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2001
كلية دار الكلمة
م�ستمر يف موقعني :موقع جبل مرير وموقع �ساحة
	� َّإن العمل يف الكلية
ٌّ
املدب�سة:

 )1مق ّدمة

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

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

 )2التّح ّديات

موذجية
حتديات واجهها ت�أ�سي�س مدر�سة دار الكلمة ال ّن
عدة ّ
كانت هناك ّ
ّ
ملحدودية الوقت وقلق الأهل وال ّتمويل كانت ك ّلها ق�ضايا علينا � ْأن
منذ البداية؛
ّ
نتعامل معها ونحاول � ْأن نتغ ّلب عليها.

�أ ) حمدوديّة الوقت

النويجي حجر
بد�أ بناء املدر�سة ال ّن
موذجية مبا�رشة بعد � ْأن و�ضع وزير الترّ بية رّ
ّ
الأ�سا�س يف جبل مرير يف  28ت�رشين ثاين  .1999وكان علينا � ْأن ننهي الق�سم
ّ
املكتظ حيث كان �أوالدنا،
ال ّأول من املرحلة الأوىل ب�أ�رسع ما ميكن نظرا للموقع
فعال .وهذا كان يعني بناء عمارة
واحلاجة �إىل م�ساحة �أكرب لتنفيذ ر�ؤيتنا ب�شكل ّ
را�سية  2001/2000يف املبنى
ال�سنة ّ
م�ساحتها  4000مرت ّ
مربع؛ لكي نبد�أ ّ
الد ّ
ال�ض ّيقّ ،مت �إنهاء املرحلة الأوىل من املدر�سة
اجلديد.
مني ّ
وبالرغم من اجلدول ّ
ّ
الز ّ
قيا�سيّ ،مما �سمح لها � ْأن تفتح �أبوابها يف 3
موذجية يف ت�سعة �أ�شهر ،وهو وقت
ال ّن
ّ
ّ
معلما بدوام كامل و�سبعة معلمني
طالبا وً 21
�أيلول �سنة  2000ال�ستقبال ً 237
جزئي.
بدوام
ّ

ب) قلق الأهل وخماوفهم

حتد ّيات دار الكلمة .وبادىء ذي
كان خوف الأهايل وقلقهم � َ
أحد �أكرب ّ
ال�سنة املا�ضية؛ � ْأن ننتقل
بدء ك ّنا بحاجة � ْأن َنبرِ َّ بالوعود ا ّلتي قطعناها للأهايل يف ّ
للدرا�سة وال ّلعب ،وكان
�إىل املدر�سة اجلديدة ح ّتى يكون للأطفال م�ساحة كافية ّ
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علينا �أي�ضا ال ّتعامل مع خماوف الأهايل بخ�صو�ص م�ستقبل �أوالدهم و�إذا ما كانت
موذجية �ستعطي �أوالدهم الو�سائل
ال ّتغيريات يف املنهاج ال ّتي اقرتحتها املدر�سة ال ّن
ّ
ال�شمو ّ
يتم فيه
ال�صحيحة لل ّنجاح يف امل�ستقبلَّ � .إن مفهوم ال ّتعليم ّ
ّ
يل وا ّلذي ّ
�إدخال ّ
الطلاّ ب �إىل ال ّتعلم القائم على الذّ ات يمُ َ ّكنهم من ا�ستك�شاف �إبداعهم
جديدا على الأهايل
و�إمكاناتهم ومواهبهم وقدراتهم واهتماماتهم كان �شيئا
ً
تعليمية ح ّتى ي�صبحوا م� ّؤيدين
لعملية
والّذين كان عليهم هم �أنف�سهم � ْأن يخ�ضعوا
ّ
ّ
أكادميية لل ّتطوير.
ولي�س معيقني لطريقة ال
ّ

جـ) التّمويل

ونرويجيني
أمريكيني
متربعني �
أمامنا
	� َّإن � َ
ق�سما من ال ّتمويل للبناء من ّ
ً
ّ
ّ
أكادميية تبقى �أق�سام كثرية لي�س لها
و�سوي�رسيني .ولكن لإنهاء جميع مراحل ال
ّ
ّ
متويل .ويف الواقع كانت تكاليف بناء الق�سم ال ّأول من املرحلة الأوىل 2.2
للمتعهد ،ولهذا ف�إ َّننا ن�سعى للح�صول
مليون دوالر ،ال يزال مليون منها دي ًنا
ّ
للمتعهد وجت ّنب دفع
على قر�ض بفائدة ُمي�سرّ ة بقيمة مليون دوالر لوفاء التزاماتنا
ّ
فوائد كبرية.

 )3الإجنازات
عملية البناء ّمت �إجناز ما يلي لغاية الآن:
منذ البدء يف ّ

يتم توفري
 )1ثالث غرف ريا�ض �أطفال (ت�شغل الإدارة ق�سما منها �إىل � ْأن ّ
الأموال لبناء هذه املرافق).
ف العا�رش.
ال�ص ّ
ال�ص ّ
ال�صفوف من ّ
 )2غرف ّ
ف ال ّأول ح ّتى ّ
املدرج وامللعب.
 )3ق�سم من ّ
ّ )4
الطريق امل�ؤ ّدي �إىل املدر�سة (ق�سم منها).
 )5قاعة االجتماعات (بدون �أثاث).
تربعت به �سلطة م�رشوع بيت حلم .)2000
ألفي ّ
 )6م�رسح ّ
املدرج (امل�رسح ال ّ
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 )4العمل امل ُتب ّقي
	ال يزال هناك الكثري من العمل لكي ينجز ،ولدينا ال ّتمويل اللاّ زم لق�سم منه
بينما ال زلنا نبحث عن متويل للق�سم الآخر.

ال�ص ّحة املجتمعيّة
�أ )مركز ّ

ملدة ثالث �سنوات و�سين ّفذ على
ال�ص ّحة
املجتمعية هو م�رشوع ّ
	� َّإن مركز ّ
ّ
حتتية جديدة يف حني � َّأن
مرحلتني .و�ست�شتمل املرحلة الأوىل على تنفيذ بنية ّ
املرحلة ال ّثانية �ست�شتمل على توظيف �أ�شخا�ص وبرامج ال ّتطوير .ون�أمل � ْأن
ال�ص ّحة
تنتهي املرحلة الأوىل مع حلول �شهر �آب .2002
و�سين�سق مركز ّ
ّ
ال�سباحة ال ّن�شاط لكي يعطوا �أعظم فائدة للأطفال واملجتمع.
املجتمعية وبركة ّ
ّ
ال�س ّيد  Greg Smithو TheWheat Ridge
� َّإن هذا املركز الّذي ّ
قدم له كلّ من ّ
�سخيا �سيحتاج �إىل متويل �أكرث لإنهائه .وال زلنا نبحث عن
 Foundationمتويال ًّ
�رشكاء للأق�سام ا ّلتي مل تكتمل من امل�رشوع بال ّتعاون مع The Wheat Ridge
.Foundation

ب) امل�ساحات اخل�رضاء والأ�سوار املحيطة
كان اجلبل ا ّلذي بنيت عليه دار الكلمة يف املا�ضي ق�سما من م�ساحة َح َر ِج َّية
قمة اجلبل .ويف حماولة خللق بيئة
جردت من �أ�شجارها وبقي � 90شجرة فقط على ّ
ّ
مهمة ّ
للطلاّ ب واملجتمع
ة
تربوي
أداة
�
ولتكون
ة
بيئي
ناحية
من
املنطقة
تفيد
ة
طبيعي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مبهمة
الكلمة
دار
كلية
ل
ف
�ستتك
ة،
بيعي
الط
البيئة
على
احلفاظ
ب�رضورة
ق
ل
يتع
مبا
ّ
ّ
ّ
�إعادة زراعة اجلبل بنباتات تنا�سب املنطقة وكذلك بناء �أ�سوار واقية حلماية املنطقة
املهمة هو �شهر �آب �سنة
والبناء املقام هناك .والوقت املتو ّقع لإكمال ثلثي هذه ّ
 .2002واملبلغ املطلوب للقيام بذلك هو 300.000دوالر ،وال زلنا نبحث
متربعني لهذا اجلزء من دار الكلمة.
عن ّ

الكني�سة على زمن الق�س د .مرتي الراهب

169

ال�سيارات
جـ) املختربات واملدر�سة الثّانويّة (�ستّة �صفوف) والإدارة وموقف ّ

ثانوية هناك حاجة لبناء
موذجية وجلعلها مدر�سة
لكي نكمل املدر�سة ال ّن
ّ
ّ
ال�سيارات .و�إذا
ّ
�ست غرف �ص ّف ّية و�أربعة خمتربات ومكاتب الإدارة وموقف ّ
املحدد وا ّلذي هو �شهر �آب  ،2003علينا � ْأن جنمع مبلغ
ك ّنا �سننهي يف املوعد
ّ
امل�ستقبلي
مو
مهم ًّ
 1٫2مليون دوالرَّ � .إن � َ
جدا لل ّن ّ
إنهاء هذا الق�سم من دار الكلمة ٌّ
ّ
أكادميية ككلّ  ،وذلك لثالثة عوامل:
لل
ّ

الدخل املح ّل ّي
 � َّإن تو�سيع املدر�سة ال ّن
ثانوية �سيزيد من ّ
موذجية لت�صبح مدر�سة ّ
ّ
�سيتم توظيف
عام .ومع �أ ّنه
لأ ّنها �ستجذب طلاّ با �أكرث �إىل املدر�سة ب�شكل ّ
ّ
�سيتم توظيفه لن يعادل املنافع
مع ّلمني �أكرث نتيجة لذلك � ،اّإل � َّأن العدد الّذي ّ
املادية ا ّلتي �ستكت�سب.
ّ
ن�سبيا ا ّلتي ن�ستوفيها من ّ
الطلاّ ب� ،إذا ما قورنت باملدار�س
الر�سوم العالية ًّ
 � َّإن ّ
وخا�صة .ومن بني اخلدمات
�رضورية
نقد َم خدمات
الأخرى ،تعني � َّأن علينا � ْأن ّ
ّ
ّ
ورية املختربات.
ال�ضرّ ّ
انوية �سيرت ّدد الكثري من الأهايل يف ت�سجيل �أبنائهم يف
 بدون فتح املدر�سة ال ّث ّ
دار الكلمة خوفا من �أ ّنهم لن ّ
يتمكنوا يف امل�ستقبل من �إيجاد �أماكن لهم يف
هدد م�ستقبلهم.
ال�ص َّ
ف العا�رش ،وذلك ُي ّ
انوية الأخرى عند �إنهائهم ّ
املدار�س ال ّث ّ

املتربعني وال�شرّ كاء
ّ

موذجية مل يكن ممكنا بدون
� َّإن ما َّمت �إجنازه لغاية الآن بخ�صو�ص املدر�سة ال ّن
ّ
م�ساعدة وكرم �رشكائنا و�أ�صدقائنا.

وعود مل تُن َّفذ

الريا�ضة
النويجيّة :لقد وعدت احلكومة رّ
 )1احلكومة رّ
الن ّ
ويجية � ْأن تتب ّنى قاعة ّ
اخلارجية بكلفة  500.000دوالر ،لكن ال ّتغيري يف احلكومة
وال�ساحات
ّ
ّ
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ويجية و�ضع �إدارة جديدة غري راغبة يف تقدمي هذه الأموال.
رّ
الن ّ

( )2املانيا)  :AG KEDكان هناك رغبة لدى ْ � AG KEDأن ُت�ساهم مببلغ
موذجية (للق�سم ال ّأول)
أمريكي ملدر�سة دار الكلمة ال ّن
 220,000دوالر �
ّ
ّ
ولكن هذا االهتمام مل يتح ّقق َب ْع ُد.
ملدة �سنتني،
الر�ؤيا
العاملية مببلغ  90.000دوالر ّ
ّ
ّ )3
الر�ؤيا العامليّة :لقد وعدت ّ
ال�سنة الأوىل  17.000دوالر فقط وا ّلذي ا�ستعمل يف حينه
لك ّنها �أعطت يف ّ
أردن وفل�سطني.
وثرية يف ال ّ
إجنيلية ال ّل ّ
للميزانية ّ
العامة للكني�سة ال ّ
ّ

لحة يجب القيام بها
خطوات ُم ِ ّ

أمريكي ح ّتى نق ّلل
 )1ت�أمني قر�ض طويل الأمد بفائدة مي�سرّ ة بقيمة مليون دوالر �
ّ
من قيمة الفائدة املدفوعة.
ال�سور املحيط وخلق م�ساحة خ�رضاء ملنع ال ّتخريب ولتح�سني البيئة
 )2بناء ّ
و�صح ّية.
تربوية
وال�ستعمال امل�ساحة لأغرا�ض
ّ
ّ
أمريكي وا ّلذي
انوية وا ّلتي تكلفتها  1.2مليون دوالر �
 )3بناء املدر�سة ال ّث ّ
ّ
أبناءهم
بوية للمدر�سة
ح�سن ّ
وي�شجع �أهايل �أكرث � ْأن ّ
ّ
ال�صورة الترّ ّ
ي�سجلوا � َ
�سي ّ
ُ
الدخل املح ّل ّي.
زيادة
وكذلك
املدر�سة
يف
ّ

ثانيًا :موقع املدب�سة

الفنلندي)
�أ ) م�رسح وقاعة م�ؤمترات الدار (امل�رشوع
ّ
 )1مق ّدمة

بد�أ بناء مركز امل�ؤمترات يف �شهر �أيلول �سنة  1999وكان ّ
خمط ًطا له يف
متعددة الأغرا�ض،
الأ�صل � ْأن
ينتهي يف � ّأيار �سنة  .2000وهو عبارة عن قاعة ّ
َ
وي ّت�سع مركز امل�ؤمترات ِل � 500شخ�ص مع م�رسح مرتفع وفيه غرفتان للترّ جمة
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ب�رصية ،مبا يف ذلك
ال�سمع ّ
ّ
الفورية للغة واحدة �أو لغتني ،وغرفة ال ّتحكم للمرافق ّ
واحلمامات للمم ّثلني .و�سيكون
ال�سينما ،غرف لل ّتخزين ،غرف تبديل املالب�س
ّ
ّ
غنية يف بيت
ة
ثقافي
حلياة
فل�سطني
يف
نوعه
من
الوحيد
املكان
هذا
ؤمترات
�
م
مركز
ّ ّ
حلم و�سي�ستعمل ال�ست�ضافة ال ّن�شاطات ال ّتالية:

ال�شبيبة
 )1امل�ؤمترات :مبا يف ذلك امل�ؤمترات املح ّل ّية
والعاملية ،م�ؤمترات ّ
ّ
والعاملي ،حلقات ال ّنقا�ش،
والعاملية ،احلوار بني ال ّثقافات املح ّل ّي
الوطنية
ّ
ّ
ّ
ال�سنة �سوف تعقد يف قاعة
دولية لغاية �أربع ندوات يف ّ
وحما�رضات ،ندوات ّ
مدة كلّ منها 6-4
املحا�رضات .و�سيكون امل�شاركون يف هذه احللقات الّتي ّ
فل�سطينيني و�أجانب.
�أ�سابيع طلاّ ًبا ومث ّقفني
ّ
م�رسحية ،عر�ض
عبي ،عرو�ض
الرق�ص ّ
ّ
 )2العرو�ض الفنّيّة :مبا يف ذلك ّ
ال�ش ّ
مو�سيقية وجوقات ترتيل حم ّل ّية
أجنبية وعرو�ض
ّ
�أفالم ،معار�ض ف ّن ّية حم ّل ّية و� ّ
أجنبية.
و� ّ

ميوقراطية
الد
 )3برامج تربويّة وجمتمعيّة :مبا يف ذلك برامج عن ق�ضايا ّ
ّ
ال�صلة .ومن
وحقوق الإن�سان واملجتمع املد ّ
ين وجمموعة من املوا�ضيع ذات ّ
واملجتمعية �إىل املجتمع
بوية
معدات ّ
خالل ا�ستعمال ّ
البث �ستنت�رش للربامج الترّ ّ
ّ
الفل�سطيني الأو�سع.
ّ

 )2الإجنازات والتّح ّديات

الفنلندية على دعم ت�صميم وبناء مركز م�ؤمترات دار
اخلارجية
د�أبت وزارة
ّ
ّ
الكلمة يف بيت حلم منذ  .1998و�أثناء بناء هيكل البناية والّذي بلغت كلفته
َ
املتعهد املح ّل ّي و�أنهينا ال ّتعاقد
م�شاكل مع
واجهنا
أمريكي،
 0.9مليون دوالر �
ّ
ْ
ّ
متعهد �آخر لأكمال البناء
حاليا مفاو�ضات مع ّ
معه يف � ّأيار �سنة  ،2000وجتري ًّ
أمريكي ،وميكن البدء بالعمل قريبا �إذا �سمح
ا ّلذي تبلغ كلفته  1.6مليون دوالر �
ّ
إجمالية لأكمال مركز
بال�سري بالعمل ب�شكل عادي .والكلفة ال
يا�سي ّ
الو�ضع ّ
ّ
ال�س ّ
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أمريكي.
املعدات 4.5 ،مليون دوالر �
امل�ؤمترات مع ق�سم من الأثاث ،با�ستثناء ّ
ّ
الفنلندية على املبلغ املذكور �آ ِنفا ،ون�أمل � ْأن نفتتح
اخلارجية
وقد وافقت وزارة
ّ
ّ
ال�سنة القادمة.
مركز امل�ؤمترات يف �أوائل ّ

ب) مركز ا ِحل َرف والفنون
 )1مق ّدمة

يتكون مركز ِ
تت�ضمن امل�شاغل واملَعرِ �ض
احل َرف والفنون من ثالث وحدات
ّ
ّ
جيد ِ
وبخا�صة تلك
للح َرف املح ّل ّية،
ودكّ ان الهدايا .م�شاغل الفنون ّ
ّ
جمهزة ب�شكل ّ
ا ّلتي يف طريقها �إىل االنقرا�ض .وت�شمل هذه ِ
والدهان
ال�سرياميك ّ
احل َرف على ّ
الزجاج واملجوهرات والف�سيف�ساء.
امللون ونفخ ّ
وال َف ّخار واجلب�ص ّ
والزجاج ّ
وبخا�صة �إىل
وتقدم امل�شاغل ال ّتدريب اللاّ زم وامل�ساقات للف ّنانني املح ّل ّيني
ّ
ّ
�صح ّية،
�أولئك العاطلني عن العمل ،ومن خالل ت�أكيدها على خلق بيئة عمل ّ
منوذج َيحتذي به الآخرون .ودكّ ان الهدايا هو املكان
تقوم امل�شاغل بتوفري
ٍ
�سوقوا منتوجا ِتهمّ � .أما
واملو�سيقيون
ا ّلذي ي�ستطيع الف ّنانون
الفل�سطينيون � ْأن ُي ِّ
ّ
ّ
الفن ،فقد ا�ستقبل �أعمال الف ّنانني املح ّل ّيني والأجانب طيلة �سنة
بال ّن�سبة ملعر�ض ّ
وي�شجع املعر�ض الف ّنانني على ال ّتعبري عن �أنف�سهم و� ْأن ي�شاركوا فنونهم
.2000
ّ
بالفن
مع املجتمع .وي�ساعد املَعرِ �ض �أي�ضا على �إحياء �إح�سا�س املجتمع املح ّل ّي
ّ
ويدية بتمويل بناء ق�سم من املرافق املذكورة
ال�س ّ
واجلمال .وقد قامت الكني�سة ّ
آ� ِنفا وترميمها ب�شكل كامل.

 )2الإجنازات
�أ ) لقد اكتمل ترميم م�شاغل املجوهرات يف مبنى الإدارة يف �شهر ت�رشين
واملمر املو�صل من قاعات
ثاين �سنة  .2000والعمل املتب ّقي هو جتهيزات الإ�ضاءة
ّ
الفنلندي (مركز امل�ؤمترات).
املَعرِ �ض �إىل امل�رشوع
ّ
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تدريبية ومعار�ض
عدة م�ساقات
الفن َّمت ُ
عقد ّ
ب) منذ افتتاح م�شاغل ّ
ّ
ناجحة .وللح�صول على قائمة كاملة عن هذه املعار�ض انظر الوثيقة املُرفقة.

 )3مبنى الإدارة
لقد اكتمل ترميم مبنى الإدارة يف �شهر �شباط �سنة  .2000وقد َم َّولت
أملانية ق�سما من ت�أثيث العمارة.
وزارة االقت�صاد ال ّ

 )4هيكليّة الكلية

أجنبية ،وكذلك
	�إ ّننا نعمل الآن على ت�أ�سي�س جمال�س �إدارة الكلية املح ّل ّية وال ّ
ّ
احلالية اجلارية داخل الكني�سة
الهيكلية
إداري املطلوب �ضمن �إعادة
الطاقم ال ّ
ّ
ّ
أردن وفل�سطني.
وثرية يف ال ّ
إجنيلية ال ّل ّ
ال ّ

ال�سنة املا�ضية ،ف�إ ّننا ن�شكر
و�أخريا ،بال ّنظر �إىل جميع ما قد ّمت �إجنا ُزه يف ّ
والزمالء
الر�ؤيا والإرادة والإميان والأ�صدقاء الكثريين وال�شرّ كاء ّ
اهلل الّذي �أعطانا ّ
«م ْن بد�أ عمال
إدارية للبدء ب�
واملهارات ال ّ
أكادميية دار الكلمة .ونحن واثقون � َّأن َ
ّ
جي ًدا �سوف يكمله ح ّتى ال ّنهاية».
ّ

2002

 2ني�سان 2002

إ�رسائيلية مدينة
الدبابات ال
ال�ساد�سة وال ّن�صف �صباحا اجتاحت ّ
ال�ساعة ّ
يف ّ
ّ
وملدة ثالث ع�رشة
وثريةّ ،
بيت حلم ،ومتركزت على جانبي كني�سة امليالد ال ّل ّ
�ساعة ،تخ ّللها بع�ض ال ّتوقف ،ن�شب القتال يف مدينة بيت حلم �أمام كني�سة امليالد
ولية يف بيت حلم .ويف هذا اليوم ذاته متركز
إجنيلية ال ّلوثريّة ودار ال ّندوة َّ
الد ّ
ال ّ
إ�رسائيليون داخل َم ْبنانا وا�ستخدموا �أمالك الكني�سة ليطلقوا منها ال ّنار
اجلنود ال
ّ
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إ�رسائيليون ما جمموعه  427طلقة من
ال�شوارع .وقد �أطلق ال
على امل�س ّلحني يف ّ
ّ
إ�رسائيليون
ال�صباح ا�ستعمل ال
ال�ساعة  11:00من نف�س ّ
املبنى ال ّتابع لنا .ويف ّ
ّ
�رساح
ردهة مركزنا كمركز اعتقال (�سجن) ل�سبعة ع�رش ًّ
�شابا غري م�س ّلحني� ،أُطلق ُ
ن�صفهم و�أُ ِ
آخر �إىل م�ستوطنة كفار ع�صيون ملزيد من ال ّتحقيق.
ر�س َل ال ّن ُ
�صف ال ُ
إ�رسئيلي
كمقر لقيادة اجلي�ش ال
وا�ستعملت غرفة احلار�س الّتي على مدخل املركز
ّ
ّ
ملدة يومني متواليني.
يف هذه املنطقة ّ

 4ني�سان 2002
إ�رسائيلية (حوايل 45
بعد ظهر هذا اليوم اقتحمت املجمع ثالث وحدات �
ّ
ودمروا الع�رشات من
�شخ�صا) واقتحموا جميع الغرف واملكاتب واملخازن ّ
اخلية واحلوا�سيب و�آلة ال ّت�صوير وال ّثالجات والكرا�سي واملكاتب
الأبواب ّ
الد ّ
الدهان
يتم تركيبها ُ
بعد وال ّلوحات .و�سكبوا ّ
وبع�ض ال ّتجهيزات اجلديدة ا ّلتي مل َّ
الدار على الأر�ض ،و�أطلقوا ال ّنار على
الأبي�ض ا ّلذي ا�شرتيناه لدهان مرافق ّ
ملجرد ال ّتخريب،
بالط ّ
ال�سرياميك اجلديد يف املطبخ .وكانت كلّ هذه الأعمال ّ
وميكن احل�صول على قائمة بجميع ما ّمت تخريبه عند ّ
الطلب .وقد احتجزتني
ملدة �أكرث من �ساعتني حيث مل � ّ
أمتكن خاللهما من
الوحدة ال ّثانية يف مكتبي ّ
اال ّت�صال ب�أحد �أو � ْأن ّ
ف�صل عن
يتمكن �أحد من اال ّت�صال بي .ويوجد تقرير ُم َّ
ذلك �أي�ضا.

