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اأقدم اليوم هذا الكتاب للقارئ املهتم بتاريخ الكني�صة امل�صيحية  اأن  ي�رشين   
يف فل�صطني يف الع�رش احلديث عامًة، وبتاريخ الكني�صة اللوثرية وكني�صة امليالد 

الإجنيلية اللوثرية خا�صًة.
وي�صمل الق�صم الأول من الكتاب ندراً ي�صرياً من اأطروحة الدكتوراة التي   
كنت قد قدمتها يف جامعة ماربورغ عام 1987 ونلت عليها درجة الدكتوراة 

يف الالهوت عام 1988.
اأّما الق�صم الثاين فجاء نتاج اأبحاث قمت بها اإّبان خدمتي راعيًا يف الكني�صة   
ال�صنوية  التقارير  اأي�صًا  الق�صم  الأخرية، ويت�صمن ويت�صمن هذا  �صنة  الثالثني  يف 

.COCOP التي كنت اأقدمها يف اجتماعات ال
 Dr. Almuth من  كل  كتبها  مقالت  على  في�صمل  الثالث  الق�صم  اأّما   
بع�س  اإىل  بالإ�صافة  خوري،  رنا  وال�صّيدة  خوري  نهى  ود.   ،Nothnagle
املقتطفات من ال�صرية الذاتية للق�س نعيم ن�صار. وكانت هذه املقالت قد ُقدمت 
اأقيم يف عام 2014 يف دار الندوة الدولّية، فلهم  يف موؤمتر عن تاريخ الكني�صة 

جميعًا من خال�س ال�صكر والعرفان.
وال�صكر مو�صول للذين �صاعدوا يف اإخراج هذا الكتاب بهذا ال�صكل الذي   

يليق بهذه الكني�صة، اأذكر منهم:
Brightstars of Bethlehem و Jerusalemsverein

على دعمهم ال�ّصخي لطباعة هذا الكتاب، واإن اأن�صى فلن اأن�صى ال�صّيد جورج 
اأبو دّية الذي قام برتجمة التقارير من اللغة الإجنليزية اإىل اللغة العربية، وكذلك 
للغة  تنقيحهم  على  ال�صيفي  اأحمد  والأ�صتاذ  اهلل  رزق  �صالمة  الأ�صتاذ  من  كٌل 

العربية.
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الأطر�س، وحنني عوي�س وهبة  نا�رش  هبة  ال�صيدة  اأن�صى كاًل من  كما ولن   
ال�صكر  جميعًا  لهم  وطباعتها.  املواد  هذه  جمع  يف  �صاعدن  اللواتي  الالتي 

والتقدير.
نن�صى  اأفعل هذا كي ل  اإمنا  امليالد  الكتاب لأع�صاء كني�صة  اأهدي هذا  واإذ   
على  خالله  من  لتتعرف  القادمة،  لالأجيال  ذخراً  يبقى  كي  جنمعه  بل  تاريخنا، 
اجلذور والبدايات وعلى املحطات الرئي�صية التي �صكلت هويتها وتطورها عرب 

الأيام وال�صنني. 
و�صالتي اإىل اهلل اأن يبارك هذا العمل ملجد ا�صمه ولبناء كني�صته التي اأحبها   

حتى املنتهى. له وحدة املجد وللقارئ املتعة واملعرفة.

بيت حلم، 31 اأيـار 2017

الف�سل الأول

بدايات العمل اإلجنيلي في فلسطني

الق�س د. مرتي الراهب

املر�سلون الإجنيليون الأوائل يف فل�سطني
لقد �صكلت حملة نابليون اإىل ال�رشق الأو�صط نقطة حتول بالن�صبة للغرب   
اإذ زادت من اهتمام هذه الدول باملنطقة لي�س بني ال�صيا�صيني فح�صب بل وبني 

امل�صيحيني اأي�صًا خا�صة مع ظهور حركة التجديد الديني هناك.
ففي �صنة 1808 اأر�صلت جمعية لندن التب�صريية مر�صال اإىل مالطا »لإيقاظ   
تاأ�ص�صت جمعية  ال�صنة  الأرثوذك�س«. ويف نف�س  الروم  النقية يف كني�صة  الديانة 
لندن اليهودية »للتخفيف من حمنة اليهود الدنيوية وتعزيز انتعا�صهم الجتماعي«. 
وبعد عدة �صنوات قرر جمل�س املفو�صني الأمريكي لالر�صاليات الأجنبية اأن يبداأ 
اأحد  �صنة 1819. وكان  اثنني  مر�صلني  اأول  فاأوفد  فل�صطني،  تب�صرييا يف  عمال 
اأواخر ع�رشينات  ال�رشقية. وحتى  الكنائ�س  اإحياء  هو  الإر�صاليات  اأهداف هذه 
اأو  قليلة  اإما  القد�س  يف  عمل  باأي  القيام  حماولت  كانت  ع�رش  التا�صع  القرن 
معدومة. وكانت جميع زيارات املر�صلني ق�صرية لأن احلكومة العثمانية كانت 
قد منعت الأجانب من اقتناء اأر�س اأو حتى الإقامة يف القد�س. ويف �صنة 1824 
�صدر فرمان عثماين مينع ا�صترياد وتوزيع الكتاب املقد�س واملزامري املطبوعة يف 

اأوروبا لأنها »تثري ا�صطرابات ونزاعات ل �رشورة لها«.
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عمل املر�سل نيكولي�سون خالل فرتة حكم حممد علي
ال�رشق الو�صط عامة ويف  تاريخ  الأهمية يف  بالغة  �صنة  �صنة 1831  تعترب   
تاريخ الإر�صاليات الإجنيلية يف فل�صطني خا�صة. ففي هذه ال�صنة غزا ابراهيم با�صا 
- ابن حممد علي - فل�صطني. وهكذا بداأت حقبة جديدة من العلمانية والنزعة 
التغيريات  هذه  من  التب�صريي  العمل  ا�صتفاد  وقد  فل�صطني.  تاريخ  يف  القومية 
هم  وامل�صيحيني  امل�صلمني  »اأن  با�صا  ابراهيم  اأعلن   1832 �صنة  ففي  اجلذرية، 
جميعا من رعايانا واأن م�صاألة الدين ل عالقة لها يف العتبارات ال�صيا�صية. اأما يف 
الأمور الدينية فيجب اأن يرتك كل فرد حلاله: امل�صلم ليمار�س اإ�صالمه وامل�صيحي 
الظروف  هذه  ظل  ويف  الآخر.«  على  �صلطة  لأحد  يكون  اأن  دون  م�صيحيته، 
ليقوم  الكاملة  باحلرية  امل�صيحي  املر�صل  يتمتع  التب�صريي. »حيث  العمل  اإنتع�س 
يتمتع بهااملر�صل يف ظل احلكومة  اأكرث مما  بعمله يف ظل احلكومة امل�رشية حتى 

الربيطانية يف مالطا والهند«.
جمعية  اأوفدته  مر�صل  وهو  نيكولي�صون،  متكن   1833 �صنة  اأواخر  ويف   
يهود لندن اأن ي�صتاأجر بيتا يف القد�س للمرة الويل. ومل يكن يقوم باخلدمة باللغة 

العربية فقط بل وباللغة العربية اأي�صا. وقد كتب �صنة 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«.
اجنليزية  قن�صلية  افتتاح  فيها  مت  التي  ال�صنة  نف�س  وهي   ،1838 �صنة  ويف   
اأن يوؤ�ص�س يف القد�س  اأمل  اأر�س على  يف القد�س، ا�صرتى نيكولي�صون قطعتي 
حجر  اأر�صى   1840 �صنة  �صباط  ويف  ا�صقفية«.  �صلطة  حتت  اجنليزية  »كني�صة 
اأن  للنظر  الالفت  ومن  اخلليل«،  »باب  م�صارف  على  امل�صيح  لكني�صة  الأ�صا�س 

ذلك مل يتم يف حي اليهود بل يف حي الأرمن.

وبعد ذلك بقليل انتهى حكم ابراهيم با�صا عندما �صاعدت القوى الوروبية   
احلكومة العثمانية على ا�صتعادة ال�صيطرة على فل�صطني. وب�صبب هذه امل�صاعدة 
الأوروبية من جهة وب�صبب حاجات داخلية ملحة فقد اأدخل احلكام العثمانيون 
الإ�صالحات يف جمالت ال�صيا�صة واملجتمع والدين و�صمح لالوروبيني مبن فيهم 

املر�صلني بالتواجد.

اأ�سقفية كني�سة اإجنلرتا واإرلندا املتحدة يف القد�س
لقد كان ينظر اإىل الوجود الأوروبي يف فل�صطني من وجهات نظر متعددة   
التي  اإحداها، وهي مهمة جدا، يف اخلطة  العثماين، ومتثلت  اإعادة احلكم  بعد 
لوثرية.  اإجنيلية  كني�صة  اإن�صاء  يف  الرابع  فيلهلم  فريدريك  برو�صيا  ملك  و�صعها 
لقد كان امللك على اطالع تام على عمل املر�صل نيكولي�صون وعلى بناء كني�صة 
الربوت�صتانتية، وكان يف  اإىل  امل�صيحيني يف الن�صمام  امل�صيح وعلى رغبة بع�س 
اأولئك امل�صيحيون لأن نظام املّلة  الوقت ذاته مدركا لل�صعوبات التى يواجهها 
نحو  موجها  يكن  مل  النظام  هذا  لأن  بالربوت�صتانتية  يعرتف  يكن  مل  العثماين 
الأفراد بل نحو املجتمع، فقد كان يرتكز على مفهوم »اأن الدين ولي�س مكان 
ال�صكن او النتماء ال�صيا�صي هو الذي يقرر القانون الذي على الفرد اأن يعي�س 
اأن  كاد  اليها  التحول  فان  بها  تكن معرتف  الربوت�صتانتية مل  اأن  ومبا  مبقت�صاه«. 
يكون من امل�صتحيل. وكان هدف امللك »اأن يح�صل للربوت�صتانت املوجودون 
يف تركيا - �صواء اأكانوا عثمانيني اأو رعايا اأجانب - على ال�صمانات واحلماية 
يرغب  وكان  الأخرى«  الطوائف  اأتباع  من  امل�صيحيون  بها  يتمتع  التي  كتلك 
وكان  كمّلة،  بالربوت�صتانتية  العثمانية  احلكومة  اعرتاف  على  احل�صول  يف 
اأن يتحقق ال عن طريق كني�صة بروت�صتانتية  باأن هذا العرتاف ل ميكن  مقتنعا 
مطرانية  يوؤ�ص�س  اأن  خفي  طرف  من  يحاول  ذاته  الوقت  يف  وكان  موحدة، 
اأر�صل موفده  بروت�صتانتية املانية يف بيت حلم. ويف �صبيل حتقيق هذه الأهداف 
بن�صن )Bunsen( اإىل لندن ليطلب من الكني�صة الإجنليكانية اأن توؤ�ص�س مطرانية 
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 19 ويف  املتحدة.  امل�صلحة(  )اللوثرية  برو�صيا  كني�صة  فيها  ت�صرتك  القد�س  يف 
�صنة1841  الثاين  كانون   7 وّقعت يف  اتفاقية  اإىل  التو�صل  مت  �صنة1841  متوز 
ومت مبوجبها التفاق على اإر�صال مطران اإىل القد�س يتم تر�صيحه من قبل التاج 
الربيطاين والتاج الربو�صي. وبعد يومني ن�رش »بيان الجراء« لهذه التفاقية وهو 

ين�س على واجبات املطران:
واالستفادة  وحمايتهم  اليهود  اهتداء  نحو  موجها  الرئيسي  التبشيري  همه  »يكون 
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«.
لنا  يبدو  لبن�صن مع »بيان الجراء«،  برو�صيا  تعليمات ملك  ولدى مقارنة   
واهتداء  الربوت�صتانتي  الوجود  حماية  بني  ما  التغيري  يف  وا�صحا  الب�صيط  الفرق 

اليهود.
اليهودي  اعترب  الإجراء«  »بيان  عليها  ن�س  كما  املهمة  اإمتام  �صبيل  ويف   
املهتدي هو ال�صخ�س الأكرث تاأهيال من غريه لهذا املن�صب، ولذلك فقد مت اختيار 
الربوفي�صور الدكتور مايكل �صلمون اليك�صاندر كاأول مطران اجنليكاين ير�صل اإىل 

القد�س وذلك يف 21 كانون الثاين �صنة 1842.
»بيان  ن�صو�س  مع  يتم�صى  ان  جاهدا  اليك�صاندر  املطران  حاول  وقد   
مع  طيبة  عالقات  يقيم  لأن  تواقًا  وكان  اليهود.  اهتداء  على  وركز  الإجراء« 
الكنائ�س ال�رشقية، ولذلك رف�س طلب بع�س امل�صيحيني من الروم الرثوذك�س 
من حا�صبيا يف لبنان اأن ين�صموا اإىل الكني�صة الجنليكانية �صنة 1844. ومل يفهم 
ملك برو�صيا �صبب هذا الرف�س وطلب من مبعوثه اأن يناق�س هذا المر مع رئي�س 
 26 ويف  عديدة.  لأ�صباب  يح�صل  مل  النقا�س  هذا  لكن  الجنليكانية.  الكني�صة 

كانون الثاين �صنة 1845 تويف املطران اليك�صاندر ور�صح ملك برو�صيا �صاموئيل 
غوبات )Samuel Gobat( ليخلفه.

�ساموئيل غوبات واإن�ساء اأول طوائف بروت�ستانتية عربية
وجدت  ملا  غوبات  املطران  عمل  لول   
طوائف بروت�صتانتية يف فل�صطني اليوم. فهو الذي 
اإىل  اليهود  اهتداء  على  الرتكيز  من  العمل  نقل 
اإ�صالح الكنائ�س ال�رشقية. وكاأن قدر هذا املطرن 
اأن يكون عمله ما بني هذه الكنائ�س. فحتى  كاد 
ركز  قد  كان  للقد�س  مطرانا  تعيينه  يتم  اأن  قبل 
اهتمامه على هذه الناحية. فاأثناء عمله كمر�صل من 

جمعية مر�صلي الكني�صة الجنليزية بداأ مبراجعة كتب التب�صري باللغة العربية حيث 
اأول  تاأ�صي�س  �صهد   1827 �صنة  ويف  تاما،  اإتقانا  العربية  اللغة  اأتقن  قد  كان  اأنه 
طائفة بروت�صتانتية عربية يف بريوت، ومن 1829 وحتى 1838 عمل كمر�صل 
اإىل احلب�صة حيث طور مفهوم اإ�صالح الكنائ�س ال�رشقية. وال�صوؤال الذي يطرح 
نف�صه هو: هل عنّي ملك برو�صيا غوبات مطرانا ب�صبب قناعاته وعمله التب�صريي؟

املطران  �رشع  �صنة1846  الول  كانون   30 يف  القد�س  اإىل  دخوله  وبعد   
لهذا  ونتيجة  ال�رشقية.  الكنائ�س  اأتباع  على  املقد�س  الكتاب  توزيع  يف  غوبات 
هذا  وكان  املقد�س.  الكتاب  درو�س  اإىل  اإ�صافة  الفردية  القراءة  بداأت  التوزيع 
اأ�صلوبًا جديداً يف الكنائ�س ال�رشقية حيث ان الكتاب املقد�س الوحيد لديهم كان 
ذلك  يف  اأميني  كانوا  النا�س  معظم  اأن  ومبا  الليتورجيا.  كتاب  اأ�صا�صي  وب�صكل 
الوقت، كان عليه اأن يفتح املدار�س اأول. وكانت هذه املدار�س تدعى »مدار�س 
الكتاب املقد�س« لأن الكتاب املقد�س كان الداة الرئي�صية للتعليم. وخالل فرتة 
عمله كمطران يف القد�س ا�ص�س 25 مدر�صة بروت�صتانتية يف فل�صطني. ول تزال 

اثنتان منها مدار�س لوثرية حتي يومنا هذا.
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يف  الجنليكانية  الكني�صة  فروع  اأحد  من  جمموعات  هاجمته  وعندما   
املطران  هدد  ال�رشقية،  الكنائ�س  يف  الإ�صالح  عن  مفهومه  ب�صبب  اإجنلرتا 
تعامل  كيفية  �صيا�صة  كانرتبري  اأ�صاقفة  رئي�س  يو�صح  مل  اذا  بال�صتقالة  غوبات 
الكني�صة  اإىل  الن�صمام  يف  الراغبني  ال�رشقية  الكنائ�س  اأتباع  مع  القد�س  مطران 
اأ�صاقفة  رئي�س  من  كل  وقع   1850 �صنة  الأول  ت�رشين   16 ويف  الأجنليكانية. 
كانرتبري واملبعوث الربو�صي بن�صن على �صيا�صة ر�صمية. ومتّيز هذه ال�صيا�صة ما 

بني الإ�صتقطاب وال�صهادة امل�صيحية.
»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 
تركوا كنيسة الروم ليكّونوا طائفة منفصلة، أن يعتبرهم مطران القدس طائفة مصلحة 
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 
ولكن  كليا.  فقدانهم  ملنع  ذلك هو  فان  بينهم  باخلدمة  اإلجنيلية  الكنائس  من  قسس 
في حال أصبح لدى أحد كهنتهم تفكيرا مثل تفكيرهم فان ممارسته للطقوس معهم 

ستكون ممكنة.«
احلماية  »مينح  الرتكي  ال�صلطان  من  فرمان  �صدر  ال�صنة  نف�س  ويف   
الوثيقتني متكن  لهاتني  ونتيجة  اأتراك«.  رعايا  اأ�صا�س كونهم  على  للربوت�صتانت 
املطران غوبات من اأن يحقق روؤياه يف اأن يوؤ�ص�س كني�صة بروت�صتانتية وطنية يف 
فل�صطني بحرية تامة. وقبل وفاته �صنة 1879 متكن املطران غوبات من تاأ�صي�س 

12 كني�صة بروت�صتانتية يف الأر�س املقد�صة.

وبالإ�صافة اإىل بناء املدرا�س وتاأ�صي�س الكنائ�س، فقد كان املطران غوبات هو   
الذي طلب من جمعيات تب�صريية املانية خمتلفة اأن تاأتي وتبداأ العمل يف فل�صطني. 
الأملانية واجلمعيات الإجنليزية، فقد  التب�صريية  العمل ما بني اجلمعيات  ولتن�صيق 
�صاغ لهما اتفاقية �صمنية )Gentlemen Agreement(. ومبوجب هذه التفاقية 
وجنوب  الإجنليزي  التب�صريي  العمل  منطقة  �صيكون  فل�صطني  �صمال  اأن  اأعلن 
اليوم  اللوثرية  الكنائ�س  توجد  التق�صيم  هذا  على  وبناء  لالأملان.  يكون  فل�صطني 
يف جنوب القد�س يف حني اأن الكنائ�س الأجنليكانية تقع اإىل ال�صمال. اإن عمل 
ثالث جمعيات املانية الذي بداأ يف عهد املطران غوبات كان مهما جدا لتاأ�صي�س 

الكني�صة اللوثرية.

عمل جمعيات املر�سليات الأملانية يف فل�سطني
عمل �سما�سات كايزرفريت

غوبات  املطران  طلب  لوبـاء،  القد�س  تعر�صت  اأن  وبعد   1850 �صنة  يف   
ليبداأن  �صما�صات  ير�صل  اأن  كايزرفيت  �صما�صات  بيت  مدير  فليدنر  ثيودور  من 
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م�صت�صفي  اأول  �صما�صتان  افتتحت  �صنة 1851  ايار   4 القد�س. ويف  العمل يف 
للبنات كانت  اأخريان مدر�صة  اليوم افتتحت �صما�صتان  بروت�صتانتي، ويف نف�س 
الت�صمية وا�صحة ال  ال�صما�صتني من هذه  تدعى »طاليثا قومي«. وكانت فكرة 

وهي نه�صة املراأة العربية.

عمل يوحنا لودفيغ �سنلر وتاأ�سي�س دار الأيتام ال�سورية

�صنة 1850 موفدا من  فل�صطني  اإىل  �صنلر  جاء   
القد�س.  يف  بازل  اأخوية  بيت  ليدير  بازل  جمعية 
الإداري  مركزه  �صنلر  ترك  �صنوات  عدة  بعد  ولكن 
�صهد  وعندما  اخلا�صة.  روؤياه  على  بالعمل  وبداأ 
�صعر   ،1860 �صنة  �صوريا  يف  امل�صيحيني  مذبحة 
اأيتاما  املجزرة  منهم  جعلت  الذين  الأطفال  بحاجة 
اإىل العناية ولذلك اأ�ص�س دار الأيتام ال�صورية. وكان 

هدفه اأن يوجد معهدا حيث ي�صتطيع الأيتام الفقراء اأن يتحولواىل اأع�صاء منتجني 
يف املجتمع واأع�صاء ن�صيطني يف الكني�صة. ويف �صبيل حتقيق هذه الغاية اأكد على 

الرتبية امل�صيحية والتدريب املهني وقد كان �صعاره »�صّل واعمل«.

عمل جمعية القد�س
القد�س، وهي موؤ�ص�صة  املطران غوبات من جمعية  �صنة 1860 طلب  يف   
اأُن�صئت يف برلني �صنة 1852، اأن ترعى �صوؤون الطائفة الربوت�صتانتية يف جنوب 
فل�صطني يف الوقت الذي كانت فيه جمعية كني�صة اجنلرتا التب�صريية تعنى بالذين 
العناية بطوائف ومدرا�س بيت  هم يف �صمال فل�صطني. فتولت موؤ�ص�صة القد�س 
حلم �صنة 1860 وافتتحت مدار�س جديدة يف كل من بيت جال �صنة1879، 

واخلليل �صنة 1884، وبيت �صاحور �صنة1900، ويف القد�س �صنة 1903.

في صيف 1844 سافر 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 
لها  الرحلة، والتي كان من املقرر  إلى ارض الكتاب املقدس. وقد متخض عن هذه 
ان تستمر بضعة اسابيع، حماس لالرض املقدسة رافقه مدى حياته. ولدى عودته 
إلى برلني سنة1847 نشر مالحظاته وجتاربه في كتاب اسماه )سيناء واجللجثة(. 
واصبح هذا الكتاب االكثر مبيعا. ومع حلول سنة1882 كانت قد اعيدت طباعته 
احدى عشرة مرة وكان املؤلف )فريدريش ادولف شتراوس( املولود في البرفيلد سنة 
1817 وتوفي في برلني سنة 1888. وكان 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 1851 ومببادرة من شتراوس الذي اصبح اآلن رئيس قساوسة البالط،، اصدر 
امللك مرسوما حكوميا بإنشاء جمعية القدس - برلني. ومع مرور السنني تطورت 
ومنذ  املقدسة.  االرض  في  اللوثرية  املؤسسات  لدعم  جتمع  نقطة  إلى  اجلمعية  هذه 
سنة1841 فأن 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 
االرض  في  البروتستانت  املسيحيني  بني  قوية  رابطة  عشر  التاسع  القرن  من  الثاني 
املقدسة وأعلى مستويات السلطة البروتستانتية االملانية. وال تزال هذه الرابطة قائمة 

حتى يومنا هذا.
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البالط  بروسيا والطبقة االرستقراطية في  املالكة في  العائلة  تبني  وقد جنم عن   
امللكي نفع كبير جلمعية القدس في جهودها داخل املانيا. فبعد ان تأسست كمنظمة 
ومع   .1860 سنة  بعد  ارسالية  جمعية  إلى  املؤسسة  هذه  تطورت  صغيرة،  تبني 
واملعلمني.  الرعاة  وتوزيع  تعيني  مهمة  زمام  املؤسسة  هذه  استلمت  السنني  تعاقب 
وعملت جنبا إلى جنب مع االبرشية البروسية - االجنليكانية في القدس ومع الطائفة 
املتزايدة ولو  العربية  الطائفة  ويافا وسارونا وفالدهامي، وكذلك مع  االملانية في حيفا 
بشكل بطيئ في بيت حلم وبيت جاال وبيت ساحور، ولفترة من الزمن، في اخلليل.
Almut Nothnagle

نهاية الأ�سقفية امل�سرتكة
باركلي، وهو مر�صل  �صنة 1879 وخلفه جوزيف  املطران غوبات  تويف   
�صعى  وقد  فيكتوريا،  امللكة  قبل  من  تعيينه  مت  وقد  لندن،  يهود  جلمعية  �صابق 
لإعادة حتويل عمل اأ�صقفية القد�س من اإ�صالح الكنائ�س ال�رشقية اإىل اهتداء اليهود 
بقليل  بعد ذلك  باركلي تويف  املطران  امل�صلمني. لكن  التب�صري بني  اإىل  وامتدادا 
اأنه ل حاجة ل�صتمرارية الأ�صقفية  يف ت�رشين الأول �صنة 1881. و�صعر الأملان 
امل�صرتكة. فبعد تاأ�صي�س املانيا على يد ب�صمارك �صنة 1871 مل يرغب الملان - 
وقد ا�صبحوا الآن اأكرث قوة - باأن يكونوا تابعني لجنلرتا وخ�صو�صا لأن العمل 
التب�صريي الأملاين يف فل�صطني كان مزدهرا وحتى متفوقا على العمل الإجنليزي. 
اأ�صقفية  ويف 3 ت�رشين الثاين �صنة 1886 انتهت الأ�صقفية امل�صرتكة. وا�صتمرت 
فيه  ا�صتمرت  الذي  الوقت  يف  ح�رشي،  ب�صكل  الإجنليزية  للجمعيات  القد�س 
اجلمعيات الملانية بدون مظلة �صلطة. وقد مت جتاهل فكرة القي�رش خللق مطرانية 
اأملانية ح�رشية يف بيت حلم، وبدل من ذلك فقد مت ترقية راعي الطائفة الأملانية يف 
القد�س اإىل مرتبة »بروب�صت« وبهذه ال�صفة اأ�صبح م�صوؤول عن تن�صيق العمل بني 

اجلمعيات التب�صريية الأملانية املختلفة.

الف�سل الثاين

كنيسة امليالد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

الق�س د. مرتي الراهب 

)Samuel Mueller( الكني�سة على زمن �سموئيل موللر
ولد �صموئيل موللر عام 1823 يف مقاطعة Baden بالغابة ال�صوداء. كان   
كمهنة  ال�صاعات  �صناعة  تعلم  فقد  نف�صه  �صموئيل  اأما  مدّر�صًا،  �صموئيل  والد 
اوىل، واأتقن تعليم هذه املهنة اأي�صًا. تعلم �صموئيل اللغة الجنليزية على يد �صبتلر 
من St. Chrishona، الذي عزم اأن ير�صله يف مهمة تب�صريية اإىل �رشق الهند بعد 

اتقانه اللغة، ال اأنه ويف نهاية املطاف اأر�صله �صبتلر اإىل فل�صطني عام 1848.
يف فل�صطني كانت اخلطة الوىل اأن يوؤ�ص�س الخوة بيتًا ليعمل كل ح�صب   
�صنعته، ولكن مل يكن ذلك بالعمل ال�صهل حيث اأن الطلب يكاد يكون منعدمًا 
مدينة  يف  وذلك   CMS مع  بالعمل  التحق  لذلك  فل�صطني،  يف  ال�صاعات  على 
النا�رشة وبقي هناك مدة 6 �صنوات حتى نقله اإىل بيت حلم عام 1854 ليخدم يف 

جمعية )Church Missionary Society )CMS( الإجنليزية.

بداية العمل يف بيت حلم 
 CMS من »Jerusalemsverein« يف عام 1860 ا�صرتت جمعية القد�س  
قد  كانت  القد�س  مارك. جمعية  له ب 9000  التابعة  والأر�س  اجلمعية  موقع 
تاأ�ص�صت عام 1852 يف برلني، بعد اأن كان الق�س فريديريك اأدولف �صرتاو�س 
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قد زار ال�رشق الأو�صط يف عام 1844-1845، واألف عدة كتب اأ�صهرها �صيناء 
واجللجثة. يف عام 1847 راح ينادي باأهمية العمل يف القد�س. وقد بداأوا اأوًل 
بهم  م�صتقل  عمل  ببدء  اأخرياً  ارتاأوا  اأنهم  اإل  القد�س  يف  الإجنيلي  العمل  بدعم 
يف بيت حلم. ويف هذه املرحلة مت و�صع �صموئيل موللر حتت ا�رشاف الق�صي�س 

الربو�صي يف القد�س والذي اعطاه اأي�صًا �صالحية ممار�صة ال�رشين املقد�صني.

مل تكن الطائفة الإجنيلية كبرية العدد، فقد كان عدد الإجنيليني اآنذاك 40   
�صخ�صًا بينما التعداد ال�صكاين كان يبلغ 5000 ن�صمة. كانت هذه الطائفة جتتمع 
يف بيت باليجار وكذلك �صفوف املدر�صة كانت باليجار، ولكن وبعد كرثة 
مت  الأخرى(،  الكنائ�س  من  الدين  رجال  حتري�س  )ب�صبب  املوؤجر،  م�صايقات 
التفاق على �رشاء اأر�س مبوا�صفات مميزة، حتتوي على بئر، وتقع على اأطراف 
لرية  الأر�س فكان 1300  ثمن  اأما  الغربي،  املدخل  عند  القدمية حتديداً  املدينة 
برو�صية. وعلى هذه الأر�س بداأ العمل الذي مل يكتمل حتى عام 1864 حيث 
مت تد�صني العمارة اجلديدة )حيث مكاتب دار الندوة اليوم( يف 1864/11/17 
بح�صور املطران غوبات، والق�س Valentiner وجمع من املدعوين. بعد اأن كان 
 1864/10/18 يف  الكني�صة  اإىل  ان�صمامهم  عن  عائلة  رب   45 اعرب  قد 
كاإجنيليني.  ا�صمائهم  بتوقيع  عائلة  رب   40 وقام   .1866 عام  تركوا  ولكنهم 
ويف عام 1865 مت اختيار خليل با�صيل ليكون اأول خمتار للطائفة وليمثلها اأمام 

احلكومة.
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�صيك  كونراد  كري�صونا،  مدر�صة  ابن  فكان  البيت  اأو  العمارة  مهند�س  اأما   
Konrad Schick، وقد قد و�صع ت�صميم البيت الذي بلغ طوله 64 قدما اجنليزيا 
وعر�صه 22.5 قدما وارتفاعه 34 قدما، ويتاألف املبنى من طابقني يف كل طابق 
عقد عربي. ا�صتمل الطابق الأر�صي على مكان للعبادة Chapel له باب خا�س، 
لنوم  وغرفة  مطبخ  يليها  خا�س،  مبدخل  وال�صتقبال  الطعام  غرفة  الو�صط  يف 

الأيتام، اأما الطابق الأعلى فتكون من مكتب، غرفة لل�صيوف وغرفة نوم ثانية.
بالرتكيز على امل�صهد اجلغرايف للموقع فقد ل يرى الناظر من �صطح البيت   
اإىل ال�صمال منه �صوى دار الأيتام ال�صورية، وكني�صة اأبانا على جبل الزيتون، واىل 

الغرب بيت جال واىل ال�رشق البحر امليت وجبال الأردن.
ونخ�س  حلم  بيت  يف  موللر  ل�صموئيل  اجلاد  العمل  ابتداأ  البيت  هذا  من   

بالذكر اليوم، الكني�صة والطائفة، دار الأيتام والبيت الداخلي واملدر�صة.

الكني�سة والطائفة
بيت  يف  جتتمع  موللر  اإ�رشاف  حتت  الإجنيلية  الطائفة  كانت  البداية  يف   
الذي  البيت عام 1864،  بناء  قبل  اجلديد  اإىل مقرهم  انتقلوا  اأن  اإىل  باليجار، 
احتوى على مكان خا�س للعبادة مبدخل خا�س، وبعد بناء الكني�صة عام 1893 
مت ال�صتغناء عن مكان العبادة، واأ�صبحت الغرفة تابعة لبيت الراعي. �صالة العبادة 
تقام  وكانت  �صباحًا.  الأحد  يوم  جر�س  قرع  قبل  بامل�صلني  متتليء  كانت  هذه 
الرابعة بعد الظهر من كل يوم. واأ�صبوعيًا كانت  ال�صاعة  اأخرى للطالب  �صالة 

هناك حلقتان من درو�س الكتاب املقد�س كما يذكر موللر يف مدوناته. 
هذا الوجود الجنيلي ذو العدد القليل اأ�صبح يكرب بالأعمال وبجهود موللر   
يقوم  البداية  ومنذ  كان  فقد  املنطقة،  يف  ان�صاءها  حاول  التي  الطيبة  وعالقاته 
بزيارات لطائفتي بيت �صاحور وبيت جال ويحتك بامل�صلمني والرثودك�س يف 
التعامرة ومع �صيخها. عن  اأقام �صموئيل عالقة مميزة مع عرب  املنطقة. كذلك 

هذه الفرتة يكتب �صموئيل: »يف العادة ي�صتقبلنا امل�صلمون بالحرتام، ي�صتمعون 
لن�صائحنا وتعاليمنا، وير�صلون اأبناءهم الينا للرتبية. وذلك بعك�س اأبناء الطوائف 
اأو م�صاكل من قبل  اأية مقاومة  اأنه مل يلق  اأي�صًا  الأخرى«. ويذكر باأن �صموئيل 

احلكومة الرتكية.

من هذه الن�صاطات الدينية اأي�صًا نذكر ا�صتئجار موللر لدكان )مكان قهوة   
الكتاب  فيه  يبيع  وكان  املقد�س،  للكتاب  كاأول جمعية  افتتحه  اليوم(  امل�صم�س 
املقد�س ب 11 لغة، وعني املعلم خليل با�صيل للعمل هناك. لحقًا مت نقل هذه 

اجلمعية اإىل البناء اجلديد.

وال�صوؤال الذي يطرح نف�صه هنا: من هم طالئع الإجنيليني يف مدينة بيت   
حلم؟ وماذا نعرف عنهم؟

التي  العائالت  بع�س  اأ�صماء  �صيكت�صف  الكن�صية  ال�صجالت  اإىل  يرجع  من   
بقيت لوثرية حتى يومنا هذا، والبع�س الآخر من العائالت البيتلحمية املعروفة 
والتي كانت قد ان�صمت اإىل هذه الكني�صة فرتة من الزمن ولكنها عادت فرتكتها، 
العالقات  ب�صبب  وثانيًا  الكني�صة،  لهذه  الأخرى  الكنائ�س  حماربة  ب�صبب  اأوًل 

داخل العائلة املمتدة والتي مل تعطي اأفرادها حرية الختيار.

من يقراأ ال�صجالت الكن�صية يالحظ ما يلي:  

حنة  للطفلة  دفن  خدمة  كانت  حلم،  بيت  يف  اجنيلية  �صعائرية  خدمة  اأول   
طنو�س ابنة ال�صتاذ الجنيلي الأول يف بيت حلم، ابراهيم طنو�س، والتي توفيت 
يف  ودفنت  حمى،  ب�صبب  ون�صف  اأ�صهر  اربعة  عمر  عن   1860/8/31 يف 

الأر�س التي كانت قد ا�صرتيت لتوها.

اأول معمودية اجنيلية للطفلة مرمي مو�صى م�صلم، من �صكان ارطا�س  تالها   
وذلك يف 1861/4/1. وكان مو�صى م�صلم هذا من اأ�صل يهودي تن�رش على 
ت�صمن  قد  مو�صى  بيت حلم. وكان  الإجنليزية يف   CMS ال  اإبان عمل  يبدو  ما 
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ومب�صاعدة القن�صل الإجنليزي يف القد�س اأرا�صي اإرطا�س بعد اأن دفع الدين الذي 
كان لالأهايل اإرطا�س للتعامرة.

اأما 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.

اأما اأول اكليل فكان خلليل ومرمي با�صيل يف 1869/9/13، وكان خليل   
قد عني عام 1865 اأول خمتار للطائفة الإجنيلية يف بيت حلم. ويذكر اأن عمره 

كان 22.5 �صنة، اأما عمر العرو�س فكان 14.5 �صنة. 

اأما اأول طفل من بيت حلم اإلتحق بدار الأيتام ال�صورية يف القد�س )مدر�صة   
�صنلر( فكان مرتي ق�صطنديل الراهب( جد الق�س د. مرتي الراهب، وذلك يف 

عام 1868. 

الأو�صاع الجتماعية لأع�صاء  الزواج تظهر جليًا  وبالطالع على �صجل   
الطائفة حينئٍذ: 

ابتداءاً من عام 1879 يالحظ املرء نقلة نوعية، اذ ينتقل الثقل من بيت حلم   
اإىل بيت جال، وذلك بعد ر�صامة اأول واعظ عربي، وهو املرحوم ب�صارة كنعان، 
راعيًا لطائفة بيت جال، وبعد بناء الكني�صة هناك، ودعم �صنلر لبناء الرعية هناك. 
منهم  ع�رشة  كانت   1890  -  1882 بني  ما  متت  اكليل  ع�رش  اأربعة  بني  فمن 

لعائالت بيتجالية.

مما �صبق ن�صتنتج اأن العائالت التي انتمت يف الن�صف الثاين من القرن التا�صع   
للكني�صة كان اأكرثها من البيتلحميني، والبع�س الآخر من فل�صطني ولبنان.

الراهب،  �صابا،  با�صيل،  �صامي،  زرزر،  زيادي،  البيتلحمية:  العائالت  من   
�صامية، مرق�س، اأبوحاطوم، �صامية، حن�صل، �صمور.

اأما العائالت الفل�صطينية غري البيتلحمية فكانت: �صحادة، طنو�س، جربائيل.   

اأما العائالت اللبنانية فكانت: بوار�صي، ن�صار.   
واإذا حاولنا ا�صتخال�س بع�س الأرقام نالحظ ما يلي:  

اأنه مت ما بني 1860-1918 اإجراء ما جمموعه 322 معمودية اأي مبعدل   
ال�صنة، هذا  اإكليل يف  يقارب  ما  اأي مبعدل  اإكلياًل  �صنويًا، و47  6.5 معمودية 

بالإ�صافة اإىل 133 جنازة اأي مبعدل 2.3 وفاة يف ال�صنة. 
عدد  كان  حلم  بيت  ترك  عندما  موللر  �صموئيل  اأن  بالذكر،  اجلدير  ومن   

الإجنيليني حوايل مئة ع�صو، اأغلبهم من خلفية اأرثودك�صية.

املدر�سة
اأبناء بيت حلم، فاأن�صاأ مدر�صة متوا�صعة جمانية  اهتم �صموئيل موللر بتعليم   

كما  والرتنيم.  املقد�س  الكتاب  ق�ص�س  احل�صاب،  الكتابة،  القراءة،  لتدري�س: 
نظراً  لكن  الأخرى  للموا�صيع  م�صائية  مدر�صة  بتاأ�صي�س  موللر  �صموئيل  وقام 
البيت  ذات  يف  تعقد  املدر�صة  �صفوف  كانت  والإمكانيات،  املكان  ل�صيق 
الفرتة حتديداً يف  موللر عن هذه  عام 1864. حتدث  قبل  اآنفًا  املذكور  املوؤجر 
الأوائل، حيث كتب: »يف  الجنيليون  لها  تعر�س  التي  املقاومة  مدوناته، وعن 
ليلة 7-1861/4/8 مت العتداء على ال�صتاذ ابراهيم طنو�س مدّر�س املدر�صة، 
اإذ حاول اأحدهم اأن يطلق النار عرب ال�صباك، ويف اليوم التايل مت رميه باحلجارة 

ولكنه مل ي�صب«. 
غرفة  اإىل  املدر�صة  �صفوف  انتقلت   1864 عام  الرعية  مقر  ان�صاء  بعد   
ال�صتقبال يف البيت. توىل التدري�س اأوائل املعلمني هنا وهم خليل با�صيل والذي 
اأي�صًا وابراهيم عبد اهلل. كما واإلتحق بخليل  اأول خمتار للطائفة وزوجته  اأ�صبح 
م�صوؤولية  ت�صلم  والذي  موللر،  عمانوئيل  اأخيه  ابن  �صموئيل  وزوجته  با�صيل 
املطران غوبات  ا�صتلمها موللر من  التي كان قد  ال�صباب عام 1871،  مدر�صة 

عام 1871 وكان حوايل 25 طالبًا يدر�صون هناك.
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الطالب، فقد كان ن�صف  قبول  التفرقة يف  بدايتها بعدم  املدر�صة منذ  ا�صتهرت 
التالميذ اجنيليني والن�صف الآخر كانوا من الطوائف الأخرى )اأرثودك�س( وعدد 

من امل�صلمني اأي�صًا.
بعد فرتة وجيزة، وحتديداً يف كانون الثاين من عام 1864 افتتح �صموئيل   
موللر اأول مدر�صة للبنات التحق بها فور افتتاحها 30 بنتًا لي�صبح عدد الطالب 
يتم يف غرفة ال�صتقبال يف  التدري�س  البداية كان  املئة طالب. يف  الكلي حوايل 
واملغادرين على ح�ص�س  القادمني  ال�صيوف  ت�صوي�س  ب�صبب  موللر ولكن  بيت 
البار  مكان   ( الغر�س  لهذا  متوا�صعة  عمارة  بناء   1874 عام  يف  مت  التدري�س 
خليل  زوجة  مرمي  ثم  ومن  اهلل  عبد  ابراهيم  كانوا  املرحلة  هذه  معلمي  اليوم(. 

با�صيل.
تلقى حتديات جمتمعية  بيت حلم كانت  اأبناء  لتعليم  اجلادة  حماولت موللر   
منبعها الثقافة ال�صائدة. الأمثلة على ذلك كثرية ومن اأهمها تغيب الطالب عن 
ال�صفوف الدرا�صية وعدم انتظامهم، فقد يلتزمون بالدوام ليوم واحد ويتغيبون 
لثالث اأيام واأكرث، فيكون الغياب �صاماًل ولأ�صابيع كثرية يف وقت احل�صيدة وجد 
الزيتون على �صبيل املثال. م�صكلة اأخرى هي الزواج املبكر وتعد من اأهم العوائق 

التي اثرت على التحاق الطالب بدوامه املدر�صي اليومي.
وحول هذه التحديات التي واجهت موللر اأي�صًا هي فرتة التحاق الطالب   
باملدر�صة فهذه الفرتة كان حدها الأق�صى ثالث اأو اأربع �صنوات. فالثقافة ال�صائدة 
تن�س على ان هذه الفرتة التعليمية كافية للطالب، لذلك جلاأ موللر لكتابة تعهد 
يوقع من قبل اأولياء اأمور الطلبة ليلتزموا بناءاً عليه باإبقاء اأبناءهم من 5-7 �صنوات 

يف املدر�صة. لكن من جهة اأخرى كانت اأجواء املدر�صة مليئة باحلياة. 
يف الثمانينات بداأت املدر�صة بتعليم اللغتني الجنليزية والأملانية، خا�صة بعد   
انت�صار وازدياد بعثات احلج اإىل مدينة بيت حلم من عدد من البلدان وهي: الهند 

واليابان واأمريكا ال�صمالية واجنلرتا واأملانيا. 

البيت الداخلي
بيت  الداخلي مل يكّن من  البيت  الطالبات يف  اأوائل  اأن  للنظر  امللفت  من   
حلم، امنا كانوا من مناطق خمتلفة، الوىل كانت من حارة ال�صعدية يف القد�س، 
يذكر  املدر�صة  اأجواء  وعن  التعامرة.  عرب  من  والثالثة  جارية  كانت  الثانية 
تعلموا  هناك  البيت ومن  باأعمال  القيام  تعاونوا يف  الطالب  اأن  اأي�صًا  �صموئيل 

الطبخ، احلياكة، والتطريز... الخ وكانت لهم غرفة خا�صة ملبيتهم.
اإليه بداية 6 طالب،  اأ�ص�س موللر البيت الداخلي وان�صم  يف عام 1861   
من   5 منهم  الداخلي  للبيت  ينتمي  طالبًا   19 اإىل   1871 عام  ارتفع  الذي 
وطالبة  اأرثودك�س   7 والفواغرة،  حلم  بيت  من  اآخرين  م�صلمني   6 التعامرة، 

واحدة اإجنيلية.

