أعرق و�أكرب عمارات بيت حلم يف
النف�سية حاليا) ،ولكن بعد �إعتالء حزب تركيا
ذلك الوقت (م�ست�شفى الأمرا�ض
ّ
الفتاة ال�سلطة وفر�ض اخلدمة الع�سكرية على امل�سيحيني� ،إنطلقت �رشارة احلرب
العاملية الأوىل ،وارتفعت �أول موجة للهجرة امل�سيحية يف فل�سطني عامة وبيت
حلم وبيت جاال خا�صة اذ تظهر الإح�صاءات تقل�ص �أعداد �سكان بيت حلم من
 12000مع نهاية القرن التا�سع ع�رش �إىل  6658عام  ،1922بينما خ�رست
بيت جاال ما يزيد على ال  %30من �سكانها ،فتناق�صت �سكانها من  4500عام
� 1912إىل  3120عام  ،1922ومل تنجا بيت �ساحور من الهجرة �إذ تركها 64
عائلة ولكن �إىل �رشق الأردن.
يف هذا الوقت نعرف �أن بع�ض �أفراد كني�سة امليالد كانوا من املهاجرين
�أي�ضاُ ،فينذكر منهم على �سبيل املثال ال احل�رص جميل الراهب وجميل با�سيل
وغريهم.
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احلرب العاملية الأوىل جلبت �إىل فل�سطني الفقر واجلوع واملر�ض ،وح�صدت
الأخ�رض والياب�س ،وكان على الكني�سة �أن تقدم الطعام للجياع ،لذلك �إفتتح
الواعظ �سعيد عبود عام  1916مطبخ ًا راح يقدم الوجبات الغذائية مرة يف
الأ�سبوع ثم رفعها �إىل مرتني يف الأ�سبوع حتى كانت الراهبة Martha Dirnen
تقوم ب�إعداد هذه الوجبات وتقدميها للمحتاجني وفق لوائح كان الواعظ عبود
ي�ضعها.
يف هذا ال�سياق حري بنا �أن نلقي ببع�ض ال�ضوء على الق�س �سعيد عبود.

عائلة عبود ...الأ�صل والف�صل
تعود عائلة عبود �إىل منطقة مرجعيون يف اجلليل الأعلى �أو ما يعرف اليوم
باجلنوب اللبناين وبالذات من قرية اخليام ،وتنحدر من �أ�رسة مارونية الأ�صل.
ويف منت�صف القرن التا�سع ع�رش ت�أثر بع�ض �أفرادها بالعمل الإجنيلي املر�سلي،
حيث قرر بع�ضهم الإن�ضمام �إىل طالئع احلركة الإجنيلية ،ومل يكن ذلك بالأمر
الهني �إذ �أدى بهم االن�ضمام �إىل الإ�ضطهاد ويبدو �أن دعيب�س عبود جد كرمية
و�أخوه ظاهركانا من �أوائل الذين ان�ضموا يف قرية اخليام �إىل احلركة الإجنيلية.
رزق «دعيب�س» بثمانية �أطفال كان �سعيد والد كرمية �أحدهم حيث ولد
هناك يف  .1864/3/12تويف دعيب�س يف �أواخر �سنة  1870وترك خلفه
ثمانية �أطفال �أيتاماً .مل تكن زوجة دعيب�س قادرة على العناية ب�أطفالها جميعاً،
لذلك مت �إر�سال �سعيد و�أخيه الأ�صغر �سليمان �إىل دار الأيتام ال�سورية يف القد�س،
وكان «يوهان لودفيك �شنلر» املب�رش الإجنيلي والأملاين الأ�صل قد �أ�س�س يف عام
 1860يف القد�س على �أرا�ضي لفتا دار الأيتام ال�سورية والتي عرفت الحق ًا
با�سم مدر�سة �شنلر وذلك بهدف العناية باملئات من الأطفال الذين تيتموا نتيجة
املذابح التي ع�صفت بجبل لبنان يف نف�س العام بني املوارنة والدروز .وقد ان�ضم
�سعيد عبود و�أخوه �سليمان �إىل دار الأيتام ال�سورية يف  ،1874/11/6وهناك

تثبت �سعيد على الإميان الإجنيلي وذلك يف  .1880/3/21وقد اختار الأب
ّ
�شنلر �سعيد ليلتحق مبعهد املعلمني والذي كان مبثابة الق�سم الثانوي لدار الأيتام
ال�سورية ،حيث ت�أهل هناك للعمل الرتبوي والراعوي كما و�أتقن اللغتني العربية
والأملانية على يد الأ�ستاذ ب�شارة كنعان والذي �صار الحق ًا �أول ق�سي�س لوثري
عربي.
وتعترب �سنة  1890من ال�سنوات املهمة يف حياة عبود ،ففي نهاية كانون
ثاين من ذلك العام قرر �سعيد عبود �أن يرتك دار االيتام ال�سورية خلالف مع
�أحد مربيها ،وق�صد مدينة بيت حلم ،حيث عمل كمدر�س خا�ص يف املدر�سة
الإجنليزية ،»English Ladies Mission Bethlehem« :والتي كانت تديرها
الآن�سة  .Mary M. Jacombsهناك يف هذه املدر�سة والتي كانت بنايتها
اجلديدة قد افتتحت يف العام ذاته ،ويف مدينة بيت حلم تعرف �سعيد على
مدر�سة يف املدر�سة عينها
رفيقة حياته «برباره يو�سف بدر» والتي كانت تعمل ّ
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حيث تزوجا يف  .1890/8/27وبقي �سعيد عبود معلم ًا يف هذه املدر�سة
حتى �سنة .1895
يف العقد الأخري من القرن التا�سع ع�رش كان �سعيد كثري التنقل ،فعمل يف عام
 1893ل�سته �شهور واعظ ًا يف مدر�سة طاليثا قومي يف القد�س ويف امل�ست�شفى
الأملاين ،وعمل يف عام  1895ملدة خم�سة �شهور يف غزة ليعلم مع املب�رش
والطبيب الإجنليزي  Dr. Strelingيف عام  1896مت ا�ستدعا�ؤه للعمل يف �أبر�شيه
النا�رصة وعني واعظ ًا للكني�سة يف �شفا عمرو ،حيث �سكن مع عائلته يف النا�رصة
�أو ًال لينتقل �إليها يف ني�سان  1897حيث بقي هناك حتى �أوائل .1899
وبتاريخ � 1899/2/22أر�سل الق�س  Boettcherالذي خدم الكني�سة
الإجنيلية اللوثرية يف بيت حلم ي�ستدعي �سعيد للعمل كواعظ يف بيت جاال.
حيث خدم �سعيد عبود هناك حتى عام � 1905إنتقل بعدها �إىل بيت حلم كواعظ
ثم ق�سي�س ًا للكني�سة
م�ساعد للق�س الأملاين  ،Feldhanحيث ا�ستمر واعظ ًا ومن ٌ
الإجنيلية اللوثرية هنا حتى تقاعده �سنة .1947
	�أجنب الق�س �سعيد عبود وقرينته برباره �ستة �أطفال وهم :كاترينا()1892
وكرمية ( )1893وجنيب ( )1895الذي تويف طفالً ،وكرمي ( )1897وتويف
عام  1921ومن�صور ( )1903وقد �أ�صيب مبر�ض ع�صبي �أدخل على �إثره �إىل
م�شفى الأمرا�ض الع�صبية يف بيت حلم حيث تويف هناك �سنة  ،1954وليديا
(.)1907
خ�سارة �أملانيا للحرب العاملية الالوىل وهي التي كانت حليف لرتكيا كان
لها ت�أثري على العمل االجنيلي الأملاين يف فل�سطني .ففي  1917/11/22دخلت
القوات الربيطانية مدينة بيت حلم وبعد بخم�سني يوم �أي بتاريخ 1918/1/12
ا�ستلم الربوب�ست يرميا�س  Jermiasر�سالة من وزارة ال�صحة الربيطانية ،بو�ضع
اليد على امليتم الأرمني بغر�ض حتويله �إىل م�ست�شفى .وبعدها بيوم مت احتالل امليتم
من قبل اجلنود الربيطانيني ،وكان ما يزال  43يتيما يقيم به ،ويف 1918/1/17

مت اغالق امليتم ب�صالة بعد �أن مت ت�رسيح  33يتيما و�إر�سال الع�رشة الباقني �إىل
مدر�سة �شنلر يف القد�س.
يف عام  1918مت ابعاد الربوب�ست �إىل حلوان ومت تعيني الوعاظ العرب
الثالث قائمني على �أمالك جمعية القد�س  Jerusalemsvereinوهم :فرهود
قربان على القد�س� ،سعيد عبود عن بيت حلم وا�سكندر حداد عن بيت جاال.
عملي ًا كان الواعظ �سعيد عبود والذي كان قد ر�سم ق�سي�س ًا يف 1909/9/26
هو مدبر �أمر طائفة وكني�سة امليالد الإجنيلية بعد وفاة الق�س الأملاين راعي الكني�سة
 Heinrich Bayerوالذي تويف عام  1913بالتيفوئيد بعد خدمة �سنتني يف بيت
حلم .واحلق يقال �أنه لوال جهود هذا الق�س ملا ا�ستمر العمل فهو رعى الطائفة
و�أدار املدر�سة.
	�أكد «اتفاق فر�ساي» الذي وقع يف  1919/7/28ب�أن احتالل �أمالك
امل�ؤ�س�سات الأملانية من قبل االجنليز هو �شيء عابر ،وال بد من اعادة الأمالك
�إىل ا�صحابها اال�صليني .وبناءاً عليه مت ا�ستئجار امليتم الأرمني يف بيت حلم من
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قبل حكومة االنتداب الربيطانية ملدة ع�رشة �أعوام كي ي�صبح م�ست�شفى للأمرا�ض
العقلية وذلك عام  ،1925وللأ�سف بقي على حاله �إىل يومنا هذا.
ولكن ت�أثري احلرب العاملية االوىل على العمل االجنيلي يف فل�سطني عامة
وبيت حلم خا�صة كان ابعد من هذا بكثري .فالو�ضع االقت�صادي يف املانيا تردى
كثريا ما بعد احلرب ،فدمار البنية التحتية وموت ماليني الرجال �أدى �إىل تراجع
القوة ال�رشائية هناك ،وبالتايل قل�ص حجم التربعات ،وحجم الدعم املمكن
ار�ساله �إىل فل�سطني ،وقد و�صل احلد بالهيئة االدارية جلمعية القد�س �أن تت�سائل
عام  1932هل �أتى الوقت لنغلق العمل االجنيلي يف بيت حلم!
�صعود �أدولف هتلر �إىل احلكم عام  1933زاد من تدهور الو�ضع ب�شكل
عام .ففي � 1934/11/5أ�صدرت احلكومة الأملانية قرار ُا مبنع جمع التربعات
الكن�سية يف �أملانيا اال داخل مباين الكني�سة ،مما �شل امكانيات جمعية القد�س
للحركة وجمع التربعات .وابتداءاً من عام  1939مت منع ار�سال التحويالت
املالية �أو التربعات �إىل اخلارج� ،أي ان مرحلة ما بني احلربني العامليتني االوىل
والثانية كانت رمبا �أكرث الأوقات حرج ًا على هذه الكني�سة وم�ؤ�س�ساتها ،ورمبا
تكون هذه هي الفرتة الوحيدة بدون �أية م�شاريع للبناء �أو التو�سع.

نحو م�أ�س�سة العمل االجنيلي يف بيت حلم وتعريبه
يف عام � 1926أر�سلت جمعية القد�س  JVالق�س جرهارد ينت�ش Gerhard

 Jentzschليت�سلم ادارة العمل االجنيلي يف بيت حلم .وكان جرهارد ينت�ش قد
ولد يف عام  1892يف مدينة � Magdeburgرشق املانيا ،وبعد �أن �أكمل درا�سة
الالهوت وعلم اللغات املقارن التحق باجلي�ش الأملاين ،ليحارب يف احلرب
العاملية االوىل على احلدود الفرن�سية .وبعد �أن و�ضعت احلرب �أوزارها ،عمل
كواعظ م�ساعد يف مدينة  Merseburgقبل �أن يعني راعي ًا يف .Neuroessen
ومن هناك انتقل جرهارد ينت�ش �إىل بيت حلم.

وان بدا للعيان للوهلة االوىل �أن الأمور بقدوم الق�س  Jentzschقد عادت
�إىل جماريها كما كانت عليه قبل احلرب ،اال �أن تغيرياً جذري ًا كان قد طر�أ .و�إن
كان حتت ال�سطح .فثالثة ع�رشة �سنة كانت قد مرت منذ وفاة الق�س  ،Bayerكما
وبعد �إبعاد الربوب�ست  Jeremiasكان على الواعظني العرب �إما «�أن ي�سبحوا
�أو يغرقوا» .ثالثة ع�رشة �سنة جعلت الوعاظني العرب يتقنون ال�سباحة ،ولكنها
جعلت �أي�ض ًا ال�رشكاء الأملان يدركون �أهمية تعريب هذه الكني�سة.
ففي عام  1928وبعد انعقاد م�ؤمتر التب�شري العاملي يف مدينة القد�س� ،رصح
الالهوتي ال�شهري الربت�شت �ألت  Albrecht Altواملدفون يف مقربة بيت حلم،
والذي كان الربوب�ست الأول بعد احلرب العاملية االوىل ما بني الأعوام -1921
 1923ب�أن« :ت�أ�سي�س كنائ�س اجنيلية عربية ال بد �أن يكون من الآن ف�صاعداً
حمور العمل التب�شريي يف فل�سطني .ولكن كان الف�ضل الأكرب للربوب�ست راهني
 Rheinباقناع جمعية القد�س باعطاء الكنائ�س العربية ا�ستقالال �أكرث.
لذلك �شهدت مرحلة الق�س  Jentzschبذور تعريب الكني�سة ومت و�ضع
اللبنات االوىل لت�أ�سي�س الكني�سة الإجنيلية اللوثرية الحقاً.
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مبجيء الق�س  Jentzschيبد أ� جيل جديد من الواعظني العرب ،اذ عني
جربان مطر عام  1927واعظ ًا للعمل االجنيلي يف بيت �ساحور ،و�شديد باز حداد
واعظ ًا يف اخلليل .واالثنان كانا من خريجي دار االيتام ال�سورية واملعروفة با�سم
�شنلر .ويبدو �أن اجليل اجلديد من الواعظني العرب مل يكتفوا ب�أن يكونوا واعظني
بل �أرادوا �أن ي�صريوا �أي�ض ًا ق�س�س ًا �أي على موازات منا�صب �رشكائهم الأملان.
لذلك �أ�صبح الواعظ �سعيد عبود ق�سي�ساً ،كما و�أر�سل الواعظ �شديد باز حداد
�إىل �أملانيا �إىل  Neundettelsauلعمل امتحان الالهوت كمقدمة لر�سامته ق�سي�ساً.
ويبدو �أن حركة التعريب هذه كانت قد بد�أت بالقد�س ،ففي 1929/6/30
مت االعالن عن ت�أ�سي�س الكني�سة الإجنيلية الفل�سطينية يف القد�س ،لت�ضم الأع�ضاء
العرب من خريجي مدار�س �شنلر وطاليثا قومي .ويجب الرتكيز هنا �أن العمل
االجنيلي يف القد�س كان مف�صول عن العمل االجنيلي يف بيت حلم يف تلك
الفرتة .فمنطقة القد�س كانت حتت �سيطرة �شنلر� ،أما بيت حلم فكانت حتت
�سلطة جمعية القد�س .حتت هذه ال�ضغوط اقرتح الق�س  Jentzschت�أ�سي�س برملان
(جممع) اجنيلي مكون من ثمانية �أع�ضاء بحيث متثل كل طائفة بع�ضوين ( ،وكان
هناك �أربعة طوائف حتت ادارة جمعية القد�س وهي :بيت حلم ،بيت جاال ،بيت
�ساحور واخلليل) ،كما مت ت�أ�سي�س جلنة انتخابات عام  1932مكونة من الق�س
 Jentzschرئي�س ًا والق�س �سعيد عبود و�شديد باز نائبني ،ومثل منطقة بيت حلم
الأ�ستاذ ابراهيم عطا والأ�ستاذ وديع خوري .ومت يف  1933االنتهاء من عمل
هذا الد�ستور ودعيت الكني�سة اجلديدة والتي مل ترى النور �أبداً بالكني�سة الإجنيلية
العربية يف بيت حلم.

احلراك الالهوتي
ما ميز هذه احلقبة بني احلربني العامليتني هو ظهور حراك الهوتي بني هذه
املجموعة من الالهوتيني العرب اجلدد ،وقد كانت كني�سة بيت حلم هي حمور
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هذا احلراك .ف�أمام املد ال�صهيوين الذي راح ي�سلب الأر�ض الفل�سطينية باحلجج
الدينية ،و�أمام هو�س بع�ض امل�سيحيني ال�صهاينة اللذين ر�أوا يف تهويد فل�سطني
امتام ًا للوعود االلهية ،كان ال بد من بلورة الهوت اجنيلي وعربي ملتزم .لذلك
بد�أت كني�سة بيت حلم وابتداءاً من ثالثينيات القرن املا�ضي بعقد �أم�سيات اجنيلية
كل يوم خمي�س .فكانت هذه الأم�سيات عادة ما تبد�أ برتنيمة يليها �صالة الق�س
عبود �أو الق�س �شديد باز ومن ثم قراءة كتابية ت�سبق املحا�رضة التي كانت تعالج
موا�ضيع ح�سا�سة مثل :ال�صهيونية والعهد القدمي ،موقف ي�سوع من الوطن ،ا�ساءة
ا�ستخدام الكتاب املقد�س� .أما الالهوتيني الذين برزوا يف هذه املرحلة فكانوا:
الق�س �سعيد عبود ،الق�س �شديد باز حداد باال�ضافة �إىل الق�س حنا بحوث .هذه
الفرتة �شهدت االنتاجات االدبية ،فقد �أ ّلف الق�س �سعيد عبود عام  1933كتابه
«الطرفة الباهجة يف الأمثال واحلكم العربية الدارجة» والذي �إ�شتمل على
 5000مثل باللهجة العامية الفل�سطينية ،كما ترجم الق�س حنا بحوث و�أ�صدر
عام  1938كتاب ي�رشح فيه «وردة لوثر».

املتغريات االجتماعية للرعية...
	�إن نظرة ثاقبة على الهيكلية االجتماعية لرعية بيت حلم �إبان احلربني العامليتني
تظهر مدى التغريات االجتماعية واالقت�صادية التي طر�أت على الفل�سطينيني .ففي
القرن التا�سع ع�رش كان جل �أع�ضاء هذه الكني�سة يعملون اما يف املحاجر (دقاقة،
بناء...الخ) .واما يف �صناعة التذكريات الدينية من خ�شب الزيتون وال�صدف.
بني احلربني مل يبق �سوى عائلة واحدة تعمل يف البناء ،اما �صناعة
التذكريات الدينية فانقر�ضت من هذه الكني�سة .وبد ًال من ذلك فنجد مظاهر
الثورة ال�صناعية ت�صل فل�سطني ،فكان هناك  3م�صورين (يو�سف وخليل
با�سيل وكرمية عبود) .و�أن جرجي عكرة وهو ع�ضو يف الكني�سة كان �صاحب
معر�ض اوتوموبيالت ،بينما كان موئيل ب�سنا ميكانيكي �سيارات .وب�شارة
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الفرتة ما بني احلربني العامليتني متيزت �أي�ض ًا ببناء بريوقراطية االنتداب،
وبالتايل وظفت احلكومة العديد من املتعلمني ،لذلك نرى الكثري من �أبناء الطائفة
يعملون يف وزارات االنتداب املختلفة� .أمثال :لطفي خوري ،جري�س �أبو دية (
جمرك القد�س) ،جربان دعبول ( مفت�ش بلدية) وف�ؤاد خوري ( م�ستخدم يف
ال�صحية باخلليل) ،باال�ضافة �إىل �أبو جربان جربائيل الذي عمل يف م�ست�شفى
اخلليل.

الراهب كان �صاحب م�صنع النتاج الطرابي�ش� .أم �أديب يو�سف عودة و�شفيق
دبيكلي فكانا �أ�صحاب مطابع.
ومن ناحية �أخرى ،فان التجارة قد ازدهرت يف هذه الفرتة ،و�صارت
فل�سطني مركز جتاري مهم� ،أقيم بها مطار قلنديا �أحد �أهم مطارات ال�رشق
الأو�سط .فال عجب اذاً �أن نرى بني �أبناء الرعية العديد من التجار �أمثال:
خليل عي�سى اجحا ،ا�ستيفو فالحة ،يو�سف فار�س طايع ،وب�شارة الراهب
الذي افتتح يف هذه الفرتة �أقدم مكتبة يف بيت حلم و�صار امل�ستورد الرئي�س
للقرطا�سية يف �أملانيا ،فكان الوكيل الوحيد يف فل�سطني واالردن املعتمد لأقالم
 Staedtler Pelican Mont Blancوغريها من املاركات العاملية املعروفة.

فرتة االنتداب �شهدت �أي�ض ًا ا�ستثمارات كبرية يف جمال التعليم ،فارتفع عدد
املدار�س يف فل�سطني �إىل  835مدر�سة ،فال عجب �أن نرى الكثري من املعلمني
واملدراء بني �أفراد هذه الرعية �أمثال :ابراهيم عبود الأ�شقر ،توفيق �رسور ،وديع
عطا ،ابراهيم بوار�شي ،وديع خوري ،جودي دقماق ،عي�سى عطاهلل ،اليا�س
خوري ،جربان مطر� .أما ال�شيء الأخري امللفت للنظر يف هذه الفرتة ،ف�أن الكثري
ممن تكللوا يف هذه الكني�سة يف فرتة االنتداب مل يكونوا باال�سا�س من مدينة بيت
حلم ،مما ي�شري �إىل مدى االنفتاح اجلغرايف وحرية احلركة بني الدول العربية �أو ما
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عرف ب�سوريا الكربى (الأردن�،سوريا ،لبنان وفل�سطني) ،لذا مير على م�سمعنا
�أ�سم التاجر يو�سف طايع من مرجعيون وا�ستيفو فالحة من يافا ،وابراهيم الأ�شقر
من يافا ،وجربا م�رصية من حيفا وجري�س من�صور من بريزيت وجميعهم كانوا
�أع�ضاء يف كني�سة امليالد .كما وعمل البع�ض الآخر بالزراعة �أمثال� :أنطون
خوري� ،ضاهر ن�صار ،ب�شارة دقماق ،ويف �صناعة القفف �سليم �سالمة.
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الكني�سة على زمن الق�س �إليا�س �شحادة اخلوري

الف�صل اخلام�س
الكنيسة على زمن القس إلياس شحادة اخلوري
د .نهى خوري
جدي ِ
الق ّ�سي�س �إليا�س �شحادة
مهمة جميلة و�شا ّقة للكالم عن ّ
	�أوكلت يل ّ
جدي كان احلكواتي ا ّلذي
الق�سي�س �أبو راجي كما عرفه ال ّنا�سّ .
اخلوري� ،أو ّ
يروي الق�ص�ص عند انقطاع الكهرباء ،والبنك ا ّلذي يعطي م�رصوف املدر�سة كلّ
يوم و�سانتاكلوز ا ّلذي يعود للبيت كلّ م�ساء محُ َّمال بالهدايا� .أذكر أ� َّنه كان مرحا
�رسيع البديهة وال ّنكتة ،ي�ستمتع بالأكل والعمل وخمالطة ال ّنا�س .كان يهوى �سماع
ا ِملذياع وال ّتدخني وامل�صارعة وال�صرّ اخ على ا َ
ال�صباح عندما
جل ّدة،
خا�صة يف ّ
ّ
يكت�شف كلّ يوم �أ ّنها �أفرغت جيوبه من الفراطة.

يحب
	�أعرف الآن ملاذا احتفظ بكلّ ورقة� ،إذ � ّإن �أوراقه كثرية ،وكنز ملن
ّ
الر�سائل ودفاتر
الغو�ص يف تفا�صيل ال ّتاريخ� .أوراق بحاجة لل ّت�صنيف فمنها ّ
املالحظات ِ
أدبية
ذاتية ،و�أي�ضا كتابات � ّ
والعظات ،ومنها حماولة لكتابة �سرية ّ
�شعبية� ،س ّتة منها على الأقل �أُذيعت ب�صوته على �أثري ِمذياع
على �شكل ق�ص�ص ّ
دار الإذاعة يف العام  1947وبداية عام ّ � .1948أما بع�ضا من عناوينها فكانت
أخف اخلفيفني و�أثقل
العربي» و«ال ّت�سامح
«ال ّنبل
العربي» وثالثة هي بعنوان «� ّ
ّ
ّ
ال ّثقيلني» .هناك ر�سالة �أي�ضا ّ
العامري ،مراقب
حممد �أديب
ّ
بخط اليد من الأديب ّ
العربية
خا�صة تابعة للجامعة
الربامج العربية حينها ،ي�س�ألهْ � :إن كان ي�أذن لهيئة
ّ
ّ
خا�صة باجلامعة.
ق�صة �أو اثنتني لن�رشها بال
بتلخي�ص ّ
إجنليزية يف ن�رشة ّ
ّ
من �أوراقه الكثرية حاولت � ْأن �أجمع �سرية حياة ِلق ّ�سي�س ال ّنكبة و�أُ َب ّوبها يف
ثالث مراحل:
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املرحلة املقد�سية 1934-1899
مهمة يف تاريخ فل�سطني� ،إذ �إ َّنها �شهدت تبلور
هذه الفرتة هي فرتة ّ
حتوالت ّ
اال�ستعماري على
قومي لليهود ،ال�صرّ اع
ين اتجّ اه فل�سطني كوطن
ال�صهيو ّ
ّ
الفكر ّ
ّ
ين ،وما
إمرباطورية
ال�شرّ ق الأدنى ،وزوال ال
العثمانية ،وجميء االنتداب الربيطا ّ
ّ
ّ
اليهودية وقمعت حركات ال ّتحرر
الدولة
�صاحبه من �سيا�سات دعمت �إن�شاء ّ
ّ
املتكررة
اليهودية واالنتفا�ضات
الوطني .هذه الفرتة �شهدت تكثيف الهجرة
ّ
ّ
ّ
َ
وية ،والإعداد لتدمري جمتمع �أ ْنهكه اال�ستعمار والفقر
وا�ستالب الأر�ض ُ
واله ّ
والأمرا�ض.
�سجل اخرتاع الإ�سبريين يف
بهذا الو�سط ولد �إليا�س ،وهنا املفارقة؛ يوم ّ
الغربية
أرثوذك�سية يف القد�س
� 27أغ�سط�س  .1899بكر �أبويه ،ولد لعائلة �
ّ
ّ
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حجارا .يف اخلام�سة من عمره انتقلت الأ�رسة �إىل قرية العائلة
حيث عمل والده ّ
جفنا ،حيث كان تعليمه ّ
املبكر يف مدر�سة القرية ا ّلتي ت� ّأ�س�ست من قبل بعثة
الكويكرز .ت�أ ّثر بالفكر الإجنيلي ّ
انوية يف
مبكرا؛ �إذ �إ َّنه تابع درا�سته
االبتدائية وال ّث ّ
ّ
ّ
العاملية الأوىل عام  1914ا�ستدعي
احلرب
يف
اهلل.
مدر�سة الفرندز للبنني يف رام
ّ
ين .عام 1916
والده ك�آالف الفالحني
الفل�سطينيني للخدمة يف اجلي�ش العثما ّ
ّ
أملانيا ال ّلغة
ّمت ا�ستدعاء �إليا�س للخدمة �أي�ضا لك ّنه نقل لكتيبة � ّ
أملانية ليع ّلم �ضابطا � ًّ
أملانية فل�سطني وانتهت
العربية .باحتالل بريطانيا لفل�سطني تركت الكتيبة ال ّ
ّ
خدمته.
يف كانون ال ّثاين  ,1918بعد �شهر واحد من دخول اللنبي القد�س يف
أمريكي
ال�صليب الأحمر ال
كانون � َّأول ُ ،1917و ّظف �إليا�س �شحادة من قبل ّ
ّ
الفارين
االجتماعية .كان عمله ال
الرعاية
أ�سا�سي مع اللاّ جئني الأرمن ّ
ّ
يف ق�سم ّ
ّ
ا�ستقروا يف فل�سطني بعد املذبحة من قبل الأتراك .كان عمله
من موطنهم والّذين
ّ
ي�أخذه �إىل القرى مع م�س�ؤولني �آخرين لتوزيع الغذاء وامللب�س واملال على ه�ؤالء
أرمني .لتلك
اللاّ جئني .يف تلك الفرتة �شارك
ّ
احلي ال ّ
بعملية توطني الأرمن يف ّ
اخلم�سينيات
عدة ر�سائل يف
كبري عليه ،ويذكرها يف ّ
ال ّتجربة ب�شكل ّ
أثر ٌ
ّ
عام � ٌ
أمريكي كان قد عمل معه يف الفرتة ذاتها� ،إذ �إ َّنها � َأع ّدته فيما بعد للعمل
لق�سي�س �
ّ
ّ
الفل�سطينيني الّذين ُه ِّجروا من بيوتهم وجاءوا لبيت حلم يف عام
مع اللاّ جئني
ّ
.1948
تزوج يف عام 1922من قريبته زها داوود نقوال خوري من قرية ن�صف
ّ
ملدة  35عاما ،وقد
جبيل ،وهي باملنا�سبة ابنة واعظ �
أ�سقفي عمل يف قرى نابل�س ّ
ّ
ك ّللهما ِ
أ�سقفية يف بريزيت .رزق
الق ّ
إجنيلية ال ّ
�س ح ّنا مو�سى نا�رص يف الكني�سة ال ّ
بابنة واحدة و�أربعة �أبناء.
بوي يف هذه الفرتة ابتد�أه يف بريزيت عندما ُعينِّ م�س�ؤوال عن
عمله الترّ ّ
أمريكي هناك يف �أكتوبر .1918
ال�صليب الأحمر ال
مدر�سة للأطفال ،افتتحها ّ
ّ
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والكن�سية ،ومنها بد�أ بت�شكيل فكره
بوية
إجنيلية الترّ ّ
ّ
بد�أ عمله يف امل� ّؤ�س�سات ال ّ
ال�صليب الأحمر كمع ّلم �إىل دار الأيتام
إجنيلي ال ّل ّ
وثري يف �آذار � 1919إذ نقله ّ
ال ّ
ورية
ال�س ّ
ال�س ّ
ورية (�شنلر) .يف عام ّ 1922
ؤولية عن دار الأيتام ّ
ّ
حتولت امل�س� ّ
كمدر�س وكمدير
هناك
عمله
�شحادة
إليا�س
�
تابع
حيث
�شنلر
ثيودور
كتور
للد
ّ
ّ
االبتدائي ح ّتى � 15أغ�سط�س  .1934عندها طلب منه �أن يذهب ويتولىّ
للق�سم
ّ
وثرية يف بيت �ساحور.
ؤولية عن عمل املدر�سة ال ّل ّ
امل�س� ّ

مرحلة بيت �ساحور1947-1934
هذه الفرتة �أي�ضا كانت فرتة ع�صيبة امتازت بكونها فرتة �إ�رضاب ال1936
اليهودي يف فل�سطني و�صدور قرار
العاملية ال ّثانية وا�ستمرار اال�ستيطان
واحلرب
ّ
ّ
ال ّتق�سيم ا ّلذي �أذن ببداية ال ّنهاية.

يف عام  1934انتقل والعائلة لبيت �ساحور ليدير املدر�سة الوحيدة بها
ابتدائية
خلفا للمدير جربان مطر .كان للمدر�سة حينها رو�ضة �أطفال ومدر�سة
ّ
تو�سعت املدر�سة لي�صبح بها
ال�ص ّ
من ّ
للرابع .بحلول عام ّ ،1937
ف ال ّأول ّ
�سبعة �صفوف ،بالإ�ضافة لرو�ضة الأطفال و�صل جمموع طلبتها يف ذلك الوقت
العاملية ال ّثانية ونظرا العتماد املدار�س
�إىل  366طالبا وطالبة .مع بداية احلرب
ّ
ين� ،أغلقت جميع املدار�س با�ستثناء مدر�سة بيت �ساحور.
وثرية على متويل �أملا ّ
ال ّل ّ
يف ذلك الوقت اختار املعلمون والعاملون و�إليا�س �شحادة اال�ستمرار يف العمل
قوي عند
من دون رواتب .عن هذا يقول« :كان هذا القرار نابعا من اعتقاد ّ
الرغم من عدم معرفة من �أين ي�أتي ال ّتمويل لإدارتها
اجلميع ب� ّ
أهمية املدر�سة على ّ
�أو �إذا ما كان بالإمكان ت�أمني متويل ملثل هذا العمل».
ويف �أيلول ّ 1939مت ت�شغيل املدر�سة بعد ثالثة �أ�شهر من عدم توفّر املر ّتبات
ال�شهر .كادت املدر�سة �أن
الربيطانية
بتمويل من احلكومة
مبيزانية  24باوند يف ّ
ّ
ّ
ميزانية
ين يف القد�س قام بتمويل
تغلق يف عام  ،1944ولكن املطران الإجنليكا ّ
ّ
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العاملي
وثري
املدر�سة يف ذلك الوقت ح ّتى عام 1947عندما تولىّ االتحّ اد ال ّل ّ
ّ
ؤولية.
امل�س� ّ

مرحلة بيت حلم 1964-1948
فرتته ِ
كق ّ�سي�س هي فرتة ال ّنكبة وال ّتهجري والفقر ،ولك ّنها �أي�ضا فرتة بنا ِئه
عملية اال�ستقالل املا ّ
يل ،وفرتة
العربي ال َّأول للكني�سة كمحاولة لبدء
الوقف
ّ
ّ
أردنية.
�سمي بالكني�سة من قبل ّ
ال�سلطات ال ّ
تو�سيع مقربة بيت حلم واالعرتاف ّ
الر ّ

وثرية يف
الق�سي�س
الفل�سطيني ال ّأول يف الكني�سة ال ّل ّ
ر�سم �إليا�س �شحادة اخلوريّ ،
ّ
وعينِّ راعيا لكني�سة بيت حلم وبيت �ساحور
عبود الأ�شقر ُ
فل�سطني ،خلفا ل�سعيد ّ
1948عدة � ّأيام فقط بعد مذبحة دير يا�سني .ا�ضطر منذ بداية
يف � 25أبريل
ّ
�رشد والب�ؤ�س ،والّذي مل يكن و�ضعا غريبا
الر ّ
عوية �أن يتعامل مع و�ضع ال ّت ّ
خدمته ّ
عليه ،و�أن يعظ ويع ّلم ويبني يف الوقت ذاته.
خا�صة لفرتة ت�رشين � ّأول ,كانون � ّأول
نوي للعام ،1948
ال�س ّ
ّ
يف تقريره ّ
عية واملدينة ويقول:
الر ّ
ي�صف حال ّ
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ملستقرة ،واخلوف العظيم واخلطر
«إنَّه ك ّثف زياراته ا ّلرعويّة بسبب األحوال غير ا ّ
خاصة عندما اح ُتلّت بئر ا ّلسبع من قبل اليهود وهرب جميع سكانها
الّذي حدثّ ،
األصليني ،واحتشدوا في بيت حلم .العديد من العائالت ال ّتلحمية حزمت أمتعتها
ّ
ّ
األردن».
شرق
على
لواقع
ا
اخلطر
من
للهرب
رت
وحض
أيضا ّ
ّ
يف �أوراق يبدو �أ َّنها حماوله لكتابة �سريته الذّ اتية ،يقول عن تلك الفرتة:

«إن ا ّلزمن الّذي كنت فيه موجودا في بيت حلم لم يكن سهال ،ألنّه كان الوقت ذاته
َّ
عندما ّمت تهجير معظم إخوتنا املسيحيني من منازلهم بسبب ا ّلصراع في فلسطني.
ّ
مخططات
منهم من جاء إلى بيت حلم وكانوا في غاية العوز وكان علينا وضع ّ
إليوائهم ...وإغاثتهم».
أ�سا�سي ،ا�ستوجبته الأو�ضاع
عمل الإغاثة :وا ّلذي عملت به الكني�سة ب�شكل �
ّ
ا�ستمر هذا العمل ب�شكل
للفل�سطينيني بعد ال ّنكبة .لكن بال ّن�سبة له
االقت�صادية
ّ
ّ
ّ
بعينيات .من ر�سائله نعرف ب� ّأن الإغاثة كانت عبارة عن
�أو ب�آخر ح ّتى بداية ّ
ال�س ّ
غذاء ومالب�س قدمية و�أحيانا خيم ّ
الغذائية املو ّزعة
انياتّ � .أما من ناحية املوا ّد
ّ
وبط ّ
جند �أ َّنه يف عام  1953مثال ّمت توزيع  10٫690كيلو طحني 1٫166 ،كيلو
ال�شوفان 603 ،كيلو م�سحوق
فا�صوليا 174 ،كيلو حم�ص 829 ،كيلو من ّ
ا�ستمر ب�أ�شكال خمتلفة ،و�أحيانا على
البي�ض و 200كيلو حليب .هذا العمل
ّ
وترية عالية ح ّتى يف نهاية
اخلم�سينيات حيث �إ َّنه َيذكر يف �إحدى ر�سائله �أ َّنه
ّ
االجتماعية
وب�سبب قحط عام  1958كان وبال ّتن�سيق مع مكتب اخلدمات
ّ
م�رشفا يف �شهر حزيران  1959على توزيع  13٫000وحدة طحني من فائ�ض
أمريكي حلوايل  4000عائلة يف منطقة بيت حلم.
القمح ال
ّ
ا�ستمر ح ّتى بعد تقاعده ِ
كق ّ�سي�س عام  1965حيث �إ َّنه بعد
عمل الإغاثة
ّ
ويجي وا ّلذي كان يوفّر ُم َ�ؤ ًنا حلوايل
الن
ؤولية م�رشوع ال ّتغذية رّ
ال ّنك�سة تولىّ م�س� ّ
ّ
ا�ستمرت بعد وفاته يف .1976
لعدة �سنوات
 400عائلة
�شهريا ّ
ًّ
ّ
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	� ّأما من ناحية تركيبة ّ
كق�سي�س،
الطائفة و�إعدادها يف كني�سته يف بداية عمله ّ
نوي لعام  1949ب� ّأن عدد �أفرادها �أو امل�ص ّلني بها
ال�س ّ
فرنى من خالل تقريره ّ
لوثرياّ � .أما عدد اللاّ جئني فكان 281
كان  534فردا ،منهم �( 368أو )%69
ًّ
عية منها فهي،
الر ّ
الج ًئا (� ْأي حوايل ّ � .)%53أما املناطق الّتي جاء اللاّ جئون يف ّ
(الغربية) ،يافا وحيفا
كما يقول يف ر�سالة كتبها يف « 1950القد�س اجلديدة
ّ
عية �إىل
الر ّ
و�سائر املدن والقرى الّتي الآن محُ ت ّلة ».ويف عام  1956تناق�ص عدد ّ
 347فرداً.
عن هذه الفرتة يقول:

عدة
«إن الكنيسة واجهت في ا ّلسنتني األوليني ّللنكبة محنات
َّ
إضافية حيث َّإن ّ
ّ
إرساليات تبشيريّة أمريكية منهم املشيخيني واملثودست اجتاحت فلسطني منافسة
ّ
ّ
ّ
لقسيس فؤاد نحو عام
ا
لى
إ
لة
ا
رس
في
واضحا
كان
ما
وهذا
ة.
ي
ر
وث
ل
ل
ا
للكنيسة
ّ ّ
ّ
 1953يقول« :جند صعوبات بسبب تقاطر الكثير من ا ّلطوائف على بيت حلم
بدعايتهم ال ّتبشيريّة وأخشى ْأن يعطي هذا الفرصة ...النتقاد اإلجنيليني بسبب
ّ
طرقهم املختلفة إليصال املسيح ّللناس».