 6ني�سان 2002
املركزية
إ�رسائيليون وحدة اال ّت�صاالت
دمر ال
يف ّ
ّ
ال�صباح الباكر من هذا اليوم ّ
ّ
الفل�سطينية
مقر رئا�سة �رشكة اال ّت�صاالت
ّ
يف مدينة بيت حلم القدمية وكذلك ّ
يف نابل�س .ومنذ ذلك اليوم ّ
تعطلت جميع خطوط الهاتف والفاك�س والربيد
ين وفقدنا اال ّت�صال مع العامل با�ستثناء الهاتف املحمول.
االلكرتو ّ
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 24ني�سان 2002
الراعي
الدبابات ال
دمرت ّ
ّ
إ�رسائيلية ق�سما من ّ
ّ
ال�سور املحيط بكني�ستنا وبيت ّ
وا ّلذي يزيد عمره على � 111سنة ،وكذلك �ساحة املدب�سة �أمام الكني�سة ،وهي
ال�سور يف  30ني�سان.
م�رشوع َم َّولته مدينة كولون ،وقد ُد ِّمر ٌ
آخر من ّ
جزء � ُ

وثري خالل هذه ال ّأيام الأ�رضار ال ّتالية :وميكن
وقد �أحلق باملجمع ال ّل ّ
يل عند ّ
الدو ّ
الطلب:
احل�صول على تقدير للخراب ح�سب معايري البنك َّ

ودمرت جميع الواجهة
�	)1أ�صابت قذائف ّ
الد ّبابات دكّ ان الكهف للهدايا ّ
ويدية لل ّتطوير
ال�س ّ
فلية للمبنى والّتي َّ
ال�سويد ،والوكالة ّ
مولتها كني�سة ّ
ّ
ال�س ّ
ّ
افتتاحه يف  9كانون � ّأول  .1999وحتتاج
الدويل (�سيدا) ،وكان قد َّمت
َّ
ُ
هيكلية لها .وكانت نتيجة قذيفة
الواجهة �إىل �إ�صالح كبري و�إيجاد حلول
ّ
الزجاج ،وقد
ثانية حفرة عميقة يبلغ قطرها ن�صف مرت يف زاوية م�شغل ّ
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ومعدات
يدويا
ّ
تاما الكثري من القطع الف ّن ّية امل�صنوعة ًّ
ّ
دمرت القذيفة تدمريا ًّ
احلديدية و�شبابيك العر�ض.
الإ�ضاءة والأبواب
ّ

وخزانات املياه
دمرت �ش ّقة امل�ساعدين الأجانب تدمريا
جزئياّ :
ال�شبابيك ّ
ّ )2
ًّ
والدرج والواجهة.
الرئي�سة ّ
ّ
والبوابة ّ

 )3مبنى املكاتب ،وهو الأقدم يف جممعنا ،ويرجع تاريخه �إىل �سنة  1861حلقه
إ�رسائيلية.
الد ّبابات ال
تدمري
الرئي�سة ا ّلتي جرفتها �إحدى ّ
جزئي �شمل ّ
ّ
البوابة ّ
ّ
دمرت ّ
ال�شبابيك.
ارية الكثري من الأقوا�س
احلجرية ومعظم ّ
ّ
الطلقات ال ّن ّ
وقد ّ

ال�شبابيك والأبواب
 )4حلقت ب ُن ُزل �أبوجربان بع�ض الأ�رضار مبا يف ذلك ّ
اخلية ،وقد تل ّقت الواجهة املئات من ّ
ارية وهي
واجلدران ّ
الطلقات ال ّن ّ
الد ّ
�سيء للغاية.
يف و�ضع ّ
والداخل.
)5
ت�رضر مركز الإعالم واال ّت�صاالت �رضرا بالغا من اخلارج ّ
ّ
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ت�رضرم�شغل الفنون ِ
ترميمه يف  1999مب�ساعدة الكني�سة
واحل َرف الّذي َّمت
)6
ُ
ّ
والداخل .وقد حدثت يف
ويدية وم� ّؤ�س�سة �سيدا �رضرا بالغا من اخلارج ّ
ال�س ّ
ّ
وال�شبابيك
أباجورات
ل
ا
جميع
رت
ودم
�سم،
30
عر�ضها
حفرة
قف
ال�س
ّ
ّ
ّ
املعدات.
بع�ض
وكذلك
ة،
ي
ن
الف
القطع
من
والكثري
كامال،
تدمريا
ة
اخلي
الد
ّ
ّّ
ّ ّ
الدرج وكراج
)7
الراعي �أي�ضا لل�ضرّ ر ،فقد ُ�أ�صيبت واجهة ّ
تعر�ض بيت ّ
َّ
ال�سيارة واملدخل.
ّ

امللون القدمي مل ُي َ�صب
� )8سلمت الكني�سة من االجتياح ن�شكر اهلل � َّأن ّ
الزجاج ّ
ال�سور القدمي الّذي عند
ودمر ب�شكل
ب�أذى � اّإل ب�شكل طفيفّ ،
جزئي ّ
ّ
مدخل الكني�سة وا ّلذي عمره � 111سنة.
حديديني يف ّ
الطابق الأ�سفل
 )9جنا املركز القدمي من االجتياح با�ستثناء بابني
ّ
وثالثة �شبابيك و�أباجورات ووحدتي كهرباء.
الرئي�س لكلّ
الد ّبابات
املجمع
والبوابة تدمريا كامال ودا�ستها ّ
ّ )10
ّ
ّ
دمر املدخل ّ
وت�رضرت ب�شكل
إ�رسائيليةّ � ،أما غرفة احلر�س فقد ف ّت�شت تفتي�شا دقيقا،
ال
ّ
ّ
ب�سيط.

الفنلندية ،فقد �أُطلق
اخلارجية
مولته وزارة
ّ
ّ )11
دمر املطبخ اجلديد ا ّلذي َّ
ّ
اخلي دون � ّأي �سبب.
ال�سرياميك ّ
الر�صا�ص على جدار ّ
ّ
الد ّ
الدمار ب�شبكات املياه والكهرباء وخطوط الهاتف.
 )12حلق ّ

واملعدات والقطع الف ّن ّية مفقودة (� ّإما �سرُ ِ قَت �أو
 )13كثري من ال ّتجهيزات
ّ
ُد ِّم َرت).

ّوثري ودار النّدوة ال َّدوليّة يف بيت حلم
املجمع الل ّ
بع�ض احلقائق والأرقام عن ّ

وبالرغم من ذلك فقد ا�ستعمل اجلنود
جممعنا،
يتم �إطالق ال ّنار من ّ
 )1مل َّ
ّ
ال�شارع.
إ�رسائيليون
ال
املجمع لإطالق ال ّنار من هناك على امل�س ّلحني يف ّ
ّ
ّ
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جممعنا ،وا�ستعمل
وقد �أطلق ال
إ�رسئيليون ما جمموعه  427ر�صا�صة من ّ
ّ
اجلي�ش جممعنا الحتجاز  17فردا من جرياننا .وهذا انتهاك �سافر لو�ضع
عترب
الأمالك ّ
الرابعة وا ّلتي ُت ُ
الد ّ
ينية الّتي حتميها من االعتداء ا ّتفاقية جنيف ّ
الدول املو ّقعة عليها وا ّلتي ال يجب ال ّت�ساهل معها.
�إ�رسائيل �إحدى ّ
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نابل�س ت�أتي مدينة بيت حلم يف املرتبة ال ّثانية من حيث تدمري �إ�رسائيل ملبانيها
يف وممتلكاتنا للم�ستقبل هي على
اريخية � ّإما ك ّل ّيا �أو
ال ّت
جزئياَّ � .إن تراثنا ال ّثقا ّ
ّ
ًّ
ا ِمل َح ّك.

اي �سبب ،وبدون
 )2لقد اجتاح اجلي�ش ال
جممعنا ّ
مرات دون ّ
إ�رسائيلي ّ
عدة ّ
ّ
املجمع .وعندما وجدت �إحدى
�إذن �أو ح ّتى �إعالمي بذلك ،و�أنا �أعي�ش يف
ّ
ال�سادة
الوحدات يف
املجمع قلت لهم« :كان ب�إمكانكم ال ّت ّ
ّ
�رصف مثل ّ
املهذّ بني .كان ب�إمكانكم قرع جر�س الباب .وكان ب�إمكانكم � ْأن تطلبوا
م ّني � ْأن �أفتح لكم � ّأي باب وكنت �س�أفتحه لكم� .إ ّننا ككني�سة لي�س لدينا ما
نخفيه ».ولكن يبدو � َّأن هذا ال ّت�صرّ ف غريب على الكثري من اجلنود .وهذه
إ�رسائيلي.
أخالقية الّتي يعاين منها املجتمع ال
هي بع�ض �أعرا�ض الأزمة ال
ّ
ّ

أوروبية
أمريكي من �أموال ال�ضرّ ائب ال
 )6لقد ا�ستثمر �أكرث من  10مليون دوالر �
ّ
ّ
وال
ال�سنوات الع�رش
أمريكية �أوال ّت ّربعات
امل�سيحية يف مركزنا ومدر�ستنا يف ّ
ّ
ّ
املا�ضية .ونحن بحاجة �إىل ن�صف مليون دوالر �أمريكي ( % 5من جمموع
تدمريه يف الأ�سابيع الأربعة املا�ضية.
اال�ستثمار) لرتميم �أو �إعادة بناء ما َّمت
ُ
ويجب � ْأن تعترب �إ�رسائيل م�س�ؤولة عن ال�ضرّ ر .و�سنحاول كلّ جهدنا يف
إ�رسائيلي� .ستكون
قانونيا واملطالبة بال ّتعوي�ض من اجلي�ش ال
متابعة ذلك
ًّ
ّ
عملية طويلة و�صعبة ،ومع ذلك ف�إ ّننا ن�أمل � ْأن جنمع هذا املبلغ من
هذه
ّ
ّ
واملنظمات ال�شرّ يكة والأ�صدقاء لإعادة بناء م� ّؤ�س�ستنا ب�أ�رسع
املتربعني
ّ
وقت ممكن.

ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ليال نهارا يف �إعادة
 )4لقد ك ّنا م�شغولني ًّ
جدا ي ّ
وجممعنا� ،إذ ّمت ا�ستثمار �أكرث من  200مليون دوالر �أمريكي
ت�أهيل مدينتنا ّ
إ�رسائيلية واجلنود
الد ّبابات ال
دمرت ّ
ألفية .وقد ّ
ّ
يف بيت حلم ا�ستعدادا لل ّ
إ�رسائيليون الكثري من هذا اال�ستثمار يف غ�ضون يومني فقط .و�سنحتاح
ال
ّ
ال�صغرية .ولكن من ي�ضمن
�إىل �سنني عديدة لإعادة بناء مدينة بيت حلم ّ
مرة �أخرى� .إ ّننا
إ�رسائيلي لن يقتحم مدينتنا ثانية
لنا � َّأن اجلي�ش ال
ّ
ويدمرها ّ
ّ
لحة حللّ
ال�سالم لت�أمني م�ستقبل �شعبنا
بحاجة ُم ّ
�سيا�سي ّ
دولية حلفظ ّ
وقوة ّ
ّ
ومدنه.

ثقافية يف
ولية يف بيت حلم هي �إىل ٍّ
َّ �	)7إن دار ال ّندوة َّ
حد بعيد �أكرب م� ّؤ�س�سة ّ
الد ّ
خا�ص� .إ ّننا
وثرية هنا هي ثاين �أكرب م�شغل
ّ
منطقة بيت حلم ،والكني�سة ال ّل ّ
قافية
نعتقد � َّأن الهدف من وراء االجتياح ال
إ�رسائيلي كان تدمري املراكز ال ّث ّ
ّ
الغربيةَّ � .إن ما كتبته �أمرية ها�س
ال�ض ّفة
عليمية
الرئي�سة يف ّ
ّ
ّ
وال ّت ّ
واملجتمعية ّ
يف  24ني�سان  ،2004وهي مرا�سلة �صحيفة هارت�س ،وتعي�ش يف رام
اهلل ،ينطبق متاما على دار ال ّندوة يف بيت حلم�« .إ ّنه م�شهد ُيعيد نف�سه
الدفاع
يف مئات املكاتب
الفل�سطينية ا ّلتي ا�ستوىل عليها جنود جي�ش ّ
ّ
الغربية :حوا�سيب ّ
حمطمة
ال�ض ّفة
ال
إ�رسائيلي لب�ضع �ساعات �أو � َّأيام يف ّ
ّ
ّ
ال�ساحات .كوابل
وحمروقة ومك�سرّ ة،
ّ
مكد�سة يف �أكوام وترمى يف ّ
االنرتنت ّ
مقطعة ،و�أقرا�ص �صلبة مفقودة ،و�أقرا�ص مبعرثة ومك�سورة،
�ضوئية مك�سرّ ة �أو مفقودة ،حوا�سيب حممولة
�آالت طباعة وما�سحات
ّ
مفقودة ،مقا�سم تلفونات � ّأما اختفت �أو ُخ ّربت ،مل ّفات الأوراق � ّإما

إ�رسائيليني وامل�س ّلحني عدم اال�شتباك بالقرب
 )3لقد حاول كلّ من اجلنود ال
ّ
ال�سبب جنت الكني�سة من املعركة بالأ�سلحة .ويبدو �أ ّنه
من الكني�سة ،ولهذا ّ
جدا بتج ّنب القتال بالقرب من الكني�سة.
كانت هناك �أوامر وا�ضحة ّ

عدة ٍ
تاريخية يف مدينة بيت حلم القدمية خالل االجتياح
مبان
دمرت ّ
ّ )5
ّ
جدا تعوي�ضه .وبعد
ال
ال�صعب ًّ
قافية هي �شيء من ّ
إ�رسائيليَّ � .إن اخل�سارة ال ّث ّ
ّ
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ُم ّزقت �أو ُ�أ ْحرِ قت �أو ُبعثرِ َت �أو ُ�ش ِّو َهت ،هذا �إذا مل ُت�ؤخذ .وكلّ ذلك يف
ّ
املمزقة و�شبابيك مك�سرّ ة و�أبواب
غرف مليئة بالأثاث
وال�ستائر ّ
املحطم ّ
وحمامات ّ
ّ
ملطخة.
أر�ضيات قذرة
ّ
حمطمة وجدران مليئة بال ّثقوب و� ّ
وقد ترك اجلنود هنا وهناك كتابات فاح�شة مل�ؤها احلقد .ولكن �إذا ما
دمرت �أو �أُخذت تكون قراءة الإهانات
قورن ذلك باملعلومات الّتي ّ
احلمامات ّ
ب�رشي �إذا
الطافحة تبدو وك�أ ّنها �ضعف
ّ
وك�أ ّنها �شعر .وح ّتى ّ
ّ
ما قورنت بال ّتخريب ّ
املحطمة.
املنظم الّذي ينعك�س يف �أكوام احلوا�سيب
�إ ّنها لي�ست ّ
قط تكاليف �أجهزة احلا�سوب الّتي يجب � ْأن ُت�ستبدل� ،إ ّنها
حتولت �إىل
تثمن ّ
بال�شيكل �أو ّ
الدوالر� .سنني من املعلومات ّ
خ�سارة ال ّ
معرفة ،الوقت ا ّلذي �أم�ضاه يف ال ّتفكري �آالف الأ�شخا�ص وهم يعملون
خا�ص ا ّلذي
ين وم�ستقبلهم� ،أو يحاولون بناء قطاع
لبناء جمتمعهم املد ّ
ّ
االقت�صادي لبلدهم .هذي هي بنوك
من املمكن � ْأن يجلب اال�ستقرار
ّ
الوطنية مثل وزارة الترّ بية
ال�سلطة
املعلومات الّتي ُت ِّ
طورها م� ّؤ�س�سات ّ
ّ
ال�ص ّحة .هذي هي بنوك املعلومات
وال ّتعليم ووزارة ال ّتعليم العايل ووزارة ّ
ّ
�صح ّي
احلكومية ومراكز الأبحاث
للمنظمات غري
املكر�سة لتطوير نظام ّ
ّ
ّ
ع�رصية وحماية البيئة واحلفاظ على املياه .هذي هي
ع�رصي ،وزراعة
ّ
ّ
بنوك املعلومات ّ
جارية
ملنظمات حقوق الإن�سان والبنوك وامل�شاريع ال ّت ّ
املركزية� .إ ّنها ك ّلها ب�شكل وا�ضح
اخلا�صة ،وامل�ست�شفيات والأ�سواق
ّ
ّ
الدرع الواقي.
العملية الع�سكريّة
�أهداف ال ّتدمري يف
املدعوة ّ
ّ
ّ

مل تكن هذه نزوة �أو انتقام جمنون من هذه الوحدة �أو تلك� ،أو نزعة
�شخ�صية جلندي مل يجر�ؤ رفاقه � ْأن ُيوقفوه .لقد كان هناك قرار
تخريبية
ّ
ّ
طورها املجتمع
حتية
االجتماعية وال ّ
قافية ا ّلتي ّ
إدارية وال ّث ّ
ّ
بتخريب البنية ال ّت ّ
الدفاع
الفل�سطينيَّ � .إن م�شاهد ال ّتدمري املمنهج ُتظهر كيف ترجم جي�ش ّ
ّ
يا�سية :يجب
ال
إ�رسائيلي يف امليدان ال ّتعليمات املت� ّأ�صلة يف �سيا�سة القيادة ّ
ال�س ّ
ّ
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الفل�سطينية وترتكها مخُ َّرب ًة
االجتماعية
تدمر امل� ّؤ�س�سات
على �إ�رسائيل � ْأن ّ
ّ
ّ
الفل�سطيني يف اال�ستقالل ،و� ْأن ترجع
أمام الهدف
ول�سنني كثرية قادمة � َ
ّ
ال�سهل واملريح � ْأن ّ
تفكر � َّأن املجتمع
املجتمع
الفل�سطيني �إىل الوراء� .إ َّنه من ّ
ّ
إرهابي ُم ّ
للدماء بعد تدمري املا ّدة
بدائي و�
الفل�سطيني ب�أكمله جمتمع
تعط ٌ
�ش ّ
ّ
ٌّ
ٌّ
واالقت�صادي.
واالجتماعي
يف
اخلام و�إنتاج ن�شاطهم
الفكري وال ّثقا ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

اليومية
ال�صارم واملعاناة
 )8خالل  26يوم من اخلوف العظيم ومنع ال ّتجول ّ
ّ
الر ّب �شاكرين وك�أ َّنه �آخر � َّأيام حياتنا.
ّ
تعلمنا � ْأن ن�أخذ كلّ يوم من ِيد ّ
ن�ستمر يف ال ّتخطيط وك� ّأن امل�ستقبل ك ّله مفتوح �أمامنا.
ومع ذلك ف�إ َّننا
ّ
ن�ستمر يف
لن نتخ ّلى �أبدا عن مدينتنا وجمتمعنا .نحن هنا لنبقى .و�سوف
ُّ
البناء و�إعادة البناء لنخلق حياة يف و�سط املوت ،و� ْأن نعلن الف�صح ونحن
نت�س ّلق ّ
الدعوة للم�صاحلة يف و�سط
الطريق �إىل اجللجلة .و�سوف
ن�ستمر يف ّ
ّ
الكراهية املتنامية واالنتقام ومقابلة الأذى مبثله .مل تكن خدمة امل�سيح �أكرث
أهم ّية ملدينته من الآنَّ � ،إن التزامنا بخدمته مل يكن يف يوم من ال َّأيام �أقوى
� ّ
من الآن.