�رشاء جبل مرير
يرثى  حالة  ال�صكان يف  واأ�صبح  بيت حلم،  عام 1871 حدث جوع يف   
بتوظيف حوايل 60 -  ب�رشاء جبل مرير، وقام  قام �صموئيل موللر  لذلك  لها، 
100 رجاًل يوميًا يعملون يف الأر�س، ينزعوا ال�صخور ويزرعوها زيتونًا وعنبًا 
بال�صافة اإىل اأ�صجار ال�رشو. وبالتايل يكون موللر هو الذي ا�صرتى العدد الأكرب 

من الأوقاف الإجنيلية يف بيت حلم. 
 36 دامت  خدمة  بعد  فل�صطني  موللر  �صموئيل  ترك   1884/4/1 يف   
�صنة بعد اأن اأ�صابته حالة اكتئاب مر�صية، تويف بعدها عام 1891. اأما زوجته 
عام  هناك  وتوفيت  املتحدة  الوليات  ايل  هاجروا  الذين  باأولدها  فالتحقت 
بعدها  مت  عامًا،   36 املنطقة  يف  موللر  �صموئيل  خدمة  فرتة  دامت   .1901
وحتديداً يف ني�صان 1884 تن�صيب لودفيك �صنلر، ابن الأب يوهان لودفيك، 

يف كني�صة بيت حلم.
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الكني�سة على زمن الِق�ّس لودفيك �سنلر 1888-1884
دار  موؤ�ّص�س  ابن  وهو  �صنلر،  لودفيك  كان   
واملعروفة  �صنلر،  لودفيك  يوهان  ال�ّصورّية  الأيتام 
القد�س يف  با�صم مدر�صة �صنلر، من مواليد مدينة 
9-4-1858، وكان قد در�س الاّلهوت يف كلٍّ 
من توبنجن وبرلني قبل اأْن ُير�َصم ق�ّصي�ًصا وُير�َصَل 

اإىل بيت حلم.
الِق�سُّ لودفيك �صنلر وبالّرغم من  لقد لعب   
الأربع  عن  تزيد  )ل  فيها  خدم  الّتي  املّدة  ق�رش 

ا يف تاريخها. وذلك لالأ�صباب الّتالية: �صنوات( دوًرا ُمهمًّ
لقد ا�صتطاع الِق�سُّ لودفيك �صنلر اأْن يربط عمل الكني�صة يف بيت حلم مبدر�صة   )1
الكني�صة  اأبناء  من جهة  ف�صّجع  مثيل،  له  ي�صبق  مل  ب�صكل  القد�س  �صنلر يف 
هم بالّتعليم وامِلَهِن الاّلزمة للحياة  على اللتحاق مبدر�صة �صنلر، وبالّتايل َمدَّ
�صنلر  ِخّريجي مدر�صة  ي�صتقطَب  اأْن  ا�صتطاع  اأخرى  والّنجاح، ومن جهة 

لالن�صمام اإىل الكني�صة. 
الأ�صقفّية  نهاية  مع  حلم  بيت  يف  �صنلر  لودفيك  الِق�سِّ  وجود  تزامن  لقد   )2
كانت  الوقت  ذلك  وحّتى   .1886 عام  امل�صرتكة  الأملانّية   - الإجنليزيّة 
كني�صة امليالد ما زالت تتبع ليتورجّية اأ�صقفية الّطابع. وكان اأحد الّتغرّيات 
املُهّمة الّتي اأدخلها الِق�سُّ لودفيك �صنلر يف الكني�صة هو ا�صتبدال الّليتورجّية 
الأ�صقفّية الأ�صل باأخرى اأملانّية من الكني�صة املّتحدة يف مقاطعة بادن فوتنربغ 
اإىل  الّليتورجّية  هذه  برتجمة  قام  وقد  الأ�صلّي.  اأبيه  موطن  اأملانّيا،  جنوبي 
الّلغة العربّية، واّلتي �صاع ا�صتعمالها حّتى نهاية احلرب العاملّية الّثانية. ومن 
المرباطور  اأجل  من  ت�صّلي  كانت  الوقت  ذلك  يف  الكني�صة  اأنَّ  الّطريف 

الأملايّن يف كّل خدمة اأََحِدّية. 

كان الِق�سُّ لودفيك �صنلر على قناعة تاّمة باأنَّ الكني�صة بحاجة اإىل دار للعبادة   )3
غري لن ي�صع كني�صة امليالد على نف�س م�صتوى  تليق مبوقعها، واأنَّ امل�صّلى ال�صّ
لذلك  الّطائفة.  بهذه  تليق  بناء كني�صة  اآمن ب�رشورة  لذلك  الكنائ�س،  باقي 
راح يجمع الأموال للبناء، وقام عام 1886 بو�صع حجر الأ�صا�س للكني�صة 
اأْن  ًرا  مقرَّ كان  واّلذي  الكني�صة  من  ال�ّصفلّي  اجلزء  با�صتعمال  وقام  احلالّية، 
الكني�صة  الّثاين )مكان  الّطابق  ببناء  ُيبداأ  اإذ مل  الكامل.  الكني�صة  بناء  يكون 

احلايل( اإّل عام 1891 وذلك اإّبان عمل الِق�ّس عمانوئيل بوت�رش. 

اأّول  قام الِق�سُّ لودفيك �صنلر عام 1888 وقبل تركه للخدمة با�صتحداث   )4
يتجّزاأ من طريقة عمل  الكني�صة، واّلتي �صارت جزًءا ل  لعمدة  انتخابات 

هذه الكني�صة.

بناء امليتم الأرمنّي )م�ست�سفى الأمرا�س النف�سيّة حاليًّا(
ا من َم�صيحّي ال�رّشق ومن مواطني الإمرباطوريّة  لقد �صّكل الأرمن جزًءا ُمهمًّ  
حيث  الّرئي�صة؛  المرباطورّية  مدن  ويف  غرى  ال�صّ اآ�صيا  يف  ة  وخا�صّ العثمانّية، 
الوطنّية  احلركات  �صعود  ومع  املرموقة.  القت�صاديّة  املواقع  من  الكثري  احتّلوا 
جهة،  من  الرّتكّية  باأ�صولها  العثمانّية  المرباطورّية  بني  �رشاع  ن�صاأ  وتعاظمها، 
ا يف  مهمًّ دوًرا  الّدينّي  العامل  لعب  الوطنّية. كما وقد  الأرمنّية  احلركات  وبني 
اع، والّذي قاد يف عام 1894 - 1896 اإىل اأّول مذابح �صدَّ  تاأجيج هذا ال�رشّ
لت الكثري من الّن�صاء وتيّتم  الأرمن حيث قتل ما يزيد عن املئة األف اأرمنّي، فرتمَّ
اآلف الأطفال. وبناء عليه قّررت جمعّية القد�س الّتب�صرييّة اأْن تقيم على الكْرِم 
َمْيتًما لالأطفال الأرمن حيث بداأ  الواعظ �صموئيل موللر قد ا�صرتاه  الّذي كان 
العمل به عام 1897 ومتَّ تد�صيُنه عام 1898 اإّبان زيارة القي�رش الأملايّن فيلهلم 
الأرمن،  من  الأوىل  ال�ّصنوات  يف  الّطاّلب  ُجلُّ  كان  وقد  فل�صطني.  اإىل  الّثاين 
ولكن بعد اأْن منَعت ال�ّصلطات العثمانّية ا�صتقطاب الأطفال الأرمن اإىل فل�صطني، 
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اأبواَبه للّطاّلب الفل�صطينّيني من منطقة بيت حلم وحميطها كما تظهر  فتح املَْيتم 
ذلك اأ�صماء الطالب يف �صهر ت�رشين الثاين من عام 1905: �صموئيل حارجتان، 
اإبراهيم  الراهب،  جميل  �صلفيتي،  اإليا�س  �صلفيتي،  عزيز  كيكوجيان،  كيفورك 
قوا�س،  �صليبا  عودة،  اليا�س  دعم�س،  اإبراهيم  حنا،  جري�س  خليل  جربائيل، 
اليا�س  ديّة، عيد خليل عيد، �صاكر بوار�صي،  اأبو  ا�صكندر م�صلم، حبيب خليل 
�صليبا  عبده،  خليل  حبيب،  اليا�س  فرح،  �صامل  ال�صايح،  عفيف  نيجنان،  مارد 
اإبراهيم  زخريا  حنه،  اليا�س  عي�صى  �صليمان،  اأبراهيم  يو�صف،  ذيب  خوانده، 
عي�صى  �صامية،  �صالح  عي�صى  امل�رشي،  �صليبا  جري�س  جري�س،  عي�صى  عمر، 
اأمني حداد، عطاهلل �صلمان عو�س، عبد مو�صى، يو�صف با�صيل، �صابا  جري�س، 
ميخائيل  طاف�س،  ميخائيل  عيد،  �صليم  قوا�س،  عي�صى  اإبراهيم،  طنا�س  عو�س، 
ماجه، اليا�س عودة، مرق�س �صالح، عطاهلل فرح، اليا�س اأبو دية، حنا دعم�س، 
مو�صى دعم�س، وديع دعم�س، اليا�س �صمور، جورجي حبيب، ق�صطنني عبده، 

جنيب جربائيل، ميخائيل خليل اأبو حمود.

حّتى  كذلك  وبقي  الّرئي�صة،  الكني�صة  مدر�صة  مبثابة  الإجنيلي  امليتم  و�صار   
1918/1/13 حني ت�صّلَمِت الكني�صُة اإ�صعاًرا باأّن القّواِت الربيطانّية بحاجٍة اإىل 
املبنى لتحويله اإىل م�صت�صفى. وقد اأُغلق امليتم ر�صميًّا يف 17-1-1918، وقد 
ا�صتاأجرته احلكومة الربيطانّية من الكني�صة لع�رشات ال�ّصنني، ثمَّ �صادرته لحًقا، 
د.  الِق�ّس  ا�صتطاع  اأْن  اإىل  الها�صمّية،  الأردنّية  اململكة  با�صم خزينة  ت�صجيُله  ومتَّ 
مرتي الّراهب اإرجاع حوايل 26 دومنًا من الأرا�صي املحيطة باملبنى من الّرئي�س 

الّراحل يا�رش عرفات عام 1997.

ت�سكيلة الطائفة
يف هذه الفرتة بالذات ومع تعاظم دور املانيا القي�رشية وتو�صع نفوذها يف   
اأرجاء المرباطورية العثمانية والتي ظهرت جليًا يف م�صاريع البناء العمالقة التي 
وت�صري  امليالد.  كني�صة  اأعداد  يف  ملحوظًا  اإزدياداً  نرى  فل�صطني،  يف  بها  قامت 
قائمة باأ�صماء اأع�صاء الطائفة و�صعها ال�صيد خليل با�صيل عام 1898 قبيل زيارة 
المرباطور وليم الثاين اإىل بيت حلم باإنتماء جمموعة ل باأ�س بها من حامولة العناترة 
اإىل الكني�صة يف بيت حلم: اإبراهيم �صابا، اأخيه عي�صى �صابا، حنا ميخائيل البندك، 
ا�صطفان ميخائيل البندك، عي�صى من�صور البندك، جاداهلل ق�صطندي البندك، زخريا 
عبداهلل البندك، �صليمان اليا�س البندك، اإبراهيم �صحادة البندك، اإبراهيم �صامل البندك، 
بنايوت  جري�س  �صامية،  �صحادة  ال�صامية،  �صالح  �صحادة،  عي�صى  �صابا،  حلوة 
ال�صامية، جري�س �صابا ال�صامية، اليا�س �صحادة البندك واأخيه حنا، �صالمة ال�صلحي 
واأخيه اليا�س، جري�س مرتي الوح�س، جري�س يعقوب الوح�س، نقول الوح�س، 
ب�صارة فريج، �صليمان فريج، اإبراهيم جري�س فريج ، مرتي الراهب، عي�صى ذوابه، 
اأبو حنا، �صليمان ن�رش،  خليل ذوابه، يو�صف ب�صارة طاف�س، ق�صطه �صامل البندك 
عبداهلل الريادي، جري�س الريادي، نقول حنانيا، اإبراهيم املر، ويعقوب طاف�س. 
الكني�صة  اإىل  منتمني  البندك  عائلة  من  كبرية  نرى جمموعة  باإن  الغريب  من  لي�س 
البناء الإجنيلية يف فل�صطني. الرئي�صيني يف م�صاريع  خا�صة واأنهم كانوا املقاولني 
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�صت  فتظهر وجود  لعام 1909  الكني�صة  العاملني يف  باأ�صماء  القائمة  اأما   
ع�رش موظفًا يف الكني�صة، ت�صعة منهم يف بيت حلم و�صبع اآخرون يف بيت جال 

وذلك ح�صب التق�صيم التايل:

معا�س / راتببداأ العملال�سم
300 فرنك، 260 مقابل وعظ1899/5الواعظ �صعيد عبود
1380 + 80 عزف اأرجن1900/12املعلم اإبراهيم عطا
1200 + 190580 املعلم اإبراهيم مطر

1200 فرنك1900/10�صليمان اأبو دية
80 + 100 1906 با�صيل با�صيل

720 فرنك1898 لبيبة �رشور
480 فرنك1899/10جنمة ن�صطا�س

 456 1905/4وديع كنعان
300 فرنك1899/10الواعظ ا�صكندر حداد

بيت جال
1895/10املعلم عي�صى عطاهلل

1000+1904/1080املعلم �صليمان حنا
1907/9 معلم م�صاعد اإبراهيم بوار�صي

900 فرنك1908/10املعلمة كرميه ن�صار
املعلمة جنمة عو�س

3000 فرنك1902/10فرهود قربان
720 + 10/1903150املعلمة فكتوريا حبيب
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الف�سل الثالث

جمعية القدس وبناء كنيسة امليالد اإلجنيلية اللوثرية
في بيت حلم

Almut Nothnagle

الق�س  زمن   1887 عام  اأُجنز  قد  امليالد  لكني�صة  الأر�صي  الطابق  كان   
لودفيك �صنلر ومن ثم ولإ�صباب عدة توقف البناء فيها. ولكن اكت�صب م�رشوع 
الكونت  القد�س  جمعية  رئا�صة  توىل  عندما   1892 �صنة  جديدا  زخما  البناء 
اللوثريني  يوحنا  القدي�س  فر�صان  رئي�س   )Julius von Ziethen-Schwerin(
وع�صو جمل�س لوردات برو�صيا. وكان هذا قد �صافر وجتول يف �صائر ارجاء الر�س 
املقد�صة يف اأوائل 1892 واطلع �صخ�صيا على ظروف الكني�صة وم�رشوع البناء 

يف القد�س.
جميع  اإىل  من�صورا  ار�صل  ان  عودته  بعد  به  قام  ر�صمي  عمل  اول  وكان   
اخوته من فر�صان القدي�س يوحنا يدعوهم فيه اإىل الن�صمام اإىل جمعية القد�س 
وان يدفعوا ر�صم ا�صرتاك مقداره خم�صة ماركات �صنويا. وقد لبى 400 فار�س 
دعوته هذه مما رفع ميزانية املوؤ�ص�صة اإىل خم�صة اآلف مارك بعد ان كانت تعاين 
عجزا ماليا. وا�صافة اإىل ذلك، ولكونه يتمتع مبكانة مرموقة يف البالط امللكي، 
�صنة  بعد  امليالد  عيد  يف  �صنوية  تربعات  جمع  بحملة  يقوم  بان  له  �صمح  فقد 
1891. وقد �صملت هذه احلملة جميع ارجاء برو�صيا مما كان من �صاأنه ان يزود 
جمعية القد�س بدخل �صنوي ثابت يرتاوح ما بني ثالثني اإىل خم�صني الف مارك 

�صنويا.
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فر�صة حقيقية  اخريا  توجد  انه  يعني  اجلمعية  ميزانية  العجز يف  �صد  وكان   
للبدء يف بناء الكني�صة يف بيت حلم. وكان خلفاء �صاموئيل موللر وهم: لودفيك 
بيت�رش،  عمانوئيل  موللر وخليفته  �صاموئيل  �صقيق  ابن  موللر،  �صنلر وعمانوئيل 
التربعات للم�رشوع وللح�صول على فرمان من  قد قاموا بجهود عظيمة جلمع 
املانيا كان رعاة  اإىل  زياراتهم  واثناء  بالبناء.  لل�صماح  ا�صطنبول  العايل يف  الباب 
�صنة  الكن�صي. ومنذ  المة عن عملهم  نطاق  يقدمون حما�رشات على  بيت حلم 
فل�صطني  يف  النا�س  وتقاليد  وعادات  حياة  عن  تقارير  ير�صلون  اخذوا   1891
ليقراأها اجلمهور املتزايد على �صفحات »Bethlehemer Blaetter« اجلديدة. 
انواع  ال�صحيفة حتوي  والنا�س، كانت هذه  البلد  وهكذا، واىل جانب و�صف 
متعددة من الخبار واحلقائق الهامة والتي كان الهدف منها ت�صجيع ن�صاطات 

جمع التربعات يف املانيا واخلارج مثل الطائفة الأملانية يف فيالدلفيا.

تاريخ البناء
)August Orth( من برلني ان يقدم  ويف �صنة1891 طلب من املهند�س   
مهند�صا  هذا  البناء  م�صت�صار  وكان  حلم.  بيت  يف  امليالد  لكني�صة  لبناء  خرائط 
�صهريا يف العا�صمة الأملانية وكان يعترب كاحد العالم الهند�صية يف تلك احلقبة. 
العا�صمة المرباطورية بعد �صنة 1870 مبا يف  لتو�صيع  الت�صاميم  فقد قدم اهم 
ب  يعرف  ما  بعد  فيما  اأ�صبحت  )والتي  املدن  بني  ما  القطارات  �صبكة  ذلك 
قطار  حمطات  وعدة   )Storkower( �صارع  يف  الكبري  وامل�صلخ   )S-Bahn(
وج�صور لل�صكك احلديدية. وقدم اي�صا ر�صومات لعادة ت�صكيل مبنى احلكومة 
والعمارات على جزيرة املتحف وكاتدرائية برلني كما وقدم خرائط لعدة كن�س 
 .)Oranienburger( �صارع  يف  الكبري  الكني�س  ذلك  يف  مبا  برلني  يف  يهودية 
ذلك  يف  مبا  املانيا  ارجاء  خمتلف  يف  كنائ�س  عدة  بنى  فقد  ذلك  اإىل  واإ�صافة 
با�صم  املعروفة  برلني  عمال  منطقة  يف  وعموا�س  و�صهيون  اجللجثة  كني�صة 
ال�صوات  تردد  حيث  من  م�صهورة  الكنائ�س  وهذه   .)Prenzlauer Berg(

)Hohenzollern( يف  عائلة  اورت مل تكف حاجة  املهند�س  بنايات  ان  فيها. 
�صعيها للهيبة العامة يف اعقاب الن�رش يف احلرب الفرن�صية - الربو�صية فح�صب، 
العمال.  جماهري  بني  الر�صالية  الكني�صة  جهود  عن  اي�صا  تعرب  كانت  انها  بل 
مت  وقد  احلا�رش.  الوقت  يف  املدينة  معامل  اهم  ت�صكل  الكنائ�س  هذه  تزال  ول 
الكنائ�س.  لبناء  برلني  وجمعية   )Hohenzollern( عائلة  قبل  من  بنائها  متويل 
الكنائ�س  وقد منحت المرباطورة اوغ�صتا فكتوريا هبة لكل واحدة من هذه 
اجلديدة وقدمت على القل جزءا ولو ب�صيطا من موجودات الكني�صة حتى ولو 

كان ذلك الكتاب املقد�س للمذبح.

قدم املهند�س اورت �صل�صلة من الت�صاميم لكني�صة بيت حلم والتي اخذت   
بعني العتبار الظروف املحلية املح�صورة وطبقات ال�صخر وامل�صاحة ال�صغرية، 
هذا  فقد ح�رشت  �صنة 1878.  �صنلر  عهد  منذ  القائم  البناء  اي�صا  ي�صمل  وهذا 
املقامة  والدكاكني  واملدر�صة  الراعي  �صكن  بني  ما  املوقع  الت�صاميم يف  خيارات 

على زاوية �صاحة املدب�صة.
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وقد اأرغم اورت ،الذي كان معتادا ان ي�رشف بنف�صه على بناء العمارات   
باملر  بول  هما  مقد�صيني  مهند�صني  ايدي  يف  خرائطه  ي�صع  ان  ي�صممها،  التي 
على  يكن  مل  اللذين   )Paul Palmer & Theodor Sandel( �صاندل  وثيودور 
معرفة �صخ�صية بهما. وكانوا يتوا�صلون عرب الر�صائل فقط. وعليه، فان خرائط 
البناء والتعليمات كان يتم تبادلها عن طريق الربيد. هذا بال�صافة اإىل ان اورت 
واجه يف بيت حلم نف�س ال�صعوبات التي كان يواجهها يف كثري من البنايات يف 
برلني حيث كان عليه ان يبداأ بالبناء على بناء قائم او من حيث توقف البناوؤون 
الآخرون عن البناء مما كان يجعل خياراته يف الت�صميم حمدودة. وقد تقدم البناء 

يف م�رشوع بيت حلم يف فرتة ق�صرية مذهلة اذا اأخذنا بعني العتبار ان ق�صما كبريا 
والجرا�س  واملذبح  والرغن  امللون  ال�صبابيك  زجاج  مثل:  الداخلي  اجلزء  من 
كان يجب ان ت�صحن من اوروبا اإىل ال�رشق الو�صط،، ثم تنقل على ظهور احلمري 

من يافا عرب تالل القد�س ايل بيت حلم.
وبعد �صنتني من البناء مت تد�صني كني�صة بيت حلم ر�صميا يف 1893/11/6   
بح�صور فريدريك فيلهلم باركهاوزن رئي�س املجل�س الكن�صي الربو�صي الأعلى 

ورئي�س البنائني فريدريك ادلر كمندوبني عن جمل�س ادارة جمعية القد�س.

تد�سني كني�سة امليالد يف بيت حلم
ن�رشت �صحيفة »Evangelische Blaetter aus Bethlehem« تقريرا عن   

تد�صني كني�صة امليالد �صنة 1893:
»ي�صادف ال�صاد�س من ت�رشين الثاين مرور 24 �صنة على زيارة الإمرباطور   
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الراحل فريدريك والذي كان اآنذاك وليا لعهد برو�صيا اإىل مركز بيت حلم الأملاين. 
وقد ابدى ال�صيف ال�صامي اهتماما بالغا يف امل�رشوع وام�صى عدة �صاعات يف 
موللر  �صاموئيل  املر�صل  املعهد  مدير  مع   ) الراعي  بيت  الآن  هو  )الذي  امليتم 
وزوجته. ولذلك اختارت جمعية القد�س الذكرى ال�صنوية لهذه الزيارة لتد�صني 
الكني�صة. ويف ال�صبوع املا�صي كان طق�س اخلريف رائعا وم�صجعا للن�صاطات 
التي كنا بحاجة اليها يف املنطقة حول الكني�صة. ولكن عند فجر يوم التد�صني، 
القلق  يغمرنا  الراعي  بيت  �صطح  على  ووقفنا  ال�صوداء.  بالغيوم  ال�صماء  تلبدت 
العاتية  الغربية  الرياح  ع�صف  اإىل  ون�صتمع  الربق  ومي�س  ن�صاهد  ونحن  والندم 
بالت�صاقط كمب�رش  والتي تنذر بهطول المطار. وبداأت قطرات كبرية من املطر 
بامطار ال�صتاء. ان اأي �صخ�س اختربهطول املطر يف اخلريف يف ال�رشق الو�صط 
وما ي�صاحبه من العوا�صف �صيفهم �صكوكنا بخ�صو�س اقامة حفل التد�صني هذا 

اليوم.

ال�صم�س  ا�صعة  و�صقت  الرياح  هداأت  ال�صاد�صة  ال�صاعة  حوايل  يف  ولكن   
�صافية  ال�صماء  ا�صبحت  التا�صعة  ال�صاعة  حلول  ومع  الغيوم  بني  من  طريقها 
جميل.  �صاف  بيوم  ال�صماء  ووعدتنا  املطر  مباء  امل�صبع  الهواء  الرياح  وازاحت 
و�رشعان ما امتالأت ال�صاحة امام مدخل الكني�صة مبزيج زاهي الألوان من اوروبيني 
وعرب ،كبري و�صغري، و�صيع ورفيع. ويف هذه الثناء كانت طائفة بيت حلم تقيم 
�صالة وداع ملبني الكني�صة القدمية يف بيت الراعي �صكرا هلل على بركاته وليطلبوا 

منه تعاىل ان يرافقهم اإىل املبنى اجلديد.
ويف ال�صاعة العا�رشة و�صل كل من د. باركهاو�س وامل�صت�صار اخلا�س ادلر   
وا�صتقبلهما راعي الكني�صة على مدخل امالك اجلمعية. وعلى ال�رشفة امام باب 
الكني�صة الرئي�صي قدم املهند�س باملر الذي ا�رشف على بناء الكني�صة ح�صب ت�صاميم 
جمعية  عن  مبعوثا  ب�صفته  ادلر  امل�صت�صار  اإىل  املفتاح  برلني  من  اورت  املهند�س 
القد�س،و قدمه هذا بدوره اإىل ممثل المرباطوره معايل ال�صيد د. باركهاوزن مع 
كلمة �صكر �صادقة لرعايتها مل�رشوع الكني�صة. والآن وبالنيابة عن المرباطوره، 
وتد�صني  لإمتام  الربكة  كلمة  ليقول  الطائفة  اإىل  د.باركهاوزن  معايل  التفت 
الكني�صة وليقدم لراعي الكني�صة الكتاب املقد�س الثمني الذي قدمته المرباطوره 
باهداء مكتوب بخط يدها، ا�صافة اإىل م�صتلزمات املذبح والتي قدمها الزوجان 
بانهاء  الغامرة  فرحته  عن  بو�صوح  املوؤثرة  معاليه  كلمة  عربت  وقد  امللكيان. 
اأعمال البناء والتي عك�صت امل�صاهمات التي قدمها هو نف�صه. وا�صتطرد املتكلم 
بكلمات الربكة على بيت اهلل اجلديد هذا وعلى الطائفة املزدهرة. ثم قدم املفتاح 
للراعي واأ�صار اإليه اأن يفتح الباب وهو يردد الية »افتحي الآن ابواب جمالك«. 
وفتح الق�س )Boettcher( الباب با�صم الله املثلث القانيم. ثم قاد راعي القد�س 
الأملاين ورعاة بيت حلم وبيت جال املوكب وهم يرتدون حلل الق�صو�س رافعني 
على  املقد�صة  ال�رشكة  اوعية  وكذلك  واملنرب  املذبح  من  لكل  املقد�صني  الكتابني 
احلان مقطوعة جيهوفا عزفتها الفرقة النحا�صية التابعة لطائفة القد�س. وبعد ان 
و�صع الق�ص�س ما كانوا يحملونه على املذبح واخذ املحتفلون اماكنهم ومقاعدهم 
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بداأت خدمة التد�صني برتنيمة »يا �صيدي ما اأعظم الوجود« رتلتها جوقة خمتلطة 
من القد�س. وبعد قراءة الفتتاح قام الق�س الذي يقوم بخدمة التد�صني بال�صالة 

طالبا بركة اهلل وح�صوره ونعمته يف التد�صني.
كتبتها  التي  الكلمات  من  عظته  مو�صوع   )Boettcher( الق�س  واتخذ   
جاللة المرباطوره �صخ�صيا على الكتاب املقد�س املخ�ص�س للمذبح واملاأخوذة 
من ميخا 5:2 »اأما اأنت يا بيت حلم اأفراتة، واأنت �صغرية اأن تكوين بني األوف 
يهوذا، فمنك يخرج يل الذي يكون مت�صلطًا على اإ�رشائيل، وخمارجه منذ القدمي، 
منذ اأيام الأزل« واتبعها بالآية الثالثة. ثم نادي يف امل�صلني »الرب ياأتي من بيت 

حلم. اأي انه ولد و�صيعا وظهر يف املجد. وهذا املجد يبدو جليا يف:
1( اأعجوبة امليالد  

2( يف الإر�صالية  
من  احل�صور  اجل  من  وذلك  العربية  باللغة  التد�صني  �صالة  اأقيمت  وقد   
العرب واختتمت مرا�صم التد�صني برتنيم اربعة اعداد من ترنيمة »اأمكث بيننا 

بنعمتك«
عادية موجهة  احدية  كان خدمة  التد�صني  تال خدمة  الذي  الثاين  والق�صم   
ب�صارة  الواعظ  الليتورجية  العربية. وتال  باللغة  العرب  للم�صلني  ا�صا�صي  ب�صكل 
كنعان وهو اول عربي ر�صمته املر�صلية الملانية وكان قد تدرب يف امليتم ال�صوري 
وخدم طائفة بيت جال ملدة 16 عاما اول كواعظ ثم �صيم ق�صا. وقبل العظة رمنت 
الطائفة العربية ترنيمة باللغة العربية واعتلى الق�س موللر املنرب ليقم العظة باللغة 
العربية. وكان مو�صوع العظة ماأخوذا من ا�صعيا 22:45 »تعالوا ايل تخل�صوا يا 
جميع �صعوب الر�س.« ويف نهاية اخلدمة مت تعميد طفل من طائفة بيت حلم. 
على  ار�س خالء  قطعة  اإىل  احتفايل  مبوكب  احل�صور  توجة  اخلدمة  انتهاء  وبعد 
انغام الفرقة النحا�صية التي كانت تعزف من على ال�رشفة ترنيمة »احمدوا الرب«. 
قبل فرتة  القد�س وكانت حتى  منف�صلة وهي ملك جلمعية  الأر�س هذه  وقطعة 

وجيزة ت�صتعمل كمقربة وافردت الآن لبناء م�صت�صفى للطائفة )ل بد اأن احلديث 
هنا يدور عن اأر�س الكني�صة التي بيعت لحقًا لت�صبح اليوم فندق غراند البندك(. 
وحتت ظالل ا�صجار التني والفواكة اقيمت خيمة كبرية خ�صي�صا لهذه املنا�صبة. 
واجتمع احلفل يف مزيج من عرب واملان وتبودلت كلمات الرتحيب والتهنئة. 
وقدم للح�صور كعك ونبيذ كمرطبات. وقدمت ال�صخ�صيات الهامة من احل�صور 
وخ�صو�صا املعلمني وعائالتهم اإىل معايل د. باركهاوزن وامل�صت�صار ادلر وتبادلوا 
معهم بع�س الكلمات الودية ثم القى رئي�س طائفة بيت حلم، والذي كان نف�صه 
الذين  اولئك  لكل  ال�صكر  عن  الطائفة  با�صم  وعرب  كلمة  عاما،  ملدة 16  معلما 
�صاهموا يف امتام الكني�صة. وتوجه بال�صكر اول اإىل جاللة المرباطوره لدعمها 
اجلبار منذ البداية وحتى يوم التد�صني هذا اذ انها ا�صبغت مرة اخرى العطايا على 

الطائفة واوفدت مندوبا �صخ�صيا عنها حل�صور هذه املنا�صبة الحتفالية.

وقام احد اع�صاء عمدة بيت جال بالقاء كلمة وجهها ب�صكل ا�صا�صي للعرب   
وو�صف العمال اجليدة التي كات الخوة من الملان يقومون بها من اجلهم منذ 
امد بعيد. وقال لقد بنوا املدار�س واهلوا املعلمني وبنوا كني�صتني جميلتني يف بيت 
جال والآن يف بيت حلم اي�صا حيث يعظون بكلمة اهلل. والآن فان على العرب 
ان يعربوا بامتنان عن كونهم م�صيحيني بروت�صتانت حقيقيني لأن حياتهم الآن 
ا�صبحت جميلة كجمال الكني�صة التي قد مت تد�صينها وانها ت�صمو اإىل العلى متاما 

كما تتجه قمة اجلر�صية املدببة اإىل الأعلى.

جمموعات  يف  املدعوين  من  الكرب  الق�صم  فيه  جل�س  الذي  الوقت  ويف   
عائلية ومع ال�صدقاء على الطاولت يف الظل او حتت ظالل ال�صجار لتناول 
اخلا�صني  �صيوفه  اإىل  الراعي  ان�صم   ، معهم  اح�رشوها  التي  واملرطبات  الطعام 
الذين وب�صبب �صيق املكان، دعي عدد قليل منهم اإىل بيت الراعي لتناول وجبة 
خفيفة. وعند امل�صاء تفرق احل�صور بعد ان اعربوا عن �صكرهم برتنيمة »احمدوا 

الرب«.
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نرجو ان يبقي �صدى جميع ما تلي من ال�صلوات والرتانيم والكلمات يف   
الرائع هذا يف قلوب امل�صاركني. اجل ونرجو اهلل ان يوؤكد على  يوم الحتفال 
ان هذا الحتفال وهذه الكني�صة اجلديدة يعطيان زخما جديدا لعمل الر�صالية 
الربوت�صتانتية الأملانية يف بيت حلم وحولها وان ت�صتحث العاملني وال�صدقاء يف 

حقله ان يجدوا الفرح يف جهودهم.
»املجد هلل يف العايل، وعلى الر�س ال�صالم ويف النا�س امل�رشة! اآمني«.  

الكني�سة من اخلارج 
تقاطع  نقطة  فيه  �صليب  �صكل  على  ا�صا�س  على  الكني�صة  �صحن  يقوم   
نحو  تتجه  حلزوين  �صكل  على  قباب  ثالثة  منها  ويتفرع  ال�صكل  م�صتطيلة 
امتار  ثمانية  وارتفاعه  مرت   7،3 ال�صحن  واجلنوب، وعر�س  وال�صمال  ال�رشق 
ذات  بفتوحات  مزخرفة  قبة  تقوم  ال�صحن  وفوق  القنطرة.  بداية  حتى  فقط 

اقوا�س دائرية.
على  دائرية  اقوا�س  ذات  و�صبابيك  بالأعمدة  الكني�صة  واجهة  بنيت  وقد   
غرار ا�صلوب القوا�س الدائرية يف برلني التي اوجدها املهند�س )Stueler( وهو 
تلميذ )Schinkel(. ولربج الكني�صة العايل واملدبب الراأ�س جدران مل�صاء وهو 
اخلارج  من  اليه  الدخول  وميكن  الأجرا�س.  وفيه  الكني�صة  مدخل  بجانب  يقع 
اجلهة  �صباكني فقط يف  انه مت و�صع  يعني  الكني�صة. وهذا  مبا�رشة من �صحن  او 
الي�رشى من ال�صحن يف حني انه يدخل �صوء ال�صم�س يف اجلهة اليمنى من خالل 

ثالثة �صبابيك.
وقد زودت القبا الثالثة بثالثة �صبابيك لكل منها. وت�صكل الكني�صة املبنية   
من احلجر اجلريي النقطة الرئي�صة يف �صارع جتاري ميتد عرب بيت حلم من كني�صة 
امليالد يف �صاحة املهد اإىل �صاحة املدب�صة. وقد بنيت معظم البيوت يف هذا ال�صارع 
خالل القرن التا�صع ع�رش، وهي ت�صكل اليوم جمموعة بنايات مدينية منفردة كما 

يف  امليالد  كني�صة  وتبهر  املتو�صط.  البحر  �رشق  مدن  من  الكثري  يف  تقليدي  هو 
بيت حلم زوارها من ب�صاطة وو�صوح ا�صلوب بنائها من الداخل واخلارج. فقد 
الر�صية  الدائري يف خمطط  القو�س  املاألوفة ل�صلوب  ال�صكال  اورت  ا�صتعمل 
ويف خمططاته للبناء. و�صحن الكني�صة موزع ب�صكل متنا�صب ويوؤدي اإىل توازن 

تام ما بني التقاطع والقبا.

من الداخل
القناطر  طليت  والقبا  التقاطع  منطقة  ففي  مقنطر.  الكني�صة  داخل  ان   
بالنجوم على خلفية زرقاء وهي تقوم على اعمدة رفيعة لها روؤو�س على الطراز 
الكورنثي. واملذبح احلجري الب�صيط وجرن املعمودية واملنرب تكمل كلها �صكل 

منطقة املذبح.

الزجاج  من  نوافذ  ت�صعة  على  واجلانبيتني  ال�رشقية  القبا  من  كل  وحتتوي   
وثالثة  ال�صحن  من  ال�صمالية  اجلهة  يف  ا�صافيني  �صباكني  اليها  ي�صاف  امللون 
�صبابيك من اجلهة اليمنى. وكل �صباك مق�صم اإىل ق�صم يحتوي على �صورة ت�صغل 
ثلثي م�صاحته، واآية من الكتاب املقد�س عن ال�صوره يف الثلث الثالث. وت�صفي 
النا�رشي طابعا  ا�صلوب حركة  التي على  التف�صيلية  امللونة بر�صوماتها  ال�صبابيك 
القوية  اللوان  تعطى  النهار  �صوء  فعلى  نوعه.  من  الفريد  الكني�صة  جو  يعك�س 
انطباعا قويا لعني الناظر.وقد قام �صناع حمليون ب�صناعة املذبح وجرن املعمودية 
ذاته.  املوقع  يف  اخل�صبية  املقاعد  اإىل  بال�صافة  املقد�س  الكتاب  تالوة  ومن�صدة 
هدية  كانت  فقد  املقد�صة  ال�رشكة  واأوعية  باملذبح  اخلا�س  املقد�س  الكتاب  واأما 
العزف عليه يف حفل  الذي مت  اأوغ�صتا فكتوريا. واما الرغن  الإمرباطوره  من 
التد�صني �صنة 1893 فقد بنته �رشكة )Sauer( يف برلني. لقد كانت عملية نقل 
زجاج ال�صبابيك امللون والرغن برا وبحرا من املانيا اإىل فل�صطني اجنازا لوج�صتيا 

وهو عمل مذهل اليوم متاما كما كان مذهال اآنذاك.
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برنامج توزيع �سور زجاج النوافذ امللون
ان النطباع الفريد الناجم عن كني�صة امليالد يرجع ب�صكل خا�س اإىل النوافذ   
ذات الزجاج امللون. اأن ترتيب 14 �صوره طول كل منها 2.9 مرت على ارتفاع 
برناجما لهوتيا مت  يتبع  ال�صحن والقبا  الأر�صية يف كال جانبي  4.35 مرت فوق 

التفكري فيه بعمق. وقد �صمم على النحو التايل:
القبوة املركزية، من الي�سار اإىل اليمني:

Ú ميالد ي�صوع يف ال�صطبل                       Ú املالك املب�رش للرعاة

Ú �صجود املجو�س

القبوة ال�سمالية، من الي�سار اإىل اليمني:
معمودية ي�صوع يف نهر الأردن ×

Ù الهروب اإىل م�رش Ù ي�صوع ابن الثانية ع�رشة يف الهيكل   
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القبوة اجلنوبية، من الي�سار اإىل اليمني
ي�صوع يف اجلثمانية ×

Ú القيامة           Ú ال�صلب

اجلهة ال�سمالية لل�سحن
م�صح داود )1�صاموئيل: 16( ×

Ú الكرمة والأغ�صان )يوحنا 15:5(

Ø مع كاأ�س العهد اجلديد )لوقا 22:20(

اجلهة اجلنوبية لل�سحن

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

Ú حمل اهلل )يوحنا 1:29(

Ú مع اأ�صد يهوذا يدو�س الثعبان )اأعمال 5:12(

اإن ق�صة امليالد وعالقتها مبدينة بيت حلم ،وحياة ي�صوع على الأر�س واآلمه   
اليه  وموته تاأخذ مكان ال�صدارة يف برنامج توزيع ال�صور. ويف ال�صحن تن�صم 
�صورة م�صح داود من العهد القدمي مع عر�س م�صور لكلمات »اأنا هو« من اجنيل 
يوحنا: »اأنا هو خيز احلياة« )يوحنا 6: 48(، »اأنا الكرمة واأنتم الأغ�سان«. )يوحنا 15: 5( 
وكلمات يوحنا عند اعتماد ي�صوع يف نهر الأردن »هوذا حمل اهلل الذي يرفع خطية 
العامل« )يوحنا 1: 29(. ان هذه التعابري واملراجع الالهوتية ل�صخ�س امل�صيح وعمله 
تعود كلها على مدينة بيت حلم، والنوافذ امللونة الزجاج ت�صور مدينة بيت حلم 
احلقيقية كم�رشح لتاريخ اخلال�س ح�صب الكتاب املقد�س. ويف الوقت ذاته فاأن 
الكرمة والغ�صان وخبز احلياة ترمز اإىل القربان الذي يحتل، ال جانب العظة، 
ان  ويجب  امل�صلني.  وجمهور  للعبادة  الربوت�صتانتي  الفهم  يف  ال�صدارة  مركز 
يفهم توزيع �صور زجاج النوافذ امللونه كنتيجة للتفاعل ما بني العميل والفنان/ 
اأواخرحقبة التقليد الرومان�صي. وهذا وا�صح يف  املهند�س الذي تعلم مهنته يف 
املرا�صالت ما بني )Orth( والكونت von Ziethen )Schwerin( رئي�س جمعية 
القد�س. ففي الر�صالة املوؤرخة 1892/9/21 يعرب الكونت عن مفهومه لتوزيع 

ال�صور مبا يلي:

في هذه  الفصل  القول  ان  ثالثة شبابيك. وحيث  للقبا  فإن  أذكر جيدا  كنت  »إن 
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.
لغاية اآلن في كنيسة  حتى االسطبل في بيت حلم كان مغارة كما ميكن رؤية ذلك 
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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تطل  اغنام  ترسم حمارا وبضعة  ان  اتريد  املغارة وليس في داخلها.  امام  املجوس 
املناسب  من  انه  ثم  لذلك.  مانع  لدي  ليس  اسطبل،  انها  على  لتميزها  املغارة  من 
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   
البنك  من صاحب  السعر وال حتى  في  زيادة  اية  توافق على  ال  ان  باحلاح  اطلب 
جميل  واألسد  احلمل  مع صورة  الشباك  أن  أرى  أنا  يوافق.  لم  اذا   )Loesche(

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«.
عقيدة  مع  وثيقة  �صلة  لها  كان  والتي  القد�س  جمعية  ان  هنا  ويت�صح   
الإ�صالح بخ�صو�س موعظة ال�صور كانت ت�صعى ان تعرب عن موقفها اخلا�س يف 
لهوت املر�صلية. ففي نهاية املطاف، فاأن جميع املتربعني كانوا من ال�صخ�صيات 

الكونت  كان  �صمنهم  ومن  مرموقا،  اجتماعيا  مركزا  منهم  كل  حتتل  الهامة 
�صاحب  فيهم  مبا  الدارة  جمل�س  من  عديدون  واأع�صاء  نف�صه   )von Ziethen(
)Loesche( والطائفة الأملانية يف فيالدلفيا وارملة لودفيك �صنلرموؤ�ص�س  البنك 
اقرتح  وقد  الربو�صية.  الر�صتقراطية  العائالت  من  وافراد  ال�صورية  اليتام  دار 

املهند�س اورت ر�صومات ل�صبابيك ا�صافية �صنة1893:

»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«.