	� ّأما من ناحية �إجنازاته الباقية لليوم فهي:

 الإجناز ال ّأول :تو�سيع وت�صليح املقربة وهنا ويف �إ�شارة لإجنازاته عام 1950
�سيئة للغاية عندما جئت �إىل بيت حلم،
يقول« :مقربة الكني�سة كانت يف حالة ّ
ّ
العاملي ،وال ّت ّربعات
وثري
وفكرت يف حت�سني حالها ،ومب�ساعدة من االتحّ اد ال ّل ّ
ّ
جدا ،وتعترب الآن
جيد ّ
ّ
خية لأع�ضاء الكني�سة� ،أ�صبحت املقربة يف و�ضع ّ
ال�س ّ
يتحدث عن تكلفة تو�سيع وت�صليح
آخر
�
تقرير
يف
املنطقة».
يف
جماال
أكرث
�
ّ
تربعوا ب  206.605دنانري من
املقربة القدمية ويقولَّ � :إن �أع�ضاء الكني�سة ّ
دينارا ( %42من املبلغ) .يف مرحلة الحقة
جممل ال ّتكلفة البالغة ً 497.435
الق�سي�س كرئي�س جلنة الأوقاف يف كني�سة بيت حلم ب�رشاء الأر�ض املجاورة
قام ّ
للمقربة من عائلة �أبو قبع.
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عربي للكني�سة يف عام  .1956الفكرة ا ّلتي
 الإجناز الثّاين :بناء � ّأول وقف
ّ
كانت لديه والّتي دفعت باتجّ اه الإ�رصار على البناء كانت العمل على توفري
الدعم.
دخل ثابت للكني�سة يوفّر لها بع�ض الأمان يف حال ت� ّأخر �أو انقطع ّ
الوقف وهو عبارة عن  8دكاكني و 3مكاتب بد أ� بنا�ؤها يف متوز 1956
وانتهى يف حزيران  ,1957يف وقت و�صفه يف ر�سالة م� ّؤرخة 1956/8/8
� ْأي حوايل �شهر بعد بدء العمل كما يلي« :الو�ضع الآن يف فل�سطني هو حرج
م�ستقرة،
للغاية ...نحن ال نعرف ماذا �ست�ؤول �إليه الأمور والأفكار غري
ّ
ونحن خائفون من حدوث �شيء ما يف القريب العاجل .الأ�سعار يف ارتفاع،
دينارا تب ّقى
ّ
خا�صة امل�أكل وامللب�س ».تكلفة بناء الوقف كانت ً 3946.755
دينارا يف نهاية  1957وكان جمموع �إيراداتها من الإيجار يف
من ثمنها ً 940
ال�سنة الأوىل  730دينارا.
ّ
ال�صالح،
 الإجناز الثّالث :ا�ستقطاب
الراعي ّ
ال�س ّ
اجلمعية ّ
ّ
ويدية لتمويل مدر�سة ّ
ممولوها
الّتي � ّأ�س�ستها رتيبة �شقري يف غرف م�ست�أجرة عام  1925بعد �أن تركها ّ
الأمريكيون .بالإ�ضافة لل ّتمويل ّ
اجلمعية
الق�سي�س �أبو راجي من �إقناع
متكن ّ
ّ
ّ
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ويدية بجانب
الراعي ّ
ال�س ّ
ال�س ّ
ال�صالح ّ
ّ
ويدية ببناء مدر�سة جديدة وهي مدر�سة ّ
تفرغ لإدارة املدر�سة ب�شكل كامل بعد
جاال.
بيت
يف
احلكومي
امل�ست�شفى
ّ
ّ
الرئة يوم واحد قبل
�رسطان
مر�ض
مع
�رصاع
بعد
و
ت
أن
�
إىل
كق�سي�س �
فيّ
ْ
تقاعده ّ
ّ
الذّ كرى ال ّتا�سعة لل ّنك�سة يف .1976/6/4
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خمتارات من �سريته الذّاتيّة كما وردت يف كتابه «�أبو اليتامى»
«ولدت يف قرية املجيدل ،يف احلادي ع�رش من �شهر حزيران عام �ألف
تقيني( .وقرية املجيدل هي
ميالدية لأبوين
وت�سعمائة وثماني ٍة وثالثني
ّ
م�سيحيني ّ
ّ
دمرتها �إ�رسائيل � ّإبان حرب عام  ،)1948وكان والدي مزارعا يعمل
عربية ّ
قرية ّ
أ�صغرهم �س ًّنا .وتويف
يف ِفالحة �أر�ضنا لإعالة زوجته و�سبعة �أطفال ،كنت �أنا � َ
ال�شهر ال ّثالث من عمري يف حني كان �أخي الأكرب يف ال ّثالثة
والدي و�أنا يف ّ
وحتملت � ّأمي �أعباء �إعالتنا والعناية بالأر�ض يف الوقت الّذي
ع�رشة من عمره،
ّ
ين على و�شك االنتهاء وكانت ت�سود البالد حالة من الفلتان
كان االنتداب الربيطا ّ
والرعب.
الأمني والفو�ضى ّ

الدكتور هريمان �شنلر مدير ما كان يعرف بدار
ويف �أحد ال َّأيام زارنا ّ
ورية ،وكان قد �سمع عن و�ضعنا ومعاناتنا ،وطلب من �أخي الأكرب
ال�س ّ
الأيتام ّ
االلتحاق بامليتم .وكانت هذه فاحتة ّ
الطريق �إذ �أخذ �إخوتي و�أخواتي يلتحقون
بامليتم الواحد تلو الآخر �إىل �أن جاء دوري �أخريا ،والتحقت �أنا �أي�ضا بامليتم.
التم �شمل
وما كان من � ّأمي � اّإل � ْأن و�ضعت نف�سها يف خدمة امليتم ،وهناك َّ
عائلتنا فيه.
لقد كان هذا امليتم هو ال ّأول من نوعه والأكرب يف فل�سطني؛ �إذ كان ي�أوي
العادية ِ
واحل َرف املختلفة
الدرو�س
 150طفال من الأيتام والفقراء يتع ّلمون فيه ّ
ّ
كال ّنجارة واحلدادة ّ
والفخار ،هذا بالإ�ضافة �إىل
والطباعة و�صناعة الأحذية
ّ
حوايل  50من الأيتام املكفوفني ا ّلذين كانوا يتع ّلمون القراءة والكتابة على
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كانت املدار�س حينذاك مغلقة وفر�ص العمل �شبه معدومة ،لكن  -وبرحمة
رمق ثمانية �أفراد.
من اهلل  -ا�ستطاع �أخي الأكرب � ْأن يجد عمال مل يكد ُّ
ي�سد َ
ثم ّ
متكنت �أخواتي من �إيجاد عمل خ ّفف من وط�أة احلمل قليال .وملا �أعيد فتح
ّ
الدنيا
بي
ف�ضاقت
ي،
ن
�س
كرب
ب�سبب
فيها
يل
مكان
ال
ه
ن
أ
�
بحقيقة
فوجئت
املدار�س
ّ
ّ
ّ
ومل �أعرف ماذا �أفعل.

طريقة «بريل» وكذلك ِ
احل َرف ا ّلتي ت�ساعدهم على ك�سب لقمة العي�ش مثل
�صناعة املكان�س والكرا�سي.
العاملية ال ّثانية ،متّت م�صادرة و�إغالق جميع امل� ّؤ�س�سات
وملا اندلعت احلرب
ّ
اجلليلي يف ال ّنا�رصة وطلاّ ب
االبتدائية �إىل امليتم
أملانية ،فنقل طلاّ ب املرحلة
ّ
ال ّ
ّ
انوية �إىل بيت حلم .ووجدت نف�سي مع  150طفلاً �آخر يف ال ّنا�رصة
املرحلة ال ّث ّ
نعاين �شظف العي�ش ب�سبب �أو�ضاع احلرب .وبعد �سبع �سنوات عدت �إىل
القد�س .وملا اندلعت احلرب الإ�رسائيلية الفل�سطينية ّ
متكنت من الو�صول �إىل بيت
ّ
ّ
حلم حيث اجتمعت مع � ّأمي و�أخوتي و�أخواتي .وهكذا �أ�صبحنا الجئني يف بيت
حلمّ .
ومتكنا بعد جهد جهيد من ا�ستئجار غرفة ت�أوينا.

الق�س روي
وعرفني على ّ
ويف �أحد ال َّأيام دعاين �صديق �إىل �سهرة � ّ
إجنيلية َّ
خاطئ و� ّأن
جدا بعظته ا ّلتي �أفادت � َّأن الإن�سان
ويتمان  .Roy Whitmanوت�أ ّثرت ًّ
ٌ
ال�صليب من
�أجرة اخلطيئة هي املوت و�أ ّنه ال خال�ص � اّإل بي�سوع الّذي مات على ّ
فقررت � ْأن �أ�س ّلم قلبي لي�سوع ،وركعت و�ص ّليت
�أجل خطايانا لي�صاحلنا مع اهللّ .
للمرة الأوىل وطلبت املغفرة من اهلل ،وعاهدته �أن �أبد�أ حياة جديدة .ومنذ تلك
ّ
يوميا ،وبد�أت �أتر ّدد على الكني�سة حل�ضور
ال ّليلة �رشعت بقراءة الكتاب ّ
املقد�س ًّ
وال�شبيبة .وبد�أت
اخلدمة و�سماع الكلمة وامل�شاركة يف ن�شاطات مدر�سة الأحد ّ
املقد�س
املقد�س باملرا�سلة مع معهد «مودي» للكتاب ّ
كذلك بدرا�سة الكتاب ّ
علي املعهد بعثة
يف مدينة �شيكاغو�-إلينوي يف الواليات امل ّتحدة .وقد عر�ض ّ
للدرا�سة هناك ،لك ّنني مل � ّ
ال�سفر فا�ضطررت
درا�سية ّ
أمتكن من جمع ثمن تذكرة ّ
ّ
معهد ٍ
درا�سية
ثان يف �سوي�رسا بعثة
علي
�أن �أرف�ضها ب�سبب و�ضعي
ٌ
ّ
ّ
املادي .وعر�ض ّ
لل�سبب ذاته.
�أخرى ،ا�ضطررت � ْأن �أرف�ضها ّ
ويف �أثناء بحثي عن عمل ّ
فكرت يف الذّ هاب �إىل الكويت للعمل هناك �أو
قررت الذّ هاب �إىل رام اهلل حيث عملت
�إىل رام اهلل للعمل يف ميتم هناك� .أخريا ّ
ثم
إجنيلي ّ
ملدة �سنتني ا�ستطعت خاللها �أن � ّ
بالربّ .
أعمق معرفتي ّ
يف امليتم ...ال ّ
املقد�س
للدرا�سة يف معهد للكتاب ّ
�أُتيحت يل الفر�صة � ْأن �أذهب �إىل بريوت ّ
والعمل يف جمال الترّ جمة .ولكن ول�سوء ّ
احلظ �أغلق املعهد بعد �سنة وعدت �إىل
يدبر �أمري .ويف
البالد ُ
(بخفي ُحنني) .و�أم�ضيت يوما كامال ّ
بال�صالة �إىل اهلل كي ّ
الرجوع �إىل امليتم يف رام اهلل حيث
علي ّ
م�ساء ذلك اليوم جاءين �شخ�ص يعر�ض ّ
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كنت �أعمل ،ف�أيقنت � َّأن اهلل مل يرتكني ُّ
قط ،و�سرُ ِْر ُت بالعودة �إىل امليتم للعمل
الرب فيه.
وخدمة ّ

كن قد ق َِد ْم َن من ويلز
تعرفت �إىل ثالث �سيدات َّ
و�أثناء عملي يف امليتم َّ
إحداه َّنْ � :إن كنت �أرغب يف
بهدف �إن�شاء ميتم للفتيات يف رام اهلل ،و�س�ألتني � ُ
ال�شديدة يف ذلك قالت يل:
متابعة درا�ستي يف ويلز وملا �أعربت لها عن رغبتي ّ
يوميا من �أجل ذلك ،وا�ستجاب اهلل ل�صلواتنا
بال�صالة .وبد�أنا ّ
�إذن عليك ّ
بال�صالة ًّ
�شبان
�إذ � َّإن عجو ًزا
بريطانية ُتوفّيت وكانت قد �أو�صت � ْأن متنح �أموالها �إىل �أربعة ّ
ّ
يرغبون يف درا�سة اللاّ هوت ،و�شاءت عناية اهلل �أن �أكون �أحد الأربعة الّذين َّمت
اختيارهم.
ُ

ال�صعوبات وهي طق�س ويلز
و�سافرنا �أربعتنا �إىل ويلز ،وهناك واجهتنا � ّأول ّ
�ستعدين ملثل هذا ّ
الطق�س ومل يكن معنا ثياب �أو
جدا ،ومل نكن ُم ّ
املاطر والبارد ًّ
وال�صقيع والربد
أمرين من �صعوبة امل�شي يف املطر وال ّثلج ّ
�أحذية ّ
�شتوية .فعانيت ال ّ
ال�شديد .ويف �أحد ال ّأيام عدت �إىل غرفتي بعد �أن �رست م�سافة طويلة يف املطر،
ّ
وي جديد وبداخله ورقة كتب عليها
وهناك فوجئت بوجود زوج �أحذية ِ�ش ْت ّ
«لك يا نعيم» .ولغاية الآن ل�ست �أدري من و�ضعه هناك.
ال�صعوبات الّتي كنت �أواجهها يف ويلز �أ ّنه طلب م ّني � ْأن �أعظ يف قريتني
ومن ّ
ولكن احلافلة مل تكن قادرة على الو�صول �إىل
تبعدان حوايل  15كم عن الك ّل ّية.
َّ
الد ّراجة
علي بع�ضهم �أن �أ�ستعمل ّ
تينك القريتني � اّإل بعد انتهاء اخلدمة .ف�أ�شار ّ
اجلبلية فح�سب،
ال�صعوبة يف طبيعة البالد
الهوائية للو�صول �إىل هناك .ومل تكمن ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُّ
�سيارة
علي � ْأن �أنتظر مرور ّ
بل و�أي�ضا � َّأن الظالم كان يحل فيها ُمبكرا .وكان ّ
لأ�ستطيع � ْأن �أقر�أ الفتات املرور على �ضوء م�صابيحها لأعرف � ّأي طريق �أ�سلك.
ال�س ّيدة امل�س�ؤولة عن املطبخ
ول�سبب ل�ست �أعرفه ،مل � ْ
أكن على وفاق مع ّ
يف الك ّل ّية .وحيث �إ ّنني كنت �أعود من اخلدمة يف القريتني �إىل الك ّل ّية بعد موعد
أ�سد رمقي مبا قد �أجده هناك من بقايا
الع�شاء بكثري� ،سمح يل �أن �أدخل املطبخ ل َّ
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نوع
ال�س ّيدة ح�رض يوما لزيارتها ،وحدث بيننا ٌ
طعام .وحدث � ّأن ابن �شقيق هذه ّ
الرب وب�شارة اخلال�ص ،فما كان منه � اّإل � ْأن قبل
من الألفة دفعتني ل ّ
أحدثه عن ّ
للرب .وعدت يف �إحدى ال ّليايل من اخلدمة يف
الرب يف حياته و�س ّلم نف�سه ّ
ّ
أ�سد به رمقي من قطعة خبز �أو قطعة جنب،
�
ا
عم
أبحث
ل
املطبخ
ودخلت
القرى
ُّ
ّ
ويا لده�شتي حني وجدت على ّ
الطاولة �صحن طعام بجانبه ورقة كتب عليها
ال�س ّيدة يل منذ ذلك احلني.
«لك يا نعيم» .وكم تغيرّ ت معاملة تلك ّ

نقدية ب�سيطة بعد انتهاء
وكان من عادة الكنائ�س يف القرى � ْأن ّ
تقدم لنا هبة ّ
أتلق هذه الهبة .وملا رجعت �إىل غرفتي
املرات مل � َّ
اخلدمة ،لك ّنني يف �إحدى ّ
وهي�أت نف�سي لأم�ضي يف الأ�سبوع القادم
ركعت و�ص ّليت ووكّ لت �أمري �إىل اهلل ّ
ال�صباح فتحت �صندوق بريدي لأجد فيه ر�سالة كتبت فيها
دون � ّأية نقود .ويف ّ
ل �إلهي كلّ احتياجاتكم ح�سب غناه يف
الر�سالة �إىل فيليبي «فيم أ
الآية  19 :4من ّ
الر�سالة �شيك مببلغ جنيهني.
املجد يف امل�سيح ي�سوع» ومع ّ

الع ّدة للعودة
وتخرجت بعد ثالث �سنوات ق�ضيتها يف ويلز ،و�أخذت �أُ ِع ُّد ُ
ّ
ال�سبيل �إىل ذلك و�أنا ال �أملك �شرَ ْ َوى نقريٍ ،فكيف يل
�إىل البالد .لكن كيف ّ
ال�سفر .وكان هذا حال ثالثة
علي من دفعات للك ّل ّية وثمن تذكرة ّ
بت�سديد ما ّ
ال�صالة وو�ضع �أنف�سنا يف يد
طلاّ ب �آخرين معي .ومل يكن �أمامنا من �سبيل � اّإل ّ
�شاب من هولندا وقال يل:
الرب �رسيعا .فقد جاءين ٌّ
الرب .وفعال فقد عملت يد ّ
ّ
ق�سما من �أموالها
قررت � ْأن ّ
تخ�ص�ص ً
� َّإن له ّ
عمة عجو ًزا مي�سورة احلال وم�ؤمنة ّ
الرب ،و�أ ّنه �سيكتب لها يخربها عن و�ضعنا ويطلب منها امل�ساعدة.
خلدمة ّ
و�رسعان ما و�صلت ال ّنقود ،وكان املبلغ يكفي متاما لتغطية دفعات الك ّل ّية وثمن
ال�سفر .وعاد كلٌّ م ّنا �إىل بالده �شاكرين اهلل على ح�سن عنايته بنا.
تذكرة ّ

علي
وقبيل مغادرتي ويلز ،ا ّت�صلت بي رئا�سة الكني�سة ال ّل ّ
وثرية وعر�ضوا ّ
ال�صبيان يف القد�س ،و�أن �أع ّلم يف املدر�سة ،فقبلت
من�صب امل�س�ؤول عن بيت ّ
�شاكرا اهلل على عنايته وتدابريه الّتي تفوق كلّ عقل.
العر�ض ب�رسور
ً
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للرب ،ف�أخذته معي �إىل �سكني
منه �أ ّنه يو ّد �أن ي�صري
ًّ
م�سيحيا و�أن ي�س ّلم نف�سه ّ
يوميا .و�أخريا طلب �أن يعتمد .ثم �أعرب عن رغبته يف درا�سة
و�رصنا ن�ص ّلي معا ًّ
ّ
ليتمكن من خدمة اهلل عن طريق العناية باملر�ضى .وفعال دخل ق�سم
ال ّتمري�ض
ممر�ضا يف
ال ّتمري�ض وهو اليزال ح ّتى ذلك اليوم يعي�ش مع عائلته يف �أملانيا يعمل ّ
�أحد امل�ست�شفيات هناك.
وبعد �أن �أنهيت درا�ستي يف املعهد طلب م ّني �أن �أذهب �إىل هامبورغ
إر�سالية ،وهي ق�سم من جامعة
الدرا�سة يف �
يف �شمال �أملانيا ملتابعة ّ
أكادميية ال ّ
ّ
ينية ومن �ضمنها
هامبورغ .وكان يطلب م ّنا القيام بالكثري من ال ّن�شاطات ّ
الد ّ
الوعظ يف الكنائ�س وزيارة �أماكن خمتلفة يف �أملانيا.
وبعد �سنة من العمل يف القد�س �س�ألتني الكني�سة �إن كنت �أرغب يف متابعة درا�ستي
يف �أملانيا ،ف�أخربتهم �أ ّنني ال �أعرف ال ّلغة الأملانية ،فقالوا يلَّ � :إن ذلك لن ّ
ي�شكل � ّأية
ّ
الرغبة الأكيدة يف متابعة درا�ستي يف �أملانيا.
عقبة �إذا كانت يل ّ

لدي
توجهت �إىل �أملانيا و�أنا ال �أعرف ال ّلغة وال البلد .وكان كلّ ما َّ
وهكذا ّ
من املعلومات ا�سم املدينة  Menendettelsanالّتي كنت �س�أذهب اليها � ،اّإل �أ ّنني
الرب �سيقودين �إىل ما يريده.
كنت مت�أكّ دا � َّأن ّ

يدر�سني ال ّلغة
در ً�سا ًّ
وعينت يل الك ّل ّية ُم ِّ
خا�صا ّ
ويف �أملانيا بد�أت درا�ستيّ ،
الدرا�سة املك ّثفة ّ
متكنت من �إتقان
يوميا .وبعد �سنة من ّ
أملانية ّ
ال ّ
مدة ثالث �ساعات ًّ
ال ّلغة لدرجة �أ ّنني ا�ستطعت � ْأن �أع ّلم يف مدر�سة الأحد .وبعد �سنتني اجتزت
جيدة.
هائية و�أحرزت نتائج ّ
االمتحانات ال ّن ّ

املقد�س
وحدث �أثناء وجودي يف املعهد � ِأن ا ّت�صل مدير معهد �آخر للكتاب ّ
فل�سطيني
�شاب
يطلب من مدير املعهد � ْأن ير�سلني �إليه لأقوم برتجمة ما يقوله ٌّ
ٌّ
إجنليزية .فذهبت �إليهم وعرفت
أملانية �أو ال
ّ
و�صل �إىل ذلك املعهد وهوال يتك ّلم ال ّ

ا�شتد املطر وتوا�صل َ
نهار لأ�سابيع
وحدث يف �شباط �سنة � 1962أن َّ
ليل َ
متالحقة ّمما �أ ّدى �إىل ارتفاع من�سوب املياه يف نهر الألب و�أغلقت ّ
الطرق
و�أ�صبحت حياة ال ّنا�س يف خطر .فطلب من طلاّ ب الك ّل ّية م�ساعدة ال ّنا�س
الرمل ملنع مياه الفي�ضان
وذهبت معهم وعملنا ال ّليل ك ّله يف بناء حاجز من �أكيا�س ّ
من �إغراق املدينة.

وملا قاربت درا�ستي على االنتهاء بد�أت � ّ
أفكر يف م�ستقبلي ،و�أدركت أ� ّنني
الر َّب وت�شاركني
الر ّب فال ُب َّد يل من �رشيكة حياة ُّ
�إذا كنت �س�أعمل يف حقل ّ
حتب َّ
يف خدمته .وملّا عدت �إىل البالد لزيارة والدتي فتحت معي هذا املو�ضوع،
أمر يف طريق عودتي �إىل �أملانيا ببريوت لزيارة �أقارب لها هناك،
وطلبت م ّني �أن � ّ
وهناك التقيت باالبنة الو�سطى جورجيت ،و�رسعان ما �أدركت أ� ّنها من اختارها
اهلل يل لتكون زوجتي و�رشيكة حياتي .وعقدنا قراننا يف  63/11/26يف كني�سة
هائية
علي �أن �أعود �إىل �أملانيا لتقدمي االمتحانات ال ّن ّ
ّ
معمدانية يف بريوت .وكان ّ
�سوية �إىل �أملانيا.
فغادرنا ّ

بال�شبيبة ،وكان هذا
ويف هامبورغ عملت يف كني�سة كانت كثرية االهتمام ّ
ال�شبيبة ب�شكل كبري.
أهمية بال ّن�سبة يل لأ ّنني �س�أعمل يف امل�ستقبل مع ّ
الأمر بالغ ال ّ
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وكنت �أذهب �إىل اجلامعة مرة �أو مرتني يف الأ�سبوعّ ،
ومتكنت �أخريا من �إنهاء
ّ
ّ
كتابة ر�سالتي وح�صلت على درجة البكالوريو�س يف اللاّ هوت ،ورجعت �إىل
بيت حلم يف حزيران  .1964ويف كانون ال ّأول من نف�س العام متّت ر�سامتي
راعيا لكني�سة
إجنيلية ال ّل ّ
وثرية ،و ّمت تعييني يف ّ
ال�سنة ال ّتالية ً
ِق ّ�سي�سا يف الكني�سة ال ّ
مدة  23عاما.
وثرية يف بيت حلم حيث خدمت ّ
إجنيلية ال ّل ّ
امليالد ال ّ

�سحار
ورزقنا اهلل بابنتني :هالة وهيلني،
بال�س ّيد ب�شارة ّ
ّ
وتزوجت هالة ّ
بال�س ّيد با�سم املع ّلم وتعي�ش هالة يف القد�س �أما هيلني فقد انتقلت مع
وهيلني ّ
زوجها للعي�ش يف كاليفورنيا يف الواليات امل ّتحدة.
وبد�أنا عملنا يف بيت حلم وكانت زوجتي تع ّلم يف مدر�سة الأحد الّتي
لل�شبيبة .وب�سبب �ضيق املكان ك ّنا نعقد
تطورت لت�شمل اجتماعات ّ
�رسعان ما ّ
وندر�س
االجتماعات يف ملعب املدر�سة حيث ك ّنا نلعب الألعاب املختلفة
ّ
املقد�س .وازدادت �أعداد الأوالد والبنات الّذين كانوا يح�رضون �إىل
الكتاب ّ
وخ�صو�صا من بيت �ساحور الّتي كنت م�س�ؤوال عن الكني�سة
ال�شبيبة
اجتماعات ّ
ً
لل�شبيبة يف الكني�سة ك ّلها .ويف هذا
راعيا ّ
ال ّل ّ
وعينتني الكني�سة ً
وثرية فيها �أي�ضاّ .
كاثوليكي كان م�س� اً
ؤول عن بيت �إبراهيم يف القد�س
الوقت التقيت بكاهن
ّ
قوية.
ون�ش�أت بيننا �صداقة ّ

ال�شوارع ال �شغل لهم وال
ال�شباب يجوبون ّ
وملا اندلعت حرب عام  1973كان ّ
إ�رسائيلي .وكان
عمل ،وحدثت مواجهات كثرية بينهم وبني جنود االحتالل ال
ّ
ِ
ال�شوارع .وعملت يد اهلل �إذ قال يل
ال�شباب عن ّ
علي �أن �أفعل �شيئا لإبعاد ّ
لزاما ّ
روحية يف بيت �إبراهيم يف
هذا الكاهن� :إ ّنه ب�إمكاين عقد اجتماعات وريا�ضات
ّ
يا�سية .و�رسعان ما
القد�س جمانا لأ ّنه مل يكن يقيم فيه �أحد ب�سبب الأو�ضاع ّ
ال�س ّ
وحية هناك مع �شبيبة بيت جاال ورام اهلل ،و�رصنا
الر ّ
�رشعنا يف عقد االجتماعات ّ
نقوم برحالت �إىل �ستيال كرمل يف حيفا و�إىل �أريحا ونابل�س ويافا ّمما كان له الأثر
ال�شبيبة.
ال�ضغط على ّ
الأكرب يف تخفيف ّ

ن�صار
الكني�سة على زمن الق�س نعيم ّ

87

لل�شبيبة ّمما �أ�سفر عن
مهتما بالكرازة
العاملية ّ
ال�سبعينات �أ�صبحت ًّ
ويف �أوائل ّ
ّ
ال�شبيبة هناك.
ال�شبيبة �إىل �أملانيا حيث ا�ست�ضافتهم الكني�سة و�أع�ضاء ّ
�سفر فريق من ّ
وحية و�سافرت
ثم زارنا فريق منهم ر ًّدا على زيارتنا .ثم ّ ّ
ّ
الر ّ
تو�سعت ن�شاطاتنا ّ
للمرة ال ّثانية .وا�ست�ضفنا بدورنا
جمموعات من ّ
ال�شبيبة �إىل فنلندا وال ّنم�سا و�أملانيا ّ
العاملية .كانت هذه ال ّتجربة فريدة من نوعها �إذ � َّإن بع�ض
ال�شبيبة
�أربعة وفود من ّ
ّ
للمرة الأوىل يف حياتهم.
ّ
ال�شباب ا ّلذين زاروا �أوروبا كانوا يبتعدون عن �أ�رسهم ّ

ال�شبيبة
أملانية ّ
الرحالت �إىل �أملانيا ،ا�ست�ضافت بع�ض العائالت ال ّ
ويف �إحدى ّ
ال�شبيبة مفاتيح بيوتهم ليدخلوا ويخرجوا
الفل�سطينية ،ح ّتى � ّأن بع�ضهم �أعطوا ّ
ّ
ّ
ال�شباب �أبلغ الأثر� ،إذ ت أ�ثروا بروح
بحر ّية كيفما ي�شا�ؤون ّمما ترك يف نفو�س ّ
منها ّ
ندر�س الكتاب
املحبة
امل�سيحية الّتي عاملهم بها الأملان .وك ّنا �أثناء هذه الربامج ّ
ّ
ّ
ال�شبيبة ال
و�سع هذا
املقد�س ،ونعقد اجتماعات �صالة ونقا�ش مع ّ
ّ
أوروبية ،وقد ّ
ّ
هامة ّمما جعلهم ي�صبحون
دينية ّ
�آفاق الكثريين من �شبيبتنا وفتح عيونهم على �أمور ّ
ملدة  23عاما
�
أع�ضاء عاملني يف الكني�سة واملجتمع .وبقي عملي على هذا املنوال ّ
ً
الر ّب والكني�سة يف بيت حلم.
ق�ضيتها يف خدمة ّ
اخلريية ،وكانت يل اليد
مهتما بامل� ّؤ�س�سات
ّ
وكنت �أثناء خدمتي يف بيت حلم ًّ
ّ
الطوىل يف �إن�شاء �أربع منها وهي:

 )1قرية الأطفال يف بيت حلم

الدكتور
فقد كنت �أحد الأع�ضاء امل� ّؤ�س�سني لهذه امل� ّؤ�س�سة ا ّلتي �أن�ش�أها ّ
هريمان جمايرن من ال ّنم�سا .فقد �شعر بدعوة اهلل له �أن يقيم ميتما من نوع جديد،
ف�أن�شا هذه القرية ا ّلتي هي عبارة عن جمموعة من البنايات يقيم يف كلٍّ منها 9-7
ربية تقوم بدور ال ّأم يف العناية به�ؤالء الأطفال.
�أطفال مع ُم ّ

 )2مدر�سة الأمل الثّانويّة يف بيت جاال

عدة �سنوات
كانت هذه املدر�سة تابعة للجنة املانونايت
املركزية .وبعد ّ
ّ
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�أخربتنا هذه ال ّلجنة �أ ّنها قد غيرّ ت �سيا�ستها ،و�أ ّنه مل يعد بالإمكان الإنفاق على
�سن 18-14معظمهم
�إدارة املدر�سة ا ّلتي كانت ت�ؤوي حوايل  120طالبا بني ّ
اخلريية لإدارة هذه املدر�سة،
العربية
اجلمعية
من الفقراء والأيتام .فقمنا بت�أ�سي�س
ّ
ّ
ّ
ملدة خم�س �سنوات فقط،
ووافقت جلنة املانونايت
املركزية على دعم املدر�سة ّ
ّ
اجلمعية .لك ّنه تبينّ لنا بعد نهاية
ؤولية �إدارتها على عاتق
وبعد هذه ّ
ّ
املدة تقع م�س� ّ
الدعم واملعونات
املدة �أ ّنه من غري املمكن � ْأن
ن�ستمر يف �إدارة املدر�سة بدون ّ
هذه ّ
ّ
ملدة خم�س �سنوات
اخلارجية .ووافقت جلنة املانونايت
املركزية على دعمنا ّ
ّ
ّ
كلّ
فقررنا �إن�شاء مزرعة دجاج
�سنة.
%20
بن�سبة
عم
الد
�ض
ف
تخ
أن
�
ب�رشط
�أخرى
ّ
ّ
ّ
تقرر �إن�شاء مزرعتني �أخريني و�أ�صبح املجموع 6000
حتوي  2000دجاجةّ ،
ثم ّ
دجاجة يباع بي�ضها يف الأ�سواق وكانت ّ
تغطي  % 80من احتياجات املدر�سة.
وال زالت املدر�سة قائمة ح ّتى يومنا هذا.