2003

تقريرا ا ّلتي �أُ ِ
عطيت
نوي مخُ تل ًفا قليلاً عن ال 15
ال�س ّ
قد يبدو هذا ال ّتقرير ّ
ً
عوية
الر ّ
يل يف اجتماعات جلنة ال ّتن�سيق لل ّتعاون ،ولذلك فلن �أركّ ز على حياة ّ
يا�سي واجلدار الّذي يراه كلّ منكم عند
ِّ
بحد ذاتها ،وكيف ت�أ ّثرت بالو�ضع ّ
ال�س ّ
أفتح لكم نافذة لرتوا من خاللها ماذا
قر ُ
رت � ْأن � َ
دخوله �إىل بيت حلم .لك ّنني ّ
يفعل ِ
فرغ» وامل�شاريع املختلفة ا ّلتي يقوم بها يف
�س ال ّل ُّ
الق ُّ
وثري يف» �سنة ال ّت ّ
أريكم
«وقت فراغه» يف هذه البلدة ّ
ال�صغريةَّ � .إن الهدف من هذا ال ّتقرير هو � ْأن � َ
ِ
إمكانات هذه الكني�سة وهذا املركز وهذه ال�شرّ اكة مع جلنة ال ّتن�سيق لل ّتعاون
�
( )COCOPهذه.
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� )1رشيك مقيم يف اخلدمة يف لوي�سفيل يف الواليات املتّحدة

الراهب �إىل لوي�سفيل لنبد أ�
يف ال ّثامن من كانون ال ّثاين و�صلنا نحن عائلة ّ
ملدة �س ّتة �أ�شهر ا�ستجابة لدعوة من ماريان مكلور
مهمة �رشيك مقيم يف اخلدمة ّ
ّ
امل�شيخية يف الواليات امل ّتحدة.
ولية يف الكني�سة
مديرة ق�سم اخلدمات َّ
ّ
الد ّ

ان تكون يف لوي�سفيل يف
ال�سهل لعائلة من ال�شرّ ق الأو�سط ْ
	�إ ّنه لي�س من ّ
الوقت ا ّلذي كانت تزداد فيه الأزمة يف املنطقة� .إ ّنه لي�س �سهال وبالأخ�ص لزوجة
إجنليزية بطالقة وال ّلهجة
وملراهقة ولطفلة �أخرى يف ال ّثامنة من عمرها ال تتك ّلم ال
ّ
تتكيف مع و�ضع جديد ك ّل ّيا .و�شعرنا يف املركز
ال
أمريكية غري امل�ألوفة لهاْ � ،أن ّ
ّ
ولوثريني و�رشكاء يف اخلدمة.
فل�سطينيني
بالترّ حيب كوننا
ّ
ّ

ٍ
متنوع ًة
متعدد ًة
مهم ُة �رشيك مقيم يف اخلدمة
مواهب ّ
َ
و�شهادات ّ
وتتط ّلب ّ
هام مبا يف ذلك الكثري من رحالت العمل.
وتت�ضمن َم ًدى
لها �صلة
وا�سعا من املَ ّ
ً
ّ
وخالل �إقامتي هناك كان من املتو ّقع م ّني � ْأن �أُع ّلم م�ساقًا له �أربع �ساعات معتمدة
أكادميي يف معهد اللاّ هوت ،و�أُع ّلم يف �صفوف مدر�سة الأحد ،و�أتك ّلم
يف موقع �
ّ
أن�رش
يف اجتماعات �صغرية وكبرية (ترتاوح بني  15و� 800شخ�ص) و� َ
أكتب و� َ
ٍ
كنائ�س لطوائف خمتلفة ،و�أُجري مقابالت ،و�أطبع و�أ ّت�صل
مقاالت و� ِأعظ يف
َ
بو�سائل الإعالم ،و�أ�شارك ،و�أالحظ و�أح�ضرِّ و�أتوا�صل يف اجتماعات خمتلفة
الدرد�شة ،و� ْأن ُ�أ َم ّثل كني�سة ّ
منظمة وم�شاركة يف �آمال وخماوف كلّ منطقة
وغرف ّ
ال�شرّ ق الأو�سط.
قر �إقامتي يف لوي�سفيل يف املركز امل�شيخي.
وك�رشيك مقيم يف اخلدمة كان َم ُّ
امل�سكونية يف معهد لوي�سفيل
ال�ستة �أ�شهر يف مكتب ال�شرّ اكة
وقد �أم�ضيت ثلثي ّ
ّ
امل�شيخي للاّ هوت ،و�أم�ضيت ال ّثلث الباقي ( 61يوما) ُم�سا ِف ًرا يف �أرجاء
ّ
الواليات امل ّتحدة �إىل  12والية خمتلفة :كنتاكي� ،أنديانا ،كاليفورنيا ،وا�شنطن
مالية ،تك�سا�س ،ميزوري ،ميني�سوتا� ،ألينوي ،كولورادو،
العا�صمة ،كارولينا ّ
ال�ش ّ
وي�سكان�سن ،و�أوهايو.
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لوثري يف بيئة م�شيخية
ٌّ

كان �أحد �آمايل يف قبول هذه املن�صب � ْأن � ّ
كلوثري من � ْأن �أح�صل على
أمتكن
ّ
امل�شيخيني بالعمل .وقد �أعطاين وقتي هناك فر�صة � ْأن
كيفية قيام
ّ
ب�صرية �أف�ضل يف ّ
وعيوب كلٍّ ِمن ال ّنظامني .وهاكُ ُم مالحظتني فقط:
�أرى مزايا
َ

ٍ
ِ
وتعري�ضه
حق الو�صول �إىل
�شخ�ص
اختيار
املقررَّ � :إن
ٍ
إعطاءه ّ
واحد ،و� َ
َ
 دور ّ
لكلّ الكني�سة هو بدون � ّأي ّ
املقرر نف�سه،
مهمة ّ
�شك �أداة ّ
جدا يف متكني ّ
مقرر جديد كلّ �سنة
وكذلك متكني كلّ الكني�سة
ّ
القومية .وباختيار رئي�س ّ
(�أو كلّ �سنتني) يعطي الفر�صة لأكرب عدد من ال ّنا�س وال�شخ�صيات واللاّ هوت
لبي من هذا
� ْأن تكون م�سموعة
ومرئية ون�شيطة يف الكني�سة .و� ّأما اجلانب ّ
ّ
ال�س ّ
اال�ستمرارية �ضمن ال ّنظام ،وهذا ميكن � ْأن ي�ؤ ّثر على املدى البعيد
ال ّنظام هو ق ّلة
ّ
حقيقي على �أر�ض الواقع.
إمكانية احل�صول على تغيري
على �
ّ
ّ

مهمة ومغنية
اجلمعية
الربملانيةَّ � :إن خربة
ميوقراطية
الد
 ّ
العمومية يف دنفر كانت ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الربملانية �شيء ،ولك ّنه وبدون ّ
�شك �شيء �آخر � ْأن
ميوقراطية
الد
يل .و� َّإن معرفة ّ
ّ
ّ
عمليا ب�أدقّ تفا�صيلهَّ � .إن ّ
اجلمعية
الطريقة ا ّلتي كانت ُتدار بها
طبقا
ّ
تراه ُم َّ
ًّ
ال�ساق
العمومية بح�سب كتاب ال ّنظام على �أ ّنه �أحد �ساق َِي
اجلمعية بجانب ّ
ّ
ّ
مهمة يل.
الأخرىْ � ،أي كتاب االعرتافات ،كانت خربة ّ

يف �سياق احلرب يف العراق
�صادف وجودي هناك ن�شوب احلرب يف العراق .وقد دارت رحى
احلرب يف املنطقة ا ّلتي كان من املفرو�ض � ْأن �أم ّثلها ،ولذلك كان لها ت�أثري
حد ما على دوري وعملي ك�رشيك مقيم يف اخلدمة .فالكثري من ِعظاتي
�إىل ٍّ
وا�ضحا فيما
كنت
وعرو�ضي وكذلك مقاالتي كانت بهذا اخل�صو�ص .لقد ُ
ً
يا�سية
مل يجب � ْأن يكون دوري :مل �أُرِ ْد � ْأن َّ
يتم ا�ستغاليل يف ال�صرّ اعات ّ
ال�س ّ
واجلمهوريني
ميوقراطيني
الد
اخلية �ضمن املجتمع ال
أمريكي؛ مثال بني ّ
ّ
ّ
ّ
الد ّ
ّ
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والعك�س بالعك�س .وكان دوري �أي�ضا � اّأل �أنتقد �سيا�سات الواليات امل ّتحدة حيث
أمريكي نف�سه .ويف الوقت نف�سه
ال�شعب ال
�أ ّنني �أعتقد جازما � َّأن هذا هو دور ّ
ّ
ريد � ْأن �أكون �صادقا مع نف�سي ومع ال ّنا�س الّذين كنت �أقوم بخدمتهم هنا
كنت �أُ ُ
وهناك.
لك ّنني كنت وا�ضحا فيما ينبغي � ْأن يكون دوري:

و�شعب ال�شرّ ق الأو�سطَّ � .إن �إبرا َز ِ
ِ
ِ
ين
ملنطقة
 � ْأن �أُعطي �صوتا َو َو ْج ًها
البعد الإن�سا ّ
هما بال ّن�سبة يل.
لل�صرّ اع كان ُم ًّ
بوية للكني�سة املَ
�شيخية يف الواليات
 � ْأن �أكون �شاهد عيان على ّ
ال�شهادة ال ّن ّ
ّ
امل ّتحدة خالل هذه الأزمة ،و� ْأن �أُالحظ و�أنتمي �إىل حركة مناه�ضة احلرب يف
الرئي�سة .و�أ�صبح تو�صيل هذه احلقيقة
الواليات امل ّتحدة من خالل الكنائ�س ّ
أمريكية الأخرى �إىل �أُنا�س من ال�شرّ ق الأو�سط و�رشيحة �أو�سع من اجلمهور
ال
ّ
يف اخلارج �أحد �أهداف خدمتي.
مالية وال�شرّ ق الأو�سطَّ � .إن
 � ْأن �أكون ج�رسا بني املنطقتنيْ � ،أي �أمريكا ّ
ال�ش ّ
الرئي�سة ّ
غطت نف�س احلرب الواحدة
العربية وال
و�سائل الإعالم
ّ
ّ
أمريكية ّ
«عملية حترير العراق» وبال ّن�سبة
ب�شكلني خمتلفني جدا؛ فبال ّن�سبة للواحد كانت
ّ
العراقي»َّ � .إن مراقبة حدث ما يك�شف
للآخر كانت «احتالل الأر�ض وال ّنفط
ّ
هامة عن �أُنا�س
�أُ ً
نا�سا «يقدرون � ْأن يروا ومع ذلك ال يرون» و� ْأن ت�سمع �أخبارا ّ
ال�سمع ولكن ال ي�سمعون» يرتك القلوب غري ملمو�سة ومغلقة
«ي�ستطيعون ّ
وباردةَّ � .إن توافّر خيارات كثرية من خالل و�سائل الإعالم احلديثة ال ّ
يدل
احلقيقي بني
بحد ذاته � َّأن اجلماهري تتوا�صل مع بع�ضها البع�ضَّ � .إن ال ّتوا�صل
ِّ
ّ
عاملية هو �أمر يجب � ْأن ال ُي� َؤخذ ك�شيء ُم َ�س َّل ٍم به.
ّ
ال�شعوب وال ّثقافات يف بيئة ّ
عاملية ف� َّإن ذلك معجزة .معجزة من
فعندما يح�صل توا�صل
حقيقي يف بيئة ّ
ّ
ملهمة الترّ جمة هذه وبناء اجل�سور
الر ِ
والر ُ
وح ال ُق ُد�س ي�ستعملنا ّ
وح ال ُق ُد�سّ .
ّ
وال ّتوا�صل.
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امل�سيحية يف
عدة �أ�سئلة بدون �إجابة عن دور الكنائ�س
 لقد تركتني احلرب مع ّ
ّ
نقا�ش
نظام
هامة و�ستبقى كذلك ،وهي بحاجة �إىل ٍ
ق�ضية ّ
دميوقراطي .وهذه ّ
ّ
مهمة يف ال ّنقا�شات
�أكرث .ففي الوقت ا ّلذي فيه ال ّت�رصيحات عن احلرب
ّ
و�ضده ّ
أظن �أ َّنها جواب على �سيا�سات احلكومة .يجب على الكني�سة
ّ
اخلية ،فال � ّ
الد ّ
لل�سلطة ،بل � ْأن تقوم بذلك بلغة تفهمها هذه
لي�س فقط � ْأن تقول احلقيقة ّ
يجب
الهامة ،والّذي
حقيقيا لكلّ الكنائ�س
حتد ًّيا
ال�سلطات .و�أنا �أرى هنا ّ
ُ
ّ
ّ
ًّ
معاجل ُته.

ال�ش ّدة
 )2بيت حلم حتت احل�صار :ق�ص�ص عن الأمل يف �أوقات ّ

�شجعونني يف
كان كثري من �رشكاء جلنة ال ّتن�سيق لل ّتعاون (ُ )COCOPي ّ
خ�صية ك�شاهد عيان على اجتياح
ال�سنتني املا�ضيتني على � ْأن �أكتب جتربتي ّ
ّ
ال�ش ّ
ال�صغرية بيت حلمَّ � .إن اقامتي يف الواليات امل ّتحدة �أعطتني الوقت
مدينتنا ّ
جديدا ن�رشته مطبعة
كتابا
والفر�صة لإنهاء هذه
ً
املهمة .وكانت نتيج ُة ذلك ً
ّ
ينية» يف
فورتر�س ( )Fortress Pressو�سوف يطلق يف «معر�ض جتارة الكتب ّ
الد ّ
�شيكاغو يف �شهر حزيران .وقد ح�صل الكتاب ،والّذي هو عبارة عن جمموعة
ال�سنوات ال ّثالث املا�ضية ،على ُم�صادقة
�شخ�صية
ق�صة
من ع�رشين ّ
وحقيقية من ّ
ّ
ّ
الزغبي
ممتازة من املطران ديزموند توتو ّ
والدكتورة حنان ع�رشاوي وجيم�س ّ
وال�سناتور جورج مكجافرن و�آخرون كثريون.
ومارك الي�س ّ

 )3جائزة ويتنربج للخدمات الكن�سيّة واالجتماعيّة املتميّزة

كر َمني معهد لوثر
يف يوم ّ
ال�سبت ال ّثامن من ت�رشين ثاين �سنة َّ ،2003
يف وا�شنطن العا�صمة بجائزة ويتنربج اعرتافًا بعملي يف تعزيز العمل على ن�رش
احلوار بني ال ّثقافات والأديان يف ال�شرّ ق الأو�سط .وقد � ّأ�س�ست جائزة ويتنربج
وثريني يف �سائر �أرجاء
�سنة  1990لتقدير خدمات
العلمانيني ورجال ّ
الدين ال ّل ّ
ّ
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ني
جمرد ه ّزة �أر�ضيّة طبيعيّة يف فل�سط َ
املرةّ ،
 )5هذه ّ

والد َ
بقوة  5درجات على
ني ّ
�رضبت فل�سط َ
ول املجاورة ّ
أر�ضيتان ّ
هزتان � ّ
ال�ساعة  10:20من �صباح يوم الأربعاء املوافق � 11شباط.
مقيا�س ريخرت يف ّ
ال�شما ّ
وثرية
وكان مركزهما الق�سم ّ
يل من البحر امليت .وقد ّ
هزتا كني�سة امليالد ال ّل ّ
ال�صليب على
قرابة ع�رش ثوان ّمما �أ ّدى �إىل �سقوط احلجر ّ
ال�ضخم الّذي يحمل ّ
ال�شارع .وقد �صمد الربج ا ّلذي عمره � 112سنة
ر�أ�س برج الكني�سة ،فهوى �إىل ّ
ت�سبب يف تدمري �أكرث من  1000بيت يف فل�سطني.
يف وجه زلزال 1927الّذي ّ
باوندا.
اله ،والّذي يبلغ وزنه حوايل 80
ً
املرة فقد احلجر ا ّلذي َع ُ
ولكن يف هذه ّ
وحل�سن ّ
ال�شارع.
احلظ مل ي�ؤ ِّد �إىل � ّأية �أ�رضار با�ستثناء احلفرة ا ّلتي خ ّلفها يف ّ
ي�شجعون الآخرين � ْأن يقبلوا
املتميزة للكني�سة واملجتمع .وبذلك ّ
العامل خلدماتهم ّ
اخلدماتية.
الدعوة �إىل اخلدمة والقيادة
ّ
ّ

�س �إليا�س �شحادة
� )4إعادة ت�أثيث قاعة ال ِق ّ

ال�شكر،
الرابع من �شهر ت�رشين � ّأول �سنة  2003ويف خدمة �أحد ّ
يف ّ
وثرية ب�إكمال ترميم وت�أثيث م�رشوع قاعة الق�س
احتفلت طائفة كني�سة امليالد ال ّل ّ
ال�سابق كريا�ض �أطفال
�إليا�س �شحادة .كانت املدر�سة ت�ستعمل هذه القاعة يف ّ
ان ّ
متكن �أع�ضاء العمدة من جمع
م�ؤ ّقت .وتُرِ كَ ت بعد ذلك ب�شكل ُم ْزرٍ �إىل ْ
ال ّتربعات اللاّ زمة لرتميم القاعة ال�ستعمالها جلميع ن�شاطات الكني�سة ودرو�س
واملهم يف الأمر � َّأن
ال�شبيبة وقبول ال ّتعازي ...الخ.
املقد�س واجتماعات ّ
الكتاب ّ
ّ
(ال�سابقني) الّذين يعي�شون
ال ّتربعات َّمت ُ
جمعها من �أع�ضاء كني�سة امليالد ال ّلوثريّة ّ
يف املهجر تخليدا لذكرى َ�س َل ِفي الق�س �إليا�س �شحادة .ويف نف�س احلدث� ،أقامت
القيادي يف
تعبريا عن ال ّتقدير لدوري
الكني�سة حفل ا�ستقبال
ّ
�صغريا على �رشيف ً
ً
وثرية يف منطقة بيت حلم.
تعزيز الوجود ّ
وال�شهادة ال ّل ّ

احلقيقي هو
بحد ذاته مل يكن كبريا ،فقد كان ال ّتحدي
ومع � َّأن
اخلراب ِّ
َ
ّ
حقيقية
قمة برج الكني�سة لإ�صالح ال�ضرّ ر وملنع � ّأية م�أ�ساة
كيفية الو�صول �إىل ّ
ّ
ّ
ِ
خا�صة للقيام
ورافعات
االت
ق
�س
تركيب
إىل
�
احلاجة
ت
ع
د
وقد
الوقوع.
من
ّ
ََ
ّ
بهذا العمل ،وهذه غري متوفّرة يف فل�سطني .وقد ّ
متكنا يف الوقت ذاته من �إيجاد
املتخ�ص�صة ا ّلتي ميك ُنها � ْأن ت�صلح ال�ضرّ ر .و�ألحْ َ ْحنا
املعدات اللاّ زمة وال�شرّ كات
ّ
ّ
خ�ص�ص فورا بع�ض ال ّتربعات لهذه امل�صيبة .فقد ك ّنا قد
على كلّ �رشيك � ْأن ُي ّ
وثرية امل ّتحدة يف �أملانيا
إجنيلية ال ّل ّ
ا�ستلمنا مبلغ  5000يورو فقط من الكني�سة ال ّ
من جمموع  18,000يورو ا ّلتي يحتاجها العمل .ون�أمل � ْأن يتوفّر هذا املبلغ يف
اجتماع جلنة ال ّتن�سيق لل ّتعاون (.)COCOP

 )6حفال افتتاح كبريان يف �أوقات الي�أ�س
ح�صل حدثان كبريان يف �شهر �أيلول �سنة  :2003ال ّأول كان االفتتاح
االحتفا ّ
الفنية اجلديدة للمركز؛ وهو م�رسح ومركز م�ؤمترات الدار ،وهو
يل لل ّتحفة ّ
ولية يف بيت حلم وي ّت�سع ِل  350مقعدا.
الإ�ضافة اجلديدة �إىل دار ال ّندوة ّ
الد ّ
وقد َّمت االفتتاح ا ّلذي تر�أّ�سه �سيادة املطران منيب يونان يف ال ّأول من �شهر
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ال�س ّيدة باوال
الهامة
�أيلول بح�ضور العديد من ّ
ّ
خ�صيات ّ
واالعتبارية مبن فيهم ّ
ال�ش ّ
والدكتور نبيل الق�سي�س
الفنلندية لل ّتجارة
ليثوماكي الوزيرة
اخلارجية وال ّتطوير ّ
ّ
ّ
الفل�سطينية .وبعد م�ضي �أربعة � َّأيام فقط ّمت تد�شني
ال�سلطة
وزير ال ّتخطيط لدى ّ
ّ
فنيتان ،لهما
لل�ص ّحة
املجتمعية .لقد ّ
مركز دار الكلمة ّ
د�شنا َمرفقني؛ هما حتفتان ّ
ّ
�إمكانات هائلة لبيت حلم وفل�سطني يف الوقت ا ّلذي كان ي�ستحوذ علينا فيه
العن�رصي .لقد ك ّنا نخ�شى � ْأن يت�صاعد ال ّتوتر
تاريخ من ال ّنزاع واالنتقام وال ّتمييز
ّ
مرة �أخرى ،فقد ح�صل ذلك
يف � ّأية حلظة
ون�ضطر حي َنها �إىل ت�أجيل افتتاح مرافقنا ّ
ّ
قمة
ال�سابق .ونحن نعلم ماذا يعني ذلك� .إ ّنه مثل اجللو�س على ّ
مرتني يف ّ
معنا ّ
بركان و�أنت ال تعلم متى يثور ثانية.
العي�ش يف هذا اجلزء من العامل � ْأن ال ن�أخذ احلياة �شي ًئا م�س َّل ًما
لقد ع َّل َمنا
ُ
به �أبداُّ .
�رص على
ال�سبب عي ِنه؛ نحن ُن ُّ
عطية جديدة ،ولكن ولهذا ّ
فكل يوم هو ّ
اال�ستثمار يف م�ستقبل �أف�ضل.
العن�رصي حول بيت حلم
ففي الوقت الّذي يجري فيه بناء جدار الف�صل
ّ
ف�إ َّننا ن�ستثمر يف �أنا�س يجر�ؤون على عبور احلدود.
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نعلن
ويف الوقت الّذي ُتعاين فيه الأر�ض ّ
املقد�سة ثقافة العنف؛ ف� َّإن علينا � ْأن َ
قو َة ال ّثقافة هي ما يلزم لتحويل جمتمع ومتكني اجلماعة.
� َّأن ّ
ن�ستثمر يف اجلمال.
ويف وقت ال ّتدمري ف�إ َّننا
ُ

احلر ّية
ويف وقت الق�صف ف�إ َّننا ن�ضع �أحلا ًنا جديد ًة ونعزف �أغا َ
ين جديد ًة عن ّ
والعدالة وامل�صاحلة وال ّتعاطف.
لل�ص ّحة وف�سح ًة للأمل.
ويف وقت ا ِمل َح ِن العظيمة ف�إ َّننا نخلق جماال ّ

كثريا زيارة العديد من الأ�صدقاء ا ّلذين جا�ؤوا من قريب �أو
لقد َّ
قد ْرنا ً
ببيت حلم ،و�أي�ضا
جدار الف�صل
بعيد؛ ليكونوا معنا ،ولريوا
ّ
العن�رصي ُيحيط َ
َ
ليحتفلوا معنا بهذه االفتتاحات .لقد كان هذان امل�رشوعان بال ّن�سبة �إىل �رشكائنا
الفنلندية و( )Wheat Ridge Ministriesولأنا�س
اخلارجية
وبخا�صة وزارة
ّ
ّ
ّ
يتعر�ض فيه ال ّنا�س �إىل كوابي�س
كثريين هنا يف َ
بيت حلم ً
حلما حت ّق َق يف �سياق ّ
ب�شكل متزايد .ومع ذلك ف�إ َّننا مل ُنح ّقق هدفنا بعد :فقد كان �أحد الأهداف
ال�ص ّحة
لل�سنتني القادمتني هو � ْأن نعمل على اجلزء ال ّثاين من مركز ّ
املو�ضوعة ّ
تنز ٍه
املجتمعية ،وذلك بزراعة ن�صف مليون نبتة و�شجرة ورد .وبهذا نخلق ُم َّ
ّ
طبيعي يف املنطقة.
ٍّ
بيت حلم �أكرث �إ�رشاقًا
والهدف من وراء ذلك ك ِّله هو احل�صول على َ
جمرد خطوات
وخ�رضة .ويبقى هدفنا الأكرب؛ العدالة ّ
وال�سالم وامل�صاحلة ،وهذه ّ
ال�سماع عن خارطة ّ
وحمطات على هذه ّ
ّ
الطريق
الطريق .لقد َملَّ ال ّنا�س هنا من ّ
ِ
املحط ِ
ّ
ال�صغري َة فتحت
ات
الّتي ال ت�ؤ ّدي �إىل � ِّأي مكانَّ � .إن هذه
واالحتفاالت ّ
ال�صعداء ،وعلى ما يبدو �أ َّنها ال تزال رحلة طويلة .ومدى
�س ّ
لنا املجال ل ْأن نتن ّف َ
إح�صائيات � ّأول ثمانية �أ�شهر .فمنذ
ظهره �
ّ
احتياج بيت حلم لهذين املَرفَقني ُت ُ
ا�ستعم َل املَرفَقني �أك ُرث من 30.000
ال ّأول من �أيلول ح ّتى ال ّثالثني من ني�سان
َ
�شخ�ص.
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 )7القادة ا ُخل ّدام العامليّني