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

ذوق سيادتكم الفني، وبأرخص سعر ممكن.«
لقد مت �صنع 14 �صباك من الزجاج امللون فقط من اأ�صل 15 �صباك وذلك   

ب�صبب �صيق الوقت والو�صع القت�صادي.
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الف�سل الرابع

كنيسة امليالد اإلجنيلية اللوثرية
ما بني احلربني العامليتني

على زمن الق�س Gerhard Jentzsch والق�س �سعيد عبود

الق�س د. مرتي الراهب

اللوثرية وهي  امليالد الإجنيلية  ال�صتار عن كني�صة  التا�صع ع�رش  القرن  اأ�صدل   
يف اأوج عطاءها، فمنها انطلقت ال�رشارة الإجنيلية اإىل بيت جال وبيت �صاحور 
وحتى اخلليل، وكانت قد اإفتتحت عام 1898 واإبان زيارة القي�رش ويليام الثاين 
يف  حلم  بيت  عمارات  واأكرب  واأعرق  اأجمل  من  وهو  الأرمني  امليتم  لفل�صطني 
ذلك الوقت )م�صت�صفى الأمرا�س النف�صّية حاليا(، ولكن بعد اإعتالء حزب تركيا 
الفتاة ال�صلطة وفر�س اخلدمة الع�صكرية على امل�صيحيني، اإنطلقت �رشارة احلرب 
العاملية الأوىل، وارتفعت اأول موجة للهجرة امل�صيحية يف فل�صطني عامة وبيت 
حلم وبيت جال خا�صة اذ تظهر الإح�صاءات تقل�س اأعداد �صكان بيت حلم من 
بينما خ�رشت  اإىل 6658 عام 1922،  التا�صع ع�رش  القرن  نهاية  12000 مع 
بيت جال ما يزيد على ال 30% من �صكانها، فتناق�صت �صكانها من 4500 عام 
1912 اإىل 3120 عام 1922، ومل تنجا بيت �صاحور من الهجرة اإذ تركها 64 

عائلة ولكن اإىل �رشق الأردن.
املهاجرين  من  كانوا  امليالد  كني�صة  اأفراد  بع�س  اأن  نعرف  الوقت  هذا  يف   
با�صيل  وجميل  الراهب  جميل  احل�رش  ل  املثال  �صبيل  على  منهم  فينذكر  اأي�صُا، 

وغريهم.
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وح�صدت  واملر�س،  واجلوع  الفقر  فل�صطني  اإىل  جلبت  الأوىل  العاملية  احلرب 
اإفتتح  لذلك  للجياع،  الطعام  تقدم  اأن  الكني�صة  على  وكان  والياب�س،  الأخ�رش 
يف  مرة  الغذائية  الوجبات  يقدم  راح  مطبخًا   1916 عام  عبود  �صعيد  الواعظ 
 Martha Dirnen الأ�صبوع ثم رفعها اإىل مرتني يف الأ�صبوع حتى كانت الراهبة
تقوم باإعداد هذه الوجبات وتقدميها للمحتاجني وفق لوائح كان الواعظ عبود 

ي�صعها.
يف هذا ال�صياق حري بنا اأن نلقي ببع�س ال�صوء على الق�س �صعيد عبود.  

عائلة عبود... الأ�سل والف�سل
تعود عائلة عبود اإىل منطقة مرجعيون يف اجلليل الأعلى اأو ما يعرف اليوم   
الأ�صل.  مارونية  اأ�رشة  من  وتنحدر  اخليام،  قرية  من  وبالذات  اللبناين  باجلنوب 
املر�صلي،  الإجنيلي  بالعمل  اأفرادها  بع�س  تاأثر  ع�رش  التا�صع  القرن  منت�صف  ويف 
حيث قرر بع�صهم الإن�صمام اإىل طالئع احلركة الإجنيلية، ومل يكن ذلك بالأمر 
اأن دعيب�س عبود جد كرمية  ويبدو  الإ�صطهاد  اإىل  الن�صمام  بهم  اأدى  اإذ  الهني 

واأخوه ظاهركانا من اأوائل الذين ان�صموا يف قرية اخليام اإىل احلركة الإجنيلية.
ولد  اأحدهم حيث  كرمية  والد  �صعيد  كان  اأطفال  بثمانية  »دعيب�س«  رزق   
خلفه  وترك   1870 �صنة  اأواخر  يف  دعيب�س  تويف   .1864/3/12 يف  هناك 
اأيتامًا. مل تكن زوجة دعيب�س قادرة على العناية باأطفالها جميعًا،  ثمانية اأطفال 
لذلك مت اإر�صال �صعيد واأخيه الأ�صغر �صليمان اإىل دار الأيتام ال�صورية يف القد�س، 
وكان »يوهان لودفيك �صنلر« املب�رش الإجنيلي والأملاين الأ�صل قد اأ�ص�س يف عام 
لحقًا  عرفت  والتي  ال�صورية  الأيتام  دار  لفتا  اأرا�صي  على  القد�س  يف   1860
با�صم مدر�صة �صنلر وذلك بهدف العناية باملئات من الأطفال الذين تيتموا نتيجة 
املذابح التي ع�صفت بجبل لبنان يف نف�س العام بني املوارنة والدروز. وقد ان�صم 
�صعيد عبود واأخوه �صليمان اإىل دار الأيتام ال�صورية يف 1874/11/6، وهناك 

الأب  اختار  الإجنيلي وذلك يف 1880/3/21. وقد  الإميان  �صعيد على  تثّبت 
�صنلر �صعيد ليلتحق مبعهد املعلمني والذي كان مبثابة الق�صم الثانوي لدار الأيتام 
ال�صورية، حيث تاأهل هناك للعمل الرتبوي والراعوي كما واأتقن اللغتني العربية 
اأول ق�صي�س لوثري  والأملانية على يد الأ�صتاذ ب�صارة كنعان والذي �صار لحقًا 

عربي.
وتعترب �صنة 1890 من ال�صنوات املهمة يف حياة عبود، ففي نهاية كانون   
مع  خلالف  ال�صورية  اليتام  دار  يرتك  اأن  عبود  �صعيد  قرر  العام  ذلك  من  ثاين 
اأحد مربيها، وق�صد مدينة بيت حلم، حيث عمل كمدر�س خا�س يف املدر�صة 
الإجنليزية: »English Ladies Mission Bethlehem«، والتي كانت تديرها 
بنايتها  كانت  والتي  املدر�صة  هذه  يف  هناك   .Mary M. Jacombs الآن�صة 
على  �صعيد  تعرف  حلم  بيت  مدينة  ويف  ذاته،  العام  يف  افتتحت  قد  اجلديدة 
رفيقة حياته »برباره يو�صف بدر« والتي كانت تعمل مدّر�صة يف املدر�صة عينها 
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املدر�صة  هذه  يف  معلمًا  عبود  �صعيد  وبقي   .1890/8/27 يف  تزوجا  حيث 
حتى �صنة 1895.

يف العقد الأخري من القرن التا�صع ع�رش كان �صعيد كثري التنقل، فعمل يف عام   
امل�صت�صفى  القد�س ويف  ل�صته �صهور واعظًا يف مدر�صة طاليثا قومي يف   1893
املب�رش  مع  ليعلم  غزة  يف  �صهور  خم�صة  ملدة   1895 عام  يف  وعمل  الأملاين، 
والطبيب الإجنليزي Dr. Streling يف عام 1896 مت ا�صتدعاوؤه للعمل يف اأبر�صيه 
النا�رشة وعني واعظًا للكني�صة يف �صفا عمرو، حيث �صكن مع عائلته يف النا�رشة 

اأوًل لينتقل اإليها يف ني�صان 1897 حيث بقي هناك حتى اأوائل 1899.
الكني�صة  خدم  الذي   Boettcher الق�س  اأر�صل   1899/2/22 وبتاريخ   
جال.  بيت  يف  كواعظ  للعمل  �صعيد  ي�صتدعي  حلم  بيت  يف  اللوثرية  الإجنيلية 
حيث خدم �صعيد عبود هناك حتى عام 1905 اإنتقل بعدها اإىل بيت حلم كواعظ 
م�صاعد للق�س الأملاين Feldhan، حيث ا�صتمر واعظًا ومن ثٌم ق�صي�صًا للكني�صة 

الإجنيلية اللوثرية هنا حتى تقاعده �صنة 1947.
اأجنب الق�س �صعيد عبود وقرينته برباره �صتة اأطفال وهم: كاترينا)1892(   
وكرمية )1893( وجنيب )1895( الذي تويف طفاًل، وكرمي )1897( وتويف 
عام 1921 ومن�صور )1903( وقد اأ�صيب مبر�س ع�صبي اأدخل على اإثره اإىل 
وليديا  �صنة 1954،  هناك  تويف  بيت حلم حيث  الع�صبية يف  الأمرا�س  م�صفى 

.)1907(
خ�صارة اأملانيا للحرب العاملية الالوىل وهي التي كانت حليف لرتكيا كان   
لها تاأثري على العمل الجنيلي الأملاين يف فل�صطني. ففي 1917/11/22 دخلت 
القوات الربيطانية مدينة بيت حلم وبعد بخم�صني يوم اأي بتاريخ 1918/1/12 
ا�صتلم الربوب�صت يرميا�س Jermias ر�صالة من وزارة ال�صحة الربيطانية، بو�صع 
اليد على امليتم الأرمني بغر�س حتويله اإىل م�صت�صفى. وبعدها بيوم مت احتالل امليتم 
من قبل اجلنود الربيطانيني، وكان ما يزال 43 يتيما يقيم به، ويف 1918/1/17 

اإىل  الباقني  الع�رشة  واإر�صال  يتيما   33 ت�رشيح  مت  اأن  بعد  ب�صالة  امليتم  اغالق  مت 
مدر�صة �صنلر يف القد�س.

العرب  الوعاظ  تعيني  ومت  اإىل حلوان  الربوب�صت  ابعاد  مت  عام 1918  يف   
فرهود  وهم:   Jerusalemsverein القد�س  جمعية  اأمالك  على  قائمني  الثالث 

قربان على القد�س، �صعيد عبود عن بيت حلم وا�صكندر حداد عن بيت جال.
عمليًا كان الواعظ �صعيد عبود والذي كان قد ر�صم ق�صي�صًا يف 1909/9/26   
هو مدبر اأمر طائفة وكني�صة امليالد الإجنيلية بعد وفاة الق�س الأملاين راعي الكني�صة 
Heinrich Bayer والذي تويف عام 1913 بالتيفوئيد بعد خدمة �صنتني يف بيت 
الطائفة  العمل فهو رعى  ا�صتمر  الق�س ملا  اأنه لول جهود هذا  حلم. واحلق يقال 

واأدار املدر�صة.
اأمالك  احتالل  باأن   1919/7/28 يف  وقع  الذي  فر�صاي«  »اتفاق  اأكد   
الأمالك  اعادة  من  بد  ول  عابر،  �صيء  هو  الجنليز  قبل  من  الأملانية  املوؤ�ص�صات 
اإىل ا�صحابها ال�صليني. وبناءاً عليه مت ا�صتئجار امليتم الأرمني يف بيت حلم من 
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قبل حكومة النتداب الربيطانية ملدة ع�رشة اأعوام كي ي�صبح م�صت�صفى لالأمرا�س 
العقلية وذلك عام 1925، ولالأ�صف بقي على حاله اإىل يومنا هذا.

عامة  فل�صطني  يف  الجنيلي  العمل  على  الوىل  العاملية  احلرب  تاأثري  ولكن   
وبيت حلم خا�صة كان ابعد من هذا بكثري. فالو�صع القت�صادي يف املانيا تردى 
كثريا ما بعد احلرب، فدمار البنية التحتية وموت ماليني الرجال اأدى اإىل تراجع 
املمكن  الدعم  وحجم  التربعات،  حجم  قل�س  وبالتايل  هناك،  ال�رشائية  القوة 
ار�صاله اإىل فل�صطني، وقد و�صل احلد بالهيئة الدارية جلمعية القد�س اأن تت�صائل 

عام 1932 هل اأتى الوقت لنغلق العمل الجنيلي يف بيت حلم!
�صعود اأدولف هتلر اإىل احلكم عام 1933 زاد من تدهور الو�صع ب�صكل   
عام. ففي 1934/11/5 اأ�صدرت احلكومة الأملانية قرارُا مبنع جمع التربعات 
القد�س  جمعية  امكانيات  �صل  مما  الكني�صة،  مباين  داخل  ال  اأملانيا  يف  الكن�صية 
التحويالت  ار�صال  منع  مت  عام 1939  من  وابتداءاً  التربعات.  للحركة وجمع 
الوىل  العامليتني  احلربني  بني  ما  مرحلة  ان  اأي  اخلارج،  اإىل  التربعات  اأو  املالية 
الكني�صة وموؤ�ص�صاتها، ورمبا  اأكرث الأوقات حرجًا على هذه  والثانية كانت رمبا 

تكون هذه هي الفرتة الوحيدة بدون اأية م�صاريع للبناء اأو التو�صع.

نحو ماأ�س�سة العمل الجنيلي يف بيت حلم وتعريبه
 Gerhard الق�س جرهارد ينت�س JV يف عام 1926 اأر�صلت جمعية القد�س  
Jentzsch ليت�صلم ادارة العمل الجنيلي يف بيت حلم. وكان جرهارد ينت�س قد 
ولد يف عام 1892 يف مدينة Magdeburg �رشق املانيا، وبعد اأن اأكمل درا�صة 
احلرب  يف  ليحارب  الأملاين،  باجلي�س  التحق  املقارن  اللغات  وعلم  الالهوت 
اأوزارها، عمل  اأن و�صعت احلرب  الفرن�صية. وبعد  العاملية الوىل على احلدود 
 .Neuroessen يف  راعيًا  يعني  اأن  قبل   Merseburg مدينة  يف  م�صاعد  كواعظ 

ومن هناك انتقل جرهارد ينت�س اإىل بيت حلم.

وان بدا للعيان للوهلة الوىل اأن الأمور بقدوم الق�س Jentzsch قد عادت   
اإىل جماريها كما كانت عليه قبل احلرب، ال اأن تغيرياً جذريًا كان قد طراأ. واإن 
كان حتت ال�صطح. فثالثة ع�رشة �صنة كانت قد مرت منذ وفاة الق�س Bayer، كما 
ي�صبحوا  »اأن  اإما  العرب  الواعظني  Jeremias كان على  الربوب�صت  اإبعاد  وبعد 
اأو يغرقوا«. ثالثة ع�رشة �صنة جعلت الوعاظني العرب يتقنون ال�صباحة، ولكنها 

جعلت اأي�صًا ال�رشكاء الأملان يدركون اأهمية تعريب هذه الكني�صة. 
ففي عام 1928 وبعد انعقاد موؤمتر التب�صري العاملي يف مدينة القد�س، �رشح   
بيت حلم،  Albrecht Alt واملدفون يف مقربة  األت  الربت�صت  ال�صهري  الالهوتي 
والذي كان الربوب�صت الأول بعد احلرب العاملية الوىل ما بني الأعوام 1921-
ف�صاعداً  الآن  من  يكون  اأن  بد  ل  عربية  اجنيلية  كنائ�س  »تاأ�صي�س  باأن:   1923
حمور العمل التب�صريي يف فل�صطني. ولكن كان الف�صل الأكرب للربوب�صت راهني 

Rhein باقناع جمعية القد�س باعطاء الكنائ�س العربية ا�صتقالل اأكرث.

و�صع  ومت  الكني�صة  تعريب  بذور   Jentzsch الق�س  مرحلة  �صهدت  لذلك   
اللبنات الوىل لتاأ�صي�س الكني�صة الإجنيلية اللوثرية لحقًا.
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عني  اذ  العرب،  الواعظني  من  جديد  جيل  يبداأ   Jentzsch الق�س  مبجيء   
جربان مطر عام 1927 واعظًا للعمل الجنيلي يف بيت �صاحور، و�صديد باز حداد 
واعظًا يف اخلليل. والثنان كانا من خريجي دار اليتام ال�صورية واملعروفة با�صم 
�صنلر. ويبدو اأن اجليل اجلديد من الواعظني العرب مل يكتفوا باأن يكونوا واعظني 
الأملان.  �رشكائهم  منا�صب  موازات  اأي على  ق�ص�صًا  اأي�صًا  ي�صريوا  اأن  اأرادوا  بل 
اأ�صبح الواعظ �صعيد عبود ق�صي�صًا، كما واأر�صل الواعظ �صديد باز حداد  لذلك 
اإىل اأملانيا اإىل Neundettelsau لعمل امتحان الالهوت كمقدمة لر�صامته ق�صي�صًا.

ويبدو اأن حركة التعريب هذه كانت قد بداأت بالقد�س، ففي 1929/6/30   
مت العالن عن تاأ�صي�س الكني�صة الإجنيلية الفل�صطينية يف القد�س، لت�صم الأع�صاء 
اأن العمل  العرب من خريجي مدار�س �صنلر وطاليثا قومي. ويجب الرتكيز هنا 
تلك  يف  حلم  بيت  يف  الجنيلي  العمل  عن  مف�صول  كان  القد�س  يف  الجنيلي 
حتت  فكانت  حلم  بيت  اأما  �صنلر،  �صيطرة  حتت  كانت  القد�س  فمنطقة  الفرتة. 
�صلطة جمعية القد�س. حتت هذه ال�صغوط اقرتح الق�س Jentzsch تاأ�صي�س برملان 
)جممع( اجنيلي مكون من ثمانية اأع�صاء بحيث متثل كل طائفة بع�صوين، ) وكان 
هناك اأربعة طوائف حتت ادارة جمعية القد�س وهي: بيت حلم، بيت جال، بيت 
�صاحور واخلليل(، كما مت تاأ�صي�س جلنة انتخابات عام 1932 مكونة من الق�س 
Jentzsch رئي�صًا والق�س �صعيد عبود و�صديد باز نائبني، ومثل منطقة بيت حلم 
الأ�صتاذ ابراهيم عطا والأ�صتاذ وديع خوري. ومت يف 1933 النتهاء من عمل 
هذا الد�صتور ودعيت الكني�صة اجلديدة والتي مل ترى النور اأبداً بالكني�صة الإجنيلية 

العربية يف بيت حلم.

احلراك الالهوتي
ما ميز هذه احلقبة بني احلربني العامليتني هو ظهور حراك لهوتي بني هذه   
العرب اجلدد، وقد كانت كني�صة بيت حلم هي حمور  املجموعة من الالهوتيني 

هذا احلراك. فاأمام املد ال�صهيوين الذي راح ي�صلب الأر�س الفل�صطينية باحلجج 
فل�صطني  تهويد  راأوا يف  اللذين  ال�صهاينة  امل�صيحيني  بع�س  واأمام هو�س  الدينية، 
امتامًا للوعود اللهية، كان ل بد من بلورة لهوت اجنيلي وعربي ملتزم. لذلك 
بداأت كني�صة بيت حلم وابتداءاً من ثالثينيات القرن املا�صي بعقد اأم�صيات اجنيلية 
كل يوم خمي�س. فكانت هذه الأم�صيات عادة ما تبداأ برتنيمة يليها �صالة الق�س 
عبود اأو الق�س �صديد باز ومن ثم قراءة كتابية ت�صبق املحا�رشة التي كانت تعالج 
موا�صيع ح�صا�صة مثل: ال�صهيونية والعهد القدمي، موقف ي�صوع من الوطن، ا�صاءة 
ا�صتخدام الكتاب املقد�س. اأما الالهوتيني الذين برزوا يف هذه املرحلة فكانوا: 
الق�س �صعيد عبود، الق�س �صديد باز حداد بال�صافة اإىل الق�س حنا بحوث. هذه 
الفرتة �صهدت النتاجات الدبية، فقد اأّلف الق�س �صعيد عبود عام 1933 كتابه 
على  اإ�صتمل  والذي  الدارجة«  العربية  واحلكم  الأمثال  يف  الباهجة  »الطرفة 
5000 مثل باللهجة العامية الفل�صطينية، كما ترجم الق�س حنا بحوث واأ�صدر 

عام 1938 كتاب ي�رشح فيه »وردة لوثر«.

املتغريات الجتماعية للرعية...
اإن نظرة ثاقبة على الهيكلية الجتماعية لرعية بيت حلم اإبان احلربني العامليتني   
تظهر مدى التغريات الجتماعية والقت�صادية التي طراأت على الفل�صطينيني. ففي 
القرن التا�صع ع�رش كان جل اأع�صاء هذه الكني�صة يعملون اما يف املحاجر )دقاقة، 

بناء...الخ(. واما يف �صناعة التذكريات الدينية من خ�صب الزيتون وال�صدف.
�صناعة  اما  البناء،  يف  تعمل  واحدة  عائلة  �صوى  يبق  مل  احلربني  بني   
التذكريات الدينية فانقر�صت من هذه الكني�صة. وبدًل من ذلك فنجد مظاهر 
وخليل  )يو�صف  م�صورين   3 هناك  فكان  فل�صطني،  ت�صل  ال�صناعية  الثورة 
با�صيل وكرمية عبود(. واأن جرجي عكرة وهو ع�صو يف الكني�صة كان �صاحب 
وب�صارة  �صيارات.  ميكانيكي  ب�صنا  موئيل  كان  بينما  اوتوموبيالت،  معر�س 
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الراهب كان �صاحب م�صنع لنتاج الطرابي�س. اأم اأديب يو�صف عودة و�صفيق 
دبيكلي فكانا اأ�صحاب مطابع.

و�صارت  الفرتة،  هذه  يف  ازدهرت  قد  التجارة  فان  اأخرى،  ناحية  ومن   
ال�رشق  مطارات  اأهم  اأحد  قلنديا  مطار  بها  اأقيم  مهم،  جتاري  مركز  فل�صطني 
اأمثال:  التجار  من  العديد  الرعية  اأبناء  بني  نرى  اأن  اذاً  عجب  فال  الأو�صط. 
الراهب  وب�صارة  طايع،  فار�س  يو�صف  فالحة،  ا�صتيفو  اجحا،  عي�صى  خليل 
الرئي�س  امل�صتورد  و�صار  حلم  بيت  يف  مكتبة  اأقدم  الفرتة  هذه  يف  افتتح  الذي 
للقرطا�صية يف اأملانيا، فكان الوكيل الوحيد يف فل�صطني والردن املعتمد لأقالم 

Staedtler Pelican Mont Blanc وغريها من املاركات العاملية املعروفة. 

النتداب،  بريوقراطية  ببناء  اأي�صًا  متيزت  العامليتني  احلربني  بني  ما  الفرتة   
وبالتايل وظفت احلكومة العديد من املتعلمني، لذلك نرى الكثري من اأبناء الطائفة 
يعملون يف وزارات النتداب املختلفة. اأمثال: لطفي خوري، جري�س اأبو دية ) 
) م�صتخدم يف  بلدية( وفوؤاد خوري  ) مفت�س  القد�س(، جربان دعبول  جمرك 
م�صت�صفى  يف  عمل  الذي  جربائيل  جربان  اأبو  اإىل  بال�صافة  باخلليل(،  ال�صحية 

اخلليل.

فرتة النتداب �صهدت اأي�صًا ا�صتثمارات كبرية يف جمال التعليم، فارتفع عدد   
املدار�س يف فل�صطني اإىل 835 مدر�صة، فال عجب اأن نرى الكثري من املعلمني 
واملدراء بني اأفراد هذه الرعية اأمثال: ابراهيم عبود الأ�صقر، توفيق �رشور، وديع 
اليا�س  عطاهلل،  عي�صى  دقماق،  جودي  خوري،  وديع  بوار�صي،  ابراهيم  عطا، 
خوري، جربان مطر. اأما ال�صيء الأخري امللفت للنظر يف هذه الفرتة، فاأن الكثري 
ممن تكللوا يف هذه الكني�صة يف فرتة النتداب مل يكونوا بال�صا�س من مدينة بيت 
حلم، مما ي�صري اإىل مدى النفتاح اجلغرايف وحرية احلركة بني الدول العربية اأو ما 
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عرف ب�صوريا الكربى )الأردن،�صوريا، لبنان وفل�صطني(، لذا مير على م�صمعنا 
اأ�صم التاجر يو�صف طايع من مرجعيون وا�صتيفو فالحة من يافا، وابراهيم الأ�صقر 
من يافا، وجربا م�رشية من حيفا وجري�س من�صور من بريزيت وجميعهم كانوا 
اأنطون  اأمثال:  بالزراعة  الآخر  البع�س  وعمل  كما  امليالد.  كني�صة  يف  اأع�صاء 

خوري، �صاهر ن�صار، ب�صارة دقماق، ويف �صناعة القفف �صليم �صالمة.

الف�سل اخلام�س

الكنيسة على زمن القس إلياس شحادة اخلوري

د. نهى خوري 

اإليا�س �صحادة  الِق�ّصي�س  اأوكلت يل مهّمة جميلة و�صاّقة للكالم عن جّدي   
اّلذي  الّنا�س. جّدي كان احلكواتي  اأبو راجي كما عرفه  الق�ّصي�س  اأو  اخلوري، 
يروي الق�ص�س عند انقطاع الكهرباء، والبنك اّلذي يعطي م�رشوف املدر�صة كّل 
ال بالهدايا. اأذكر اأنَّه كان مرحا  يوم و�صانتاكلوز اّلذي يعود للبيت كّل م�صاء حُممَّ
�رشيع البديهة والّنكتة، ي�صتمتع بالأكل والعمل وخمالطة الّنا�س. كان يهوى �صماع 
عندما  باح  ال�صّ يف  ة  خا�صّ اجَلّدة،  على  اخ  وال�رشّ وامل�صارعة  والّتدخني  امِلذياع 

يكت�صف كّل يوم اأّنها اأفرغت جيوبه من الفراطة.
اأوراقه كثرية، وكنز ملن يحّب  اإّن  اإذ  اأعرف الآن ملاذا احتفظ بكّل ورقة،   
ودفاتر  الّر�صائل  فمنها  للّت�صنيف  بحاجة  اأوراق  الّتاريخ.  تفا�صيل  يف  الغو�س 
اأدبّية  كتابات  واأي�صا  ذاتّية،  �صرية  لكتابة  حماولة  ومنها  والِعظات،  املالحظات 
اأثري ِمذياع  اأُذيعت ب�صوته على  على �صكل ق�ص�س �صعبّية، �صّتة منها على الأقل 
دار الإذاعة يف العام 1947 وبداية عام 1948. اأّما بع�صا من عناوينها فكانت 
واأثقل  »اأخّف اخلفيفني  بعنوان  وثالثة هي  العربّي«  العربّي« و»الّت�صامح  »الّنبل 
الّثقيلني«. هناك ر�صالة اأي�صا بخّط اليد من الأديب حمّمد اأديب العامرّي، مراقب 
العربيّة  للجامعة  تابعة  ة  لهيئة خا�صّ ياأذن  اإْن كان  ي�صاأله:  العربية حينها،  الربامج 

ة باجلامعة. ة اأو اثنتني لن�رشها بالإجنليزّية يف ن�رشة خا�صّ بتلخي�س ق�صّ
من اأوراقه الكثرية حاولت اأْن اأجمع �صرية حياة لِق�ّصي�س الّنكبة واأَُبّوبها يف   

ثالث مراحل:
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املرحلة املقد�سية 1934-1899
هذه الفرتة هي فرتة حتّولت مهّمة يف تاريخ فل�صطني، اإذ اإنَّها �صهدت تبلور   
اع ال�صتعمارّي على  هيويّن اجّتاه فل�صطني كوطن قومّي لليهود، ال�رشّ الفكر ال�صّ
العثمانّية، وجميء النتداب الربيطايّن، وما  ال�رّشق الأدنى، وزوال الإمرباطورّية 
الّتحرر  حركات  وقمعت  اليهوديّة  الّدولة  اإن�صاء  دعمت  �صيا�صات  من  �صاحبه 
املتكّررة  والنتفا�صات  اليهوديّة  الهجرة  تكثيف  �صهدت  الفرتة  هذه  الوطنّي. 
والفقر  ال�صتعمار  اأَْنهكه  جمتمع  لتدمري  والإعداد  والُهويّة،  الأر�س  وا�صتالب 

والأمرا�س.
يف  الإ�صبريين  اخرتاع  �صّجل  يوم  املفارقة؛  وهنا  اإليا�س،  ولد  الو�صط  بهذا   
الغربّية  القد�س  يف  اأرثوذك�صّية  لعائلة  ولد  اأبويه،  بكر   .1899 اأغ�صط�س   27

حيث عمل والده حّجارا. يف اخلام�صة من عمره انتقلت الأ�رشة اإىل قرية العائلة 
بعثة  قبل  من  تاأ�ّص�صت  اّلتي  القرية  مدر�صة  يف  املبّكر  تعليمه  كان  حيث  جفنا، 
الكويكرز. تاأّثر بالفكر الإجنيلّي مبّكرا؛ اإذ اإنَّه تابع درا�صته البتدائّية والّثانويّة يف 
مدر�صة الفرندز للبنني يف رام اهلل. يف احلرب العاملّية الأوىل عام 1914 ا�صتدعي 
والده كاآلف الفالحني الفل�صطينّيني للخدمة يف اجلي�س العثمايّن. عام 1916 
الّلغة  اأملانيًّا  اأملانّية ليعّلم �صابطا  اأي�صا لكّنه نقل لكتيبة  اإليا�س للخدمة  مّت ا�صتدعاء 
وانتهت  فل�صطني  الأملانّية  الكتيبة  تركت  لفل�صطني  بريطانيا  باحتالل  العربّية. 

خدمته.

يف  القد�س  اللنبي  دخول  من  واحد  �صهر  بعد   ،1918 الّثاين  كانون  يف   
ليب الأحمر الأمريكّي  ال�صّ اإليا�س �صحادة من قبل  ل 1917، ُوّظف  اأوَّ كانون 
يف ق�صم الّرعاية الجتماعّية. كان عمله الأ�صا�صّي مع الاّلجئني الأرمن الفاّرين 
من موطنهم والّذين ا�صتقّروا يف فل�صطني بعد املذبحة من قبل الأتراك. كان عمله 
ياأخذه اإىل القرى مع م�صوؤولني اآخرين لتوزيع الغذاء وامللب�س واملال على هوؤلء 
الاّلجئني. يف تلك الفرتة �صارك بعملّية توطني الأرمن يف احلّي الأرمنّي. لتلك 
اخلم�صينّيات  يف  ر�صائل  عّدة  يف  ويذكرها  عليه،  كبرٌي  اأثٌر  عاّم  ب�صكل  الّتجربة 
لق�ّصي�س اأمريكّي كان قد عمل معه يف الفرتة ذاتها، اإذ اإنَّها اأَعّدته فيما بعد للعمل 
عام  لبيت حلم يف  بيوتهم وجاءوا  من  روا  ُهجِّ الّذين  الفل�صطينّيني  الاّلجئني  مع 

.1948

تزّوج يف عام1922 من قريبته زها داوود نقول خوري من قرية ن�صف   
جبيل، وهي باملنا�صبة ابنة واعظ اأ�صقفّي عمل يف قرى نابل�س ملّدة 35 عاما، وقد 
كّللهما الِق�ّس حّنا مو�صى نا�رش يف الكني�صة الإجنيلّية الأ�صقفّية يف بريزيت. رزق 

بابنة واحدة واأربعة اأبناء.

عن  م�صوؤول  ُعنيِّ  عندما  بريزيت  يف  ابتداأه  الفرتة  هذه  يف  الرّتبوّي  عمله   
ليب الأحمر الأمريكّي هناك يف اأكتوبر 1918.  مدر�صة لالأطفال، افتتحها ال�صّ
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بت�صكيل فكره  بداأ  والكن�صّية، ومنها  الرّتبويّة  الإجنيلّية  املوؤ�ّص�صات  بداأ عمله يف 
ليب الأحمر كمعّلم اإىل دار الأيتام  الإجنيلّي الّلوثرّي يف اآذار 1919 اإذ نقله ال�صّ
ال�ّصوريّة  الأيتام  دار  عن  امل�صوؤولّية  حتّولت   1922 عام  يف  )�صنلر(.  ال�ّصوريّة 
هناك كمدّر�س وكمدير  �صحادة عمله  اإليا�س  تابع  �صنلر حيث  ثيودور  للّدكتور 
للق�صم البتدائّي حّتى 15 اأغ�صط�س 1934. عندها طلب منه اأن يذهب ويتوىّل 

امل�صوؤولّية عن عمل املدر�صة الّلوثريّة يف بيت �صاحور.

مرحلة بيت �ساحور1947-1934 
هذه الفرتة اأي�صا كانت فرتة ع�صيبة امتازت بكونها فرتة اإ�رشاب ال1936   
واحلرب العاملّية الّثانية وا�صتمرار ال�صتيطان اليهودّي يف فل�صطني و�صدور قرار 

الّتق�صيم الّذي اأذن ببداية الّنهاية. 
بها  الوحيدة  املدر�صة  ليدير  �صاحور  لبيت  والعائلة  انتقل   1934 عام  يف   
خلفا للمدير جربان مطر. كان للمدر�صة حينها رو�صة اأطفال ومدر�صة ابتدائّية 
بها  لي�صبح  املدر�صة  تو�ّصعت   ،1937 عام  بحلول  للّرابع.  الأّول  ّف  ال�صّ من 
�صبعة �صفوف، بالإ�صافة لرو�صة الأطفال و�صل جمموع طلبتها يف ذلك الوقت 
اإىل 366 طالبا وطالبة. مع بداية احلرب العاملّية الّثانية ونظرا لعتماد املدار�س 
الّلوثريّة على متويل اأملايّن، اأغلقت جميع املدار�س با�صتثناء مدر�صة بيت �صاحور. 
يف ذلك الوقت اختار املعلمون والعاملون واإليا�س �صحادة ال�صتمرار يف العمل 
قوّي عند  اعتقاد  نابعا من  القرار  يقول: »كان هذا  من دون رواتب. عن هذا 
اجلميع باأهمّية املدر�صة على الّرغم من عدم معرفة من اأين ياأتي الّتمويل لإدارتها 

اأو اإذا ما كان بالإمكان تاأمني متويل ملثل هذا العمل«.
ويف اأيلول 1939 مّت ت�صغيل املدر�صة بعد ثالثة اأ�صهر من عدم توّفر املرّتبات   
بتمويل من احلكومة الربيطانّية مبيزانّية 24 باوند يف ال�ّصهر. كادت املدر�صة اأن 
تغلق يف عام 1944، ولكن املطران الإجنليكايّن يف القد�س قام بتمويل ميزانّية 

العاملّي  الّلوثرّي  الحّتاد  توىّل  1947عندما  عام  حّتى  الوقت  ذلك  يف  املدر�صة 
امل�صوؤولّية.

مرحلة بيت حلم 1964-1948 
بناِئه  فرتة  اأي�صا  ولكّنها  والفقر،  والّتهجري  الّنكبة  فرتة  هي  كِق�ّصي�س  فرتته   
وفرتة  املايّل،  ال�صتقالل  عملّية  لبدء  كمحاولة  للكني�صة  ل  الأوَّ العربّي  الوقف 
تو�صيع مقربة بيت حلم والعرتاف الّر�صمّي بالكني�صة من قبل ال�ّصلطات الأردنّية. 
ر�صم اإليا�س �صحادة اخلوري، الق�ّصي�س الفل�صطينّي الأّول يف الكني�صة الّلوثريّة يف 
فل�صطني، خلفا ل�صعيد عّبود الأ�صقر وُعنيِّ راعيا لكني�صة بيت حلم وبيت �صاحور 
بداية  منذ  ا�صطر  يا�صني.  دير  مذبحة  بعد  فقط  اأيّام  1948عّدة  اأبريل   25 يف 
خدمته الّرعويّة اأن يتعامل مع و�صع الّت�رّشد والبوؤ�س، والّذي مل يكن و�صعا غريبا 

عليه، واأن يعظ ويعّلم ويبني يف الوقت ذاته. 
اأّول  كانون  اأّول،  ت�رشين  لفرتة  ة  خا�صّ  ،1948 للعام  ال�ّصنوّي  تقريره  يف   

ي�صف حال الّرعّية واملدينة ويقول:
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العظيم واخلطر  الّرعويّة بسبب األحوال غير املستقّرة، واخلوف  َّه كّثف زياراته  »إن
الّذي حدث، خاّصة عندما احُتلّت بئر الّسبع من قبل اليهود وهرب جميع سكانها 
األصلّيني، واحتشدوا في بيت حلم. العديد من العائالت الّتلحمّية حزمت أمتعتها 

أيضا وحّضرت للهرب من اخلطر الواقع على شرق األردّن«.

يف اأوراق يبدو اأنَّها حماوله لكتابة �صريته الّذاتية، يقول عن تلك الفرتة:  

»إنَّ الّزمن الّذي كنت فيه موجودا في بيت حلم لم يكن سهال، ألنّه كان الوقت ذاته 
عندما مّت تهجير معظم إخوتنا املسيحّيني من منازلهم بسبب الّصراع في فلسطني. 
مخّططات  وضع  علينا  وكان  العوز  غاية  في  وكانوا  حلم  بيت  إلى  جاء  من  منهم 

إليوائهم... وإغاثتهم«.

الأو�صاع  ا�صتوجبته  اأ�صا�صّي،  ب�صكل  الكني�صة  به  عملت  واّلذي  الإغاثة:  عمل 
ب�صكل  العمل  هذا  ا�صتمّر  له  بالّن�صبة  لكن  الّنكبة.  بعد  للفل�صطينّيني  القت�صاديّة 
اأو باآخر حّتى بداية ال�ّصبعينّيات. من ر�صائله نعرف باأّن الإغاثة كانت عبارة عن 
غذاء ومالب�س قدمية واأحيانا خيم وبّطانّيات. اأّما من ناحية املواّد الغذائّية املوّزعة 
كيلو  كيلو طحني، 1.166  توزيع 10.690  مّت  مثال  اأنَّه يف عام 1953  جند 
ال�ّصوفان، 603 كيلو م�صحوق  فا�صوليا، 174 كيلو حم�س، 829 كيلو من 
على  واأحيانا  خمتلفة،  باأ�صكال  ا�صتمّر  العمل  هذا  حليب.  كيلو  و200  البي�س 
اأنَّه  ر�صائله  اإحدى  يف  َيذكر  اإنَّه  حيث  اخلم�صينّيات  نهاية  يف  حّتى  عالية  وترية 
الجتماعّية  اخلدمات  مكتب  مع  وبالّتن�صيق  كان   1958 عام  قحط  وب�صبب 
م�رشفا يف �صهر حزيران 1959 على توزيع 13.000 وحدة طحني من فائ�س 

القمح الأمريكّي حلوايل 4000 عائلة يف منطقة بيت حلم.
عمل الإغاثة ا�صتمّر حّتى بعد تقاعده كِق�ّصي�س عام 1965 حيث اإنَّه بعد   
ًنا حلوايل  الّنك�صة توىّل م�صوؤولّية م�رشوع الّتغذية الّنويجّي واّلذي كان يوّفر ُموؤَ

400 عائلة �صهريًّا لعّدة �صنوات ا�صتمّرت بعد وفاته يف 1976. 
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اأّما من ناحية تركيبة الّطائفة واإعدادها يف كني�صته يف بداية عمله كق�ّصي�س،   
فنى من خالل تقريره ال�ّصنوّي لعام 1949 باأّن عدد اأفرادها اأو امل�صّلني بها 
كان 534 فردا، منهم 368 )اأو 69%( لوثريًّا. اأّما عدد الاّلجئني فكان 281 
لجًئا )اأْي حوايل 53%(. اأّما املناطق الّتي جاء الاّلجئون يف الّرعّية منها فهي، 
كما يقول يف ر�صالة كتبها يف 1950 »القد�س اجلديدة )الغربّية(، يافا وحيفا 
و�صائر املدن والقرى الّتي الآن حُمتّلة.« ويف عام 1956 تناق�س عدد الّرعّية اإىل 

347 فرداً.
عن هذه الفرتة يقول:  

عّدة  إنَّ  إضافّية حيث  للّنكبة محنات  األوليني  الّسنتني  في  الكنيسة واجهت  »إنَّ 
إرسالّيات تبشيريّة أمريكّية منهم املشيخّيني واملثودست اجتاحت فلسطني منافسة 
عام  نحو  فؤاد  القّسيس  إلى  رسالة  في  واضحا  كان  ما  وهذا  اللّوثريّة.  للكنيسة 
حلم  بيت  على  الّطوائف  من  الكثير  تقاطر  بسبب  صعوبات  »جند  يقول:   1953
بسبب  اإلجنيلّيني  النتقاد  الفرصة...  هذا  يعطي  أْن  وأخشى  الّتبشيريّة  بدعايتهم 

طرقهم املختلفة إليصال املسيح للّناس«.
اأّما من ناحية اإجنازاته الباقية لليوم فهي:  

اإ�صارة لإجنازاته عام 1950  الإجناز الأّول: تو�صيع وت�صليح املقربة وهنا ويف   �
يقول: »مقربة الكني�صة كانت يف حالة �صّيئة للغاية عندما جئت اإىل بيت حلم، 
وفّكرت يف حت�صني حالها، ومب�صاعدة من الحّتاد الّلوثرّي العاملّي، والّترّبعات 
ال�ّصخّية لأع�صاء الكني�صة، اأ�صبحت املقربة يف و�صع جّيد جّدا، وتعترب الآن 
تو�صيع وت�صليح  يتحّدث عن تكلفة  اآخر  تقرير  املنطقة«. يف  اأكرث جمال يف 
الكني�صة ترّبعوا ب 206.605 دنانري من  اأع�صاء  اإنَّ  القدمية ويقول:  املقربة 
جممل الّتكلفة البالغة 497.435 ديناًرا )42% من املبلغ(. يف مرحلة لحقة 
قام الق�ّصي�س كرئي�س جلنة الأوقاف يف كني�صة بيت حلم ب�رشاء الأر�س املجاورة 

للمقربة من عائلة اأبو قبع.

اّلتي  الفكرة   .1956 عام  يف  للكني�صة  عربّي  وقف  اأّول  بناء  الثّاين:  الإجناز   �
توفري  على  العمل  كانت  البناء  على  الإ�رشار  باجّتاه  دفعت  والّتي  لديه  كانت 
الّدعم.  انقطع  اأو  تاأّخر  الأمان يف حال  لها بع�س  يوّفر  للكني�صة  ثابت  دخل 
 1956 متوز  يف  بناوؤها  بداأ  مكاتب  و3  دكاكني   8 عن  عبارة  وهو  الوقف 
وانتهى يف حزيران 1957، يف وقت و�صفه يف ر�صالة موؤّرخة 1956/8/8 
اأْي حوايل �صهر بعد بدء العمل كما يلي: »الو�صع الآن يف فل�صطني هو حرج 
م�صتقّرة،  غري  والأفكار  الأمور  اإليه  �صتوؤول  ماذا  نعرف  ل  نحن  للغاية... 
ونحن خائفون من حدوث �صيء ما يف القريب العاجل. الأ�صعار يف ارتفاع، 
ة املاأكل وامللب�س.« تكلفة بناء الوقف كانت 3946.755 ديناًرا تبّقى  خا�صّ
من ثمنها 940 ديناًرا يف نهاية 1957 وكان جمموع اإيراداتها من الإيجار يف 

ال�ّصنة الأوىل 730 دينارا.
الح،  ال�صّ الّراعي  لتمويل مدر�صة  ال�ّصويديّة  ا�صتقطاب اجلمعّية  الثّالث:  الإجناز   �
الّتي اأ�ّص�صتها رتيبة �صقري يف غرف م�صتاأجرة عام 1925 بعد اأن تركها ممّولوها 
اإقناع اجلمعّية  اأبو راجي من  الق�ّصي�س  للّتمويل متّكن  بالإ�صافة  الأمريكّيون. 
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الح ال�ّصويديّة بجانب  ال�ّصويدّية ببناء مدر�صة جديدة وهي مدر�صة الّراعي ال�صّ
بعد  ب�صكل كامل  املدر�صة  تفّرغ لإدارة  امل�صت�صفى احلكومّي يف بيت جال. 
تقاعده كق�ّصي�س اإىل اأْن تويّف بعد �رشاع مع مر�س �رشطان الّرئة يوم واحد قبل 

الّذكرى الّتا�صعة للّنك�صة يف 1976/6/4. 