 )3بيت النّور للفتيات املكفوفات

ا ّت�صل بي يوما بروفي�سور �أملاين متقاعد ،و�أعرب عن رغبته يف �إن�شاء بيت
لي�ساعده َّن على مواجهة �صعوبات احلياة .و�رسعان ما ّمت
للفتيات املكفوفات
ُ
وان�ضمت �إليه حوايل  15فتاة مكفوفة .وهناك ّمت
افتتاح هذا البيت يف بيت جاال
ّ
تدريب ُه َّن على العمل كعامالت مقا�سم تلفون وامل�ساج وعامالت يف ق�سم ّ
الط ّي
ُ
وال ّتغليف يف م�صانع الألب�سة.

 )4كلّيّة بيت حلم للكتاب املق ّد�س

املقد�س .وال
ولكن الإجناز الأعظم كان ت�أ�سي�س ك ّل ّية بيت حلم للكتاب ّ
ال�صالة مع الأخ
زلت �أذكر كيف طرحت هذه الفكرة يف �أحد اجتماعات ّ
الدكتور ب�شارة عو�ض و�أخيه ِ
وقررنا � ْأن نبد�أ هذه الك ّل ّية،
ّ
الق ّ
�س اليك�س عو�ضّ ،
ثم انتقلنا �إىل �ش ّقة
وا�ستخدمنا �إحدى غرف الكني�سة لنبد�أ ال ّتدري�س فيهاّ ،
م�ست�أجرة ،و�أخريا ّمت �رشاء املوقع ا ّلذي تقام عليه الك ّل ّية اليوم و�أ�صبح لها فروع
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طالبا وطالبة يح�صلون على
يف ّ
غزة وال ّنا�رصةَ .
ويدر�س فيها ما يقارب اخلم�سني ً
�شهادة البكالوريو�س يف اللاّ هوت بعد درا�سة �أربع �سنوات .ويعمل العديد من
امل�سيحية يف املدار�س.
خريجي هذه الك ّل ّية يف تدري�س الترّ بية
ّ

و�أو ُّد � ْأن �أذكر هنا حادثتني م�ؤ ّثرتني ح�صلتا �أثناء خدمتي يف بيت حلم:
�شاب ن�شب بينه وبني �أهله خالف فما كان منه � اّإل �أن �سكب الكاز
الأوىل عن ّ
وهدد ب�إحراق نف�سه ،فجاء �أخوه راك�ضا �إ ّ
يل يخربين بذلك ويطلب
على نف�سه ّ
بي حيث وجدته يحمل عود الكربيت
فتوجهت فورا �إىل بيت ذلك ّ
امل�ساعدة ّ
ال�ص ّ
ويريد �إحراق نف�سه .وا�ستطعت بعد جهد كبري �أن �أقنعه �أن �إحراق نف�سه يجذب
أبدي يف جهنم ،و�أن
احلزن العميق لعائلته والأمل ّ
ال�شديد له يف الّدنيا والعذاب ال ّ
أخريا وترك
امل�شاكل مهما كانت �صعبة ميكن ح ُّلها بال ّتفاهم ّ
وال�صالة .فاقتنع � ً
عود الكربيت.
وحدث � ْأن زارين يف بيتي بعد ب�ضعة � ّأيام ،فطلبت منه �أن ي�ساعد يف مدر�سة
بهمة ون�شاط كبريين .وملّا �أكمل درا�سته
الأحد ّ
وال�شبيبة ففرح و�أقبل على ذلك ّ
انوية ّ
تفوق
متكنت من احل�صول على بعثة
ال ّث ّ
درا�سية له يف جامعة بريزيت وهناك ّ
ّ
يف درا�سته ّ
درا�سية ملتابعة درا�سته يف اجلامعة
ومتكن من احل�صول على بعثة
ّ
بتفوق على درجة البكالوريو�س يف علم
ال
أمريكية يف بريوت ،حيث ح�صل ّ
ّ
االجتماع ،وح�صل على بعثة �أخرى ملتابعة درا�سته يف الواليات امل ّتحدة حيث
يدر�س الآن علم االجتماع يف
ح�صل على درجتي املاج�ستري ّ
والدكتوراة ،وهو ّ
أمريكية.
�إحدى اجلامعات ال
ّ
ال�شيطان فذهبت برفقة
�س من ّ
واحلادثة الأخرى هي عن فتاة كان بها َم ٌّ
بال�صالة كانت
لل�صالة مع العائلة من �أجلها .وملا بد�أنا ّ
ِق ّ�سي�س �آخر �إىل بيتها ّ
ا�ستمررنا
ترتع�ش ك ّلما ذكر ا�سم ي�سوع وت�رصخ «ال تذكر ا�سمه «ولك ّننا
ّ
بال�صالة ف�سقطت على الأر�ض و�أجه�شت بالبكاء فو�ضعنا �أيدينا عليها وطلبنا
ّ
احلارة ،و�شفيت
ال�شيطان .وا�ستجاب اهلل ل�صلواتنا
من اهلل �أن يخ ّل َ�صها من ّ
ّ
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الر ّب بكلّ
الفتاة وهي تعي�ش اليوم حياة هانئة مع زوجها و�أطفالها وتخدم ّ
�صدق و�أمانة.
وحدث يف �إحدى ليايل �سنة � 1974أ ّنني �شعرت ب�آالم �شديدة يف معدتي،
ون�صحني ّ
الطبيب بدخول امل�ست�شفى حيث �أثبتت الفحو�صات �أ ّنني �أعاين من
عملية
�رسطان املعدة .و�أُجريت يل
جراحية ال�ستئ�صال الورم .وزارين رئي�س
ّ
ّ
الكني�سة �آنذاك وقال يل �أ ّنني لن �أتخ ّل�ص �أبدا من ال�سرّ طان رغم ا�ستئ�صال الورم
أطباء العالج بالأ�شعة
ون�صحني بال ّت ّ
وجه �إىل �أملانيا للعالج .وهنا و�صف يل ال ّ
ملدة �سنتني مبعدل خم�س
و�أحالوين �إىل زميل لهم يف تل �أبيب .وتعاجلت ّ
أ�سبوعيا .ويف �إحدى زياراتي فوجئت ّ
بالطبيب يقول يل :ميكنك من
جل�سات �
ًّ
الآن ف�صاعدا �أن تزروين ك�صديق ولي�س كمري�ض لأ ّنك قد �شفيت ب�أعجوبة من
تاما.
ال�سرّ طان �شفاء ًّ

احلي
أطباء ّ
لقد �أمهلني ال ّ
مدة �س ّتة �أ�شهر وها �أنا الآن ،وبعد � 28سنة ،املثال ّ
على قدرة اهلل العظيمة.
ال�سماء وقت» وقد حان موعد
يقول الكتاب
ّ
املقد�س «لكلّ �شيء حتت ّ
�سن التقاعد.
انتخاب مطران جديد للكني�سة ل ّأن املطران القدمي كان قد بلغ ّ
ؤولية وثقل احلمل .لكن
علي هذا املن�صب فرت ّددت يف البداية لعظم امل�س� ّ
وعر�ض ّ
ّمت انتخابي مطرا ًنا ب�إجماع الأ�صوات يف  .1984/6/4ويف يوم الإ�صالح
أ�سقفية وتن�صيبي مطرا ًنا للكني�سة
املوافق  1986/11/31متّت �سيامتي ال ّ
ديني َمهيب ح�رضه
إجنيلية ال ّل ّ
ال ّ
وثرية يف الأردن .وقد �أقيم بهذه املنا�سبة احتفال ّ
إجنليكانية يف
ال�سويد وفنلندا و�أملانيا ومطران الكني�سة ال
لفيف من الأ�ساقفة من ّ
ّ
واالجتماعية وح�شد كبري
يا�سية
القد�س� ،إ�ضافة �إىل العديد من ّ
خ�صيات ّ
ّ
ال�س ّ
ال�ش ّ
مدة اثني ع�رش عاما ،كان
من امل�ؤمنني .وقد كان يل �رشف اخلدمة يف هذا املن�صب ّ
وثرية تقوم على �أربعة �أركان هي :ال ّنعمة والإميان
رائدي خاللها � َّأن الكني�سة ال ّل ّ
وكلمة اهلل وي�سوع امل�سيح.

أمني �أكرث �صعوبة على
وملا اندلعت االنتفا�ضة �أ�صبح الو�ضع ّ
يا�سي وال ّ
ال�س ّ
بحر ّية �إىل �أماكن
ال�صعب على ال ّنا�س،
ال ّنا�س ،و�أ�صبح من ّ
وعلي �أي�ضا ،ال ّتن ّقل ّ
ّ
مرارا ولفرتات طويلة ّمما كان مينع ال ّنا�س ح ّتى
العمل .وكان منع ال ّتجول يفر�ض ً
من العودة �إىل منازلهم.
رعية بيت �ساحور ومل ي�ستطع ِ
�س
الق ّ
ويف �أحد ال َّأيام توفيّ �شخ�ص من ّ
املقيم يف بيت حلم الو�صول �إىل بيت �ساحور ب�سبب فر�ض منع ال ّتجول على
بلدية بيت �ساحور
املنطقة .فا ّت�صلوا بي للم�ساعدة .وا ّت�صلت بدوري برئي�س ّ
الع�سكري للح�صول على ت�رصيح بدفن
الّذي قام بدوره باال ّت�صال باحلاكم
ّ
وتوجهت �إىل بيت �ساحور لإجراء مرا�سيم اجلنازة فوجدت �سيارتي
املُتوفّى.
ّ
إ�رسائيليتني بانتظاري هناك �سارت �إحداهما �أمامي والأخرى
جيب ع�سكريتني �
ّ
ال�سيارتني ثانية �إىل خارج
خلفي «حلرا�ستي» .وبعد انتهاء مرا�سيم ّ
الدفن خفرتني ّ
ع�سكريتني
ال�سري بني �سيارتني
ّ
حدود املدينة .وقد حماين اهلل و�شملني بعنايته ل ّأن ّ
ال�شباب.
للر�شق باحلجارة من قبل ّ
عر�ض ّ
كان يعني ال ّت ّ
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�سيدات طائفة القد�س تزور ابنتها يف بري
ويف حادثة م�شابهة ،كانت �إحدى ّ
زيت ،وفر�ض نظام منع ال ّتجول ومل ت�ستطع العودة �إىل بيتها يف القد�س .فا ّت�صلوا
بي للم�ساعدة �إذ كان لديها موعد مع ّ
الطبيب ،فاجتزت احلاجزالأمني وزوجتي
نظرا خلطورة الو�ضع.
ؤوليتي
ّ
معي وهناك �أخربوين �أ ّنني �أ�سافر على م�س� ّ
اخلا�صة ً
بال�س ّيدة �إىل بيتها يف القد�س.
فوافقت وعدت ّ

العاملي وفدا رفيع
وثري
وحدث �أثناء خدمتي كمطران �أن �أوفد االتحّ اد ال ّل ّ
ّ
الدكتور «نوكو» لزيارة البالد واالجتماع
العام لالتحّ اد ّ
ال�سكرتري ّ
امل�ستوى برئا�سة ّ
غزة ّ
لالطالع على الأو�ضاع عن كثب .وملا و�صلنا
الرئي�س يا�رس عرفات يف ّ
مع ّ
بالرغم من
�إىل حاجز �إيرز �سمح للوفد ّ
بالدخول � ّأما �أنا فقد ُمنعت من ذلك ّ
الدخول ت�ضامنا
ح�صويل على �إذن م�سبق بذلك .فامتنع بع�ض �أع�ضاء الوفد عن ّ
دبلوما�سية
الدخول ،فا�ستعاروا �سيارتي لأ ّنها حتمل لوحة
معي ووافق البع�ض على ّ
ّ
الرئي�س عرفات .ورجعت مع الباقني �إىل القد�س .وملا ُ�سئلت
ّ
وتوجهوا بها ملقابلة ّ
ّ
عن �شعوري �إزاء ذلك �أجبتهم على �سبيل ال ّنكتة� :إ ّنني �أ�شعر مثل نابليون الذي مل
ال�سور،
ي�ستطع دخول عكا فو�ضع ّقبعته على ّ
فوهة مدفع و�أمر بقذفها من فوق ّ
و�أنا �أ�شعر �أن ما ح�صل ل�سيارتي هو ما ح�صل لقبعة نابليون.

ويف منا�سبة �أخرى ّ
غزة مع وفد من ر�ؤ�ساء الكنائ�س
متكنت من دخول ّ
م�صدفة من القر�آن .فو�ضعها على
وقدمت له ن�سخة
ّ
الرئي�س عرفات ّ
لزيارة ّ
الطاولة وقال« :لكن �أين الإجنيل؟» فقلت لهٍ :
ّ
الزيارة القادمة».
«�س�أح�رضه لك يف ّ
الرئي�س عرفات مع جمموعة من ر�ؤ�ساء الكنائ�س �إىل
وحدث بعد فرتة �أن دعاين ّ
وقدمتها له .وبكلّ توا�ضع
املقد�س ّ
حفل غداء .ف�أخذت معي ن�سخة من الكتاب ّ
ثم و�ضعه على ّ
الطاولة.
تناول الكتاب ّ
وقبله وو�ضعه على ر�أ�سه ّ
املقد�س م ّني َّ
ف�ص ّفق اجلميع لهذه ال ّلفتة الكرمية و�ص ّلينا جميعا �أن يلهم اهلل قادة املنطقة �إىل ما
فيه خري ال ّنا�س.
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توجه �إىل الواليات
وملا �أ�صيب امللك ح�سني ملك ال ّ
أردن بال�سرّ طانّ ،
توجهت مع وفد من ر�ؤ�ساء الكنائ�س
امل ّتحدة للعالج .وملا عاد �إىل ال ّ
أردن ّ
معنويا .وبعد �أن تناولنا طعام الغداء على مائدته طلبت �أن
لل�سالم عليه ودعمه
ًّ
ّ
خا�صة معه و�أخربته �أ ّنني �أي�ضا �أ�صبت بال�سرّ طان قبل � 28سنة و�أ ّنني
�أجري مقابلة ّ
أطباء �أعطوين فرتة �س ّتة �أ�شهر فقط ،وها �أنا
تعاجلت و�شفيت منه متاما رغم � َّأن ال ّ
�شكرا
حي �أرزق لهذا اليوم .وطلبت منه �أن �أ�ص ّلي من �أجلة فوافق و�شكرين
ً
ّ
ّ
لكن م�شيئة اهلل
فاء،
بال�ش
عليه
اهلل
ن
أن
�
وطلبت
بحرارة
له
يت
ل
و�ص
جزيال،
ْ
ّ
َّ
يمَ ُ َّ
�شاءت �أن يفتك به املر�ض وتوفيّ بعد ذلك بقليل.
الر�أي ا ّلذي
يحب �أن ّ
كلّ �إن�سان ّ
يقدر ال ّنا�س عمله .ففي �أحد ا�ستطالعات ّ
حتب يف
�أجرته �إحدى املجلاّ ت ورد �س�ؤال على ال ّنحو الآتي« :ما �أكرث ما ُّ
يحبون يف عملهم
عملك؟» وكان ر ُّد  %80من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم � ّأن �أكرث ما ّ
قررت
هو ال ّتقدير .وهذا ّ
بال�ضبط ما �شعرت به يف �أحد � ّأيام �سنة .1996فقد ّ
لوثرية ،يف مدينة «�سيوز فولز» �-ساوث داكوتا
جامعة �أوغ�ستانا ،وهي جامعة
ّ
إن�سانية.
الدكتوراة
يف الواليات امل ّتحدة �أن متنحنى درجة ّ
ّ
الفخرية يف العلوم ال ّ
توجهت مع زوجتي �إىل والية �ساوث داكوتا يف  1998/5/22لنيل
وهكذا ّ
الدرجة.
هذه ّ
خ�صيات البارزة ،ومن
�ضم العديد من ال
أكادمييني ّ
ويف حفل َمهيب َّ
وال�ش ّ
ّ
الدكتور «�سينني» �أ�ستاذ اللاّ هوت يف تلك
ال�سيناتور جيم�س �أبو رزق �ألقى ّ
بينهم ّ
الدرجة كلمة �رسد فيها �سرية
اجلامعة وهو ّ
ال�شخ�ص ا ّلذي َّ
ر�شحني لنيل هذه ّ
حياتي ،وا�ستعر�ض ما ّ
متكنت من �إجنازه ِ
كق ّ�سي�س ومطران وطلب منحي ال ّلقب،
إن�سانية .وبعد
الدكتوراة
ثم قام رئي�س اجلامعة مبنحي درجة ّ
ّ
َّ
الفخرية يف العلوم ال ّ
الدكتور «�سينني» م�أدبة ع�شاء ابتهاجا بهذه املنا�سبة .ويف اليوم ال ّتايل
احلفل �أقام ّ
توجهت وزوجتي �إىل مدينة لو�س �أجنيلو�س حيث �أم�ضينا ب�ضعة �أ�سابيع مع ابنتنا
ّ
هام من�صبي.
ثم رجعنا �إىل القد�س ملتابعة َم ّ
هيلني وعائلتها ّ
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1987

ُ
�شخ�صيا ،لكن
ف�ضل � ْأن �أقر�أه �أنا
قدم لكم تقريري ال ّأول؛ لقد كنت ُ�أ ّ
	�أ ّ
ًّ
للدكتوراة .وكما تعلمون
علي � ْأن �أُ�سافر �إىل �أملانيا ال�ستكمال �أطروحتي ّ
كان َّ
وثرية يف بيت حلم كفيكار بعد
إجنيلية ال ّل ّ
لقد بد�أت خدمتي يف كني�سة امليالد ال ّ
االجتماع الأخري حوايل اخلام�س ع�رش من �أيار .1987
	� َّإن طائفة بيت حلم هي ّ
وتثبت
الطائفة ال ّتي �أنتمي �إليها ،ففيها ّ
تعمدت ّ
ال�شبيبة قبل �سفري �إىل �أملانيا .و�أنا �أعرف جميع �أع�ضائها .على � ّأية
وخدمت مع ّ
علي قبل � ْأن �أبد�أ يف اخلدمة � ْأن �أدر�س و�ضع الكني�سة احلايل
حال فقد كان لزاما ّ
ومكوناتها ومواهبها وم�شاكلها وجوانبها كافّة.
ّ

(ن�سبيا) ال يزيد عدد �أع�ضائها عن
	� َّإن طائفة بيت حلم هي طائفة �صغرية
ًّ
لوثرية يف فل�سطني .و�أع�ضا�ؤُها
عمدا ،وقد كانت � ّأول طائفة
ّ
املئتني وخم�سني ُم ّ
احلاليون لي�سوا �أ�صال من بيت حلم ،فقد جا�ؤوا �إىل هنا كالجئني وخ�صو�صا
ّ
وبالرغم من �صغر هذه ّ
ت�ضم �
بعد حرب .1948
أع�ضاء ب�أفكار
ً
الطائفة � اّإل �أ ّنها ّ
ّ
ثقافية خمتلفة .وكذلك فهمهم
اجتماعية
�سيا�سية خمتلفة ،ومن طبقات
وخلفيات ّ
ّ
ّ
ّ
للدين �أي�ضا خمتلف .ولذلك كان �س�ؤايل ال ّأول :هل هناك �شيء م�شرتك بني ه�ؤالء
ّ
الأع�ضاء؟ ماذا ميكن � ْأن يجمعهم يف هذه ّ
جمرد انتمائهم
الطائفة؟ هل هو الإميان �أم ّ
ّ
للطائفة.
قوية يف بيت حلم فعلينا � ْأن نربز هذا
وقلت يف نف�سي� :إذا ك ّنا نريد طائفة ّ
ال�شيء امل�شرتك بني �أع�ضائها .عليهم جميعا � ْأن ي�شعروا �أ ّنهم ينتمون �إىل ج�سم
ّ
نقو َي العالقة
املهم � ْأن ّ
واحد وا ّلذي ر�أ�سه ي�سوع امل�سيح .ولهذا فقد كان من ّ
لي�س بني ِ
الق ّ�سي�س وطائفته فح�سب ،ولكن بني الأع�ضاء �أنف�سهم .وقد حاولنا
بعدة طرق:
�إجناز ذلك ّ
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ال�شكر.
الرابع من �شهر ت�رشين � ّأول �سنة  1987احتفلنا بعيد ّ
 )1يف ّ
توجهنا �إىل قاعة
وقد �شارك عدد كبري يف هذا االحتفال ،وبعد ذلك ّ
االجتماعات حيث تناولنا ّ
املرطبات واحللوى.
 )2ويف م�ساء يوم الإ�صالح �أقمنا حفل ع�شاء يف مطعم ميلكه �أحد �أع�ضاء
ّ
الطائفة .وقد كانت �أم�سية هادئة وناجحة.
الرابع �أقمنا حفلة عيد امليالد لأع�ضاء ّ
الطائفة
 )3يف �أحد االدفنت ّ
وثريني .وخالل هذا
لل�س ّيدات
املتزوجات من غري ال ّل ّ
ّ
وعائالتهم و�أي�ضا ّ
احلفل رنمّ ْنا بع�ض ترانيم امليالد ،و�ص ّلينا وا�ستمعنا �إىل عظة للأطفال
وقدمنا الهدايا للأطفال
ال�صغار ،وتناولنا امل�رشوبات اخلفيفة واحللوىّ ،
ّ
خالل هذا االجتماع اجلميل.
لقد �ساعدت هذه االجتماعات على تقوية العالقة بني الأع�ضاء ،ولك ّننا
ن�ستمر لكي ن�صل �إىل غايتنا ،ولهذا
مل ن�ستطع ال ّتو ّقف عندها .لقد كان علينا � ْأن
َّ
لعدة �أ�سباب .فقد زرت
بد�أنا يف جتديد ن�شاطات العمدة الّتي كانت قد تو ّقفت ّ
مع العمدة جميع �أع�ضاء ّ
الطائفة لل ّتعرف على �أحوالهم� ،أحزانهم و�أفراحهم
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قوت
وملعرفة �سبب تخ ّليهم عن الكني�سة .وقد بارك اهلل هذه ّ
الزيارات لأ ّنها ّ
الروابط بني �أفراد ّ
ال�س ّيدات و�أع�ضاء
الطائفة .وحاولنا �أي�ضا � ْأن ن�رشك ّ
�آوا�رص ّ
وقدمنا ال ّتعازي للعائالت ا ّلتي فقدت
العمدة ّ
وال�شبيبة يف زياراتنا للمر�ضىّ ،
�أحد �أفرادها ،و�ص ّلينا معهم لن�ؤكّ د لهم �أ ّننا معهم بقلوبنا و�صلواتنا و�أفكارنا.

فعاليات ّ
الطائفة .ومل
ولقد �أدركنا منذ البداية � ْأن عمل ّ
ال�شبيبة هو من �أهم ّ
ال�شبيبة لأ ّنها �ستكون ّ
الطائفة يف امل�ستقبل فح�سب ،بل
يكن اهتمامنا بفعالياّت ّ
والقوة ا ّلتي
ال�شبيبة يف كني�ستنا .لقد اختربنا مدى الفرح
لأ ّننا نحن من ثمار ّ
ّ
يختربها الإن�سان عندما يكون مع ي�سوع.
ق�سمنا عملنا �إىل �أربعة �أق�سام:
لقد َّ

املقد�س وي�سوع
 )1مدر�سة الأحد :لتعليم الأطفال جميع ق�ص�ص الكتاب
ّ
امل�سيح .وكان عدد الأطفال .25
بدنية ،وك ّنا ُن ْنهِ يها
ّ )2
ال�شبيبة من عمر  .15-12كانت معظم ن�شاطاتنا ّ
الغربية
ال�ض ّفة
أهم ّيتها؛ وذلك ل َّأن ّ
ّ
بال�صالة .وقد �أثبتت هذه االجتماعات � ّ
ّ
لل�شبيبة .وكان عدد الأطفال .35
ينق�صها �أماكن ّ

ف�ضلنا � ْأن يكون
ّ )3
ال�شبيبة من عمر  :18-15لقد كان احل�ضور حمدودا ،ولقد ّ
ً
م�شاركا .لقد تركّ زت معظم ن�شاطاتنا على
كذلك .كان هناك حوايل 15
وال�صلوات .ولقد التزم معظم الأع�ضاء.
درو�س الكتاب ّ
املقد�س ّ
أهم الأهداف الّتي ك ّنا نتم ّناها
ال�شبيبة
ّ )4
اجلامعية :لقد كانت هذه املجموعة من � ّ
ّ
تتطور يف
ونحن يف �أملانيا .لقد كنت �أ�شعر دائما � َّأن ن�شاطاتها يجب � ْأن
ّ
الفل�سطينيني يواجهون
امل�سيحيني
�شبابنا
كني�ستنا وجمتمعنا؛ لأ ّنني اعتقد � َّأن َ
ّ
ّ
اب منهم يجد ت�ضاربا وا�ضحا ما
�صعوبات متنعهم من الإميان بامل�سيحّ .
فال�ش ُّ
يا�سي وتعليمه العايل،
بني الإميان بالعهدين القدمي واجلديد وبني انتمائه ّ
ال�س ّ
ويف�شل يف الغالب يف ال ّتوفيق بني الأ�شياء .و�س�ألت نف�سي :هل هناك الهوت
تع�صبا
ال�شباب على حفظ ال ّتوازن ح ّتى ال يكون ّ
م�سيحي ي�ساعد ّ
ال�ش ُّ
اب ُم ّ
ٌّ
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وتطوره� ،أو الهروب �إىل
�سلبية اتجّ اه العلم
ّ
�سيا�سيا� ،أو � ْأن يكون له مواقف ّ
ّ
وحانية .لقد حاولنا � ْأن نركّ ز على هذه الأ�سئلة من خالل
الر
يانة
الد
بيئة
خيال
ّ
ّ
ّ
امل�سيحي يف هذا البلد
اب
املحا�رضات ا ّلتي تلقي
�ضوءا على موقف ّ
ال�ش ّ
ً
ّ
وم�شاكله .هناك دكتور يف جامعة بيت حلم ،وهو �أحد �أع�ضاء العمدة يف
أمريكية ا ّلتي حتاول ال ّتوفيق ما
ظريات ال
طائفتنا ،وقد تك ّلم عن �إحدى ال ّن ّ
ّ
طور.
بني الإميان باهلل على �أ ّنه اخلالق
ّ
ونظرية اخللق وال ّت ّ
ال�شبيبة بداية ح�سنة ،لك ّننا ك ّنا ال نزال نواجه الكثري من امل�شاكل.
لقد بد�أت ّ
و�س�أذكر اثنتني منها فقط:
 )1الترّ بية املختلفة ّ
ال�ضعيفة ما بني طلاّ ب
والطبقات
االجتماعية والعالقات ّ
ّ
اجلامعة ّ
والطائفة.
وال�ش ّابات ال ّنا�ضجني ا ّلذين عندهم احلافز للم�ساعدة
ال�شبان ّ
 )2ق ّلة امل�ؤمنني �أو ّ
ال�شبيبة.
يف قيادة ّ
و�أو ّد � ْأن �أذكر � َّأن االنتفا�ضة ا ّلتي ك ّنا نخو�ضها كان لها ت�أثري على ن�شاطات
اب � ْأن ي�أتي �إىل الكني�سة ،ولهذا كان علينا � ْأن نلغي
ال�شبيبة؛ لأ ّنه مل يكن � ِآم ًنا ّ
ّ
لل�ش ّ
ال�سبب ازدادت خدمات مدر�سة الأحد ،وازداد
كلّ هذه االجتماعات ،ولهذا ّ
مرة
عدد احل�ضور .لقد �أ�صبح الوعظ ِع ْبئا ثقيال ،ونحن ُن ُّ
حب � ْأن نعظ ،ويف كلّ ّ
قبل � ْأن �أح�ضرّ العظة كنت �أ� أس� ل اهلل ماذا �أقول لل ّنا�س ا ّلذين حياتهم يف خطر.
نورين ح ّتى �أ�ستطيع � ْأن �أجعل كلمتك ت�صل �إىل
يارب ع ّل ْمني كيف �أقر�أ كتابكّ ،
ال�سامعني!
قلوب ّ
املقد�س هو �أقرب �إىل
اجليد � َّأن طائفتنا بد�أت تدرك � َّأن
ّ
الكتاب ّ
َ
وال�شيء ّ
أوربيني .فقد كتب هذا الكتاب �أُنا�س م�ضطهدون� ،إ ّنه
و�ضعنا احلايل منه �إىل ال ّ
و�ص ِلب.
وعظ عن الّذي ا�ضطهد ُ
ا�سمه ونبني كني�سته.
ن�صلّي �إىل اهلل � ْأن يباركنا حتّى ن�ستطيع � ْأن نمُ ّج َد َ
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1988

الفل�سطينيون
�سنة �أخرى م�ضت واالنتفا�ضة ما زالت م�ستعرة .وقد عانى
ّ
للدموع ،نظام منع
الر�صا�ص ،الغاز
امل�سيل ّ
ّ
كلّ �أ�شكال ال ّتعذيب مبا يف ذلك ّ
ال ّتجول ،االعتقاالتِ ،
اجلماعي وهدم البيوت� .سنة �أخرى م�ضت
العقاب
ّ
والفل�سطينيون مل يرت ّددوا يف �إعالن دولتهم امل�ستق ّلةَّ � .إن ُجلَّ ِ
مرامهم � ْأن يعي�شوا
ّ
يف دولتهم امل�ستق ّلة ب�سالم مع جارتهم �إ�رسائيل.

الفل�سطيني نالت
ال�شعب
	� َّإن طائفة بيت حلم والّتي هي جزء ال
يتجز�أ من ّ
ّ
ّ
مرت � ّأيام ك ّنا ن�رصخ فيها مع امل�صلوب تلك
ن�صيبها من املعاناة والأمل .لقد ّ
مرت حلظات �سمعنا فيها
ال�صرّ خة ا ّلتي ال تن�سى�« :إلهي �إلهي ملاذا تركتني؟» .لقد ّ
ال�سالم لكم» .وال زلنا لغاية هذه ال ّلحظة
الر ّب القائم يقول «ال تخافواّ ،
�صوت ّ
وال�سماء ،نت�أرجح جيئة وذهابا �إىل الأمام
مثل امل�صلوبُ ،مع ّلقني بني الأر�ض ّ
ال�ش ّك والإميان �آملني يف قيامتنا� .آملني باالنت�صار
واخللف بني اخلوف والأمل ،بني ّ
على ال�شرّ ّ واخلطيئة ّ
واحلر ّية.
وال�سلم
والظلم ،و�آملني يف حياة من العدالة ّ
ّ

ال�سنة
	� َّإن هذه االنتفا�ضة
الفل�سطينية قد تركت �آثارها على ن�شاطاتنا طوال ّ
ّ
املا�ضية .لقد �أعطتها طبيعة فريدة من نوعها .لقد �أرغمتنا مرارا � ْأن ن ّتبع �سيا�سة
راعوية تن�سجم مع املتط ّلبات اجلديدة.
ّ
عام ،لقد ازداد احل�ضور �إىل الكني�سة
ال�صالة يوم الأحد :ب�شكل ّ
 )1خدمات ّ
ب�شكل ملحوظ � ّأيام الآحاد والأعياد .ويف بع�ض املنا�سبات كانت ّ
الظروف
ال�صالة.
متنع بع�ض الأفراد والعائالت من ح�ضور ّ

قررنا � ْأن نوقف مدر�سة الأحد ب�سبب املخاطر الكامنة
 )2مدر�سة الأحد :لقد ّ
وخا�صة بعد � ْأن ُحو�صرِ اثنان من �أطفالنا
ال�صغار
يتعر�ض لها �أطفالنا ّ
ّ
الّتي ّ
أعزاء بني املتظاهرين واجلنود وقد جنوا ب�صعوبة بالغة من اخلطر والإ�صابة.
ال ّ
وبالرغم من اخلطر ا ّلذي كان �أطفالنا يواجهونه على ّ
الطرق ،كما يف � ّأي
ّ
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أ�رصوا على ا�ستئناف مدر�سة الأحد .وقد ّمت حتقيق ذلك يف
مكان �آخر ،فقد � ُّ
حزيران �سنة  .1988وقد كان احل�ضور �أقلّ  ،ولكن مبواظبة �أكرث وت�صميم
�أكرب.
ال�صغار:
 )3الأطفال ّ
وال�شبيبة ّ
ال�صغار
	� َّإن �إغالق جميع املدار�س �أرغمنا � ْأن نلغي جميع ن�شاطات ّ
ال�شبيبة ّ
وثرية .لقد تو ّقفت جميع الأن�شطة
الّتي كانت تعقد يف ملعب املدر�سة ال ّل ّ
يا�ضية ،وهذا و�ضع حمزن ل�صغارنا الّذين هم بحاجة �إىل ال ّتحرك وال ّلعب
الر ّ
ّ
فرغون طاقاتهم
وال ّتعبري عن �أنف�سهم بت�شكيلة من ال ّن�شاطات ،وهكذا ُي ّ
اجل�سدية.
ّ

 )4جمموعة ما قبل ال ّتثبيت:
ال�صفوف
ال�صغار قد �أ ّدى بنا �إىل � ْأن ندمج الأطفال يف ّ
	� َّإن �إلغاء ن�شاطات ّ
مرة يف الأ�سبوع يف
من ّ
ال�سابع وح ّتى ال ّتا�سع يف جمموعة واحدة جتتمع ّ
وال�صالة والترّ نيم وال ّلعب .وكانت
قاعة الكني�سة لدرا�سة الكتاب ّ
املقد�س ّ
ال�صغار كي يواجهوا
ال ّندوات واملناق�شات
اجلماعية تعقد بانتظام لت�ساعد ّ
ّ
م�شاكلهم ويحاولوا � ْأن يجدوا جوابا ملعظم �أ�سئلتهم.
داخلية:
�	)5ألعاب
ّ
داخلية مثل طاولة كرة القدم .وكان هذا مل�ساعدة
عدة �ألعاب
لقد ا�شرتينا ّ
ّ
وال�ضغط ال ّناجمني عن �إغالق
حتمل الو�ضع احلايل من ال ّتوتر ّ
ّ
ال�صغار على ّ
املدار�س و�إجراءات �أخرى.
وحية:
الر ّ
الريا�ضات ّ
ّ )6
العادية.
لقد وجدت طريقة جديدة لالجتماعات بالإ�ضافة �إىل اجتماعاتنا
ّ
وهذه ّ
ملدة يومني �أو
وحية ّ
الر ّ
الريا�ضة ّ
الطريقة اجلديدة كانت على �شكل ّ
روحية جلميع
أخوية ي�سوع يف ال ّلطرون ،فقد عقدنا  37ريا�ضة
ثالثة عند � ّ
ّ
وحية
املجموعات خالل ّ
الر ّ
الريا�ضات ّ
ال�سنة املا�ضية .وقد �أثبتت هذه ّ

جو ال ّتو ّتر
جناعتها وفائدتها العظيمة ،حيث �إ َّنها تعطي الفر�صة لالنتقال من ِّ
جو من اال�سرتتخاء وال ّتم ّتع .فهناك ي�ستمتع الإن�سان ّ
بالطبيعة
ّ
وال�ضغط �إىل ٍّ
والغابات واملروج والأ�شجار ،و�أماكن ال ّلعب وال ّت� ّأمل وال ّتفكري و� ْأن يكون
م�سيحية.
لديه �صحبة
ّ