بيت حلم ومركز
يف �شهر �آذار �سنة  2003جاء ممثلو دار ال ّندوة َّ
ولية �إىل َ
الد ّ
إجنيلية
لوثر يف ويتنربج ومركز املك�سيك ،وجميعها تعرتف بها الكني�سة ال ّ
�سويا �إىل
وثرية يف �أمريكا على �أ َّنها مراكز
ّ
ال ّل ّ
قيادية لل ّتعليم املُ�ستدام .جا�ؤوا ًّ
ٍ
فريدا من نوعه
وبرنامج
عاملية
ليكونوا �رشاك ًة
تدريب ً
َ
دال�س ِّ
ا�سرتاتيجية و�شبكة ّ
ّ
لطلاّ ب معهد اللاّ هوت وقادة امل�ستقبل للكني�سة املنت�رشة يف العامل .ويف قلب
ملدة � 4-2أ�سابيع لكلّ من الأماكن ال ّتالية:
هذه ال�شرّ اكة هناك برنامج �سفر ّ
 بيت حلم على �أ َّنها مركز التّ�شكيل.
 مركز لوثر يف ويتنربج على �أ َّنه مكان الإ�صالح.
حول.
 ومدينة مك�سيكو على �أ َّنها مكان التّ ّ
املهمة من وراء هذا الربنامج اجلديد على �أ َّنها مواجهة �أنا�س
ُ
وينظر �إىل ّ
عامليني يف عامل
حول لي�صبحوا قاد ًة ُ
و�أماكن ال ّت�شكيل والإ�صالح وال ّت ّ
وخ ّد ًاما ّ
آخر يف �شباط
ُمتغيرّ م�ضطرب ،وكني�سة ُمتغيرّ ة تقوم بالبحث .وقد ُع ِق َد
ٌ
اجتماع � ُ
بيت حلم �سنة
�سنة  2004يف مدينة مك�سيكو ،واجتماع ٌ
قر ٌر � ْأن ُيع َق َد يف َ
ثالث ُم َّ
.2005

 )8مركز �إعالم بيت حلم
بيت حلم
دار ال ّندوة َّ
ولية يف َ
يف �شهر كانون ال ّأول �سنة َ 2003
افتتح ْت ُ
الد ّ
مركز الإعالم ال ّتابع لها ،و�أطلقت موقعا جديدا هو:
َ
 )BMN) Bethelehem Media NETوعنوانه www.bethlehemmedia.net
واملركز ملتزم ب� ْأن يكون «�صوت َم ْن ال �صوت له» ،وهدفه � ْأن يعطي الإعالم
اً
الفل�سطيني الّتي
ال�شعب
أغلبية العظمى ِمن ّ
أكرب ،وف َْه ًما � َ
و�صول � َ
أعمق لتلك ال ّ
ّ
احلر ّية والعدالة ،وتبحث عن م�ستقبل �أف�ضل من
َيندر اال�ستماع �إليها ،والّتي تريد ّ
خالل و�سائل اللاّ عنف.
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الفل�سطيني ال
حيث � َّأن الواقع
أولوية ق�صوى ُ
لقد �أ�صبح العمل مع الإعالم � ّ
ّ
أهمي َة
اخلارجي ب�شكل كامل .وقد �أكّ َد ِت ال
ُين َق ُل �إىل العامل
ُ
أحداث الأخري ُة ال ّ
ّ
إعالمية عن فل�سطني.
الق�صوى للعمل ب�شكل �أكرث و�أف�ضل على ال ّتغطية ال
ّ

الفل�سطينيني،
ويوميات عن
بيت حلم على مقاالت
تركّ ز مقاالت مركز �إعالم َ
ّ
ّ
فل�سطينيون عن كيف ير�سلون �أطفالهم �إىل املدار�س ،وكيف يذهبون هم
يكتبها
ُ
ّ
�أنف�سهم �إىل املدار�س �أو يحاولون احل�صول على وظيفة �أو � ْأن ي�صلوا �إىل �أماكن
وظائفهم عرب احلواجز ونقاط ال ّتفتي�ش� ،أو � ْأن يعملوا يف حقولهم وب�ساتينهم
كمزارعني �أو � ْأن يح�صلوا على العناية ّ
كونات احلياة
الط ّب ّية �أو ّ
ال�صالة  -كلّ ُم ّ
املتنوعة؟
ّ

إح�صائيات
هام ٍة؛ مثل ال
ويحتوي املوقع على فقرات عن
حقائق و� ٍ
َ
أرقام ّ
ّ
يا�سية
واخلرائط واملعجم .والوثائق رئي�سة؛ مثل الإعالنات وال ّت�رصيحات ّ
ال�س ّ
ال�صادرة عن ّ
العاملية والكنائ�س ،وم�صادر الإعالم
املنظمات
احلكومية وتلك ّ
ّ
ّ
ّ
يف ميكن
قافية ،بالإ�ضافة �إىل َمعرِ �ض �صور احرتا ّ
ومنظمات الأبحاث واملراكز ال ّث ّ
و�سيتم حتديث املوقع
مرئية وم�سموعة
ّ
تنزيله ون�سخه ،و�ست�ضاف قريبا مقاطع ّ
أ�سبوعيا.
�
ًّ

حفيني الّذين يرغبون
	�إ�ضافة �إىل ذلك ف� َّإن مركز �إعالم َ
بيت حلم ُي�ساعد ّ
ال�ص ّ
املهمة يف
يف ّ
الدرا�سة والقيام برحالت لكتابة ال ّتقارير مبا يف ذلك زيارة املواقع ّ
الرحالت
ني ولقاءات مع
فل�سط َ
ّ
الفل�سطينيني .و ُتر ّتب خدمة الإعالم برامج ّ
الفني .وقد �ساعد املركز العديد من
والدعم
وال�سكن ّ
ّ
واملرتجم/الدليل وال ّنقل ّ
ّ
حفيني من الواليات امل ّتحدة و�أوروبا.
ّ
ال�ص ّ
العاملي بتمويل
وثري
وثرية
العاملية عن طريق االتحّ اد ال ّل ّ
وقد قامت الإغاثة ال ّل ّ
ّ
ّ
�إن�شاء املوقع.
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جول
 )9التّوا�صل �أثناء منع التّ ّ

امل�رشوع ال ّأول والفريد من نوعه يف التّعلم عن بعد يف تاريخ فل�سطني

ملدة � 24ساعة قد �أ َّدى
جول ّ
� َّإن جتربة بيت حلم مع االجتياحات ومنع ال ّت ّ
�إىل خ�سائر يف انتظام ّ
وخا�صة �سنة  2002والق�سم ال ّأول
الطلاّ ب يف املدار�س
ّ
عملية ال ّتعليم ب�شكل كبري.
تدهور يف
من �سنة  .2003وقد جنم عن ذلك
ٌ
ّ
موذجية خ�رسوا حوايل
وعلى �سبيل املثال؛ ف� َّإن طلاّ ب مدر�سة دار الكلمة ال ّن
ّ
وحدها .حقيق ًة؛ � َّإن ّ
الطلاّ ب كانوا
الدرا�سة خالل �سنة َ 2002
ثالثة �أ�شهر من ّ
ولية يف
ُيعانون �صعوب ًة يف طريقهم ِمن و�إىل املدر�سة لذا َ�س َع ْت دار ال ّندوة َّ
الد ّ
ّ
يتمكن فيه ّ
بيت حلم يف � ْأن تبحث عن حلٍّ
الطلاّ ب من الو�صول �إىل ُمع ّلميهم
ودرا�ستهم ب�شكل منتظم �أكرث �أو مبقاطعة �أقلّ  ،ومن هنا ولدت فكرة م�رشوع
ال ّتعلم عن ُب ْعد.

همَ ،م َّكن
لقد ا�ضطلعت دار ال ّندوة َّ
ولية يف بيت حلم مب�رشوع مبتكر ُ
وم ٍّ
الد ّ
وثرية يف بيت �ساحور
طلاّ ب مدر�سة دار الكلمة ال ّن
إجنيلية ال ّل ّ
موذجية واملدر�سة ال ّ
ّ
جول .وقد ا�ستلزم
وطاليطا قومي � ْأن ُيتابعوا درا�ستهم دون � ْأن ُيعيقهم ُ
منع ال ّت ّ
امل�رشوع �إن�شاء نظام ا ّت�صاالت لت�سهيل ال ّتعلم عن بعد؛ ح ّتى ّ
يتمكن ّ
الطلاّ ُب
املادية املفرو�ضة ب�شكل
واملع ّلمون � ْأن ي ّت�صلوا مع بع�ضهم ،وهكذا ف� َّإن احلواجز ّ
تع�سفي على ّ
الطلاّ ب يف حماولتهم للو�صول �إىل �صفوفهم مل تعد تقدر � ْأن متنعهم
ٍّ
من ال ّتعلم.
بناء على جناح م�رشوع قائم ،وهو
ولقد َّمت بناء م�رشوع ال ّتعلم عن بعد ً
م�رشوع بيت حلم املبا�شرَ على االنرتنت .لقد �أ�صبح ُّ
جزءا من فريق
كل طالب ً
ين .وتقع على املع ّلمني
ين خمتلف ذي �صلة ،من خالل بريده الإلكرتو ّ
الكرتو ّ
ؤولية �إر�شاد ّ
عليمية ،ومن خالل جمموعات ال ّنقا�ش
الطلاّ ب من خالل املا ّدة ال ّت ّ
م�س� ّ
الفني ل َّأية
املنبثقة عن كلّ فريق الكرتو ّ
ولية ّ
ين .وقد ّ
قدمت دار ال ّندوة َّ
الد ّ
الدعم ّ
فنية قد حت�صل.
م�شاكل ّ
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يت�ضمن تركيب �سريفرات ومودومات قادرة على
وامل�رشوع الّذي كان
ّ
ولية
حتمل العدد الكبري من امل�ستخدمني ،كان يعني � َّأن على دار ال ّندوة َّ
ّ
الد ّ
لتقدم ّ
للطلاّ ب واملع ّلمني
مزود خلدمات االنرتنت �أي�ضا؛
� ْأن
ّ
تتحول �إىل ِّ
ّ
ّ
لتمكنهم من اال�شرتاك يف هذا الربنامج� ،آخذين
خدمات انرتنت رخي�صة؛
االقت�صادي املتدهور ّ
ل�سكان بيت حلم .وبهذه ّ
الطريقة
بعني باالعتبار الو�ضع
ّ
ملدة � 24ساعة يف اليوم مقابل
كان لكلّ طالب و�صول �إىل االنرتنت يف البيت ّ
دوالر �
زودو خدمات
أمريكي واحد يف ّ
ال�شهر يف الوقت الّذي كان فيه ُم ِّ
ّ
ال�شهر .ولغاية
دوالرا �
يقدمون نف�س اخلدمة مقابل 25
أمريكيا يف ّ
االنرتنت ّ
ً
ًّ
طالبا على ّ
ولية،
خط االنرتنت من خالل دار ال ّندوة َّ
الآن فقد ح�صل ً 650
الد ّ
مهمتنا لي�ست � ْأن ندع االحتالل
وميكنهم ال ّتوا�صل ح ّتى حتت منع ال ّت ّ
جولَّ � .إن ّ
إ�رسائيلي يقودنا �إىل الي�أ�س،
ال
ولكن َحرِ ٌّي بنا � ْأن نتغ ّلب على كلّ العقبات من
ْ
ّ
خالل الإبداع وال ّت�صميم واالبتكار.
ومن �أجل حت�ضري املع ّلمني لهذا ال ّنوع اجلديد من ال ّتعليم ،ولتمكينهم من
ٍ
تدريب ُمك ّث ًفا
برنامج
تقدم
ولية ّ
تنفيذ هذا امل�رشوع بنجاح ،ف� َّإن دار ال ّندوة َّ
َ
الد ّ
ين .ولقد ُط ِل َب الآن من دار ال ّندوة
للمع ّلمني على االنرتنت وال ّتوا�صل االلكرتو ّ
مدار�س �أخرى يف �أنحاء فل�سطني .ونو ُّد � ْأن ن�شكر
تكرار هذا امل�رشوع املُب َتكر يف
َ
ُ
ب�شريية من �أملانيا لدعمهم من
وجمعية برلني ال ّت
أ�صدقاءنا من الواليات امل ّتحدة
�
ّ
َ
ّ
�أجل حتقيق هذا امل�رشوع.

يني
 )10مركز موارد التّعليم ال ّد ّ

الكن�سي وبال ّتن�سيق مع مكتب مدير املدار�س،
بناء على تو�صية من املجل�س
ّ
عملية طويلة املدى تهدف �إىل رفع مهارات ومعرفة
ولية
دار ال ّندوة َّ
بد�أت ُ
ّ
الد ّ
وثرية ،وخلق م�صدر مبا�شرّ على
و�إملام معلمي الترّ بية
امل�سيحية يف كلّ املدار�س ال ّل ّ
ّ
ليتم ا�ستعماله لي�س فقط من قبل معلمي هذه املدار�س ،ولكن ميكن
االنرتنت َّ
عربي يف �أنحاء العامل الو�صول �إليه .وقد ا�شرتك لغاية الآن يف
ل  300مليون
ّ
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�سي�ستمر لب�ضع �سنوات
هذا امل�ساق الّذي بد�أ يف كانون ثاين �سنة  2004وا ّلذي
ّ
�شابا .وما هو وا�ضح لغاية الآن � َّأن االنرتنت وكلّ تطبيقات
 18مع ّل ًما و ِق ًّ�سا ًّ
ّ
إجنيليون ،بالإ�ضافة �إىل القليل
تام
يني
الإعالم ّ
يتحكم بها ب�شكل ّ
امل�سيحيون ال ّ
ّ
الد ّ
الكاثوليكية ِ
لوثرية
بطية .ولي�س هناك انرتنت يعتمد على موا َّد
من املوا ّد
ّ
والق ّ
ّ
بال�ضبط
روحانيتها
وتوراتية يف
يف الهوتها.
و�سياقية يف تطبيقها .وهذان هما ّ
ّ
ّ
ّ
املهمة وال ّتحدي ال ّلذان �أمامنا.
ّ

 )11اخلامتة
عند مبا�رشة م�شاريع وجمهودات كثرية يف �سياق من الي�أ�س املطلق وعدم
يوميا،
اليقني مثل هذا ،تكون نعمته هي ا ّلتي تعمل� .إ َّنها نعمته تعاىل الّتي حتفظنا ًّ
�إ َّنها نعمته الّتي تقودنا ،وهي الّتي ّ
متك ُننا .عندما يكون �أمامنا عمل كثري مثل
هذا فهو ثمرة عمل � ٍ
والق�سي�سة �ساندرا
أياد ِم ْعطاء ٍة كثرية :املطران منيب يونان
ّ
اهتما بالكني�سة �أثناء وجودي يف الواليات امل ّتحدة� ،أع�ضاء عمدة
اولوين ال ّلذان ّ
ن�سقني
قويا،
دورا
كني�سة امليالد ال ّل ّ
قياديا ًّ
ًّ
وثرية الّذين �أظهروا ً
نائبي االثنني ،املُ ّ
ّ
ّ
وموظفي دار ال ّندوة ودار الكلمة ا ّلذين يعملون َ
نهار جلعل هذا املكان
ليل َ
امل�ستمر يف خدمة
�رشكاءنا اللتزامكم
منارة للأمل يف �أوقات الي�أ�س .و�أنتم يا
َ
ّ
ال�صغرية
امل�سيح يف وطنه� .إ َّننا
الر�ؤى ممكن ًة وهذه الأفكار ّ
ً
جميعا قد جعلنا هذه ُّ
اعظيما.
جناح
ً
ً

2004

كانت �سنة  2004واحدة من متناق�ضات كثرية :فمن ناحية؛ ك ّنا نرى
ال�صغرية» �إىل �سجن كبري ،ومن
يوما َ
بعد يوم محُ ِّوال «مدينتنا ّ
اجلدار َينتهك مدين َتنا ً
ك�سياح
�شهدنا
ناحية �أخرى؛ ْ
ً
ارتفاعا يف ّ
الزوار الأجانب الّذين جا�ؤوا لي�س فقط ّ
و�إنمَّ ا لل ّت�ضامن مع �شعبنا وكني�ستنا .ولقد اختربنا مدى �صدمة وي�أ�س وعجز
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م�سيحيا اليوم
وقوته ون�شاطه� .أن تكون
�شعبنا ،ومع ذلك مدى ا�ستمرار مقاومته ّ
ًّ
متيزت
هو دعوة ل ْأن تكون «مثل ج�رس فوق مياه م�ضطربة» «منطقة �أمل» يف بيئة ّ
بالي�أ�س ،وم�صدر حياة يف �سياق ت�سيطر عليه قوى ال�شرّ ّ.
بع�ض ال ّتو�ضيحات:
وبال ّن�سبة لنا يف هذه اخلدمة يف بيت حلم هاكُ ُم َ

الروحانيّة كم�صدر للتّج ّدد
ّ )1

روحانية ُ
يقول
عوية يف �سنة  2004ببحث �أ�صيل عن
الر ّ
ّ
لقد ّ
متيزت احلياة ّ
املقد�س
بها الإجنيل .وبدا هذا وا�ضحا يف احل�ضور املنتظم لدرو�س الكتاب ّ
العائلية الكثرية ا ّلتي كانت
و�صلوات �أ�سبوع الآالم ،وكذلك يف االجتماعات
ّ
ال�سنة.
تعقد خالل ّ

 )2التّثبيت

قمت �أنا و�سيادة املطران منيب يونان
يف ال ّثالث من �شهر ت�رشين � ّأول؛ ُ
و�شابة يف كني�سة امليالد
�شابا
و�سيادة املطران املتقاعد نعيم ّ
ّ
ن�صار بتثبيت ًّ 13
درو�سا يف ال ّتثبيت لأك َرث ِمن �سنتني .لقد كان
املثبتون قد تل ّقوا
ال ّل ّ
ً
وثرية .وكان َّ
وحية والعمل مع هذه املجموعة م�صدر فرح وت�شجيع
الر ّ
الريا�ضة ّ
تعليم و�إقامة ّ
لنا جميعا .و�أ�ستطيع � ْأن �أقول ِّ
تثبتوا يف �إجنيل
بكل �أمانة � َّأن ه�ؤال ِء ّ
ال�شباب قد ّ
ي�سوع امل�سيح وهم متجذّ رون يف الكني�سة ون�شيطون يف حياة ّ
الطائفة.

 )3قيادة اجليل القادم

عدة
وثرينيُ ،عقدت ّ
بهدف جتهيز ومتكني اجليل القادم من القادة ال ّل ّ
ال�شباب� .إ�ضافة �إىل ذلك فقد
َم�ساقات تدريب على القيادة لأع�ضاء الكني�سة من ّ
درا�سية
لوثري احل�صول على بعثة
ّمت عمل برنامج بعثات ي�ضمن لكلّ طالب
ّ
ّ
اجلامعي يف اجلامعات املح ّل ّية �أو يف اخلارج.
جزئية ليكمل تعليمه
ّ
ّ
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ال�سيّدات
 )4برامج ّ

ويا
�سيدات
لوثرية جديدة يف َ
ّ
بيت حلم �أطلقت برنا ًجما ِن ْ�س ًّ
لقد ّ
تكونت جلنة ّ
لل�س ّيدات
يتكون الربنامج من وجبة �إفطار
فريدا من نوعه.
ين ً
َم�سكو َّ
ّ
َّ
�شهرية ّ
�سيدة على �أ�سا�س منتظم يف هذا
وحما�رضة
ّ
�شهرية ّ
عامة .وي�شرتك حوايل ّ 100
الربنامج الّذي �أ�صبح حديث البلد.

 )5ترميم برج الكني�سة بعد اله َّزتني الأر�ضيّتني

الزلزاالن ال ّلذان �رضبا فل�سطني يف احلادي ع�رش من �شباط كني�سة
هز ّ
لقد َّ
ال�ضخم
وثرية،
وت�سببا ب�رضر كبري يف برج الكني�سة .فقد هوي احلجر ّ
امليالد ال ّل ّ
َّ
بحد
ال�صليب على ر�أ�س برج الكني�سة �إىل ّ
ال�شارع .ومع � َّأن ال�ضرّ ر ِّ
الّذي يحمل ّ
كيفية الو�صول �إىل
حدي
جدا ،فقد كان ال ّت ّ
كبريا ًّ
ذاته مل يكن ً
احلقيقي هو يف ّ
ّ
خا�صة ومك ّلفة
قمة الربج لإ�صالح ال�ضرّ ر .فقد َد َع ِت احلاجة �إىل �س ّقاالت
ّ
ّ
متعهد حم ّل ٌّي ،و�أ�رشف على العمل اثنان من �أع�ضاء
املهمة ّ
املهمة .وقد �أجنز ّ
لإجناز ّ
ال�س ّيد عادل
العمدة :املهند�س عي�سى �أبو غزالة واملحا�سب القانو ّ
ين املُ َ
عتمد ّ
إجمالية للترّ ميم � 79.000شيكل وقد ّ
معظمها
غطى
خ�رض .وقد بلغت الكلفة ال
َ
ّ
وثرية امل ّتحدة يف �أملانيا ()VELDK
إجنيلية ال ّل ّ
�رشيكانا االثنان :كلٌّ من الكني�سة ال ّ
ب�شريية ( )BMWو�أع�ضاء ّ
ال�شكر لهذين
وجمعية برلني ال ّت
قدم ّ
الطائفة .ونو ُّد � ْأن ُن ّ
ّ
قدموها.
ال�شرّ يكني لكرمهما
حبة ا ّلتي ّ
ّ
وهدية املَ ّ

 )6االفتتاح االحتفا ّيل ملطعم ال ِعلّيّة ومقهى الكوز

حفل افتتاح مطعم ِ
لقد ح�رض �أكرث من �1000شخ�ص َ
الع ّل ّية ومقهى الكوز
يف �أيلول �سنة  .2003مل يكن القرار �سهال � ْأن ُن ّ
جديدا يف مثل هذا
طاقما
وظ َ
ً
ف ً
جتر�أنا على عمل ذلك
الوقت ،و� ْأن نفتتح هذه املَرافق للجمهور ،لك ّننا ،وبالإميان ّ
ال�ضيافة» .فقد
و�أظهرنا كيف ميكن � ْأن نزيد من» �
إمكانية ال ّتوظيف من خالل ّ
ّ
وظائف و�أمال يف َد ْخ ٍل ُمنتظم .و�سي�ستمتع ال َآن
�شابا عاطلاً عن العمل
َ
وجد ًّ 15

الطاقم ّ
وال�س ّكان املح ّل ّيني و�أع�ضاء ّ
واجلو الفريد من نوعه
بالطعام املمتاز
ّ
ال�س ّياح ّ
ّ
واخلدمة املمتازة.