الف�سل ال�ساد�س

الكنيسة على زمن القس نعيم نّصار
خمتارات من �سريته الّذاتيّة كما وردت يف كتابه »اأبو اليتامى«

األف  عام  حزيران  �صهر  من  ع�رش  احلادي  يف  املجيدل،  قرية  يف  »ولدت   
وت�صعمائة وثمانيٍة وثالثني ميالديّة لأبوين م�صيحّيني تقّيني. )وقرية املجيدل هي 
قرية عربّية دّمرتها اإ�رشائيل اإّبان حرب عام 1948(، وكان والدي مزارعا يعمل 
�صنًّا. وتويف  اأ�صغَرهم  اأنا  اأطفال، كنت  اأر�صنا لإعالة زوجته و�صبعة  ِفالحة  يف 
الّثالثة  يف  الأكرب  اأخي  كان  حني  يف  عمري  من  الّثالث  ال�ّصهر  يف  واأنا  والدي 
الّذي  الوقت  بالأر�س يف  والعناية  اإعالتنا  اأعباء  اأّمي  ع�رشة من عمره، وحتّملت 
كان النتداب الربيطايّن على و�صك النتهاء وكانت ت�صود البالد حالة من الفلتان 

الأمني والفو�صى والّرعب.
بدار  يعرف  كان  ما  مدير  �صنلر  هريمان  الّدكتور  زارنا  الأيَّام  اأحد  ويف   
الأيتام ال�ّصوريّة، وكان قد �صمع عن و�صعنا ومعاناتنا، وطلب من اأخي الأكرب 
اللتحاق بامليتم. وكانت هذه فاحتة الّطريق اإذ اأخذ اإخوتي واأخواتي يلتحقون 
اأي�صا بامليتم.  اأنا  اأن جاء دوري اأخريا، والتحقت  اإىل  بامليتم الواحد تلو الآخر 
�صمل  التمَّ  وهناك  امليتم،  خدمة  يف  نف�صها  و�صعت  اأْن  اإّل  اأّمي  من  كان  وما 

فيه. عائلتنا 
لقد كان هذا امليتم هو الأّول من نوعه والأكرب يف فل�صطني؛ اإذ كان ياأوي   
150 طفال من الأيتام والفقراء يتعّلمون فيه الّدرو�س العاديّة واحِلَرف املختلفة 
اإىل  بالإ�صافة  هذا  والفّخار،  الأحذية  و�صناعة  والّطباعة  واحلدادة  كالّنجارة 
على  والكتابة  القراءة  يتعّلمون  كانوا  اّلذين  املكفوفني  الأيتام  من   50 حوايل 
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مثل  العي�س  لقمة  ك�صب  على  ت�صاعدهم  اّلتي  احِلَرف  وكذلك  »بريل«  طريقة 
�صناعة املكان�س والكرا�صي.

وملا اندلعت احلرب العاملّية الّثانية، متّت م�صادرة واإغالق جميع املوؤ�ّص�صات   
وطاّلب  الّنا�رشة  يف  اجلليلّي  امليتم  اإىل  البتدائّية  املرحلة  طاّلب  فنقل  الأملانّية، 
املرحلة الّثانوّية اإىل بيت حلم. ووجدت نف�صي مع 150 طفاًل اآخر يف الّنا�رشة 
اإىل  عدت  �صنوات  �صبع  وبعد  احلرب.  اأو�صاع  ب�صبب  العي�س  �صظف  نعاين 
القد�س. وملا اندلعت احلرب الإ�رشائيلّية الفل�صطينّية متّكنت من الو�صول اإىل بيت 
حلم حيث اجتمعت مع اأّمي واأخوتي واأخواتي. وهكذا اأ�صبحنا لجئني يف بيت 

حلم. ومتّكنا بعد جهد جهيد من ا�صتئجار غرفة تاأوينا.

كانت املدار�س حينذاك مغلقة وفر�س العمل �صبه معدومة، لكن - وبرحمة   
اأفراد.  ثمانية  رَمق  ي�صدُّ  يكد  مل  يجد عمال  اأْن  الأكرب  اأخي  ا�صتطاع   - اهلل  من 
ثّم متّكنت اأخواتي من اإيجاد عمل خّفف من وطاأة احلمل قليال. وملا اأعيد فتح 
املدار�س فوجئت بحقيقة اأّنه ل مكان يل فيها ب�صبب كرب �صّني، ف�صاقت بي الّدنيا 

ومل اأعرف ماذا اأفعل.

الق�ّس روي  فني على  اإجنيلّية وعرَّ اإىل �صهرة  الأيَّام دعاين �صديق  اأحد  ويف   
ا بعظته اّلتي اأفادت اأنَّ الإن�صان خاطٌئ واأّن  ويتمان Roy Whitman. وتاأّثرت جدًّ
ليب من  اأجرة اخلطيئة هي املوت واأّنه ل خال�س اإّل بي�صوع الّذي مات على ال�صّ
اأجل خطايانا لي�صاحلنا مع اهلل. فقّررت اأْن اأ�صّلم قلبي لي�صوع، وركعت و�صّليت 
للمّرة الأوىل وطلبت املغفرة من اهلل، وعاهدته اأن اأبداأ حياة جديدة. ومنذ تلك 
الّليلة �رشعت بقراءة الكتاب املقّد�س يوميًّا، وبداأت اأترّدد على الكني�صة حل�صور 
اخلدمة و�صماع الكلمة وامل�صاركة يف ن�صاطات مدر�صة الأحد وال�ّصبيبة. وبداأت 
املقّد�س  للكتاب  »مودي«  معهد  مع  باملرا�صلة  املقّد�س  الكتاب  بدرا�صة  كذلك 
بعثة  املعهد  علّي  املّتحدة. وقد عر�س  الوليات  �صيكاغو-اإلينوي يف  مدينة  يف 
درا�صّية للّدرا�صة هناك، لكّنني مل اأمتّكن من جمع ثمن تذكرة ال�ّصفر فا�صطررت 
اأن اأرف�صها ب�صبب و�صعي املادّي. وعر�س علّي معهٌد ثاٍن يف �صوي�رشا بعثة درا�صّية 

اأخرى، ا�صطررت اأْن اأرف�صها لل�ّصبب ذاته.

ويف اأثناء بحثي عن عمل فّكرت يف الّذهاب اإىل الكويت للعمل هناك اأو   
اإىل رام اهلل للعمل يف ميتم هناك. اأخريا قّررت الّذهاب اإىل رام اهلل حيث عملت 
يف امليتم... الإجنيلّي ملّدة �صنتني ا�صتطعت خاللها اأن اأعّمق معرفتي بالّرب. ثّم 
املقّد�س  للكتاب  معهد  يف  للّدرا�صة  بريوت  اإىل  اأذهب  اأْن  الفر�صة  يل  اأُتيحت 
والعمل يف جمال الرّتجمة. ولكن ول�صوء احلّظ اأغلق املعهد بعد �صنة وعدت اإىل 
الة اإىل اهلل كي يدّبر اأمري. ويف  البالد )بُخفي ُحنني(. واأم�صيت يوما كامال بال�صّ
م�صاء ذلك اليوم جاءين �صخ�س يعر�س علّي الّرجوع اإىل امليتم يف رام اهلل حيث 
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للعمل  امليتم  اإىل  بالعودة  ْرُت  و�رُشِ  ، قطُّ يرتكني  مل  اهلل  اأنَّ  فاأيقنت  اأعمل،  كنت 
وخدمة الّرب فيه.

ويلز  من  َقِدْمَن  قد  كنَّ  �صيدات  ثالث  اإىل  فت  تعرَّ امليتم  يف  عملي  واأثناء   
اأرغب يف  اإْن كنت   : اإحداُهنَّ للفتيات يف رام اهلل، و�صاألتني  اإن�صاء ميتم  بهدف 
متابعة درا�صتي يف ويلز وملا اأعربت لها عن رغبتي ال�ّصديدة يف ذلك قالت يل: 
الة يوميًّا من اأجل ذلك، وا�صتجاب اهلل ل�صلواتنا  الة. وبداأنا بال�صّ اإذن عليك بال�صّ
اإذ اإنَّ عجوًزا بريطانّية ُتوّفيت وكانت قد اأو�صت اأْن متنح اأموالها اإىل اأربعة �صّبان 
اأكون اأحد الأربعة الّذين متَّ  اأن  يرغبون يف درا�صة الاّلهوت، و�صاءت عناية اهلل 

اختياُرهم.
عوبات وهي طق�س ويلز  و�صافرنا اأربعتنا اإىل ويلز، وهناك واجهتنا اأّول ال�صّ  
ا، ومل نكن ُم�صتعّدين ملثل هذا الّطق�س ومل يكن معنا ثياب اأو  املاطر والبارد جدًّ
قيع والربد  اأحذية �صتويّة. فعانيت الأمّرين من �صعوبة امل�صي يف املطر والّثلج وال�صّ
ال�ّصديد. ويف اأحد الأيّام عدت اإىل غرفتي بعد اأن �رشت م�صافة طويلة يف املطر، 
عليها  كتب  ورقة  وبداخله  جديد  ْتوّي  �صِ اأحذية  زوج  بوجود  فوجئت  وهناك 

»لك يا نعيم«. ولغاية الآن ل�صت اأدري من و�صعه هناك.
عوبات الّتي كنت اأواجهها يف ويلز اأّنه طلب مّني اأْن اأعظ يف قريتني  ومن ال�صّ  
تبعدان حوايل 15 كم عن الكّلّية. ولكنَّ احلافلة مل تكن قادرة على الو�صول اإىل 
الّدّراجة  اأ�صتعمل  اأن  بع�صهم  علّي  فاأ�صار  اخلدمة.  انتهاء  بعد  اإّل  القريتني  تينك 
عوبة يف طبيعة البالد اجلبلّية فح�صب،  الهوائّية للو�صول اإىل هناك. ومل تكمن ال�صّ
�صّيارة  مرور  اأنتظر  اأْن  علّي  وكان  ُمبّكرا.  فيها  يحلُّ  كان  الّظالم  اأنَّ  واأي�صا  بل 
لأ�صتطيع اأْن اأقراأ لفتات املرور على �صوء م�صابيحها لأعرف اأّي طريق اأ�صلك.
امل�صوؤولة عن املطبخ  ال�ّصّيدة  اأكْن على وفاق مع  اأعرفه، مل  ول�صبب ل�صت   
يف الكّلّية. وحيث اإّنني كنت اأعود من اخلدمة يف القريتني اإىل الكّلّية بعد موعد 
الع�صاء بكثري، �صمح يل اأن اأدخل املطبخ لأ�صدَّ رمقي مبا قد اأجده هناك من بقايا 

طعام. وحدث اأّن ابن �صقيق هذه ال�ّصّيدة ح�رش يوما لزيارتها، وحدث بيننا نوٌع 
اأْن قبل  اإّل  من الألفة دفعتني لأحّدثه عن الّرب وب�صارة اخلال�س، فما كان منه 
يف  اخلدمة  من  الّليايل  اإحدى  يف  وعدت  للّرب.  نف�صه  و�صّلم  حياته  يف  الّرب 
القرى ودخلت املطبخ لأبحث عّما اأ�صدُّ به رمقي من قطعة خبز اأو قطعة جنب، 
الّطاولة �صحن طعام بجانبه ورقة كتب عليها  ويا لده�صتي حني وجدت على 

»لك يا نعيم«. وكم تغرّيت معاملة تلك ال�ّصّيدة يل منذ ذلك احلني.

وكان من عادة الكنائ�س يف القرى اأْن تقّدم لنا هبة نقدّية ب�صيطة بعد انتهاء   
غرفتي  اإىل  رجعت  وملا  الهبة.  هذه  اأتلقَّ  مل  املّرات  اإحدى  يف  لكّنني  اخلدمة، 
ركعت و�صّليت ووّكلت اأمري اإىل اهلل وهّياأت نف�صي لأم�صي يف الأ�صبوع القادم 
باح فتحت �صندوق بريدي لأجد فيه ر�صالة كتبت فيها  دون اأيّة نقود. ويف ال�صّ
الآية 4: 19 من الّر�صالة اإىل فيليبي »فيمالأ اإلهي كّل احتياجاتكم ح�صب غناه يف 

املجد يف امل�صيح ي�صوع« ومع الّر�صالة �صيك مببلغ جنيهني.

وتخّرجت بعد ثالث �صنوات ق�صيتها يف ويلز، واأخذت اأُِعدُّ الُعّدة للعودة   
يل  فكيف  نقرٍي،  �رَشَْوى  اأملك  ل  واأنا  ذلك  اإىل  ال�ّصبيل  كيف  لكن  البالد.  اإىل 
ال�ّصفر. وكان هذا حال ثالثة  للكّلّية وثمن تذكرة  ما علّي من دفعات  بت�صديد 
الة وو�صع اأنف�صنا يف يد  اإّل ال�صّ طاّلب اآخرين معي. ومل يكن اأمامنا من �صبيل 
الّرب. وفعال فقد عملت يد الّرب �رشيعا. فقد جاءين �صابٌّ من هولندا وقال يل: 
�س ق�صًما من اأموالها  اإنَّ له عّمة عجوًزا مي�صورة احلال وموؤمنة قّررت اأْن تخ�صّ
امل�صاعدة.  منها  ويطلب  و�صعنا  عن  يخربها  لها  �صيكتب  واأّنه  الّرب،  خلدمة 
و�رشعان ما و�صلت الّنقود، وكان املبلغ يكفي متاما لتغطية دفعات الكّلّية وثمن 

تذكرة ال�ّصفر. وعاد كلٌّ مّنا اإىل بالده �صاكرين اهلل على ح�صن عنايته بنا.

علّي  الّلوثرّية وعر�صوا  الكني�صة  رئا�صة  بي  اّت�صلت  ويلز،  مغادرتي  وقبيل   
فقبلت  املدر�صة،  اأعّلم يف  واأن  القد�س،  بيان يف  ال�صّ بيت  امل�صوؤول عن  من�صب 

العر�س ب�رشور �صاكًرا اهلل على عنايته وتدابريه الّتي تفوق كّل عقل.
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وبعد �صنة من العمل يف القد�س �صاألتني الكني�صة اإن كنت اأرغب يف متابعة درا�صتي 
يف اأملانيا، فاأخربتهم اأّنني ل اأعرف الّلغة الأملانّية، فقالوا يل: اإنَّ ذلك لن ي�صّكل اأيّة 

عقبة اإذا كانت يل الّرغبة الأكيدة يف متابعة درا�صتي يف اأملانيا.
وهكذا توّجهت اإىل اأملانيا واأنا ل اأعرف الّلغة ول البلد. وكان كّل ما لديَّ   
من املعلومات ا�صم املدينة Menendettelsan الّتي كنت �صاأذهب اليها، اإّل اأّنني 

كنت متاأّكدا اأنَّ الّرب �صيقودين اإىل ما يريده.
ا يدّر�صني الّلغة  �ًصا خا�صًّ اأملانيا بداأت درا�صتي، وعّينت يل الكّلّية ُمدرِّ ويف   
الأملانّية مّدة ثالث �صاعات يوميًّا. وبعد �صنة من الّدرا�صة املكّثفة متّكنت من اإتقان 
اجتزت  �صنتني  وبعد  الأحد.  مدر�صة  يف  اأعّلم  اأْن  ا�صتطعت  اأّنني  لدرجة  الّلغة 

المتحانات الّنهائّية واأحرزت نتائج جّيدة.
وحدث اأثناء وجودي يف املعهد اأِن اّت�صل مدير معهد اآخر للكتاب املقّد�س   
فل�صطينيٌّ  �صابٌّ  يقوله  ما  اإليه لأقوم برتجمة  ير�صلني  اأْن  املعهد  يطلب من مدير 
و�صل اإىل ذلك املعهد وهول يتكّلم الأملانّية اأو الإجنليزّية. فذهبت اإليهم وعرفت 

�صكني  اإىل  معي  فاأخذته  للّرب،  نف�صه  ي�صّلم  واأن  م�صيحيًّا  ي�صري  اأن  يوّد  اأّنه  منه 
و�رشنا ن�صّلي معا يوميًّا. واأخريا طلب اأن يعتمد. ثم اأعرب عن رغبته يف درا�صة 
ق�صم  باملر�صى. وفعال دخل  العناية  اهلل عن طريق  ليتمّكن من خدمة  الّتمري�س 
الّتمري�س وهو ليزال حّتى ذلك اليوم يعي�س مع عائلته يف اأملانيا يعمل ممّر�صا يف 

اأحد امل�صت�صفيات هناك.
هامبورغ  اإىل  اأذهب  اأن  مّني  طلب  املعهد  يف  درا�صتي  اأنهيت  اأن  وبعد   
جامعة  من  ق�صم  وهي  الإر�صالّية،  اأكادميّية  يف  الّدرا�صة  ملتابعة  اأملانيا  �صمال  يف 
�صمنها  ومن  الّدينّية  الّن�صاطات  من  بالكثري  القيام  مّنا  يطلب  وكان  هامبورغ. 

الوعظ يف الكنائ�س وزيارة اأماكن خمتلفة يف اأملانيا. 
نهاَر لأ�صابيع  ليَل  املطر وتوا�صل  ا�صتدَّ  اأن  �صنة 1962  �صباط  وحدث يف   
الّطرق  واأغلقت  الألب  نهر  يف  املياه  من�صوب  ارتفاع  اإىل  اأّدى  مّما  متالحقة 
الّنا�س  م�صاعدة  الكّلّية  طاّلب  من  فطلب  خطر.  يف  الّنا�س  حياة  واأ�صبحت 
وذهبت معهم وعملنا الّليل كّله يف بناء حاجز من اأكيا�س الّرمل ملنع مياه الفي�صان 

من اإغراق املدينة.
وملا قاربت درا�صتي على النتهاء بداأت اأفّكر يف م�صتقبلي، واأدركت اأّنني   
بَّ وت�صاركني  اإذا كنت �صاأعمل يف حقل الّرّب فال ُبدَّ يل من �رشيكة حياة حتبُّ الرَّ
املو�صوع،  هذا  معي  فتحت  والدتي  لزيارة  البالد  اإىل  عدت  وملّا  خدمته.  يف 
وطلبت مّني اأن اأمّر يف طريق عودتي اإىل اأملانيا ببريوت لزيارة اأقارب لها هناك، 
وهناك التقيت بالبنة الو�صطى جورجيت، و�رشعان ما اأدركت اأّنها من اختارها 
اهلل يل لتكون زوجتي و�رشيكة حياتي. وعقدنا قراننا يف 63/11/26 يف كني�صة 
اأملانيا لتقدمي المتحانات الّنهائّية  معمدانّية يف بريوت. وكان علّي اأن اأعود اإىل 

فغادرنا �صوّية اإىل اأملانيا. 
ويف هامبورغ عملت يف كني�صة كانت كثرية الهتمام بال�ّصبيبة، وكان هذا   
الأمر بالغ الأهمّية بالّن�صبة يل لأّنني �صاأعمل يف امل�صتقبل مع ال�ّصبيبة ب�صكل كبري. 
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اإنهاء  اأخريا من  اأو مّرتني يف الأ�صبوع، ومتّكنت  اإىل اجلامعة مّرة  اأذهب  وكنت 
اإىل  الاّلهوت، ورجعت  البكالوريو�س يف  ر�صالتي وح�صلت على درجة  كتابة 
العام متّت ر�صامتي  بيت حلم يف حزيران 1964. ويف كانون الأّول من نف�س 
الّتالية راعًيا لكني�صة  ِق�ّصي�صا يف الكني�صة الإجنيلّية الّلوثريّة، ومّت تعييني يف ال�ّصنة 

امليالد الإجنيلّية الّلوثريّة يف بيت حلم حيث خدمت مّدة 23 عاما.

�صّحار  ب�صارة  بال�ّصّيد  هالة  وتزّوجت  وهيلني،  هالة  بابنتني:  اهلل  ورزقنا   
مع  انتقلت  فقد  هيلني  اأما  القد�س  يف  هالة  وتعي�س  املعّلم  با�صم  بال�ّصّيد  وهيلني 

زوجها للعي�س يف كاليفورنيا يف الوليات املّتحدة.

الّتي  الأحد  مدر�صة  يف  تعّلم  زوجتي  وكانت  حلم  بيت  يف  عملنا  وبداأنا   
�رشعان ما تطّورت لت�صمل اجتماعات لل�ّصبيبة. وب�صبب �صيق املكان كّنا نعقد 
وندّر�س  املختلفة  الألعاب  نلعب  كّنا  حيث  املدر�صة  ملعب  يف  الجتماعات 
اإىل  يح�رشون  كانوا  الّذين  والبنات  الأولد  اأعداد  وازدادت  املقّد�س.  الكتاب 
ا من بيت �صاحور الّتي كنت م�صوؤول عن الكني�صة  اجتماعات ال�ّصبيبة وخ�صو�صً
الّلوثريّة فيها اأي�صا. وعّينتني الكني�صة راعًيا لل�ّصبيبة يف الكني�صة كّلها. ويف هذا 
القد�س  يف  اإبراهيم  بيت  عن  م�صوؤوًل  كان  كاثوليكّي  بكاهن  التقيت  الوقت 

ون�صاأت بيننا �صداقة قوّية.

وملا اندلعت حرب عام 1973 كان ال�ّصباب يجوبون ال�ّصوارع ل �صغل لهم ول 
عمل، وحدثت مواجهات كثرية بينهم وبني جنود الحتالل الإ�رشائيلّي. وكان 
ِلزاما علّي اأن اأفعل �صيئا لإبعاد ال�ّصباب عن ال�ّصوارع. وعملت يد اهلل اإذ قال يل 
هذا الكاهن: اإّنه باإمكاين عقد اجتماعات وريا�صات روحّية يف بيت اإبراهيم يف 
القد�س جمانا لأّنه مل يكن يقيم فيه اأحد ب�صبب الأو�صاع ال�ّصيا�صّية. و�رشعان ما 
�رشعنا يف عقد الجتماعات الّروحّية هناك مع �صبيبة بيت جال ورام اهلل، و�رشنا 
نقوم برحالت اإىل �صتيال كرمل يف حيفا واإىل اأريحا ونابل�س ويافا مّما كان له الأثر 

غط على ال�ّصبيبة.  الأكرب يف تخفيف ال�صّ

ا بالكرازة العاملّية لل�ّصبيبة مّما اأ�صفر عن  ويف اأوائل ال�ّصبعينات اأ�صبحت مهتمًّ  
�صفر فريق من ال�ّصبيبة اإىل اأملانيا حيث ا�صت�صافتهم الكني�صة واأع�صاء ال�ّصبيبة هناك. 
الّروحّية و�صافرت  ن�صاطاتنا  تو�ّصعت  ثم ّ زيارتنا.  ا على  ردًّ منهم  فريق  زارنا  ثّم 
جمموعات من ال�ّصبيبة اإىل فنلندا والّنم�صا واأملانيا للمّرة الّثانية. وا�صت�صفنا بدورنا 
اأربعة وفود من ال�ّصبيبة العاملّية. كانت هذه الّتجربة فريدة من نوعها اإذ اإنَّ بع�س 
ال�ّصباب اّلذين زاروا اأوروبا كانوا يبتعدون عن اأ�رشهم للمّرة الأوىل يف حياتهم.

ويف اإحدى الّرحالت اإىل اأملانيا، ا�صت�صافت بع�س العائالت الأملانّية ال�ّصبيبة   
ال�ّصبيبة مفاتيح بيوتهم ليدخلوا ويخرجوا  اأعطوا  اأّن بع�صهم  الفل�صطينّية، حّتى 
منها بحّرّية كيفما ي�صاوؤون مّما ترك يف نفو�س ال�ّصباب اأبلغ الأثر، اإذ تاأّثروا بروح 
املحّبة امل�صيحّية الّتي عاملهم بها الأملان. وكّنا اأثناء هذه الربامج ندّر�س الكتاب 
املقّد�س، ونعقد اجتماعات �صالة ونقا�س مع ال�ّصبيبة الأوروبّية، وقد و�ّصع هذا 
اآفاق الكثريين من �صبيبتنا وفتح عيونهم على اأمور دينّية هاّمة مّما جعلهم ي�صبحون 
اأع�صاًء عاملني يف الكني�صة واملجتمع. وبقي عملي على هذا املنوال ملّدة 23 عاما 

ق�صيتها يف خدمة الّرّب والكني�صة يف بيت حلم.
ا باملوؤ�ّص�صات اخلرييّة، وكانت يل اليد  وكنت اأثناء خدمتي يف بيت حلم مهتمًّ  

الّطوىل يف اإن�صاء اأربع منها وهي:

1( قرية الأطفال يف بيت حلم
الّدكتور  اأن�صاأها  اّلتي  املوؤ�ّص�صة  لهذه  املوؤ�ّص�صني  الأع�صاء  اأحد  كنت  فقد   
هريمان جماين من الّنم�صا. فقد �صعر بدعوة اهلل له اأن يقيم ميتما من نوع جديد، 
فاأن�صا هذه القرية اّلتي هي عبارة عن جمموعة من البنايات يقيم يف كلٍّ منها 9-7 

اأطفال مع ُمرّبية تقوم بدور الأّم يف العناية بهوؤلء الأطفال.
2( مدر�سة الأمل الثّانويّة يف بيت جال

�صنوات  عّدة  وبعد  املركزّية.  املانونايت  للجنة  تابعة  املدر�صة  هذه  كانت   
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اأخربتنا هذه الّلجنة اأّنها قد غرّيت �صيا�صتها، واأّنه مل يعد بالإمكان الإنفاق على 
اإدارة املدر�صة الّتي كانت توؤوي حوايل 120 طالبا بني �صّن14-18 معظمهم 
من الفقراء والأيتام. فقمنا بتاأ�صي�س اجلمعّية العربّية اخلرييّة لإدارة هذه املدر�صة، 
�صنوات فقط،  ملّدة خم�س  املدر�صة  املركزيّة على دعم  املانونايت  ووافقت جلنة 
وبعد هذه املّدة تقع م�صوؤولّية اإدارتها على عاتق اجلمعّية. لكّنه تبنّي لنا بعد نهاية 
هذه املّدة اأّنه من غري املمكن اأْن ن�صتمّر يف اإدارة املدر�صة بدون الّدعم واملعونات 
�صنوات  خم�س  ملّدة  دعمنا  على  املركزيّة  املانونايت  جلنة  ووافقت  اخلارجّية. 
اأخرى ب�رشط اأن تخّف�س الّدعم بن�صبة 20% كّل �صنة. فقّررنا اإن�صاء مزرعة دجاج 
حتوي 2000 دجاجة، ثّم تقّرر اإن�صاء مزرعتني اأخريني واأ�صبح املجموع 6000 
دجاجة يباع بي�صها يف الأ�صواق وكانت تغّطي 80 % من احتياجات املدر�صة. 

ول زالت املدر�صة قائمة حّتى يومنا هذا.

3( بيت النّور للفتيات املكفوفات
اّت�صل بي يوما بروفي�صور اأملاين متقاعد، واأعرب عن رغبته يف اإن�صاء بيت   
مّت  ما  و�رشعان  احلياة.  �صعوبات  مواجهة  على  لي�صاعدُهنَّ  املكفوفات  للفتيات 
افتتاح هذا البيت يف بيت جال وان�صّمت اإليه حوايل 15 فتاة مكفوفة. وهناك مّت 
تدريُبُهنَّ على العمل كعامالت مقا�صم تلفون وامل�صاج وعامالت يف ق�صم الّطّي 

والّتغليف يف م�صانع الألب�صة.

4( كّليّة بيت حلم للكتاب املقّد�س
ول  املقّد�س.  للكتاب  حلم  بيت  كّلّية  تاأ�صي�س  كان  الأعظم  الإجناز  ولكن   
الأخ  مع  الة  ال�صّ اجتماعات  اأحد  يف  الفكرة  هذه  طرحت  كيف  اأذكر  زلت 
الّدكتور ب�صارة عو�س واأخيه الِق�ّس اليك�س عو�س، وقّررنا اأْن نبداأ هذه الكّلّية، 
�صّقة  اإىل  انتقلنا  ثّم  فيها،  الّتدري�س  لنبداأ  الكني�صة  غرف  اإحدى  وا�صتخدمنا 
م�صتاأجرة، واأخريا مّت �رشاء املوقع اّلذي تقام عليه الكّلّية اليوم واأ�صبح لها فروع 

يف غّزة والّنا�رشة. وَيدر�س فيها ما يقارب اخلم�صني طالًبا وطالبة يح�صلون على 
�صهادة البكالوريو�س يف الاّلهوت بعد درا�صة اأربع �صنوات. ويعمل العديد من 

خريجي هذه الكّلّية يف تدري�س الرّتبية امل�صيحّية يف املدار�س. 

حلم:  بيت  يف  خدمتي  اأثناء  ح�صلتا  موؤّثرتني  حادثتني  هنا  اأذكر  اأْن  واأودُّ   
الأوىل عن �صاّب ن�صب بينه وبني اأهله خالف فما كان منه اإّل اأن �صكب الكاز 
على نف�صه وهّدد باإحراق نف�صه، فجاء اأخوه راك�صا اإيّل يخربين بذلك ويطلب 
بّي حيث وجدته يحمل عود الكربيت  امل�صاعدة فتوّجهت فورا اإىل بيت ذلك ال�صّ
ويريد اإحراق نف�صه. وا�صتطعت بعد جهد كبري اأن اأقنعه اأن اإحراق نف�صه يجذب 
احلزن العميق لعائلته والأمل ال�ّصديد له يف الّدنيا والعذاب الأبدّي يف جهنم، واأن 
وترك  اأخرًيا  فاقتنع  الة.  وال�صّ بالّتفاهم  حلُّها  �صعبة ميكن  كانت  مهما  امل�صاكل 

عود الكربيت.

وحدث اأْن زارين يف بيتي بعد ب�صعة اأّيام، فطلبت منه اأن ي�صاعد يف مدر�صة   
الأحد وال�ّصبيبة ففرح واأقبل على ذلك بهّمة ون�صاط كبريين. وملّا اأكمل درا�صته 
الّثانوّية متّكنت من احل�صول على بعثة درا�صّية له يف جامعة بريزيت وهناك تفّوق 
اجلامعة  يف  درا�صته  ملتابعة  درا�صّية  بعثة  على  احل�صول  من  ومتّكن  درا�صته  يف 
علم  يف  البكالوريو�س  درجة  على  بتفّوق  ح�صل  حيث  بريوت،  يف  الأمريكّية 
الجتماع، وح�صل على بعثة اأخرى ملتابعة درا�صته يف الوليات املّتحدة حيث 
ح�صل على درجتي املاج�صتري والّدكتوراة، وهو يدّر�س الآن علم الجتماع يف 

اإحدى اجلامعات الأمريكّية.  

ال�ّصيطان فذهبت برفقة  واحلادثة الأخرى هي عن فتاة كان بها َم�سٌّ من   
كانت  الة  بال�صّ بداأنا  وملا  اأجلها.  من  العائلة  مع  الة  لل�صّ بيتها  اإىل  اآخر  ِق�ّصي�س 
ا�صتمّررنا  »ولكّننا  ا�صمه  تذكر  »ل  وت�رشخ  ي�صوع  ا�صم  ذكر  كّلما  ترتع�س 
اأيدينا عليها وطلبنا  الة ف�صقطت على الأر�س واأجه�صت بالبكاء فو�صعنا  بال�صّ
و�صفيت  احلاّرة،  ل�صلواتنا  اهلل  وا�صتجاب  ال�ّصيطان.  من  ها  يخّل�صَ اأن  اهلل  من 
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بكّل  الّرّب  وتخدم  واأطفالها  زوجها  مع  هانئة  حياة  اليوم  تعي�س  وهي  الفتاة 
�صدق واأمانة.

وحدث يف اإحدى ليايل �صنة 1974 اأّنني �صعرت باآلم �صديدة يف معدتي،   
اأعاين من  اأّنني  اأثبتت الفحو�صات  امل�صت�صفى حيث  الّطبيب بدخول  ون�صحني 
رئي�س  وزارين  الورم.  ل�صتئ�صال  جراحّية  عملّية  يل  واأُجريت  املعدة.  �رشطان 
الكني�صة اآنذاك وقال يل اأّنني لن اأتخّل�س اأبدا من ال�رّشطان رغم ا�صتئ�صال الورم 
بالأ�صعة  العالج  الأطّباء  يل  و�صف  وهنا  للعالج.  اأملانيا  اإىل  بالّتوّجه  ون�صحني 
خم�س  مبعدل  �صنتني  ملّدة  وتعاجلت  اأبيب.  تل  يف  لهم  زميل  اإىل  واأحالوين 
جل�صات اأ�صبوعيًّا. ويف اإحدى زياراتي فوجئت بالّطبيب يقول يل: ميكنك من 
الآن ف�صاعدا اأن تزروين ك�صديق ولي�س كمري�س لأّنك قد �صفيت باأعجوبة من 

ا.  ال�رّشطان �صفاء تامًّ

لقد اأمهلني الأطّباء مّدة �صّتة اأ�صهر وها اأنا الآن، وبعد 28 �صنة، املثال احلّي   
على قدرة اهلل العظيمة. 

موعد  حان  وقد  وقت«  ال�ّسماء  حتت  �سيء  »لكّل  املقّد�س  الكتاب  يقول   
التقاعد.  �صّن  بلغ  قد  كان  القدمي  املطران  لأّن  للكني�صة  جديد  مطران  انتخاب 
وعر�س علّي هذا املن�صب فرتّددت يف البداية لعظم امل�صوؤولّية وثقل احلمل. لكن 
الإ�صالح  يوم  ويف   .1984/6/4 يف  الأ�صوات  باإجماع  مطراًنا  انتخابي  مّت 
للكني�صة  مطراًنا  وتن�صيبي  الأ�صقفّية  �صيامتي  متّت   1986/11/31 املوافق 
الإجنيلّية الّلوثريّة يف الأردن. وقد اأقيم بهذه املنا�صبة احتفال دينّي َمهيب ح�رشه 
لفيف من الأ�صاقفة من ال�ّصويد وفنلندا واأملانيا ومطران الكني�صة الإجنليكانّية يف 
القد�س، اإ�صافة اإىل العديد من ال�ّصخ�صّيات ال�ّصيا�صّية والجتماعّية وح�صد كبري 
من املوؤمنني. وقد كان يل �رشف اخلدمة يف هذا املن�صب مّدة اثني ع�رش عاما، كان 
رائدي خاللها اأنَّ الكني�صة الّلوثرّية تقوم على اأربعة اأركان هي: الّنعمة والإميان 

وكلمة اهلل وي�صوع امل�صيح.

وملا اندلعت النتفا�صة اأ�صبح الو�صع ال�ّصيا�صّي والأمنّي اأكرث �صعوبة على   
اأماكن  اإىل  بحّرّية  الّتنّقل  اأي�صا،  الّنا�س، وعلّي  عب على  ال�صّ واأ�صبح من  الّنا�س، 
العمل. وكان منع الّتجول يفر�س مراًرا ولفرتات طويلة مّما كان مينع الّنا�س حّتى 

من العودة اإىل منازلهم. 
الِق�ّس  ي�صتطع  ومل  �صاحور  بيت  رعّية  من  �صخ�س  تويّف  الأيَّام  اأحد  ويف   
على  الّتجول  منع  فر�س  ب�صبب  �صاحور  بيت  اإىل  الو�صول  بيت حلم  املقيم يف 
�صاحور  بيت  بلديّة  برئي�س  بدوري  واّت�صلت  للم�صاعدة.  بي  فاّت�صلوا  املنطقة. 
بدفن  ت�رشيح  على  للح�صول  الع�صكرّي  باحلاكم  بالّت�صال  بدوره  قام  الّذي 
�صيارتي  فوجدت  اجلنازة  مرا�صيم  لإجراء  �صاحور  بيت  اإىل  وتوّجهت  املُتوّفى. 
جيب ع�صكريتني اإ�رشائيلّيتني بانتظاري هناك �صارت اإحداهما اأمامي والأخرى 
خلفي »حلرا�صتي«. وبعد انتهاء مرا�صيم الّدفن خفرتني ال�ّصيارتني ثانية اإىل خارج 
حدود املدينة. وقد حماين اهلل و�صملني بعنايته لأّن ال�ّصري بني �صيارتني ع�صكريّتني 

كان يعني الّتعّر�س للّر�صق باحلجارة من قبل ال�ّصباب.
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ويف حادثة م�صابهة، كانت اإحدى �صّيدات طائفة القد�س تزور ابنتها يف بري   
زيت، وفر�س نظام منع الّتجول ومل ت�صتطع العودة اإىل بيتها يف القد�س. فاّت�صلوا 
بي للم�صاعدة اإذ كان لديها موعد مع الّطبيب، فاجتزت احلاجزالأمني وزوجتي 
ة نظًرا خلطورة الو�صع.  معي وهناك اأخربوين اأّنني اأ�صافر على م�صوؤولّيتي اخلا�صّ

فوافقت وعدت بال�ّصّيدة اإىل بيتها يف القد�س.
وحدث اأثناء خدمتي كمطران اأن اأوفد الحّتاد الّلوثرّي العاملّي وفدا رفيع   
امل�صتوى برئا�صة ال�ّصكرتري العاّم لالحّتاد الّدكتور »نوكو« لزيارة البالد والجتماع 
مع الّرئي�س يا�رش عرفات يف غّزة لالّطالع على الأو�صاع عن كثب. وملا و�صلنا 
من  بالّرغم  ذلك  من  ُمنعت  فقد  اأنا  اأّما  بالّدخول  للوفد  �صمح  اإيرز  حاجز  اإىل 
ح�صويل على اإذن م�صبق بذلك. فامتنع بع�س اأع�صاء الوفد عن الّدخول ت�صامنا 
معي ووافق البع�س على الّدخول، فا�صتعاروا �صيارتي لأّنها حتمل لوحة دبلوما�صّية 
وتوّجهوا بها ملقابلة الّرئي�س عرفات. ورجعت مع الباقني اإىل القد�س. وملا �ُصئلت 
عن �صعوري اإزاء ذلك اأجبتهم على �صبيل الّنكتة: اإّنني اأ�صعر مثل نابليون اّلذي مل 
ي�صتطع دخول عكا فو�صع قّبعته على فّوهة مدفع واأمر بقذفها من فوق ال�ّصور، 

واأنا اأ�صعر اأن ما ح�صل ل�صيارتي هو ما ح�صل لقبعة نابليون.
الكنائ�س  روؤ�صاء  من  وفد  مع  غّزة  دخول  من  متّكنت  اأخرى  منا�صبة  ويف   
على  فو�صعها  القراآن.  من  م�صّدفة  ن�صخة  له  وقّدمت  عرفات  الّرئي�س  لزيارة 
الّطاولة وقال: »لكن اأين الإجنيل؟« فقلت له: »�ٍصاأح�رشه لك يف الّزيارة القادمة«. 
وحدث بعد فرتة اأن دعاين الّرئي�س عرفات مع جمموعة من روؤ�صاء الكنائ�س اإىل 
حفل غداء. فاأخذت معي ن�صخة من الكتاب املقّد�س وقّدمتها له. وبكّل توا�صع 
الّطاولة.  على  و�صعه  ثّم  راأ�صه  على  وو�صعه  وقبَّله  مّني  املقّد�س  الكتاب  تناول 
ف�صّفق اجلميع لهذه الّلفتة الكرمية و�صّلينا جميعا اأن يلهم اهلل قادة املنطقة اإىل ما 

فيه خري الّنا�س.

الوليات  اإىل  توّجه  بال�رّشطان،  الأردّن  ملك  ح�صني  امللك  اأ�صيب  وملا   
الكنائ�س  روؤ�صاء  من  وفد  مع  توّجهت  الأردّن  اإىل  عاد  وملا  للعالج.  املّتحدة 
لل�ّصالم عليه ودعمه معنويًّا. وبعد اأن تناولنا طعام الغداء على مائدته طلبت اأن 
ة معه واأخربته اأّنني اأي�صا اأ�صبت بال�رّشطان قبل 28 �صنة واأّنني  اأجري مقابلة خا�صّ
تعاجلت و�صفيت منه متاما رغم اأنَّ الأطّباء اأعطوين فرتة �صّتة اأ�صهر فقط، وها اأنا 
�صكًرا  و�صكرين  فوافق  اأجلة  من  اأ�صّلي  اأن  منه  وطلبت  اليوم.  لهذا  اأرزق  حّي 
اهلل  م�صيئة  لكنَّ  بال�ّصفاء،  عليه  اهلل  مَيُنَّ  اأْن  وطلبت  بحرارة  له  و�صّليت  جزيال، 

�صاءت اأن يفتك به املر�س وتويّف بعد ذلك بقليل.
كّل اإن�صان يحّب اأن يقّدر الّنا�س عمله. ففي اأحد ا�صتطالعات الّراأي اّلذي   
يف  حتبُّ  ما  اأكرث  »ما  الآتي:  الّنحو  على  �صوؤال  ورد  املجاّلت  اإحدى  اأجرته 
اأكرث ما يحّبون يف عملهم  اأّن  اآراوؤهم  امل�صتطلعة  عملك؟« وكان ردُّ 80% من 
قّررت  فقد  �صنة1996.  اأّيام  اأحد  به يف  �صعرت  ما  بط  بال�صّ الّتقدير. وهذا  هو 
جامعة اأوغ�صتانا، وهي جامعة لوثرّية، يف مدينة »�صيوز فولز« -�صاوث داكوتا 
يف الوليات املّتحدة اأن متنحنى درجة الّدكتوراة الفخرّية يف العلوم الإن�صانّية. 
لنيل  اإىل ولية �صاوث داكوتا يف 1998/5/22  وهكذا توّجهت مع زوجتي 

هذه الّدرجة. 
ويف حفل َمهيب �صمَّ العديد من الأكادميّيني وال�ّصخ�صّيات البارزة، ومن   
بينهم ال�ّصيناتور جيم�س اأبو رزق األقى الّدكتور »�صينني« اأ�صتاذ الاّلهوت يف تلك 
�صرية  فيها  �رشد  كلمة  الّدرجة  هذه  لنيل  حني  ر�صَّ اّلذي  ال�ّصخ�س  وهو  اجلامعة 
حياتي، وا�صتعر�س ما متّكنت من اإجنازه كِق�ّصي�س ومطران وطلب منحي الّلقب، 
ثمَّ قام رئي�س اجلامعة مبنحي درجة الّدكتوراة الفخريّة يف العلوم الإن�صانّية. وبعد 
احلفل اأقام الّدكتور »�صينني« ماأدبة ع�صاء ابتهاجا بهذه املنا�صبة. ويف اليوم الّتايل 
توّجهت وزوجتي اإىل مدينة لو�س اأجنيلو�س حيث اأم�صينا ب�صعة اأ�صابيع مع ابنتنا 

هيلني وعائلتها ثّم رجعنا اإىل القد�س ملتابعة َمهاّم من�صبي.
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لي�س من املمكن اأو امل�ستحب اأن يوؤرخ اأحد فرتة خدمته، بل يبقى هذا هدفاً للباحثني واملوؤرخني الذين 
اإجتماعات  يف  لتقدميها  �سنوياً  اأكتبها  كنت  التي  التقارير  هنا  اأن�رش  اأن  اأرتئيت  ولكنني  بعدي،  �سياأتون 

.COCOP الكنائ�س امل�ساركة واملعوفة باإ�سم ال
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1987
لكن  �صخ�صيًّا،  اأنا  اأقراأه  اأْن  ل  اأُف�صّ كنت  لقد  الأّول؛  تقريري  لكم  اأُقّدم   
تعلمون  وكما  للّدكتوراة.  اأطروحتي  ل�صتكمال  اأملانيا  اإىل  اأُ�صافر  اأْن  عليَّ  كان 
لقد بداأت خدمتي يف كني�صة امليالد الإجنيلّية الّلوثرّية يف بيت حلم كفيكار بعد 

الجتماع الأخري حوايل اخلام�س ع�رش من اأيار 1987.

وتثّبت  تعّمدت  ففيها  اإليها،  اأنتمي  الّتي  الّطائفة  هي  حلم  بيت  طائفة  اإنَّ   
وخدمت مع ال�ّصبيبة قبل �صفري اإىل اأملانيا. واأنا اأعرف جميع اأع�صائها. على اأّية 
حال فقد كان لزاما علّي قبل اأْن اأبداأ يف اخلدمة اأْن اأدر�س و�صع الكني�صة احلايل 

ومكّوناتها ومواهبها وم�صاكلها وجوانبها كاّفة.

اأع�صائها عن  يزيد عدد  )ن�صبيًّا( ل  طائفة �صغرية  بيت حلم هي  طائفة  اإنَّ   
املئتني وخم�صني ُمعّمدا، وقد كانت اأّول طائفة لوثريّة يف فل�صطني. واأع�صاوؤُها 
وخ�صو�صا  كالجئني  هنا  اإىل  جاوؤوا  فقد  حلم،  بيت  من  اأ�صال  لي�صوا  احلالّيون 
بعد حرب 1948. وبالّرغم من �صغر هذه الّطائفة اإّل اأّنها ت�صّم اأع�صاًء باأفكار 
�صيا�صّية خمتلفة، ومن طبقات اجتماعّية وخلفّيات ثقافّية خمتلفة. وكذلك فهمهم 
للّدين اأي�صا خمتلف. ولذلك كان �صوؤايل الأّول: هل هناك �صيء م�صرتك بني هوؤلء 
الأع�صاء؟ ماذا ميكن اأْن يجمعهم يف هذه الّطائفة؟ هل هو الإميان اأم جمّرد انتمائهم 

للّطائفة.