ال�شبيبة يف خدمة الأحد:
 )7م�شاركة ّ
بناء على ّ
ال�شبيبة ُمركّ زة
الراهنة ،كان اهتمامنا � ْأن تكون ن�شاطات ّ
الظروف ّ
ال�شبيبة �أنف�سهم؛ وجدنا �أ ّنه من
على كني�ستنا،
وبناء على طلب �أع�ضاء ّ
ً
لل�شبيبة دور �أكرب يف خدمة �صلاّ ة الأحد
ال�ضرّ
وري بل واملح ّفز � ْأن يكون ّ
ّ
وال�صالة واخلطابات
العادية .وهذه امل�شاركة كانت ترتاوح ما بني الترّ تيل ّ
ّ
(مرة كلّ �شهر).
�إىل خدمة �صالة كاملة ّ
 )8جمموعة ال ّتثبيت:
و�شابات عمرهم فوق � 15سنة لنح�ضرّ هم لل ّتثبيت يف
�شبان
ّ
لقد جمعنا �س ّتة ّ
ّ � 14أيار .1989
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ال�س ّيدات:
 )9نادي ّ
أ�سبوعية يف قاعة الكني�سة.
�سيداتنا اجتماعا ِتهِ َّن ال
ّ
يف حزيران املا�ضي ،بد�أت ّ
بينه َّن� ،إ�ضافة
املحبة واملو ّدة ُ
وكان الهدف من هذه االجتماعات تقوية �أوا�رص ّ
ِ
دوره َّن يف خدمة مخُ ّل�صنا يف الكني�سة واملجتمع.
�إىل تو�سيع
ال�س ّيدات بزيارة �أكرث من خم�سني عائلة من طائفتنا وبع�ض
وهكذا فقد قامت ّ
واحد �أو �أكرث من �أفرادها.
ا�س ُت�شهِ َد
ٌ
العائالت من ال ّلواتي اعتقل �أو �أ�صيب �أو ْ
وا�شرتكْ َن مع راعيهِ َّن بالقيام بخدمة عيد الإ�صالح يف .1988/10/30
أحدية
ال�صالة
قم َن بخدمة ّ
ويف  89/3/5مبنا�سبة يوم ّ
ال�صالة ال ّ
العاملي لل ّن�ساء ْ
ّ
كاملة.
املقد�س:
 )10درو�س الكتاب ّ

بناء على طلب بع�ض �أع�ضاء العمدة يف كني�ستنا عقدنا ثالث جل�سات
املقد�س� ،شعب اهلل املختار
املقد�س :جوهر الكتاب ّ
من درو�س الكتاب ّ
ال�س ّيدات �س ًّنا يف الكني�سة حما�رضة
والدينونة� ،إ�ضافة �إىل ذلك فقد ّ
ّ
قدمت �أكرب ّ
امل�سيحي».
أهمية الإميان للمجمتع
بعنوان» � ّ
ّ

أملانية:
 )11م�ساقات يف ال ّلغتني ال
ّ
إجنليزية وال ّ
ملدة ثالثة
ال�س ّيدات م�ساقا يف ال ّلغة الإجنليزي ّة (ّ )TOEFL
	�أعطت �إحدى ّ
ملدة
�أ�شهر ،كما و�أعطى حما�رض
أملانية ّ
أملانية م�ساقا يف ال ّلغة ال ّ
جامعي يف ال ّلغة ال ّ
ّ
�رضوريا ب�سبب ا�ستمرار �إغالق
ثالثة �أ�شهر يف قاعة الكني�سة .وقد كان هذا
ًّ
املدار�س واجلامعات .وقد القى هذا امل�رشوع جناحا وت�شجيعا عظيمني.
ال�س ّياح:
� )12أفواج ّ
الغربية و�أيقظت اهتمامهم
ال�شعوب
لقد �أثارت االنتفا�ضة اهتمام بع�ض ّ
ّ
عدة طلبات لزيارة طائفتنا بهدف �سماع
بامل�أ�ساة
الفل�سطينية .وقد تل ّقينا ّ
ّ
ومناق�شة الو�ضع احلايل .ونحن نحاول � ْأن ُن ّلبي قدر امل�ستطاع من هذه
ّ
الطلبات.
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املالية:
 )13ال ّت ّربعات وامل�ساعدات ّ
الغربية بن�سبة  %40وتد ّنى دخل
ال�ض ّفة
لقد انخف�ض م�ستوى املعي�شة يف ّ
ّ
وثرية يف بيت حلم ب�شكل ملحوظ ،وقد فقد خم�سة
الكثري من العائالت ال ّل ّ
من معيلي العائالت وظائفهم ب�شكل كامل .وجاء الكثريون من طوائف
ميزانيتنا
الراعي طالبني امل�ساعدة وال ّت ّربعات .وقد َّمت �إعطاء ثلث
ّ
خمتلفة �إىل ّ
نوية ( )1988للعائالت املحتاجة.
ال�س ّ
ّ
وتربعاتها �سنة
والراحة � ْأن ندرك � َّأن م�ساهمة طائفتنا ّ
	�إ ّنه ملن دواعي ال�سرّ ور ّ
االقت�صادية
بالرغم من الأحوال
ّ
 1988فاقت م�ساهمة ّ
وتربعات ّ 1987
ال�سائدة.
ال�س ّيئة ّ
ّ
ال�سفر �إىل اخلارج والهجرة:
ّ )14
للدرا�سة يف اخلارج .وقد كانوا
�سيغادرنا ّ
�شبان مرموقني ّ
ال�شهر القادم ثالثة ّ
ال�شبيبة يف كني�ستنا و�سيرتكون فراغا
قادة يف مدار�س الأحد ،ون�شاطات ّ
ن�سد هذا الفراغ.
كبريا ونحن يف حرية كيف ُّ
	� َّإن كثريا من العائالت يف بالدنا ّ
تفكر ب�شكل ِج ّدي يف الهجرة والعي�ش يف
ال�سلم والأمل،
أماله الو�ضع امل�
ّ
اخلارج .وهذا تفكري � ُ
أ�ساوي احلايل من عدم ّ
يا�سيَّ � .إن
من الي�أ�س واحلرية ،من الك�ساد
ّ
االقت�صادي ،وعدم اال�ستقرار ّ
ال�س ّ
املجتمعات امل�سيحية ّ
ت�شكل القطاع الأكرب من �ضحايا هذا الو�ضع؛ فعلى
ّ
�سبيل املثال �ستغادرنا عائلة من خم�سة �أفراد من طائفتنا للعي�ش يف اخلارج
ب�شكل دائم.
امل�سيحيني؟
املقد�سة تخلو من
هل �سنفيق يوما ب�شكل مفاجىء لنجد � َّأن الأر�ض ّ
ّ
لل�س ّياح؟ �إىل
هل �سنجد عن قريب � َّأن كنائ�سنا العزيزة قد ّ
حتولت �إىل متاحف ّ
املتفرج؟ �إىل متى
امل�سيحية دور
�سمى بالأمم
متى �سيلعب
امل�سيحيون وما ُي ّ
ّ
ّ
ّ
�ستبقى كنائ�سنا هنا ق�صرية ال ّنظر وال ّ
تخطط مل�ستقبل وجودها ككنائ�س
إ�سالمي؟
لتطرف �
م�سيحيةّ ،
خا�صة و�أ ّننا نواجه � ً
ّ
إحياء ّ
ّ
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الر�سالة ال ّثانية �إىل �أهل كورنثو�س:
ونختتم باقتبا�س الآيات  10-4 :6من ّ

«بل يف كلّ �شيء نظهر �أنف�سنا كخ ّدام اهلل يف �صرب كثري يف �شدائد يف �رضورات يف
�ضيّقات يف �رضبات يف �سجون يف ا�ضطرابات يف �أتعاب يف �إ�سهار يف �أ�صوام يف
قوة
الروح القد�س يف حمبّة بال رياء يف كالم ّ
طهارة يف ّ
احلق يف ّ
عام يف �أناة يف لطف يف ّ
اهلل ب�سالح البرِ ّ لليمني وللي�سار مبجد و َهوان ب�صيت رديء و�صيت ح�سن .كم�ضلّني
ونحن �صادقون ،كمجهولني ونحن معروفون .كمائتني وها نحن نحيا .كم�ؤ ّدبني
ونحن غري مقتولني كحزانى ونحن دائما فرحني .كفقراء ونحن نُ ْغني كثريين .ك�أ ّن
ال �شيء لنا ونحن منلك كلّ �شيء».

1989
م�ستمرة� .شهدنا فيها تغيرّ ات كثرية
متر وال تزال االنتفا�ضة
�سنة �أخرى ُّ
ّ
الدو ّ
يل قد ابتد�أت .هذا اال�سرتخاء ملأ
يف �أوروبا
الغربيةَّ � .إن حقبة اال�سرتخاء َّ
ّ
ميتد �إىل ال�شرّ ق الأو�سط .ولغاية الآن ف� ّإن هذاعبث .ا َ
حل ّد من
قلوبنا بالأمل ب�أ ّنه قد ّ
تو�س ٌع خميف يف الأ�سلحة والبناء يف ال�شرّ ق الأو�سط .ال
الأ�سلحة وال ّتفكيك قاب َله ّ
�رصة بعناد يف اال�ستمرار يف احتالل �أر�ضنا ،وحتاول َج ْه َدها � ْأن
تزال �إ�رسائيل ُم ّ
واجل�سدية،
ف�سية
ال�ضغوطات
ترغمنا على الهجرة م�ستعملة لذلك ّ
ّ
ّ
َ
االقت�صادية وال ّن ّ
التعذيب مثل الأبعاد و�إغالق اجلامعات واملدار�س .ويف الوقت
وو�سائل �أخرى من ّ
ال�سوفييت.
ذاته تحُ �ضرِّ �إ�رسائيل نف�سها ال�ستقبال مئات �آالف املهاجرين من اليهود ّ

ال�صعبة واملتعبة� ،أوقات الإحباط والي�أ�س جل�أ الكثري من
ويف هذه الأوقات ّ
يني كمهرب .ويف هذه الأوقات ا ّلتي ازدادت فيها معاناة
ع�صب ّ
ال ّنا�س �إىل ال ّت ّ
الد ّ
�سيدنا ي�سوع امل�سيح قائلني« :يا
�شعبنا ،واجتاحتنا �أمواج اال�ضطرابات ،نلج�أ �إىل ّ
يهمك �أ ّننا نغرق؟».
مع ّلمَ � ،أما ُّ
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ت�أثري الأحداث املذكورة �أعاله على طائفتنا
ً
ن�شيطا يف كني�ستنا هو
ع�ضوا
الع�سكرية
ال�سلطات
ّ
ً
 )1االعتقاالت :اعتقلت ّ
املهند�س غ�صوب ن�رصات نا�رص يف  .1989/9/27وقد نقل من معتقل �أن�صار
 3يف �صحراء ال ّنقب �إىل �سجن ّ
ثم �إىل �سجن بيتونيا ،وهو الآن م�سجون
الظ ّ
اهرية ّ
ر�سمية .ومن املحتمل
جمدو دون حماكمة ،ودون � ْأن ُت َو َّجه �إليه تهمة
يف �سجن ّ
ّ
ال�سلطات من
جتري
� ْأن
َ
ُ
حماكمته يف  .1990/5/10وقبل اعتقاله ب�سنة ف�صلته ّ
وظيفته ِع ْل ًما ب�أ ّنه ُيعيل عائلة من خم�س بنات وزوجة.
الفل�سطينيني على
 )2امل�صادرات (ب�سبب ال�ضرّ ائب) :من �ضمن حملتها لإجبار
ّ
ف�ضول
ال�سلطات
ال�س ّيد روالند ّ
ّ
الع�سكرية م�شغل ّ
دفع ال�ضرّ ائب ،اقتحمت ّ
ف�ضول �إىل االن�ضمام
و�صادرت جميع �آالته
ال�س ّيد ّ
ّ
ومعداته وحمتوياته .وقد عاد ّ
مانينيات بعد � ْأن خ�رس جميع ممتلكاته يف
لكني�ستنا يف بيت حلم يف �أوائل ال ّث
ّ
الكن�سي .و�إ�ضافة
جمع
لبنان .وهو الآن �أحد �أع�ضاء عمدة الكني�سة
وع�ضو يف املَ َ
ّ
ّ
ال�س ّيد موري�س
ال�سلطات
ّ
بالقوة مبلغا كبريا من املال من ّ
�إىل ذلك ،فقد �أخذت ّ
ف�ضول ،وهو �شقيق روالند ،وهكذا �أرغمته على �إغالق حم ّله وعمله .لقد خ�رس
ّ
االثنان م�صدر رزقهما.

جمع
ال�شباب وهو
 )3وفاة يف غري �أوانها� :أُ�صيب �أحد �أع�ضاء العمدة ّ
ع�ضو يف املَ َ
ّ
الرابعة وال ّثالثنيَّ � .إن
قلبية حا ّدة أ� ّدت �إىل وفاته ،وهو يف ّ
الكن�سي بنوبة ّ
�سن ّ
ّ
�رسع �أمرا�ض القلب والأوعية
ّ
الراهنة ُت ِّ
ال�ضغوط والإجهاد ب�سبب الأو�ضاع ّ
موية.
ّ
الد ّ
الرئي�س من �إغالق اجلامعات هو �إرغام
 )4الهجرة ّ
وال�سفر �إىل اخلارجَّ � :إن الهدف ّ
ال�شباب ّ
فال�شباب الّذين
والطلاّ ب على الهجرة �إىل اخلارج .ونتيجة لذلك؛ ّ
ّ
للدرا�سة يف
كانوا قادة ن�شيطني يف مدر�سة الأحد واجتماعات ّ
ال�شبيبة غادرونا ّ
اخلارج ،والبع�ض الآخر ال زالوا يت�ساءلون عن امل�ستقبل ،وطريقة العمل يف ِّ
ظل
ّ
تخرجوا يف اخلارج ُمرت ّددون
الظروف ّ
الراهنة ،كما � َّأن الكثري من طلاّ بنا ا ّلذين َّ
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ال�شباب املتع ّلمني عاطلون عن
يف العودة ب�سبب ق ّلة الوظائف .هناك ثالثة من ّ
عدة �أع�ضاء من كني�ستنا
حاليا .وهذا الو�ضع
�شجع ّ
ّ
االقت�صادي ّ
ال�صعب قد ّ
العمل ًّ
كونة
� ْأن َي َ
ال�سنة املا�ضية عائلة ُم ّ
�سعوا وراء معي�شتهم يف اخلارج .وقد غادرتنا يف ّ
ال�شباب .هل �سن�ستيقظ يف يوم من ال ّأيام
من خم�سة �أفراد وكذلك ثالثة من ّ
امل�سيحيني؟ وهل �سنجد كنائ�سنا العزيزة على
املقد�سة تخلو من
لنجد � َّأن الأر�ض ّ
ّ
لل�س ّياح؟ ولذلك ف� َّإن على الكنائ�س ال�شرّ يكة � ْأن
جمرد متاحف ّ
قلوبنا قد �أ�صبحت ّ
امل�سيحية� .إ َّننا
قوية ِل ُن� ِّؤم َن بقاء املجتمعات
ت�ساعدنا � ْأن ن� ّؤ�س�س قاعدة
اقت�صادية ّ
ّ
ّ
ن�ص ّلي �إىل اهلل � ْأن يعطينا َقب ً�سا من �أمل القيامة ،و� ْأن يعطينا احلكمة؛ لكي نعمل
ال�سالم والعدل.
دون انقطاع لنح ّقق ّ
وبالرغم من جميع ّ
ال�سائدة ف� َّإن ن�شاطاتنا ال زالت
الظروف ّ
ال�صعبة ّ
ّ
حي.
ّ
م�ستمرة؛ بهدف خلق �إن�سان م�ؤمن ونا�ضج وذي �ضمري ٍّ

م�ستمرة بطريقة ُم ْر ِ�ضية.
ال�شبيبة ومدر�سة الأحد ال تزال
 )1جمموعات ّ
ّ
ال�شبيبة جتتمع
وبالإ�ضافة �إىل مدر�سة الأحد ،هناك ثالث جمموعات من ّ
أ�سبوعيا يف قاعة الكني�سة.
�
ًّ

و�شابة ترتاوح �أعمارهم بني 15-13
�شابا
 )2هناك ُّ
ّ
�صف تثبيت من ًّ 12
ملدة �سنتني لتقوية م�شاركتهم يف الكني�سة
ال�ص ُّ
ف ّ
�سنة .و�سيجتمع هذا ّ
امل�سيحي.
وزيادة معلوماتهم عن �إميانهم
ّ

العمرية � 20-16سنة
ال�شبيبة من الفئة
 )3يعقد اجتماع ملجموعة ّ
ّ
امل�سيحي يف ال ّتعامل مع الق�ضايا
أهم ّية الإميان
إميانية عن � ّ
ملناق�شة ق�ضايا � ّ
ّ
احلالية.
ّ

و�شابة ي�شاركون يف
�شابا
ال�شبيبة
 )4هناك نادي ّ
ّ
املكون من ع�رشين ًّ
ّ
مهمة لأ ّنها تعطي
ريا�ضية
ن�شاطات
وثقافيةَّ � .إن هذه ال ّن�شاطات ّ
ّ
ّ
بال�صالة والترّ انيم
�شبابنا جماال لل ّتنف�س .و ُتخ َتتم
جميع هذه ال ّن�شاطات ّ
ُ
املقد�س.
وقراءات من الكتاب ّ
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عدة م�ؤمترات يف ال ّلطرون واملدر�سة
ال�سنة املا�ضية ّ
 )5لقد عقدت يف ّ
ال�صالة ،اخلليقة،
الفنلندية .وقد متّت مناق�شة ّ
قوة ّ
ّ
عدة موا�ضيعّ :
ال�شباب يف ظلّ االنتفا�ضة.
ال�شباب يف الكني�سة وم�ستقبل ّ
العقيدة ،دور ّ
جرت خدمة ال ّتثبيت للمجموعة اجلديدة يف ّ � 14أيار  1989وقد قام
َ )6
الراهب.
ن�صار
بخدمة ال ّتثبيت �سيادة املطران نعيم ّ
ّ
والق�س د .مرتي ّ

أبودية .وقد
َّ )7مت دعوة جوقة ترنيم �صغرية بقيادة عازف الأرغن جورج � ّ
قدمت هذه اجلوقة �أوىل عرو�ضها خالل �أ�سبوع الآالم وعيد الف�صح
ّ
املجيد.
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ال�س ّيدات يجتمع ب�شكل منتظم وقد ك ّثف ال ّنادي زياراته
	)8ال يزال نادي ّ
لعائالت ّ
قدموا
الطائفة يف جميع املنا�سبات املفرحة واحلزينة .كما ّ
املعنوي لعائالت امل�صابني والأ�رسى .ويف ،1990/4/1
الدعم
ّ
ّ
أحدية كاملة.
ومبنا�سبة اليوم
العاملي ّ
لل�صالة ،قامت ال ّن�ساء باخلدمة ال ّ
ّ
ال�س ّيدة ا ّلتي قامت بالوعظ على دور ال ّن�ساء يف ر�سالة
وقد �أكّ دت ّ
مدعوة ل ْأن حتاكي دورمرمي �أخت �إليعازر يف
امل�سيح للعامل .فاملر�أة
ّ
ّ
مدعوة ل ْأن
الطلب واال�ستماع �إىل كلمة اهلل .وكمرمي � ّأم ي�سوع هي
ّ
مدعوة مثل مرمي
تقف �إىل جانب امل�سيح و�شعبه يف معاناتهم .هي
ّ
املجدلية � ْأن تكون �شاهدة على قيامته يف عامل فقد كلّ �أمل باخلال�ص.
ّ
الراهن.
 )9قامت ّ
عدة �أفواج من ّ
ال�س ّياح بزيارة طائفتنا ملناق�شة الو�ضع ّ

إجنيلية
 )10طلب م ّني جمل�س كنائ�س ال�شرّ ق الأو�سط عن طريق الكني�سة ال ّ
إجنيلي
املجمع
وثرية يف ال ّ
ال ّل ّ
أردن وفل�سطني � ْأن �أح�ضرُ َ
َ
الكن�سي ال ّ
ّ
العاملي املنعقد يف �سي�ؤول من � 12-6أذار 1990
ملجل�س الكنائ�س
ّ
ت�ضم
وال�سالم ونزاهة اخلليقة .وقد ق ََّد َمت جمموع ٌة
ّ
واملتع ّلق بالعدل ّ
امل�سيحيني واليهود وامل�سلمني للح�ضور بيا ًنا عن ال�شرّ ق الأو�سط.
ّ

مهمة ج ًّدا لكني�ستنا
ثالثة م�شاريع بناء ّ

اخلارجي (العظم) ،ويجري
 )1نُ ُزل الطّلاّ ب (نُ ُزل �أبو جربان) :لقد �أُجنز البناء
ّ
ُ
ب�شريية
وجمعية برلني ال ّت
جمعية بيت حلم،
الداخل .وقد �أر�سلت
العمل الآن على ّ
ّ
ّ
ّ
ف�سيتم االنتهاء من العمل يوم عيد
الأموال لذلك .و�إذا توافرت �أموال �أخرى
ّ
الإ�صالح �سنة .1990
 )2ت�صليح الكني�سة� :سنبد أ� قريبا بت�صليح برج الكني�سة بتمويل من كني�سة وي�ستفاليا
مهم من عملنا حيث �إ َّننا
للمرحلة الأوىل من �أ�صل خم�س مراحلَّ � .إن هذا ٌ
جزء ٌّ
ُم ِ
املئوي للكني�سة.
قدمون على االحتفال باليوبيل
ّ
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وثرية امل ّتحدة يف �أملانيا
 )3املقربة :هناك دفعة
إجنيلية ال ّل ّ
مبدئية من الكني�سة ال ّ
ّ
و�شابة �أملان
�شابا
لإجراء �إ�صالحات
ّ
تطوع فريق من ًّ 15
مبدئية يف املقربة .وقد ّ
ّ
بالعمل مع �شبيبتنا للم�شاركة يف هذا امل�رشوع.
ال�سنة من �إجنيل يوحنا (�« :)12:8أنا هو نور العامل ،فمن
ونختتم باقتبا�س �آية ّ
يتبعني فال مي�شي يف الظّلمة».

1990

عدة �أحداث يف منطقتنا منذ تقريري الأخري ،وهي �أحداث كان لها
وقعت ّ
الفل�سطيني وعلى كني�ستنا وعلى حياة �أع�ضائها .فقد
ال�شعب
ت�أثري عظيم على ّ
ّ
الرابع و�ألقت حرب اخلليج بظاللها على املنطقة بطريقة
دخلت االنتفا�ضة عامها ّ
مل تتو ّقعها �أعلى ال ّتو ّقعات .لقد تركت حرب اخلليج �أثرين متناق�ضني� :أحدهما
ال�صدمة الكبرية والفزع ،وثانيهما يتع ّلق بالواقع املظلم الّذي نعي�شه.
ّ

دمرة ،ومن قرار الأمم امل ّتحدة � ْأن
 )1قد �صدمنا من ت�صاعد �أزمة اخلليج �إىل حرب ُم ِّ
وفعالة حللّ م�شاكل العامل .ولقد �أ�صابنا الي�أ�س
القوة كطريقة
قانونية ّ
ت�ستخدم ّ
ّ
الدو ّ
�صوت للحرب على �أ ّنها ُّ
احلل الوحيد للأزمة راف�ضا
� ْأن نرى املجتمع َّ
يل ُي ّ
االقت�صادية فر�صة � ْأن تكون ُم�ؤ ّثرة .لقد ا ّدعى ال ّتحالف
� ْأن يعطي العقوبات
ّ
الغربي � َّأن الهدف من احلرب هو حترير الكويت .ولتحقيق هذا الهدف فقد
ّ
الع�سكرية لك ّنه ذهب �إىل
العراق
ة
قو
فقط
لي�س
منهجي
ب�شكل
حالف
ت
دمر ال ّ
ّ
َّ
ّ
ّ
ثمن
االقت�صادية
حتية
ّ
واالجتماعية .لقد كان ُ
ّ
�أبعد من ذلك �إىل تدمري البنية ال ّت ّ
العراقيني.
كويتي من االحتالل ق ْت َل الكثري من
حترير ثالث مئة �ألف
ّ
ّ

االزدواجية يف ال ّتعامل ال ّتي ي�ستعملها العامل حللّ م�شاكل
 )2لقد ُ�صدمنا من
ّ
م�شابهة .لقد ّ
متكنت الأمم امل ّتحدة خالل فرتة �س ّتة �أ�شهر � ْأن تخلق �آلة مرعبة
أربعا وع�رشين
ال�ض ّفة
لإنهاء احتالل الكويت وقد
ا�ستمر احتالل ّ
الغربية ّ
وغزة � ً
ّ
ّ
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الفل�سطيني
�سنة ومل يعمل � ّأي �شيءَّ � .إن قرارات جمل�س الأمن املتع ّلقة بال ّنزاع
ّ
واحدا هو معيار امل�صالح.
معيارا
تطبق �أبدا� .إ ّننا ندرك � َّأن هناك
ال
ً
ً
إ�رسائيلي مل ّ
ّ
غنية بال ّنفط.
جمرد ّ
مقد�سة لكن الكويت ّ
� َّإن فل�سطني ّ

العاملي اجلديد؛
تتحدث عن ال ّنظام
�	)3إ ّنه ملن املده�ش � ْأن ن�سمع القوى العظمى
ّ
ّ
يف الوقت ا ّلذي ُت َد ُّك فيه بغداد �إىل الأر�ض ،و�سمعنا �أ�صواتا تنادي بنزع
ال�سالح
ال�سالح يف ال�شرّ ق الأو�سط يف الوقت الّذي فيه بلغت فيه قيمة بيع ّ
ّ
الدوالرات .ويف الوقت ا ّلذي كان فيه اجلميع
للمنطقة ع�رشات باليني ّ
ال�شمال
ولية بدت لنا َّ
ان الفجوة بني ّ
ّ
يتحدثون عن �إطالق حقبة العالقات َّ
الد ّ
ودكتاتورية دولة واحدة من القوى العظمى حتت
واجلنوب �أكرث و�ضوحا،
ّ
ِمظ ّلة الأمم امل ّتحدة �أخذت يف ّ
ال�ش ّك �أكرث منه
الظهور ،ولذلك ف�إ َّننا منيل �إىل ّ
ال�سالم،
�إىل الأمل يف هذا ال ّنظام
العاملي اجلديد ،مع �أ ّننا ال زلنا ن�أمل � ْأن ي�سود ّ
ّ
نحث يف هذه ال ّل ّ
حظة على ال ّتوبة.
ونحن ّ

�صدام
 )4لقد كان من املذهل لنا كيف ّمت
الدين خالل الأزمة .فقد كان ّ
ا�ستخدام ّ
ُ
�ضد املعتدين والك ّفار ،وبنف�س ال ّن�سخة ،ولكن
يتك ّلم عن اجلهاد ال
إ�سالمي ّ
ّ
دنيوية� ،أعلن بو�ش � َّأن احلرب هي بني اخلري وال�شرّ ّ ،ويف كال احلالتني
بطريقة
ّ
ال�سذّ ج كانت احلرب بني
يا�سيون ا�ستخدام ّ
الدين .فبال ّن�سبة لل ّنا�س ُّ
�أ�ساء ّ
ال�س ّ
املع�سكر ْي ِن كانا
امل�سيحي .لقد كان وا�ضحا � َّأن
إ�سالمي والعامل
العامل ال
َ
ّ
ّ
م�سيحيون وم�سلمون يحاولون � ْأن
منق�سمني ،فقد كان هناك م�ؤمنون
ّ
ي�سمى باحلرب العادلة ،وكان هناك �آخرون
ي�ستخدموا ّ
الدين ّ
ليربروا ما ّ
يجب � ْأن يقودنا �إىل �سالم عادل.
مقتنعون � َّأن ّ
الدين ُ

ت�أثُّر طائفتنا باحلوادث يف املنطقة بطرق ع ّدة

ال�سياحة ،وحيث
االقت�صادي ،فبيت حلم تعتمد
 )1تدهور الو�ضع
ّ
ًّ
اقت�صاديا على ّ
ال�سياحة تو ّقفت منذ � 2آب  1990ب�سبب �أزمة اخلليج ،وجدت الكثري
� َّإن ّ
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ودخل ّ
ُ
الطائفة قد ت أ� ّثر �أي�ضا ل ّأن ق�سما
من العائالت نف�سها بدون � ّأي دخل.
وبالرغم من ذلك فقد
ال�س ّياح،
كبريا من ميزانيتنا املح ّل ّية يعتمد على �أفواج ّ
ّ
ّ
متكنت ّ
الطائفة بال ّتن�سيق مع كني�ستنا � ْأن تقوم بحملة �إغاثة للمحتاجني .ولكن
احلاجة كانت �أكرب من � ْأن ن�ستطيع ال ّتعامل معها.

وغزة طوال فرتة
ال�ض ّفة
 )2لقد فر�ض نظام منع ال ّتجول على �سكاّن ّ
الغربية ّ
ّ
احلرب .ومل ّ
ملدة خم�سة �أ�سابيع،
أحدية ّ
نتمكن من القيام بخدمة ّ
ال�صالة ال ّ
ت�رصيح لزيارة �أع�ضاء الكني�سة ،ح ّتى عندما
للراعي
ٌ
وخالل هذه الفرتة مل ُي ْع َط ّ
توفيّ �أحد الأع�ضاء يف بيت �ساحور.
للعمال
ال�ض ّفة
غزة عن ّ
 )3بعد حرب اخلليج انف�صلت ّ
الغربية ،ومل يكن ي�سمح ّ
ّ
بدخول القد�س �أو � ّأية مناطق داخل ّ
اخلط الأخ�رض .ومن بني ال 200٫000
عامل منحت ت�صاريح ل  30٫000عامل فقط للعمل داخل ّ
اخلط الأخ�رض.
� َّإن الكثريين من �أع�ضاء طائفتنا عاطلون عن العمل الآن.
تعر�ض لل�سرّ قة �أكرث
 )4ازدادت ال�سرّ قات يف بيت حلم خالل ّ
ال�سنة املا�ضية ،وقد ّ
من  250بيت ودكّ ان وح ّتى  11ديرا وكنائ�س وبيوت ال ُق ُ�س�س.
الراهب،
الراعي ّ
الق�س د .مرتي ّ
تعر�ض ثالثة من �أع�ضاء كني�ستنا لل�سرّ قةّ :
وقد ّ
ال�س ّكان
وال�س ّيد فكتور �صن�صور .وي�شعر الكثري من ّ
ال�س ّيد �سمري خوري ّ
ّ
التجّ
ِ
ال�سلطات � ّأي
تبذل
ومل
اهات.
ا
هذه
ع
ت�شج
إ�رسائيل
�
أن
�
و
أمن،
ل
ا
ب�ضعف
َّ
ّ
ّ
القب�ض
جمهود لإلقاء القب�ض على ال ّل�صو�ص و�إعادة امل�رسوقات .وقد �أُلقي
ُ
على ل�صو�ص مزعومني ولكن �أُفرِ َج عنهم يف غ�ضون �ساعات.

الفل�سطينيني ،مبن فيهم بع�ض �أع�ضاء طائفتنا
 )5خالل احلرب عانى الكثري من
ّ
الع�صبية واالكتئاب الخَّ � ..إن
من �أو�ضاع خمتلفة ب�سبب ال ّتو ّتر مبا يف ذلك
ّ
وغزة جعل ال ّنا�س
ال�ض ّفة
جول والإغالق املفرو�ض على ّ
الغربية ّ
منع ال ّت ّ
ّ
ي�شعرون �أ ّنهم م�سجونون يف قف�ص كبري .ومل ي�ستلم الكثري من الكبار
ال�س ّكان) �أقنعة
وجميع الأطفال حتت �سن � 16سنة (�أكرث من  %40من ّ
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الكيماوية ّمما �سبب
�ضد احلرب
واقية من الغازات �أو � ّأية و�سائل حماية ّ
ّ
قلقا �شديدا بني ال ّنا�س.
وبالرغم من كلّ ّ
م�ستمرة هادفة
ال�سائدة ال زالت ن�شاطاتنا
الظروف ّ
ال�صعبة ّ
ّ
ّ
ٍ
حي ونا�ضج.
�إىل خلق �إن�سان م� ٍ
ؤمن ذي �ضم ٍري ٍّ

ال�شبيبة تعمل بطريقة ُمر�ضية.
	)1ال زالت مدر�سة الأحد واجتماعات ّ
ال�شبيبة جتتمع �أُ
�سبوعيا
وبالإ�ضافة �إىل مدر�سة الأحد هناك ثالث فرق من ّ
ًّ
ال�شبيبة وجمموعة درو�س
يف قاعة الكني�سة وهي :جمموعة ال ّتثبيت وجمموعة ّ
املقد�س.
الكتاب ّ

 )2يف ال ّثالث من �شهر �آب  1990قامت ّ
الطائفة برحلة �إىل ال ّنا�رصة للقيام
نوية .وكان عدد امل�شاركني هذا العام الأكرب
وحية
ال�س ّ
العائلية ّ
ّ
الر ّ
بالريا�ضة ّ
ّ
على الإطالق فقد ا�ست�أجرنا ثالث حافالت ملئة وخم�سة ع�رش ع�ضوا .وقاد
ع�ضو �آخر نقا�شا عن الكني�سة
ال�صالة وافتتح
�أحد �أفراد العمدة املجموعة يف ّ
ٌ
ثم انق�سم امل�شاركون �إىل
احلية ،وكيف جنعلها ذات �صلة بحياتنا
اليوميةّ ،
ّ
ّ
العمرية ليناق�شوا هذا ملو�ضوع ب�شكل �أو�سع
�أربع جمموعات ح�سب الفئات
ّ
اجليدة لإ�رشاك
ّ
ويقدموا تقاريرهم واقرتاحاتهم .وقد كانت هذي البداية ّ
الأع�ضاء يف ن�شاطات الكني�سة.

العمرية الأ�صغر
لل�شبيبة يف ال ّنا�رصة ،وقد التقت الفئة
ُ )3ع ِق َد م�ؤمتران
�صيفيان ّ
ّ
ّ
«ال�شبيبة يف الأزمة
�س ًّنا مع �شبيبة طائفة رام اهلل وكان مو�ضوع االجتماع ّ
العمرية الأكرب �س ًّنا مع
م�سيحية « ،والتقت الفئة
فل�سطينية
وية
ّ
تبحث عن ُه ّ
ّ
ّ
ا�رصي،
فريق �شبيبة �رشيكتنا طائفة مي�شنغن .وتركّ ز ال ّنقا�ش حول» ي�سوع ال ّن
ّ
عمله وحياته ور�سالته» وقد حت ّفز الفريق بزيارة املحيط ا ّلذي ن�ش�أ فيه ي�سوع.