ّوثري «بيت �أبو جربان»
 )7افتتاح نُ ُز ِل َ
بيت حلم الل ّ

ملدة �سبع �سنواتَّ ،مت �إعادة افتتاح
يف �أيار �سنة  ،2004وبعد انقطاع ّ
وال�س ّياح
وثري ،واملعروف با�سم «بيت �أبو جربان» ّ
ُن ُزل بيت حلم ال ّل ّ
لل�ضيوف ّ
الأجانب .وقد كان ال ُّن ُز ُل ا ّلذي كان ُي�ستعمل كمدر�سة من �سنة  1997ح ّتى
إ�رسائيلي لبيت حلم.
ت�رضر ب�شكل كبري ب�سبب االجتياح ال
�سنة  ،2000قد ّ
ّ
ترميمه من  13غرفة جميلة ال ّت�أثيث وب�أثاث م�صنوع
ويتكون ال ُن ُزل ا ّلذي َّمت
ُ
ّ
خا�ص ،وجهاز
بحمام
ّ
حم ّل ًّيا ،وي�ستوعب � 26ضيفا .وجميع الغرف ُم َّ
زودة ّ
املركزية ،ال ّتكييف ،ال ّتلفون ،واالنرتنت .وقد �أُطلق على كلّ غرفة
تلفاز ،ال ّتدفئة
ّ
فنية َّمت ُ�ص ُنعها يف م�شاغلنا مبا
ا�سم �إحدى قرى منطقة بيت حلم و ُزيِّ َنت ب�أ�شغال ّ
الدعم الكرمي من يوم
احلماماتَّ � .إن
ترميم ال ُن ُزل مل يكن ممكنا لوال ّ
يف ذلك بالط ّ
َ
إجنيلية يف �أملانيا والقر�ض املي�سرَّ بقيمة 700٫000
ال�صالة
ّ
العاملي والكني�سة ال ّ
ّ

198

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

الكن�سية
قدمه بنك �أويك�س ( )OIKOSوكَ ِف َل ْته وكالة الإغاثة
كرونا دامناركي ّ
ّ
�شهرا الأوىل من ت�شغيله
الدمنركية .كان ن�سبة ال ُّن َزالء يف ال ُن ُزل خالل ال ً 11
أردن
وثرية يف ال ِّ
وي ِد ُّر ال ُن ُزل الآن بع�ض ّ
ُ .% 31.2
إجنيلية ال ّل ّ
الدخل للكني�سة ال ّ
املقد�سة ،وا ّلذي نرجو � ْأن يزدا َد �إذ �إ َّنه من املتو ّقع قدوم �ضيوف �أكرث
والأرا�ضي ّ
وال�سنة القادمة.
ال�سنة ّ
يف هذه ّ

 )8محَ ميّة دار الكلمة الطّبيعيّة

يف �شهر ت�رشين ثاين �سنة 2001بد�أت املرحلة الأوىل من بناء الأ�سوار
لبيت حلم يف �آذار �سنة
حول موقع دار الكلمة .وبعد االجتياح ال
إ�رسائيلي الكبري َ
ّ
إ�رسائيليني لدار الكلمة ازدادت احلاجة �إىل
 ،2002وما تبعه من اقتحام اجلنود ال
ّ
بناء �سور ٍ
ا�ستمر ْرنا يف البناء ،وقد �أُ ِجنز
واق حول �أمالك الكلية .ويف �سنة 2004
َ
ّ
�سنتمكن من
ال�سور .ولدى اكتمال بناء الأ�سوار
لغاية الآن ُ
بناء �أكرث من  %70من ّ
مبخططاتنا لإكمال املَ ِ
حم َّية ّ
ّ
حمية
�ضي ق ُُد ًما
بيعية لدار الكلمة .و�ستخلق املَ ّ
الط ّ
املُ ّ
بيئية ك�أداة
بيئة
طبيعية على اجلبل ،و�ست�ستفيد منها منطقة بيت حلم من ناحية ّ
ّ
أهمية احلفاظ على البيئة ّ
مهمة ّ
بيعية.
ّ
تربوية ّ
الط ّ
للطلاّ ب وللمجتمع ،ومبا يتع ّلق ب� ّ
ُ
ّ
الفنلندية ( )FELMلدعمهم
وثرية
و�أو ُّد � ْأن �أعبرّ عن �شكري
ّ
إجنيلية الل ّ
للجمعية ال ّ
ّ
الهام.
امل�ستمر لهذا امل�رشوع ّ
ّ

 )9كلية دار الكلمة
يف �سنة � 2002أطلعتكم على ّ
ر�سمي
خمططاتنا لكلية دار الكلمة كمعهد
ّ
ال�سياحة،
لل ّتعليم العايل ،مينح درجات يف املو�سيقىّ ،
الفن ،الإعالم ،اال ّت�صاالتّ ،
امل�سيحية .وقبل ب�ضعة �أ�سابيع دخلنا يف مناق�شات ِج ّد ّية مع ك ّل ّية طاليطا
واخلدمة
ّ
ا�سرتاتيجية بني امل� ّؤ�س�ستني ،والّتي
املجتمعية لبحث �سبل تطوير �رشاكة
قومي
ّ
ّ
برامج �شاملة
قدم
بدورها �ستعطي ِك َل ْينا ا�ستدامة �أف�ضل ،وتق ّلل كُ ْلفة ال ّت�شغيل ،و ُت ّ
َ
ومتنوعة.
وجذّ ابة
ّ
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 )10لوثر باللّغة العربيّة

امل�سيحية مبا�رشة على االنرتنت،
كجزء من حماولتنا لتقدمي م�صادر للترّ بية
ّ
العربي .وهذا املوقع مخُ ّ�ص�ص
�أطلقنا موقعا جديدا ،هو ال ّأول من نوعه يف العامل
ّ
ال�سنوات اخلم�س
لأعمال مارتن لوثر وللكتابات عنه .وبال ّتدريج ويف غ�ضون ّ
القادمة؛ ف�إ َّننا ُن ّ
أملانية
الرئي�سة من ال ّلغة ال ّ
خطط لرتجمة كلّ كتابات مارتن لوثر ّ
العربية ،لجِ علها
العربية ،ولجِ َ ْمع كلّ ما كُ ِت َب عنه ،وعن الإ�صالح بال ّلغة
�إىل ال ّلغة
ّ
ّ
متوفّرة مبا�شرَ ة على االنرتنت.
	� َّإن ملوقع www.lutherinarabic.org :ال َآن �أك َرث من34
ال�صور .و�سيتبع
و� 6صفحات  ( pdfما جمموعه � 400صفحة) والكثري من ّ
ن�شجعكم على زيارة املوقع
وال�صورة� .إ َّننا
ال�صوت
ّ
ذلك ومع مرور الوقت ّ
ّ
ِ
وتعريف �أ�صدقائكم وزمالئكم عليه .ت�أتينا تغذية راجعة ممتازة لهذا املوقع.
وثرية امل ّتحدة يف �أملانيا لدعمها
أتقدم ّ
و�أو ُّد � ْأن � ّ
إجنيلية ال ّل ّ
بال�شكر من الكني�سة ال ّ
الهام.
لهذا امل�رشوع ّ
html

 )11املن�شورات
لقد تل ّقى كتابي الأخري «بيت حلم حتت احل�صار :ق�ص�ص عن الأمل يف
ن�رشه
ال�صحف ،وقد متّت ترجم ُته،
�أوقات ّ
ال�ش ّدة» تعليقات ممتازة يف ّ
و�سيتم ُ
ُّ
بثماين لغات مع نهاية هذا العام� .إ َّننا ن�شكر َ
اهلل؛ لأ ّنه �أعطانا هذا االمتياز � ْأن
نكون �شهودا له لكثري من ال ّنا�س يف كثري من البالد.

كتيبا من � 24صفحة بعنوان
لقد �أنهى مركز �إعالم بيت حلم ال ّتابع لنا ِّ
ال�صور واخلرائط
ال�صغرية :ماذا جرى لها» وهو يركّ ز من خالل ّ
«مدينة بيت حلم ّ
عام ،وعلى املجتمع
واحلقائق والأرقام على ت�أثري اجلدار على املدينة ب�شكل ّ
خا�ص .لقد �أنهت وحدة الإنتاج لنا «بذور»
الفل�سطيني ب�شكل
امل�سيحي
ّ
ّ
ّ
ملدة ع�رشين دقيقة بعنوان «احتجاز داخل اجلدار واالحتجاز خارجه:
ا�سطوانة ّ

200

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

ق�صة من بيت حلم» مركّ زة على نف�س املو�ضوعَّ � .إن كال امل�صدرين ُمتوفّران
ّ
�رشكاءنا على توزيعهما على
ن�شجع
ب�شكل وا�سع يف مركزنا وعلى االنرتنت� .إ َّننا ّ
َ
�أو�سع نطاق ،و� ْأن ُي�ساعدونا على ترجمة هذه امل�صادر كلٌّ �إىل لغ ِته.

 )12اخلامتة
عندما مبا�رشة م�شاريع وجمهودات كثرية يف �سياق من الي�أ�س املطلق وعدم
اليقني مثل هذا ،تكون نعمته تعاىل هي ا ّلتي تعمل� .إ َّنها نعمته تعاىل الّتي حتفظنا
يوميا ،وهي ا ّلتي تقودنا ّ
ومتكننا عندما يكون �أمامنا ٌ
عمل كثري مثل هذا؛ فهو
ًّ
ٍ
ِ
ّ
ل
ال
امليالد
كني�سة
عمدة
أع�ضاء
�
كثرية:
طاءة
وثرية الّذين �أظهروا
ع
م
أياد
�
عمل
ثمرة
ّ
ْ
ّ
وموظفي دار ال ّندوة ودار الكلمة الّذين
املن�سقني
قياديا ًّ
دورا ًّ
قويا ،نائبي االثننيّ ،
يعملون َ
�رشكاءنا
نهار جلعل هذا املكان منارة للأمل يف �أوقات الي�أ�س .و�أنتم يا
َ
ليل َ
الر�ؤى
اللتزامكم
امل�ستمر خلدمة امل�سيح يف وطنه� .إ َّننا جميعا قد جعلنا هذه ّ
ّ
ال�صغرية جناحا عظيما.
ممكنة وهذه الأفكار ّ

2005

الر�سالة �إىل �أهل كورنثو�س ال ّثانية هي
«لذلك ال نف�شل ».هذه الآية من ّ
الأكرث مالئمة يف و�صف ما ن�شعر به هذه ال َّأيام .تقريبا كلّ �شيء حولنا يريد � ْأن
يجعلنا فا�شلنيَّ � .إن عدم الف�شل يف �سياق كهذا لي�س �شيئا نحن نعمله �أو ّ
نخطط
له ،لك ّنه �شيء منحنا � َّإياه� ،إ َّنه نعمة نختربها ّ
ومتك ُننا من � ْأن نبقى ُمركّ زين على
إمكانيات
حديات الهائلة نرى �
مهمتنا يف �إعالن ملكوت اهلل .ففي و�سط ال ّت ّ
ّ
ّ
احتماالت ال نهاية لها.
حديات
وبال ّن�سبة لنا يف خدمتنا يف بيت حلم هذه هي بع�ض ال ّت ّ
إمكانيات:
وال
ّ
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الروحانيّة
 )1اال�ستثمار يف ّ

متيزت احلياة ّ
وحانية
الر
ائفية يف �سنة  2005ببحث
ّ
الط ّ
لقد ّ
حقيقي عن ّ
ّ
الّتي ّ
املقد�س،
�شكلها الإجنيل .وكان هذا وا�ضحا يف ح�ضور درو�س الكتاب ّ
وال�س ّيدات الكثرية الّتي
و�صالة �أ�سبوع الآالم ،وكذلك يف اجتماعات العائالت ّ
مهمتهم
�رصح �أع�ضاء العمدة املُ َ
ال�سنة .وقد ّ
نتخبني حديثاَّ � :إن ّ
َّمت تنظيمها خالل ّ
احلية» وعلى
ّ
لل�سنوات اخلم�س القادمة � ْأن ُيركّ زوا ب�شكل ك ّل ّي على «احلجارة ّ
ال�سبب فقد ّ
وظفنا نيفني ال�صرّ ّا�ص
ف�سية
ّ
ّ
واجل�سدية .ولهذا ّ
وحية وال ّن ّ
الر ّ
�صحتهم ّ
للعمل على الترّ بية
وال�شبيبة .ولقد �سرَ َّنا
امل�سيحية ،وبرتكيز
خا�ص على الأطفال ّ
ّ
ّ
الكن�سية.
أجنبي ليعمل على املو�سيقا
ال�س ّيد مات ميدلتون
ّ
� ْأن ن�ستقبل ّ
ّ
كمتطوع � ّ

وحانية هو العهد ا ّلذي �أخذه �أع�ضاء ّ
الطائفة على
الر
	� َّإن ً
ّ
جزءا من هذه ّ
ومرة �أخرى
�أنف�سهم يف � ْأن
ي�ستمروا يف زيادة عطاياهم لكني�ستهم �سنة بعد �سنةّ .
ّ
الر َّب على هذا ال ّتفاين
قيا�سي
رقم
ٌ
ال�سنة �ضرُ َ
ِب ٌ
يف هذه ّ
جديد يف العطاء .ن�شكر ّ
ٌّ
االقت�صادية وعدم
بالرغم من جميع القيود
ّ
وااللتزام وا ّلذي بدا وا�ضحا ًّ
جليا ّ
يا�سي.
اال�ستقرار ّ
ال�س ّ
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 )2انتخاب جمل�س طائفة جديد

يف  15كانون الثاين �سنة  2006اجتمعت ّ
الطائفة الختيار خم�سة
و�رسنا
لل�سنوات اخلم�س القادمةَّ .
�أع�ضاءَ ،يعهدون �إليهم � ْأن يكونوا العمدة ّ
� َّأن �أع�ضاء العمدة ا ُ
واجلن�س وا ِملهنة
العمر
حيث
وا�سعا من
تنو ًعا
ُ
ً
جل ُدد يمُ ّثلون ّ
ُ
ُ
ين) ،طوين
واملواهب وهم :هالة ّ
ف�ضول(مع ّلمة) ،عي�سى �أبو غزالة (مهند�س مد ّ
ن�صار(مع ّلم) ،مازن عودة (حما�سب) ،وعادل نا�رص (متقاعد).
ّ

 )3م�رشوع �إ�سكان بيت حلم

وثريون يف منطقة بيت حلم يتك ّلمون عن
منذ �أكرث من � 25سنة كان ال ّل ّ
وبخا�صة لكني�سة معظم �أع�ضائها من
جدا
مهم ًّ
ّ
احلاجة �إىل �إ�سكان .وهذا ّ
�سكنية
الكاثوليكية يف بيت حلم �إن�شاء  700وحدة
اللاّ جئني .ومع قرار الكني�سة
ّ
ّ
بناء  300وحدة منها ويجري الآن ا�ستعمالها،
بحلول عام  ،2010والّتي َّمت ُ
يتو�سع يوما بعد
الروم الأرثوذك�س يف بيت �ساحور والّذي ّ
وم�رشوع �إ�سكان ّ
يوم ،يوا�صل �أع�ضاء كني�ستنا �س�ؤالنا :متى �سي�صبح «م�رشوع �إ�سكاننا» حقيقة
تاريخيا حتت و�صاية كني�سة امليالد
وحيث � َّإن �أر�ض مقربة بيت حلم هي
واقعة؟
ُ
ًّ
امللكية لإقامة م�رشوع �إ�سكان يكون
م�ستعدون مل�شاركة هذه
وثرية ،قلنا� :إ َّننا
ّ
ال ّل ّ
ّ
مفتوحا لأع�ضاء ّ
الطوائف ال ّثالث يف منطقة بيت حلم .وهناك جانب �آخر وا�ضح
ً
لنا :نحن ال نريد � ْأن نتناف�س يف جمع ال ّت ّربعات مع م�رشوع �إ�سكان القد�س يف
ّ
ال�سبب نحن ال نحاول � ْأن جنمع ال ّت ّربعات
املطلع (الأوغ�ستا فكتوريا) .ولهذا ّ
الرائدة يف فل�سطني.
مل�رشوعنا .ولكن علينا � ْأن نر ّتب نظام قر�ض مع �أحد البنوك ّ
ويبدو � َّأن املناق�شات واعدة .ويف �شهر �آذار من هذا العام ّ
ن�سجل �أ�سماء
متكنا � ْأن ّ
ومهتمني ب�شكل ِج ّد ّي يف م�رشوع �إ�سكان بيت حلم
الأع�ضاء ا ّلذين هم بحاجة
ّ
مهتمون
هذا ،وكانت ال ّنتائج كال ّتايلّ :مت ت�سجيل ما جمموعه  43عائلة منها ّ 20
�سكنية .وكان توزيع العائالت على ال ّنحو ال ّتايل21:
ب�شقق و 23يف وحدات
ّ
عائلة من بيت حلم 14 ،عائلة من بيت جاال ،و 8عائالت من بيت �ساحور.
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وبف�ضل �إخال�ص املهند�س �سني ك�سابرة جرى م�سح املوقع ،ون�أمل � ْأن نطرح
املرة.
العطاء قريبا للمناف�سة
ّ
املعمارية .دعونا ُن َ�ص ِ ّل كيال نف�شل هذه ّ

 )4نُ ُزل بيت حلم «بيت �أبو جربان»

ملدة �سبع �سنوات� ،أُعيد فتح ُن ُزل بيت حلم
يف �أيار  ،2004وبعد مقاطعة ّ
وال�س ّياح الأجانب.
وثري واملعروف ب «بيت �أبو جربان» ال�ستقبال ّ
ال ّل ّ
ال�ضيوف ّ
وكان معدل الإ�شغال خالل �سنة  )%31.2 ( 2004ويف �سنة  2005ارتفعت
هذه ال ّن�سبة �إىل َّ � .%47,3إن معدل ال ّتعادل هو ( %35.2بدون فوائد) و%40
(مع الفوائد) وبهذا العدد من الإ�شغال ّ
ربحا
متكنا من توفري  15٫000دوالر ً
العامة للكني�سة.
�صافيا (ا�ستعمل منها  5٫000لدفع الفوائد) ذهبت �إىل
امليزانية ّ
ً
ّ
يف
يظهر
ال
خل
الد
وهذا
امليزانية لأ َّنه ا�ستعمل يف �سداد بع�ض ال ّنفقات ر�أ�س
ّ
ّ
املال .واعتبارا من �سنة  2006علينا � ْأن نبد أ� بت�سديد القر�ض الّذي �أخذناه من
ال�س ّياح القادمني
بنك �أويكو�س ( )OIKOSيف ّ
الدمنارك .ون�أمل �أ َّنه بزيادة عدد ّ
�سوف ّ
الديون و ُنوفّر
نتمكن من � ْأن نرفع من �إيجار الغرفة
تدريجياْ ،
وان ندفع ّ
ًّ
الدخل للكني�سة.
بع�ض ّ

 )5محَ ميّة دار الكلمة الطّبيعيّة

� َّإن بناء الأ�سوار حول �أمالك موقع دار الكلمة الّذي بد أ� العمل به يف �شهر
ّ
و�سنتمكن يف �سنتي -2006
ال�سنة.
ت�رشين ثاين  2001قد �أُجنز يف �أوائل هذه ّ
حمية ّ
جدا،
املهمة ًّ
ْ � 2007أن نعمل ٍّ
بيعية ّ
الط ّ
برتو على زراعة وجتهيز هذه املَ ّ
وا ّلتي �سوف تخدم لي�س املدر�سة والك ّل ّية فح�سب ،و�إنمَّ ا املنطقة ك ّلها .و�أو ُّد � ْأن
امل�ستمر
الفنلندية ( )FELMلدعمهم
وثرية
�أعبرّ عن �شكري
ّ
إجنيلية ال ّل ّ
للجمعية ال ّ
ّ
ّ
لهذا امل�رشوع.
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 )6كلّيّة دار الكلمة

ر�سمي
لقد �أطلعتكم يف �سنة  2002على خططنا لك ّل ّية دار الكلمة كمعهد
ّ
ال�سياحة ،واخلدمة
لل ّتعليم العايل ،مينح درجات يف الفنون ،الإعالم ،اال ّت�صاالتّ ،
ال�سنة املا�ضية �أ َّننا دخلنا يف مفاو�ضات مع ك ّل ّية
امل�سيحية .وقد �أطلعتكم يف ّ
ّ
ا�سرتاتيجية بني امل� ّؤ�س�ستني،
املجتمعية لبحث طرق تطوير �رشاكة
طاليطا قومي
ّ
ّ
قدم برامج
وا ّلتي ِمن �ش�أنها � ْأن
تعطيهما اال�ستدامة ،وتق ّل�ص كُ ل َفة ال ّت�شغيل و ُت ّ
َ
ب�شريية ( )BMWاقرتاحنا ّمما قادنا
جمعية برلني ال ّت
ومتنوعة .وقد رف�ضت
�شائقة
ّ
ّ
ّ
وحدنا.
�إىل � ْأن نبحث عن اعتماد �
أكادميي َ
ٍّ

ويف ال ّأول من �شهر �شباط منحت وزارة الترّ بية وال ّتعليم العايل االعتماد
�صالحية � ْأن تطرح الربامج ا ّلتي
أكادميي لك ّل ّية دار الكلمة ،وهكذا �أعطتها
ال
ّ
ّ
عملية اعتماد الربامج على االنتهاء،
تنوي تدري�سها َّ
ليتم اعتما ُدها .وقد �شارفت ّ
ومن املتو ّقع � ْأن ن�ستلم ال ّتفوي�ض يف غ�ضون الأ�سابيع القليلة القادمة ويف الوقت
املنا�سب لفتح �أبوابنا يف �أيلول �سنة  .2006و�ستبد أ� الك ّل ّية بتقدمي خم�سة
يتم
دار ال ّندوة َّ
برامج متنح �شهادات .و�ست�ست�ضيف ُ
ولية هذه الربامج ح ّتى َّ
الد ّ
أكادميية
جمع ال ّت ّربعات لبناء عمارة منف�صلة على جبل مريرَّ � .إن طواقم الهيئة ال
ُ
ّ
إدارية اللاّ زمة لإدارة الك ّل ّية هي قيد ال ّتعيني.
وال ّ

 )7امل�ؤمترات الدولية يف الدار
امل�سيحية،
رئي�سا للم�ؤمترات
كجزء من جمهوداتنا يف جعل من بيت حلم حمورا ً
ّ
ولية � ْأن جتتذب و ُت ّ
دولية
نظم وت�ست�ضيف ّ
ا�ستطاعت دار ال ّندوة َّ
عدة م�ؤمترات ّ
الد ّ
أهمها كان جمل�س االتحّ اد
الدار ال ّثقا ّ
كربيات يف مركز ّ
يف للم�ؤمترات .ومن � ّ
ولية يف بيت حلم بعنوان
العاملي وامل�ؤمتر
وثري
ّ
املتعدد ال ّثقافات لدار ال ّندوة َّ
ال ّل ّ
الد ّ
ّ
ويات» وم�ؤمتر كني�سة امليثود�ست امل ّتحدة ( )UMCعن
«الأر�ض وال ّنا�س ُ
واله ّ
العربية لل ّثقافة «م�ؤمتر فل�سطني الّ
رتبوي»
�إ�رسائيل وفل�سطني ،وم�ؤمتر امل� ّؤ�س�سة
ّ
ّ
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بوي
وم�ؤمتر الكني�سة
امل�شيخية يف الواليات امل ّتحدة (« )PCUSAاحلدث الترّ ّ
ّ
حتية ،وقدراتنا
ل�صنع ّ
ال�سالم� .».إ َّنه من دواعي �رسورنا � ْأن نرى كيف � َّأن ُبني َتنا ال ّت ّ
ّ
واملوظفني ميكن � ْأن تعطينا خدمة عالية اجلودة على م�ستوى
يف �إدارة الأحداث
عاملي ٍ
عال .نرجو � ْأن ت�ساعدونا يف تعزيز َمرافقنا وذلك بت�شجيع كنائ�سكم � ْأن
ٍّ
تعقد بع�ض م�ؤمتراتها هنا يف بيت حلم.