وقلت يف نف�صي: اإذا كّنا نريد طائفة قويّة يف بيت حلم فعلينا اأْن نربز هذا   
اإىل ج�صم  اأّنهم ينتمون  اأْن ي�صعروا  اأع�صائها. عليهم جميعا  ال�ّصيء امل�صرتك بني 
العالقة  نقّوَي  اأْن  املهّم  فقد كان من  امل�صيح. ولهذا  ي�صوع  راأ�صه  واحد واّلذي 
اأنف�صهم. وقد حاولنا  الِق�ّصي�س وطائفته فح�صب، ولكن بني الأع�صاء  لي�س بني 

اإجناز ذلك بعّدة طرق:

ال�ّصكر.  بعيد  احتفلنا   1987 �صنة  اأّول  ت�رشين  �صهر  من  الّرابع  يف   )1
اإىل قاعة  وقد �صارك عدد كبري يف هذا الحتفال، وبعد ذلك توّجهنا 

الجتماعات حيث تناولنا املرّطبات واحللوى.
ويف م�صاء يوم الإ�صالح اأقمنا حفل ع�صاء يف مطعم ميلكه اأحد اأع�صاء   )2

الّطائفة. وقد كانت اأم�صية هادئة وناجحة.
الّطائفة  لأع�صاء  امليالد  عيد  حفلة  اأقمنا  الّرابع  الدفنت  اأحد  يف   )3
وعائالتهم واأي�صا لل�ّصّيدات املتزّوجات من غري الّلوثرينّي. وخالل هذا 
لالأطفال  عظة  اإىل  وا�صتمعنا  و�صّلينا  امليالد،  ترانيم  بع�س  رمّنْنا  احلفل 
غار، وتناولنا امل�رشوبات اخلفيفة واحللوى، وقّدمنا الهدايا لالأطفال  ال�صّ

خالل هذا الجتماع اجلميل.
ولكّننا  الأع�صاء،  بني  العالقة  تقوية  على  الجتماعات  هذه  �صاعدت  لقد   
مل ن�صتطع الّتوّقف عندها. لقد كان علينا اأْن ن�صتمرَّ لكي ن�صل اإىل غايتنا، ولهذا 
بداأنا يف جتديد ن�صاطات العمدة الّتي كانت قد توّقفت لعّدة اأ�صباب. فقد زرت 
واأفراحهم  اأحزانهم  اأحوالهم،  على  للّتعرف  الّطائفة  اأع�صاء  جميع  العمدة  مع 
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قّوت  لأّنها  الّزيارات  هذه  اهلل  بارك  وقد  الكني�صة.  عن  تخّليهم  �صبب  وملعرفة 
واأع�صاء  ال�ّصّيدات  ن�رشك  اأْن  اأي�صا  وحاولنا  الّطائفة.  اأفراد  بني  الّروابط  اآوا�رش 
فقدت  اّلتي  للعائالت  الّتعازي  وقّدمنا  للمر�صى،  زياراتنا  يف  وال�ّصبيبة  العمدة 

اأحد اأفرادها، و�صّلينا معهم لنوؤّكد لهم اأّننا معهم بقلوبنا و�صلواتنا واأفكارنا.
ولقد اأدركنا منذ البداية اأْن عمل ال�ّصبيبة هو من اأهم فعالّيات الّطائفة. ومل   
يكن اهتمامنا بفعاليّات ال�ّصبيبة لأّنها �صتكون الّطائفة يف امل�صتقبل فح�صب، بل 
اّلتي  والقّوة  الفرح  مدى  اختربنا  لقد  كني�صتنا.  يف  ال�ّصبيبة  ثمار  من  نحن  لأّننا 

يختربها الإن�صان عندما يكون مع ي�صوع.
منا عملنا اإىل اأربعة اأق�صام: لقد ق�صَّ  

وي�صوع  املقّد�س  الكتاب  ق�ص�س  جميع  الأطفال  لتعليم  الأحد:  مدر�صة   )1
امل�صيح. وكان عدد الأطفال 25.

ُنْنِهيها  وكّنا  بدنّية،  ن�صاطاتنا  معظم  كانت   .15-12 عمر  من  ال�ّصبيبة   )2
ّفة الغربّية  اأهّمّيتها؛ وذلك لأنَّ ال�صّ اأثبتت هذه الجتماعات  الة. وقد  بال�صّ

ينق�صها اأماكن لل�ّصبيبة. وكان عدد الأطفال 35.
لنا اأْن يكون  ال�ّصبيبة من عمر 15-18: لقد كان احل�صور حمدودا، ولقد ف�صّ  )3
كذلك. كان هناك حوايل 15 م�صارًكا. لقد ترّكزت معظم ن�صاطاتنا على 

لوات. ولقد التزم معظم الأع�صاء. درو�س الكتاب املقّد�س وال�صّ
ال�ّصبيبة اجلامعّية: لقد كانت هذه املجموعة من اأهّم الأهداف الّتي كّنا نتمّناها   )4
يف  تتطّور  اأْن  يجب  ن�صاطاتها  اأنَّ  دائما  اأ�صعر  كنت  لقد  اأملانيا.  يف  ونحن 
اأنَّ �صباَبنا امل�صيحّيني الفل�صطينّيني يواجهون  كني�صتنا وجمتمعنا؛ لأّنني اعتقد 
�صعوبات متنعهم من الإميان بامل�صيح. فال�ّصابُّ منهم يجد ت�صاربا وا�صحا ما 
بني الإميان بالعهدين القدمي واجلديد وبني انتمائه ال�ّصيا�صّي وتعليمه العايل، 
ويف�صل يف الغالب يف الّتوفيق بني الأ�صياء. و�صاألت نف�صي: هل هناك لهوت 
با  م�صيحيٌّ ي�صاعد ال�ّصباب على حفظ الّتوازن حّتى ل يكون ال�ّصابُّ ُمتع�صّ

اأو الهروب اإىل  اأْن يكون له مواقف �صلبّية اجّتاه العلم وتطّوره،  اأو  �صيا�صّيا، 
خيال بيئة الّديانة الّروحانّية. لقد حاولنا اأْن نرّكز على هذه الأ�صئلة من خالل 
البلد  هذا  يف  امل�صيحّي  ال�ّصاّب  موقف  على  �صوًءا  تلقي  اّلتي  املحا�رشات 
العمدة يف  اأع�صاء  اأحد  بيت حلم، وهو  وم�صاكله. هناك دكتور يف جامعة 
ما  الّتوفيق  اّلتي حتاول  الأمريكّية  الّنظريّات  اإحدى  تكّلم عن  طائفتنا، وقد 

بني الإميان باهلل على اأّنه اخلالق ونظريّة اخللق والّتطّور.
لقد بداأت ال�ّصبيبة بداية ح�صنة، لكّننا كّنا ل نزال نواجه الكثري من امل�صاكل.   

و�صاأذكر اثنتني منها فقط:
طاّلب  بني  ما  عيفة  ال�صّ والعالقات  الجتماعّية  والّطبقات  املختلفة  الرّتبية   )1

اجلامعة والّطائفة.
قّلة املوؤمنني اأو ال�ّصبان وال�ّصاّبات الّنا�صجني الّذين عندهم احلافز للم�صاعدة   )2

يف قيادة ال�ّصبيبة.

واأوّد اأْن اأذكر اأنَّ النتفا�صة اّلتي كّنا نخو�صها كان لها تاأثري على ن�صاطات   
ال�ّصبيبة؛ لأّنه مل يكن اآِمًنا لل�ّصاّب اأْن ياأتي اإىل الكني�صة، ولهذا كان علينا اأْن نلغي 
كّل هذه الجتماعات، ولهذا ال�ّصبب ازدادت خدمات مدر�صة الأحد، وازداد 
عدد احل�صور. لقد اأ�صبح الوعظ ِعْبئا ثقيال، ونحن ُنحبُّ اأْن نعظ، ويف كّل مّرة 
اأ�صاأ ل اهلل ماذا اأقول للّنا�س اّلذين حياتهم يف خطر.  اأْن اأح�رشّ العظة كنت  قبل 
يارب عّلْمني كيف اأقراأ كتابك، نّورين حّتى اأ�صتطيع اأْن اأجعل كلمتك ت�صل اإىل 

قلوب ال�ّصامعني!
اإىل  اأقرب  هو  املقّد�س  الكتاَب  اأنَّ  تدرك  بداأت  طائفتنا  اأنَّ  اجلّيد  وال�ّصيء   
اإّنه  و�صعنا احلايل منه اإىل الأوربّيني. فقد كتب هذا الكتاب اأُنا�س م�صطهدون، 

ِلب. وعظ عن الّذي ا�صطهد و�صُ
ّجَد ا�سَمه ونبني كني�سته. ن�سّلي اإىل اهلل اأْن يباركنا حتّى ن�ستطيع اأْن نمُ  
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1988
�صنة اأخرى م�صت والنتفا�صة ما زالت م�صتعرة. وقد عانى الفل�صطينّيون   
منع  نظام  للّدموع،  امل�صّيل  الغاز  الّر�صا�س،  ذلك  يف  مبا  الّتعذيب  اأ�صكال  كّل 
م�صت  اأخرى  �صنة  البيوت.  وهدم  اجلماعّي  الِعقاب  العتقالت،  الّتجول، 
والفل�صطينّيون مل يرتّددوا يف اإعالن دولتهم امل�صتقّلة. اإنَّ ُجلَّ مراِمهم اأْن يعي�صوا 

يف دولتهم امل�صتقّلة ب�صالم مع جارتهم اإ�رشائيل. 
اإنَّ طائفة بيت حلم والّتي هي جزء ل يتجّزاأ من ال�ّصعب الفل�صطينّي نالت   
تلك  امل�صلوب  مع  فيها  ن�رشخ  كّنا  اأيّام  مّرت  لقد  والأمل.  املعاناة  من  ن�صيبها 
خة الّتي ل تن�صى: »اإلهي اإلهي ملاذا تركتني؟«. لقد مّرت حلظات �صمعنا فيها  ال�رشّ
�صوت الّرّب القائم يقول »ل تخافوا، ال�ّصالم لكم«. ول زلنا لغاية هذه الّلحظة 
الأمام  اإىل  وذهابا  جيئة  نتاأرجح  وال�ّصماء،  الأر�س  بني  ُمعّلقني  امل�صلوب،  مثل 
واخللف بني اخلوف والأمل، بني ال�ّصّك والإميان اآملني يف قيامتنا. اآملني بالنت�صار 

على ال�رّشّ واخلطيئة والّظلم، واآملني يف حياة من العدالة وال�ّصلم واحلّريّة.
اإنَّ هذه النتفا�صة الفل�صطينّية قد تركت اآثارها على ن�صاطاتنا طوال ال�ّصنة   
اأْن نّتبع �صيا�صة  املا�صية. لقد اأعطتها طبيعة فريدة من نوعها. لقد اأرغمتنا مرارا 

راعويّة تن�صجم مع املتطّلبات اجلديدة.
الكني�صة  اإىل  احل�صور  ازداد  لقد  عاّم،  ب�صكل  الأحد:  يوم  الة  ال�صّ خدمات   )1
ب�صكل ملحوظ اأّيام الآحاد والأعياد. ويف بع�س املنا�صبات كانت الّظروف 

الة. متنع بع�س الأفراد والعائالت من ح�صور ال�صّ
اأْن نوقف مدر�صة الأحد ب�صبب املخاطر الكامنة  مدر�صة الأحد: لقد قّررنا   )2
اأطفالنا  من  اثنان  ُحو�رشِ  اأْن  بعد  ة  وخا�صّ غار  ال�صّ اأطفالنا  لها  يتعّر�س  الّتي 
الأعّزاء بني املتظاهرين واجلنود وقد جنوا ب�صعوبة بالغة من اخلطر والإ�صابة.

اأّي  الّطرق، كما يف  يواجهونه على  اأطفالنا  الّذي كان  وبالّرغم من اخلطر   
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مكان اآخر، فقد اأ�رشُّوا على ا�صتئناف مدر�صة الأحد. وقد مّت حتقيق ذلك يف 
حزيران �صنة 1988. وقد كان احل�صور اأقّل، ولكن مبواظبة اأكرث وت�صميم 

اأكرب.
غار:  الأطفال وال�ّصبيبة ال�صّ  )3

غار  ال�صّ ال�ّصبيبة  ن�صاطات  نلغي جميع  اأْن  اأرغمنا  املدار�س  اإغالق جميع  اإنَّ   
الأن�صطة  توّقفت جميع  لقد  الّلوثرّية.  املدر�صة  ملعب  تعقد يف  كانت  الّتي 
الّريا�صّية، وهذا و�صع حمزن ل�صغارنا الّذين هم بحاجة اإىل الّتحرك والّلعب 
طاقاتهم  ُيفّرغون  وهكذا  الّن�صاطات،  من  بت�صكيلة  اأنف�صهم  عن  والّتعبري 

اجل�صديّة. 
جمموعة ما قبل الّتثبيت:  )4

فوف  ال�صّ الأطفال يف  ندمج  اأْن  اإىل  بنا  اأّدى  قد  غار  ال�صّ ن�صاطات  اإلغاء  اإنَّ   
يف  الأ�صبوع  يف  مّرة  جتتمع  واحدة  جمموعة  يف  الّتا�صع  وحّتى  ال�ّصابع  من 
والّلعب. وكانت  والرّتنيم  الة  وال�صّ املقّد�س  الكتاب  لدرا�صة  الكني�صة  قاعة 
يواجهوا  كي  غار  ال�صّ لت�صاعد  بانتظام  تعقد  اجلماعّية  واملناق�صات  الّندوات 

م�صاكلهم ويحاولوا اأْن يجدوا جوابا ملعظم اأ�صئلتهم.
األعاب داخلّية:  )5

القدم. وكان هذا مل�صاعدة  األعاب داخلّية مثل طاولة كرة  ا�صرتينا عّدة  لقد   
اإغالق  الّناجمني عن  غط  الّتوتر وال�صّ الو�صع احلايل من  غار على حتّمل  ال�صّ

املدار�س واإجراءات اأخرى.
الّريا�صات الّروحّية:  )6

العادّية.  اإىل اجتماعاتنا  بالإ�صافة  لقد وجدت طريقة جديدة لالجتماعات   
اأو  يومني  ملّدة  الّروحّية  الّريا�صة  �صكل  على  كانت  اجلديدة  الّطريقة  وهذه 
ثالثة عند اأخويّة ي�صوع يف الّلطرون، فقد عقدنا 37 ريا�صة روحّية جلميع 
الّروحّية  الّريا�صات  هذه  اأثبتت  وقد  املا�صية.  ال�ّصنة  خالل  املجموعات 

جناعتها وفائدتها العظيمة، حيث اإنَّها تعطي الفر�صة لالنتقال من جوِّ الّتوّتر 
بالّطبيعة  اإىل جوٍّ من ال�صرتتخاء والّتمّتع. فهناك ي�صتمتع الإن�صان  غط  وال�صّ
والغابات واملروج والأ�صجار، واأماكن الّلعب والّتاأّمل والّتفكري واأْن يكون 

لديه �صحبة م�صيحّية.
م�صاركة ال�ّصبيبة يف خدمة الأحد:  )7

بناء على الّظروف الّراهنة، كان اهتمامنا اأْن تكون ن�صاطات ال�ّصبيبة ُمرّكزة   
من  اأّنه  وجدنا  اأنف�صهم؛  ال�ّصبيبة  اأع�صاء  طلب  على  وبناًء  كني�صتنا،  على 
الأحد  �صاّلة  اأكرب يف خدمة  دور  لل�ّصبيبة  يكون  اأْن  واملحّفز  بل  ورّي  ال�رشّ
الة واخلطابات  الرّتتيل وال�صّ ما بني  ترتاوح  امل�صاركة كانت  العاديّة. وهذه 

اإىل خدمة �صالة كاملة )مّرة كّل �صهر(.
جمموعة الّتثبيت:  )8

هم للّتثبيت يف  لقد جمعنا �صّتة �صّبان و�صاّبات عمرهم فوق 15 �صنة لنح�رشّ  
14 اأيّار 1989.
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نادي ال�ّصّيدات:  )9
يف حزيران املا�صي، بداأت �صّيداتنا اجتماعاِتِهنَّ الأ�صبوعّية يف قاعة الكني�صة.   
، اإ�صافة  وكان الهدف من هذه الجتماعات تقوية اأوا�رش املحّبة واملوّدة بينُهنَّ

اإىل تو�صيع دورِهنَّ يف خدمة خُمّل�صنا يف الكني�صة واملجتمع.
وهكذا فقد قامت ال�ّصّيدات بزيارة اأكرث من خم�صني عائلة من طائفتنا وبع�س   
العائالت من الّلواتي اعتقل اأو اأ�صيب اأو ا�ْصُت�صِهَد واحٌد اأو اأكرث من اأفرادها. 
الإ�صالح يف 1988/10/30.  عيد  بخدمة  بالقيام  راعيِهنَّ  مع  وا�صرتْكَن 
الة الأحدّية  الة العاملّي للّن�صاء قْمَن بخدمة ال�صّ ويف 89/3/5 مبنا�صبة يوم ال�صّ

كاملة. 
10(  درو�س الكتاب املقّد�س:

جل�صات  ثالث  عقدنا  كني�صتنا  يف  العمدة  اأع�صاء  بع�س  طلب  على  بناء   
املختار  اهلل  �صعب  املقّد�س،  الكتاب  جوهر  املقّد�س:  الكتاب  درو�س  من 
والّدينونة، اإ�صافة اإىل ذلك فقد قّدمت اأكرب ال�ّصّيدات �صنًّا يف الكني�صة حما�رشة 

بعنوان« اأهمّية الإميان للمجمتع امل�صيحّي«.
م�صاقات يف الّلغتني الإجنليزيّة والأملانّية:  )11

ثالثة  ملّدة   )TOEFL( الإجنليزيّة  الّلغة  يف  م�صاقا  ال�ّصّيدات  اإحدى  اأعطت   
اأ�صهر، كما واأعطى حما�رش جامعّي يف الّلغة الأملانّية م�صاقا يف الّلغة الأملانّية ملّدة 
ثالثة اأ�صهر يف قاعة الكني�صة. وقد كان هذا �رشوريًّا ب�صبب ا�صتمرار اإغالق 

املدار�س واجلامعات. وقد لقى هذا امل�رشوع جناحا وت�صجيعا عظيمني.

12( اأفواج ال�ّصّياح:  
اهتمامهم  واأيقظت  الغربّية  ال�ّصعوب  بع�س  اهتمام  النتفا�صة  اأثارت  لقد   
�صماع  بهدف  طائفتنا  لزيارة  طلبات  عّدة  تلّقينا  وقد  الفل�صطينّية.  باملاأ�صاة 
هذه  من  امل�صتطاع  قدر  ُنلّبي  اأْن  نحاول  ونحن  احلايل.  الو�صع  ومناق�صة 

الّطلبات.

الّترّبعات وامل�صاعدات املالّية:  )13
دخل  وتدّنى   %40 بن�صبة  الغربّية  ّفة  ال�صّ يف  املعي�صة  م�صتوى  انخف�س  لقد   
الكثري من العائالت الّلوثرّية يف بيت حلم ب�صكل ملحوظ، وقد فقد خم�صة 
طوائف  من  الكثريون  وجاء  كامل.  ب�صكل  وظائفهم  العائالت  معيلي  من 
خمتلفة اإىل الّراعي طالبني امل�صاعدة والّترّبعات. وقد متَّ اإعطاء ثلث ميزانّيتنا 

ال�ّصنوّية )1988( للعائالت املحتاجة.
اإّنه ملن دواعي ال�رّشور والّراحة اأْن ندرك اأنَّ م�صاهمة طائفتنا وترّبعاتها �صنة   
القت�صاديّة  الأحوال  بالّرغم من  وترّبعات 1987  م�صاهمة  فاقت   1988

ال�ّصّيئة ال�ّصائدة.
ال�ّصفر اإىل اخلارج والهجرة:  )14

�صيغادرنا ال�ّصهر القادم ثالثة �صّبان مرموقني للّدرا�صة يف اخلارج. وقد كانوا   
فراغا  و�صيرتكون  كني�صتنا  يف  ال�ّصبيبة  ون�صاطات  الأحد،  مدار�س  يف  قادة 

كبريا ونحن يف حرية كيف ن�صدُّ هذا الفراغ.
اإنَّ كثريا من العائالت يف بالدنا تفّكر ب�صكل ِجّدي يف الهجرة والعي�س يف   
اخلارج. وهذا تفكري اأمالُه الو�صع املاأ�صاوّي احلايل من عدم ال�ّصلم والأمل، 
من الياأ�س واحلرية، من الك�صاد القت�صادّي، وعدم ال�صتقرار ال�ّصيا�صّي. اإنَّ 
فعلى  الو�صع؛  الأكرب من �صحايا هذا  القطاع  ت�صّكل  امل�صيحّية  املجتمعات 
اأفراد من طائفتنا للعي�س يف اخلارج  املثال �صتغادرنا عائلة من خم�صة  �صبيل 

ب�صكل دائم.
هل �صنفيق يوما ب�صكل مفاجىء لنجد اأنَّ الأر�س املقّد�صة تخلو من امل�صيحّيني؟   
هل �صنجد عن قريب اأنَّ كنائ�صنا العزيزة قد حتّولت اإىل متاحف لل�ّصّياح؟ اإىل 
متى  اإىل  املتفّرج؟  دور  امل�صيحّية  بالأمم  ُي�صّمى  وما  امل�صيحّيون  �صيلعب  متى 
ككنائ�س  وجودها  مل�صتقبل  تخّطط  ول  الّنظر  ق�صرية  هنا  كنائ�صنا  �صتبقى 

ة واأّننا نواجه اإحياًء لتطّرف اإ�صالمّي؟ م�صيحّية، خا�صّ
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ونختتم باقتبا�س الآيات 6: 4-10 من الّر�صالة الّثانية اإىل اأهل كورنثو�س:  
»بل يف كّل �سيء نظهر اأنف�سنا كخّدام اهلل يف �سرب كثري يف �سدائد يف �رشورات يف 
اأ�سوام يف  اإ�سهار يف  اأتعاب يف  ا�سطرابات يف  �سجون يف  �سيّقات يف �رشبات يف 
طهارة يف عاّم يف اأناة يف لطف يف الّروح القد�س يف حمبّة بال رياء يف كالم احلّق يف قّوة 
اهلل ب�سالح الرِبّ لليمني وللي�سار مبجد وَهوان ب�سيت رديء و�سيت ح�سن. كم�سّلني 
كموؤّدبني  نحيا.  نحن  وها  كمائتني  معروفون.  ونحن  �سادقون، كمجهولني  ونحن 
ونحن غري مقتولني كحزانى ونحن دائما فرحني. كفقراء ونحن نمُْغني كثريين. كاأّن 

ل �سيء لنا ونحن نلك كّل �سيء«.

1989
كثرية  تغرّيات  فيها  �صهدنا  م�صتمّرة.  النتفا�صة  تزال  ول  مترُّ  اأخرى  �صنة   
مالأ  ال�صرتخاء  هذا  ابتداأت.  قد  ويّل  الدَّ ال�صرتخاء  اإنَّ حقبة  الغربّية.  اأوروبا  يف 
قلوبنا بالأمل باأّنه قد ميتّد اإىل ال�رّشق الأو�صط. ولغاية الآن فاإّن هذاعبث. احَلّد من 
الأ�صلحة والّتفكيك قابَله تو�ّصٌع خميف يف الأ�صلحة والبناء يف ال�رّشق الأو�صط. ل 
اأْن  َجْهَدها  اأر�صنا، وحتاول  بعناد يف ال�صتمرار يف احتالل  ُم�رّشة  اإ�رشائيل  تزال 
غوطات القت�صاديّة والّنف�صّية واجل�صديّة،  ترغَمنا على الهجرة م�صتعملة لذلك ال�صّ
وو�صائل اأخرى من التّعذيب مثل الأبعاد واإغالق اجلامعات واملدار�س. ويف الوقت 
ذاته حُت�رشِّ اإ�رشائيل نف�صها ل�صتقبال مئات اآلف املهاجرين من اليهود ال�ّصوفييت.

عبة واملتعبة، اأوقات الإحباط والياأ�س جلاأ الكثري من  ويف هذه الأوقات ال�صّ  
ب الّدينّي كمهرب. ويف هذه الأوقات اّلتي ازدادت فيها معاناة  الّنا�س اإىل الّتع�صّ
�صعبنا، واجتاحتنا اأمواج ال�صطرابات، نلجاأ اإىل �صّيدنا ي�صوع امل�صيح قائلني: »يا 

ك اأّننا نغرق؟«. معّلم، اأَما يهمُّ

تاأثري الأحداث املذكورة اأعاله على طائفتنا
هو  كني�صتنا  يف  ن�صيًطا  ع�صًوا  الع�صكرّية  ال�ّصلطات  اعتقلت  العتقالت:   )1
املهند�س غ�صوب ن�رشات نا�رش يف 1989/9/27. وقد نقل من معتقل اأن�صار 
3 يف �صحراء الّنقب اإىل �صجن الّظاهرّية ثّم اإىل �صجن بيتونيا، وهو الآن م�صجون 
اإليه تهمة ر�صمّية. ومن املحتمل  ه  ُتَوجَّ اأْن  يف �صجن جمّدو دون حماكمة، ودون 
اأْن جترَي حماكُمته يف 1990/5/10. وقبل اعتقاله ب�صنة ف�صلته ال�ّصلطات من 

وظيفته ِعْلًما باأّنه ُيعيل عائلة من خم�س بنات وزوجة.
الفل�صطينّيني على  من �صمن حملتها لإجبار  ال�رّشائب(:  2( امل�سادرات )ب�سبب 
ول  ف�صّ رولند  ال�ّصّيد  م�صغل  الع�صكريّة  ال�ّصلطات  اقتحمت  ائب،  ال�رشّ دفع 
ول اإىل الن�صمام  و�صادرت جميع اآلته ومعّداته وحمتوياته. وقد عاد ال�ّصّيد ف�صّ
يف  ممتلكاته  جميع  خ�رش  اأْن  بعد  الّثمانينّيات  اأوائل  يف  حلم  بيت  يف  لكني�صتنا 
لبنان. وهو الآن اأحد اأع�صاء عمدة الكني�صة وع�صّو يف املَجَمع الكن�صّي. واإ�صافة 
اإىل ذلك، فقد اأخذت ال�ّصلطات بالقّوة مبلغا كبريا من املال من ال�ّصّيد موري�س 
ول، وهو �صقيق رولند، وهكذا اأرغمته على اإغالق حمّله وعمله. لقد خ�رش  ف�صّ

الثنان م�صدر رزقهما.
3( وفاة يف غري اأوانها: اأُ�صيب اأحد اأع�صاء العمدة ال�ّصباب وهو ع�صّو يف املَجَمع 
اإنَّ  والّثالثني.  الّرابعة  �صّن  يف  وهو  وفاته،  اإىل  اأّدت  حاّدة  قلبّية  بنوبة  الكن�صّي 
والأوعية  القلب  اأمرا�س  ُت�رشِّع  الّراهنة  الأو�صاع  ب�صبب  والإجهاد  غوط  ال�صّ

الّدموّية.
4( الهجرة وال�ّسفر اإىل اخلارج: اإنَّ الهدف الّرئي�س من اإغالق اجلامعات هو اإرغام 
الّذين  فال�ّصباب  لذلك؛  ونتيجة  اخلارج.  اإىل  الهجرة  على  والّطاّلب  ال�ّصباب 
كانوا قادة ن�صيطني يف مدر�صة الأحد واجتماعات ال�ّصبيبة غادرونا للّدرا�صة يف 
اخلارج، والبع�س الآخر ل زالوا يت�صاءلون عن امل�صتقبل، وطريقة العمل يف ظلِّ 
جوا يف اخلارج ُمرتّددون  الّظروف الّراهنة، كما اأنَّ الكثري من طاّلبنا اّلذين تخرَّ
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يف العودة ب�صبب قّلة الوظائف. هناك ثالثة من ال�ّصباب املتعّلمني عاطلون عن 
عب قد �صّجع عّدة اأع�صاء من كني�صتنا  العمل حاليًّا. وهذا الو�صع القت�صادّي ال�صّ
اأْن َي�صَعوا وراء معي�صتهم يف اخلارج. وقد غادرتنا يف ال�ّصنة املا�صية عائلة ُمكّونة 
الأيّام  من  يوم  يف  �صن�صتيقظ  هل  ال�ّصباب.  من  ثالثة  وكذلك  اأفراد  خم�صة  من 
لنجد اأنَّ الأر�س املقّد�صة تخلو من امل�صيحّيني؟ وهل �صنجد كنائ�صنا العزيزة على 
قلوبنا قد اأ�صبحت جمّرد متاحف لل�ّصّياح؟ ولذلك فاإنَّ على الكنائ�س ال�رّشيكة اأْن 
اإنَّنا  َن بقاء املجتمعات امل�صيحّية.  ِلُنوؤمِّ اأْن نوؤ�ّص�س قاعدة اقت�صاديّة قوّية  ت�صاعدنا 
اأمل القيامة، واأْن يعطينا احلكمة؛ لكي نعمل  اأْن يعطينا قَب�ًصا من  ن�صّلي اإىل اهلل 

دون انقطاع لنحّقق ال�ّصالم والعدل.
زالت  ل  ن�صاطاتنا  فاإنَّ  ال�ّصائدة  عبة  ال�صّ الّظروف  جميع  من  وبالّرغم   

. م�صتمّرة؛ بهدف خلق اإن�صان موؤمن ونا�صج وذي �صمري حيٍّ
ية.  ُمْر�صِ بطريقة  م�صتمّرة  تزال  ل  الأحد  ومدر�صة  ال�ّصبيبة  جمموعات   )1
وبالإ�صافة اإىل مدر�صة الأحد، هناك ثالث جمموعات من ال�ّصبيبة جتتمع 

اأ�صبوعيًّا يف قاعة الكني�صة.
هناك �صفُّ تثبيت من 12 �صابًّا و�صاّبة ترتاوح اأعمارهم بني 15-13   )2
فُّ ملّدة �صنتني لتقوية م�صاركتهم يف الكني�صة  �صنة. و�صيجتمع هذا ال�صّ

وزيادة معلوماتهم عن اإميانهم امل�صيحّي.
�صنة   20-16 العمريّة  الفئة  من  ال�ّصبيبة  ملجموعة  اجتماع  يعقد   )3
ملناق�صة ق�صايا اإميانّية عن اأهّمّية الإميان امل�صيحّي يف الّتعامل مع الق�صايا 

احلالّية.
يف  ي�صاركون  و�صاّبة  �صابًّا  ع�رشين  من  املكّون  ال�ّصبيبة  نادي  هناك   )4
تعطي  لأّنها  مهّمة  الّن�صاطات  هذه  اإنَّ  وثقافّية.  ريا�صّية  ن�صاطات 
الة والرّتانيم  �صبابنا جمال للّتنف�س. وُتخَتتم جميُع هذه الّن�صاطات بال�صّ

وقراءات من الكتاب املقّد�س.

واملدر�صة  الّلطرون  يف  موؤمترات  عّدة  املا�صية  ال�ّصنة  يف  عقدت  لقد   )5
اخلليقة،  الة،  ال�صّ قّوة  موا�صيع:  عّدة  مناق�صة  متّت  وقد  الفنلندّية. 
العقيدة، دور ال�ّصباب يف الكني�صة وم�صتقبل ال�ّصباب يف ظّل النتفا�صة.
جَرت خدمة الّتثبيت للمجموعة اجلديدة يف 14 اأّيار 1989 وقد قام   )6

ار والق�ّس د. مرتي الّراهب. بخدمة الّتثبيت �صيادة املطران نعيم ن�صّ
متَّ دعوة جوقة ترنيم �صغرية بقيادة عازف الأرغن جورج اأبودّية. وقد   )7
الف�صح  اأ�صبوع الآلم وعيد  اأوىل عرو�صها خالل  قّدمت هذه اجلوقة 

املجيد.
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ل يزال نادي ال�ّصّيدات يجتمع ب�صكل منتظم وقد كّثف الّنادي زياراته   )8
قّدموا  كما  واحلزينة.  املفرحة  املنا�صبات  جميع  يف  الّطائفة  لعائالت 
 ،1990/4/1 ويف  والأ�رشى.  امل�صابني  لعائالت  املعنوّي  الّدعم 
كاملة.  الأحديّة  باخلدمة  الّن�صاء  قامت  الة،  لل�صّ العاملّي  اليوم  ومبنا�صبة 
ر�صالة  يف  الّن�صاء  دور  على  بالوعظ  قامت  الّتي  ال�ّصّيدة  اأّكدت  وقد 
يف  اإليعازر  اأخت  دورمرمي  حتاكي  لأْن  مدعّوة  فاملراأة  للعامل.  امل�صيح 
لأْن  مدعّوة  ي�صوع هي  اأّم  اهلل. وكمرمي  كلمة  اإىل  وال�صتماع  الّطلب 
مرمي  مثل  مدعّوة  هي  معاناتهم.  يف  و�صعبه  امل�صيح  جانب  اإىل  تقف 

املجدلّية اأْن تكون �صاهدة على قيامته يف عامل فقد كّل اأمل باخلال�س.
قامت عّدة اأفواج من ال�ّصّياح بزيارة طائفتنا ملناق�صة الو�صع الّراهن.  )9

طلب مّني جمل�س كنائ�س ال�رّشق الأو�صط عن طريق الكني�صة الإجنيلّية   )10
الإجنيلّي  الكن�صّي  املجَمع   َ اأح�رشُ اأْن  وفل�صطني  الأردّن  يف  الّلوثرّية 
اأذار 1990  �صيوؤول من 12-6  املنعقد يف  العاملّي  الكنائ�س  ملجل�س 
ت�صّم  جمموعٌة  َمت  َقدَّ وقد  اخلليقة.  ونزاهة  وال�ّصالم  بالعدل  واملتعّلق 

امل�صيحّيني واليهود وامل�صلمني للح�صور بياًنا عن ال�رّشق الأو�صط.

ا لكني�ستنا ثالثة م�ساريع بناء مهّمة جدًّ
ويجري  )العظم(،  اخلارجّي  البناء  اأُجنز  لقد  جربان(:  اأبو  ل  )نمُزمُ الّطاّلب  ل  نمُزمُ  )1
العمُل الآن على الّداخل. وقد اأر�صلت جمعّية بيت حلم، وجمعّية برلني الّتب�صريّية 
عيد  يوم  العمل  من  النتهاء  ف�صيتّم  اأخرى  اأموال  توافرت  واإذا  لذلك.  الأموال 

الإ�صالح �صنة 1990.
2( ت�سليح الكني�سة: �صنبداأ قريبا بت�صليح برج الكني�صة بتمويل من كني�صة وي�صتفاليا 
للمرحلة الأوىل من اأ�صل خم�س مراحل. اإنَّ هذا جزٌء مهمٌّ من عملنا حيث اإنَّنا 

ُمقِدمون على الحتفال باليوبيل املئوّي للكني�صة.

اأملانيا  يف  املّتحدة  الّلوثرّية  الإجنيلّية  الكني�صة  من  مبدئّية  دفعة  هناك  املقربة:   )3
لإجراء اإ�صالحات مبدئّية يف املقربة. وقد تطّوع فريق من 15 �صابًّا و�صاّبة اأملان 

بالعمل مع �صبيبتنا للم�صاركة يف هذا امل�رشوع.
ونختتم باقتبا�س اآية ال�ّصنة من اإجنيل يوحنا )12:8(: »اأنا هو نور العامل، فمن   

يتبعني فال مي�سي يف الّظلمة«.

1990
وقعت عّدة اأحداث يف منطقتنا منذ تقريري الأخري، وهي اأحداث كان لها   
فقد  اأع�صائها.  الفل�صطينّي وعلى كني�صتنا وعلى حياة  ال�ّصعب  تاأثري عظيم على 
دخلت النتفا�صة عامها الّرابع واألقت حرب اخلليج بظاللها على املنطقة بطريقة 
مل تتوّقعها اأعلى الّتوّقعات. لقد تركت حرب اخلليج اأثرين متناق�صني: اأحدهما 

دمة الكبرية والفزع، وثانيهما يتعّلق بالواقع املظلم الّذي نعي�صه. ال�صّ
رة، ومن قرار الأمم املّتحدة اأْن  قد �صدمنا من ت�صاعد اأزمة اخلليج اإىل حرب ُمدمِّ  )1
ت�صتخدم القّوة كطريقة قانونّية وفّعالة حلّل م�صاكل العامل. ولقد اأ�صابنا الياأ�س 
ويّل ُي�صّوت للحرب على اأّنها احللُّ الوحيد لالأزمة راف�صا  اأْن نرى املجتمع الدَّ
اأْن يعطي العقوبات القت�صاديّة فر�صة اأْن تكون ُموؤّثرة. لقد اّدعى الّتحالف 
الغربّي اأنَّ الهدف من احلرب هو حترير الكويت. ولتحقيق هذا الهدف فقد 
ر الّتحالف ب�صكل منهجّي لي�س فقط قّوة العراق الع�صكرّية لكّنه ذهب اإىل  دمَّ
اأبعد من ذلك اإىل تدمري البنية الّتحتّية القت�صادّية والجتماعّية. لقد كان ثمُن 

حترير ثالث مئة األف كويتّي من الحتالل قْتَل الكثري من العراقّيني.
م�صاكل  حلّل  العامل  ي�صتعملها  الّتي  الّتعامل  يف  الزدواجّية  من  دمنا  �صُ لقد   )2
م�صابهة. لقد متّكنت الأمم املّتحدة خالل فرتة �صّتة اأ�صهر اأْن تخلق اآلة مرعبة 
ّفة الغربّية وغّزة اأربًعا وع�رشين  لإنهاء احتالل الكويت وقد ا�صتمّر احتالل ال�صّ
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�صنة ومل يعمل اأّي �صيء. اإنَّ قرارات جمل�س الأمن املتعّلقة بالّنزاع الفل�صطينّي 
الإ�رشائيلّي مل تطّبق اأبدا. اإّننا ندرك اأنَّ هناك معياًرا واحًدا هو معيار امل�صالح. 

اإنَّ فل�صطني جمّرد مقّد�صة لكن الكويت غنّية بالّنفط.
اإّنه ملن املده�س اأْن ن�صمع القوى العظمى تتحّدث عن الّنظام العاملّي اجلديد؛   )3
بنزع  تنادي  اأ�صواتا  و�صمعنا  الأر�س،  اإىل  بغداد  فيه  ُتَدكُّ  اّلذي  الوقت  يف 
ال�ّصالح يف ال�رّشق الأو�صط يف الوقت الّذي فيه بلغت فيه قيمة بيع ال�ّصالح 
اجلميع  فيه  كان  الّذي  الوقت  ويف  الّدولرات.  باليني  ع�رشات  للمنطقة 
ولّية بدت لنا انَّ الفجوة بني ال�ّصمال  يتحّدثون عن اإطالق حقبة العالقات الدَّ
واجلنوب اأكرث و�صوحا، ودكتاتوريّة دولة واحدة من القوى العظمى حتت 
ِمظّلة الأمم املّتحدة اأخذت يف الّظهور، ولذلك فاإنَّنا منيل اإىل ال�ّصّك اأكرث منه 
اإىل الأمل يف هذا الّنظام العاملّي اجلديد، مع اأّننا ل زلنا ناأمل اأْن ي�صود ال�ّصالم، 

ونحن نحّث يف هذه الّلحّظة على الّتوبة.
لقد كان من املذهل لنا كيف مّت ا�صتخداُم الّدين خالل الأزمة. فقد كان �صّدام   )4
يتكّلم عن اجلهاد الإ�صالمّي �صّد املعتدين والكّفار، وبنف�س الّن�صخة، ولكن 
بطريقة دنيويّة، اأعلن بو�س اأنَّ احلرب هي بني اخلري وال�رّشّ، ويف كال احلالتني 
ّذج كانت احلرب بني  اأ�صاء ال�ّصيا�صّيون ا�صتخدام الّدين. فبالّن�صبة للّنا�س ال�صُّ
كانا  املع�صكَرْيِن  اأنَّ  وا�صحا  كان  لقد  امل�صيحّي.  والعامل  الإ�صالمّي  العامل 
اأْن  يحاولون  وم�صلمون  م�صيحّيون  موؤمنون  هناك  كان  فقد  منق�صمني، 
اآخرون  هناك  وكان  العادلة،  باحلرب  ي�صّمى  ما  ليرّبروا  الّدين  ي�صتخدموا 

مقتنعون اأنَّ الّدين يجُب اأْن يقودنا اإىل �صالم عادل.

تاأثُّر طائفتنا باحلوادث يف املنطقة بطرق عّدة
تدهور الو�صع القت�صادّي، فبيت حلم تعتمد اقت�صاديًّا على ال�ّصياحة، وحيث   )1
اإنَّ ال�ّصياحة توّقفت منذ 2 اآب 1990 ب�صبب اأزمة اخلليج، وجدت الكثري 

من العائالت نف�صها بدون اأّي دخل. ودخُل الّطائفة قد تاأّثر اأي�صا لأّن ق�صما 
كبريا من ميزانيتنا املحّلّية يعتمد على اأفواج ال�ّصّياح، وبالّرغم من ذلك فقد 
متّكنت الّطائفة بالّتن�صيق مع كني�صتنا اأْن تقوم بحملة اإغاثة للمحتاجني. ولكن 

احلاجة كانت اأكرب من اأْن ن�صتطيع الّتعامل معها.
فرتة  طوال  وغّزة  الغربّية  ّفة  ال�صّ �صكّان  على  الّتجول  منع  نظام  فر�س  لقد   )2
الة الأحديّة ملّدة خم�صة اأ�صابيع،  احلرب. ومل نتمّكن من القيام بخدمة ال�صّ
وخالل هذه الفرتة مل ُيْعَط للّراعي ت�رشيٌح لزيارة اأع�صاء الكني�صة، حّتى عندما 

تويّف اأحد الأع�صاء يف بيت �صاحور.
ّفة الغربّية، ومل يكن ي�صمح للعّمال  بعد حرب اخلليج انف�صلت غّزة عن ال�صّ  )3
بدخول القد�س اأو اأّية مناطق داخل اخلّط الأخ�رش. ومن بني ال 200.000 
عامل منحت ت�صاريح ل 30.000 عامل فقط للعمل داخل اخلّط الأخ�رش. 

اإنَّ الكثريين من اأع�صاء طائفتنا عاطلون عن العمل الآن.
4( ازدادت ال�رّشقات يف بيت حلم خالل ال�ّصنة املا�صية، وقد تعّر�س لل�رّشقة اأكرث 

�س. من 250 بيت ودّكان وحّتى 11 ديرا وكنائ�س وبيوت الُق�صُ
وقد تعّر�س ثالثة من اأع�صاء كني�صتنا لل�رّشقة: الّراعي الق�ّس د. مرتي الّراهب،   
ال�ّصّكان  من  الكثري  وي�صعر  �صن�صور.  فكتور  وال�ّصّيد  خوري  �صمري  ال�ّصّيد 
ب�صعِف الأمن، واأنَّ اإ�رشائيل ت�صّجع هذه الجّتاهات. ومل تبذل ال�ّصلطات اأّي 
القب�ُس  اأُلقي  وقد  امل�رشوقات.  واإعادة  الّل�صو�س  على  القب�س  لإلقاء  جمهود 

على ل�صو�س مزعومني ولكن اأُفِرَج عنهم يف غ�صون �صاعات.
5( خالل احلرب عانى الكثري من الفل�صطينّيني، مبن فيهم بع�س اأع�صاء طائفتنا 
من اأو�صاع خمتلفة ب�صبب الّتوّتر مبا يف ذلك الع�صبّية والكتئاب الخ.. اإنَّ 
الّنا�س  جعل  وغّزة  الغربّية  ّفة  ال�صّ على  املفرو�س  والإغالق  الّتجّول  منع 
الكبار  من  الكثري  ي�صتلم  ومل  كبري.  قف�س  يف  م�صجونون  اأّنهم  ي�صعرون 
اأقنعة  ال�ّصّكان(  من   %40 من  )اأكرث  �صنة   16 �صن  حتت  الأطفال  وجميع 
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�صبب  مّما  الكيماوّية  احلرب  �صّد  حماية  و�صائل  اأّية  اأو  الغازات  من  واقية 
قلقا �صديدا بني الّنا�س.