ّ )4
ملدة
املتطوعني من طائفتنا مخُ َّي ًما
فريق من
�صيفيا للأطفال ّ
وال�شباب ّ
نظم ٌ
ّ
ًّ
وخا�صة بعد �إغالق املدار�س خالل
جدا،
مهما ًّ
ّ
�أ�سبوعني .وكان هذا ًّ
ال�شباب مل يكونوا يالقون العناية الكافية
االنتفا�ضة .فقد كان هناك
�شعور � َّأن ّ
ٌ
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ُ
وثرية يف بيت حلم
املخيم يف املدر�سة ال ّل ّ
ومل يكن لهم وقت فراغ .وقد �أقيم ّ
حتت �شعار «وكان ي�سوع ينمو يف احلكمة والقامة وال ّنعمة عند اهلل وال ّنا�س»
وثقافية بالإ�ضافة �إىل
روحية
يفي على ن�شاطات
وقد ا�شتمل
املخيم ّ
ّ
ّ
ّ
ال�ص ّ
جتريبيا ناجحا
والرحالت .وقد اعترب هذا ال ّن�شاط برناجما
ًّ
والريا�ضة ّ
املو�سيقا ّ
ال�صيف.
و�سوف يعاد على نطاق �أو�سع هذا ّ

وحية للعائالت يف ال ّنا�رصة �شعر الكثريون � َّأن هناك حاج ًة
الر ّ
للريا�ضة ّ
 )5نتيجة ّ
�إىل هيئة حتت�ضن ن�شاطات ّ
الطائفة ،وتنقل عملنا �إىل املجتمع ،وكان هناك
ّ
وت�شكل ٍ
الرجال هم املجموعة الأقل ن�شاطا يف ّ
ناد
الطائفة.
�أي�ضا �شعور � َّأن ّ
للرجال .وكان هناك �شعور ب� ّأن �أهل بيت حلم ينق�صهم
لتظيم برامج ّ
خا�صة ّ
والعاملية.
ينية
منتدى ملناق�شة �أمور تتع ّلق باملجتمع ،والأحداث
الوطنية ّ
ّ
والد ّ
ّ
لوثري يف �شهرت�رشين � ّأول  1990افتتحه �سيادة املطران
و ّمت ت�شكيل منتدى
ّ
أهمية �إ�صالح لوثر لوقتنا احلا�رض .وعقدت حلقة نقا�ش
نعيم ّ
ن�صار يعر�ض � ّ
الفل�سطيني �شارك فيها ح�ضور كبري.
ال�شعب
عن �أزمة اخلليج وت�أثريها على ّ
ّ
وكان امل�شاركون يف حلقة ال ّنقا�ش �أ�ساتذة من اجلامعات املح ّل ّية املختلفة
ال�سياحة
وامل� ّؤ�س�سات ّ
وال�صحافة .و ّمت ال ّتخطيط حللقات نقا�ش �أخرى عن ّ
ج�سد وغريها ،لك ّنها مل تن ّفذ ب�سبب احلرب .ومن خالل هذا املنتدى
وال ّت ّ
ّ
هاما يف جمتمع بيت حلم .لقد وفّر املنتدى
متكنت طائفتنا � ْأن تلعب دورا ًّ
ومو�ضوعية.
دميوقراطية ب ّناءة
لل ّنا�س و�سيلة ملناق�شة موا�ضيع خمتلفة بطريقة
ّ
ّ

ويف جمال البناء هناك خم�سة م�شاريع ،بع�ضها ال يزال ال ّتخطيط لها جاريا
والبع�ض الآخر يف طور البناء و�أخرى تكاد � ْأن تكتمل:

أهم واجباتنا.
ال�شبيبة واملجتمعَّ � :إن العمل مع ّ
 )1مركز ّ
ال�شبيبة والأطفال هو من � ّ
وقاعة الكني�سة مل ُتع ْد ِتفي بالغر�ض لل ّن�شاطات واالجتماعات املختلفة.
جمتمعي ي�ستوعب
وقد �أ�ضحت احلاجة وا�ضحة �إىل �رضورة وجود مركز
ّ
املجموعات املختلفة من ّ
الطائفة بح�سب احتياجاتهم املختلفة ،ونحن
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ّ
نخطط لرتميم خم�س غرف واقعة حتت الكني�سة ،وهي غرف مهملة منذ
فرتة طويلة.
 )2ت�صليح كني�سة بيت حلم :لقد ُ�أجنزت املرحلة الأوىل من ترميم الكني�سة وا ّلتي
تربعت بها كني�سة وي�ستفاليا .ولقد ّ
متكنا من ترميم جميع خارج الكني�سة قبل
ّ
الداخل .وجلعل الكني�سة يف
حلول ف�صل ّ
ال�شتاء ملنع املياه � ْأن تزيد اخلراب يف ّ
املئوي يجب القيام ب�أربع مراحل:
�أبهى ُح ّلتها لالحتفال باليوبيل
ّ
وال�ساعة.
�أ )	�إ�صالح الأجرا�س ّ
والقبة
الداخل والّذي ي�شمل الو�صالت
ب)	�إ�صالح مبنى الكني�سة من ّ
ّ
وال�سقف والق�صارة وتغيري �شبكة الكهرباء.
امللون ّ
ّ
والزجاج ّ
وال�شبابيك ّ
ومعدات.
جـ)	�إ�صالح مقاعد الكني�سة و�رشاء �أثاث
ّ
د)	�إ�صالح الأرغن.
�	)3إ�صالح املقربة :بعد تدني�س مقربتنا قبل �سنتني ،يجب القيام ب�إ�صالحات
متطو ًعا من ّ
الطائفة ال�شرّ يكة يف ماين�شنغن
وفورية .وقد �أم�ضى 12
عاجلة
ّ
ّ
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مدة ثالثة �أ�سابيع يف العمل على �إ�صالح
و 12فر ًدا من �أع�ضاء �شبيبتنا ّ
ّ
جيدة
املقربة ،ومن خالل ذلك مل نتمكن من �إعادة و�ضع املقربة �إىل حالة ّ
نقوي العالقة مع ّ
ال�شبيبة
الطائفة ال�شرّ يكة و� ْأن ن�رشك ّ
فح�سب ،ولكن � ْأن ّ
املتطوعون �سياجا حول جميع
يف احلفاظ على �أمالك كني�ستهم .وقد و�ضع
ّ
قطعة الأر�ض ّ
وال�صلبان املك�سورة
ونظفوا الأر�ض و�أ�صلحوا القبور
املخربة ّ
ّ
وجددوا املنظر ّ
بيعي وزرعوا الأزهار
و�أعادوا دهان الأ�سماء على القبور ّ
الط ّ
إجنيلية
ّ
بوابة جديدة .وقد ّ
وال�شجريات .و ّمت تركيب ّ
مول العمل الكني�سة ال ّ
املوحدة يف �أملانيا.
وثرية ّ
ال ّل ّ

الر ّب
بي �أ�شعيا (« )31:40و� َّأما منتظروا ّ
ونختتم باقتبا�س �آية ّ
ال�سنة من �سفر ال ّن ّ
قوة ويرفعون �أجنحة كالنّ�سور؛ يرك�ضون وال يتعبون مي�شون وال يَ ْعيَون».
فيج ّددون ّ

1991

ُ
لكن حياتنا
 )1لقد انتهت حرب اخلليج منذ ّ
ال�سالمّ .
عملية ّ
مدة طويلة و�أطلقت ّ
تتح�سن ،بل على العك�س فقد تكون قد تدهورت.
الغربية مل
ال�ض ّفة
هنا يف ّ
ّ
ّ
الفل�سطينية ُت�صادر .والقادمون ا ُ
جل ُدد من
ال زال �شبابنا ُيعتقلون والأر�ض
ّ
مبنية على �أرا�ضي املناطق املحت ّلة،
اليهود ال يزالون يعي�شون يف م�ستوطنات ّ
الدو ّ
للفل�سطينيني بدخول
يل .وال ُي�سمح
وذلك خالفا لطلبات املجتمع َّ
ّ
خا�صة فقط.
القد�س و�إ�رسائيل � اّإل بت�صاريح ّ
اب جورج خ�رض ،من
ال�سلطات
الع�سكرية ّ
ال�ش َّ
ّ
�أ ) اعتقاالت :اعتقلت ّ
توج ْه له
املرتني مل َّ
مرتني خالل ّ
ال�سنة املا�ضية ،ويف كلتا ّ
�أع�ضاء كني�ستناّ ،
حمكوميته ال ّثانية
إداريا وال يزال يق�ضي فرتة
� ّأية تهمة ،فقد اعتقل اعتقاال � ًّ
ّ
ملدة ثالثة �أ�شهر يف �سجن �أن�صار  .3و�ستفتقده ّ
الطائفة خالل عطلة عيد
ّ
الف�صح.
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ال�س ّيد ظاهر
ب) م�صادرة � ٍ
أرا�ض� :صدر قرار مب�صادرة  32هكتار من �أر�ض ّ
ن�صار� ،أحد �أع�ضاء كني�ستنا ،الواقعة جنوب بيت حلم (انظرال ّتقرير املرفق
ّ
إ�ضافية)
عن هذا املو�ضوع لتفا�صيل � ّ

أمريكية،
تزوج اثنان من �أع�ضاء كني�ستنا .ال ّأول من �
جـ) لمَ ُّ �شمل العائالتّ :
ّ
لبنانية .ويواجه كالهما م�شاكل يف احل�صول على لمَ ِّ �شمل
وال ّثاين من
ّ
هددتان ّ
بالطرد.
العائالت لزوجاتهم املغرتبات .كال الزوجتني ُم ّ

بالرغم من جميع ّ
م�ستمرة،
ال�سائدة ،ال تزال ن�شاطاتنا
الظروف ّ
ال�صعبة ّ
ّ
ّ )2
خلق � ٍ
حي.
ؤمن
إن�سان م� ٍ
والهدف منها هو ُ
ٍ
نا�ضج ذي �ضم ٍري ٍّ

و�شابة يوم  23حزيران  .1991وقام
�شابا
ّ
�أ ) التّثبيت :لقد َّمت تثبيت ًّ 13
ن�صار.
باخلدمة �سيادة املطران نعيم ّ

ال�شبيبة ومدر�سة الأحد ت�سريان ب�شكل جيّد .وبالإ�ضافة
ب) ال زالت جمموعة ّ
ال�شبيبة جتتمع �أُ
�سبوعيا يف
�إىل مدر�سة الأحد هناك ثالث جمموعات من ّ
ًّ
املقد�س .وقد
قاعة الكني�سة:
ّ
�صف ال ّتثبيت وجمموعة درو�س الكتاب ّ
�صيفيني ُع ِقدا يف ال ّنا�رصة.
ؤمتري ِن
�شاركت �شبيبتنا يف م� َ
ّ
توجت �أعمال جمموعة �شبيبتنا برحلة �إىل �أملانيا لزيارة جمموعة �شبيبة
		 لقد ّ
�رشيكتنا كني�سة ماي�شنغن (وايفريباخ) من � 16-2آب  .1991لقد
واالجتماعية
ينية
الروابط ّ
ّ
الد ّ
الرحلة � ّ
أهمية كربى يف تقوية ّ
كان لهذه ّ
قافية بينهما .لقد كانت جتربة
وج�سرْ ُ
بني �أع�ضاء املجموعتني َ
اله َّوة ال ّث ّ
للحر ّية ملجموعة �شبيبتنا بعد � ْأن عا�شوا حتت ظروف االحتالل
مهمة
ّ
ّ
طوعي
القمعية .وقد ا�شتمل الربنامج يف ماي�شنغن على العمل ال ّت
ّ
ّ
وال�صلوات ودرو�س
واملحا�رضات وجوالت لر�ؤية معامل املدينة
ّ
املقد�س .وقد كان كال الفريقني متوافقني ،حيث � َّإن �أع�ضاء
الكتاب ّ
تعرفوا على �شبيبتنا من خالل زيارتهم لبيت
�شبيبة ماي�شنغن كانوا قد ّ
ال�سنة املا�ضية.
حلم يف ّ

وال�شباب
جـ) نظّمت جمموعة من
املتطوعني من طائفتنا خميّ ًما �صيفيًّا للأطفال ّ
ّ
وخ�صو�صا بعد حرب اخلليج،
مل ّدة �أربعة �أ�سابيع .لقد كان هناك �شعور،
ّ
ال�شباب مل يكونوا َ
يحظون بالعناية الكافية ،ومل يكن عندهم وقت
� َّإن ّ
فراغ ٍ
وت�ضمن
وثرية يف بيت حلم
كاف .وقد �أُقيم
املخي ُم يف املدر�سة ال ّل ّ
ّ
ّ
والرحالت.
روحية
ن�شاطات
ّ
ّ
الريا�ضة واملو�سيقا ّ
وثقافية بالإ�ضافة �إىل ّ

 )3يف جمال البناء كان هناك �أربعة م�شاريع .بع�ضها ال يزال ال ّتخطيط له جاريًا
الر�سم ،والبع�ض قيد ال ّتنفيذ والبع�ض الآخر ي�شارف على
على طاولة ّ
االنتهاء.

أهم
ال�شبيبة واملجتمعَّ � :إن العمل مع ّ
�أ ) مركز ّ
ال�شبيبة والأطفال هو من � ّ
تعد ِتفي بالغر�ض لل ّن�شاطات واالجتماعات
واجباتنا .وقاعة الكني�سة مل ْ
جمتمعي
املختلفة .وقد �أ�ضحت احلاجة وا�ضحة �إىل �رضورة وجود مركز
ّ
لي�ستوعب املجموعات املختلفة من ّ
الطائفة بح�سب احتياجاتهم
املختلفة ،ونحن ّ
نخطط لرتميم خم�س غرف واقعة حتت الكني�سة ،وهي
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ال�شبيبة �أنف�سهم يف
غرف مهملة منذ فرتة طويلة .و�سي�شارك �أع�ضاء ّ
�أعمال الترّ ميم.
ب) ترميم الكني�سة :لقد جنم خراب كثري يف الكني�سة نتيجة للمطر الغزير
الدهان
ال�سقف و�أتلفت ّ
ال�سنة .فقد تدفّقت املياه من ّ
الّذي هطل هذه ّ
وال�س ّجاد واملقاعد وكتب الترّ تيل .ومل ّ
ال�صالة
نتمكن من �إقامة خدمة ّ
ّ
عدة �أ�سابيع .واحلاجة تدعو �إىل �إ�صالحات عاجلة هذا
ة
ملد
ة
أحدي
ال ّ ّ ّ
املئوي
ال�صيف .ولكي جنعل الكني�سة يف �أبهى ُح ّلتها لالحتفال باليوبيل
ّ
ّ
ال�سنة القادمة ،يجب القيام ب�أربع مراحل:
ّ
وال�ساعة.
 )1ت�صليح الأجرا�س ّ
والقبة
الداخل وا ّلذي ي�شمل الو�صالت
 )2ت�صليح مبنى الكني�سة من ّ
ّ
وال�سقف والق�صارة وتغيري �شبكة
وال�شبابيك
امللون
ّ
ّ
والزجاج ّ
ّ
الكهرباء.
ومعدات.
 )3ت�صليح مقاعد الكني�سة و�رشاء �أثات
ّ
 )4ت�صليح الأرغن.

جـ) التّدفئة املركزيّة :لقد ّ
الق�سي�س.
متكنا من تركيب تدفئة مركزي ّة يف بيت ّ
وقد جاءت معظم ال ّت ّربعات (� 14.670شيكل) من كني�ستني يف
ماي�شنغن وايفري زباخ.

ولية:
 )4امل�ؤمترات َّ
الد ّ

د) بيت �أبو جربان :و�أخريا انتهى العمل يف بيت �أبو جربان وافتتحه �سيادة
ن�صار يف  28ت�رشين � ّأول �سنة  .1991وقد قامت كلٌّ
املطران نعيم ّ
ب�شريية بال ّت ّربع بالأموال
وجمعية برلني ال ّت
ب�شريية
جمعية بيت حلم ال ّت
من
ّ
ّ
ّ
ّ
اللاّ زمة لذلك ،ون�أمل � ْأن ن�ستخدم بيت �أبو جربان ب�شكل م�ؤ ّقت ك ُنزل
لل�س ّياح ابتداء من �شهر حزيران القادم.
ّ

ثالثي الأطراف يف
حوارا
وال�سالم»
ؤمتر
العاملي عن ّ
ً
الدين ّ
وقد َع َق َد «امل� ُ
ُّ
َّ
ا�سيزي من  7-1متوز  :1991وامل�ؤمتر اخلام�س عقده مركز بيت ال ّلقاء عن
ثالثي
«اللاّ هوت والكني�سة املح ّل ّية» من  14-11متّوز  .1991وعقد حوار
ّ
«ال�سالم والعدل وال ّتطور» مب�ساعي Konrad Adenauer Stiftung
الأطراف عن ّ
وجمعية
إجنيلية»
يف بون من � 27-25أيلول  ،1991وعقدت «�
ّ
أكادميية البعثة ال ّ
ّ
ب�شريية وال .EMOK
برلني ال ّت
ّ

ال�سنة املا�ضية �أربعة م�ؤمترات على ق�ضايا احلوار وقد كان يل ال�شرّ ف
عقدت ّ
يف � ْأن �أُ�شارك و�أُحا�رض فيها.
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الفل�سطيني «من  22-18من �شهر �شباط
ياقي
م�ؤمترا عن «اللاّ هوت ّ
ّ
ال�س ّ
.1992
ال�سنة من �إجنيل يوحنا « :34:16يف العامل �سيكون لكم
ونختتم باقتبا�س �آية ّ
�ضيق .ولكن ِثقوا؛ �أنا قد غلبت العامل».

1992

ال�ساد�سة جنتمع خالل االنتفا�ضة .ويف الوقت ا ّلذي كان الو�ضع يف
لل�سنة ّ
ّ )1
ال�سالم ،ولكن بدون
املناطق املحت ّلة �آخذا يف ال ّتدهور �أطلقت حمادثات ّ
حقيقية قريبة ،وح ّتى بعد � ْأن �أ�صبح رابني رئي�سا للوزراء .فقد اع ُتقل
حلول
ّ
طالب من طائفتنا ،وال تزال م�صادرة �أر�ض ظاهر على جدول �أعمال �سلطات
ٌ
امل�سيحيني وامل�سلمني.
املقد�سة ممنوع على
والدخول �إىل املدينة ّ
االحتالل ّ
ّ
فل�سطيني من الو�صول �إىل �أماكن عملهم (مبن
لقد منع  120٫000عامل
ّ
فيهم  12من �أع�ضاء طائفتنا) و�صل معدل البطالة �إىل م�ستوى غري م�سبوق
قوة ،ويبدو �أ ّننا نقف اليوم على
أ�صولية تزداد ّ
( )%40-%26فال غرابة � َّأن ال ّ
�رسيعا ِج ًّدا،
ال�سالم معها تغيرّ ا
حقيقيا ً
مفرتق طرق؛ ف� ّإما � ْأن جتلب حمادثات ّ
ّ
�أو � َّأن املنطقة ك ّلها �سوف تدخل يف حالة عدم اال�ستقرار.
ال�سنة عندما اجتمع حوايل 60
 )2بد�أ عمل م�سكو ّ
ين جديد يف بيت حلم هذه ّ
�شابا من خمتلف ّ
املقد�سة» .وتوفّر طائف ُتنا
الطوائف لي�شكلوا «�شبيبة الأر�ض ّ
ًّ
ّ
املكان لهذه املجموعة وا ِملظ ّلة لعملهم .ومن خالل م�ساعدتهم متكنا ول ّأول
مو�سيقيا للآالم ا�شرتكت فيه ت�سع
مرة يف تاريخ بيت حلم � ْأن نقيم حفال
ًّ
ّ
فرق ترنيم خمتلفة ،ومرنمّ ني منفردين من �سبع كنائ�س خمتلفة يف منطقة بيت
وثريون ،ال�سرّ يان
الروم الكاثوليك ،ال ّل ّ
(الروم االرثوذك�س ،اللاّ تنيّ ،
حلم ّ
احلرة) .وقد ح�رض هذا احلفل �أكرث
الأرثوذك�س ،واملَوارِ نة و�إحدى الكنائ�س ّ
ال�سائد.
جدا بروح ال ّتعاون امل�سكو ّ
من � 900شخ�ص ،وت�أ ّثروا ًّ
ين ّ

الكني�سة على زمن الق�س د .مرتي الراهب

123

العاملي  1994والّذي �سوف ينعك�س على
ال�صالة
 )3ويف �أثناء ال ّتخطيط ليوم ّ
ّ
وي مب�رشوع تطريز
الفل�سطينيات
و�ضع ال ّن�ساء
امل�سيحيات ،بد�أ فريقنا ال ِّن ْ�س ّ
ّ
ّ
و�سيتم تخ�صي�ص دخل هذا
امل�سيحي.
الفل�سطيني
جديد ،يربز �شغل الإبرة
ّ
ّ
ّ
امل�رشوع ل�رشاء �أثاث جديد للكني�سة.
وبالرغم
 )4اليوبيل
ّ
املئوي لكني�سة امليالدّ :
�سيتم االحتفال به يف االدفنت القادمّ .
ف�سيتم
ِمن � َّأن �أعمال الترّ ميم مل تكتمل بعد ب�سبب ق ّلة الأموال ،على � ّأية حال
ّ
ال�صيف.
العمل على ثالثة م�شاريع على الأقلّ خالل هذا ّ
وال�ساعة الّتي ظ ّلت �صامتة طوال �أربع �سنوات لكي
�أ )	�إ�صالح الأجرا�س ّ
قدرة بحوايل �أربعني
ي�سمع رنينها يف وقت االحتفال ،وذلك بتكلفة ُم ّ
جمعية بيت حلم يف هذا اخل�صو�ص.
ين .نرجو � ْأن ت�ساعدنا
�ألف مارك �أملا ّ
ّ
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والقبة
ويت�ضمن ذلك الو�صالت
الداخل
ب) ت�صليح عمارة الكني�سة من ّ
ّ
ّ
مقدرة بحوايل
امللون وتغيري �أ�سالك الكهرباء ،بتكلفة ّ
و�شبابيك ّ
الزجاج ّ
وثرية امل ّتحدة
� 85ألف مارك �أملا ّ
إجنيلية ال ّل ّ
ين .وقد ّ
تربعت كني�سة �أملانيا ال ّ
ب�شريية
وجمعية برلني ال ّت
ين،
( )VELKDمببلغ  24٫500مارك �أملا ّ
ّ
ّ
ين ،وتبقى احلاجة �إىل 47٫000
( )BMWمببلغ  12٫739مارك �أملا ّ
ين� .إ ّننا َن ُح ّث جميع الكنائ�س ال�شرّ يكة � ْأن ت�ساعدنا يف جمع
مارك �أملا ّ
ال�صيف.
هذا املبلغ قبل حلول ف�صل ّ
املقدرة هي حوايل  12٫000مارك
جـ) �رشاء الأثاث
واملعدات .ال ّتكلفة ّ
ّ
جم ُعها من �أفراد ّ
الطائفة ،ويجب � ْأن ي� ّؤجل �إ�صالح الأرغن.
�أملا ّ
�سيتم ْ
ينّ ،
د) بيت �أبو جربان يعمل �أخريا:
وراتية يف �شتوجتارت
هـ) لقد كان علينا � ْأن ن�أخذ من م� ّؤ�س�سة ّ
ال�سياحة ال ّت ّ
أمريكي ل�رشاء الأثاث اللاّ زم له .ويف 26
قر�ضا بقيمة �أربعني �ألف دوالر �
ّ
كانون � ّأول ا�ستقبلنا � ّأول فوج من ( )Lutheran Graceيف كولورادو
أفواج �أخرى ،و�أفرا ٌد �آخرون من �أملانيا و�سوي�رسا .ونتو ّقع و�صول
تبعتهم � ٌ
ع�رشة �أفواج يف �صيف  93للإقامة يف ال ُّنزل .وهذا امل�رشوع هو م�رشوع
جدا للأ�سباب ال ّتالية:
هام ًّ
ّ
ال�س ّياح
 )1تقدمي برامج بديلة (ندوات ،حما�رضات وزيارات) لأفواج ّ
املقد�سة،
احلية» يف الأر�ض ّ
لإعطائهم فر�صة اال�ستماع �إىل «احلجارة ّ
الفل�سطيني
ال�شعب
وااللتقاء بهم ،و� ْأن جنعلهم يفهمون و�ضع ّ
ّ
الفل�سطيني ب�شكل �أف�ضل.
امل�سيحي
واملجتمع
ّ
ّ

 )2تكوين �صداقات جديدة �إذ �سريتبط ال ّنا�س بعملنا ككني�سة ب�شكل
�أعمق.
للدخل للكني�سة
 )3يفرت�ض يف بيت جربان � ْأن يكون م�رشوعا ُم ِد ًّرا ّ
أردن وفل�سطني.
وثرية يف ال ّ
إجنيلية ال ّل ّ
ال ّ
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ال�سنة املا�ضية حيث كان يل ال�شرّ ف يف
و) لقد ّمت ُ
عقد ثالثة م�ؤمترات خالل ّ
� ْأن �أ�شارك و�أحا�رض بها:
عقد م�ؤمتر يف «�أييا نابا» ( )Aiva Napaيف قرب�ص يف �صيف  92من
هوتية ّ
قبل ال ّلجنة اللاّ
إجنيلي
للطائفة ال ّ
ّ
إجنيلية على مو�ضوع «معنى احل�ضور ال ّ
علي � ْأن �أُ ْ�سهِ َب يف املو�ضوع من املنظور
يف ال�شرّ ق الأو�سط اليوم» حيث كان ّ
وثري.
ال ّل ّ
يل ّ
ؤمتر َدو ٌّ
وال�سالم»  -اليابان .وقد
نظمه «امل�ؤمتر
العاملي عن ّ
الدين ّ
وعقد م� ٌ
ّ
الدين يف حلّ ال ّنزاع
عقد امل�ؤمتر يف اليابان بني  11-5ت�رشين ثاين عن «دور ّ
إ�رسائيلي» وقد �شارك فيه العديد من اللاّ
يا�سيني من
الفل�سطيني ال
هوتيني ّ
وال�س ّ
ّ
ّ
ّ
ال�شرّ ق الأو�سط وكذلك من اليابان.

العاملي
وعقدت مداولة بني جمل�س كنائ�س ال�شرّ ق الأو�سط واملجل�س
ّ
للم�سيحيني واليهود يف ليما�سول/قرب�ص بني � 26-23شباط  1993بهدف
ّ
غربي�-رشق
يهودي
م�سيحي
حلوار
توراتي
الهوتي
أعمال
�
جدول
إىل
�
و�صل
ّ
ال ّت ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أو�سطي.
�
ّ

1993

ال�سابعة جنتمع يف الوقت الّذي يتدهور فيه الو�ضع يف املناطق املحت ّلة.
لل�سنة ّ
ّ )1
أهم اثنتني
ال�سنة املا�ضية وقعت �أحداث
درامية كثرية يف منطقتنا .و� ّ
فمنذ ّ
ّ
ال�سالم وجمزرة اخلليلَّ � .إن امل�صافحة بني رابني وعرفات يف
هما:
عملية ّ
ّ
ر�سميا بني مم ّثلني عن �إ�رسائيل
�سيا�سيا
حديقة البيت الأبي�ض قد بد�أت حوارا
ًّ
ًّ
فاقية املو ّقعة بانتظار تطبيقها .و�إذا مل
وال�شعب
ّ
الفل�سطيني .وال تزال اال ّت ّ
ّ
الرياح.
حتدث تغيريات
ّ
حقيقية فكلّ اجلهود تكون قد ذهبت �أدراج ّ
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بالإ�ضافة �إىل هذه احلدث كانت هناك جمزرة اخلليل .املجزرة الّتي قام بها
املقد�س عند
م�ستوطن
مقد�س �أثناء �شهر رم�ضان ّ
متدين يف مكان ّ
ّ
يهودي ّ
دينيا جديدا .فقد
الفل�سطيني ال
امل�سلمني� ،أعطت ال�صرّ اع
إ�رسئيلي بعدا ًّ
ّ
ّ
وتوراتية والّتي يجب �إعادة
دينية
ّ
كانت دوافع امل�ستوطن ترتكز على قناعات ّ
دينيني �آخرين يجب � ْأن
ال ّتفكري فيهاَّ � .إن ق�ص�ص ي�شوع و�شم�شون و�أبطال ّ
الديانات
قيم ب�شكل كامل� .إ ّنه من ال�ضرّ وري � ْأن تلغى ال ّتقاليد اخلطرة يف ّ
ُت َّ
ال�سالم
ال ّت
وحيدية ال ّثالث ،ويجب ال ّت�أكيد على ال ّتقاليد ّ
ّ
مولية �إذا كان ّ
ال�ش ّ
احلقيقي �سيحلّ يف املنطقة.
ّ

ي�ستمر يف ال ّنمو .يف �صيف ،1993
َّ �	)2إن برنامج مدر�سة الأحد للأطفال
ُّ
ملدة �س ّتة �أ�سابيع.
يفية ّ
كان من دواعي �رسورنا � ْأن ُن ّ
قدم برنامج املدر�سة ّ
ال�ص ّ
وقد ح�رض �إىل هذه املدر�سة  85طفلاً  ،جاء الكثري منهم من قرية الأطفال
يف بيت حلم.
 )3ومن �سوء ّ
ينية مل يتح ّقق كما كان متو ّقعا.
احلظ � َّأن تطوير منهاج الترّ بية ّ
الد ّ
ن�ستمر
ال�سهل � ْأن
فب�سبب الإغالقات
امل�ستمرة للمناطق املحت ّلة؛ مل يكن من ّ
ّ
َّ
ف
لل�ص ّ
يف عقد االجتماعات .على � ّأية حال ف�أنا � ِآم ٌل � ْأن ُ�أنهي كتابا جديدا ّ
ال�ساد�س مع نهاية �شهر حزيران.
ّ

ال�سنة املا�ضية يف جهودنا لتطوير العمل
ين :لقد
 )4العمل امل�سكو ّ
ا�ستمر ْرنا يف ّ
َ
ين ب�شكل �أكرب يف بيت حلم .وهناك حدثان كبريان جديران بالذّ كر
امل�سكو ّ
م�سكونية يف بيت حلم وا ّلتي ّ
نظمتها الكنائ�س
وهما :لقد �أُقيمت � ّأول خدمة
ّ
ال�صالة من
املختلفة يف ال ّثاين والع�رشين من �شهر كانون ثاين خالل �أ�سبوع ّ
�أجل الوحدة .وقد ح�رض هذه اخلدمة �أكرث من �ألف �شخ�ص .وقد تل ّقينا بعد
ذلك ردود فعل �إيجابية كثرية ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك فقد ّ
متكنا من تنظيم � ّأول
ّ
أرثوذك�سية يف
أكادميية ال
أرثوذك�سية �إىل ال
وال�شبيبة ال
وثرية ّ
رحلة ّ
لل�شبيبة ال ّل ّ
ّ
ّ
ّ
كريت خالل �صيف عام .1993

ال�س ّيدات ي�سريان �إىل الأمام .ففي يوم
ال�س ّيداتّ � :إن ن�شاط وعمل ّ
 )5ن�شاطات ّ
�سيدات ّ
أحدية
ال�صالة
الطائفة بخدمة ّ
ّ
ال�صالة ال ّ
العاملي ل�سنة  1994قامت ّ
ّ
�سيداتنا برامج
أعدتها ن�ساء
وا�ستعم ْل َن ليتورجيا � ّ
فل�سطينيات .وقد بد�أت جلنة ّ
ّ
تهم ال ّن�ساء .وبناء على
توعية ّ
مكونة من حلقات نقا�ش وندوات عن موا�ضيع ُّ
جناحهن ف�إ ّننا ّ
ف مثل هذه ال ّن�شاطات يف امل�ستقبل .و�إجناز
نخطط � ْأن نك ِّث َ
الفل�سطيني
الفن
�إ�ضا ّ
يف كبري كان �إطالق م�رشوع ال ّتطريز الّذي ي�ؤكّ د على ّ
ّ
إيجابية.
امل�سيحي ،ولغاية الآن فقد �أظهر نتائج � ّ
ّ

ال�سنة املا�ضية ثالثة متطوعني هم:
 )6كان عندنا يف ّ
 )Mathias Forchheimوهما من �أملانيا و ( )Susanne Schneebergمن
نوجه جهود
�سوي�رسا .وب�شكل ّ
�سيئة ،ونرغب � ْأن ّ
عام ،مل تكن هذه جتربة ّ
املتطوعني يف امل�ستقبل �إىل جماالت العمل يف املكاتب وال ُّنزل وتعليم املو�سيقا
ّ
الريا�ضة.
�أو ّ

(Andreas Goetze,

املئوي لكني�سة امليالد يف بيت حلم فقد
 )7ترميم الكني�سة :من �أجل اليوبيل
ّ
�أقمنا احتفاال يف ال ّثالث من كانون � ّأول �سنة  .1993وقد �سرَ َّنا � َّأن �إخوتنا من
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ّ
الطوائف من دنفر يف الواليات امل ّتحدة وماي�شنجن يف �أملانيا كان لهم مم ّثلون.
لقد �أكملت كلّ ترميمات الكني�سة ما عدا الأرغن والأبواب ،ولقد �شعرنا
جمعية بيت
تربعت
باالمتنان � ّأن نتل ّقى الكثري من ال ّت ّربعات لهذا العمل .فقد ّ
ّ
إجنيلية
حلم بالأموال لرتميم برج الكني�سة والأجرا�سّ ،
وتربعت الكني�سة ال ّ
وجمعية برلني
ين،
وثرية
املوحدة يف �أملانيا مببلغ  24.500مارك �أملا ّ
ّ
ال ّل ّ
ّ
الفنلندية مببلغ 20.000
واجلمعية
ين،
ال ّت
ب�شريية مببلغ  44.739مارك �أملا ّ
ّ
ّ
ّ
إجمالية للترّ ميم حوايل 170.000
فنلندي .وقد كانت ال ّتكلفة ال
مارك
ّ
ّ
تربعت ّ
الطائفة بثلثها.
مارك �أملا ّ
ين ّ

ال�سنة املا�ضية  %27من
ُ )8ن ُزل �أبو جربان :لقد ا�ستقبل بيت �أبو جربان خالل ّ
جدا بهذه ال ّن�سبة لأ ّنها �سنته الأوىل يف العمل.
�سعته .ونحن م�رسورون ًّ
وقد �أدخل ال ُّن ُزل هذا العام مبلغ � 56.000شيكل ،وقد دفعنا ق�سما منها
أمريكي) �سدادا لق�سم من قر�ض .ونحن م�رسورون
( 8٫000دوالر �
ّ
�أ ّننا ح ّققنا �أهدافنا ب�شكل كبري من هذا ال ُّنزل ،وهذه الأهداف كانت
و�ستبقى:

ال�س ّياح و� ْأن
�أ ) تقدمي برامج بديلة (ندوات ،حما�رضات وزيارات) لأفواج ّ
احلية» يف الأر�ض
َ
نعطيهم الفر�صة � ْأن ي�سمعوا ويلتقوا مع «احلجارة ّ
الفل�سطيني
عب
ال�ش
و�ضع
على
أف�ضل
�
ب�شكل
فوا
يتعر
أن
�
و
�سة
املقد
ْ
ّ
ّ
ّ
ّ
امل�سيحي.
الفل�سطيني
وكذلك املجتمع
ّ
ّ
ب) تكوين �صداقات جديدة مع ال ّنا�س ا ّلذين �سيكونون مرتبطني مع عملنا
ككني�سة مبفهوم �أعمق.
جـ)	� َّإن ال ُّن َ
أردن
وثرية يف ال ّ
زل هو م�رشوع ُم ِد ٌّر ّ
إجنيلية ال ّل ّ
للدخل للكني�سة ال ّ
وفل�سطني.