 )8لوثر باللّغة العربيّة

	ال زلنا نعمل دون انقطاع على موقعنا على االنرتنت ا ّلذي �أطلقناه �سنة
العربية،
أملانية �إىل
ّ
الرئي�سة من ال ّ
 2004والهادف �إىل ترجمة �أعمال مارتن لوثر ّ
العربية ،ولجِ علها متوفّرة مبا�رشة
و� ْأن جنمع كلّ ما كُ ِت َب عنه وعن الإ�صالح بال ّلغة
ّ
على االنرتنتَّ � .إن موقع www.lutherinarabic.org :يحوي �أكرث من 1000
ِ
تعريف �أ�صدقائكم
ن�شجعكم على زيارة املوقع ِل
�صفحة والعديد من ّ
ال�صور� .إ َّننا ّ
وثرية امل ّتحدة
أتقدم ّ
وزمالئكم عليه ..و�أو ُّد � ْأن � ّ
إجنيلية ال ّل ّ
بال�شكر من الكني�سة ال ّ
الهام.
يف �أملانيا ( )VELKDلدعمهم لهذا امل�رشوع ّ

 )9موقع جديد للكني�سة على االنرتنت
قررت طائفتنا � ْأن تطلق موقعا
مع ازدياد يف ا�ستعمال االنرتنت حم ّل ًّيا
ًّ
وعامليا ّ
جديدا يركّ ز على اخلدمات ّ
ائفية وا ّلذي ميكن الو�صول �إليه لي�س فقط لأع�ضاء
الط ّ
الكني�سة هنا ،بل لأولئك الأع�ضاء الّذين هاجروا ،ولك ّنهم يريدون � ْأن يبقوا على
ا ّت�صال مع كني�ستهم يف الوطن .و�سيكون املوقع:
www.bethlehemchristmaslutheran.org

جيدة لأ�صدقائنا والكنائ�س امل�شاركة يف اخلارج �أي�ضا .نرجو � ْأن ال ترت ّددوا
�أداة ّ
يف زيارة موقعنا.
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 )10بيت حلم حتت احل�صار
لقد حاز كتابي الأخري «بيت حلم حتت احل�صار :ق�ص�ص عن الأمل يف وقت
اال�ستثنائية
وال�ص ّحة» «مل�ساهمته
الر
ّ
وحانية ّ
ّ
ّ
ال�شدائد» جائزة الكتب من «جملة ّ
روحي
وحي» و َّمت ت�صني ُفه كواحد من �أح�سن خم�سني كتاب
يف نه�ضة اليوم ّ
ّ
الر ّ
ن�رشت يف الواليات امل ّتحدة �سنة .2004
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2006
انتخاب العمدة اجلديدة
وثرية
َّمت انتخاب العمدة اجلديدة ّ
ملدة خم�س �سنوات يف كني�سة امليالد ال ّل ّ
ال�س ّيد عادل نا�رص،
ال�س ّيدة هالة ّ
ف�ضولّ ،
يف بيت حلم .فقد َّمت انتخاب كلٌّ منّ :
ال�س ّيد عادل
ال�س ّيد طوين ّ
ن�صارّ ،
ال�س ّيد مازن عودةّ ،
ال�س ّيد عي�سى �أبو غزالةّ ،
ّ
ّ
وثرية.
ل
ال
امليالد
كني�سة
عن
الكن�سي
املجل�س
يف
امليالد
لكني�سة
لني
ث
كمم
خ�رض
ّ
ّ
ّ

كني�سة الب�رش ال كني�سة احلجر
ملهمتهم
َتب َّنى �أع�ضاء العمدة �شعار «كنائ�س الب�رش ال احلجر» كنقطة تركيز ّ
ال�سنوات اخلم�س القادمة.
يف ّ

املو�سيقا

 )11اخلامتة
وم�ساع كثرية يف �سياق الي�أ�س الأكرب كهذا وعدم اليقني،
عند مبا�رشة م�شاريع
ٍ
عندها ال نف�شل .حني ي�صبح امل�ستحيل ممكنا ف� َّإن هذا ب�سبب �أ َّنه ثمرة عمل الكثري
من � ٍ
ّ
وموظفي ال ّتن�سيق
ونائبي االثنني،
وثرية،
أياد ِم ْعطاءة :عمدة كني�سة امليالد ال ّل ّ
ّ
أخريا ولي�س � ِآخ ًرا� ،رشكائنا� .إ َّننا جميعا
يف دار ال ّندوة َّ
ولية ودار الكلمة ،و� ً
الد ّ
حتد ّيات عظيمة
بالرغم من ّ
ا ّلذين جنعل هذه الإمكانات الّتي ال ح�رص لها ممكنة ّ
كهذه.

حمبتنا هلل؛ لذا ت�سعى
	�إميا ًنا م ّنا ب� َّأن العبادة وال ّت�سبيح هما من و�سائل ال ّتعبري عن ّ
وتتكون خدمة املو�سيقا من
لهم امل�ص ّلني من خالل مو�سيقا ال ّت�سبيح.
ّ
الكني�سة � ْأن ُت َ
خم�سة طواقم حتت مظ ّلة جنمة بيت حلم للمو�سيقا وهي :اجلوقة للكبار ،املُرنمّ ون
الأطفال ،جوقة الأجرا�س ا ّلتي � ِ
أن�ش َئت �سنة  1996،وخما�سي البيانو والفرقة
املو�سيقية.
ّ

للكن�سية ،ودار
من�سق املو�سيقا
ماثيو ميدلتون ،وهو مواطن �
أمريكي هو ّ
ّ
ّ
تخرجه بدرجة بكالوريو�س يف املو�سيقا
ال ّندوة َّ
الد ّ
ولية وك ّل ّية دار الكلمة .فبعد ُّ
من جامعة تك�سا�س يف مدينة �أو�سنت �سنة  ،2003حاز على بعثة الأرغن من
كاتدرائية بري�ستول وكني�سة �سانت ماري ريد كليف يف بري�ستول يف �إجنلرتا،
ّ
امل�شيخية (يف الواليات امل ّتحدة) ،عمل ماثيو
وعن طريق توظيفه من قبل الكني�سة
ّ

208

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

القدي�س �أندراو�س
ملدة �سنة يف م�رص يف �سنود�س ال ّنيل وكني�سة ّ
�شاب ّ
كمتطوع ّ
ّ
إجنيلي يف القاهرة .و�صل ماثيو �إىل كني�سة امليالد يف
امل ّتحدة ومعهد اللاّ هوت ال ّ
امل�شيخية يف الواليات امل ّتحدة ،و�أُ ِ
وكلت �إليه
�آذار �سنة  2006بتعيني من الكني�سة
ّ
حاليا للح�صول على درجة
ّ
مهمة �إنعا�ش دور املو�سيقا يف كني�ستنا .وهو َيدر�س ًّ
املاج�ستري يف جامعة بو�سطن.

خدمة �أجيال
ال�ص ّحة
يف �شهر �آب �سنة  ،2006بد�أت خدمة �أجيال بال ّتعاون مع دار ّ
املهمة
املمر�ضة رائدة من�صور .و ُت َركّ ز هذه ّ
ّ
املجتمعية لدار الكلمة حتت �إدارة ّ
قافية مبا يف
ال�س ّن من خالل ّ
على املواطنني من كبار ّ
البيتية والربامج ال ّث ّ
الزيارات ّ
ال�س ّن واملعاقني
ذلك تركيب �شاحط لكرا�سي العجالت ي�ؤ ّدي �إىل الكني�سة لكبار ّ
ع�ضوا
تقدم �أجيال خدماتها لأكرث من180
وبالرغم من حداثة ت�أ�سي�سها ّ
ً
ًّ
حركياّ .
القيادية.
يتطوع بع�ضهم يف الأدوار
ّ
ّ
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النّ�شاطات النِّ ْ�سويّة

الراهب ثالثة اجتماعات فطور ملناق�شة ق�ضايا
ا�ست�ضافت ّ
ال�س ّيدة جنوى ّ
ال�س ّيدات وزيارات املر�ضى.
وية ،بالإ�ضافة �إىل االجتماعات
ِن ْ�س ّ
املنزلية للجنة ّ
ّ

من�سقة الترّ بية امل�سيحيّة
ّ

امل�سيحية يف كني�سة امليالد
كمن�سقة للترّ بية
َّمت تعيني الآن�سة نيفني ال�صرّ ّا�ص
ّ
ّ
ال�س ّيد �سامي �أبو
ؤوليات ال ّ
إجنيلية ال ّل ّ
إدارية من ّ
وثرية بالإ�ضافة �إىل توليّ امل�س� ّ
ال ّ
غزالة.

امل�ؤمترات
عائلي منذ �سنة  2000يف  31متوز ح ّتى � 2آب �سنة
م�ؤمتر العائلة :عقد � ّأول م�ؤمتر
ّ
ويتنا
 2006يف فندق يف �أريحا .وقد تركّ زت املحا�رضات وال ّنقا�شات حول ُ
«ه ّ
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الفل�سطيني» .وقد �أُتيحت الفر�صة للم�شاركني � ْأن
ال�سياق
إجنيلية ال ّل ّ
وثرية يف ّ
ال ّ
ّ
حديات وحقائق � ْأن تكون
يكونوا �صداقات وزمالة يف بيئة مريحة �أثناء مناق�شة ال ّت ّ
ِّ
لوثريا يف بيت حلم اليوم.
ًّ
ال�شبيبة اجلامعيّة :اجتمع طلاّ ب اجلامعة من 17-14من �شهر متوز �سنة
م�ؤمتر ّ
الدين واملجتمع املُ
متخ�ض هذا
ني .وقد ّ
2006ملناق�شة تطوير قادة ّ
�ستقبلي َ
ّ
املناق�شات
ال�ش ّابة .وقد تناولت
ال ّلقاء عن بداية اجتماع �
أ�سبوعي للقيادة ّ
ُ
ّ
موا�ضيع تتع ّلق مبرحلة املراهقة ،بناء القدرات ،وثقافة الكتاب
أ�سبوعي ُة
ال
َ
ّ
املقد �س.
ّ
�شهريا يف الكني�سة منذ
ال�شابة باالجتماع
ال�شابّة :بد�أت الأزواج ّ
اجتماع الأزواج ّ
ًّ
الزواج وموا�ضيع �أخرى ذات
 5ت�رشين � ّأول �سنة 2006وذلك ملناق�شة ق�ضايا ّ
�صلة.
ٍ
املقد�س.
جل�سات لدرا�سة الكتاب
ثالث
درو�س الكتاب املق ّد�س :اُقيمت
ُ
ّ
ال�صيام ،مرمي
وت�ضمنت �أربع درا�سات
ال�صوم
كتابية عن ّ
الأوىل خالل فرتة ّ
ّ
ّ
ال�صيف
إجنيلية وعقيدة ال ّثالوث .وال ّثانية �أقيمت يف ّ
العذراء من وجهة ال ّنظر ال ّ
بوة وركّ زت على �أ�سفار يونان وميخا وعوبديا ور�سالة بطر�س
عن معنى ال ّن ّ
ال ّثانية .وعقدت اجلل�سة ال ّثالثة خالل فرتة املجيء (االدفنت) وتناولت
ج�سد.
مو�ضوع ال ّت ّ
الزمالء القادة
ال�صالة امل�سكوين:
ان�ضم راعي وعمدة كني�سة امليالد �إىل ّ
يوم ّ
ّ
الكن�سية يف الكني�سة
العاملي للوحدة
امل�سكونيني يف يوم �صالة خالل الأ�سبوع
ّ
ّ
ّ
الكاثوليكية يف بيت حلم وذلك يف � 8شباط .2006
ّ

االحتفاالت
ال�شعانني من بيت فاجي �إىل
ال�شعانني� :شارك �أع�ضاء الكني�سة يف م�سرية �أحد ّ
�أحد ّ
القد�س.
ال�شكر مع الأطفال الّذين �ص ّلوا ورنمّ وا
ال�شكر :احتفلت الكني�سة بعيد ّ
عيد ّ
ال�صداقة واملو ّدة
ال�صالة .وتال ذلك وجبة غداء لأع�ضاء الكني�سة لتوطيد ّ
خالل ّ
بني �أع�ضاء الكني�سة.
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عدة لقاءات غداء خالل فرتة االدفنت ومعها برامج
املجيء (االدفنت)� :أُقيمت ّ
متنوعة و�صلوات .وقد �شملت العرو�ض ّ
مرة لفرقة ترنيم جنوم
الظ َ
ّ
هور ل ّأول ّ
ٍ
َ
مو�سيقيا لأع�ضاء جمموعة
ء
ع�شا
وحفل
ل،
أو
�
كانون
من
العا�رش
يف
حلم
بيت
ّ
ًّ
�أجيال.
الراهب و�أع�ضاء العمدة ب�أكرث من �أربعني زيارة �سنة
ال ّزيارات :قام ّ
الق�س مرتي ّ
متنوعة.
 2006ملنا�سبات ّ

�إح�صائيّات

احلــــالة

الأعداد

املواليد

5

املعمود ّيات

5

اجلنازات

1

�أع�ضاء ُج ُدد

7

2007
عن القيادة

«� ِ
لكن احلاج َة �إىل واحد» (لوقا
تهتمني وت�ضطربني لأجل امور كثريةَّ ،
أنت ّ
)42-10:41
و�ضعنا اليوم مثل هذه الآية .نحن
ت�رشح
	ال يبدو � َّأن هناك � َآي ًة �أخرى
َ
ُ
يا�سي وب�شكل متزايد ِمن االقت�صاد مع خف�ض قيمة
مهمومون بالو�ضع ّ
ال�س ّ
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ٍ
لكن
وبرامج
بن�شاطات
أمريكي .نحن م�شغولون
الدوالر ال
ّ
َ
وم�شاريع كثري ٍةَّ ،
َ
ّ
أم�س احلاجة �إليه وهو القيادة.
هناك �شي ًئا
ً
واحدا نحن يف � ِّ

و�ضوحا لنا خالل
وثرية �أكرث
ً
قد �أ�صبحت هذه احلاجة يف كني�سة امليالد ال ّل ّ
ما�سة لي�س �إىل حتليل
أع�ضاء كني�ستنا
ال�سنتني املا�ضيتني ،و� َّإن �
َ
و�شعبنا بحاجة ّ
ّ
َ
ومتلهفون � ْأن
تواقون ل ْأن ُي َقادوا،
�سيا�سي �أكرث� ،أو ن�شاطات
ّ
اجتماعية .هم َّ
ّ
ّ
ليّ
در ُبوا على تو القيادة� ،إ َّنهم ينظرون �إىل م�ساهمة من طرفنا ،ويريدون � ْأن تمُ َنح
ُي َّ
ّ
متلهفون � ْأن يلتقوا بقادة ذوي ر�ؤيا ،و� ْأن
ال�سلطة
ليتمكنوا ِمن اخلدمة� .إ َّنهم ّ
لهم ّ
لهموا بوا�سطة مناذج ُيحتذى بها� ،إ َّنهم لي�سوا بحاجة �إىل �شيء �أقلَّ من االهتمام
ُي َ
ال ّتام .وا ّلذي نحتاج �إليه هو َه ْيكلة وقتنا وخدماتنا ومهاراتنا بطريقة تمُ ّكننا ِمن
� ْأن ِّ
نغذ َيها خطوة خطوة ،و�شخ�صا �شخ�صا ،وفريقا فريقا .وها هي بع�ض الربامج
الّتي ك ّنا نعمل على تطويرها يف الكني�سة واملركز يف بيت حلم من خالل هذه
البحث عن القادة.

 )1خدمة درو�س الكتاب املق َّد�س

هم يف تعليم
	�إذا ك ّنا ُن� ِؤمن ح ًّقا بكهنوت جميع امل�ؤمنني فعلينا �إذًا
ٌ
واجب ُم ٌّ
جميع �أع�ضاء كني�ستنا بالكلمة ،ح ّتى ينموا �إىل املَلأِ ويعرفوا ُع ْم َق ِ
وع َظم �إمياننا
ِ
ثالثية
املقد�س
طورنا
م�ساقات درو�س الكتاب ّ
بامل�سيح .ومن �أجل ذلك فقد ّ
ّ
آخر على تاريخ الكني�سة،
الف�صول تعمل
ًّ
�سنويا :واحد ُيركّ ز على ال ّتف�سري ،و� ُ
ال�شعور
ٌ
وثالث يتع ّلق مب�سائل الإميان .وهذه امل�ساقات حمبوبة وتعطي الأع�ضاء ّ
ولكن ب�شكل ُم�ؤكّ د.
با َّنهم ينمون باملعرفة واحلكمة ببطء،
ْ

 )2التّدريب على القيادة

و�شابة ،ترتاوح �أعمارهم
�شابا
ّ
جتتمع كلَّ يوم �أربعاء جمموعة ِمن حوايل ًّ 25
ولية ،ن�ص ُفهم من �أع�ضاء الكني�سة وال ّن�صف
بني � 30-22سنة يف دار ال ّندوة َّ
الد ّ
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الآخر من ّ
املقد�س ونناق�ش الق�ضايا
موظفي ديار .ونقوم بدرو�س الكتاب
ّ
ٍ
قيادية
حقيقيني ،ومناذج ُيحتذى بها ونتع ّلم
االجتماعية ،ونقابل قاد ًة
مهارات ّ
ّ
ّ
تقدمة.
ُم ّ

 )3جلنة �أجيال اال�ست�شاريّة

ال�س ّن يف منطقة
	� َّإن برنامج �أجيال هو برنامج فريد من نوعه للعناية بكبار ّ
�شخ�صا ،بالإ�ضافة �إىل مديرة الربنامج
ع�ضويته حوايل 780
وي�ضم يف
بيت حلم،
ً
ّ
ّ
ال�سن ،يعملون
ع�ضوا من
واملمر�ضات ،جمموعة من 12
ً
ّ
املتطوعني كبار ّ
ّ
تدريبيا لهذه
ؤمترا
ًّ
كم�ست�شارين يف ت�صميم وتطبيق وتقييم الربنامج .ونعقد م� ً
ّ
ليتمكنوا من تطوير مهاراتهم وامل�ساعدة يف �إدارة هذا
ال�سنة
مرة يف ّ
ال ّلجنة ّ
الربنامج.

 )4برنامج �أزواج لرتبية الأطفال
ال�شابة لي�ساعدهم
فريد من نوعه للأزواج ّ
رائد ٌ
	� َّإن برنامج �أزواج هو برنامج ٌ
ال�سهلة يف هذا
على مهارات تربية الأطفالَّ � .إن تربية الأطفال لي�ست
ّ
باملهمة ّ

ال�ش ّابة ،وغالبا ما يكونون
ؤولية الأجيال القادمة .فالأزواج ّ
ّ
ال�سياق ،وحتمل م�س� ّ
أ�سا�سية والنماذج الّتي ُيحتذى بها
من خريجي اجلامعات ،تنق�صهم اخلربات ال ّ
يف تن�شئة الأطفال ،و�إدارة املنزل .وهذا �شكل �آخر من �أ�شكال ال ّتدريب على
جدا وا ّلذي ينق�صنا.
القيادة
واملهم ّ
ّ

امل�سيحي العلما ّين
� )5أكادمييّة
ّ

لي�س لدينا يف كني�ستنا ما يكفي من القادة امل� ّؤهلني ملدار�س الأحد
واحد من
علمانيني .وهذا يف الواقع
ال�شبيبة كي ُي�صبحوا قادة
واجتماعات ّ
ٌ
ّ
هم جدا لها؛ لي�س ل ْأن تبقى
�أكرب ال ّت ّ
حد ّيات ا ّلتي ُتواجهها كني�ستنا اليوم وهو ُم ٌّ
ين هي م�رشوع رائد لثالث
أكادميية
فقط ،بل لتزدهر �أي�ضاَّ � .إن �
امل�سيحي العلما ّ
ّ
ّ
ٍ
وتت�ضمن ُّ
�ست
�سنوات.
الدرا�سة من �ضمنها :م�ساقٌ
نهايات لأ�سابيع من ّ
كل �سنة َّ
ّ
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ال�صيف .لذا ِّ
اخلا�ص
لكل �سنة برنا ُجمها
ملدة �أ�سبوع من ّ
ّ
الدرا�سة املك ّثفة خالل ّ
ّ
ّ
ال�شباب
وخطتها
حتملني من ّ
ّ
اخلا�صة .واملجموعة امل�ستهدفة هي قادة امل�ستقبل املُ َ
وثرية يف فل�سطني .وبانتظار ال ّتمويل اللاّ زم على �أمل � ْأن نبد�أ هذا
من الكنائ�س ال ّل ّ
ال�صيف.
الرائد هذا ّ
امل�رشوع ّ

 )6معهد القيادة يف كلّيّة دار الكلمة

الفل�سطينيني
كر�س لتحديد وحتفيز وجتهيز اجليل القادم من
ّ
	� َّإن معهد القيادة ُم َّ
امل�ستقبلية لقطاعات
خا�ص) كي َيتو َّلوا القيادة
امل�سيحيني ب�شكل
(والفل�سطينيني
ّ
ّ
ّ
ّ
بحية ،وامل� ّؤ�س�سة على الإميان من خالل نظام
العامة
ّ
فل�سطني ّ
الر ّ
واخلا�صة وغري ّ
�شمو ٍّ
املتقدمة.
املتخ�ص�صة
الب�رشية ،واملهارات
تكامل لتطوير امل�صادر
وم
ٍ
ّ
ّ
ّ
يل ُ

خا�ص لقيادة
ي�أتي املعهد كا�ستجابة حلاجة �أخرى لقادة لديهم تدريب
ّ
�شاغر ملدير مدر�سة �أو مدير لربامج
مركز
امل� ّؤ�س�سات والربامج .ف�إذا كان لديك
ٌ
ٌ
اجتماعية ،وكنت تبحث عن قائد
ال�شباب �أو ال ّن�ساء� ،أو مديرين لربامج
ّ
ّ
ح�س
للمهمة وااللتزام ،ف�إ َّنك �ستبحث عبثا ،فمثل ه�ؤالء
م�سيحي
ّ
َّ
متخ�ص�ص ذي ٍّ
ٍّ
غري موجودين تقريبا.
تت�ضمن:
نحن يف دار الكلمة ب�صدد تطوير �شهادة معتمدة
ّ

	�أ ) ال ّتدريب وال ّتعليم يف املجاالت الوا�سعة:

روحي
عاطفي،
اجتماعي،
نف�سي،
(توراتي،
خ�صي
ال�ش
طور ّ
 ال ّنمو وال ّت ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ورفاهي).
ّ
إدارية ومهارات ال ّتوا�صل.
 القيادة ال ّ
خ�ص�ص لل ّتوظيف يف القطاعات املختلفة( :الإعالم،
 ال ّتدريب املُ َّ
ال�ص ّحة،
تكنولوجيا املعلومات ،مديري املدار�س ،ال ّن�ساء ،رجال ّ
الدينّ ،
احلكومية)
ال�سياحة وامل� ّؤ�س�سات غري
ّ
ّ
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اخلا�صة:
املكونات
ب)
ّ
ِّ

حقيقيني من قطاعات
م�سيحيني
 مراقبة وتدريب عن طريق لقاء قادة
ّ
ّ
أجنبية.
ّ
متنوعة حم ّلية و� ّ
أجنبية ،وال�شرّ كات
 فرتة تدريب على قيادة املكاتب املح ّل ّية وال ّ
ّ
واملنظمات.
أوروبية
أمريكية و�
ّ
جـ) يجري البحث يف امل�شاركة مع ك ّل ّيات وجامعات � ّ
لرنى �إذا كان بالإمكان اعتمادها لدرجة املاج�ستري.