عبة ال�ّصائدة ل زالت ن�صاطاتنا م�صتمّرة هادفة  وبالّرغم من كّل الّظروف ال�صّ
اإىل خلق اإن�صاٍن موؤمٍن ذي �صمرٍي حيٍّ ونا�صج.

ُمر�صية.  بطريقة  تعمل  ال�ّصبيبة  واجتماعات  الأحد  مدر�صة  زالت  ل   )1
اأُ�صبوعيًّا  جتتمع  ال�ّصبيبة  من  فرق  ثالث  هناك  الأحد  مدر�صة  اإىل  وبالإ�صافة 
يف قاعة الكني�صة وهي: جمموعة الّتثبيت وجمموعة ال�ّصبيبة وجمموعة درو�س 

الكتاب املقّد�س.
للقيام  الّنا�رشة  اإىل  برحلة  الّطائفة  قامت   1990 اآب  �صهر  من  الّثالث  يف   )2
الأكرب  العام  امل�صاركني هذا  ال�ّصنويّة. وكان عدد  العائلّية  الّروحّية  بالّريا�صة 
على الإطالق فقد ا�صتاأجرنا ثالث حافالت ملئة وخم�صة ع�رش ع�صوا. وقاد 
الة وافتتح ع�صٌو اآخر نقا�صا عن الكني�صة  اأحد اأفراد العمدة املجموعة يف ال�صّ
اإىل  امل�صاركون  انق�صم  ثّم  اليومّية،  بحياتنا  �صلة  ذات  جنعلها  وكيف  احلّية، 
اأربع جمموعات ح�صب الفئات العمرّية ليناق�صوا هذا ملو�صوع ب�صكل اأو�صع 
لإ�رشاك  اجلّيدة  البداية  هذي  كانت  وقد  واقرتاحاتهم.  تقاريرهم  ويقّدموا 

الأع�صاء يف ن�صاطات الكني�صة.
ُعِقَد موؤمتران �صيفّيان لل�ّصبيبة يف الّنا�رشة، وقد التقت الفئة العمرّية الأ�صغر   )3
الأزمة  »ال�ّصبيبة يف  اهلل وكان مو�صوع الجتماع  رام  �صبيبة طائفة  �صنًّا مع 
تبحث عن ُهوّية فل�صطينّية م�صيحّية »، والتقت الفئة العمرّية الأكرب �صنًّا مع 
فريق �صبيبة �رشيكتنا طائفة مي�صنغن. وترّكز الّنقا�س حول« ي�صوع الّنا�رشّي، 
عمله وحياته ور�صالته« وقد حتّفز الفريق بزيارة املحيط اّلذي ن�صاأ فيه ي�صوع.
ملّدة  وال�ّصباب  لالأطفال  �صيفيًّا  خُميًَّما  طائفتنا  من  املتطّوعني  من  فريٌق  نّظم   )4
خالل  املدار�س  اإغالق  بعد  ة  وخا�صّ ا،  جدًّ ا  مهمًّ هذا  وكان  اأ�صبوعني. 
النتفا�صة. فقد كان هناك �صعوٌر اأنَّ ال�ّصباب مل يكونوا يالقون العناية الكافية 

ومل يكن لهم وقت فراغ. وقد اأُقيم املخّيم يف املدر�صة الّلوثرّية يف بيت حلم 
حتت �صعار »وكان ي�صوع ينمو يف احلكمة والقامة والّنعمة عند اهلل والّنا�س« 
اإىل  بالإ�صافة  وثقافّية  روحّية  ن�صاطات  على  يفّي  ال�صّ املخّيم  ا�صتمل  وقد 
املو�صيقا والّريا�صة والّرحالت. وقد اعترب هذا الّن�صاط برناجما جتريبيًّا ناجحا 

يف. و�صوف يعاد على نطاق اأو�صع هذا ال�صّ
نتيجة للّريا�صة الّروحّية للعائالت يف الّنا�رشة �صعر الكثريون اأنَّ هناك حاجًة   )5
هناك  املجتمع، وكان  اإىل  وتنقل عملنا  الّطائفة،  ن�صاطات  هيئة حتت�صن  اإىل 
اأي�صا �صعور اأنَّ الّرجال هم املجموعة الأقل ن�صاطا يف الّطائفة. وت�صّكل ناٍد 
ة للّرجال. وكان هناك �صعور باأّن اأهل بيت حلم ينق�صهم  لتظيم برامج خا�صّ
منتدى ملناق�صة اأمور تتعّلق باملجتمع، والأحداث الوطنّية والّدينّية والعاملّية. 
ومّت ت�صكيل منتدى لوثرّي يف �صهرت�رشين اأّول 1990 افتتحه �صيادة املطران 
ار يعر�س اأهمّية اإ�صالح لوثر لوقتنا احلا�رش. وعقدت حلقة نقا�س  نعيم ن�صّ
عن اأزمة اخلليج وتاأثريها على ال�ّصعب الفل�صطينّي �صارك فيها ح�صور كبري. 
املختلفة  املحّلّية  اجلامعات  من  اأ�صاتذة  الّنقا�س  حلقة  يف  امل�صاركون  وكان 
ال�ّصياحة  اأخرى عن  نقا�س  الّتخطيط حللقات  ومّت  حافة.  وال�صّ واملوؤ�ّص�صات 
املنتدى  ب�صبب احلرب. ومن خالل هذا  تنّفذ  لكّنها مل  والّتج�ّصد وغريها، 
املنتدى  وّفر  لقد  بيت حلم.  ا يف جمتمع  هامًّ دورا  تلعب  اأْن  طائفتنا  متّكنت 

للّنا�س و�صيلة ملناق�صة موا�صيع خمتلفة بطريقة دميوقراطّية بّناءة ومو�صوعّية. 

لها جاريا  الّتخطيط  يزال  البناء هناك خم�صة م�صاريع، بع�صها ل  ويف جمال 
والبع�س الآخر يف طور البناء واأخرى تكاد اأْن تكتمل:

مركز ال�ّصبيبة واملجتمع: اإنَّ العمل مع ال�ّصبيبة والأطفال هو من اأهّم واجباتنا.   )1
املختلفة.  والجتماعات  للّن�صاطات  بالغر�س  تِفي  تُعْد  مل  الكني�صة  وقاعة 
ي�صتوعب  جمتمعّي  مركز  وجود  �رشورة  اإىل  وا�صحة  احلاجة  اأ�صحت  وقد 
ونحن  املختلفة،  احتياجاتهم  بح�صب  الّطائفة  من  املختلفة  املجموعات 
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الكني�صة، وهي غرف مهملة منذ  لرتميم خم�س غرف واقعة حتت  نخّطط 
فرتة طويلة.

ت�صليح كني�صة بيت حلم: لقد اأجُنزت املرحلة الأوىل من ترميم الكني�صة واّلتي   )2
ترّبعت بها كني�صة وي�صتفاليا. ولقد متّكنا من ترميم جميع خارج الكني�صة قبل 
حلول ف�صل ال�ّصتاء ملنع املياه اأْن تزيد اخلراب يف الّداخل. وجلعل الكني�صة يف 

اأبهى ُحّلتها لالحتفال باليوبيل املئوّي يجب القيام باأربع مراحل:
اإ�صالح الأجرا�س وال�ّصاعة.  اأ ( 

والقّبة  الو�صالت  ي�صمل  والّذي  الّداخل  من  الكني�صة  مبنى  ب( اإ�صالح 
والّزجاج امللّون وال�ّصبابيك وال�ّصقف والق�صارة وتغيري �صبكة الكهرباء.

اإ�صالح مقاعد الكني�صة و�رشاء اأثاث ومعّدات. جـ( 
اإ�صالح الأرغن. د( 

باإ�صالحات  القيام  يجب  �صنتني،  قبل  مقربتنا  تدني�س  بعد  املقربة:  اإ�صالح   )3
عاجلة وفورّية. وقد اأم�صى 12 متطّوًعا من الّطائفة ال�رّشيكة يف ماين�صنغن 

اإ�صالح  على  العمل  يف  اأ�صابيع  ثالثة  مّدة  �صبيبتنا  اأع�صاء  من  فرًدا  و12 
اإىل حالة جّيدة  املقربة  اإعادة و�صع  نتمّكن من  املقربة، ومن خالل ذلك مل 
ال�ّصبيبة  ن�رشك  واأْن  ال�رّشيكة  الّطائفة  مع  العالقة  نقّوي  اأْن  ولكن  فح�صب، 
يف احلفاظ على اأمالك كني�صتهم. وقد و�صع املتطّوعون �صياجا حول جميع 
لبان املك�صورة  قطعة الأر�س ونّظفوا الأر�س واأ�صلحوا القبور املخّربة وال�صّ
واأعادوا دهان الأ�صماء على القبور وجّددوا املنظر الّطبيعّي وزرعوا الأزهار 
وال�ّصجريات. ومّت تركيب بّوابة جديدة. وقد مّول العمل الكني�صة الإجنيلّية 

الّلوثريّة املوّحدة يف اأملانيا.
ونختتم باقتبا�س اآية ال�ّصنة من �صفر الّنبّي اأ�صعيا )31:40( »واأمَّا منتظروا الّرّب 

فيجّددون قّوة ويرفعون اأجنحة كالنّ�سور؛ يرك�سون ول يتعبون مي�سون ول يَْعيَون«.

1991
لقد انتهت حرب اخلليج منذ مّدة طويلة واأُطلقت عملّية ال�ّصالم. لكّن حياتنا   )1
ّفة الغربّية مل تتح�ّصن، بل على العك�س فقد تكون قد تدهورت.  هنا يف ال�صّ
من  اجُلُدد  والقادمون  ُت�صادر.  الفل�صطينّية  والأر�س  ُيعتقلون  �صبابنا  زال  ل 
اليهود ل يزالون يعي�صون يف م�صتوطنات مبنّية على اأرا�صي املناطق املحتّلة، 
بدخول  للفل�صطينّيني  ُي�صمح  ول  ويّل.  الدَّ املجتمع  لطلبات  خالفا  وذلك 

ة فقط. القد�س واإ�رشائيل اإّل بت�صاريح خا�صّ

من  خ�رش،  جورج  ال�ّصابَّ  الع�صكريّة  ال�ّصلطات  اعتقلت  اعتقالت:   ) اأ   
ْه له  اأع�صاء كني�صتنا، مّرتني خالل ال�ّصنة املا�صية، ويف كلتا املّرتني مل توجَّ
اأيّة تهمة، فقد اعتقل اعتقال اإداريًّا ول يزال يق�صي فرتة حمكومّيته الّثانية 
ملّدة ثالثة اأ�صهر يف �صجن اأن�صار 3. و�صتفتقده الّطائفة خالل عطلة عيد 

الف�صح.
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ب( م�سادرة اأرا�ٍس: �صدر قرار مب�صادرة 32 هكتار من اأر�س ال�ّصّيد ظاهر 
ار، اأحد اأع�صاء كني�صتنا، الواقعة جنوب بيت حلم )انظرالّتقرير املرفق  ن�صّ

عن هذا املو�صوع لتفا�صيل اإ�صافّية(
اأمريكّية،  اأع�صاء كني�صتنا. الأّول من  اثنان من  ُّ �سمل العائالت: تزّوج  مَل جـ( 
�صمل  مَلِّ  لبنانّية. ويواجه كالهما م�صاكل يف احل�صول على  والّثاين من 

العائالت لزوجاتهم املغرتبات. كال الزوجتني ُمهّددتان بالّطرد.
م�صتمّرة،  ن�صاطاتنا  تزال  ل  ال�ّصائدة،  عبة  ال�صّ الّظروف  جميع  من  بالّرغم   )2

. والهدف منها هو خلُق اإن�صاٍن موؤمٍن نا�صٍج ذي �صمرٍي حيٍّ
اأ ( التّثبيت: لقد متَّ تثبيت 13 �صابًّا و�صاّبة يوم 23 حزيران 1991. وقام   

ار. باخلدمة �صيادة املطران نعيم ن�صّ
ب( ل زالت جمموعة ال�ّسبيبة ومدر�سة الأحد ت�سريان ب�سكل جيّد. وبالإ�صافة 
اإىل مدر�صة الأحد هناك ثالث جمموعات من ال�ّصبيبة جتتمع اأُ�صبوعيًّا يف 
وقد  املقّد�س.  الكتاب  درو�س  وجمموعة  الّتثبيت  �صّف  الكني�صة:  قاعة 

�صاركت �صبيبتنا يف موؤمترَيِن �صيفّيني ُعِقدا يف الّنا�رشة.
لقد توّجت اأعمال جمموعة �صبيبتنا برحلة اإىل اأملانيا لزيارة جمموعة �صبيبة    
لقد   .1991 اآب   16-2 من  )وايفريباخ(  ماي�صنغن  كني�صة  �رشيكتنا 
الّدينّية والجتماعّية  الّروابط  تقوية  اأهمّية كربى يف  الّرحلة  لهذه  كان 
بينهما. لقد كانت جتربة  الّثقافّية  ة  الُهوَّ اأع�صاء املجموعتني وَج�رْش  بني 
الحتالل  عا�صوا حتت ظروف  اأْن  بعد  �صبيبتنا  للحّريّة ملجموعة  مهّمة 
الّتطوعّي  العمل  على  ماي�صنغن  يف  الربنامج  ا�صتمل  وقد  القمعّية. 
ودرو�س  لوات  وال�صّ املدينة  معامل  لروؤية  وجولت  واملحا�رشات 
اأع�صاء  اإنَّ  حيث  متوافقني،  الفريقني  كال  كان  وقد  املقّد�س.  الكتاب 
لبيت  زيارتهم  �صبيبتنا من خالل  تعّرفوا على  قد  كانوا  ماي�صنغن  �صبيبة 

حلم يف ال�ّصنة املا�صية.

وال�ّسباب  لالأطفال  �سيفيًّا  خميًّما  طائفتنا  من  املتطّوعني  من  جمموعة  نّظمت  جـ( 
ا بعد حرب اخلليج،  ملّدة اأربعة اأ�سابيع. لقد كان هناك �صعور، وخ�صو�صّ
ال�ّصباب مل يكونوا يحَظون بالعناية الكافية، ومل يكن عندهم وقت  اإنَّ 
فراغ كاٍف. وقد اأُقيم املخّيُم يف املدر�صة الّلوثرّية يف بيت حلم وت�صّمن 

ن�صاطات روحّية وثقافّية بالإ�صافة اإىل الّريا�صة واملو�صيقا والّرحالت.
يف جمال البناء كان هناك اأربعة م�صاريع. بع�صها ل يزال الّتخطيط له جاريًا   )3
على  ي�صارف  الآخر  والبع�س  الّتنفيذ  قيد  والبع�س  الّر�صم،  طاولة  على 

النتهاء.
اأهّم  من  هو  والأطفال  ال�ّصبيبة  مع  العمل  اإنَّ  واملجتمع:  ال�ّسبيبة  مركز   ) اأ   
واجباتنا. وقاعة الكني�صة مل تعْد تِفي بالغر�س للّن�صاطات والجتماعات 
املختلفة. وقد اأ�صحت احلاجة وا�صحة اإىل �رشورة وجود مركز جمتمعّي 
احتياجاتهم  بح�صب  الّطائفة  من  املختلفة  املجموعات  لي�صتوعب 
املختلفة، ونحن نخّطط لرتميم خم�س غرف واقعة حتت الكني�صة، وهي 
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يف  اأنف�صهم  ال�ّصبيبة  اأع�صاء  و�صي�صارك  طويلة.  فرتة  منذ  مهملة  غرف 
اأعمال الرّتميم.

الغزير  للمطر  نتيجة  الكني�صة  كثري يف  لقد جنم خراب  الكني�سة:  ترميم  ب( 
الّدهان  ال�ّصنة. فقد تدّفقت املياه من ال�ّصقف واأتلفت  الّذي هطل هذه 
الة  ال�صّ اإقامة خدمة  الرّتتيل. ومل نتمّكن من  وال�ّصّجاد واملقاعد وكتب 
هذا  عاجلة  اإ�صالحات  اإىل  تدعو  واحلاجة  اأ�صابيع.  عّدة  ملّدة  الأحدّية 
يف. ولكي جنعل الكني�صة يف اأبهى ُحّلتها لالحتفال باليوبيل املئوّي  ال�صّ

ال�ّصنة القادمة، يجب القيام باأربع مراحل:
ت�صليح الأجرا�س وال�ّصاعة.  )1

والقّبة  الو�صالت  ي�صمل  والّذي  الّداخل  الكني�صة من  مبنى  ت�صليح   )2
�صبكة  وتغيري  والق�صارة  وال�ّصقف  وال�ّصبابيك  امللّون  والّزجاج 

الكهرباء.
ت�صليح مقاعد الكني�صة و�رشاء اأثات ومعّدات.  )3

ت�صليح الأرغن.   )4

جـ( التّدفئة املركزيّة: لقد متّكنا من تركيب تدفئة مركزيّة يف بيت الق�ّصي�س. 
يف  كني�صتني  من  �صيكل(   14.670( الّترّبعات  معظم  جاءت  وقد 

ماي�صنغن وايفري زباخ.

اأبو جربان وافتتحه �صيادة  العمل يف بيت  انتهى  اأبو جربان: واأخريا  د( بيت 
كلٌّ  قامت  وقد   .1991 �صنة  اأّول  ت�رشين   28 يف  ار  ن�صّ نعيم  املطران 
من جمعّية بيت حلم الّتب�صريّية وجمعّية برلني الّتب�صريّية بالّترّبع بالأموال 
الاّلزمة لذلك، وناأمل اأْن ن�صتخدم بيت اأبو جربان ب�صكل موؤّقت كُنزل 

لل�ّصّياح ابتداء من �صهر حزيران القادم.

ولّية: املوؤمترات الدَّ  )4
عقدت ال�ّصنة املا�صية اأربعة موؤمترات على ق�صايا احلوار وقد كان يل ال�رّشف   

يف اأْن اأُ�صارك واأُحا�رش فيها.
الأطراف يف  ثالثيَّ  وال�ّصالم« حواًرا  الّدين  العامليُّ عن  »املوؤمتُر  َعَقَد  وقد   
عن  الّلقاء  بيت  مركز  عقده  اخلام�س  واملوؤمتر   :1991 متوز   7-1 من  ا�صيزي 
ثالثّي  متّوز 1991. وعقد حوار  املحّلّية« من 14-11  والكني�صة  »الاّلهوت 
 Konrad Adenauer Stiftung الأطراف عن »ال�ّصالم والعدل والّتطور« مب�صاعي
يف بون من 25-27 اأيلول 1991، وعقدت »اأكادميّية البعثة الإجنيلّية« وجمعّية 

.EMOK برلني الّتب�صريّية وال
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موؤمترا عن »الاّلهوت ال�ّصياقّي الفل�صطينّي »من 18-22 من �صهر �صباط   
.1992

ونختتم باقتبا�س اآية ال�ّصنة من اإجنيل يوحنا 34:16: »يف العامل �سيكون لكم   
�سيق. ولكن ِثقوا؛ اأنا قد غلبت العامل«.

1992
لل�ّصنة ال�ّصاد�صة جنتمع خالل النتفا�صة. ويف الوقت الّذي كان الو�صع يف   )1
بدون  ولكن  ال�ّصالم،  حمادثات  اأطلقت  الّتدهور  يف  اآخذا  املحتّلة  املناطق 
حلول حقيقّية قريبة، وحّتى بعد اأْن اأ�صبح رابني رئي�صا للوزراء. فقد اعُتقل 
طالٌب من طائفتنا، ول تزال م�صادرة اأر�س ظاهر على جدول اأعمال �صلطات 
وامل�صلمني.  امل�صيحّيني  على  ممنوع  املقّد�صة  املدينة  اإىل  والّدخول  الحتالل 
اأماكن عملهم )مبن  اإىل  الو�صول  لقد منع 120.000 عامل فل�صطينّي من 
فيهم 12 من اأع�صاء طائفتنا( و�صل معدل البطالة اإىل م�صتوى غري م�صبوق 
)26%-40%( فال غرابة اأنَّ الأ�صولّية تزداد قّوة، ويبدو اأّننا نقف اليوم على 
ا،  مفرتق طرق؛ فاإّما اأْن جتلب حمادثات ال�ّصالم معها تغرّيا حقيقّيا �رشيًعا ِجدًّ

اأو اأنَّ املنطقة كّلها �صوف تدخل يف حالة عدم ال�صتقرار.
بداأ عمل م�صكويّن جديد يف بيت حلم هذه ال�ّصنة عندما اجتمع حوايل 60   )2
�صابًّا من خمتلف الّطوائف لي�صكلوا »�صبيبة الأر�س املقّد�صة«. وتوّفر طائفُتنا 
املكان لهذه املجموعة وامِلظّلة لعملهم. ومن خالل م�صاعدتهم متّكنا ولأّول 
ت�صع  فيه  ا�صرتكت  لالآلم  مو�صيقيًّا  حفال  نقيم  اأْن  حلم  بيت  تاريخ  يف  مّرة 
فرق ترنيم خمتلفة، ومرمّنني منفردين من �صبع كنائ�س خمتلفة يف منطقة بيت 
ال�رّشيان  الّلوثريّون،  الكاثوليك،  الّروم  الاّلتني،  الرثوذك�س،  )الّروم  حلم 
الأرثوذك�س، واملَواِرنة واإحدى الكنائ�س احلّرة(. وقد ح�رش هذا احلفل اأكرث 

ا بروح الّتعاون امل�صكويّن ال�ّصائد. من 900 �صخ�س، وتاأّثروا جدًّ

الة العاملّي 1994 والّذي �صوف ينعك�س على  ويف اأثناء الّتخطيط ليوم ال�صّ  )3
النِّ�ْصوّي مب�رشوع تطريز  فريقنا  بداأ  امل�صيحّيات،  الفل�صطينّيات  الّن�صاء  و�صع 
الفل�صطينّي امل�صيحّي. و�صيتّم تخ�صي�س دخل هذا  جديد، يربز �صغل الإبرة 

امل�رشوع ل�رشاء اأثاث جديد للكني�صة.
اليوبيل املئوّي لكني�صة امليالد: �صيتّم الحتفال به يف الدفنت القادم. وبالّرغم   )4
ِمن اأنَّ اأعمال الرّتميم مل تكتمل بعد ب�صبب قّلة الأموال، على اأيّة حال ف�صيتّم 

يف. العمل على ثالثة م�صاريع على الأقّل خالل هذا ال�صّ
اإ�صالح الأجرا�س وال�ّصاعة الّتي ظّلت �صامتة طوال اأربع �صنوات لكي   اأ ( 
ي�صمع رنينها يف وقت الحتفال، وذلك بتكلفة ُمقّدرة بحوايل اأربعني 
األف مارك اأملايّن. نرجو اأْن ت�صاعدنا جمعّية بيت حلم يف هذا اخل�صو�س.
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والقّبة  الو�صالت  ذلك  ويت�صّمن  الّداخل  من  الكني�صة  عمارة  ب( ت�صليح 
و�صبابيك الّزجاج امللّون وتغيري اأ�صالك الكهرباء، بتكلفة مقّدرة بحوايل 
85 األف مارك اأملايّن. وقد ترّبعت كني�صة اأملانيا الإجنيلّية الّلوثريّة املّتحدة 
الّتب�صرييّة  برلني  وجمعّية  اأملايّن،  مارك   24.500 مببلغ   )VELKD(
 47.000 اإىل  احلاجة  وتبقى  اأملايّن،  مارك   12.739 مببلغ   )BMW(
ت�صاعدنا يف جمع  اأْن  ال�رّشيكة  الكنائ�س  َنُحّث جميع  اإّننا  اأملايّن.  مارك 

يف. هذا املبلغ قبل حلول ف�صل ال�صّ
مارك   12.000 حوايل  هي  املقّدرة  الّتكلفة  واملعّدات.  الأثاث  جـ( �رشاء 
اأملايّن، �صيتّم جْمُعها من اأفراد الّطائفة، ويجب اأْن يوؤّجل اإ�صالح الأرغن.

بيت اأبو جربان يعمل اأخريا:  د( 
�صتوجتارت  يف  الّتوراتّية  ال�ّصياحة  موؤ�ّص�صة  من  ناأخذ  اأْن  علينا  كان  لقد  هـ( 
قر�صا بقيمة اأربعني األف دولر اأمريكّي ل�رشاء الأثاث الاّلزم له. ويف 26 
)Lutheran Grace( يف كولورادو  من  فوج  اأّول  ا�صتقبلنا  اأّول  كانون 
تبعتهم اأفواٌج اأخرى، واأفراٌد اآخرون من اأملانيا و�صوي�رشا. ونتوّقع و�صول 
ع�رشة اأفواج يف �صيف 93 لالإقامة يف النُّزل. وهذا امل�رشوع هو م�رشوع 

ا لالأ�صباب الّتالية: هاّم جدًّ
ال�ّصّياح  لأفواج  )ندوات، حما�رشات وزيارات(  بديلة  برامج  تقدمي   )1
لإعطائهم فر�صة ال�صتماع اإىل »احلجارة احلّية« يف الأر�س املقّد�صة، 
الفل�صطينّي  ال�ّصعب  و�صع  يفهمون  جنعلهم  واأْن  بهم،  واللتقاء 

واملجتمع امل�صيحّي الفل�صطينّي ب�صكل اأف�صل.
ب�صكل  ككني�صة  بعملنا  الّنا�س  �صريتبط  اإذ  �صداقات جديدة  تكوين   )2

اأعمق.
للكني�صة  للّدخل  ا  ُمِدرًّ م�رشوعا  يكون  اأْن  جربان  بيت  يف  يفرت�س   )3

الإجنيلّية الّلوثريّة يف الأردّن وفل�صطني.

لقد مّت عقُد ثالثة موؤمترات خالل ال�ّصنة املا�صية حيث كان يل ال�رّشف يف  و( 
اأْن اأ�صارك واأحا�رش بها:

من   92 �صيف  يف  قرب�س  يف   )Aiva Napa( نابا«  »اأييا  يف  موؤمتر  عقد   
الإجنيلّي  احل�صور  »معنى  مو�صوع  على  الإجنيلّية  للّطائفة  الاّلهوتّية  الّلجنة  قبل 
اأُ�ْصِهَب يف املو�صوع من املنظور  اأْن  يف ال�رّشق الأو�صط اليوم« حيث كان علّي 

الّلوثرّي.
وعقد موؤمتٌر َدويلٌّ نّظمه »املوؤمتر العاملّي عن الّدين وال�ّصالم« - اليابان. وقد   
الّنزاع  الّدين يف حّل  ثاين عن »دور  ت�رشين  اليابان بني 11-5  املوؤمتر يف  عقد 
من  وال�ّصيا�صّيني  الاّلهوتّيني  من  العديد  فيه  �صارك  وقد  الإ�رشائيلّي«  الفل�صطينّي 

ال�رّشق الأو�صط وكذلك من اليابان.
العاملّي  واملجل�س  الأو�صط  ال�رّشق  كنائ�س  جمل�س  بني  مداولة  وعقدت   
بهدف   1993 �صباط   26-23 بني  ليما�صول/قرب�س  يف  واليهود  للم�صيحّيني 
ل اإىل جدول اأعمال لهوتّي توراتّي حلوار م�صيحّي يهودّي غربّي-�رشق  الّتو�صّ

اأو�صطّي.

1993
لل�ّصنة ال�ّصابعة جنتمع يف الوقت الّذي يتدهور فيه الو�صع يف املناطق املحتّلة.   )1
اثنتني  واأهّم  منطقتنا.  يف  كثرية  درامّية  اأحداث  وقعت  املا�صية  ال�ّصنة  فمنذ 
يف  وعرفات  رابني  بني  امل�صافحة  اإنَّ  اخلليل.  وجمزرة  ال�ّصالم  عملّية  هما: 
حديقة البيت الأبي�س قد بداأت حوارا �صيا�صيًّا ر�صميًّا بني ممّثلني عن اإ�رشائيل 
مل  واإذا  تطبيقها.  بانتظار  املوّقعة  الّتفاقّية  تزال  ول  الفل�صطينّي.  وال�ّصعب 

حتدث تغيريات حقيقّية فكّل اجلهود تكون قد ذهبت اأدراج الّرياح.
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بها  قام  الّتي  املجزرة  اإىل هذه احلدث كانت هناك جمزرة اخلليل.  بالإ�صافة   
عند  املقّد�س  رم�صان  �صهر  اأثناء  مقّد�س  مكان  يف  متدّين  يهودّي  م�صتوطن 
فقد  جديدا.  دينيًّا  بعدا  الإ�رشئيلّي  الفل�صطينّي  اع  ال�رشّ اأعطت  امل�صلمني، 
كانت دوافع امل�صتوطن ترتكز على قناعات دينّية وتوراتّية والّتي يجب اإعادة 
اأْن  اآخرين يجب  اإنَّ ق�ص�س ي�صوع و�صم�صون واأبطال دينّيني  الّتفكري فيها. 
وري اأْن تلغى الّتقاليد اخلطرة يف الّديانات  ُتقيَّم ب�صكل كامل. اإّنه من ال�رشّ
ال�ّصالم  كان  اإذا  ال�ّصمولّية  الّتقاليد  على  الّتاأكيد  ويجب  الّثالث،  الّتوحيديّة 

احلقيقّي �صيحّل يف املنطقة.

 ،1993 �صيف  يف  الّنمو.  يف  ي�صتمرُّ  لالأطفال  الأحد  مدر�صة  برنامج  اإنَّ   )2
يفّية ملّدة �صّتة اأ�صابيع.  كان من دواعي �رشورنا اأْن ُنقّدم برنامج املدر�صة ال�صّ
وقد ح�رش اإىل هذه املدر�صة 85 طفاًل، جاء الكثري منهم من قرية الأطفال 

يف بيت حلم.

ومن �صوء احلّظ اأنَّ تطوير منهاج الرّتبية الّدينّية مل يتحّقق كما كان متوّقعا.   )3
فب�صبب الإغالقات امل�صتمّرة للمناطق املحتّلة؛ مل يكن من ال�ّصهل اأْن ن�صتمرَّ 
ّف  نهي كتابا جديدا لل�صّ يف عقد الجتماعات. على اأّية حال فاأنا اآِمٌل اأْن اأُ

ال�ّصاد�س مع نهاية �صهر حزيران.

العمل امل�صكويّن: لقد ا�صتمَرْرنا يف ال�ّصنة املا�صية يف جهودنا لتطوير العمل   )4
امل�صكويّن ب�صكل اأكرب يف بيت حلم. وهناك حدثان كبريان جديران بالّذكر 
وهما: لقد اأُقيمت اأّول خدمة م�صكونّية يف بيت حلم والّتي نّظمتها الكنائ�س 
الة من  املختلفة يف الّثاين والع�رشين من �صهر كانون ثاين خالل اأ�صبوع ال�صّ
اأجل الوحدة. وقد ح�رش هذه اخلدمة اأكرث من األف �صخ�س. وقد تلّقينا بعد 
ذلك ردود فعل اإيجابّية كثرية، وبالإ�صافة اإىل ذلك فقد متّكنا من تنظيم اأّول 
رحلة لل�ّصبيبة الّلوثرّية وال�ّصبيبة الأرثوذك�صّية اإىل الأكادميّية الأرثوذك�صّية يف 

كريت خالل �صيف عام 1993.

ن�صاطات ال�ّصّيدات: اإّن ن�صاط وعمل ال�ّصّيدات ي�صريان اإىل الأمام. ففي يوم   )5
الة الأحديّة  الة العاملّي ل�صنة 1994 قامت �صّيدات الّطائفة بخدمة ال�صّ ال�صّ
وا�صتعمْلَن ليتورجيا اأعّدتها ن�صاء فل�صطينّيات. وقد بداأت جلنة �صّيداتنا برامج 
توعية مكّونة من حلقات نقا�س وندوات عن موا�صيع تهمُّ الّن�صاء. وبناء على 
واإجناز  امل�صتقبل.  يف  الّن�صاطات  هذه  مثل  نكثَِّف  اأْن  نخّطط  فاإّننا  جناحهن 
اإ�صايّف كبري كان اإطالق م�رشوع الّتطريز الّذي يوؤّكد على الفّن الفل�صطينّي 

امل�صيحّي، ولغاية الآن فقد اأظهر نتائج اإيجابّية.
 Andreas Goetze,( هم:  متطوعني  ثالثة  املا�صية  ال�ّصنة  يف  عندنا  كان   )6
)Susanne Schneeberg( من  اأملانيا و  Mathias Forchheim( وهما من 
اأْن نوّجه جهود  �صّيئة، ونرغب  �صوي�رشا. وب�صكل عاّم، مل تكن هذه جتربة 
املتطّوعني يف امل�صتقبل اإىل جمالت العمل يف املكاتب والنُّزل وتعليم املو�صيقا 

اأو الّريا�صة.
فقد  حلم  بيت  يف  امليالد  لكني�صة  املئوّي  اليوبيل  اأجل  من  الكني�صة:  ترميم   )7
اأقمنا احتفال يف الّثالث من كانون اأّول �صنة 1993. وقد �رَشَّنا اأنَّ اإخوتنا من 
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الّطوائف من دنفر يف الوليات املّتحدة وماي�صنجن يف اأملانيا كان لهم ممّثلون. 
لقد اأكملت كّل ترميمات الكني�صة ما عدا الأرغن والأبواب، ولقد �صعرنا 
بالمتنان اأّن نتلّقى الكثري من الّترّبعات لهذا العمل. فقد ترّبعت جمعّية بيت 
الإجنيلّية  الكني�صة  وترّبعت  والأجرا�س،  الكني�صة  برج  لرتميم  بالأموال  حلم 
برلني  وجمعّية  اأملايّن،  مارك   24.500 مببلغ  اأملانيا  يف  املوّحدة  الّلوثريّة 
مببلغ 20.000  الفنلنديّة  اأملايّن، واجلمعّية  مارك  مببلغ 44.739  الّتب�صريّية 
 170.000 حوايل  للرّتميم  الإجمالّية  الّتكلفة  كانت  وقد  فنلندّي.  مارك 

مارك اأملايّن ترّبعت الّطائفة بثلثها. 
ُنُزل اأبو جربان: لقد ا�صتقبل بيت اأبو جربان خالل ال�ّصنة املا�صية 27% من   )8
العمل.  يف  الأوىل  �صنته  لأّنها  الّن�صبة  بهذه  ا  جدًّ م�رشورون  ونحن  �صعته. 
وقد اأدخل النُُّزل هذا العام مبلغ 56.000 �صيكل، وقد دفعنا ق�صما منها 
م�رشورون  ونحن  قر�س.  من  لق�صم  �صدادا  اأمريكّي(  دولر   8.000(
كانت  الأهداف  وهذه  النُّزل،  هذا  من  كبري  ب�صكل  اأهدافنا  حّققنا  اأّننا 

و�صتبقى:
تقدمي برامج بديلة )ندوات، حما�رشات وزيارات( لأفواج ال�ّصّياح واأْن   اأ ( 
الأر�س  يف  احلّية«  »احلجارة  مع  ويلتقوا  ي�صمعوا  اأْن  الفر�صة  نعطَيهم 
الفل�صطينّي  ال�ّصعب  و�صع  على  اأف�صل  ب�صكل  يتعّرفوا  واأْن  املقّد�صة 

وكذلك املجتمع الفل�صطينّي امل�صيحّي.
ب( تكوين �صداقات جديدة مع الّنا�س اّلذين �صيكونون مرتبطني مع عملنا 

ككني�صة مبفهوم اأعمق.
اإنَّ النُّزَل هو م�رشوع ُمِدرٌّ للّدخل للكني�صة الإجنيلّية الّلوثريّة يف الأردّن  جـ( 

وفل�صطني.
الأّيام  خالل  املجتمعّي  املركز  يف  الرّتميم  اأعمال  �صتبداأ  املجتمعّي:  املركز   )9
و�صي�صاعدنا  العام.  هذا  املركز يف خريف  نفتتح  اأْن  وناأمل  القادمة،  القليلة 

على  و�صيحتوي  الكثرية  ون�صاطاتنا  براجمنا  ت�صهيل  يف  كبري  ب�صكل  املركز 
غرف اإ�صافّية للنُّزل وغرف اجتماعات اأكرب لرباجمنا املختلفة.

الأملانّية  بالّلغة  وفل�صطينٌي«  م�صيحيٌّ  »اأنا  كتابي  بن�رش  م�رشورون  اإّننا   )10
الّطبعة  هذه  مقّدمة  كتب  وقد   )Guetersloh as GTB 1307( قبل  من 
انتخب  اّلذي   )Wolfgang Huber( هيرب  د.ولفجاجن  الربوفي�صور  للكتاب 
 Michael( ديكورث  مايكل  والّدكتور  براندنربغ  لربلني/  مطرانا  موؤّخرا 
 )Paul Hofman( اّلذي �صوف يحّل حمّل الِق�ّس بول هوفمان )Deckwerth
الإيجابّية  الّردود  من  العديد  تلّقينا  ولقد  الّتب�صريّية.  برلني  جمعّية  يف 
 Fortress( واملقالت الّنقديّة للكتاب. و�صتقوم دار الّن�رش اأو�صربغ فورتر�س

Augsberg( بتوزيع الّطبعة الإجنليزيّة هذا اخلريف.

يف  اإجنلرت  يف  موؤمترات  عّدة  يف  وتكّلمت  �صاركت  املا�صية  ال�ّصنة  خالل   )11
موؤمتر عقده )Islam Festival Trust( عن امل�صيحّيني يف الأر�س املقّد�صة. 
ويف اأملانيا يف )Hause der Kulturen der Welt( عن الأ�صولّية الإ�صالمّية 
وم�صيحيي ال�رّشق الأو�صط. ويف )Evangelische Kirchentag( يف ميونخ 

عن الاّلهوت ال�ّصياقّي.
ويف الّريا�صة الّروحّية للّطاّلب الفل�صطينّيني يف اأملانيا عن فر�س العمل لهم   
امل�صلحة  الكنائ�س  �صنود�س  يف  �صوي�رشا  ويف  فل�صطني.  اإىل  عودتهم  لدى 
كني�صة  اإر�صالّية  نّظمتها  اجتماعات  يف  الّنويج  ويف  عديدة،  وجامعات 

املدينة.

م�ساق تدريب املعّلمني
ف ال�ّساد�س( اإعداد وتطوير منهاج ع�رشّي للتّعليم الّدينّي )ال�سّ

وغري  �صّيء.  و�صع  يف  الغربّية  ّفة  ال�صّ مدار�س  كّل  يف  الّدينّي  الّتعليم  اخللفيّة: 
متطّور ب�صكل وا�صح، حيُث اإنَّ املناهج لي�صت فقط قدمية الّطراز وفقرية منهجيًّا 
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فقري،  تعليمّي  ب�صكل  ة  وحم�رشّ غيبا(  احلفظ  طريقة  ي�صتعمل  يزال  ل  )معظمها 
وينق�صها اأي�صا اأيّة طرق ع�رشّية مُتّكن الأطفال من الّن�صوج.

اإ�صافة اإىل ذلك فاإنَّ املناهج غري قادرة اأْن تخاطب الأطفال وتتحّداهم يف   
و�صعهم اخلا�ّس بطريقة يبقى فيها الّتعليم الّدينّي لي�س جمّرد معرفة منف�صلة، لكن 
اأْن يكون طريقا يطّور اإميانهم ال�ّصخ�صّي ووجهات نظرهم؛ لي�صاعدهم على اأْن 
يتعاملوا مع اختباراتهم يف عامل اليوم على �صوء الإجنيل، وهكذا يواجهون احلياة 

باأمل وحمّبة و�صجاعة.
عظيمة؛  خطوات  الأخرية  العقود  يف  واأمريكا  اأوروبا  يف  اّتخذت  لقد   
الّت�صالت  وعلم  الّنف�س،  علم  و�صائل  با�صتخدام  الحتياجات  هذه  لت�صهيل 

احلديثة، وعلم الجتماع. ولقد مّت تطوير طرق تعليمّية جديدة.
ّف ال�ّصاد�س  الأهداف: اأْن نبداأ بكتابة منهاج جديد للّتعليم الّدينّي ابتداًء من ال�صّ
فوف.  ال�صّ لهذا  كتاب  يوجد  ل  لأّنه  العا�رش(  حّتى  ال�ّصابع  من  فوف  ال�صّ )يليه 
ونتيجة لتحديث املناهج كما هو مق�صود اأعاله، ميكن اأْن ُيطَبع كتاٌب يف نهاية 

كلِّ مرحلة منهجّية.
الّطريقة: يجب على املعّلمني وكذلك الّطاّلب اأْن ي�صاركوا يف عملّية بناء منهاج 

جديد حّتى ي�صبح الكتاب متجّذرا له �صياق.
الق�سم الأّول: يجب اأْن يقّدم للمعّلم حما�رشات وحلقات نقا�س وفرق عمل ملّدة 

�صاعتني مّرة كّل اأ�صبوع.
فوف يف ال�ّصنة  الق�سم الثّاين: تقدمي املنهاج اجلديد )الكتاب والأ�صاليب( يف ال�صّ

املدر�صّية اجلديدة.
الّزيارات للمدار�س املختلفة وعمل تقييم، والّتفكري يف اخلربات اجلديدة اّلتي مّت 

اكت�صابها ويجب اأْن تتّم متابعُتها )ملّدة �صاعتني مّرتني يف ال�ّصهر(.

اأهداف املِنهاج والكتاب
�صيهتّم الكتاب اجلديد املخّطط له مبا يلي:  

الّتطّورات احلديثة يف تعليم الّدين.  )1
الّتطّورات الّنف�صّية والجتماعّية، واحتياجات الّطاّلب ب�صكل عاّم، ومبا   )2

يتعّلق بو�صع الحتالل والنتفا�صة ب�صكل خا�ّس.
ه م�صكونيًّا بح�صب اخللفّيات املختلطة  تعليم توراتّي متجّذر لوثريًّا وُموجَّ  )3

لطاّلب مدار�صنا.
نهج �صياقّي فل�صطينّي جديد للق�صايا.  )4

انعكا�س اإميان الفرد يف احلوار مع الّديانات الأخرى.  )5
اإ�رشاك اأولياء اأمور الّطاّلب يف العملّية الّتعليمّية.  )6

الّدينّية،  )الأماكن  املقّد�صة  الأر�س  يف  الوجود  حقيقة  ا�صتخدام   )7
الكت�صافات الأثريّة، اجلغرافيا والّتقاليد والجتماعّية(

قيادة الأطفال اأْن يكونوا م�صاركني يف كنائ�صهم.  )8
مّدة امل�رشوع: �صوف يق�صم امل�رشوع اإىل ق�صمني:

الق�سم الأّول: 2/1-5/31 تقدمي م�صاق للمعّلمني ملناق�صة خلفّيات وحمتويات 
واأ�صاليب املنهاج اجلديد. يجُب ن�رُش ُكتيٍِّب مبدئيٍّ يف نهاية هذه املرحلة وي�صّلم 

للمعّلمني )15 جل�صة(
يف  ال�ّصاد�س  ّف  ال�صّ اإىل  الُكتّيب  اإدخال   94/5/31-93/9/1 الثّاين:  الق�سم 
خمتلف املدار�س الّلوثرّية والّتفكري مليًّا يف اخلربات يف م�صاٍق ثاٍن )15 جل�صة(. 
وناأمل اأّنه يف نهاية الأمر �صيتّم ن�رش كتاب مدر�صّي جديد ملدار�س الكني�صة الإجنيلّية 

الّلوثريّة يف الأردّن وفل�صطني.
املكان: بيت حلم

اليوم والوقت: اأّيام اجلمعة من ال�ّصاعة 5-3.
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يف  الّدينّي  الّتعليم  معّلمي  من  امل�صاركني  جميع  يكون  اأْن  يجب  امل�ساركون: 
دعوة  وميكن  املقّد�صة،  والأر�س  الأردّن  يف  الّلوثريّة  الإجنيلّية  الكني�صة  مدار�س 

ة الأخرى. �صيوف اآخرين من املدار�س اخلا�صّ
ال�ّساعات املعتمدة: �صُتمَنح اأربُع �صاعات معتمدة لكّل م�صاق.