املجتمعي خالل ال ّأيام
املجتمعي� :ستبد�أ �أعمال الترّ ميم يف املركز
 )9املركز
ّ
ّ
القليلة القادمة ،ون�أمل � ْأن نفتتح املركز يف خريف هذا العام .و�سي�ساعدنا
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املركز ب�شكل كبري يف ت�سهيل براجمنا ون�شاطاتنا الكثرية و�سيحتوي على
إ�ضافية لل ُّنزل وغرف اجتماعات �أكرب لرباجمنا املختلفة.
غرف � ّ

أملانية
م�سيحي
�	)10إ ّننا م�رسورون بن�رش كتابي «�أنا
وفل�سطيني» بال ّلغة ال ّ
ٌ
ٌّ
مقدمة هذه ّ
الطبعة
من قبل ( )Guetersloh as GTB 1307وقد كتب ّ
للكتاب الربوفي�سور د.ولفجاجن هيرب ( )Wolfgang Huberا ّلذي انتخب
والدكتور مايكل ديكورث (Michael
م� ّؤخرا مطرانا لربلني /براندنربغ ّ
 )Deckwerthا ّلذي �سوف يحلّ حملّ ِ
�س بول هوفمان ()Paul Hofman
الق ّ
إيجابية
جمعية برلني ال ّت
يف
ّ
الردود ال ّ
ّ
ب�شريية .ولقد تل ّقينا العديد من ّ
قدية للكتاب .و�ستقوم دار ال ّن�رش �أو�سربغ فورتر�س (Fortress
واملقاالت ال ّن ّ
 )Augsbergبتوزيع ّ
إجنليزية هذا اخلريف.
الطبعة ال
ّ

عدة م�ؤمترات يف �إجنلرت يف
ال�سنة املا�ضية �شاركت وتك ّلمت يف ّ
 )11خالل ّ
املقد�سة.
م�ؤمتر عقده ( )Islam Festival Trustعن
امل�سيحيني يف الأر�ض ّ
ّ
إ�سالمية
أ�صولية ال
ويف �أملانيا يف ( )Hause der Kulturen der Weltعن ال
ّ
ّ
وم�سيحيي ال�شرّ ق الأو�سط .ويف ( )Evangelische Kirchentagيف ميونخ
ياقي.
عن اللاّ هوت ّ
ال�س ّ
وحية ّ
الفل�سطينيني يف �أملانيا عن فر�ص العمل لهم
للطلاّ ب
ّ
الر ّ
الريا�ضة ّ
ويف ّ
لدى عودتهم �إىل فل�سطني .ويف �سوي�رسا يف �سنود�س الكنائ�س امل�صلحة
النويج يف اجتماعات ّ
إر�سالية كني�سة
وجامعات عديدة ،ويف رّ
نظمتها � ّ
املدينة.

م�ساق تدريب املعلّمني
ال�ساد�س)
�إعداد وتطوير منهاج
ّ
يني ّ
(ال�صف ّ
ع�رصي للتّعليم ال ّد ّ
�سيء .وغري
ال�ض ّفة
يني يف كلّ مدار�س ّ
اخللفيّة :ال ّتعليم ّ
ّ
الغربية يف و�ضع ّ
الد ّ
حيث � َّإن املناهج لي�ست فقط قدمية ّ
منهجيا
الطراز وفقرية
متطور ب�شكل وا�ضحُ ،
ّ
ًّ
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تعليمي فقري،
(معظمها ال يزال ي�ستعمل طريقة احلفظ غيبا) وحم�ضرّ ة ب�شكل
ّ
ع�رصية تمُ ّكن الأطفال من ال ّن�ضوج.
وينق�صها �أي�ضا � ّأية طرق
ّ

وتتحداهم يف
	�إ�ضافة �إىل ذلك ف� َّإن املناهج غري قادرة � ْأن تخاطب الأطفال
ّ
جمرد معرفة منف�صلة ،لكن
و�ضعهم
اخلا�ص بطريقة يبقى فيها ال ّتعليم ّ
ّ
يني لي�س ّ
الد ّ
ال�ش
خ�صي ووجهات نظرهم؛ لي�ساعدهم على � ْأن
يطور �إميانهم ّ
� ْأن يكون طريقا ّ
ّ
يتعاملوا مع اختباراتهم يف عامل اليوم على �ضوء الإجنيل ،وهكذا يواجهون احلياة
وحمبة و�شجاعة.
ب�أمل ّ

لقد ا ّتخذت يف �أوروبا و�أمريكا يف العقود الأخرية خطوات عظيمة؛
لت�سهيل هذه االحتياجات با�ستخدام و�سائل علم ال ّنف�س ،وعلم اال ّت�صاالت
تعليمية جديدة.
احلديثة ،وعلم االجتماع .ولقد ّمت تطوير طرق
ّ

ال�ساد�س
يني
ال�ص ّ
الأهدافْ � :أن نبد�أ بكتابة منهاج جديد لل ّتعليم ّ
ابتداء من ّ
ً
ف ّ
الد ّ
ال�صفوف.
ال�سابع ح ّتى العا�رش) لأ ّنه ال يوجد كتاب لهذا ّ
(يليه ّ
ال�صفوف من ّ
كتاب يف نهاية
طبع
ٌ
ونتيجة لتحديث املناهج كما هو مق�صود �أعاله ،ميكن � ْأن ُي َ
ِّ
منهجية.
كل مرحلة
ّ
الطّريقة :يجب على املع ّلمني وكذلك ّ
عملية بناء منهاج
الطلاّ ب � ْأن ي�شاركوا يف ّ
جديد ح ّتى ي�صبح الكتاب متجذّ را له �سياق.

ملدة
يقدم للمع ّلم حما�رضات وحلقات نقا�ش وفرق عمل ّ
الق�سم ال ّأول :يجب � ْأن ّ
مرة كلّ �أ�سبوع.
�ساعتني ّ

ال�سنة
الق�سم الثّاين :تقدمي املنهاج اجلديد (الكتاب والأ�ساليب) يف ّ
ال�صفوف يف ّ
املدر�سية اجلديدة.
ّ
ال ّزيارات للمدار�س املختلفة وعمل تقييم ،وال ّتفكري يف اخلربات اجلديدة ا ّلتي ّمت
ال�شهر).
مرتني يف ّ
تتم متابع ُتها ّ
اكت�سابها ويجب � ْأن ّ
(ملدة �ساعتني ّ
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�أهداف املِنهاج والكتاب
ّ
املخطط له مبا يلي:
�سيهتم الكتاب اجلديد
ّ

الدين.
طورات احلديثة يف تعليم ّ
 )1ال ّت ّ
واالجتماعية ،واحتياجات ّ
عام ،ومبا
ف�سية
الطلاّ ب ب�شكل ّ
 )2ال ّت ّ
ّ
طورات ال ّن ّ
خا�ص.
يتع ّلق بو�ضع االحتالل واالنتفا�ضة ب�شكل
ّ
اخللفيات املختلطة
م�سكونيا بح�سب
وجه
 )3تعليم
وم َّ
توراتي متجذّ ر ًّ
لوثريا ُ
ّ
ًّ
ّ
لطلاّ ب مدار�سنا.
فل�سطيني جديد للق�ضايا.
�سياقي
 )4نهج
ّ
ّ
الديانات الأخرى.
 )5انعكا�س �إميان الفرد يف احلوار مع ّ
�	)6إ�رشاك �أولياء �أمور ّ
عليمية.
الطلاّ ب يف
العملية ال ّت ّ
ّ
ينية،
 )7ا�ستخدام حقيقة الوجود يف الأر�ض
املقد�سة (الأماكن ّ
ّ
الد ّ
واالجتماعية)
أثرية ،اجلغرافيا وال ّتقاليد
االكت�شافات ال ّ
ّ
 )8قيادة الأطفال � ْأن يكونوا م�شاركني يف كنائ�سهم.

م ّدة امل�رشوع� :سوف يق�سم امل�رشوع �إىل ق�سمني:

خلفيات وحمتويات
الق�سم ال ّأول 5/31-2/1 :تقدمي م�ساق للمع ّلمني ملناق�شة
ّ
مبدئي يف نهاية هذه املرحلة وي�س ّلم
ن�رش كُ ِّتي ٍب
و�أ�ساليب املنهاج اجلديدُ .
يجب ُ
ٍّ
للمع ّلمني ( 15جل�سة)

الق�سم الثّاين� 94/5/31-93/9/1 :إدخال ُ
ال�ساد�س يف
ال�ص ّ
الك ّتيب �إىل ّ
ف ّ
م�ساق ٍ
ٍ
ثان ( 15جل�سة).
مليا يف اخلربات يف
خمتلف املدار�س ال ّل ّ
وثرية وال ّتفكري ًّ
إجنيلية
�سيتم ن�رش كتاب
ون�أمل �أ ّنه يف نهاية الأمر ّ
مدر�سي جديد ملدار�س الكني�سة ال ّ
ّ
أردن وفل�سطني.
وثرية يف ال ّ
ال ّل ّ

املكان :بيت حلم

ال�ساعة .5-3
اليوم والوقتّ � :أيام اجلمعة من ّ
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يني يف
امل�شاركون :يجب � ْأن يكون جميع امل�شاركني من مع ّلمي ال ّتعليم ّ
الد ّ
املقد�سة ،وميكن دعوة
وثرية يف ال ّ
أردن والأر�ض ّ
إجنيلية ال ّل ّ
مدار�س الكني�سة ال ّ
اخلا�صة الأخرى.
�ضيوف �آخرين من املدار�س
ّ
أربع �ساعات معتمدة لكلّ م�ساق.
ال�ساعات املعتمدة� :س ُتم َنح � ُ
ّ

وخا�صة خالل امل�ساق ال ّثاين .وعند
تقييم امل�شاركني� :سيكون هناك تقييم منا�سب
ّ
بناء
نهاية امل�ساق �سيت�س ّلم كلّ م�شارك عالمة على �أدائه/ا
و�سيتم اعتماد العالمة ً
ّ
على:
 )1املعرفة ا ّلتي ّمت احل�صول عليها يف امل�ساق ال ّأول.
يقدم بح�ضور املع ّلم.
 )2حت�ضري در�س
منوذجي ّ
ّ
الزيارات.
ال�ص ّ
ف كما ّمت تقييمه �أثناء ّ
�	)3أدا ِئهم يف ّ
علمية و�أفكار ون�شاطات جديدة.
 )4تب ّني �أ�ساليب ّ
نهائيا.
�سيقدم كلٌّ من املديرين
التّقرير :يف نهاية كلّ م�ساق
ّ
تقريرا ًّ
ً

1994

واالقت�صادية
يا�سية
الراهن مبرحلة
ّ
انتقالية من ال ّنواحي ّ
ال�س ّ
ّ
منر يف الوقت ّ
�	)1إ ّننا ّ
وية جديدة يف
ّ
ينيةَّ � .إن جميع �شعبنا ،وكذلك الكني�سة ،يبحثون عن ُه ّ
والد ّ
ي�ستمر» كما
عامل متغيرّ ب�رسعة .ومن الوا�ضح � َّأن عمل الكني�سة ال ي�ستطيع � ْأن
َّ
كان يف البدء والآن وكلَّ �أوان» ،ولذلك ف�إ َّننا نحاول � ْأن ُن ِ
دخ َل ُط ُرقًا بديلة
للخدمة .وعلى هذا �سيكون الترّ كيز يف هذا ال ّتقرير.
ال�س ّتة
 )2برنامج مدر�سة الأحد للأطفال
م�ستمر يف ال ّت ّ
و�سع .فخالل برنامج ّ
ٌّ
يفي �سنة  ،94كان عدد احل�ضور 145طفلاً  ،منهم حوايل �أربعني
�أ�سابيع ّ
ال�ص ّ
طفال جا�ؤوا من قرية الأطفال يف بيت حلم.

ال�سنة املا�ضية:
 )3ويف عمل ّ
ال�شبيبة كان لنا الكثري من الإجنازات خالل ّ
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�أ ) فقد كان لتقوية فريق كرة القدم نتيجة م�شاركتهم يف  11مباراة (فازوا
ب�ست مباريات منها وخ�رسوا مباريتني وتعادلوا يف املباريات ال ّثالث
ّ
الباقية) يف منطقة بيت حلم.
الغربية.
ال�ض ّفة
بعدة رحالت �إىل �أماكن
تاريخية يف ّ
ب) قمنا ّ
ّ
ّ
انوية �إىل مدر�سة
جـ) قمنا برحلتي تبادل �إىل �أملانيا ،الأوىل لطلاّ ب مدر�ستنا ال ّث ّ
( )Wilhelm- Loeheيف ( )Nuerenbergو( )Naumburgيف �شهر
اجلامعيني	�إىل ( )Diakonisches Werkيف
متوز ،وال ّثانية لطلاّ بنا
ّ
( )Oberhessenيف �شهر �أيلول.
جدا.
د)	� َّإن العمل مع طلاّ ب جامعة بيت حلم ينمو ب�شكل واعد ّ
هـ) ت�شعر الآن�سة مروة نا�رص ،وهي من �أع�ضاء �شبيبتنا ،بدعوة �إىل درا�سة
ق�سي�سة ،ونحن ن�ص ّلي من �أجل ذلك ،ونقوم
اللاّ هوت ح ّتى ت�صبح ّ
ق�سي�سة يف فل�سطني.
بت�شجيعها �آملني � ْأن تكون � ّأول ّ

متطوعني:
ال�سنة املا�ضية كان عندنا ثالثة
ّ
 )4خالل ّ
( )Laura Ohlsonوهي طالبة حقوق من والية �أيوا (كانون ثاين  -متوز).
( )Antje Stoffels-Groehlفيكار من (�( )Schaumburg-Lippeآب-
ت�رشين � ّأول).
كمتطوعة (متّوز� -آب).
(� )Imke Hundtأر�سلتها ()BMW
ّ
العملي �أي�ضا ي�ؤتي
� ّإن الترّ كيز لي�س على اللاّ هوت فقط ،بل على ال ّن�شاط
ّ
ُ
العمل يف املكاتب وامل�ساعدة
حيث
ثماره .فقد كان
املتطوعون منتجني من ُ
ّ
يف ال ُّنزل وبتعليم املو�سيقا.

 )5نُ ُزل �أبو جربانَّ � :إن ّ
الطلب على ُن ُزل �أبو جربان يزداد ب�شكل كبري ،فقد ارتفعت
ن�سبة ال ّنزالء من � %27سنة � 1993إىل � %60سنة  1995ومن املتو ّقع � ْأن
ترتفع �إىل ن�سبة  .% 65وقد أ� َد َّر دخلاً مقداره � 90,000شيكل ،دفعنا منها
أمريكي ك�سداد جزء من القر�ض� .إ ّننا م�رسورون �إ ّننا
مبلغ  8,000دوالر �
ّ
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ح ّققنا �أهدافنا ب�شكل كبري من هذا ال ُّنزل عن طريق تقدمي �سياحة بديلة ُت ِد ُّر
دخلاً لعمل الكني�سة.
حكومية
 )6دار الندوة الدوليةَّ � :إن ثلثي الأموال لهذا امل�رشوع هي من م� ّؤ�س�سة
ّ
ين) و�سي�ستعمل الق�سم ال ّثالث للأثاث .لقد
أملانية (  280,000مارك �أملا ّ
� ّ
املوحدة يف �أملانيا بكلّ لوازم املطبخ .يقع
وثرية ّ
إجنيلية ال ّل ّ
ّ
تربعت الكني�سة ال ّ
ال�س ّيدات
املركز حتت مبنى الكني�سة و�سي�ستعمل لأغرا�ض ّ
متعددة� :أعمال ّ
أجنبية� ،أماكن للمحا�رضات ،مرافق للأكل،
ّ
وال�شبيبة ،ال ّتبادل مع جمموعات � ّ
واملكاتب .وهناك ثالثة ّ
موظفني ي�ساعدوننا يف هذا :رنا خوري (ماج�ستري يف
ومتخ�ص�صة
أو�سطية من جامعة  Ann Arborيف مي�شيغان
الدرا�سات ال�شرّ ق �
ّ
ّ
ّ
الراهب (ماج�ستري يف الترّ بية
يف ق�ضايا املر�أة) تعمل مديرة ملركز املر�أة .وفيوال ّ
واللاّ هوت من جامعة  )Heidelbergتعمل مديرة لتعليم الكبار والعالقات
ن�صار (طالب يف جامعة بيت حلم) يعمل نائبا ملدير ال ُّنزل.
العامة ،وداود ّ
ّ

 )7مركز ال ّدرا�سات النِّ ْ�سوية وتعليم الكبار :هذا املركز امل�ستقل واملرتبط مع دار
�سيهتم ب�شكل رئي�س يف حتريك الوعي لدى ال ّن�ساء وتعزيز توعيتهِ َّن
الندوة
ُّ
�سوية ا ّلتي ّمت جتاهلها لفرتة طويلة ب�سبب مطالب
للق�ضايا
االجتماعية وال ّن ّ
ّ
خلفيات
الدائرة فر�صة لل ّن�ساء من
لحة.
وتقدم هذه ّ
ّ
يا�سي املُ ّ
الو�ضع ّ
ّ
ال�س ّ
عملية ت�شكيل
أكادميية خمتلفة � ْأن
و�سيا�سية و�
واجتماعية
اقت�صادية
ّ
َ
ي�شاركن يف ّ
ّ
ّ
ّ
اجلماعية
الفل�سطينيات وذلك من خالل تب ّني املناق�شات
وية جديدة لل ّن�ساء
ُه ّ
ّ
ّ
واملحا�رضات وال ّندوات وور�شات العمل والقيام بالأبحاث.
فل�سطيني و� ْأن �أكون ن�شيطا يف ال ّن�رش
 )8املن�شورات :لقد كان تطوير الهوت
ّ
والكتابات اللاّ
لل�سنة املا�ضية .و�أعتقد �أ َّننا
أهم � ّ
هوتية واحدا من � ّ
أولوياتي ّ
ّ
فعال يف هذا امل�ضمار حم ّل ًّيا
وعامليا.
كالهوتيني ّ
لوثريني ن�ستطيع � ْأن ن�ساهم ب�شكل ّ
ّ
ًّ
�أ ) ن�رشت مطبعة  Ausburg Fortresالأ�سبوع املا�ضي ترجمة كتابي «�أنا
فل�سطيني».
م�سيحي
ّ
ّ
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ب) لقد ّ
متكنا من ترجمة «تاريخ كني�سة الأر�ض املق ّد�سة» ا ّلذي كتبه الربوفي�سور
العربية (وقد قام بالترّ جمة �أحد �أع�ضاء
� Friedrich Heyerإىل الل ّغة
ّ
ال�س ّيد فهد �أبو غزالة) ،ولقد كتبت يف ّ
العربية ف�صال
الطبعة
كني�ستنا ّ
ّ
مف�صال عن الو�ضع احلايل لكني�سة فل�سطني.
ّ

كتابا
جـ) «كرم ظاهر :توثيق مل�صادرة الأر�ض ون�ضال جمتمع لأجل العدالة» كان ً
ق�صة �أحد �أع�ضاء
آخر كتبته مب�ساعدة  .Laura Ohlsonوقد ركّ زت على ّ
� َ
إجنليزية.
ن�رشه قريبا بال ّلغة ال
ّ
يتم ُ
كني�ستنا .وقد ّمت ن�رشه يف �سوي�رسا و�آمل � ْأن ّ

 )9لقد ّ
عدة م�ؤمترات
ال�سنة املا�ضية � ْأن �أتك ّلم و� ْأن �أ�شارك يف ّ
متكنت خالل ّ
مهمة:
و�أحداث ّ
ففي � ّأيار كنت �أنا واملطران نلقي حما�رضات لطوائف خمتلفة يف الواليات
العاملي
امل�سيحي
امل ّتحدة .ويف �شهر حزيران �أُلقيت حما�رضة يف» امل�ؤمتر
ّ
ّ
املقد�سة» عن «التّجربة اللّوثريّة يف الأر�ض املق ّد�سة» ،ويف �شهر
يف الأر�ض ّ
امل�سيحي» يف
إ�سالمي
�آب �شاركت وتك ّلمت يف مركز ال ّلقاء عن «احلوارال
ّ
ّ
وثري
القد�س ،وخالل نف�س ّ
�سوي لالتحّ اد ال ّل ّ
ال�شهر �شاركت يف امل�ؤمتر ال ّن ّ
ق�ضية «الأر�ض يف الكتاب املق ّد�س من وجهة النّظر
العاملي ّ
وقدمت ورقة عن ّ
ّ
لاّ
امل�سيحيني
ني
هوتي
ل
ا
لقاء
إىل
�
قرب�ص
إىل
�
ذهبت
أيلول
�
�شهر
ويف
ة»،
الفل�سطيني
ّ
ّ
ّ
كقوة
مع قادة احلركات ال
إ�سالمية حيث تك ّلمت عن مو�ضوع�« :سلطة ال ّدين ّ
ّ
للتّغيري» .ويف �أيلول �أي�ضا تك ّلمت يف منتدى  Nuerenbergerاخلام�س عن
أكادميية
العاملي يف الترّ بية» ،ويف �شهر ت�رشين � ّأول �ألقيت حما�رضة يف �
«امل�رشوع
ّ
ّ
( )Locumعن «الأ�صوليّة يف الع�رص احلديث» ،ويف م�ؤمتر يف ( )Bad Bollيف
الفل�سطيني»
ال�سياق
�أملانيا عن «اللاّ هوت يف ّ
ّ
ويجية جمموعة من اللاّ
هوتيني
يف �شهر كانون � ّأول ،دعت وزارة
اخلارجية رّ
ّ
الن ّ
ّ
وامل�سيحيني (و�أنا من �ضمنهم) �إىل احتفال توزيع جائزة نوبل
امل�سلمني واليهود
ّ
لل�سالم يف �أو�سلو.
ّ
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لقد �أم�ضيت الأ�شهر ال ّثالثة املن�رصمة يف معهد  Hartfordللاّ هوت يف والية
امل�سيحية من املنظور
إ�سالمية
كونيكتكت �أقوم ب�أبحاث عن الق�ضايا ال
ّ
ّ
ال�سنة القادمة.
ياقي .و�آمل � ْأن �أمتكن من ن�رش هذا البحث يف ّ
ّ
ال�س ّ

1995

ال�سالم العادل بعيد املنال.
لل�سنة ال ّتا�سعة جنتمع يف الوقت ا ّلذي ال يزال فيه ّ
ّ
مرة منذ � 29سنة
لقد كان العام املا�ضي مليئا بالأفراح والأحزان العظيمة .فل ّأول ّ
ّ
الفل�سطينية وذلك بعد �إعادة انت�شار
ال�سلطة
متكنا من االحتفال بعيد امليالد حتت ّ
ّ
إ�رسائيلي يف  21كانون � ّأول .لقد كان هذا وقت فرح �أ�شبه مب�أدبة عر�س،
اجلي�ش ال
ّ
تقرر جناحه.
ولكن مثل � ّأي زواج ،ف� ّإن احلياة
ّ
ّ
اليومية ا ّلتي تلي هي ا ّلتي ّ

احلقيقي بطيء .وقد كان
فبالرغم من �إعادة االنت�شار ،كان دليل ال ّتغيرّ
ّ
ّ
ُ
ّ
يهودي ا�سمه يغئال عامري هو �إيقاف
يل
�صو
�
أ
يد
على
رابني
اغتيال
من
الهدف
ّ
ال�سالم ،لك ّنه مل ينجح يف ذلك .وقد �أظهرت االنتخابات
اجلهود اتجّ اه ّ
لل�سالم.
غالبية
الفل�سطينيني ّ
ي�صوتون ّ
ّ
الفل�سطينية الّتي حدثت يف كانون ثاين � َّأن ّ
ّ
د�ستورية
ة
�رشعي
عرفات
ني
ولي
الد
املراقبني
وح�ضور
االنتخابات
نتائج
أعطت
وقد �
ّ
ّ
َّ ّ
وعاملية .ولكن َ
وج ِه هذه نحو احلكم الذّ اتي ،وب�شكل مفاجئ،
قاط َع
عملي َة ال ّت ّ
ّ
ّ
الع�سكري حلما�س .لقد كان كلٌّ من يغئال عمري
اجلناح
بها
قام
تفجريات
ة
�سل�سل ُ
ّ
متطرفة .فقبل �سنتني ،وبعد
دينية
واجلناح
ّ
الع�سكري حلما�س مدفوعني بقناعات ّ
ّ
جمزرة اخلليل على يد باروخ جول�شتاين ،لفتنا انتباه جلنة ال ّتن�سيق لل ّتعاون �إىل
وراتية
ع�صب ّ
ظاهرة ال ّت ّ
يني وطلبنا منهم �إعادة ال ّتفكري يف بع�ض القناعات ال ّت ّ
الد ّ
ينية؛ فقد قلنا يف تقرير :1994
ّ
والد ّ

«يجب ْأن ُيعاد تقييم قصص يشوع وشمشون وأبطال دينيني آخرين ،وأنَّه ملن
ّ
روري ْأن ُتلغى ال ّتقاليد اخلطيرة في ا ّلديانات ال ّتوحيديّة ،وال ّتأكيد على ال ّتقاليد
ا ّلض ّ
ا ّلشمولية إلحالل ا ّلسالم احلقيقي في املنطقة ».يجب ْأن ال تنجح جهود اجلماعات
ّ
ّ
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يستمر العقاب اجلماعي
للسالم .وكذلك يجب ْأن ال
ملتطرفة في تدمير ّأي أمل ّ
ّ
ا ّ
ّ
وغزةَّ .إن مستقبل ك ٍّل من إسرائيل وفلسطني يعتمد
للفلسطينيني في ا ّلض ّفة ا
لغربية ّ
ّ
ّ
على اتّخاذ خطوات جريئة في األشهر القادمة إليجاد ح ٍّل سلمي وعادل.
ّ
ال�سنة املا�ضية حركتني
 )1الهجرة و�إعادة االندماج :لقد خلقت �صعوبات ّ

يا�سي وم�صادرة
متناق�ضتني بني �أع�ضاء طائفتنا .فمن ناحية ف� َّإن ال ّتو ّتر ّ
ال�س ّ
الأرا�ضي والإغالقات قد دفعت الكثريين �إىل � ْأن ّ
يفكروا ِج ّد ًّيا بالهجرة.
ي�ستعدون الآن لعمل ذلكَّ � .إن الكثري من الأرا�ضي الّتي متّت
والبع�ض منهم
ّ
ٍ
خيارات �أقلَّ للعائالت الّتي
مل�سيحيني ،وهذا يرتك
ملكيتها
م�صادرتها تعود
ّ
ّ
نف�سها .وبالإ�ضافة �إىل م�صادرة الأرا�ضي ف� َّإن
ت�ستقر هنا
تريد � ْأن
ِّ
وتكو َن َ
َّ
�شخ�صي يف كني�ستنا .جورج
ملمو�سا ب�شكل
يا�سي قد �أ�صبح
ً
ال ّتو ّتر ّ
ٍّ
ال�س ّ
و�س ِج َن قبل يومني من �إعادة انت�شار
خ�رض 25عاما ،انتزع من بيت عائلته ُ
ملدة ثالثة
اجلي�ش ال
إ�رسائيلي .وبعد تدمري �أ�شياء كثرية يف بيت عائلته �سجن ّ
ّ
حمكوميته ثالثة �أ�شهر �أخرى
توجه �إليه � ّأية تهمة .وقد ُم ِّد َدت
�أ�شهر دون � ْأن ّ
ّ
جزءا من
�أي�ضا دون توجيه � ّأية تهمةَّ � .إن هذه ال ّتو ّترات
ت�ستمر يف كونها ً
ُّ
حياة طائف ِتنا.
ال�شباب
وثريني
الفل�سطينيني ّ
ومن ال ّناحية الأخرى ،ف� َّإن الكثريين من ال ّل ّ
ّ
وندعمهم
ن�شج ُع عود َتهم،
يرجعون بعد �إكمال درا�ستهم يف اخلارج .ونحن ّ
ُ
عملية �إعادة االندماج .وعلى املدى البعيد ف� َّإن بقاء ه�ؤالء الأفراد �أو عدمه
يف ّ
يعتمد على ثالثة عوامل:
مبنية على العدل مع �إ�رسائيل.
� ّأوالً :اال�ستقرار يف املنطقة وعالقة ّ

ال�شباب ا ّلذين يعي�شون هنا و�إعادة
ال�سلطة
الفل�سطينية على �إ�رشاك ّ
ثانياً :قدرة ّ
ّ
دمج �أولئك الّذين يعودون من اخلارج يف املجتمع ،و�أخريا ف� َّإن دور الكني�سة
جدا .وهذا العامل الأخري �سيكون ب�ؤرة
يف تزويد ه�ؤالء ّ
ال�شباب بر�ؤية ُمهِ ٌّم ًّ
وال�سنني القادمة.
خدمتنا يف الأ�شهر ّ
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�صف ال ّتثبيت لهذا العام ،وقد كانوا
ال�شبيبة :هناك �سبعة طلاّ ب يف ّ
 )2عمل ّ
جميعا يف �شهر متّوز.
يتم تثبي ُتهم
ً
يجتمعون منذ �شهر �أيلول .ونحن ن�أمل � ْأن ّ
وقد ا�شتملت بع�ض ن�شاطاتهم على رحالت �إىل القد�س واجلليل .لقد
لل�صغار ب�أمانة كلّ �أ�سبوع ،وذلك بف�ضل املع ّلمة
ا�ستمرت مدر�سة الأحد ّ
ّ
ال�شبيبة ،فقد �سافرت
تبادل
برنامج
من
كجزء
أي�ضا
�
و
ار.
ن�ص
كيتي
دة
ال�س ّي
ّ
ّ
ّ
ال�سنة ويف الوقت ذاته
هذه
أملانيا
�
إىل
�
ات
اب
وال�ش
باب
ال�ش
من
جمموعات
أربع
ّ
� ُ
ّ ّ
ّ
ال�شباب الأملان.
زارنا
العديد من ّ
ُ
َ

ولية يف
�سمي لدار ال ّندوة َّ
الد ّ
 )3افتتاح دار النّدوة ال َّدوليّة :لقد َّمت االفتتاح ّ
الر ّ
� 28أيلول �سنة  ،1995وكان � ّأول ن�شاطاتها ا�ست�ضافة م�ؤمتر عن اللاّ هوت
فل�سطينيون و�أملان .ومنذ
الهوتيون وباحثون
ياقي عقده
الفل�سطيني ّ
ّ
ّ
ال�س ّ
ّ
ذلك الوقت عقدت حلقات نقا�ش قبل وبعد عيد امليالد عن موا�ضيع مثل
�إعادة االنت�شار واالنتخابات .وقد ّ
ٍ
ذهني من
ع�صف
ت�شكلت �أي�ضا جمموعة
ٍّ
ّ ّ
حالية
مرة كلَّ �أ�سبوعني ملناق�شة موا�ضيع ّ
ال�سكان املح ّل ّيني والأجانب ،جتتمع ّ
ال�سياحة
متنوعة .ويف الوقت ذاته
ّ
ي�ستمر بيت �أبو جربان يف ا�ستقبال �أفواج ّ
ّ
ّ
ويتم �إعطاء درو�س يف اللغة والأدب
البديلة من الأملان و�أفواج �أخرىّ ،
ين للمجتمع .وت�شمل الإ�ضافات اجلديدة على ّ
هوا�ش،
الأملا ّ
الطاقم جيهان ّ
والدكتورة خلود �أبوديّة.
الدكتورة نهى خوري ّ
تانيا تبارهّ ،

 )4من�شورات جديدة :لقد َّمت ن�رش كتابني جديدين هذا العام« :متجذِّرون يف
أملانية .وهو الكتاب ال ّأول الّذي عمل
الأر�ض املق ّد�سة «وهو متوفّر بال ّلغة ال ّ
والهوتيون.
ولوثريون،
وفل�سطينيون ،كاثوليك
علمانيون �أملان
فيه معا
ّ
ّ
ّ
ّ
إجنليزية من الأ�صل
فل�سطيني» ا ّلذي مت ّْت ترجمته �إىل ال ّلغة ال
و�أي�ضا كتاب «�أنا
ّ
ّ
ين ون�رشته مطبعة  Augsburg Fortressيف �شهر � ّأيار  .1995وكان
الأملا ّ
ِ
الكتابان ناجحينْ ِ متاما.
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)5
متطوعني �أر�سلهم ق�سم
ال�سنة ثالثة
ّ
ّ
متطوعون �أجانب :لقد كان عندنا هذه ّ
الدكتور
إر�سالية
وثرية يف �أمريكا .لقد عا�ش ّ
إجنيلية ال ّل ّ
العاملية للكني�سة ال ّ
ّ
ال ّ
 Fred & Gloria Strickertيف بيت �أبو جربان من �شهر ت�رشين � ّأول ح ّتى
�شهر �شباط .وقد �ساعد كالهما يف العمل يف ال ُّنزل ودار ال ّندوة .و�إ�ضافة �إىل
كتابا عن الأكالت
ر�شحة للخدمة ّ
ذلك ف� َّإن  Gloriaوهي ُم ّ
ما�سية كتبت ً
ال�ش ّ
قليدية �سيكون متوفّرا خالل الأ�شهر القليلة القادمةَّ � .أما Fred
الفل�سطينية ال ّت ّ
ّ
ِ
ّ
الراهب
مرتي
�س
الق
مع
يعمل
كان
فقد
Wartburg
ة
ي
ل
ك
يف
بروفي�سو
وهو
ّ
ّ
ّ
ال�سنة القادمة.
ال�سياحة البديلة لبيت حلم،
و�سيتم ُ
ُّ
ن�رشه خالل ّ
على كتاب عن ّ
متدربة يف معهد اللاّ هوت يف معهد الهوت لوثر يف
 Beth Maekerوهي ّ
تطوعت يف كلٍّ من دار الندوة وكني�سة امليالد .ففي الكني�سة
ميني�سوتا وقد ّ
ِ
هني ون�شاطات
كانت ت�ساعد يف تنظيم اجتماعات جمموعة
الع�صف الذّ ّ
باحية.
مرتني يف خدمة الأحد ّ
ال�ص ّ
ال ّتثبيت .وقد قامت بالوعظ ّ
 )6النّ�شاطات االجتماعيّة :لقد د�أبت جمموعة من �أع�ضاء ّ
الطائفة مع عائالتهم
وال�صالة .وكانوا
ال�سبت لل ّت�سلية ّ
على االجتماع ب�شكل منتظم م�ساء يوم ّ
يف بع�ض الأحيان يتناولون وجبة طعام مع بع�ض ،ويف �أحيان �أخرى كانوا
يلعبون لعبة ال ّتمبوال .وكانوا ي�ستمعون �إىل املو�سيقا ،وكانت هناك حما�رضات
يف بع�ض الأحيان .ولقد �أثبت هذا �أ َّنه وقت ثمني لالجتماع.
عدة م�ؤمترات
ال�سنة املا�ضية يف ّ
 )7م�ؤمترات َدوليّة :لقد �شاركت وتك ّلمت يف ّ
عاملية :يف هولندا ويف م�ؤمتر عقده جمل�س الكنائ�س يف هولندة عن «اال�ستمراريّة
ّ
لل�ش�ؤون
وثري
العاملي ّ
وعدم اال�ستمراريّة» .يف تايوان ويف م�ؤمتر االتحّ اد ال ّل ّ
ّ
ال�سويد يف مدر�سة
ال ّ
آ�سيوية عن «الكيان ّ
يا�سي للكني�سة يف �آ�سيا» ،ويف ّ
ال�س ّ
�ستوكهومل للاّ هوت عن «الكني�سة والكتاب املق ّد�س و�إ�رسائيل».
 )8يوم الكني�سة الأملانيّة :لقد القى يوم الكني�سة يف هامبورغ يف �شهر حزيران
نفيذية ليوم الكني�سة � ْأن حتجز قاعة
مرة توافق ال ّلجنة ال ّت ّ
جناحا عظيما .فل ّأول ّ
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ويوما كاملاً
الفل�سطيني .وقد بد�أ ال ّنهار
ياقي
كاملة
ً
لق�ضية اللاّ هوت ّ
ّ
ّ
ال�س ّ
الراهب عن الو�صايا الع�رش،
َ
املقد�س ّ
بد ْر ٍ�س يف الكتاب ّ
قدمه ّ
الق�س د .مرتي ّ
قدمته
ثم عر�ض ّ
تبعه عرو�ض خمتلفة ّ
قدمتها ت�سع ن�ساء من مركزنا ال ِّن ْ�س ّ
ويَّ ،
فل�سطينية حلوايل � 300شخ�ص.
ال�س ّيدة انت�صار الوزير تاله وجبة غداء
�سعادة ّ
ّ
ويف بعد ّ
الظهر كانت هناك حلقة نقا�ش ا�شرتك فيها متك ّلمون خمتلفون مثل
اليوم
ال�سابق  Friedrichوالربوفي�سور  .Ottmar Fuchsواخ ُت ِت َم ُ
الربوب�ست ّ
بقدا�س تر�أَّ�سه املطران  .Huberولقد �شارك� 2000شخ�ص يف هذا اليوم،
ّ
للم�سيحيني
أهم
ال�صالة
وبعد يوم ّ
العاملي �سنة  ،94كان هذا احلدث ال ّ
ّ
ّ
الفل�سطينيني يعقد يف �أملانيا.
ّ
الر ّب
ال�سنة من �سفر مراثي ارميا (« :)3:22من �إح�سانات ّ
ونختتم هذا ب�آية ّ
راحمه ال تزول».
�أنَّنا مل نَ ْف َن لأ َّن َم َ
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1996