أولوية ق�صوى بال ّن�سبة يل .وح ّتى � ّ
أمتكن من االلتزام
	� َّإن ال ّت�أكيد على القيادة � ّ
علي � ْأن �أُ ِلغ َي قبول � َّأية دعوات لل ّتكلم يف اخلارج .ف�إذا ك ّنا ككني�سة
به ،فقد كان َّ
املقد�سة وجلنة ال ّتن�سيق لل ّتعاون ()COCOP
إجنيلية
لوثرية يف ال ِّ
أردن والأر�ض ّ
ّ
� ّ
قادرين على اال�ستثمار يف هذا املجال ف�أنا �أرى يف الأفق ف َُر ً�صا ال نهاية لها
كثريا ِ
ملجد ِه ويف خدمة جمتمعنا.
يتم
ُ
ثمرا ً
بانتظار � ْأن َّ
ؤتي ً
اغتنامها كي ُت� َ

2008
وليكون لهم �أف�ضلُ » (يوحنا )10:10
لتكون لهم حيا ٌة
«� ّأما �أنا فقد �أتَ ْي ُت
َ
َ

ال�سنة
�سنة �أخرى م�ضت وقد بد�أت بالكثري من ال ّتوقعات العالية ب� ْأن تكون ّ
غزة .ومع
الدولة
الّتي تقوم فيها َّ
الفل�سطينية ،ولك ّنها انتهت مبرارة باحلرب على ّ
ّ
ال�سالم» وال تثنينا احلروب عن
ذلك ف�إ َّننا مل نكن ن�ضع ثقتنا
ّ
«باملتحدثني عن ّ
ر�ؤيتنا ب� َّأن �شعبنا �ستكون له احلياة وتكون لهم �أف�ضل .ففي خدمتنا يف الكني�سة
ويف ديار كان لدينا خم�سة موا�ضيع نركّ ز عليها ل�سنة  2008و�أو ُّد � ْأن �أ�س ّلط
عليها الأ�ضواء يف تقرير هذا العام.
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 )1التّدريب على القيادة

أهم
ال�سنة املا�ضية ،ف� َّإن القيادة هي واحدة من � ّ
كما متّت الإ�شارة �إليه يف ّ
جماالت الترّ كيز الآنَّ � .إن برنامج القيادة ي�سعى لتحديد وحتفيز وجتهيز اجليل القادم
العامة
الفل�سطينيني كي يتو َّلوا القيادة
امل�سيحيني
من
امل�ستقبلية لقطاعات فل�سطني ّ
ّ
ّ
ّ
واخلا�صة غري الربحية وامل� ّؤ�س�سة على الإميان .يوجد الآن ثالثة برامج تعمل منذ
ّ
�أكرث من �سنةُ ،م ِ
باب من منطقة بيت حلم الكربى ّ
امل�سيحيني
والطلاّ َب
�ستهدف ًة ّ
ال�ش َ
ّ
ال�شابة يف
ال�صغرية ،ومعلمي مدار�س الأحد والقيادة ّ
من القرى ال ّنائية والبلدات ّ
ال�شابة
تيحت للم�شاركني يف برنامج القيادة ّ
وثرية� .سنة � 2008أُ َ
كني�سة امليالد ال ّل ّ
أكادمييني ،و� ْأن يتل ّقوا تدريبا يف
�ص كي يتع ّلموا من رجال �أعمال بارعني و�
ف َُر ٌ
ّ
ٍ
اجتماعات وم� ٍ
ٍ
ثقافات خمتلفة .و�ستبد�أ
ؤمترات من
جماالت عديدة ،ويح�رضوا
و�شابة .و�سي�ستهدف
�شابا
ّ
قريبا ثالثة برامج قيادة ترفع العدد الإجمايل �إىل ًّ 150
حتملني من الّ�شباب للأطفال وخدمة �شبيبة طوائف
�ستقب ّليني املُ َ
�أحدها القادة املُ َ
ني ككلّ  .و�آخر �سوف َيطال فريقًا
وثرية يف ال ِّ
أردن وفل�سط َ
إجنيلية ال ّل ّ
الكني�سة ال ّ
جديدا من القادة
ال�ض ّفة
ال�شباب ِمن
حتملني من ّ
مناطق بعيد ٍة يف ّ
ً
َ
امل�سيحيني املُ َ
ّ
إ�سالميا ُم�ش َرت ًكا.
م�سيحيا �
�سيكون فريقًا
الغربية ،وثالث
ِّ
ّ
ًّ
ًّ

 )2درا�سات و�أبحاث ومن�شورات
وتوجهات
 امل�سيحيّون الفل�سطينيّون :حقائق و�أرقام ّ

امل�سيحيني
ميكن � ْأن توجد الع�رشات ومن املحتمل املئات من امل�صادر عن
ّ
ميكن
الفل�سطينيني �سواء على االنرتنت �أو يف املن�شورات .وعلى � ّأية حال ف�إ َّنه
ُ
ّ
الفل�سطينيني اليوم.
ني
امل�سيحي
و�ضع
عن
وحديثة
�شاملة
منها
فقط
القليل
اعتبار
ُ
ّ
ّ
أكَّ
حديث �أجرته جمموعة ديار باال�شرتاك مع مركز ما بني
ح
�س
م
ذلك
د
�
ولقد
ٌ
َ ْ ٌ
امل�سيحية .وقد �أدركت ديار
الوطني للم� ّؤ�س�سات
املقد�سي وال ّتجمع
الكنائ�س
ّ
ّ
ّ
منهجي لبناء قاعدة بيانات
عمل
ما�سة مل�صدر كهذا ،و�رشعت يف ٍ
� َّأن احلاج َة ّ
ٍّ
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يتم حتدي ُثها
خلق
متما�سكة عن
نيَّ � .إن َ
امل�سيحيني يف فل�سط َ
َ
ون�رش قاعدة بيانات ُّ
ّ
وري يف تطوير ر�ؤيا م�شرتكة �شاملة
با�ستمرار كهذه هو حجر الأ�سا�س ال�ضرّ
ّ
ني .لكي ّ
ت�ستمر
امل�سيحي ُة من � ْأن
تتمكن
للدعم
وم�سكونية ّ
امل�سيحي يف فل�سط َ
ّ
ّ
َّ
ّ
َ
يتوافر لدينا ُ
مثل هذا املن�شور الآن يف وقت زيارة
أن
�
ا
ق
ح
نا
�
ي
ل
ه
ن
�
إ
و
ًّ
ْ
وتزدهر َ ّ .سرُ ُّ
َ
اً
إح�صائيات واخلرائط
متنوع ًة من املعلومات وال
البابا� .إ ْذ �إ َّنه يحتوي �
أ�شكال ّ
ّ
والقوائم بالإ�ضافة �إىل دليل.

 املنهاج اجلديد ملدر�سة الأحد« :عل ّْمني طري َقك»

بالعربية
مهم ُمتوفِّر ملع ّلمي مدر�سة الأحد؛ هو املنهاج اجلديد
من�شور جديد ٌّ
ّ
رب ع ّل ْمني طري َقك» وهو يحتوي على خم�سني جل�سة ل�صفوف
وعنوانه «يا ُّ
ٍ
الدرو�س .وهذا
ون�شاطات
ألعابا
مدر�سة الأحد
ّ
تتم�شى مع موا�ضيع ّ
ويت�ضمن � ً
ّ
والرعاية .هناك كتابان
طورته (مروى نا�رص) مديرتنا للترّ بية
املنهاج قد َّ
ّ
امل�سيحية ّ
�صف �أخرى يجري العمل عليهما .وهذا ا ِملنهاج هو ال ّأول من نوعه
�آخران ملئة ٍّ
أردن والأر�ض
وثرية يف ال ِّ
هنا يف فل�سط َ
إجنيلية ال ّل ّ
ني ،ويف �أحد طوائف الكني�سة ال ّ
املقد�سة.
ّ

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

يف �سنة ّ 2002
اتية
متك ْ
نت كني�سة امليالد ال ّل ّ
وثرية من ن�رش ّ
ال�سرية الذّ ّ
الروح َي�سرُ ُّنا � ْأن
للمرحوم املطران نعيم ّ
ن�صار حتت عنوان» �أبو اليتامى ».وبنف�س ّ
ّ
�صور �أحد القادة ِ
ٍ
وثرية
نتمكن من ن�رش
إجنيلية ال ّل ّ
آخر ُي ِّ
العظام للكني�سة ال ّ
كتاب � َ
الق�س جنم كني�سة الأمل
يف ال ِّ
أردن والأر�ض ّ
الق�س با�سم جنم .لقد خدم ّ
املقد�سةّ ،
وثرية يف رام اهلل لأك َرث من ربع قرن .وقد �أعطى �أف�ضل �سنوات عمره
إجنيلية ال ّل ّ
ال ّ
�شجعت اب َنه ف�ؤا ًدا ،وهو �صديق يل ،على كتابة هذا
لكني�سته وملدينته ولبلده .وقد
ُ
الكتاب .ولقد �شعرت ب�سعادة غامرة و�أنا �أراه ُم ِك ًّبا على ت�صوير ر�ؤية ور�سالة
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هديتنا للكني�سة ك ّلها ،ومن خاللها نتذكّ ر قاد َتنا �أولئك
الق�س جنم .وهذه هي ّ
ّ
ِ
ّ
تاج حيا ِتهم ونق ِّل ُد �إميا ّنهم.
ن
ر
نقد
نا
ن
�
إ
اهلل.
كلمة
عن
لنا
موا
ل
تك
ذين
ا ّل
َّ
ّ ُ َ

 «�سليمان من�صور»
جمعية القد�س،
ولية بال ّتعاون مع
آخر ن�رشته دار ال ّندوة َّ
ٌ
وكتاب ُم ٌّ
ّ
الد ّ
هم � ُ
�صور �أعمال �أحد فناين فل�سطني
العربية وال
بلغات ثالث هي:
ّ
أملانية ُي ِّ
إجنليزية وال ّ
ّ
لوثري من القد�س� :سليمان من�صور .لقد اك ُت�ش َف ْت
البارزين واملعا�رصين ،وهو
ٌّ
ثم ُعرِ َ�ض ْت ر�سوما ُته يف
تينيات ّ
موهبته يف املدر�سة هنا يف بيت حلم يف �أوائل ّ
ال�س ّ
ال�س ّيدة فاتن ن�سطا�س متوا�سي رئي�سة
كتب ْت هذا الكتاب ّ
جميع �أرجاء العامل .وقد َ
�شكيلية يف ك ّل ّية دار الكلمة.
دائرة الفنون ال ّت
ّ
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 )3امل�ؤمترات
بالروح
 باجل�سد ،نحن نحيا ّ

ملدة ثالثة � َّأيام يف
زوجا وزوجة مع �أطفالهم ّ
حتت هذا العنوان تجَ َّمع ً 25
الروحي للج�سد .وقد عقدت �سل�سلة
�أريحا لريا�ضة
ّ
روحية تركّ زت على البعد ّ
املقد�س وحما�رضات وور�شات عمل ،وكان هناك كذلك
من درو�س الكتاب ّ
مهمة
وقت للعبادة ّ
وحية ّ
الر ّ
الريا�ضات ّ
وال�صالة وللألعاب �أي�ضاَّ � .إن مثل هذه ّ
لبناء ج�سد امل�سيح.

 م�ؤمتر ال ّدين وال ّدولة

الـدو ّ
يل
وليـة بدعـم مـن مركـز �أولـوف باملـة َّ
عقـدت دار ال ّنـدوة َّ
الد ّ
ولية حلزب
( )Olof Palme International Centerوبال ّتعاون مع امل� ّؤ�س�سة َّ
الد ّ
الدين
ق�ضية ّ
إقليميا يف ا�سطنبول من  17-14كانون � ّأول على ّ
املركز م�ؤمترا � ًّ
أهمية ومنا�سبة هذا املو�ضوع يف ال�شرّ ق الأو�سط ت ّت�ضح حني
ّ
والدولةَّ � .إن مدى � ّ
يعلم املرء � َّأن:
الدو ّ
الدين
يل املكانة الأخرية يف ف�صل ّ
ال�صعيد َّ
 ال�شرّ ق الأو�سط يحتلّ على ّ
الدولة.
عن ّ
الدول الع�رشين يف املنطقة.
والدولة يف ّ
 لي�س هناك ف�صل بني ّ
الدين َّ
الدولة يف  17من  20دولة.
 الإ�سالم هو دين ّ

الدين جرمي ًة.
تغيري ّ
 متنع  19دولة ال ّتب�شري بالإجنيل و َت ُع ُّد  14دولة َ
ينية.
 متنع  12دولة من�شورات للمجموعات والأق ّليات ّ
الد ّ

ينية وممار�ستها.
 متنع  15دولة
ت�رشيع الأحزاب ّ
َ
الد ّ
�ست دول ديانات الأق ّل ّيات من املواطنني ،ودولة واحدة ال تعرتف
 متنع ُّ
� اّإل بديانة واحدة.
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الدين:
 ويف قلب هذه املنطقة هناك ثالث دول لها رابطة
خا�صة مع ّ
ّ
عاملية � ْأن تكون حكومة
ال�س ّ
العربية ّ
عودية ،وهي الأقرب من وجهة نظر ّ
ّ
ّ
ّ
إ�سالمية و�إ�رسائيل التي
عرف نف�سها على �أ َّنها دولة �
ّ
ّ
دينية� ،إيران التي ُت ِّ
يهودية.
عرف نف�سها على �أ َّنها دولة
ّ
ُت ِّ
وا�سعا من الآراء ووجهات
قطاعا
اختيار امل�شاركني عمدا ليم ّثلوا
وقد َّمت
ً
ً
ُ
تنفيذيا من معاهد
ومديرا
مديرا
يا�سية ّ
ًّ
ال ّنظر ّ
والد ّ
ال�س ّ
ً
ينية .وقد متّت دعوة ع�رشين ً
�رشق �أو�سطية تعمل يف جمال الترّ بية ّ
متكن  14منهم من احل�ضور .وجاء امل�شاركون
ّ
ّ
العرب من خم�س دول هي :فل�سطني ( 3+7من املوظفني) ،م�رص ( ،)5الأردن
( ،)5لبنان ( ،)2و�سوريا ( .)1وكان نحو ثلث امل�شاركني من ال ّن�ساء ،و�أكرث من
ودرزي واحد ،وكان
�شيعي واحد،
ال ّن�صف كانوا من امل�سلمني :ت�سع ُة ُ�س ّن ّيني،
ّ
ّ
أرثوذك�سيني (روم� ،أرمن� ،أقباط) وخم�سة من الربوت�ستانت
امل�سيحيني �أربعة �
بني
ّ
ّ
(لوثريني ِ
وكاثوليكي واحد.
عمدانيني)
وم
ّ
ّ
ّ

 اخرتاع التّاريخ

ُت ّ
الدو ّ
يل القادم
خطط دار ال ّندوة ّ
ولية يف بيت حلم � ْأن تعقد م�ؤمترها َّ
الد ّ
وال�سيا�سة يف
حتت عنوان «اخرتاع ال ّتاريخ :قرن من ال ّتفاعل ما بني اللاّ هوت ّ
فل�سطني» يف بيت حلم من � 23آب حتى � 29آب .2009
بحد ذاته
املقد�س ِّ
ن�ص الكتاب ّ
يف هذا امل�ؤمتر �سوف ينتقل الترّ كيز من فهم ِّ
يتطور بال ّن�سبة ل�سيا�سات ال�شرّ ق الأو�سط ب�شكل
�إىل فح�ص كيف كان اللاّ هوت ّ
و�سي� ُ
أخذ
اريخية ب�شكل
عام ،و�أر�ض فل�سطني ال ّت
ٍّ
ٍّ
خا�ص خالل املئة �سنة املا�ضيةَ .
ّ
اليهودي
هامة وهي� :سنة  1897حني عقد امل�ؤمتر
ّ
ؤمتر كمعيار ثالث َة تواريخ ّ
امل� ُ
ُ
ين وت� ّأ�س�ست
ال ّأول يف بازل يف �سوي�رسا وا ّلذي ّمت خال َله
ال�صهيو ّ
ت�شكيل املنتدى ّ
ّ
العاملية .و�سنة  1948الّتي �شهدت قيام دولة �إ�رسائيل
هيونية
املنظمة ّ
ّ
ال�ص ّ
فل�سطيني من �أرا�ضيهم ،وجعلت �أكرث من ن�صف
وت�رشيد حوايل 750,000
ّ
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إ�رسائيلية
العربية ال
الفل�سطينيني الجئني ،و�سنة  1967ا ّلتي �شهدت احلرب
ّ
ّ
ّ
و�سيح ّلل
ة.
غز
وقطاع
ة
قي
�
ال
والقد�س
ة
الغربي
ة
ف
ال�ض
احتالل
عنها
جنم
وا ّلتي
ّ
ّ
ّ
ُ
شرّ ّ
ّ
أي�ضا االتجّ
ِ
ين واال�سكندنايفّ،
الرئي�س َة يف اللاّ هوت
امل�ؤمتر � ً
اليهودي والأملا ّ
ّ
اهات ّ
تينية.
واجلنوب �
أفريقي و�أمريكا اللاّ ّ
ّ

 )4كلّيّة دار الكلمة

برناجمي �صناعة
الدفعة الأوىل من طلاّ ب
من �أبرز �أحداث �سنة  2008تخريج ّ
ْ
وال�سرياميك ،واعتماد برناجمني جديدين يف الأداء
الأفالم
وفن ّ
الوثائقية ّ
الزجاج ّ
ّ
الفل�سطينيني .بالإ�ضافة �إىل ذلك؛ ففي �سنة 2008
ياحيني
املو�سيقي وال ِأد اّلء ّ
ّ
ال�س ّ
ّ
ّ
َّمت ت�أ�سي�س وحدة ت�أكيد اجلودة من خالل برنامج م�شرتك مع كل ّية طاليطا قومي
الدو ّ
�سيتم �سنة2009
يل .وكجزء من امل�رشوع
املجتمعية وا ّلذي َم َّولها البنك َّ
ُّ
ّ
ّ
إدارية للكل ّية.
تدريبية
متويل ور�شات عمل
ّ
موجهة نحو رفع القدرات ال ّ
ّ
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ي�أتي ّ
ال�شمال ح ّتى رام اهلل ،ومن اجلنوب ح ّتى
الطلاّ ب �إىل دار الكلمة من ّ
ال�سنة كان معظم
اخلليل ،و�أغلبيتهم من حمافظة بيت حلم .ويف ال ّن�صف ال ّأول من ّ
اخلريجني ا ُ
انوية �أو اجلامعة،
جل ُدد من املدار�س ال ّث ّ
طلاّ ب برنامج الأفالم من ّ
وال�سرياميك كانت
لكن يف برنامج ّ
وكانوا ك ّلهم طلاّ ًبا بدوام كاملْ ،
الزجاج ّ
غالبية ّ
ال�سن ال ّلواتي كُ َّن يبح ْث َن عن ِم َه ٍن جديدة،
الطلاّ ب من ال ّن�ساء الكبريات يف ّ
ّ
ِ
ٌ
اجلزئي.
وام
الد
أ�سا�س
�
على
ن
يدر�س
كن
نهن
م
وقليل
ّ
ْ َ
َّ َّ
ّ
الطلاّ ب ا ُ
غالبية ّ
جل ُدد حتت �سن
ويف العام ّ
را�سي  2009/2008كانت ّ
الد ّ
�شكيلية
تقدموا بطلبات التحاق ،و َّمت قبو ُلهم يف برامج الفنون ال ّت
ال  25وقد ّ
ّ
ال�سياحة كانت ن�سبة ّ
الطلاّ ب الكبار �إىل
املختلفة .وعلى � ّأية حال؛ ففي برامج ّ
ّ
الطلاّ ب حديثي ال ّتخرج � 37إىل .14

	� َّإن م�رشوع بناء ك ّل ّية دار الكلمة هو من �أكرب م�شاريع البناء يف بيت حلم منذ
ال�ص ِ
فوف
�ست�ضم عمارة الك ّل ّية خم�سة
االنتفا�ضة الأوىل ،وعند �إمتامه
َ
طوابق من ّ
ّ
ٍ
ِ
أماكن العر�ض.
وم�ساحات للم�شاغل،
وخمتربات احلا�سوب ،و� َ

�سد االحتياجات املتزايدة ال ّناجمة عن ازدياد
ومن ناحية �أخرى ،ومن �أجل ِّ
عدد ّ
بناء ُمن� أش� ٍة
الطلاّ ب والهيئة ال ّت
دري�سية يف ك ّل ّية دار الكلمة ،يجري الآن ُ
ّ
قمة جبل مرير من
جديد ٍة يف احلرم
اجلامعي لك ّل ّية دار الكلمة الّذي يقبع على ّ
ّ
اجلنوبية لبيت حلم.
ال ّناحية
ّ

 )5دار البلد

هذه ال ّت�سهيالت �سوف تمُ ّكن الك ّل ّية من � ْأن تنمو �إىل معهد لل ّتعليم العايل
الدرجة الأوىل ح ًّقاَّ � .إن هيكل العمارة اجلديدة يقارب من االنتهاء و�أعمال
من ّ
�سريا حثيثا .ومن ناحية �أخرى ،ف� َّإن العمل على
ال ّت�شطيب من اخلارج ت�سري ً
املناظر ّ
تنزه ال َّأول من
بيعية يف اخلارج
م�ستمر كما هو مخُ ّطط له« .ج ّنة »،املُ ّ
الط ّ
ٌّ
طبيعية ت�أخذان �شكلهما يوما بعد يوم .ويف حني �أ ّنه يتو ّقع � ْأن ُتفت َتح
مية
ّ
نوعه ومحَ ّ
«ج ّنة» يف �شهر � ّأيار من العام  ،2010ف� َّإن الك ّل ّية �ستفتح �أبوابها ح�سب الربنامج
را�سي .2011/2010
يف �أيلول لبدء العام ّ
الد ّ