ة خالل امل�صاق الّثاين. وعند  تقييم امل�ساركني: �صيكون هناك تقييم منا�صب وخا�صّ
نهاية امل�صاق �صيت�صّلم كّل م�صارك عالمة على اأدائه/ا و�صيتّم اعتماد العالمة بناًء 

على:
املعرفة الّتي مّت احل�صول عليها يف امل�صاق الأّول.  )1

حت�صري در�س منوذجّي يقّدم بح�صور املعّلم.  )2
ّف كما مّت تقييمه اأثناء الّزيارات. اأداِئهم يف ال�صّ  )3

تبّني اأ�صاليب علمّية واأفكار ون�صاطات جديدة.   )4
التّقرير: يف نهاية كّل م�صاق �صيقّدم كلٌّ من املديرين تقريًرا نهائيًّا.

1994
اإّننا منّر يف الوقت الّراهن مبرحلة انتقالّية من الّنواحي ال�ّصيا�صّية والقت�صادّية   )1
والّدينّية. اإنَّ جميع �صعبنا، وكذلك الكني�صة، يبحثون عن ُهويّة جديدة يف 
« كما  عامل متغرّي ب�رشعة. ومن الوا�صح اأنَّ عمل الكني�صة ل ي�صتطيع اأْن ي�صتمرَّ
كان يف البدء والآن وكلَّ اأوان«، ولذلك فاإنَّنا نحاول اأْن ُندِخَل ُطُرًقا بديلة 

للخدمة. وعلى هذا �صيكون الرّتكيز يف هذا الّتقرير.
ال�ّصّتة  برنامج  فخالل  الّتو�ّصع.  يف  م�صتمرٌّ  لالأطفال  الأحد  مدر�صة  برنامج   )2
يفّي �صنة 94، كان عدد احل�صور 145طفاًل، منهم حوايل اأربعني  اأ�صابيع ال�صّ

طفال جاوؤوا من قرية الأطفال يف بيت حلم.
ويف عمل ال�ّصبيبة كان لنا الكثري من الإجنازات خالل ال�ّصنة املا�صية:  )3

 اأ (  فقد كان لتقوية فريق كرة القدم نتيجة م�صاركتهم يف 11 مباراة )فازوا 
الّثالث  املباريات  يف  وتعادلوا  مباريتني  وخ�رشوا  منها  مباريات  ب�صّت 

الباقية( يف منطقة بيت حلم. 
ّفة الغربّية. ب( قمنا بعّدة رحالت اإىل اأماكن تاريخّية يف ال�صّ

جـ( قمنا برحلتي تبادل اإىل اأملانيا، الأوىل لطاّلب مدر�صتنا الّثانويّة اإىل مدر�صة 
�صهر  يف   )Naumburg(و  )Nuerenberg( يف   )Wilhelm- Loehe(
يف   )Diakonisches Werk( اإىل  متوز، والّثانية لطاّلبنا اجلامعّيني 

)Oberhessen( يف �صهر اأيلول.

اإنَّ العمل مع طاّلب جامعة بيت حلم ينمو ب�صكل واعد جّدا. د( 
درا�صة  اإىل  بدعوة  �صبيبتنا،  اأع�صاء  من  وهي  نا�رش،  مروة  الآن�صة  ت�صعر  هـ( 
ونقوم  ذلك،  اأجل  من  ن�صّلي  ونحن  ق�ّصي�صة،  ت�صبح  حّتى  الاّلهوت 

بت�صجيعها اآملني اأْن تكون اأّول ق�ّصي�صة يف فل�صطني.
خالل ال�ّصنة املا�صية كان عندنا ثالثة متطّوعني:  )4

)Laura Ohlson( وهي طالبة حقوق من ولية اأيوا )كانون ثاين - متوز(.
)اآب-   )Schaumburg-Lippe( من  فيكار   )Antje Stoffels-Groehl(

ت�رشين اأّول(.
)Imke Hundt( اأر�صلتها )BMW( كمتطّوعة )متّوز- اآب(.

يوؤتي  اأي�صا  العملّي  الّن�صاط  على  بل  فقط،  الاّلهوت  على  لي�س  الرّتكيز  اإّن 
ثماره. فقد كان املتطّوعون منتجني من حيُث العمُل يف املكاتب وامل�صاعدة 

يف النُّزل وبتعليم املو�صيقا.
ل اأبو جربان: اإنَّ الّطلب على ُنُزل اأبو جربان يزداد ب�صكل كبري، فقد ارتفعت  نمُزمُ  )5
اأْن  املتوّقع  اإىل 60% �صنة 1995 ومن  الّنزلء من 27% �صنة 1993  ن�صبة 
ترتفع اإىل ن�صبة 65 %. وقد اأَدرَّ دخاًل مقداره 90،000 �صيكل، دفعنا منها 
اإّننا  اإّننا م�رشورون  اأمريكّي ك�صداد جزء من القر�س.  مبلغ 8،000 دولر 



ميالد كني�صة - تاريخ كني�صة امليالد الإجنيلية اللوثرية يف بيت حلم 135الكني�صة على زمن الق�س د. مرتي الراهب134

حّققنا اأهدافنا ب�صكل كبري من هذا النُّزل عن طريق تقدمي �صياحة بديلة ُتِدرُّ 
دخاًل لعمل الكني�صة.

6(  دار الندوة الدولية: اإنَّ ثلثي الأموال لهذا امل�رشوع هي من موؤ�ّص�صة حكومّية 
لقد  لالأثاث.  الّثالث  الق�صم  و�صي�صتعمل  اأملايّن(  مارك   280،000 ( اأملانّية 
ترّبعت الكني�صة الإجنيلّية الّلوثريّة املوّحدة يف اأملانيا بكّل لوازم املطبخ. يقع 
ال�ّصّيدات  اأعمال  الكني�صة و�صي�صتعمل لأغرا�س متعّددة:  املركز حتت مبنى 
وال�ّصبيبة، الّتبادل مع جمموعات اأجنبّية، اأماكن للمحا�رشات، مرافق لالأكل، 
واملكاتب. وهناك ثالثة موّظفني ي�صاعدوننا يف هذا: رنا خوري )ماج�صتري يف 
�صة  الّدرا�صات ال�رّشق اأو�صطّية من جامعة Ann Arbor يف مي�صيغان ومتخ�صّ
يف ق�صايا املراأة( تعمل مديرة ملركز املراأة. وفيول الّراهب )ماج�صتري يف الرّتبية 
والاّلهوت من جامعة Heidelberg( تعمل مديرة لتعليم الكبار والعالقات 

ار )طالب يف جامعة بيت حلم( يعمل نائبا ملدير النُّزل. العاّمة، وداود ن�صّ

دار  مع  واملرتبط  امل�صتقل  املركز  هذا  الكبار:  وتعليم  النِّ�ْسوية  الّدرا�سات  مركز   )7
الندوة �صيهتمُّ ب�صكل رئي�س يف حتريك الوعي لدى الّن�صاء وتعزيز توعيتِهنَّ 
مطالب  ب�صبب  طويلة  لفرتة  جتاهلها  مّت  الّتي  والّن�صوّية  الجتماعّية  للق�صايا 
خلفّيات  من  للّن�صاء  فر�صة  الّدائرة  هذه  وتقّدم  املُلّحة.  ال�ّصيا�صّي  الو�صع 
اقت�صاديّة واجتماعّية و�صيا�صّية واأكادميّية خمتلفة اأْن ي�صاركَن يف عملّية ت�صكيل 
ُهوّية جديدة للّن�صاء الفل�صطينّيات وذلك من خالل تبّني املناق�صات اجلماعّية 

واملحا�رشات والّندوات وور�صات العمل والقيام بالأبحاث.

الّن�رش  يف  ن�صيطا  اأكون  واأْن  فل�صطينّي  لهوت  تطوير  كان  لقد  املن�سورات:   )8
اأنَّنا  واأعتقد  املا�صية.  لل�ّصنة  اأولوّياتي  اأهّم  من  واحدا  الاّلهوتّية  والكتابات 
كالهوتّيني لوثرّيني ن�صتطيع اأْن ن�صاهم ب�صكل فّعال يف هذا امل�صمار حمّليًّا وعامليًّا.
»اأنا  كتابي  ترجمة  املا�صي  الأ�صبوع   Ausburg Fortres ن�رشت مطبعة  اأ ( 

م�سيحّي فل�سطينّي«.

ب( لقد متّكنا من ترجمة »تاريخ كني�سة الأر�س املقّد�سة« اّلذي كتبه الربوفي�صور 
اأع�صاء  اأحد  بالرّتجمة  قام  )وقد  العربّية  اللّغة  اإىل   Friedrich Heyer
ف�صال  العربّية  الّطبعة  يف  كتبت  ولقد  غزالة(،  اأبو  فهد  ال�ّصّيد  كني�صتنا 

ال عن الو�صع احلايل لكني�صة فل�صطني. مف�صّ
كتاًبا  كان  العدالة«  لأجل  جمتمع  ون�سال  الأر�س  مل�سادرة  توثيق  ظاهر:  »كرم  جـ( 
ة اأحد اأع�صاء  اآخَر كتبته مب�صاعدة Laura Ohlson. وقد رّكزت على ق�صّ
كني�صتنا. وقد مّت ن�رشه يف �صوي�رشا واآمل اأْن يتّم ن�رُشه قريبا بالّلغة الإجنليزيّة. 
موؤمترات  عّدة  يف  اأ�صارك  واأْن  اأتكّلم  اأْن  املا�صية  ال�ّصنة  خالل  متّكنت  لقد   )9

واأحداث مهّمة:
الوليات  يف  خمتلفة  لطوائف  حما�رشات  نلقي  واملطران  اأنا  كنت  اأّيار  ففي   
العاملّي  امل�صيحّي  املوؤمتر  يف«  حما�رشة  اأُلقيت  حزيران  �صهر  ويف  املّتحدة. 
�صهر  ويف  املقّد�سة«،  الأر�س  يف  الّلوثريّة  »التّجربة  عن  املقّد�صة«  الأر�س  يف 
يف  امل�سيحّي«  »احلوارالإ�سالمّي  عن  الّلقاء  مركز  يف  وتكّلمت  �صاركت  اآب 
الّلوثرّي  لالحّتاد  الّن�صوّي  املوؤمتر  �صاركت يف  ال�ّصهر  نف�س  القد�س، وخالل 
النّظر  وجهة  من  املقّد�س  الكتاب  يف  »الأر�س  ق�صّية  عن  ورقة  وقّدمت  العاملّي 
الفل�سطينيّة«، ويف �صهر اأيلول ذهبت اإىل قرب�س اإىل لقاء الاّلهوتّيني امل�صيحّيني 
مع قادة احلركات الإ�صالمّية حيث تكّلمت عن مو�صوع: »�سلطة الّدين كقّوة 
للتّغيري«. ويف اأيلول اأي�صا تكّلمت يف منتدى Nuerenberger اخلام�س عن 
»امل�رشوع العاملّي يف الرّتبية«، ويف �صهر ت�رشين اأّول األقيت حما�رشة يف اأكادميّية 
)Locum( عن »الأ�سوليّة يف الع�رش احلديث«، ويف موؤمتر يف )Bad Boll( يف 

اأملانيا عن »الاّلهوت يف ال�ّسياق الفل�سطينّي«
يف �صهر كانون اأّول، دعت وزارة اخلارجّية الّنويجّية جمموعة من الاّلهوتّيني   
امل�صلمني واليهود وامل�صيحّيني )واأنا من �صمنهم( اإىل احتفال توزيع جائزة نوبل 

لل�ّسالم يف اأو�سلو.
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لقد اأم�صيت الأ�صهر الّثالثة املن�رشمة يف معهد Hartford لاّلهوت يف ولية   
املنظور  من  امل�صيحّية  الإ�صالمّية  الق�صايا  عن  باأبحاث  اأقوم  كونيكتكت 

ال�ّصياقّي. واآمل اأْن اأمتكن من ن�رش هذا البحث يف ال�ّصنة القادمة.

1995
لل�ّصنة الّتا�صعة جنتمع يف الوقت اّلذي ل يزال فيه ال�ّصالم العادل بعيد املنال.   
لقد كان العام املا�صي مليئا بالأفراح والأحزان العظيمة. فالأّول مّرة منذ 29 �صنة 
متّكنا من الحتفال بعيد امليالد حتت ال�ّصلطة الفل�صطينّية وذلك بعد اإعادة انت�صار 
اجلي�س الإ�رشائيلّي يف 21 كانون اأّول. لقد كان هذا وقت فرح اأ�صبه مباأدبة عر�س، 

ولكّن مثل اأّي زواج، فاإّن احلياة اليومّية الّتي تلي هي الّتي تقّرر جناحه.
كان  وقد  بطيء.  احلقيقّي  الّتغرّي  دليل  كان  النت�صار،  اإعادة  من  فبالّرغم   
اإيقاف  يغئال عامري هو  ا�صمه  اأُ�صويّل يهودّي  يد  اغتيال رابني على  الهدف من 
النتخابات  اأظهرت  وقد  ذلك.  يف  ينجح  مل  لكّنه  ال�ّصالم،  اجّتاه  اجلهود 
الفل�صطينّية الّتي حدثت يف كانون ثاين اأنَّ غالبّية الفل�صطينّيني ي�صّوتون لل�ّصالم. 
ولّيني عرفات �رشعّية د�صتورّية  وقد اأعطت نتائج النتخابات وح�صور املراقبني الدَّ
وعاملّية. ولكن قاَطَع عملّيَة الّتوّجِه هذه نحو احلكم الّذاتي، وب�صكل مفاجئ، 
�صل�صلُة تفجريات قام بها اجلناح الع�صكرّي حلما�س. لقد كان كلٌّ من يغئال عمري 
واجلناح الع�صكرّي حلما�س مدفوعني بقناعات دينّية متطّرفة. فقبل �صنتني، وبعد 
اإىل  للّتعاون  الّتن�صيق  جلنة  انتباه  لفتنا  جول�صتاين،  باروخ  يد  على  اخلليل  جمزرة 
ب الّدينّي وطلبنا منهم اإعادة الّتفكري يف بع�س القناعات الّتوراتّية  ظاهرة الّتع�صّ

والّدينّية؛ فقد قلنا يف تقرير 1994:
ملن  َّه  وأن آخرين،  دينّيني  وأبطال  وشمشون  يشوع  قصص  تقييم  ُيعاد  أْن  »يجب 
الّتقاليد  الّتوحيديّة، والّتأكيد على  الّديانات  الّتقاليد اخلطيرة في  ُتلغى  أْن  الّضرورّي 
الّشمولّية إلحالل الّسالم احلقيقّي في املنطقة.« يجب أْن ال تنجح جهود اجلماعات 

اجلماعّي  العقاب  يستمّر  ال  أْن  يجب  وكذلك  للّسالم.  أمل  أّي  تدمير  في  املتطّرفة 
يعتمد  الغربّية وغّزة. إنَّ مستقبل كلٍّ من إسرائيل وفلسطني  الّضّفة  للفلسطينّيني في 

على اتّخاذ خطوات جريئة في األشهر القادمة إليجاد حلٍّ سلمّي وعادل.
حركتني  املا�صية  ال�ّصنة  �صعوبات  خلقت  لقد  الندماج:  واإعادة  الهجرة   )1
وم�صادرة  ال�ّصيا�صّي  الّتوّتر  فاإنَّ  ناحية  فمن  طائفتنا.  اأع�صاء  بني  متناق�صتني 
بالهجرة.  ِجّديًّا  يفّكروا  اأْن  اإىل  الكثريين  دفعت  قد  والإغالقات  الأرا�صي 
والبع�س منهم ي�صتعّدون الآن لعمل ذلك. اإنَّ الكثري من الأرا�صي الّتي متّت 
م�صادرتها تعود ملكّيتها مل�صيحّيني، وهذا يرتك خياراٍت اأقلَّ للعائالت الّتي 
فاإنَّ  الأرا�صي  اإىل م�صادرة  وبالإ�صافة  ها.  نف�صَ َن  هنا وتكوِّ ت�صتقرَّ  اأْن  تريد 
جورج  كني�صتنا.  يف  �صخ�صيٍّ  ب�صكل  ملمو�ًصا  اأ�صبح  قد  ال�ّصيا�صّي  الّتوّتر 
خ�رش25 عاما، انتزع من بيت عائلته و�ُصِجَن قبل يومني من اإعادة انت�صار 
اجلي�س الإ�رشائيلّي. وبعد تدمري اأ�صياء كثرية يف بيت عائلته �صجن ملّدة ثالثة 
َدت حمكومّيته ثالثة اأ�صهر اأخرى  اأ�صهر دون اأْن توّجه اإليه اأيّة تهمة. وقد ُمدِّ
من  كونها جزًءا  ت�صتمرُّ يف  الّتوّترات  هذه  اإنَّ  تهمة.  اأّية  توجيه  دون  اأي�صا 

حياة طائفِتنا.
ال�ّصباب  الفل�صطينّيني  الّلوثريّني  من  الكثريين  فاإنَّ  الأخرى،  الّناحية  ومن   
يرجعون بعد اإكمال درا�صتهم يف اخلارج. ونحن ن�صّجُع عودَتهم، وندعُمهم 
يف عملّية اإعادة الندماج. وعلى املدى البعيد فاإنَّ بقاء هوؤلء الأفراد اأو عدمه 

يعتمد على ثالثة عوامل: 
اأّوًل: ال�صتقرار يف املنطقة وعالقة مبنّية على العدل مع اإ�رشائيل.  

ثانياً: قدرة ال�ّصلطة الفل�صطينّية على اإ�رشاك ال�ّصباب اّلذين يعي�صون هنا واإعادة   
دمج اأولئك الّذين يعودون من اخلارج يف املجتمع، واأخريا فاإنَّ دور الكني�صة 
ا. وهذا العامل الأخري �صيكون بوؤرة  يف تزويد هوؤلء ال�ّصباب بروؤية ُمِهمٌّ جدًّ

خدمتنا يف الأ�صهر وال�ّصنني القادمة.
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كانوا  وقد  العام،  لهذا  الّتثبيت  �صّف  يف  طاّلب  �صبعة  هناك  ال�ّسبيبة:  عمل   )2
يجتمعون منذ �صهر اأيلول. ونحن ناأمل اأْن يتّم تثبيُتهم جميًعا يف �صهر متّوز. 
لقد  واجلليل.  القد�س  اإىل  رحالت  على  ن�صاطاتهم  بع�س  ا�صتملت  وقد 
املعّلمة  بف�صل  وذلك  اأ�صبوع،  كّل  باأمانة  غار  لل�صّ الأحد  مدر�صة  ا�صتمّرت 
�صافرت  فقد  ال�ّصبيبة،  تبادل  برنامج  من  واأي�صا كجزء  ار.  ن�صّ كيتي  ال�ّصّيدة 
اأربُع جمموعات من ال�ّصباب وال�ّصاّبات اإىل اأملانيا هذه ال�ّصنة ويف الوقت ذاته 

زاَرنا العديُد من ال�ّصباب الأملان.

ولّية يف  الدَّ الّندوة  لدار  الّر�صمّي  الفتتاح  متَّ  لقد  وليّة:  الدَّ النّدوة  دار  افتتاح   )3
28 اأيلول �صنة 1995، وكان اأّول ن�صاطاتها ا�صت�صافة موؤمتر عن الاّلهوت 
ومنذ  واأملان.  فل�صطينّيون  وباحثون  لهوتّيون  عقده  ال�ّصياقّي  الفل�صطينّي 
عن موا�صيع مثل  ذلك الوقت عقدت حلقات نقا�س قبل وبعد عيد امليالد 
اإعادة النت�صار والنتخابات. وقد ت�صّكلت اأي�صا جمموعة ع�صٍف ذهنيٍّ من 
ال�ّصّكان املحّلّيني والأجانب، جتتمع مّرة كلَّ اأ�صبوعني ملناق�صة موا�صيع حالّية 
متنّوعة. ويف الوقت ذاته ي�صتمّر بيت اأبو جربان يف ا�صتقبال اأفواج ال�ّصياحة 
والأدب  الّلغة  يف  درو�س  اإعطاء  ويتّم  اأخرى،  واأفواج  الأملان  من  البديلة 
الأملايّن للمجتمع. وت�صمل الإ�صافات اجلديدة على الّطاقم جيهان هّوا�س، 

تانيا تباره، الّدكتورة نهى خوري والّدكتورة خلود اأبوديّة.

يف  رون  »متجذِّ العام:  هذا  جديدين  كتابني  ن�رش  متَّ  لقد  جديدة:  من�سورات   )4
الأر�س املقّد�سة »وهو متوّفر بالّلغة الأملانّية. وهو الكتاب الأّول الّذي عمل 
ولهوتّيون.  ولوثريّون،  كاثوليك  وفل�صطينّيون،  اأملان  علمانّيون  معا  فيه 
واأي�صا كتاب »اأنا فل�سطينّي« اّلذي متّْت ترجمته اإىل الّلغة الإجنليزيّة من الأ�صل 
اأيّار 1995. وكان  �صهر  Augsburg Fortress يف  الأملايّن ون�رشته مطبعة 

الكتاباِن ناجحنْيِ متاما.
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اأر�صلهم ق�صم  ال�ّصنة ثالثة متطّوعني  لقد كان عندنا هذه  اأجانب:  متطّوعون   )5
الّدكتور  عا�س  لقد  اأمريكا.  الّلوثريّة يف  الإجنيلّية  للكني�صة  العاملّية  الإر�صالّية 
Fred & Gloria Strickert يف بيت اأبو جربان من �صهر ت�رشين اأّول حّتى 
�صهر �صباط. وقد �صاعد كالهما يف العمل يف النُّزل ودار الّندوة. واإ�صافة اإىل 
ذلك فاإنَّ Gloria وهي ُمر�ّصحة للخدمة ال�ّصما�صّية كتبت كتاًبا عن الأكالت 
 Fred ا الفل�صطينّية الّتقليدّية �صيكون متوّفرا خالل الأ�صهر القليلة القادمة. اأمَّ
وهو بروفي�صو يف كّلّية Wartburg فقد كان يعمل مع الِق�ّس مرتي الّراهب 
على كتاب عن ال�ّصياحة البديلة لبيت حلم، و�صيتمُّ ن�رُشه خالل ال�ّصنة القادمة. 
Beth Maeker وهي متدّربة يف معهد الاّلهوت يف معهد لهوت لوثر يف 
ميني�صوتا وقد تطّوعت يف كلٍّ من دار الندوة وكني�صة امليالد. ففي الكني�صة 
ون�صاطات  الّذهنّي  الع�صِف  جمموعة  اجتماعات  تنظيم  يف  ت�صاعد  كانت 

باحّية. الّتثبيت. وقد قامت بالوعظ مّرتني يف خدمة الأحد ال�صّ

الّطائفة مع عائالتهم  اأع�صاء  من  داأبت جمموعة  لقد  النّ�ساطات الجتماعيّة:   )6
وكانوا  الة.  وال�صّ للّت�صلية  ال�ّصبت  يوم  م�صاء  منتظم  ب�صكل  الجتماع  على 
يف بع�س الأحيان يتناولون وجبة طعام مع بع�س، ويف اأحيان اأخرى كانوا 
يلعبون لعبة الّتمبول. وكانوا ي�صتمعون اإىل املو�صيقا، وكانت هناك حما�رشات 

يف بع�س الأحيان. ولقد اأثبت هذا اأنَّه وقت ثمني لالجتماع.

موؤمترات َدوليّة: لقد �صاركت وتكّلمت يف ال�ّصنة املا�صية يف عّدة موؤمترات   )7
عاملّية: يف هولندا ويف موؤمتر عقده جمل�س الكنائ�س يف هولندة عن »ال�ستمراريّة 
لل�ّصوؤون  العاملّي  الّلوثرّي  الحّتاد  موؤمتر  تايوان ويف  ال�ستمراريّة«. يف  وعدم 
مدر�صة  يف  ال�ّصويد  ويف  اآ�سيا«،  يف  للكني�سة  ال�ّسيا�سّي  »الكيان  عن  الآ�صيوّية 

�صتوكهومل لاّلهوت عن »الكني�سة والكتاب املقّد�س واإ�رشائيل«.

�صهر حزيران  الكني�صة يف هامبورغ يف  يوم  لقد لقى  الأملانيّة:  الكني�سة  يوم   )8
جناحا عظيما. فالأّول مّرة توافق الّلجنة الّتنفيذيّة ليوم الكني�صة اأْن حتجز قاعة 

الّنهار  بداأ  وقد  الفل�صطينّي.  ال�ّصياقّي  الاّلهوت  لق�صّية  كاماًل  ويوًما  كاملة 
بَدْر�ٍس يف الكتاب املقّد�س قّدمه الق�ّس د. مرتي الّراهب عن الو�صايا الع�رش، 
تبعه عرو�س خمتلفة قّدمتها ت�صع ن�صاء من مركزنا النِّ�ْصوّي، ثمَّ عر�س قّدمته 
�صعادة ال�ّصّيدة انت�صار الوزير تاله وجبة غداء فل�صطينّية حلوايل 300 �صخ�س. 
ويف بعد الّظهر كانت هناك حلقة نقا�س ا�صرتك فيها متكّلمون خمتلفون مثل 
الربوب�صت ال�ّصابق Friedrich والربوفي�صور Ottmar Fuchs. واخُتِتَم اليوُم 
اليوم،  �صارك2000 �صخ�س يف هذا  Huber. ولقد  املطران  تراأَّ�صه  بقّدا�س 
للم�صيحّيني  الأهّم  احلدث  هذا  كان   ،94 �صنة  العاملّي  الة  ال�صّ يوم  وبعد 

الفل�صطينّيني يعقد يف اأملانيا. 
ونختتم هذا باآية ال�ّصنة من �صفر مراثي ارميا )3:22(: »من اإح�سانات الّرّب   

اأنَّنا مل نَْفَن لأنَّ َمراحَمه ل تزول«. 
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1996
مدر�سة الأحد: ي�صتمّر برنامج مدر�صة الأحد لالأطفال يف الّنمو وفيها اأكرث من   )1
90 طفاًل. وقد ان�صّمت معّلمتان جديدتان: نيلي اأبو عيطة وناهدة ثلجّية. 
اأ�صابيع.  �صّتة  يفّية ملّدة  ال�صّ اأْن نقّدم برنامج املدر�صة  �رَشَّنا  يف �صيف 1996 

وقد �صارك بهذه املدر�صة 63 طالًبا.
ار  عمل ال�ّسبيبة: ل يزال عمل ال�ّصبيبة يتقّدم ب�صكل ُمْر�ٍس. وال�ّصّيد طوين ن�صّ  )2
م�صوؤول عنه؛ لأنَّه ب�صكل ر�صمّي هو طالب يف كّلّية الكتاب املقّد�س. واأي�صا 
كجزء من برنامج تبادل ال�ّصباب، �صافر فريقان من ال�ّصباب يف ال�ّصنة املا�صية 

اإىل اأملانيا وبراغ.
�صارك فريق من 15 �صابًّا و�صاّبة ثمانية منهم فل�صطينّيون و�صبعة اأملان ممّثلني   
اأّول 1995 حّتى 6  الفرتة بني 27 كانون  اأيَّام يف  ملّدة ع�رشة  ال�ّصبيبة  عن 
كانون ثاين �صنة1996 يف ندوة تبادل ال�ّصباب. وقد نّظم هذه الّندوة كلٌّ من 
ولّية يف بيت حلم وكني�صة امليالد الّلوثريّة وLAKISA )منّظمة  دار الّندوة الدَّ
كني�صة بروت�صتانتّية يف جنوب اأملانيا تعمل مع طاّلب املدار�س( وقد رّكزت 
الّندوة على الّتبادل الّثقايّف لل�ّصباب وحت�صري ال�ّصباب لتويّل اأدواٍر قيادّية كّل يف 
جمتمعه. ويف الفرتة بني 19-31 اأّيار 1996 ا�صت�صافت املجموعة الأملانّية 
اأملانيا. وكان من بني  �صتوتغارت وبالوبيورن يف  الفل�صطينّية يف  املجموعة 
و»اأ�صاليب  العرقّية«  والّنزعة  ب  »الّتع�صّ املوؤمتر:  يف  نوق�صت  الّتي  املوا�صيع 
ال�ّصباب يف مواجهة العمل« و»ديناميكّيات املجموعة« و»تخطيط الربامج 
لتبادلت  ال�ّصباب  حت�صري  متَّ  متر  املوؤ  هذا  ح�صور  طريق  وعن  وت�صكيلها« 
املتوا�صل  املركز  املوؤمتر هو جزء من جهد  امل�صتقبلّية. وهذا  العاملّية  ال�ّصباب 
تعزيز  واأي�صا  الفل�صطينّية  وال�ّصبيبة  الأملانّية  ال�ّصبيبة  بني  الّتفاهم  ج�صور  لبناء 

القيادة ال�ّصاّبة.

وال�ّصبيبة  اأملانيا   - نومربغ  �صبيبة  بني  الّثالث  الّلقاء  هو  والّذي  براغ  وموؤمتر   
الّثنائّي  الجتماع  عقد  وقد  بلد حمايد.  يعقد يف  موؤمتر  اأّول  هو  الفل�صطينّية 
الأّول �صنة 1994 عندما زارالِق�ّس كري�صتيان فورمان )من الكني�صة الإجنيلّية 
الّلوثريّة يف نومربغ( بيت حلم مع جمموعة من ال�ّصباب حيث اأقاموا يف ُنُزل 
اأبو جربان. وتال هذا املوؤمتَر موؤمتٌر اآخُر عقد يف نومربغ. وعقد املوؤمتر الّثالث 
يف براغ يف اجلمهوريّة الّت�صيكّية من 20-30 متّوز �صنة1996. والهدف 
من وراء هذا املوؤمتر، كما هو يف املوؤمترْيِن ال�ّصابقني، هو تقوية العالقات ما 
براغ  برنامج موؤمتر  ا�صتمل  �صبيبة بيت حلم و�صبيبة مدينة نومربغ. وقد  بني 

على حما�رشات واجتماعات ونقا�س ورحالت زيارة معامل املدينة.

يوم الكني�سة امل�سكويّن يف بيت حلم: لأّول مّرة يقوم يوم كني�صة القد�س، وهو   )3
رقاد  ودير  بالأملانّية  الّناطقني  الفادي  كني�صة  اأع�صاء  بني  م�صكويّن  حدث 
الّلوثريّة يف  الإجنيلّية  امليالد  العذراء، بعقد بع�س جل�صاته يف كني�صة  ال�ّصّيدة 
الكاثوليك.  الّروم  فيه كني�صة  �صاركت  ولّية. وقد  الدَّ الّندوة  بيت حلم ودار 
وت�صّمن احلدث ندوة عن ق�صّية اأْن تكون م�صيحيًّا يف جمتمع اإ�صالميٍّ واّلذي 
اأداره الربوب�صت رونيكر. وبعد الّندوة انق�صم احل�صور اإىل جمموعات نقا�س. 
اأُقيمت �صالة م�صكونّية يف كني�صة امليالد الإجنيلّية الّلوثريّة وتال  وبعد ذلك 
ا  عر�صً ال�صتقبال  حفل  ت�صّمن  وقد  احل�صور.  جلميع  ا�صتقبال  حفل  ذلك 

مو�صيقيًّا قّدمه عازف البيانو ال�ّصّيد وليام قنواتي من بيت حلم.

 )COCOP( للّتعاون  الّتن�صيق  للجنة  اجتماع  اآخر  يف  الكلمة:  دار  م�رشوع   )4
بخ�صو�س  اقرتاحا  الّراهب  مرتي  د.  الِق�ّس  قّدم   ،1996 اأيَّار  يف  املنعقد 
والّثقافّية.  الّدينّية  للّدرا�صات  فل�صطني  اأكادميّية  اأو  الكلمة  دار  تاأ�صي�س 
ولّية يف بيت  الدَّ الّندوة  امتداد طبيعّي لعمل دار  الكلمة هو  وم�رشوع دار 
اأنَّه م�رشوع للكني�صة  تبّني هذا امل�رشوع على  الكن�صّي  حلم. وقّرر املجل�س 
الكني�صة  قّررت  اأوىل،  وكخطوة  وفل�صطني.  الأردّن  يف  الّلوثرّية  الإجنيلّية 
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الأكادميّية.  لبناء  الأر�س  تقّدم  اأْن  وفل�صطني  الأردّن  يف  الّلوثريّة  الإجنيلّية 
وكان هناك دعم حكومّي حما�صّي لهذا امل�رشوع، فقد عقد اجتماع ملّدة 
�صاعة مع الّرئي�س عرفات يف اأريحا يف 27 ت�رشين ثاين �صنة 1996. وقد 
اأبدى الّرئي�س عرفات حما�صا كبريا لهذا امل�رشوع. وح�رش هذا الجتماع 
مرتي  د.  والِق�ّس  راينكر  والربوب�صت  ار  ن�صّ نعيم  واملطران  كوبلر  ال�ّصّيد 
ال�ّصّيد  حلم  بيت  حمافظ  اأبدى  وقد  م�صّلم.  �صامي  والّدكتور  الّراهب 
الأكادميّية  و�صتقّدم  امل�رشوع.  لهذا  دعمهما  حلم  بيت  وبلدّية  اجلعربي، 

ثالثة برامج:
الّدرا�صاِت الّدينّيَة والّثقافّية  اأ ( 

ب( برنامَج لهوٍت �صياقّي
جـ( مركًزا للمو�صيقا والفّن

بها.  البدء  مّت  قد  الأوىل  املرحلة  عديدة.  مراحل  على  امل�رشوع  تطبيق  و�صيتّم   
وهذه املرحلة هي ترميم عمارة مدر�صة بيت حلم الّلوثريّة والّتي �صتتحّول اإىل 
مركز للمو�صيقا والفّن. و�صيتّم النتهاء من و�صع املخّطط الهند�صّي الكامل 
موقع  اإىل  املدر�صة  و�صتنتقل  ني�صان1997  �صهر  نهاية  مع  العمارة  لرتميم 

جديد.

املرحلة الثّانية املتعّلقة ببناء باقي الأكادميّية قد بداأت اأي�صا. وقد كان املهند�س 
الهند�صّي  الّت�صميم  بعمل  كّلف  الّذي  بورتوغي�صي،  باولو  الربوفي�صور 
لالأكادميّية قد زار فل�صطني يف بداية �صهر ني�صان �صنة 1997، واأثناء وجوده 
هنا زار مواقع خمتلفة ممكنة لبناء باقي اأق�صام الأكادميّية. ومن بينها كان جبل 
الفل�صطينّية،  ال�ّصلطة  اأّية حال، فهذا املوقع هو حتت �صيطرة  اأبو مرير. على 
مالك  اإىل  اجلبل  هذا  اإعادة  املمكن  من  كان  اإْن  لروؤية  جارية  واملفاو�صات 
الأر�س ال�رّشعّي. وكان اخليار الّثاين للموقع اّلذي زاره البوفي�صور بورتوغيزي 

هو موقع طاليطا قومي يف بيت جال.

1997
التّح�سري ل�سنة 2000

»بيت حلم  اإنَّ  العنوان حيث  هذا  ال�ّصنوّي حتت  الّتقرير  هذا  َم  اأُقدِّ اأْن  اأودُّ   
2000« هي مركز كرازتنا وعملنا.

يفّية لعام 1997 ملّدة خم�صة اأ�صابيع وقد  يفيّة: ا�صتمّرت املدر�صة ال�صّ املدر�سة ال�سّ
 Renate :صارك فيها 65 طفال و12 معّلًما ومعّلمة، ومتطّوعتان اأملانّيتان هما�
 .2000 حلم  »بيت  ال�ّصنة  هذه  عنوان  وكان   .Miriam Happekو  Heicke
وقد اأبرزت ق�ص�س الكتاب املقّد�س واملو�صيقا والفّن معامل هذه العنوان من عّدة 
َنَواٍح. واأُقيم احتفاٌل وَمعِر�ٌس عند انتهاء املدر�صة ح�رشهما اأهايل الأطفال وبع�س 

ل متوّفر عند الّطلب.  اأع�صاء الّطائفة. يوجد تقرير ُمطوَّ
الفرتة ما بني 5-24 من �صهر حزيران، نّظمت  اأملانيا: خالل  اإىل  املعّلمني  زيارة 
يف   Wilhem-Loehe مدر�صة  مع  بالتّعاون  حلم  بيت  يف  ولّية  الدَّ الّندوة  دار 
تربويّة  زيارة  الّتواأمني«  املدينتني  حلم  بيت   - »كولون  وجمعّية   Nuerenburg
الهدف من  اأملانيا. وقد كان  اإىل  بيت حلم  الّلوثرّية يف  الإجنيلّية  املدر�صة  ملعلمي 
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Nurenburg من  بيت حلم ومدر�صة  مدر�صتنا يف  بني  ما  الّروابط  تقوية  الّزيارة 
ناحية ومن ناحية اأخرى لإعطاء املعّلمني الفر�صة لزيارة مدار�س خمتلفة يف اأملانيا 
تطّبق مفاهيم واأ�صاليب تربوّية حديثة. وكانت هناك ثالث حمّطات َتَوقٍُّف خالل 

هذه الّرحلة:
بزيارة عّدة موؤ�ّص�صات  قاموا  املحّطة الأوىل كانت يف مدينة كولون حيث   
Nuerberg حيث ا�صت�صافت عائالُت معلمي  تربويّة، واملحّطة الثّانية كانت يف 
من  املعّلمون  متّكن  وهناك  حلم،  بيت  من  املعّلمني   Wilhem-Loehe مدر�صة 
فوف، وكذلك عّدة موؤ�ّص�صات تربويّة للكبار يف بفاريا. وكان من  ال�صّ زيارة 
اأبرز اأحداث يف هذا اجلزء من الّرحلة زيارة مدر�صة لالأطفال اّلذين يعانون من 
 Johannes ال�ّصما�س  ا�صت�صاف  الأحد  يوم  Brechtesgarden. ويف  الّربو يف 
Leipzig حيث ح�صل  كان  الّرحلة  من  الثّالثة  واملحّطة  املجموعة.   Friedrich
مدر�صة  وهي   »»Evangelisches Schulzentrum زيارة  الأّول  َحَدثان: 
اأملانيا، والّثاين كان ال�صرتاك يف يوم الكني�صة  ُبنيت بعد توحيد �صطري  اإجنيلّية 

الإجنيلّية.
لقد كانت هذه الّزيارة خطوة نحو تطوير اأفكار جديدة وحت�صري املعّلمني   

يف بيت حلم للمدر�صة الّنموذجّية املخّطط لها يف بيت حلم.
تبادل ال�ّسبيبة مع اأملانيا: قام فريقان من �صبيبتنا )ُمكّونان من 16 فردا( برحلتني اإىل 

.Meissen و Cologne واأخرى اإىل Hessen اأملانيا، واحدة اإىل
مع  الّلوثريّة  امليالد  كني�صة  احتفلت   ،1997 �صنة  اأيّار   18 يف  �سقيقة:  طوائف 
 Maichingen واأع�صاء الكني�صة الإجنيلّية يف مدينة Reinhard Troester الق�ّس
بهذه  ار  ن�صّ نعيم  املطران  العظة  األقى  لتاآخيهما. وقد  العا�رشة  ال�ّصنويّة  بالّذكرى 
الأخرى  اإىل  الواحدة  الّطائفتني  قّدمت كلٌّ من  املنا�صبة، وكعالمة على �رشاكتنا 
الة بحفل ا�صتقبال ح�رشه اأكرث من  طقم اأواين الع�صاء الّربايّن، واختتم احتفال ال�صّ

100 �صخ�س.

ويف يوم الأحد 5 ت�رشين اأّول، والّذي ت�صادف مع عيد ال�ّصكر، ا�صت�صافت   
ولية  يف  بول�صون  يف  الّلوثريّة  الح  ال�صّ الّراعي  كني�صة  من  فوجا  امليالد  كني�صة 
مونتانا يف الوليات املّتحدة بقيادة الق�ّس Paul Rowold. ونتيجة لهذه الّرحلة 

مَنَْت عالقة اأخّوة بني الّطائفتني.
مبرور  قريب  عّما  حلم  بيت  مدينة  حتتفل  �صوف   :2000 حلم  بيت  م�رشوع 
2000عام على امل�صيحّية. وقد كانت هناك اأفكار عديدة بخ�صو�س ما يجب 
تاأهيل  اإعادة  على  نوؤّكد  اأْن  البداية  منذ  روؤيتنا  وكانت  املنا�صبة.  هذه  يف  عمله 
غط من  اأُ�صارك يف ال�صّ اأنا �صخ�صيًّا  املدينة القدمية. ويف ال�ّصنتني املا�صيتني كنت 
الأملانّية  واحلكومة  ال�ّصويديّة  احلكومة  من  كلٌّ  تبّنت  وقد  الق�صّية.  هذه  اأجل 
هناك  اأ�صبح  وبذلك  املدب�صة.  و�صاحة  املهد  �صاحة  بني  ما  املنطقة  كامل  ترميم 
توا�صل ما بني كني�صة املهد والكني�صة الّلوثرّية، ونتيجة لذلك؛ فاإنَّ امل�صاحة الّتي 
�صيقوم ال�ّصّياح بزيارتها عند قدومهم اإىل بيت حلم �صوف تتو�ّصع، ومن املتوّقع 
اأْن ت�صبح كني�صتنا يف بيت حلم جزًءا منتظما من الّطريق اّلذي �صي�صلكه ال�ّصّياح 

لدى زيارتهم لبيت حلم.
دليل بيت حلم: تقوم دار الّن�رش Palmyra يف هايدلربغ حاليًّا بطباعة ُكتيِّب دليل 
اأنا والربوفي�صور  بالّلغتني الإجنليزيّة والأملانّية. وقد كتب هذا الكتاَب  بيت حلم 
ور  Fred Strickert من كّلّية Wartburg يف الوليات املتّحدة. وقام باأخذ ال�صّ
ر الأرمنّي Garo Nelbedian. ويتناول هذا الكتاب تاريخ مدينة بيت حلم  املُ�صوِّ

ويعطي انطباعا عن ثقافة وحياة �صّكانها.
ثالثة  منذ  مقيم عندنا  فّنان  Jan Peter Hample هو  الأملايّن  الفّنان  مقيم:  فناّن 
القبو  بالّر�صم على �صقف وجدران  باأْن يقوم  اأ�صهر، وقد ترّبع مبهارته وموهبته 
الّذي �صيكون ق�صما من مركز الفنون واحِلَرف الّذي �صيفتتح يف عيد امليالد �صنة 

1998 كق�صم من م�رشوع دار الكلمة.
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ل اأبو جربان: افتتح ُنُزل اأبو جربان يف عيد امليالد �صنة 1992، واأ�صبح م�رشوعا  نمُزمُ
ا للّدخل لكني�صتنا. ولكن ب�صبب عدم ال�صتقرار ال�ّصيا�صّي يف املنطقة  رئي�ًصا ُمِدرًّ
يف ال�ّصنتني املا�صيتني فاإّن ن�صبة النَُّزلء الّتي و�صلت �صنة 1995 اإىل حوايل %50 
قد انخف�صت اإىل 24% �صنة 1996 واإىل ن�صبة 25% �صنة 1997. وكان معّدل 
الإلغاء يف كّل �صنة حوايل 18% وبذلك بلغت خ�صارتنا املالّية حوايل 50.000 
اأنَّ ن�صبة النَُّزلء �صرتتفع اأكرث  اأيّة حال فاإنَّنا ناأمل  دولر اأمريكّي يف ال�ّصنة. على 
خالل احتفالت بيت حلم 2000، اأْي 1999-2001. ومن اأجل الّتخطيط 
ال�صرتاتيجّي يبقى ال�ّصوؤال: كم َمرفًقا من َمرافق النُُّزل ميكن لكني�صتنا اأْن تتعامل 
معها؟ حيث اإنَّ جميع الأفواج تاأتي عن طريق الّت�صالت ال�ّصخ�صّية ولي�س عن 

طريق وكالت ال�ّصياحة وال�ّصفر.