ي�ستمر برنامج مدر�سة الأحد للأطفال يف ال ّنمو وفيها �أكرث من
 )1مدر�سة الأحد:
ّ
ثلجية.
 90طفلاً  .وقد
ّ
ان�ضمت مع ّلمتان جديدتان :نيلي �أبو عيطة وناهدة ّ
ملدة �س ّتة �أ�سابيع.
يفية ّ
يف �صيف � 1996سرَ َّنا � ْأن ّ
نقدم برنامج املدر�سة ّ
ال�ص ّ
طالبا.
وقد �شارك بهذه املدر�سة ً 63

ن�صار
يتقدم ب�شكل ُم ْر ٍ
ال�شبيبة :ال يزال عمل ّ
 )2عمل ّ
ال�شبيبة ّ
وال�س ّيد طوين ّ
�ضّ .
املقد�س .و�أي�ضا
م�س�ؤول عنه؛ لأ َّنه ب�شكل
ر�سمي هو طالب يف ك ّل ّية الكتاب ّ
ّ
ال�سنة املا�ضية
ال�شباب� ،سافر فريقان من ّ
كجزء من برنامج تبادل ّ
ال�شباب يف ّ
�إىل �أملانيا وبراغ.
فل�سطينيون و�سبعة �أملان مم ّثلني
و�شابة ثمانية منهم
�شابا
ّ
�شارك فريق من ًّ 15
ّ
ملدة ع�رشة � َّأيام يف الفرتة بني  27كانون � ّأول  1995ح ّتى 6
عن ّ
ال�شبيبة ّ
ال�شباب .وقد ّ
نظم هذه ال ّندوة كلٌّ من
كانون ثاين �سنة 1996يف ندوة تبادل ّ
وثرية وّ LAKISA
(منظمة
دار ال ّندوة َّ
ولية يف بيت حلم وكني�سة امليالد ال ّل ّ
الد ّ
بروت�ستانتية يف جنوب �أملانيا تعمل مع طلاّ ب املدار�س) وقد ركّ زت
كني�سة
ّ
قيادية كلّ يف
ال ّندوة على ال ّتبادل ال ّثقا ّ
لل�شباب وحت�ضري ّ
يف ّ
ال�شباب لتوليّ �أدوارٍ ّ
أملانية
جمتمعه .ويف الفرتة بني ّ � 31-19أيار  1996ا�ست�ضافت املجموعة ال ّ
الفل�سطينية يف �شتوتغارت وبالوبيورن يف �أملانيا .وكان من بني
املجموعة
ّ
العرقية» و«�أ�ساليب
ع�صب وال ّنزعة
املوا�ضيع ال ّتي نوق�شت يف امل�ؤمتر« :ال ّت ّ
ّ
ال�شباب يف مواجهة العمل»
و«ديناميكيات املجموعة» و«تخطيط الربامج
ّ
ّ
ال�شباب لتبادالت
وت�شكيلها» وعن طريق ح�ضور هذا امل�ؤ متر َّمت حت�ضري ّ
امل�ستقبلية .وهذا امل�ؤمتر هو جزء من جهد املركز املتوا�صل
العاملية
ال�شباب
ّ
ّ
ّ
الفل�سطينية و�أي�ضا تعزيز
وال�شبيبة
أملانية ّ
لبناء ج�سور ال ّتفاهم بني ّ
ّ
ال�شبيبة ال ّ
ال�ش ّابة.
القيادة ّ
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وال�شبيبة
وم�ؤمتر براغ والّذي هو ال ّلقاء ال ّثالث بني �شبيبة نومربغ � -أملانيا ّ
نائي
ّ
الفل�سطينية هو � ّأول م�ؤمتر يعقد يف بلد حمايد .وقد عقد االجتماع ال ّث ّ
ِ
إجنيلية
ل
ا
الكني�سة
(من
فورمان
كري�ستيان
�س
زارالق
عندما
1994
�سنة
ال ّأول
ّ
ّ
ال�شباب حيث �أقاموا يف ُن ُزل
وثرية يف نومربغ) بيت حلم مع جمموعة من ّ
ال ّل ّ
آخر عقد يف نومربغ .وعقد امل�ؤمتر ال ّثالث
ؤمتر م� ٌ
ؤمتر � ُ
�أبو جربان .وتال هذا امل� َ
�شيكية من  30-20متّوز �سنة .1996والهدف
اجلمهورية ال ّت
يف براغ يف
ّ
ّ
ال�سابقني ،هو تقوية العالقات ما
من وراء هذا امل�ؤمتر ،كما هو يف امل� ْ
ؤمتري ِن ّ
بني �شبيبة بيت حلم و�شبيبة مدينة نومربغ .وقد ا�شتمل برنامج م�ؤمتر براغ
على حما�رضات واجتماعات ونقا�ش ورحالت زيارة معامل املدينة.
مرة يقوم يوم كني�سة القد�س ،وهو
 )3يوم الكني�سة امل�سكو ّ
ين يف بيت حلم :ل ّأول ّ
أملانية ودير رقاد
حدث م�سكو ّ
ين بني �أع�ضاء كني�سة الفادي ال ّناطقني بال ّ
وثرية يف
إجنيلية ال ّل ّ
ّ
ال�س ّيدة العذراء ،بعقد بع�ض جل�ساته يف كني�سة امليالد ال ّ
الروم الكاثوليك.
بيت حلم ودار ال ّندوة َّ
الد ّ
ولية .وقد �شاركت فيه كني�سة ّ
إ�سالمي وا ّلذي
م�سيحيا يف جمتمع �
ق�ضية � ْأن تكون
ّ
وت�ضمن احلدث ندوة عن ّ
ًّ
ٍّ
�أداره الربوب�ست رونيكر .وبعد ال ّندوة انق�سم احل�ضور �إىل جمموعات نقا�ش.
وثرية وتال
وبعد ذلك �أُقيمت �صالة
إجنيلية ال ّل ّ
م�سكونية يف كني�سة امليالد ال ّ
ّ
عر�ضا
ت�ضمن حفل اال�ستقبال
ذلك حفل ا�ستقبال جلميع احل�ضور .وقد
ً
ّ
ال�س ّيد وليام قنواتي من بيت حلم.
مو�سيقيا ّ
قدمه عازف البيانو ّ
ًّ

 )4م�رشوع دار الكلمة :يف �آخر اجتماع للجنة ال ّتن�سيق لل ّتعاون
قدم ِ
الراهب اقرتاحا بخ�صو�ص
املنعقد يف � َّأيار ّ ،1996
الق ّ
�س د .مرتي ّ
قافية.
ت�أ�سي�س دار الكلمة �أو �
للدرا�سات ّ
أكادميية فل�سطني ّ
ينية وال ّث ّ
الد ّ
ّ
ولية يف بيت
وم�رشوع دار الكلمة هو امتداد
طبيعي لعمل دار ال ّندوة َّ
الد ّ
ّ
الكن�سي تب ّني هذا امل�رشوع على �أ َّنه م�رشوع للكني�سة
وقرر املجل�س
حلمّ .
ّ
قررت الكني�سة
وثرية يف ال ّ
إجنيلية ال ّل ّ
ال ّ
أردن وفل�سطني .وكخطوة �أوىلّ ،
()COCOP
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أكادميية قد بد�أت �أي�ضا .وقد كان املهند�س
املرحلة الثّانية املتع ّلقة ببناء باقي ال
ّ
الهند�سي
الربوفي�سور باولو بورتوغي�سي ،الّذي ك ّلف بعمل ال ّت�صميم
ّ
أكادميية قد زار فل�سطني يف بداية �شهر ني�سان �سنة  ،1997و�أثناء وجوده
لل
ّ
أكادميية .ومن بينها كان جبل
هنا زار مواقع خمتلفة ممكنة لبناء باقي �أق�سام ال
ّ
الفل�سطينية،
ال�سلطة
�أبو مرير .على � ّأية حال ،فهذا املوقع هو حتت �سيطرة ّ
ّ
واملفاو�ضات جارية لر�ؤية � ْإن كان من املمكن �إعادة هذا اجلبل �إىل مالك
عي .وكان اخليار ال ّثاين للموقع ا ّلذي زاره البوفي�سور بورتوغيزي
الأر�ض ال�شرّ ّ
هو موقع طاليطا قومي يف بيت جاال.
أكادميية.
تقدم الأر�ض لبناء ال
وثرية يف ال ّ
أردن وفل�سطني � ْأن ّ
إجنيلية ال ّل ّ
ّ
ال ّ
ملدة
حكومي
وكان هناك دعم
حما�سي لهذا امل�رشوع ،فقد عقد اجتماع ّ
ّ
ّ
الرئي�س عرفات يف �أريحا يف  27ت�رشين ثاين �سنة  .1996وقد
�ساعة مع ّ
الرئي�س عرفات حما�سا كبريا لهذا امل�رشوع .وح�رض هذا االجتماع
�أبدى ّ
ن�صار والربوب�ست راينكر ِ
�س د .مرتي
ال�س ّيد كوبلر واملطران نعيم ّ
والق ّ
ّ
ال�س ّيد
الراهب
ّ
والدكتور �سامي م�س ّلم .وقد �أبدى حمافظ بيت حلم ّ
ّ
أكادميية
و�ستقدم ال
وبلدية بيت حلم دعمهما لهذا امل�رشوع.
اجلعربي،
ّ
ّ
ّ
ثالثة برامج:
ِ
قافية
الد
را�سات ّ
�أ ) ّ
يني َة وال ّث ّ
الد ّ
ٍ
�سياقي
الهوت
برنامج
ب)
َ
ّ
والفن
مركزا للمو�سيقا
جـ) ً
ّ

و�سيتم تطبيق امل�رشوع على مراحل عديدة .املرحلة الأوىل قد ّمت البدء بها.
ّ
�ستتحول �إىل
وثرية والّتي
وهذه املرحلة هي ترميم عمارة مدر�سة بيت حلم ال ّل ّ
ّ
ّ
الهند�سي الكامل
املخطط
و�سيتم االنتهاء من و�ضع
والفن.
مركز للمو�سيقا
ّ
ّ
ّ
لرتميم العمارة مع نهاية �شهر ني�سان 1997و�ستنتقل املدر�سة �إىل موقع
جديد.

1997

التّح�ضري ل�سنة 2000

نوي حتت هذا العنوان حيث � َّإن «بيت حلم
�أو ُّد � ْأن �أُ ِّ
ال�س ّ
قد َم هذا ال ّتقرير ّ
 »2000هي مركز كرازتنا وعملنا.

ملدة خم�سة �أ�سابيع وقد
ال�صيفيّة:
يفية لعام ّ 1997
املدر�سة ّ
ا�ستمرت املدر�سة ّ
ال�ص ّ
ّ
أملانيتان هماRenate :
�شارك فيها  65طفال و 12مع ّل ًما ومع ّلمة،
ّ
ومتطوعتان � ّ
ال�سنة «بيت حلم .2000
 Heickeو .Miriam Happekوكان عنوان هذه ّ
عدة
املقد�س واملو�سيقا
والفن معامل هذه العنوان من ّ
وقد �أبرزت ق�ص�ص الكتاب ّ
ّ
ٌ
�ض عند انتهاء املدر�سة ح�رضهما �أهايل الأطفال وبع�ض
اح .و�أُقيم
ومعرِ ٌ
َن َو ٍ
احتفال َ
طول متوفّر عند ّ
�أع�ضاء ّ
الطلب.
الطائفة .يوجد تقرير ُم َّ

زيارة املعلّمني �إىل �أملانيا :خالل الفرتة ما بني  24-5من �شهر حزيرانّ ،
نظمت
بالتعاون مع مدر�سة  Wilhem-Loeheيف
دار ال ّندوة َّ
ولية يف بيت حلم ّ
الد ّ
تربوية
وجمعية «كولون  -بيت حلم املدينتني ال ّتو�أمني» زيارة
Nuerenburg
ّ
ّ
وثرية يف بيت حلم �إىل �أملانيا .وقد كان الهدف من
إجنيلية ال ّل ّ
ملعلمي املدر�سة ال ّ

146

ميالد كني�سة  -تاريخ كني�سة امليالد الإجنيلية اللوثرية يف بيت حلم

الروابط ما بني مدر�ستنا يف بيت حلم ومدر�سة  Nurenburgمن
ّ
الزيارة تقوية ّ
ناحية ومن ناحية �أخرى لإعطاء املع ّلمني الفر�صة لزيارة مدار�س خمتلفة يف �أملانيا
حمطات َت َوق ٍ
تربوية حديثة .وكانت هناك ثالث ّ
ُّف خالل
تطبق مفاهيم و�أ�ساليب
ّ
ّ
الرحلة:
هذه
ّ

عدة م� ّؤ�س�سات
املحطّة الأوىل كانت يف مدينة كولون حيث قاموا بزيارة ّ
عائالت معلمي
تربوية ،واملحطّة الثّانية كانت يف  Nuerbergحيث ا�ست�ضافت
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
مدر�سة  Wilhem-Loeheاملعلمني من بيت حلم ،وهناك متكن املعلمون من
تربوية للكبار يف بفاريا .وكان من
عدة م� ّؤ�س�سات
ال�صفوف ،وكذلك ّ
زيارة ّ
ّ
الرحلة زيارة مدر�سة للأطفال ا ّلذين يعانون من
�أبرز �أحداث يف هذا اجلزء من ّ
ال�شما�س Johannes
الربو يف  .Brechtesgardenويف يوم الأحد ا�ست�ضاف ّ
ّ
الرحلة كان  Leipzigحيث ح�صل
 Friedrichاملجموعة .واملحطّة الثّالثة من ّ
َح َدثان :ال ّأول زيارة  »»Evangelisches Schulzentrumوهي مدر�سة
إجنيلية ُبنيت بعد توحيد �شطري �أملانيا ،وال ّثاين كان اال�شرتاك يف يوم الكني�سة
� ّ
إجنيلية.
ال ّ
الزيارة خطوة نحو تطوير �أفكار جديدة وحت�ضري املع ّلمني
لقد كانت هذه ّ
ّ
املخطط لها يف بيت حلم.
موذجية
يف بيت حلم للمدر�سة ال ّن
ّ

كونان من  16فردا) برحلتني �إىل
تبادل ّ
ال�شبيبة مع �أملانيا :قام فريقان من �شبيبتنا ُ
(م ّ
�أملانيا ،واحدة �إىل  Hessenو�أخرى �إىل  Cologneو .Meissen
وثرية مع
طوائف �شقيقة :يف ّ � 18أيار �سنة  ،1997احتفلت كني�سة امليالد ال ّل ّ
إجنيلية يف مدينة Maichingen
ّ
الق�س  Reinhard Troesterو�أع�ضاء الكني�سة ال ّ
ن�صار بهذه
نوية العا�رشة لت�آخيهما .وقد �ألقى العظة املطران نعيم ّ
ال�س ّ
بالذّ كرى ّ
قدمت كلٌّ من ّ
الطائفتني الواحدة �إىل الأخرى
املنا�سبة ،وكعالمة على �رشاكتنا ّ
ال�صالة بحفل ا�ستقبال ح�رضه �أكرث من
الربا ّ
ين ،واختتم احتفال ّ
طقم �أواين الع�شاء ّ
� 100شخ�ص.
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ال�شكر ،ا�ست�ضافت
ويف يوم الأحد  5ت�رشين � ّأول ،والّذي ت�صادف مع عيد ّ
وثرية يف بول�سون يف والية
الراعي ّ
ال�صالح ال ّل ّ
كني�سة امليالد فوجا من كني�سة ّ
الرحلة
مونتانا يف الواليات امل ّتحدة بقيادة ّ
الق�س  .Paul Rowoldونتيجة لهذه ّ
أخوة بني ّ
الطائفتني.
نمَ َْت عالقة � ّ

عما قريب مبرور
م�رشوع بيت حلم � :2000سوف حتتفل مدينة بيت حلم ّ
امل�سيحية .وقد كانت هناك �أفكار عديدة بخ�صو�ص ما يجب
2000عام على
ّ
عمله يف هذه املنا�سبة .وكانت ر�ؤيتنا منذ البداية � ْأن ن�ؤكّ د على �إعادة ت�أهيل
ال�ضغط من
ال�سنتني املا�ضيتني كنت �أنا
�شخ�صيا �أُ�شارك يف ّ
املدينة القدمية .ويف ّ
ًّ
أملانية
�أجل هذه
ال�س ّ
الق�ضية .وقد تب ّنت كلٌّ من احلكومة ّ
ويدية واحلكومة ال ّ
ّ
ترميم كامل املنطقة ما بني �ساحة املهد و�ساحة املدب�سة .وبذلك �أ�صبح هناك
وثرية ،ونتيجة لذلك؛ ف� َّإن امل�ساحة الّتي
توا�صل ما بني كني�سة املهد والكني�سة ال ّل ّ
تتو�سع ،ومن املتو ّقع
ال�س ّياح بزيارتها عند قدومهم �إىل بيت حلم �سوف ّ
�سيقوم ّ
جزءا منتظما من ّ
ال�س ّياح
� ْأن ت�صبح كني�ستنا يف بيت حلم ً
الطريق ا ّلذي �سي�سلكه ّ
لدى زيارتهم لبيت حلم.

حاليا بطباعة كُ ِّتيب دليل
دليل بيت حلم :تقوم دار ال ّن�رش  Palmyraيف هايدلربغ ًّ
الكتاب �أنا والربوفي�سور
أملانية .وقد كتب هذا
بيت حلم بال ّلغتني ال
َ
ّ
إجنليزية وال ّ
ال�صور
املتحدة .وقام ب�أخذ ّ
 Fred Strickertمن ك ّل ّية  Wartburgيف الواليات ّ
أرمني  .Garo Nelbedianويتناول هذا الكتاب تاريخ مدينة بيت حلم
املُ ِّ
�صور ال ّ
ويعطي انطباعا عن ثقافة وحياة ّ
�سكانها.
ين  Jan Peter Hampleهو ف ّنان مقيم عندنا منذ ثالثة
فناّن مقيم :الف ّنان الأملا ّ
بالر�سم على �سقف وجدران القبو
�أ�شهر ،وقد ّ
تربع مبهارته وموهبته ب� ْأن يقوم ّ
ا ّلذي �سيكون ق�سما من مركز الفنون ِ
واحل َرف الّذي �سيفتتح يف عيد امليالد �سنة
 1998كق�سم من م�رشوع دار الكلمة.
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نُ ُزل �أبو جربان :افتتح ُن ُزل �أبو جربان يف عيد امليالد �سنة  ،1992و�أ�صبح م�رشوعا
يا�سي يف املنطقة
رئي�سا ُم ِد ًّرا ّ
ً
للدخل لكني�ستنا .ولكن ب�سبب عدم اال�ستقرار ّ
ال�س ّ
ال�سنتني املا�ضيتني ف� ّإن ن�سبة ال ُّن َزالء الّتي و�صلت �سنة � 1995إىل حوايل %50
يف ّ
معدل
قد انخف�ضت �إىل � %24سنة  1996و�إىل ن�سبة � %25سنة  .1997وكان ّ
املالية حوايل 50.000
الإلغاء يف كلّ �سنة حوايل  %18وبذلك بلغت خ�سارتنا ّ
ال�سنة .على � ّأية حال ف�إ َّننا ن�أمل � َّأن ن�سبة ال ُّن َزالء �سرتتفع �أكرث
دوالر �
أمريكي يف ّ
ّ
خالل احتفاالت بيت حلم ْ � ،2000أي  .2001-1999ومن �أجل ال ّتخطيط
ال�س�ؤال :كم َمرفقًا من َمرافق ال ُّن ُزل ميكن لكني�ستنا � ْأن تتعامل
اال�سرتاتيجي يبقى ّ
ّ
خ�صية ولي�س عن
معها؟ حيث � َّإن جميع الأفواج ت�أتي عن طريق اال ّت�صاالت ّ
ال�ش ّ
وال�سفر.
ال�سياحة ّ
طريق وكاالت ّ

ال�ساحة ال�شرّ قية :لقد كان هذا امل�رشوع على قائمة ّ
كميلية منذ
الطلبات ال ّت
عمارة ّ
ّ
ولية
ويدية َّ
ال�س ّ
�سنة  .1993ويف �سنة 1994متكنت  CSMعن طريق الوكالة ّ
الد ّ
ويتو ّقع � ْأن ينتهي العمل يف
لل ّتطوير (�سيدا) � ْأن
جتمع الأموال لبدء �أعمال البناءُ .
ّ
أمريكي) يف نهاية هذا
إجمالية 150.000دوالر �
امل�رشوع (الّذي تبلغ كلفته ال
ّ
ّ
العام .وتت أ� ّلف العمارة من طابقني .وتبلغ م�ساحة ّ
رتا
الطابق ال ّأول  72.14م ً
مرب ًعا .وتبلغ م�ساحة ّ
الطابق
إ�ضافية حتته م�ساحتها  120م ً
رتا ّ
ّ
مرب ًعا مع خمازن � ّ
يتكون من ثالث غرف .وقد ّمت �إ�ستعمال
ال ّثاين �أي�ضا  72.14م ً
رتا ّ
مرب ًعا وهو ّ
ّ
ولية .وهناك
الطابق ال ّثاين للمعهد
الوطني للمو�سيقى بال ّتعاون مع دار ال ّندوة َّ
الد ّ
ّ
م�سجلون يف معهد املو�سيقا وي�ستفيدون من براجمه.
 73طفال
ّ

� ّأما بخ�صو�ص ّ
الدكاكني
يتم ت�أجري ّ
أ�صلية � ْأن ّ
الطابق ال ّأول فقد كانت الفكرة ال ّ
ال�صعب
الثالثة كلٌّ على ِحدة .ولكن بعد � ْأن ّمت اكت�شاف بئر حتته� ،أ�صبح من ّ
بلدية
ت�أجري كلّ دكان وحده ،و�إ�ضافة �إىل ذلك ف� َّإن امل�ساحة املحيطة به �أعلنتها ّ
ال�سياحة ،و�ستقوم �سيدا وGTZ
بيت حلم �شارعا للم�شاة ّ
�سيتم و�ضعه على طريق ّ
جزءا من كلية
بت�أهيلة .و�أخريا ،ف� َّإن امل�ساحة ا ّلتي بجانب ّ
الدكاكني �سوف تكون ً
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الفنلندية
اخلارجية
والفن وا ّلتي تمُ ِّولها وزارة
دار الكلمة الّتي �سرتكّ ز على املو�سيقا
ّ
ّ
ّ
ال�سويد .لذلك ،و�سيقوم دكّ ان الفنون ِ
الفن
واحل َرف ببيع قطع ّ
إر�سالية ّ
وكني�سة � ّ
واحل َرف امل�صنوعة بيد ف ّنانني ِ
ِ
وح َرفيني حم ّل ّيني �إذا ما توافرت الأموال .و�سيفتتح
الدكان يف عيد امليالد .1998
ّ

1998

حتديات عظيمة وفر�ص ال تنتهي ،وهذي هي
لقد كانت �سنة � 1998سنة ّ
�أبرز �أحداثها:
ملدة خم�سة �أ�سابيع وكان مو�ضوع
ال�صيفيّة:
يفية ّ
املدر�سة ّ
ا�ستمرت املدر�سة ّ
ال�ص ّ
ّ
الفل�سطينية» .وكانت بع�ض �أبرز �أحداثها لهذا العام ق�ص�ص
وية
ال�سنة ُ
«اله ّ
هذي ّ
ّ
عبية .وقد ح�رض هذه املدر�سة
الفن واملو�سيقا والأكالت ّ
الكتاب ّ
املقد�سّ ،
ال�ش ّ
 65طفلاً ترتاوح �أعمارهم بني � 14-4سنة ،وعمل فيها  12مع ّل ًما ومع ّلمة.
أملانية واحدة هي .Renate Heicke
وقد �شاركت يف هذ ه املدر�سة
ّ
متطوعة � ّ
عائلية �شارك فيها �أهايل الأطفال و�أع�ضاء من
واختتمت املدر�سة بخدمة �صالة
ّ
ّ
أملانية متوفّر عند
الطائفة .وتالها َمعرِ �ض واحتفال .يوجد تقرير ُم ّ
ف�صل بال ّلغة ال ّ
ّ
الطلب.
و�شابة.
�شابا
ّ
�صف التّثبيت :بد�أ ّ
ّ
�صف تثبيت جديد يف بداية �سنة  1988مع ًّ 12
روحية يف �شهر �آب �سنة  1998تخ ّللها جولة على خطوات
وقد �أُقيمت ريا�ضة
ّ
و�سيتم ال ّتثبيت يف
ف.
ال�ص ّ
امل�سيح ّ
ملدة ثالثة � ّأيام ،وكانت هذه �أبرز �أحداث هذا ّ
ّ
متّوز �سنة .1999
متخ�ضت عالقة ال�شرّ اكة بني كني�سة
جوقة �أجرا�س كني�سة امليالد اللّوثريّة :لقد ّ
امل�شيخية الأوىل وطائفتنا عن ت�أ�سي�س جوقة �أجرا�س كني�سة امليالد
ايفان�ستون
ّ
وثرية .فقد زارت كني�ستنا يف �شهر كانون � ّأول جوقة �أجرا�س كني�سة ايفان�ستون
ال ّل ّ
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الغالبية من تلك احلاالت لي�س لديها ت�أمني
فورية .على � ّأية حال؛ ف� ّإن
طب ّية ّ
ّ
عناية ّ
أولية لهذا
�صح ّي .وقد َّ
ّ
قد َمت عائلة  Burnsمن الواليات امل ّتحدة الأموال ال ّ
ال�صندوق  12حالة معظمهم من الأطفال
ال�صندوق .وكان امل�ستفيدون من هذا ّ
ّ
ال�شيوخ.
�أو ّ
الرابع من كانون � ّأول  1999وح ّتى عيد الف�صح
م�رشوع بيت حلم  :2000يف ّ
ألفية
�سنة � 2001سوف حتدث �أحداث كثرية يف مدينة بيت حلم لالحتفال بال ّ
أكادميية دار الكلمة هما
ولية يف بيت حلم و�
ال ّثانية مليالد ي�سوع ،ودار ال ّندوة َّ
ّ
الد ّ
فعال يف
�رشيكان رئي�سان يف احتفاالت بيت حلم  2000و�ست�شاركان ب�شكل ّ
هذه الأحداث.
وقدمت
امل�شيخية الأوىل بقيادة قائد اجلوقة اندريا هانديل
والق�س ديفيد هانديلّ ،
ّ
ّ
ملدة �أربعة
مو�سيقيا ح�رضه �أكرث من 250
عر�ضا
�شخ�صا .وقد �أُقيمت ور�شة عمل ّ
ً
ًّ
تدربوا على قرع الأجرا�س .وقد
� ّأيام �شارك فيها  12من �أفراد �شبيبة طائفتنا الّذين ّ
ال�سنة احتفاال بوحدتنا يف امل�سيح .و�أُقيم
ّمت تقدمي عر�ض م�شرتك مذهل ليلة ر�أ�س ّ
وثرية يوم الأحد  18ني�سان .1999
عر�ض �آخر جلوقة �أجرا�س كني�سة امليالد ال ّل ّ
الراهب و�شاركت يف
وقبل جميء الكني�سة الأخت ،ح�رضت ّ
ال�س ّيدة جنوى ّ
مالية .وهي
ملدة �سبعة � ّأيام لقيادة جوقة الأجرا�س يف كاروالينا ّ
ور�شة عمل ّ
ال�ش ّ
تقوم بقيادة جوقة الأجرا�س منذ كانون ثاين .1999

وقد ّمت ال ّت ّربع لكني�ستنا بثالث جمموعات؛ ثمانية من الأجرا�س لبدء � ّأول
ليتم
جوقة �أجرا�س يف فل�سطنيَّ � .إن جوقة الأجرا�س هي � ّ
أولوية لكني�سة امليالد ّ
امل�شيخية الأوىل
الكن�سيةَّ � .إن تعميق العالقة بني الكني�سة
ا�ستثمارها يف املو�سيقا
ّ
ّ
وكني�سة امليالد هي مثال ممتاز ّ
للطوائف املت�شاركة.
طب ّي �صغري؛ ل ّأن
ّ
ال�صندوق الطّبّ ّي :ر�أت العمدة � َّأن هناك حاجة لإن�شاء �صندوق ّ
تهدد احلياة داخل وخارج طائفتنا وتتط ّلب
�ضية الّتي ّ
هناك الكثري من احلاالت املَ َر ّ

دليل عن بيت حلم :ن�رشت دار ال ّن�رش ( )Palmyraيف هايدلربغ � -أملانيا �سنة
إجنليزية
كتيبا بعنوان «بيت حلم  -2000املا�ضي واحلا�رض» بال ّلغتني ال
ّ
ِّ 1999
قمنا �أنا والربوفي�سور  Fred Strickertمن ك ّل ّية  Wartburgيف
أملانية .وقد ْ
وال ّ
ال�س ّيد Garo
ال�صور
الواليات امل ّتحدة بت�أليفة ،وقام بالتقاط ّ
ِّ
أرمني ّ
امل�صور ال ّ
ين
الرئي�س يا�رس عرفات والوزير الأملا ّ
 .Nelbedianوقد ّ
قدم للكتاب كلٌّ من ّ
ال�سابق  .Hans Juergen Wischnewskiويتناول الكتاب تاريخ املدينة ويعطي
ّ
�ض الكتاب يف معر�ض فرانكفورت
�صورة عن ثقافة وحياة �سكانها .وقد ُعرِ َ
الدو ّ
جيدة .وهو �أي�ضا �ضمن
يل للكتب ونال ا�ستح�سانا كبريا وتغطية �
َّ
إعالمية ّ
ّ
قائمة �أمازون ،وهي �أكرب م�ستودع كتب يف العامل على االنرتنت .وقد ِب َيعت
مهتم بطباعة ن�سخة منه
 3000ن�سخة يف � ّأول �أربعة �أ�شهر من ن�رشه .والفاتيكان ٌّ
إيطالية.
بال ّلغة ال ّ
قرر �أع�ضاء العمدة مدفوعني بت�صميمهم على
العربي
الأدب
امل�سيحي :لقد ّ
ّ
ّ
امل�سيحي.
العربي
وثريني � ْأن يبد�أوا بن�رش الأدب
وحي ل ّل ّ
اال�ستثمار يف ال ّن ّ
مو ّ
ّ
ّ
الر ّ
أربعا وع�رشين عظ ًة من عظاته مت ّثل
وطلب من املطران نعيم ّ
ن�صار � ْأن يختار � ً
ن�رشها لت�صبح يف متناول ال ّنا�س.
يتم ُ
�سنوات خدمته ال  24يف بيت حلم؛ لكي َّ
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ال�س ّيد فهد �أبوغزالة � ْأن يرتجم كتابي مارتن لوثر عن
ويف الوقت ذاته ّ
تطوع ّ
العربية .والكتابان الآن حتت
ال�صالة وال (« )Magnificatتعظم» �إىل ال ّلغة
ّ
ّ
ّ
الطبع.
	� ّإن هذا يظهر بو�ضوح �إمكانات ال ّنا�س املتقاعدين والّتي ميكن � ْأن ت�ستعمل
مللكوت اهلل.
دور الطّائفة اللّوثريّة الفل�سطينيّة يف القرن احلادي والع�رشين :يبدو � َّأن تركيبة
الزمن وبال ّتايل فهي
وثرية يف ال ِّ
أردن وفل�سطني قد عفا عليها ّ
إجنيلية ال ّل ّ
الكني�سة ال ّ
حتديات القرن احلادي والع�رشين .وقد متّت مناق�شة هذا
غري قادرة على مواجهة ّ
عدة �أ�سئلة مثل :ما
املو�ضوع يف كثري من اجتماعات عمدة الكني�سة و ّمت طرح ّ
العالقة بني طائفة بيت حلم ّ
وثرية الأخرى؟ ما عالقتها مع املجمع
والطوائف ال ّل ّ
الكن�سي واملجل�س
الكن�سي؟ ما دور املطران واملجمع
الكن�سي واملجل�س
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
قويا بالقيادة
�شعورا
ق
ق
نح
كيف
ة؟
ي
ل
املح
املدر�سة
يف
ائفة
الط
دور
ما
؟
الكن�سي
ّ
ًّ
ّ
ّ
وحي؟ ما
الر
مو
ن
ال
ي
تقو
أو
�
تعيق
أن
�
الكني�سة
لرتكيبة
ميكن
كيف
أع�ضاء؟
بني ال
ْ
ّ
ّ َّ ّ ّ
مهمة ّ
وثرية يف فل�سطني القرن احلادي والع�رشين؟ ما دور ال ّتمويل يف
الطائفة ال ّل ّ
ّ
أردن
وثرية يف ال ّ
إجنيلية ال ّل ّ
كلّ ما �سبق ذكره؟ � ّإن هذه الأ�سئلة ال تواجه الكني�سة ال ّ
وفل�سطني فح�سب ،بل تواجه كلّ ّ
امل�سيحية يف �سائر �أنحاء العاملَّ � .إن
الطوائف
ّ
أردن
وثرية يف فل�سطني وال ّ
إجنيلية ال ّل ّ
تبادل املعلومات واخلربات بني الكني�سة ال ّ
أهم ّية ملنفعة اجلميع.
و�رشكائها يف جلنة ال ّتن�سيق لل ّتعاون بالغ ال ّ

معدل عدد ال ّنزالء
نُ ُزل �أبو جربان :لقد القى بيت �أبوجربان �سنة  1998زيادة يف ّ
من  %25يف �سنة � 1997إىل  %43يف �سنة  .1998و�سيغلق ُن ُزل �أبو جربان
لوثرية .على � ّأية
اعتبارا من �شهر �آب  1999لي�ستعمل ب�شكل م�ؤ ّقت كمدر�سة
ّ
حال ،فقبل �إعادة فتحه يف �شهر �أيلول �سنة� 2000سوف تدعو احلاجة �إىل �أعمال
ترميم وتطوير.
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1999

حتديات عظيمة ويف
كانت �سنة  1999بداية �سنة اليوبيل .وكانت وقت ّ
إمكانيات ال تنتهي .لقد �شعرنا بعبء اخلدمة ويف الوقت ذاته
الوقت نف�سه �سنة �
ّ
اختربنا بركات اهلل وحمايته .وها هي بع�ض �أبرز �أحداثها:
و�شابة
�شابا
ّ
التّثبيت :يف � 26أيلول قمت �أنا واملطران منيب يونان بتثبيت ًّ 12
ملدة �سنتني
وثرية .وكان هذا الفوج قد تل ّقى درو�س ال ّتثبيت ّ
يف كني�سة امليالد ال ّل ّ
خا�ص
روحية والعمل مع هذا الفوج ب�شكل
تقريباَّ � .إن ال ّتعليم والقيام بريا�ضة
ّ
ّ
تثبتوا يف
كان م�صدر �رسور وت�شجيع لنا جميعا .و�أ�ستطيع � ْأن �أقول ب�صدق �إ َّنهم ّ
�إجنيل ي�سوع امل�سيح و�أ َّنهم متجذّ رون يف الكني�سة ون�شيطون يف حياة ّ
الطائفة.
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وثرية الّتي ت� ّأ�س�ست �سنة 1998
جوقة الأجرا�س :جوقة �أجرا�س كني�سة امليالد ال ّل ّ
ت�ستمر يف كونها م�صدر
امل�شيخية الأوىل،
نتيجة ل�رشاكتنا مع كني�سة ايفان�ستون
ّ
ّ
قدمت جوقة الأجرا�س عرو�ضا يف �أربع
فرح وجتديد يف حياتنا ال ّل
يتورجية .وقد ّ
ّ
يتورجي
منا�سبات �سنة  1999مبا يف ذلك �أم�سية عيد امليالد .لقد كان ال ّتجديد ال ّل
ّ
هرية.
مرتني يف اجتماعات العمدة ّ
ال�ش ّ
مو�ضوع متّت مناق�شته ّ

أملانية ال ّثانية  ZDFبنقل وقائع خدمة �أم�سية عيد
خدمة عيد امليالد :قامت القناة ال ّ
ومبا�شرَ ا .وقد �شاهد اخلدمة �أكرث من  1,5مليون
حيا ُ
امليالد �سنة  1999ب ًّثا ًّ
عدة ر�سائل عرب
جدا؛ فقد و�صلتنا ّ
إيجابيا ّ
م�شاهد .وكان ال ّتجاوب معها � ًّ
أحب الكثري من
الربيد الإلكرتو ّ
متنوعة .وقد � َّ
والر�سائل من �أماكن ّ
ين والفاك�س ّ
امل�شاهدين عر�ض جوقة الأجرا�س والعظة وال ّليتورجيا .وقد ّمت عر�ض فيلم قبل
اخلدمة يركّ ز على خدمتنا وعملنا.

تخرجت الآن�سة مروة نا�رص ،وهي ع�ضوة يف
مروة نا�رص :يف �صيف ّ 1999
وثرية ،من مدر�سة ال�شرّ ق الأدنى للاّ هوت .ويف �أيلول 1999
كني�سة امليالد ال ّل ّ
مهام �أخرى .وقد قامت
عني املطران مروة للعمل مع طائفة بيت حلم ،من جملة ّ
عام .وقد قامت
جيد مع ّ
�سيتم تثبيتها ،و�أي�ضا مع ّ
ال�شبيبة ب�شكل ّ
ال�شبيبة ا ّلتي ّ
بعمل ّ
مرات يف � ّأيام الأحد و�شاركت يف اجتماعات عمدة الكني�سة.
بالوعظ ّ
عدة ّ

زيارة �أع�ضاء العمدة لأملانيا :بناء على دعوة من �شقيقتنا طائفة م�شنغنّ ،مت تنظيم
رحلة لأع�ضاء العمدة مع عائالتهم (� 25شخ�صا) �إىل �أملانيا وذلك خالل �شهر
الربوت�ستانتي
حزيران �سنة  .1999وقد �شاركت املجموعة يف يوم الكني�سة
ّ
ين ،و�أم�ضت �أ�سبوعا مع امل�ضيفني يف قرية لال�ستجمام على جبال الألب
الأملا ّ
جيد للعالقة الأ�صيلة بني
وابيةَّ � .إن �رشاكتنا ا ّلتي عمرها ً 12
ّ
عاما هي مثال ّ
ال�س ّ
ّ
الطوائف.
امل�سيحية من
ال ّزواج بني الثّقافات :لقد �شعرنا يف كني�ستنا بنتائج العوملة والهجرة
ّ
�ست زيجات خالل عام 1999
الزيجات بني ال ّثقافات .فمن بني ّ
خالل عدد ّ
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لفل�سطينيني من كال ّ
والزيجات الأربع الباقية
كانت اثنتان فقط منهما
الطرفنيّ .
ّ
ومن�ساوي)،
ين
تزوجتا من �
كانت كما يلي :فتاتان
أوروبينيِ (�أملا ّ
ّ
فل�سطينيتان ّ
ّ
ّ
وفلبينية).
(فيتنامية
أمريكيتني
آ�سيويتني �
رجالن
تزوجا من فتاتني � ّ
فل�سطينيان ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وخا�صة بني
فل�سطينية كربى،
ال�شابّة :ال يزال الإ�سكان م�شكلة
الإ�سكان للأزواج ّ
ّ
ّ
ال�ش ّابة .وقد ّ
ال�ش ّابة �أنف�سهم ليبد�أوا م�رشوع
نظم العديد من الأزواج ّ
الأزواج ّ
وثرية يف بيت حلم.
�إ�سكان قريب من املقربة ال ّل ّ
م�ساعدة املحتاجني :تبقى م�ساعدة املحتاجني واحدة من االهتمامات الكربى يف
اجتماعية
املهددة للحياة ،وحاالت
�ضية ّ
ّ
خدمتنا .هناك العديد من احلاالت املَ َر ّ
وخارج ّ
َ
الطائفة ،وا ّلتي هي بحاجة �إىل رعايتنا وم�ساعدتنا،
داخل
جدا
�صعبة ّ
َ
واالجتماعي.
ال�ص ّح ّي
بخا�صة يف جمتمع ال يزال ينق�صه ال ّت�أمني ّ
ّ
ّ
ما�سة �إىل
الراعي الّذي بني �سنة  1976بحاجة ّ
ترميم بيت ّ
الراعيّ � :إن بيت ّ
الكن�سي قبل �سنتني العمل على ت�صليحه .وقد ّمت �إجناز
قرر املجل�س
الترّ ميم .وقد ّ
ّ
امل�ستقبلية
 %90من الترّ ميم �سنة  1999فقد رممّ بطريقة تتنا�سب مع اخلطط
ّ
مل�رسح دار الكلمة .وقد ّمت جمع الأموال اللاّ زمة حم ّل ّيا.

ابتداء
وثرية ُن ُزل �أبو جربان ب�شكل م�ؤ ّقت
ترميم النُّ ُزل :ا�ستعملت املدر�سة ال ّل ّ
ً
من �شهر �آب 1999ح ّتى �شهر حزيران �سنة  .2000وال تزال تنق�صنا الأموال
أهم ّية لربامج لدار الكلمة.
اللاّ زمة لرتميمهّ � .إن ال ُّن ُزل هو يف غاية ال ّ

ألفية
م�رشوع بيت حلم  :2000لقد كانت مدينة بيت حلم مركز احتفاالت ال ّ
يف فل�سطني .لقد كانت ر�ؤيتنا منذ البداية؛ الترّ كيزعلى ترميم املدينة القدمية.
ال�ضغط
ال�سنوات الأربع املا�ضية كنت �أنا
�شخ�صيا م�شاركا ونا�شطا يف ّ
فخالل ّ
ًّ
ويدية ترميم امل�سافة
وال�س ّ
أملانية ّ
من �أجل هذه امل�س�ألة .لقد تب ّنت احلكومتان ال ّ
ما بني �ساحة املهد و�ساحة املدب�سة .وقد خلق ذلك توا�صال ما بني كني�سة املهد
وثرية ،ونتيجة لذلك فمن املتو ّقع � ْأن ت�صبح كني�ستنا جزءا من ّ
الطريق
والكني�سة ال ّل ّ
ال�س ّياح �أثناء زيارتهم لبيت حلم .ونحن ن�أمل �أ ّنه مع حلول �شهر
ا ّلذي ي�سلكه ّ
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ال�ساعة ال ّتا�سعة �صباحا ح ّتى
�أيلول �سنةْ � 2000أن تكون الكني�سة مفتوحة من ّ
ال�ساد�سة م�ساء .وعن طريق مركز الفنون واحلرف وم�رسح دار الكلمة �أ�صبح
ّ
ياحي يف منطقة بيت حلم.
املجمع ال ّل ّ
وثري واحدا من � ّ
أهم مراكز اجلذب ّ
ال�س ّ

نوي
ال�س ّ
دور الكني�سة اللّوثريّة الفل�سطينيّة يف القرن احلادي والع�رشين :يف تقريرنا ّ
يتم ال ّتعامل معها
ل�سنة � 1998أثرنا ّ
عدة ت�سا�ؤالت تواجهها كني�ستنا وا ّلتي مل َّ
أردن
ب�شكل ِج ّد ّي� .أنا مقتنع � َّأن الترّ كيبة
وثرية يف ال ّ
إجنيلية ال ّل ّ
احلالية للكني�سة ال ّ
ّ
وفل�سطني ما هي � اّإل من خم ّلفات القرن ال ّتا�سع ع�رش وبال ّتايل فهي لي�ست قادرة
ذاتية
على مواجهة ّ
حتديات القرن احلادي والع�رشين .لقد �أ�صبحت هذه الترّ كيبة ّ
وثرية يف
ال ّتدمري �أكرث منها ب ّناءةَّ � .إن وحدة
إجنيلية ال ّل ّ
ّ
ومهمة وم�ستقبل الكني�سة ال ّ
بتحدي
أردن وفل�سطني على ا ِمل َح ّكَّ � .إن مناف�سني كثريين من اخلارج يقومون
ال ّ
ّ
املتربعني
م� ّؤ�س�ساتنا .ونحن ل�سنا بحاجة �إىل مناف�سة
داخلية .هناك �ضغوطات ّ
ّ
أردن وفل�سطني
وثرية يف ال ّ
وكذلك ّ
ال�ضغوطات ّ
إجنيلية ال ّل ّ
اخلية من الكني�سة ال ّ
الد ّ
فرق ت�سد.
ا ّلتي ال ّ
تهمها وحدة الكني�سة .هذي هي ترجمتهم ملفهوم ِّ

2000

ألفي ،فقد كانت
كان من املتو ّقع � ْأن تكون �سنة � 2000أوج اليوبيل ال ّ
ال�سنة انتهت
بال�سالم الآتي واالزدهار وال ّنجاح .ولكن نف�س ّ
واعدة يف بدايتها ّ
بالق�صف والإغالقات وفقدان الأمل والي�أ�س .وال ميكننا الآن � ْأن نفهم متاما
�سلبية على �شعبنا
ال ّنتائج
احلقيقية لهذا ال ّتدهور .لك ّنني �أخ�شى � ْأن يكون لها نتائج ّ
ّ
ومنطقتنا �أكرث من املتو ّقع؛ ل َّأن �شعبنا يفقد �إميانه يف املنطقة .وعلى ما يبدو �أ َّنه
عر�ض
يحدث ا�ضطراب غري متو ّقع كلّ خم�س �سنوات يبطئ من زخم ال ّتطور ُ
وي ِّ
ِ
حطم � َ
وي ّ
آمال اجلميع.
ا�ستثمارات الناّ�س للخطر ُ
وقد �أ ّدى ذلك �إىل موجات هجرة �أقوى ،وهجرة �أدمغة �أ�رسع و�إىل جراح
ال�سابق .يطرح ال ّنا�س �أ�سئلة تحَ َ ٍ ّد كثرية بحاجة �إىل �إجابات .فمثال،
�أعمق من ّ
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ال�سالم؟ كم جيلاً عليه � ْأن يعاين من �صدمات
كم جيلاً �سيعاين قبل � ْأن يختربوا ّ
وال�سجن؟
الق�صف وال ّتهجري ّ

كراع هو كيف �أعظ عن الأمل يف و�سط �ضياع الأمل،
وال ّت ّ
حدي بال ّن�سبة يل ٍ
ال�سنة
وعن امل�صاحلة يف وقت الكراهية ّ
وال�شفاء لل ّنفو�س اجلريحة؟ لقد �شعرت يف ّ
املا�ضية بعبء اخلدمة ،ولكن يف نف�س الوقت كانت بركات اهلل وحمايته .وفيما
يلي بع�ض �أبرز الأحداث الّتي �أو ّد م�شاطرتكم � ّإياها:

�إح�صائيّات عن ت�أثري الو�ضع على طائفة بيت حلم

ُ
إ�رسائيلي.
�سيداتنا بجروح بر�صا�ص اجلي�ش ال
 �أ�صيبت �إحدى ّ
ّ
إ�رسائيليون ال ّنار ب�شكل مبا�رش على ثالثة بيوت ميلكها �أع�ضاء
 �أَطلق اجلنود ال
ّ
من ّ
الطائفة.
إ�رسائيلي عمارة لأحد �أفراد ّ
الطائفة منذ �شهر ت�رشين
قوات اجلي�ش ال
 احت ّلت ّ
ّ
� ّأول �سنة .2000
 فقدت  12عائلة من �أ�صل  39عائلة من �أع�ضاء ّ
الطائفة م�صدر دخلها متاما
(وهذا ّ
ي�شكل  %30من جمموع عائالت ّ
الطائفة).
أجزاء من بيوتها( ،وهذا ّ
 فقدت  23عائلة من �أع�ضاء ّ
ي�شكل  %59من
الطائفة � ً
عائالت ّ
الطائفة).
 وجدت �أربع عائالت من بيت جاال ( 18فردا) م�أوى لها يف نزلنا يف بيت
يلي على بيوتهم.
�رشدهم
ُ
حلم ّ
ملدة  43يوما بعد � ْأن َّ
الق�صف ال ّل ّ

م�ساعدات للمحتاجني
تبقى م�ساعدة املحتاجني واحد ًة من �أهم اهتمامات خدمتنا يف هذا الوقت.
تهدد
هناك الكثري من احلاالت
�ضية ّ
ال�صعبة ًّ
االجتماعية ّ
جدا وكذلك حاالت َم َر ّ
ّ
وبخا�صة
احلياة داخل طائفتنا وخارجها وهي بحاجة �إىل م�ساعدتنا واهتمامنا،
ّ
ميزانية
واالجتماعي .لقد �أنفق  %18من
ال�ص ّح ّي
يف جمتمع ال يزال ينق�صه ال ّت�أمني ّ
ّ
ّ
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�سنة  2000على م�ساعدات لعائالت حمتاجة .ومن املتو ّقع � ْأن تزداد هذه ال ّن�سبة
ب�شكل كبرييف �سنة .2001

ال�شموع امل�سكونيّة
م�سرية ّ

ليليا
لل�سيطرة على اخلوف وال�ستعادة �شوارعنا ا ّلتي كانت ُت َ
ّ
�ستهدف ًّ
إ�رسائيلي ،قامت الكنائ�س املح ّل ّية يف بيت حلم ومببادرة من
تقريبا بالق�صف ال
ّ
ولية يف بيت حلم بتنظيم م�سرية �شموع �صامتة يف �شوارع بيت
دار ال ّندوة َّ
الد ّ
حلم القدمية .وقد �أُقيمت هذه امل�سرية م�ساء يوم �أحد االدفنت ال ّثاين يف  9كانون
عائلية منذ بدء االنتفا�ضة .وقد �شارك يف
� ّأول �سنة  ،2000وهي � ّأول م�سرية
ّ
م�سيحيني ،كما و�شارك فيها
هذه امل�سرية �أكرث من  2500رجل وامر�أة وطفل
ّ
عدد من الأجانب .وقد كانت هذه امل�سرية �شهادة على � َّأن ال ّنا�س يريدون � ْأن
ا�ستباقيني و� ْأن ُي�سيطروا على حياتهم .وكانت �أجرا�س الكنائ�س تقرع
يكونوا
ّ
ا�سقباال للم�سرية ك ّلما اقرتبت من �إحدى الكنائ�س على طريق امل�سرية .وقد
القوة» و«العدالة لأر�ض
«نور ِّ
نار ّ
احلق ولي�س ُ
حمل امل�شاركون الفتات كُ ِت َب عليها ُ
مالية
ال�سالم» .وقد �شارك يف امل�سرية �أي�ضا وفد
ين من �أمريكا ّ
كن�سي م�سكو ّ
ّ
ال�ش ّ
ّ
الفل�سطيني،
ال�شعب
رئي�س كني�س ٍة كانوا يف زيارة
كون من 26
ت�ضامنية مع ّ
ُم ّ
َ
ّ
ّ
وكذلك ر�ؤ�ساء الكنائ�س يف القد�س .وقد بد�أت امل�سرية من �ساحة املدب�سة يف
وت�ضمنت ّ
الطريق الّتي ا ّتبعتها
ال�ساد�س وانتهت يف �ساحة املهد.
ّ
�شارع بول�س ّ
امللكيني الكاثوليك
الروم
إجنيلية ال ّل ّ
ّ
امل�سرية كني�سة امليالد ال ّ
وثرية ،وكني�سة ّ
وكني�سة ال�سرّ يان الأرثوذوك�س وجامع عمر بن اخلطاب كني�سة املهد .وقد
م�سيحي يف بيت حلم منذ زيارة البابا يف �شهر
جتمع
اختتمت امل�سرية ،وهي �أكرب ّ
ٍّ
بعدة لغات .ويعطينا جناح هذه امل�سرية
�آذار �سنة  2000بقراءة بيان
�صحفي ّ
ّ
امل�سيحي والكنائ�س ،كي
ال ّت�صميم على اال�ستمرار يف جهودنا لتجنيد املجتمع
ّ
ن�ص
دورا
ا�ستباقيا يف تقرير م�ستقبلهما على هذ ه الأر�ض .وفيما يلي ّ
ي�أخذا ً
ًّ
حفي الّذي متّت قراءته بعد امل�سرية:
البيان ّ
ال�ص ّ
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حفي
البيان ّ
ال�ص ّ

م�سيحيو وم�سلمو فل�سطني رجاال ون�ساء و�أطفاال ،حم ّل ّيني و�أجانب
نحن
ّ
قد خرجنا ال ّليلة يف م�سرية لنك�رس �صمت العامل اتجّ اه ّ
بحق
الظلم الّذي ُيرتكب ّ
لقوة �إ�رسائيل وعدوانها .لقد خرجنا
مواطنينا الذين حتتجزهم �إ�رسائيل كرهائن ّ
هذا امل�ساء يف م�سرية ال�سرتداد �شوارعنا الّتي �سكنها اخلوف واملوت يف الأ�شهر
امل�ستمر
القليلة املا�ضية .لقد خرجنا يف م�سرية هذه ال ّليلة لنخرب العامل عن كفاحنا
ّ
وحر ّيتنا .لقد خرجنا هذه ال ّليلة يف م�سرية
منذ خم�سني عاما لتحقيق تقرير م�صرينا ّ
من �أجل العائالت الّتي فقدت بيوتها ب�سبب القذائف ،والّتي هي الآن الجئة تنام
الفل�سطينيني بانتظار
ان�ضموا �إىل ماليني اللاّ جئني
يف مكان خمتلف كلّ ليلة .فقد
ّ
ّ
بال�صدمة
العودة �إىل بيوتهم .لقد خرجنا ال ّليلة يف م�سرية من �أجل �أطفالنا امل�صابني ّ
إ�رسائيلية ا ّلتي تغزو �سماءنا ،وامل�ستوطنني اليهود امل�س ّلحني الّذين
املروحيات ال
من
ّ
ّ
يجوبون �شوارعنا.
الع�سكري املفرو�ض علينا
لنحتج على الإغالق
لقد خرجنا ال ّليلة يف م�سرية
ّ
َّ
�سببا لنا الفقر والب�ؤ�س واجلوع .لقد خرجنا ال ّليلة يف م�سرية لنو�صل ر�سالة �أمل
ُم ّ
واحلر ّية حول العامل .لقد خرجنا ال ّليلة يف
ونور لل ّنا�س ا ّلذين يبحثون عن العدالة
ّ
م�سرية لنتغ ّلب على اخلوف ون�ضيء �شمعة للأمل .لقد خرجنا ال ّليلة يف م�سرية
يف بيت حلم ،مكان والدة امل�سيح لنطلب منكم جميعا � ْأن تك�رسوا �صمتكم
مرة ثانية على
وتلعبوا دورا ّ
فعاال لق�ضية ّ
ال�سالم والعدل ح ّتى ي�رشق نور القيامة ّ
القد�س.

انتخاب عمدة جديدة

يف � 24أيلول �سنة  2000اجتمعت ّ
الطائفة النتخاب خم�سة �أع�ضاء
ُي ِ
وي�رسنا � َّأن
ملدة خم�س �سنوات جديدة.
مهمة عمدة الكني�سة ّ
ّ
وكلون �إليهم ّ
وا�سعا ،وهم :د .نهى خوري (دكتوراة
تنو ًعا
ً
�أع�ضاء العمدة اجلديدة يمُ ّثلون ّ
ال�س ّيد
(اخت�صا�صية عالج
ن�صار
يف ال ّتاريخ ال
ال�س ّيدة �أمل ّ
طبيعي)ّ ،
إ�سالمي)ّ ،
ّ
ّ
ّ
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ين)،
ال�س ّيد عي�سى �أبو غزالة (مهند�س مد ّ
عادل خ�رض (مد ّقق ح�سابات معتمد)ّ ،
ف�ضول ِ
(ح َريف).
وال�س ّيد موري�س ّ
ّ

لل�شفاء
املو�سيقا كم�صدر ّ

ي�ستمران يف كونهما نقط َتي تركيز
يتورجي وبرامج املو�سيقا
ال ّتجديد ال ّل
ّ
ّ
كبريتني يف خدمتنا.

�أ�صوات جديدة من �أرغن قدمي
ال�صمت ،ميكن الآن �سماع �صوت الأرغن الّذي
بعد حوايل عقدين من ّ
وثرية يف
إجنيلية ال ّل ّ
مرة ثانية بكلّ قوة يف كني�سة امليالد ال ّ
يزيد عمره عن مئة عام ّ
بيت حلم .وقد احتفلت الكني�سة بعودة �أرغنها القدمي ،والّذي يعترب من بني �أقدم
املقد�سة بعد �صيانة كاملة يف الواليات امل ّتحدة .وقد و�صل
الأراغن يف الأر�ض ّ
مرة يف
قبل يومني فقط من �أم�سية عيد امليالد �سنة  2000و ّمت العزف عليه ل ّأول ّ
حول ّمت ت�شغيل هذا
خدمة ليلة عيد امليالد .وب�سبب ق�ضية الكهرباء وم�شكلة املُ ّ
الراعي مرتي.
قوة
ّ
الأرغن يف هذه اخلدمة على ّ
بطارية ّ
�سيارة ّ

يف �شهر �شباط �سنة � ،2000شحن الأرغن �إىل الواليات امل ّتحدة حيث
ملدة تزيد عن ن�صف �سنة .ودخل الأرغن ،الّذي
خ�ضع
لعملية ت�صليح �شاملة ّ
ّ
ال�صيانة الّتي قام بها روالند
�صنعته م� ّؤ�س�سة دين�س يف برلني ،ع�رصه الذّ هبي بعد ّ
أمريكي يف �إعادة بناء الأرغن القدمية .ولقد حافظ العمل
روت�س ،وهو خبري �
ّ
مميزات ال ّتحفة
ّ
ال�ضخم على �أ�صوات �أرغن القرن ال ّتا�سع ع�رش و�أ�ضيفت �إليها ّ
كنولوجية للقرن احلادي والع�رشين.
الف ّن ّية ال ّت
ّ

م�سمى «هدية عيد
بد�أت حملة جمع ال ّت ّربعات يف �أوائل �سنة  1999حتت ّ
امليالد لبيت حلم» وقد ّ
وثرية يف مينيابول�س والّتي
نظمتها كني�سة امل�سيح الفادي ال ّل ّ
قوية مع كني�سة امليالد يف بيت حلم .وقد ن ّفذت ّ
خطة الترّ ميم بعناية
تربطها روابط ّ

أ�صلي.
ال�صاحلة والإبقاء على ّ
أ�صلية ّ
فائقة للحفاظ على الأنابيب ال ّ
ال�صندوق ال ّ
أمريكي.
وقد بلغت تكلفة هذا امل�رشوع  133.500دوالر �
ّ

ا�سمحوا يل � ْأن اقتب�س فقرة من خطابي ا ّلذي �ألقيته يف حفل تد�شني الأرغن
والّذي �أُقيم يف مينيابول�س يف ت�رشين ثاين �سنة « :2000يف الوقت ا ّلذي
ال�صغرية
اعتادت فيه مدينة بيت حلم ّ
على �أ�صوات �إطالق ال ّنار والق�صف،
�سي�ساعد هذا الأرغن �أطفالنا � ْأن ي�سمعوا
�أ�صواتا جديدة� ،أ�صوات العدل ،وترانيم
ال�سالم و�أحلان ال ّتعاطف ..ففي الوقت
ّ
ا ّلذي بد�أ فيه �أطفال بيت حلم تنتابهم
ال�صدمات،
الكوابي�س ويعانون من
ّ
�سيزودهم هذا الأرغن ب�أحلان جديدة
ّ
والرعاية .ويف
ت�شفي �أرواحهم بالعافية ّ
ميجدون
الوقت ا ّلذي ن�سمع فيه اجلنود ّ
الع�سكرية ويعلنون احلرب على
قوتهم
ّ
ّ
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املتبقية ،ف� ّإن هذا الأرغن �سيحيي الترّ نيمة القدمية ا ّلتي
ويدمرون املَ�سرَ ّة
الأر�ض
ّ
ّ
�أن�شدتها جوقة املالئكة يف حقول بيت حلم «املجد هلل يف الأعايل ،وعلى الأر�ض
ال�سالم.»...
ّ

تدريبي جديد على �أقدم �أرغن يف بيت حلم منذ �سنة 1939
م�ساق
ّ

مهمة دار الكلمة ،بد�أ يوهان�س زاجن وهو
يف �شباط  ،2001وكجزء من ّ
أ�سبوعية
درو�س �
ولية يف بيت حلم ب�إعطاء
ٍ
مع ّلم مو�سيقا �أملا ّ
ين يف دار ال ّندوة َّ
ّ
الد ّ
يف العزف على الأرغن خلم�سة طلاّ ب ،وهذا هو � ّأول م�ساق يف العزف على
ورية
ال�س ّ
ال�سنة الّتي �أغلقت فيها دار الأيتام ّ
الأرغن منذ �سنة  ،1939وهي نف�س ّ
وثرية.
 �شنلريف القد�س .هناك نق�ص يف عازيف الأرغن يف جميع الكنائ�س ال ّل ّون�أمل من ّ
الطلاّ ب ا ّلذين �أر�سلتهم طوائف بيت حلم وبيت جاال والقد�س � ْأن
ّ
ال�سنة ،وبذلك
يتمكنوا من البدء بالعزف يف خدماتنا
مرة يف نهاية ّ
ّ
الكن�سية ل ّأول ّ
أردن وفل�سطني.
وثرية يف ال ّ
إجنيلية ال ّل ّ
ُن� ّؤمن عازيف الأرغن للم�ستقبل للكني�سة ال ّ
ب�شريية.
جمعية برلني ال ّت
لل�سنة الأوىل
ّ
وقد قامت بال ّتمويل ّ
ّ

جوقة الأجرا�س
وثرية وا ّلتي ت� ّأ�س�ست يف �شهر كانون
ت�ستمر جوقة �أجرا�س كني�سة امليالد ال ّل ّ
ّ
امل�شيخية الأوىل يف كونها
� ّأول �سنة 1998نتيجة ل�رشاكتنا مع كني�سة ايفان�ستون
ّ
قدمت جوقة الأجرا�س عرو�ضا
م�صدر �سعادة وجتديد يف حياتنا ال ّل
يتورجية .وقد ّ
ّ
يف منا�سبات عديدة �سنة .2000

ترميم النُّ ُزل

وثرية ُن ُزل �أبو جربان ب�شكل م�ؤ ّقت من �شهر �آب �سنة
ا�ستعملت املدر�سة ال ّل ّ
 1999ح ّتى �شهر حزيران �سنة  .2000ونتيجة لذلك �أ�صبح ال ُّن ُزل بحاجة �إىل
ترميم ورفع م�ستوى مرافقه .وقد ّ
أمريكي
نت � ْأن �أجمع مبلغ  70.000دوالر �
متك ُ
ّ
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الربح ا ّلذي جنيناه من
للترّ ميم ،وينق�صنا مبلغ 100.000دوالر �
أمريكيَّ � .إن ّ
ّ
ال�سنوات الع�رش املا�ضية �أنفقته �إدارة الكني�سة يف تغطية تكاليف ال ّت�شغيل
ال ُّن ُزل يف ّ
تخ�ص�ص
يف
وثرية يف ال ّ
أردن وفل�سطني .ومل ّ
إجنيلية ال ّل ّ
امليزانية ّ
العامة للكني�سة ال ّ
ّ
� ّأية �أموال لتطوير ال ُّن ُزل .وهذا ُّ
امليزانية والإنفاق
يدل على م�شكلة رئي�سة يف و�ضع
ّ
أهمية
وال ّتخطيط للم�ستقبل ،وا ّلتي يجب معاجلتها وت�صحيحهاَّ � .إن ال ُّن ُز َل ُ
بالغ ال ّ
لربامج دار الكلمة .وهدفنا هو ت�أمني الأموال اللاّ زمة لإعادة فتحه يف كانون ثاين
�سنة .2002

�إعادة الهيكليّة

عدة ت�سا�ؤالت بخ�صو�ص الق�ضايا
يف تقريرنا ل�سنتي � ،1999/8أثرت ّ
وثرية
ا ّلتي تواجهها كني�ستنا� .أنا مقتنع � َّأن الترّ كيبة
إجنيلية ال ّل ّ
احلالية للكني�سة ال ّ
ّ
أردن وفل�سطني ،وا ّلتي هي من خم ّلفات القرن ال ّتا�سع ع�رش ،غري قادرة على
يف ال ّ
ومهمة وم�ستقبل الكني�سة
حتديات القرن احلادي والع�رشينَّ � .إن وحدة
مواجهة ّ
ّ
يتحداها الكثري
وثرية يف ال ّ
أردن وفل�سطني هي على ا ِمل َح ّك .م� ّؤ�س�ساتنا ّ
إجنيلية ال ّل ّ
ال ّ
إ�سالمية الّتي
احلرة وامل� ّؤ�س�سات ال
ّ
من املناف�سني من اخلارج مبا يف ذلك الكنائ�س ّ
وثرية يف
إجنيلية ال ّل ّ
لديها موارد ّ
مالية �ضخمة ،وح ّتى � َّأن بع�ض �أع�ضاء الكني�سة ال ّ
أردن وفل�سطني يتناف�سون مع كني�ستهم وطائفتهم .وكذلك امل� ّؤ�س�سات غري
ال ّ
م�رسور
احلكوميةَّ � .إن كثريا من الكنائ�س يف اخلارج تمُ ّول هذه امل� ّؤ�س�سات .و�أنا
ٌ
ّ
ّ
أردن وفل�سطني يدركون هذه
وثرية يف ال ّ
إجنيلية الل ّ
الرعاة يف الكني�سة ال ّ
� َّأن جميع ّ
وديناميكية ور�ؤيا م�شرتكة
احلقيقة وهكذا يعملون معا لتطوير تركيبة جديدة
ّ
فعالة.
بهيكلية � ّ
إدارية ّ
ّ

دار الكلمة
أكادميية دار الكلمة مرفق مع هذا ال ّتقرير .وال ّتقرير
ف�صال عن �سري �
	� َّإن تقريرا ُم َّ
ّ
يل متوفّر حني ّ
املا ّ
الطلب.
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2001
كلية دار الكلمة
م�ستمر يف موقعني :موقع جبل مرير وموقع �ساحة
	� َّإن العمل يف الكلية
ٌّ
املدب�سة:

 )1مق ّدمة

�أو ًال :موقع مرير :مدر�سة دار الكلمة النّموذجيّة

املبنية على جبل مرير ا�شرتاه � ّأول
� َّإن موقع مدر�سة دار الكلمة ال ّن
موجية ّ
ّ
ين � Samuel Muellerسنة  1868و ّمت
وثرية املر�سل الأملا ّ
راع لكني�سة امليالد ال ّل ّ
وثرية
إجنيلية ال ّل ّ
ت�سجيل املوقع على ا�سمه ،وظلّ املوقع حتت �إدارة كني�سة امليالد ال ّ
ين �سنة  .1919ويف �سنة ّ 1952مت ت�سجيل
�إىل � ْأن �صادره االنتداب الربيطا ّ
الها�شمية ،وقد نقل م�ست�شفى
أردنية
ّ
مالية اململكة ال ّ
املوقع على ا�سم وزارة ّ
جدا املقامة عليه والتي كانت تعرف با�سم
الأمرا�ض
العقلية �إىل العمارة اجلميلة ّ
ّ
(� )Armenische Waisenhausأي «امليتم الأرمني» ا ّلذي ّمت االحتفال بافتتاحه
بعينيات
�سنة � 1898أثناء زيارة القي�رص الأملا ّ
ين �إىل فل�سطني .وبعد ذلك ،ويف ّ
ال�س ّ
عامة
وال�سوق
وال ّث
ّ
إطفائية وبنايات ّ
مانينيات ّمت بناء عمارة املحكمة ّ
املركزي وال ّ
ّ
�أخرى على �أر�ضه.
اخلارجية
الفل�سطينية ،وبدعم من وزارة
الوطنية
ال�سلطة
ومع و�صول ّ
ّ
ّ
ّ
الرئي�س يا�رس عرفات مر�سوما
ال ّ
أملانية بالإ�ضافة �إىل اجلهود ال ّتي بذلتها �أ�صدر ّ
ليتم ا�ستعماله يف بناء ادار الكلمة عليه .وكان عمل
بتخ�صي�ص جز ٍء من اجلبل ّ
الفل�سطينية �ستكون نواة
الرئي�س عرفات هذا انطالقا من �إميانه � َّأن هذه امل� ّؤ�س�سة
ّ
ّ
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والدرا�سات ال ّثقافية.
لكلية
الفن واملو�سيقا واال ّت�صاالت ّ
منوذجية تركّ ز على ّ
ّ
الرئي�س عرفات
ويف ّ
ال�ساد�س من �شهر كانون ثاين  ،1998و�ضع كلٌّ من ّ
أردن
وثرية يف فل�سطني وال ّ
إجنيلية ال ّل ّ
واملطران منيب يونان ،مطران الكني�سة ال ّ
أكادميية دار الكلمة بح�ضوراملطران كري�ستيان كراو�س رئي�س
حجر الأ�سا�س ل
ّ
وثرية من �أكرث من
وثري
االتحّ اد ال ّل ّ
العاملي وح�شد كبري من قادة الكني�سة ال ّل ّ
ّ
ع�رشين دولة.
تقدم
وتهدف مدر�سة دار الكلمة ال ّن
موذجية ،وهي الأوىل من نوعهاْ � ،أن ّ
ّ
يطور الفرد ب�شكل كامل ،وبهذا يكون هدف
نظاما
ًّ
تربويا جديدا ومبتكرا ّ
ال�شامل هو امل�ساعدة يف حت�سني م�ستقبل �أطفال فل�سطني
املدر�سة ال ّن
موذجية ّ
ّ
وحيةَّ � .إن مدر�سة دار الكلمة
الر ّ
عن طريق تطوير فكرهم وخماطبة احتياجاتهم ّ
وثرية يف بيت
ال ّن
موذجية تبني على تقليد طويل يف الترّ بية � ْأر�سته املدر�سة ال ّل ّ
ّ
وثرية يف بيت
حلم .وهذ تاريخ عمره � 150سنة تقريبا ّمما يجعل املدر�سة ال ّل ّ
وثرية يف املنطقة .ومن خالل الربامج املبتكرة
حلم واحدة من �أقدم املدار�س ال ّل ّ