عمارة ال�ّساحة ال�رّشقية: لقد كان هذا امل�رشوع على قائمة الّطلبات الّتكميلّية منذ 
ولّية  �صنة 1993. ويف �صنة 1994متكنت CSM عن طريق الوكالة ال�ّصويدّية الدَّ
للّتطوير )�صيدا( اأْن جتمّع الأموال لبدء اأعمال البناء. وُيتوّقع اأْن ينتهي العمل يف 
امل�رشوع )الّذي تبلغ كلفته الإجمالّية 150.000دولر اأمريكّي( يف نهاية هذا 
مرًتا  الأّول 72.14  الّطابق  م�صاحة  وتبلغ  العمارة من طابقني.  وتتاأّلف  العام. 
الّطابق  اإ�صافّية حتته م�صاحتها 120 مرًتا مرّبًعا. وتبلغ م�صاحة  مرّبًعا مع خمازن 
الّثاين اأي�صا 72.14 مرًتا مرّبًعا وهو يتكّون من ثالث غرف. وقد مّت اإ�صتعمال 
ولّية. وهناك  الّطابق الّثاين للمعهد الوطنّي للمو�صيقى بالّتعاون مع دار الّندوة الدَّ

73 طفال م�صّجلون يف معهد املو�صيقا وي�صتفيدون من براجمه.

اأّما بخ�صو�س الّطابق الأّول فقد كانت الفكرة الأ�صلّية اأْن يتّم تاأجري الّدكاكني 
عب  ال�صّ اأ�صبح من  بئر حتته،  اكت�صاف  مّت  اأْن  بعد  الثالثة كلٌّ على ِحدة. ولكن 
تاأجري كّل دكان وحده، واإ�صافة اإىل ذلك فاإنَّ امل�صاحة املحيطة به اأعلنتها بلديّة 
 GTZبيت حلم �صارعا للم�صاة �صيتّم و�صعه على طريق ال�ّصياحة، و�صتقوم �صيدا و
بتاأهيلة. واأخريا، فاإنَّ امل�صاحة اّلتي بجانب الّدكاكني �صوف تكون جزًءا من كلية 

لها وزارة اخلارجّية الفنلنديّة  دار الكلمة الّتي �صرتّكز على املو�صيقا والفّن واّلتي مُتوِّ
وكني�صة اإر�صالّية ال�ّصويد. لذلك، و�صيقوم دّكان الفنون واحِلَرف ببيع قطع الفّن 
واحِلَرف امل�صنوعة بيد فّنانني وِحَرفيني حمّلّيني اإذا ما توافرت الأموال. و�صيفتتح 

الّدكان يف عيد امليالد 1998.

1998
لقد كانت �صنة 1998 �صنة حتّديات عظيمة وفر�س ل تنتهي، وهذي هي   

اأبرز اأحداثها: 
اأ�صابيع وكان مو�صوع  يفّية ملّدة خم�صة  يفيّة: ا�صتمّرت املدر�صة ال�صّ املدر�سة ال�سّ
هذي ال�ّصنة »الُهوّية الفل�صطينّية«. وكانت بع�س اأبرز اأحداثها لهذا العام ق�ص�س 
املدر�صة  هذه  ح�رش  وقد  ال�ّصعبّية.  والأكالت  واملو�صيقا  الفّن  املقّد�س،  الكتاب 
فيها 12 معّلًما ومعّلمة.  �صنة، وعمل  اأعمارهم بني 14-4  65 طفاًل ترتاوح 
 .Renate Heicke هي  واحدة  اأملانّية  متطّوعة  املدر�صة  ه  هذ  �صاركت يف  وقد 
اأهايل الأطفال واأع�صاء من  واختتمت املدر�صة بخدمة �صالة عائلّية �صارك فيها 
ل بالّلغة الأملانّية متوّفر عند  الّطائفة. وتالها َمعِر�س واحتفال. يوجد تقرير ُمف�صّ

الّطلب.
�سّف التّثبيت: بداأ �صّف تثبيت جديد يف بداية �صنة 1988 مع 12 �صابًّا و�صاّبة. 
وقد اأُقيمت ريا�صة روحّية يف �صهر اآب �صنة 1998 تخّللها جولة على خطوات 
ّف. و�صيتّم الّتثبيت يف  امل�صيح ملّدة ثالثة اأّيام، وكانت هذه اأبرز اأحداث هذا ال�صّ

متّوز �صنة 1999. 
كني�صة  بني  ال�رّشاكة  عالقة  متّخ�صت  لقد  الّلوثريّة:  امليالد  كني�سة  اأجرا�س  جوقة 
امليالد  كني�صة  اأجرا�س  جوقة  تاأ�صي�س  عن  وطائفتنا  الأوىل  امل�صيخّية  ايفان�صتون 
الّلوثرّية. فقد زارت كني�صتنا يف �صهر كانون اأّول جوقة اأجرا�س كني�صة ايفان�صتون 
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امل�صيخّية الأوىل بقيادة قائد اجلوقة اندريا هانديل والق�ّس ديفيد هانديل، وقّدمت 
ا. وقد اأُقيمت ور�صة عمل ملّدة اأربعة  عر�صا مو�صيقيًّا ح�رشه اأكرث من 250 �صخ�صً
اأيّام �صارك فيها 12 من اأفراد �صبيبة طائفتنا الّذين تدّربوا على قرع الأجرا�س. وقد 
مّت تقدمي عر�س م�صرتك مذهل ليلة راأ�س ال�ّصنة احتفال بوحدتنا يف امل�صيح. واأُقيم 

عر�س اآخر جلوقة اأجرا�س كني�صة امليالد الّلوثريّة يوم الأحد 18 ني�صان 1999.
وقبل جميء الكني�صة الأخت، ح�رشت ال�ّصّيدة جنوى الّراهب و�صاركت يف   
ور�صة عمل ملّدة �صبعة اأيّام لقيادة جوقة الأجرا�س يف كارولينا ال�ّصمالّية. وهي 

تقوم بقيادة جوقة الأجرا�س منذ كانون ثاين 1999.
اأّول  لبدء  الأجرا�س  ثمانية من  بثالث جمموعات؛  لكني�صتنا  الّترّبع  مّت  وقد   
ليتّم  امليالد  اأولويّة لكني�صة  الأجرا�س هي  اإنَّ جوقة  فل�صطني.  اأجرا�س يف  جوقة 
ا�صتثمارها يف املو�صيقا الكن�صّية. اإنَّ تعميق العالقة بني الكني�صة امل�صيخّية الأوىل 

وكني�صة امليالد هي مثال ممتاز للّطوائف املت�صاركة.
ندوق الّطبّّي: راأت العمدة اأنَّ هناك حاجة لإن�صاء �صندوق طّبّي �صغري؛ لأّن  ال�سّ
هناك الكثري من احلالت املََر�صّية الّتي تهّدد احلياة داخل وخارج طائفتنا وتتطّلب 

عناية طّبّية فوريّة. على اأّية حال؛ فاإّن الغالبّية من تلك احلالت لي�س لديها تاأمني 
لهذا  الأولّية  الأموال  املّتحدة  الوليات  من   Burns عائلة  َمت  قدَّ وقد  �صّحّي. 
ندوق 12 حالة معظمهم من الأطفال  ندوق. وكان امل�صتفيدون من هذا ال�صّ ال�صّ

اأو ال�ّصيوخ.
م�رشوع بيت حلم 2000: يف الّرابع من كانون اأّول 1999 وحّتى عيد الف�صح 
�صنة 2001 �صوف حتدث اأحداث كثرية يف مدينة بيت حلم لالحتفال بالألفّية 
ولّية يف بيت حلم واأكادميّية دار الكلمة هما  الّثانية مليالد ي�صوع، ودار الّندوة الدَّ
�رشيكان رئي�صان يف احتفالت بيت حلم 2000 و�صت�صاركان ب�صكل فّعال يف 

هذه الأحداث.
�صنة  اأملانيا   - هايدلربغ  يف   )Palmyra( الّن�رش  دار  ن�رشت  حلم:  بيت  عن  دليل 
1999 كتيِّبا بعنوان »بيت حلم 2000- املا�صي واحلا�رش« بالّلغتني الإجنليزيّة 
Wartburg يف  Fred Strickert من كّلّية  اأنا والربوفي�صور  قْمنا  والأملانّية. وقد 
 Garo ال�ّصّيد  الأرمنّي  ر  امل�صوِّ ور  ال�صّ بالتقاط  وقام  بتاأليفة،  املّتحدة  الوليات 
الأملايّن  والوزير  عرفات  يا�رش  الّرئي�س  من  كلٌّ  للكتاب  قّدم  وقد   .Nelbedian
ال�ّصابق Hans Juergen Wischnewski. ويتناول الكتاب تاريخ املدينة ويعطي 
الكتاب يف معر�س فرانكفورت  ُعِر�َس  ثقافة وحياة �صكانها. وقد  �صورة عن 
اأي�صا �صمن  اإعالمّية جّيدة. وهو  ا�صتح�صانا كبريا وتغطية  ونال  للكتب  ويّل  الدَّ
ِبيَعت  وقد  النرتنت.  العامل على  م�صتودع كتب يف  اأكرب  اأمازون، وهي  قائمة 
3000 ن�صخة يف اأّول اأربعة اأ�صهر من ن�رشه. والفاتيكان مهتمٌّ بطباعة ن�صخة منه 

بالّلغة الإيطالّية.
على  بت�صميمهم  مدفوعني  العمدة  اأع�صاء  قّرر  لقد  امل�سيحّي:  العربّي  الأدب 
امل�صيحّي.  العربّي  الأدب  بن�رش  يبداأوا  اأْن  لّلوثرّيني  الّروحّي  الّنمّو  ال�صتثمار يف 
متّثل  عظاته  من  عظًة  وع�رشين  اأربًعا  يختار  اأْن  ار  ن�صّ نعيم  املطران  من  وطلب 
�صنوات خدمته ال 24 يف بيت حلم؛ لكي يتمَّ ن�رُشها لت�صبح يف متناول الّنا�س. 
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عن  لوثر  مارتن  كتابي  يرتجم  اأْن  اأبوغزالة  فهد  ال�ّصّيد  تطّوع  ذاته  الوقت  ويف 
حتت  الآن  والكتابان  العربّية.  الّلغة  اإىل  »تعظم«   )Magnificat( وال  الة  ال�صّ

الّطبع.
اإّن هذا يظهر بو�صوح اإمكانات الّنا�س املتقاعدين والّتي ميكن اأْن ت�صتعمل   

مللكوت اهلل.
تركيبة  اأنَّ  يبدو  والع�رشين:  احلادي  القرن  يف  الفل�سطينيّة  الّلوثريّة  الّطائفة  دور 
الكني�صة الإجنيلّية الّلوثرّية يف الأردنِّ وفل�صطني قد عفا عليها الّزمن وبالّتايل فهي 
غري قادرة على مواجهة حتّديات القرن احلادي والع�رشين. وقد متّت مناق�صة هذا 
املو�صوع يف كثري من اجتماعات عمدة الكني�صة ومّت طرح عّدة اأ�صئلة مثل: ما 
العالقة بني طائفة بيت حلم والّطوائف الّلوثريّة الأخرى؟ ما عالقتها مع املجمع 
واملجل�س  الكن�صّي  واملجمع  املطران  دور  ما  الكن�صّي؟  واملجل�س  الكن�صّي 
الكن�صّي؟ ما دور الّطائفة يف املدر�صة املحّلّية؟ كيف نحّقق �صعورا قويًّا بالقيادة 
بني الأع�صاء؟ كيف ميكن لرتكيبة الكني�صة اأْن تعيق اأو تقّوي الّنموَّ الّروحّي؟ ما 
مهّمة الّطائفة الّلوثرّية يف فل�صطني القرن احلادي والع�رشين؟ ما دور الّتمويل يف 
كّل ما �صبق ذكره؟ اإّن هذه الأ�صئلة ل تواجه الكني�صة الإجنيلّية الّلوثريّة يف الأردّن 
وفل�صطني فح�صب، بل تواجه كّل الّطوائف امل�صيحّية يف �صائر اأنحاء العامل. اإنَّ 
الّلوثريّة يف فل�صطني والأردّن  تبادل املعلومات واخلربات بني الكني�صة الإجنيلّية 

و�رشكائها يف جلنة الّتن�صيق للّتعاون بالغ الأهّمّية ملنفعة اجلميع.
ل اأبو جربان: لقد لقى بيت اأبوجربان �صنة 1998 زيادة يف معّدل عدد الّنزلء  نمُزمُ
اأبو جربان  ُنُزل  اإىل 43% يف �صنة 1998. و�صيغلق  من 25% يف �صنة 1997 
اعتبارا من �صهر اآب 1999 لي�صتعمل ب�صكل موؤّقت كمدر�صة لوثرّية. على اأّية 
حال، فقبل اإعادة فتحه يف �صهر اأيلول �صنة2000 �صوف تدعو احلاجة اإىل اأعمال 

ترميم وتطوير.

1999
كانت �صنة 1999 بداية �صنة اليوبيل. وكانت وقت حتّديات عظيمة ويف   
الوقت نف�صه �صنة اإمكانّيات ل تنتهي. لقد �صعرنا بعبء اخلدمة ويف الوقت ذاته 

اختربنا بركات اهلل وحمايته. وها هي بع�س اأبرز اأحداثها:
�صابًّا و�صاّبة  بتثبيت 12  يونان  اأنا واملطران منيب  اأيلول قمت  يف 26  التّثبيت: 
يف كني�صة امليالد الّلوثريّة. وكان هذا الفوج قد تلّقى درو�س الّتثبيت ملّدة �صنتني 
تقريبا. اإنَّ الّتعليم والقيام بريا�صة روحّية والعمل مع هذا الفوج ب�صكل خا�ّس 
كان م�صدر �رشور وت�صجيع لنا جميعا. واأ�صتطيع اأْن اأقول ب�صدق اإنَّهم تثّبتوا يف 

اإجنيل ي�صوع امل�صيح واأنَّهم متجّذرون يف الكني�صة ون�صيطون يف حياة الّطائفة. 
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جوقة الأجرا�س: جوقة اأجرا�س كني�صة امليالد الّلوثرّية الّتي تاأ�ّص�صت �صنة 1998 
نتيجة ل�رشاكتنا مع كني�صة ايفان�صتون امل�صيخّية الأوىل، ت�صتمّر يف كونها م�صدر 
فرح وجتديد يف حياتنا الّليتورجّية. وقد قّدمت جوقة الأجرا�س عرو�صا يف اأربع 
منا�صبات �صنة 1999 مبا يف ذلك اأم�صية عيد امليالد. لقد كان الّتجديد الّليتورجّي 

مو�صوع متّت مناق�صته مّرتني يف اجتماعات العمدة ال�ّصهريّة.
خدمة عيد امليالد: قامت القناة الأملانّية الّثانية ZDF بنقل وقائع خدمة اأم�صية عيد 
مليون   1،5 من  اأكرث  اخلدمة  �صاهد  وقد  وُمبا�رَشا.  حيًّا  بثًّا   1999 �صنة  امليالد 
عرب  ر�صائل  عّدة  و�صلتنا  فقد  جّدا؛  اإيجابيًّا  معها  الّتجاوب  وكان  م�صاهد. 
الربيد الإلكرتويّن والفاك�س والّر�صائل من اأماكن متنّوعة. وقد اأحبَّ الكثري من 
امل�صاهدين عر�س جوقة الأجرا�س والعظة والّليتورجيا. وقد مّت عر�س فيلم قبل 

اخلدمة يرّكز على خدمتنا وعملنا.
ع�صوة يف  وهي  نا�رش،  مروة  الآن�صة  تخّرجت   1999 �صيف  يف  نا�رش:  مروة 
كني�صة امليالد الّلوثريّة، من مدر�صة ال�رّشق الأدنى لاّلهوت. ويف اأيلول 1999 
عني املطران مروة للعمل مع طائفة بيت حلم، من جملة مهاّم اأخرى. وقد قامت 
بعمل جّيد مع ال�ّصبيبة اّلتي �صيتّم تثبيتها، واأي�صا مع ال�ّصبيبة ب�صكل عاّم. وقد قامت 

بالوعظ عّدة مّرات يف اأّيام الأحد و�صاركت يف اجتماعات عمدة الكني�صة. 
زيارة اأع�ساء العمدة لأملانيا: بناء على دعوة من �صقيقتنا طائفة م�صنغن، مّت تنظيم 
اأملانيا وذلك خالل �صهر  اإىل  رحلة لأع�صاء العمدة مع عائالتهم )25 �صخ�صا( 
الربوت�صتانتّي  الكني�صة  يوم  يف  املجموعة  �صاركت  وقد   .1999 �صنة  حزيران 
الألب  جبال  على  لال�صتجمام  قرية  يف  امل�صيفني  مع  اأ�صبوعا  واأم�صت  الأملايّن، 
الّتي عمرها 12 عاًما هي مثال جّيد للعالقة الأ�صيلة بني  اإنَّ �رشاكتنا  ال�ّصوابّية. 

الّطوائف.
الّزواج بني الثّقافات: لقد �صعرنا يف كني�صتنا بنتائج العوملة والهجرة امل�صيحّية من 
خالل عدد الّزيجات بني الّثقافات. فمن بني �صّت زيجات خالل عام 1999 

كانت اثنتان فقط منهما لفل�صطينّيني من كال الّطرفني. والّزيجات الأربع الباقية 
ومن�صاوّي(،  )اأملايّن  اأوروبّينِي  من  تزّوجتا  فل�صطينّيتان  فتاتان  يلي:  كما  كانت 

رجالن فل�صطينّيان تزّوجا من فتاتني اآ�صيوّيتني اأمريكّيتني )فيتنامّية وفلبينّية(.
ة بني  الإ�سكان لالأزواج ال�ّسابّة: ل يزال الإ�صكان م�صكلة فل�صطينّية كربى، وخا�صّ
ليبداأوا م�رشوع  اأنف�صهم  ال�ّصاّبة  الأزواج  العديد من  نّظم  ال�ّصاّبة. وقد  الأزواج 

اإ�صكان قريب من املقربة الّلوثرّية يف بيت حلم.
م�ساعدة املحتاجني: تبقى م�صاعدة املحتاجني واحدة من الهتمامات الكربى يف 
خدمتنا. هناك العديد من احلالت املََر�صّية املهّددة للحياة، وحالت اجتماعّية 
اإىل رعايتنا وم�صاعدتنا،  واّلتي هي بحاجة  الّطائفة،  �صعبة جّدا داخَل وخارَج 

ّحّي والجتماعّي. ة يف جمتمع ل يزال ينق�صه الّتاأمني ال�صّ بخا�صّ
اإىل  ما�ّصة  بحاجة   1976 �صنة  بني  الّذي  الّراعي  بيت  اإّن  الّراعي:  بيت  ترميم 
الرّتميم. وقد قّرر املجل�س الكن�صّي قبل �صنتني العمل على ت�صليحه. وقد مّت اإجناز 
امل�صتقبلّية  اخلطط  مع  تتنا�صب  بطريقة  رمّم  فقد   1999 �صنة  الرّتميم  من   %90

مل�رشح دار الكلمة. وقد مّت جمع الأموال الاّلزمة حمّلّيا.
ابتداًء  موؤّقت  ب�صكل  جربان  اأبو  ُنُزل  الّلوثرّية  املدر�صة  ا�صتعملت  ل:  النُّزمُ ترميم 
من �صهر اآب1999 حّتى �صهر حزيران �صنة 2000. ول تزال تنق�صنا الأموال 

الاّلزمة لرتميمه. اإّن النُُّزل هو يف غاية الأهّمّية لربامج لدار الكلمة.
الألفّية  احتفالت  مركز  بيت حلم  مدينة  كانت  لقد  بيت حلم 2000:  م�رشوع 
القدمية.  املدينة  ترميم  الرّتكيزعلى  البداية؛  منذ  روؤيتنا  كانت  لقد  فل�صطني.  يف 
غط  ال�صّ اأنا �صخ�صيًّا م�صاركا ونا�صطا يف  املا�صية كنت  ال�ّصنوات الأربع  فخالل 
امل�صافة  ترميم  وال�ّصويدّية  الأملانّية  احلكومتان  تبّنت  لقد  امل�صاألة.  هذه  اأجل  من 
ما بني �صاحة املهد و�صاحة املدب�صة. وقد خلق ذلك توا�صال ما بني كني�صة املهد 
والكني�صة الّلوثرّية، ونتيجة لذلك فمن املتوّقع اأْن ت�صبح كني�صتنا جزءا من الّطريق 
اأّنه مع حلول �صهر  ناأمل  لبيت حلم. ونحن  اأثناء زيارتهم  ال�ّصّياح  ي�صلكه  اّلذي 
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الّتا�صعة �صباحا حّتى  ال�ّصاعة  الكني�صة مفتوحة من  اأْن تكون  �صنة2000  اأيلول 
اأ�صبح  الكلمة  دار  الفنون واحلرف وم�رشح  م�صاء. وعن طريق مركز  ال�ّصاد�صة 

املجمع الّلوثرّي واحدا من اأهّم مراكز اجلذب ال�ّصياحّي يف منطقة بيت حلم.
دور الكني�سة الّلوثريّة الفل�سطينيّة يف القرن احلادي والع�رشين: يف تقريرنا ال�ّصنوّي 
الّتعامل معها  يتمَّ  ت�صاوؤلت تواجهها كني�صتنا واّلتي مل  اأثرنا عّدة  ل�صنة 1998 
ب�صكل ِجّدّي. اأنا مقتنع اأنَّ الرّتكيبة احلالّية للكني�صة الإجنيلّية الّلوثريّة يف الأردّن 
الّتا�صع ع�رش وبالّتايل فهي لي�صت قادرة  اإّل من خمّلفات القرن  وفل�صطني ما هي 
على مواجهة حتّديات القرن احلادي والع�رشين. لقد اأ�صبحت هذه الرّتكيبة ذاتّية 
الّتدمري اأكرث منها بّناءة. اإنَّ وحدة ومهّمة وم�صتقبل الكني�صة الإجنيلّية الّلوثريّة يف 
الأردّن وفل�صطني على امِلَحّك. اإنَّ مناف�صني كثريين من اخلارج يقومون بتحّدي 
املترّبعني  هناك �صغوطات  داخلّية.  مناف�صة  اإىل  بحاجة  ل�صنا  ونحن  موؤ�ّص�صاتنا. 
غوطات الّداخلّية من الكني�صة الإجنيلّية الّلوثريّة يف الأردّن وفل�صطني  وكذلك ال�صّ

ق ت�صد. الّتي ل تهّمها وحدة الكني�صة. هذي هي ترجمتهم ملفهوم فرِّ

2000
كانت  فقد  الألفّي،  اليوبيل  اأوج   2000 �صنة  تكون  اأْن  املتوّقع  من  كان   
واعدة يف بدايتها بال�ّصالم الآتي والزدهار والّنجاح. ولكن نف�س ال�ّصنة انتهت 
متاما  نفهم  اأْن  الآن  ميكننا  ول  والياأ�س.  الأمل  وفقدان  والإغالقات  بالق�صف 
الّنتائج احلقيقّية لهذا الّتدهور. لكّنني اأخ�صى اأْن يكون لها نتائج �صلبّية على �صعبنا 
اأنَّه  يبدو  املنطقة. وعلى ما  اإميانه يف  يفقد  املتوّقع؛ لأنَّ �صعبنا  اأكرث من  ومنطقتنا 
�س  يحدث ا�صطراب غري متوّقع كّل خم�س �صنوات يبطئ من زخم الّتطور وُيعرِّ

ا�صتثماراِت النّا�س للخطر وُيحّطم اآماَل اجلميع.
وقد اأّدى ذلك اإىل موجات هجرة اأقوى، وهجرة اأدمغة اأ�رشع واإىل جراح   
فمثال،  اإجابات.  اإىل  بحاجة  كثرية  ٍدّ  حَتَ اأ�صئلة  الّنا�س  يطرح  ال�ّصابق.  من  اأعمق 

اأْن يعاين من �صدمات  كم جياًل �صيعاين قبل اأْن يختربوا ال�ّصالم؟ كم جياًل عليه 
الق�صف والّتهجري وال�ّصجن؟ 

والّتحّدي بالّن�صبة يل كراٍع هو كيف اأعظ عن الأمل يف و�صط �صياع الأمل،   
وعن امل�صاحلة يف وقت الكراهية وال�ّصفاء للّنفو�س اجلريحة؟ لقد �صعرت يف ال�ّصنة 
املا�صية بعبء اخلدمة، ولكن يف نف�س الوقت كانت بركات اهلل وحمايته. وفيما 

يلي بع�س اأبرز الأحداث الّتي اأوّد م�صاطرتكم اإّياها:

اإح�سائيّات عن تاأثري الو�سع على طائفة بيت حلم
اأُ�صيبت اإحدى �صّيداتنا بجروح بر�صا�س اجلي�س الإ�رشائيلّي.  �

اأع�صاء  الّنار ب�صكل مبا�رش على ثالثة بيوت ميلكها  اأَطلق اجلنود الإ�رشائيلّيون   �
من الّطائفة.

احتّلت قّوات اجلي�س الإ�رشائيلّي عمارة لأحد اأفراد الّطائفة منذ �صهر ت�رشين   �
اأّول �صنة 2000.

فقدت 12 عائلة من اأ�صل 39 عائلة من اأع�صاء الّطائفة م�صدر دخلها متاما   �
)وهذا ي�صّكل 30% من جمموع عائالت الّطائفة(.

فقدت 23 عائلة من اأع�صاء الّطائفة اأجزاًء من بيوتها، )وهذا ي�صّكل 59% من   �
عائالت الّطائفة(.

وجدت اأربع عائالت من بيت جال )18 فردا( ماأوى لها يف نزلنا يف بيت   �
حلم ملّدة 43 يوما بعد اأْن �رشَّدهم الق�صُف الّليلّي على بيوتهم.

م�ساعدات للمحتاجني
تبقى م�صاعدة املحتاجني واحدًة من اأهم اهتمامات خدمتنا يف هذا الوقت.   
ا وكذلك حالت َمَر�صّية تهّدد  عبة جدًّ هناك الكثري من احلالت الجتماعّية ال�صّ
ة  احلياة داخل طائفتنا وخارجها وهي بحاجة اإىل م�صاعدتنا واهتمامنا، وبخا�صّ
ّحّي والجتماعّي. لقد اأنفق 18% من ميزانّية  يف جمتمع ل يزال ينق�صه الّتاأمني ال�صّ
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�صنة 2000 على م�صاعدات لعائالت حمتاجة. ومن املتوّقع اأْن تزداد هذه الّن�صبة 
ب�صكل كبرييف �صنة 2001.

م�سرية ال�ّسموع امل�سكونيّة
ليليًّا  ُت�صتهَدف  كانت  اّلتي  �صوارعنا  ول�صتعادة  اخلوف  على  لل�ّصيطرة   
من  ومببادرة  حلم  بيت  يف  املحّلّية  الكنائ�س  قامت  الإ�رشائيلّي،  بالق�صف  تقريبا 
بيت  �صوارع  بتنظيم م�صرية �صموع �صامتة يف  بيت حلم  ولّية يف  الدَّ الّندوة  دار 
حلم القدمية. وقد اأُقيمت هذه امل�صرية م�صاء يوم اأحد الدفنت الّثاين يف 9 كانون 
�صارك يف  النتفا�صة. وقد  بدء  منذ  عائلّية  م�صرية  اأّول  �صنة 2000، وهي  اأّول 
هذه امل�صرية اأكرث من 2500 رجل وامراأة وطفل م�صيحّيني، كما و�صارك فيها 
اأْن  يريدون  الّنا�س  اأنَّ  على  �صهادة  امل�صرية  هذه  كانت  وقد  الأجانب.  من  عدد 
تقرع  الكنائ�س  اأجرا�س  ُي�صيطروا على حياتهم. وكانت  واأْن  ا�صتباقّيني  يكونوا 
وقد  امل�صرية.  طريق  على  الكنائ�س  اإحدى  من  اقرتبت  كّلما  للم�صرية  ا�صقبال 
حمل امل�صاركون لفتات ُكِتَب عليها »نورمُ احلقِّ ولي�س نارمُ القّوة« و»العدالة لأر�س 
ال�ّسالم«. وقد �صارك يف امل�صرية اأي�صا وفد كن�صّي م�صكويّن من اأمريكا ال�ّصمالّية 
الفل�صطينّي،  ال�ّصعب  ت�صامنّية مع  زيارة  رئي�َس كني�صٍة كانوا يف  ُمكّون من 26 
املدب�صة يف  امل�صرية من �صاحة  القد�س. وقد بداأت  الكنائ�س يف  وكذلك روؤ�صاء 
اّتبعتها  الّتي  الّطريق  ال�ّصاد�س وانتهت يف �صاحة املهد. وت�صّمنت  �صارع بول�س 
الكاثوليك  امللكّيني  الّروم  وكني�صة  الّلوثريّة،  الإجنيلّية  امليالد  كني�صة  امل�صرية 
وقد  املهد.  كني�صة  اخلطاب  بن  عمر  وجامع  الأرثوذوك�س  ال�رّشيان  وكني�صة 
اختتمت امل�صرية، وهي اأكرب جتّمع م�صيحيٍّ يف بيت حلم منذ زيارة البابا يف �صهر 
امل�صرية  هذه  جناح  ويعطينا  لغات.  بعّدة  �صحفّي  بيان  بقراءة   2000 �صنة  اآذار 
الّت�صميم على ال�صتمرار يف جهودنا لتجنيد املجتمع امل�صيحّي والكنائ�س، كي 
ن�ّس  يلي  وفيما  الأر�س.  ه  هذ  على  م�صتقبلهما  تقرير  يف  ا�صتباقيًّا  دوًرا  ياأخذا 

حفّي الّذي متّت قراءته بعد امل�صرية: البيان ال�صّ

حفّي البيان ال�سّ
واأجانب  واأطفال، حمّلّيني  ون�صاء  فل�صطني رجال  م�صيحّيو وم�صلمو  نحن   
قد خرجنا الّليلة يف م�صرية لنك�رش �صمت العامل اجّتاه الّظلم الّذي ُيرتكب بحّق 
اإ�رشائيل وعدوانها. لقد خرجنا  اإ�رشائيل كرهائن لقّوة  مواطنينا الذين حتتجزهم 
هذا امل�صاء يف م�صرية ل�صرتداد �صوارعنا الّتي �صكنها اخلوف واملوت يف الأ�صهر 
القليلة املا�صية. لقد خرجنا يف م�صرية هذه الّليلة لنخرب العامل عن كفاحنا امل�صتمّر 
منذ خم�صني عاما لتحقيق تقرير م�صرينا وحّرّيتنا. لقد خرجنا هذه الّليلة يف م�صرية 
من اأجل العائالت الّتي فقدت بيوتها ب�صبب القذائف، والّتي هي الآن لجئة تنام 
يف مكان خمتلف كّل ليلة. فقد ان�صّموا اإىل ماليني الاّلجئني الفل�صطينّيني بانتظار 
دمة  العودة اإىل بيوتهم. لقد خرجنا الّليلة يف م�صرية من اأجل اأطفالنا امل�صابني بال�صّ
من املروحّيات الإ�رشائيلّية الّتي تغزو �صماءنا، وامل�صتوطنني اليهود امل�صّلحني الّذين 

يجوبون �صوارعنا.
لقد خرجنا الّليلة يف م�صرية لنحتجَّ على الإغالق الع�صكرّي املفرو�س علينا   
ُم�صّببا لنا الفقر والبوؤ�س واجلوع. لقد خرجنا الّليلة يف م�صرية لنو�صل ر�صالة اأمل 
ونور للّنا�س اّلذين يبحثون عن العدالة واحلّرّية حول العامل. لقد خرجنا الّليلة يف 
م�صرية لنتغّلب على اخلوف ون�صيء �صمعة لالأمل. لقد خرجنا الّليلة يف م�صرية 
�صمتكم  تك�رشوا  اأْن  جميعا  منكم  لنطلب  امل�صيح  ولدة  مكان  حلم،  بيت  يف 
وتلعبوا دورا فّعال لق�صية ال�ّصالم والعدل حّتى ي�رشق نور القيامة مّرة ثانية على 

القد�س.

انتخاب عمدة جديدة
اأع�صاء  خم�صة  لنتخاب  الّطائفة  اجتمعت   2000 �صنة  اأيلول   24 يف   
اأنَّ  وي�رّشنا  جديدة.  �صنوات  خم�س  ملّدة  الكني�صة  عمدة  مهّمة  اإليهم  ُيوِكلون 
)دكتوراة  خوري  نهى  د.  وهم:  وا�صًعا،  تنّوًعا  مُيّثلون  اجلديدة  العمدة  اأع�صاء 
ال�ّصّيد  طبيعّي(،  )اخت�صا�صّية عالج  ار  ن�صّ اأمل  ال�ّصّيدة  الإ�صالمّي(،  الّتاريخ  يف 
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عادل خ�رش )مدّقق ح�صابات معتمد(، ال�ّصّيد عي�صى اأبو غزالة )مهند�س مديّن(، 
ول )ِحَريف(. وال�ّصّيد موري�س ف�صّ

املو�سيقا كم�سدر لل�ّسفاء
تركيز  نقطَتي  كونهما  يف  ي�صتمّران  املو�صيقا  وبرامج  الّليتورجّي  الّتجديد   

كبريتني يف خدمتنا.

اأ�سوات جديدة من اأرغن قدمي
الّذي  الأرغن  �صماع �صوت  الآن  مت، ميكن  ال�صّ بعد حوايل عقدين من   
يزيد عمره عن مئة عام مّرة ثانية بكّل قوة يف كني�صة امليالد الإجنيلّية الّلوثريّة يف 
بيت حلم. وقد احتفلت الكني�صة بعودة اأرغنها القدمي، والّذي يعترب من بني اأقدم 
الأراغن يف الأر�س املقّد�صة بعد �صيانة كاملة يف الوليات املّتحدة. وقد و�صل 
قبل يومني فقط من اأم�صية عيد امليالد �صنة 2000 ومّت العزف عليه لأّول مّرة يف 
خدمة ليلة عيد امليالد. وب�صبب ق�صية الكهرباء وم�صكلة املُحّول مّت ت�صغيل هذا 

الأرغن يف هذه اخلدمة على قّوة بطارّية �صّيارة الّراعي مرتي.
حيث  املّتحدة  الوليات  اإىل  الأرغن  �صحن   ،2000 �صنة  �صباط  �صهر  يف   
الّذي  الأرغن،  ودخل  �صنة.  ن�صف  عن  تزيد  ملّدة  �صاملة  ت�صليح  لعملّية  خ�صع 
يانة الّتي قام بها رولند  �صنعته موؤ�ّص�صة دين�س يف برلني، ع�رشه الّذهبي بعد ال�صّ
العمل  حافظ  ولقد  القدمية.  الأرغن  بناء  اإعادة  يف  اأمريكّي  خبري  وهو  روت�س، 
الّتحفة  ممّيزات  اإليها  واأ�صيفت  ع�رش  الّتا�صع  القرن  اأرغن  اأ�صوات  على  خم  ال�صّ

الفّنّية الّتكنولوجّية للقرن احلادي والع�رشين.
بداأت حملة جمع الّترّبعات يف اأوائل �صنة 1999 حتت م�صّمى »هدية عيد   
امليالد لبيت حلم« وقد نّظمتها كني�صة امل�صيح الفادي الّلوثريّة يف مينيابول�س والّتي 
تربطها روابط قويّة مع كني�صة امليالد يف بيت حلم. وقد نّفذت خّطة الرّتميم بعناية 

ندوق الأ�صلّي.  احلة والإبقاء على ال�صّ فائقة للحفاظ على الأنابيب الأ�صلّية ال�صّ
وقد بلغت تكلفة هذا امل�رشوع 133.500 دولر اأمريكّي.

ا�صمحوا يل اأْن اقتب�س فقرة من خطابي اّلذي األقيته يف حفل تد�صني الأرغن   
اّلذي  الوقت  »يف   :2000 �صنة  ثاين  ت�رشين  يف  مينيابول�س  يف  اأُقيم  والّذي 

غرية  ال�صّ حلم  بيت  مدينة  فيه  اعتادت 
والق�صف،  الّنار  اإطالق  اأ�صوات  على 
اأْن ي�صمعوا  اأطفالنا  �صي�صاعد هذا الأرغن 
اأ�صواتا جديدة، اأ�صوات العدل، وترانيم 
الوقت  ففي  الّتعاطف..  واأحلان  ال�ّصالم 
تنتابهم  حلم  بيت  اأطفال  فيه  بداأ  اّلذي 
دمات،  ال�صّ من  ويعانون  الكوابي�س 
جديدة  باأحلان  الأرغن  هذا  �صيزّودهم 
ويف  والّرعاية.  بالعافية  اأرواحهم  ت�صفي 
ميّجدون  اجلنود  فيه  ن�صمع  الّذي  الوقت 
على  احلرب  ويعلنون  الع�صكرّية  قّوتهم 
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اّلتي  القدمية  الرّتنيمة  فاإّن هذا الأرغن �صيحيي  املتبقّية،  املَ�رَشّة  الأر�س ويدّمرون 
اأن�صدتها جوقة املالئكة يف حقول بيت حلم »املجد هلل يف الأعايل، وعلى الأر�س 

ال�ّصالم...«.

م�ساق تدريبّي جديد على اأقدم اأرغن يف بيت حلم منذ �سنة 1939
بداأ يوهان�س زاجن وهو  الكلمة،  يف �صباط 2001، وكجزء من مهّمة دار   
اأ�صبوعّية  باإعطاء درو�ٍس  ولّية يف بيت حلم  الدَّ الّندوة  اأملايّن يف دار  معّلم مو�صيقا 
العزف على  اأّول م�صاق يف  العزف على الأرغن خلم�صة طاّلب، وهذا هو  يف 
الأرغن منذ �صنة 1939، وهي نف�س ال�ّصنة الّتي اأغلقت فيها دار الأيتام ال�ّصورّية 
- �صنلريف القد�س. هناك نق�س يف عازيف الأرغن يف جميع الكنائ�س الّلوثرّية. 
اأْن  والقد�س  وبيت جال  بيت حلم  اأر�صلتهم طوائف  اّلذين  الّطاّلب  من  وناأمل 
يتمّكنوا من البدء بالعزف يف خدماتنا الكن�صّية لأّول مّرة يف نهاية ال�ّصنة، وبذلك 
ُنوؤّمن عازيف الأرغن للم�صتقبل للكني�صة الإجنيلّية الّلوثريّة يف الأردّن وفل�صطني. 

وقد قامت بالّتمويل لل�ّصنة الأوىل جمعّية برلني الّتب�صرييّة.

جوقة الأجرا�س
ت�صتمّر جوقة اأجرا�س كني�صة امليالد الّلوثرّية والّتي تاأ�ّص�صت يف �صهر كانون   
اأّول �صنة1998 نتيجة ل�رشاكتنا مع كني�صة ايفان�صتون امل�صيخّية الأوىل يف كونها 
م�صدر �صعادة وجتديد يف حياتنا الّليتورجّية. وقد قّدمت جوقة الأجرا�س عرو�صا 

يف منا�صبات عديدة �صنة 2000.

ترميم النُّزمُل
ا�صتعملت املدر�صة الّلوثريّة ُنُزل اأبو جربان ب�صكل موؤّقت من �صهر اآب �صنة   
1999 حّتى �صهر حزيران �صنة 2000. ونتيجة لذلك اأ�صبح النُُّزل بحاجة اإىل 
ترميم ورفع م�صتوى مرافقه. وقد متّكنُت اأْن اأجمع مبلغ 70.000 دولر اأمريكّي 

الّذي جنيناه من  الّربح  اإنَّ  اأمريكّي.  مبلغ 100.000دولر  وينق�صنا  للرّتميم، 
النُُّزل يف ال�ّصنوات الع�رش املا�صية اأنفقته اإدارة الكني�صة يف تغطية تكاليف الّت�صغيل 
�س  يف امليزانّية العاّمة للكني�صة الإجنيلّية الّلوثرّية يف الأردّن وفل�صطني. ومل تخ�صّ
اأيّة اأموال لتطوير النُُّزل. وهذا يدلُّ على م�صكلة رئي�صة يف و�صع امليزانّية والإنفاق 
والّتخطيط للم�صتقبل، واّلتي يجب معاجلتها وت�صحيحها. اإنَّ النُُّزَل بالُغ الأهمّية 
لربامج دار الكلمة. وهدفنا هو تاأمني الأموال الاّلزمة لإعادة فتحه يف كانون ثاين 

�صنة 2002.

اإعادة الهيكليّة
الق�صايا  بخ�صو�س  ت�صاوؤلت  عّدة  اأثرت   ،1999/8 ل�صنتي  تقريرنا  يف   
الّلوثريّة  الإجنيلّية  للكني�صة  احلالّية  الرّتكيبة  اأنَّ  مقتنع  اأنا  كني�صتنا.  تواجهها  اّلتي 
يف الأردّن وفل�صطني، واّلتي هي من خمّلفات القرن الّتا�صع ع�رش، غري قادرة على 
مواجهة حتّديات القرن احلادي والع�رشين. اإنَّ وحدة ومهّمة وم�صتقبل الكني�صة 
الإجنيلّية الّلوثريّة يف الأردّن وفل�صطني هي على امِلَحّك. موؤ�ّص�صاتنا يتحّداها الكثري 
من املناف�صني من اخلارج مبا يف ذلك الكنائ�س احلّرة واملوؤ�ّص�صات الإ�صالمّية الّتي 
لديها موارد مالّية �صخمة، وحّتى اأنَّ بع�س اأع�صاء الكني�صة الإجنيلّية الّلوثريّة يف 
غري  املوؤ�ّص�صات  وكذلك  وطائفتهم.  كني�صتهم  مع  يتناف�صون  وفل�صطني  الأردّن 
احلكومّية. اإنَّ كثريا من الكنائ�س يف اخلارج مُتّول هذه املوؤ�ّص�صات. واأنا م�رشوٌر 
اأنَّ جميع الّرعاة يف الكني�صة الإجنيلّية الّلوثريّة يف الأردّن وفل�صطني يدركون هذه 
م�صرتكة  وروؤيا  وديناميكّية  جديدة  تركيبة  لتطوير  معا  يعملون  وهكذا  احلقيقة 

بهيكلّية اإدارّية فّعالة.

دار الكلمة
ال عن �صري اأكادميّية دار الكلمة مرفق مع هذا الّتقرير. والّتقرير  اإنَّ تقريرا ُمف�صَّ  

املايّل متوّفر حني الّطلب.



ميالد كني�صة - تاريخ كني�صة امليالد الإجنيلية اللوثرية يف بيت حلم 165الكني�صة على زمن الق�س د. مرتي الراهب164

2001

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

املدب�صة:

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

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

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

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

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

ع�رشين دولة.
وتهدف مدر�صة دار الكلمة الّنموذجّية، وهي الأوىل من نوعها، اأْن تقّدم   
هدف  يكون  وبهذا  كامل،  ب�صكل  الفرد  يطّور  ومبتكرا  جديدا  تربويًّا  نظاما 
فل�صطني  اأطفال  م�صتقبل  حت�صني  يف  امل�صاعدة  هو  ال�ّصامل  الّنموذجّية  املدر�صة 
عن طريق تطوير فكرهم وخماطبة احتياجاتهم الّروحّية. اإنَّ مدر�صة دار الكلمة 
بيت  يف  الّلوثريّة  املدر�صة  اأْر�صته  الرّتبية  يف  طويل  تقليد  على  تبني  الّنموذجّية 
بيت  يف  الّلوثريّة  املدر�صة  يجعل  مّما  تقريبا  �صنة   150 عمره  تاريخ  وهذ  حلم. 
املبتكرة  الربامج  الّلوثريّة يف املنطقة. ومن خالل  اأقدم املدار�س  حلم واحدة من 