� َّإن �أحدث �إ�ضافة �إىل جمموعة ديار هي دار البلد ،وهي عبارة عن ٍ
بيت
ترميمه حديثا ،وب�شكل جميل يف و�سط مدينة بيت �ساحور القدمية .فقد
َّمت
ُ
عاونية لل ّتطوير (�سيدا) بتكاليف ترميمه
ويدية
ال�س ّ
�ساهمت الوكالة ّ
العاملية ال ّت ّ
ّ
الرائع .و ّمت ت�سليم العمارة  -ا ّلتي
القن�صلية
وتربعت
ّ
ّ
ّ
الفرن�سية بتكاليف ت�أثيثه ّ
�أ�صبحت دار البلد � -إىل �إدارة ديار يف �أوائل �سنة  ،2008وقد َّمت االحتفال
بافتتاح املطعم واملَعرِ �ض بتاريخ  16متّوز .وكان الهدف من املركز � ْأن يجلب
لبلدة بيت �ساحور القدمية فل�سفة ديار «لتكون لهم حياة وتكون لهم �أف�ضل».
حول
مهم َتنا هناك � ْأن نخلق حياة يف املدن ا ّلتي ال حياة فيها و� ْأن ُن ِّ
	� َّإن ّ
ّ
قدم لل ّنا�س ر�ؤية جديدة
الطرقات القدمية املعتمة �إىل م�ساحات منرية للغد ،و� ْأن ُن ّ
للبيوت القدمية .وعن طريق تقدمينا خدمات حديثة يف مركز املدينة القدمية ف�إ َّننا
نخلق طريقة جديدة للحفاظ واالعتزاز برتاثنا.
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ا�رصي
ف�ضة وال ذهب
«لي�س يل ّ
ولكن الّذي يل ف�إيَّاه �أُعطيك .با�سم ي�سوع امل�سيح النّ ّ
َّ
الر�سل )3:6
قم ِ
ْ
وام�ش»�( .أعمال ّ

َ
جدا من
ولكن
إن�سانية �أكرث من اللاّ زم
«القليل ًّ
َّ
لدينا يف فل�سطني معونات � ّ
كفل�سطينيني يذهب
الدعم ا ّلذي نتل ّقاه
دعم ال ّتمكني ،».وامل�شكلة � َّأن
معظم ّ
َ
ّ
امل�ستمر.
إ�رسائيلي
رئي�س لإ�صالح ال�ضرّ َر ال ّناجم عن االحتالل ال
ب�شكل ٍ
ّ
ّ

اليوم ت�شبه
ا�س ُتغ ّلت هذه الأموال لتمكني جمتمعنا؛ لأ�صبحت فل�سط ُ
ني َ
ولو ْ
ال�صحيح
هوجن كوجن .ولي�س للخدمات
ُهمت ّ
بال�شكل ّ
الكن�سية للإغاثة �إذا ما ف َ
ّ
� َّأية عالقة با َ
مي�شي
حل�سنة ،لك ّنها لتمكني املجتمع من الوقوف على قدميه كي
َ
وثرية منذ البداية.
ؤولياته .لقد كان هذا
مفهومنا يف كني�سة امليالد ال ّل ّ
ُ
َ
وميار�س م�س� ّ
َ
ال�سبب مل ُنرِ ْد � ْأن يكون لدينا ّ
وف�ضة»� ،أ ُر ًّزا
«حمطة
ذهبا ّ
ولهذا ّ
اجتماعية» ُتو ّزع ً
ّ
ٍ
ٍ
�شهرية.
دفعات
وكوبونات �أو
وزي ًتا
ّ

�سلبيني ويجعلهم عال ًة ،ويف نهاية
	� َّإن هذا ال ّنوع من اخلدمة ُيبقي ال ّنا�س ّ
«ف�ضة وذهب» ،ح ّتى
املطاف ُم�س َت ْع َبدين .وككني�سة �صغرية يف بيت حلم لي�س لنا ّ
نعطي الفقري»
الكن�سية للإغاثة هي لي�ست � ْأن
مهمتنا يف اخلدمة
لو كان لدينا ،ف� َّإن ّ
ّ
َ
ال�سمك ح ّتى ي�ستطيعوا � ْأن
�سمكة «ولكن خلق الإطار ،و� ْأن ِّ
ندر َبهم على �صيد ّ
الهوت ُو ِ�ض َع
نتم�س ُك بها ،ولك ّنها
ُ
يعتمدوا على �أنف�سهم .وهذه لي�ست ّ
نظرية ّ
مو�ضع ال ّتنفيذ ّ
الكن�سية.
بالطريقة ا ّلتي نقوم بها بخدمات الإغاثة
َ
ّ
تو�ضح ذلك:
	�أمثلة قليلة عن عملنا يف بيت حلم ِّ

ال�س ّن
 )1برنامج �أجيال لكبار ّ

ال�س ّن �سنة  2006للو�صول �إىل قطاع مهمل من
ابتد�أ برنامج �أجيال لكبار ّ
الر ِّب ن�ستطيع اليوم � ْأن
املجتمع .وقد بد�أنا مع 14
ً
ع�ضوا يف كني�ستنا وبربكات َّ
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�سجلني .وعندما نظرنا �إىل بع�ض برامج الكبار
نخدم حوايل  500من الأع�ضاء املُ ّ
وجدنا � َّأن معظم تلك الربامج تحُ َ �ضرِّ ال ّنا�س للموت.
ا ّلتي كانت موجودة �آنذاك
ْ
الدم للكبار وتقوم ببع�ض الفحو�صات ّ
وتزودهم
فقد كانت تقي�س �ضغط ّ
الط ّب ّيةّ ،
ال�شعور ب� َّأن هنالك حيا ًة كثري ًة بعد ِ�س ِّن ال .65
بوجبات طعام ،وقد فا َتهم � ْأن يعطوهم ّ
ال�س ّن ال ّتابعني
ال�سنوات ال ّثالث الأخرية من عملنا� ،أ�صبح كبار ّ
خالل ّ
املجانية ،يجتمعون ليكتبوا كُ ُت ًبا تركّ ز على
لنا �أكرث ن�شاطا :درو�س الكمبيوتر
ّ
وي ّ
ٍ
�شكلون فرق َة
�شهادات لأحفادهم ،يكت�شفون
ويعطون
مواهبهم ُ
� َّأيام زمانُ ،
َ
ٍ
ال�سنة
ترتيل ،ويكتبون ومي ّثلون
روايات ،وي�شرتكون يف درو�س اليوغا .ويف ّ
عر�ضه يف العامل
ال�س ّن َّمت ُ
املا�ضية �ساعدوا يف �إنتاج � ّأول برنامج تلفزيو ّ
ين عن كبار ّ
مركز �إعالم بيت حلم ال ّتابع
العربي .وقد ت أ�لّف هذا العر�ض من  14حلقة �أنتجه
ُ
ّ
يء
وال�ش
ا.
أ�سبوعي
�
حلقات
ثالث
مبعدل
ابعة
ال�س
القناة
ة
ف�ضائي
على
ه
ث
ب
مت
لنا ،و َّ ُّ
ّ ُ
ّ
ّ
ًّ
يتجز�أ
ال�س ّن ،هم جزء ال ّ
املُ ُّ
هم يف هذا الربنامج � َّأن امل�ستفيدين �أنف�سهمْ � ،أي كبار ّ
العملية ك ّلها .فهم ي�شاركون يف ال ّتعبري عن احتياجاتهم ،ويف ت�صميم
من هذه
ّ
الربنامج وتقييم ت�أثريه.
ال�سنوات
اكت�سابها
والدراية ا ّلتي َّمت
ومع ذلك ف� َّإن هذه املعرفة ّ
ُ
ّ
وتطورت عرب ّ
َ
ن�شارك به الآخرين،
املا�ضية هي �شيء ال نريد االحتفاظ به لأنف�سنا ،ولكن نريد � ْأن
االجتماعيني
لالخت�صا�صيني
امل�ستمر
ومن �أجل ذلك بد�أنا يف تقدمي ال ّتدريب
ّ
ّ
ِّ
قدم اال�ست�شارات
ال�ض ّفة
واملمر�ضات من �سائر �أرجاء ّ
الغربية ،ونبني القدرات و ُن ّ
ّ
ّ
برنامج لكني�سة امليالد
جمرد
واخلدمات
املتخ�ص�صةَّ � .إن برنامج �أجيال مل ْ
ٍ
ّ
يعد ّ
منوذجا ُيح َتذى به طول البالد وعر�ضها .هذي
وحدها ،لك ّنه �أ�صبح
وثرية
َ
ً
ال ّل ّ
الكن�سية.
هي خدمات الإغاثة
ّ

ُدر ِبني
 )2من تقدمي اخلدمات �إىل تدريب امل ِّ

زودين بخدمات لل ّتطوير �إىل كوننا
جمر َد ُم ِّ
�إ َّننا نبتعد �أكرث و�أكرث عن كوننا ّ
يف الّذي
للمدر ِبني.
زودين بال ّتدريب
وخري مثال على ذلك هو ال ّتدريب االحرتا ّ
ُم ِّ
ُ
ِّ
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لالخت�صا�صيني
ال�سنتني املا�ضيتني بال ّتعاون مع «�أجنحة الأمل»
ّ
قدمناه خالل ّ
ّ
ال�صدمة .وهكذا كانت
االجتماعيني ا ّلذين يتعاملون مع ا�ضطرابات ما بعد ّ
ّ
ميتدوا ويخدموا.
أن
�
آخرين
ل
ا
متكني
هي
لنا
�سبة
ن
بال
إغاثة
ل
ل
ة
الكن�سي
اخلدمات
ْ
ّ
ّ
ّ
االجتماعيني
االخت�صا�صيني
الكن�سية �أي�ضا مرافقة
وتعني لنا خدمات الإغاثة
ّ
ّ
ّ
تدربوا �أثناء تقدميهم امل�شورة ّ
قدم لهم
للطلاّ ب والعمالء ...الخ ،و ُن ّ
ا ّلذين ّ
امل�ساعدة اللاّ زمة الّتي يحتاجون �إليها وال ّتدريب على الوظيفة.

وال�سرياميك .فح�رضت امل�ساقات
م�ساقات ال ّتدريب ا ّلتي كُ َّنا ُن ِّ
قدمها يف ّ
الزجاج ّ
تطورت هذه
وتخرجت واكت�شفت � َّأن لديها مواهب ميك ُنها � ْأن ت�ستغ ّلها .وقد ّ
ّ
ّ
أخريينْ لت�ساعداها.
�
أتني
�
امر
آن
ل
ا
فت
وظ
وقد
أعمال.
�
دة
�سي
لت�صبح
آن
ل
ا
املر�أة
َ
ّ
ولديها الآن ٌ
ت�شعر كم هي
دخل ُيعادل ثالثة �أ�ضعاف دخل زوجها .وميكنك � ْأن
َ
فخورة لأ ّنها حتيا حياة كرمية بعرق جبينها .ولغاية الآن فقد �ساعدت ك ّل ّية دار
أنف�س ُه َّن .هذي هي اخلدمات
الكلمة  46امر�أة من �أفقر العائالت يف � ْأن ُي ِع ْل َّن � َ
الكن�سية للإغاثة.
ّ

تتقدمان بطلبات دعم
ال�سنوات الأوىل عندما كانت عائلة �أو عائلتان َّ
�أَذكُ ُر يف ّ
من الكني�سة وتطلبان امل�ساعدة .وكانتا ح ًّقا من بني �أفقر العائالت يف كني�ستنا،
أذكر �أ َّنه يف �أحد اجتماعات عمدة كني�ستنا �أ َّننا وافقنا جميعا � َّأن هذا الو�ضع
و� ُ
ن�ستمر بدعم عائلة واحدة.
غري قابل لال�ستمرار .ف�إ َّنه لي�س ب�إمكاننا ككني�سة � ْأن
َّ
نظن � َّأن هذا يليق بكرامة العائالت �أنف�سهم ،كما و�أ َّنه لي�س لدينا املال اللاّ زم
وال ُّ
ت�سجل نف�سها يف �أحد
الزوجة
لن�ستمر يف عمل ذلك .فدعوت َّ
و�شجعتها � ْأن ّ
ّ
َّ

2010

ني كخدمة كن�سيّة للإغاثة
 )3التّدريب املِ ْه ّ

وثرية.
لقد كان هناك �إهتمام دائم يف قطاع الإت�صاالت يف كني�سة امليالد ال ّل ّ
ح�ص ْلنا فيه على �آلة الفاك�س الأوىل ،والّتي مل يكن
أذكر الوقت ا ّلذي َ
وال زلت � ُ
أذكر عندما �أطلقنا �صفحتنا على
يوجد الكثري منها بعد يف البالد .وال زلت � ُ
االنرتنت ،قد ك َّنا من بني الأوائل يف فل�سطني .وال يزال الكثري من الأ�صدقاء
وال�صور الّتي اعتدنا � ْأن نر�سلها على �أ�سا�س منتظم
إخبارية
يذكرون ن�رشتنا ال
ّ
ّ
ق�صتنا �إىل العامل اخلارجي و�إىل الأ�صدقاء يف �سائر �أرجاء املعمورة،
لإي�صال ّ
ال�صور وال ّن�رشات
ً
خ�صو�صا � َّإبان اجتياح بيت حلم �سنة  .2002فقد كانت هذه ّ
هامة يف ك�شف ال ّنقاب عن االحتالل و�إنهاء احل�صار املفرو�ض على
ال
ّ
إخبارية ّ
بيت حلم.
البع�ض عن �أ�سباب �صم ِتنا م� ّؤخرا .ملاذا مل نعد ُن ِ
ر�سل
ومع ذلك فقد يت�ساءل
ُ
ميكن للمرء � ْأن يالحظ نقل ًة يف كلٍّ من
� ّأية ن�رشات �
ّ
إخبارية كما ك َّنا ،ويف احلقيقة ُ
كيفية � ِ
ق�صتنا يف الوقت احلا�رض .قبل
إي�صال ّ
كني�سة امليالد ال ّل ّ
وثرية وديار ،يف ّ
اخلارجي �إىل ال ّتوا�صل مع
ب�ضع �سنوات انتقلنا من الترّ كيز على ال ّتوا�صل مع العامل
ّ
جليا حني يفح�ص املرء ّ
يتم
الطريقة وال ّلغة وامل�ضمون ال ّلواتي ُّ
جمتمعنا .وهذا يبدو ًّ
ال ّتوا�صل بها.
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� ّإن قناع َتنا هي :ما الفائدة مل� ّؤ�س�سة �إذا ربحت العامل ك ّله وخ�رست قاعدة جمتمعها؟
ول�سوء ّ
وتفوت تغذية
احلظ ف� َّإن معظم امل� ّؤ�س�سات اليوم من�شغلة يف خماطبة العاملِّ ،
ي�ستمر على جمتمعنا.
وثرية وديار
�شعبها يف حني � َّأن
َ
تركيزنا هنا يف كني�سة امليالد ال ّل ّ
ّ
وجند اليوم يف بيت حلم ثالثة م�ستويات لل ّتوا�صل:

امل�ستوى ال ّأول :الطّائفة

 )1ال ِعظاتُّ :
كل ِعظة � ِأع ُظها يوم الأحد تنزل على موقعي على االنرتنت يف
الط ِ
أع�ضاء ّ
ائفة املقيمون وامل�سافرون والأ�صدقاء
ي�ستطيع �
اليوم ال ّتايل ح ّتى
َ
ُ
واملوظفون ...الخْ � ،أن يرجعوا �إليها ويقر�ؤوا الكلمة الّتي َّمت ُ
ّ
وعظها .وعنوان
�صفحتي هوwww.mitriraheb .org :
ال�صفحة �سنة
� )2صفحة التّوا�صل
االجتماعي ( :)Facebookلقد َّمت فتح هذه ّ
ّ
 2010بال ّتزامن مع يوبيل ال � 150سنة لطائفتنا ب�أكرث من  400ع�ضو وبع�ض
الأ�صدقاء.
الرجاء ابحث عن Bethlehem Christmas Lutheran :على �صفحات
ّ
ال ّتوا�صل االجتماعي ()facebook
ّ
عدة ِعظات وحما�رضات ...الخ يجري حتميلها على ال (You
ّ :You Tube )3

 )Tubeوالّتي ميكن تنزي ُلها من � ِّأي مكان يف العامل .وعلى �سبيل املثال ميكنك � ْأن
املقد�س عن متى  5:5على:
ت�شاهد در�س الكتاب ّ

htpp:// www.youtube.com/watch?v=yin0avg5uEK

لل�سنة ال ّثالثة
ُّ )3
البث امل ُتزا ِمن :)simulcast( :تعاونت كني�سة امليالد ال ّل ّ
وثرية ّ
ِ
املتزام ِن خلدمة عيد امليالد
البث
كاتدرائية وا�شنطن
على ال ّتوايل مع
الوطنية يف ّ
ّ
ّ
حي ومبا�شرَ � ،إر�سال وا�ستقبال.
امل�شرتكة على االنرتنتّ ،
بث ّ
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امل�ستوى الثّاين� :إنتاج ديار الإعالمي
إعالمي وا ّلذي كان معروفا
مركز ديار للإنتاج ال
خالل �سنة  ،2010با�رش
ُ
ّ
نوعية �إنتاجه ب� ْأن �رشع يف ا ّتباع
يف ّ
ال�سابق با�سم مركز �إعالم بيت حلم يف تعزيز ّ
ال�سابقة .ففي الوقت الّذي فيه
ال�سنوات ّ
�أ�ساليب جديدة يف الإنتاج كما يف ّ
جدا من
رئي وامل�سموع
الفل�سطينية �صناعة ُمكا ِفحة ومحَ دودة ًّ
ّ
�صناعة الإعالم املَ ّ
والكمية ،ف� َّإن �إنتاج ديار للإعالم ا�ستطاع � ْأن يرفع
وعي ُة والأ�سلوب
ُ
ّ
حيث ال ّن ّ
امل�ستويات و� ْأن ينتج فيديوهات حازت على جوائز ،وبرامج عالية اجلودة تعترب
الأوىل من نوعها يف فل�سطني.
ين� :سنة � 2010أُن ِتج م�سل�سل «لو كنت مكاين» ،وهو عبارة
العر�ضُ التّلفزيو ّ
َ )1
تتحدى االتجّ اه
مدة كلٍّ منها  45دقيقة
م�رسحية َه َز ّلية
عن
ّ
تفاعلية من  12حلقة ّ
ّ
ّ
العربي ،وي�سعى �إىل تعزيز امل�ساواة بني
ال�سائد ِل َد ْورِ و�صورة املر�أة يف الإعالم
ّ
ّ
اجلن�سني يف كلّ مناحي احلياة عن طريق ا�ستخدام الفكاهة .وقد ّمت ب ُّثه على
ال�سابعة ،وزاد عد ُد م�شاهديه على ثمانية ماليني �شخ�ص من �سائر
ف�ضائية القناة ّ
ّ
ين
لفزيو
ت
ال
مكاين»
كنت
«لو
برنامج
عن
ن�سخة
على
وللح�صول
العامل.
أرجاء
�
ّ
ّ
الرجاء زيارة املوقعwww.bethlehemmedia.com :
ّ
أبر�شية فا�ستريا�س ( )Vasterasيف
 )2رزنامة االدفنت الإلكرتونيّة :بال ّتعاون مع � ّ
تلفزيونيا مع
مقطعا
إعالمي ب�إنتاج14
ال�سويد ،قام مركز �إعالم ديار للإنتاج ال
ً
ّ
ًّ
ّ
كلَّ
بث مقطع �صغري
يتم
كان
االدفنت
ام
أي
�
من
يوم
ة.
الفل�سطيني
بيبة
وال�ش
أطفال
ال
ّ
ُّ ُّ
ٍ
َّ
ّ
ويدية بر�سالة �صغرية ذات مغزى عن
ال�شبيبة
ت�شارك فيه � ّإما ّ
ال�س ّ
الفل�سطينية �أو ّ
ّ
تابع رزنامة
�آمالهم وخماوفهم و�أحالمهم وم�شاعرهم عن عيد امليالد ومدينتهمْ .
إلكرتونية علىwww.byggenbro.com :
االدفنت ال
ّ
نتج
مركز ديار للإنتاج
ُ
 )3و�سائل الإي�ضاح واملوا ّد املرجعيّة :يف �سنة � ،2010أَ َ
ق�صريا ،وكُ ُت ًبا وموا َّد �أخرى لت�ستعمل كو�سائل �إي�ضاح
مقطع فيديو
الإعالمي 37
َ
ً
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ين وقد َّمت
مرجعية للمع ِّلمني
وموا َّد
واملدر ِبني .وهي تركّ ُز على ق�ضايا املجتمع املد ّ
ّ
ّ
و�ضعها على االنرتنت جلعلها يف متناول اجلمهور.
ُ
http://www.diyar.ps/index.php?option=com_content&view=secto
n&id=8&Itemid=43

امل�ستوى الثّالث :كلّيّة دار الكلمة

يكون �أحد املوا�ضيع الّتي
لقد اختارت ك ّل ّية دار الكلمة منذ البداية � ْأن
َ
اجلانب
ال�شباب � ْأن ُيو�صلوا
تركّ ز عليها هو الإعالم واال ّت�صاالت بهدف تدريب ّ
َ
الق�صة ،وهكذا ي�صبحون � ِ
عظيم
ل�شيء
أدوات تغيري يف املجتمع� .إ َّنه
الإن�سا َّ
ين من ّ
ٌ
ٌ
�ض يف مهرجانات الأفالم يف بو�سطن و�سان فرن�سي�سكو
أفالم طال ِبنا ُت ْع َر ُ
� ْأن نرى � َ
عدة �أفالم بجوائز ومكاف�آت
وبروك�سل وطوكيو ودبي وغريها .وقد فازت ّ
وعامليا .ومن هذا املنطلق ف�إ َّننا ن� ُ
تتطور ك ّل ّية دار الكلمة لت�صبح
إقليميا
أمل � ْأن ّ
ًّ
� ًّ
مقا�صة اال ّت�صاالت يف فل�سطني.
ّ
اجليدة ا�سمحوا
التّح ّدي :يف اخلتام وبعد م�شاركتكم كلَّ هذه الأخبار ّ
�رسا � َّأن
يل � ْأن �أنتقل �إىل ت�سليط ّ
ال�ضوء على ٍّ
حتد واحد ،وهو ال ّتمويل� .إ َّنه لي�س ًّ
العربية
العربية متلكها وتديرها دوالرات برتول احلكومات
الف�ضائيات
معظم
َ
ّ
ّ
ّ
هيونية وجمموعات
الغربية
الدول
احلاكمة ،يف حني �أ َّنه يف كثري من ّ
أثري ّ
يظهر ت� ُ
ال�ص ّ
ّ
ُ
وا�ضحا.
جليا
هيونية
ّ
ً
ّ
ال�ص ّ
امل�سيحية على الإعالم ًّ

ف�ضائيات
بع�ض
امل�سيحيني غائبون عن جمال الإعالم هذا ،و�إذا
	� َّإن
وجدت َ
َ
ّ
ّ
َ
جدول � ٍ
يني ،وهذا
امل�سيحية ف�ستكت�شف ب�رسعة � َّأن لها
الإعالم
ّ
إجنيلي يمَ ٍّ
أعمال � ٍّ
وف�ضائية
إجنيلية
العديد من
�صحيح يف ال�شرّ ق الأو�سط �أي�ضاَّ � .أن
َ
ّ
الف�ضائيات ال ّ
ّ
ّ
الر�سالة».
ّ
كاثوليكية واحدة تتحكم يف» ّ

وثريني هم االتجّ اه الو�سطي بني الربوت�ستانت ا ّلذين من املمكن � ْأن
	� َّإن ال ّل ّ
ال�صوت وال الأدوات وال املنافذ لي�شاركوا
يكون لهم ما يقال،
ولكن لي�س لهم ّ
ْ
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وثرية ينق�صها
ّ
أ�شعر ب� َّأن جميع وكاالت ال ّتطوير ال ّل ّ
بق�صتهم .وفوق ذلك ك ّله ف�أنا � ُ
أبدا �أ َّنهم
ر�ؤيا
ل�ست متفائلاً � ً
علي � ْأن �أعرتف ب أ� َّنني ُ
ّ
ا�سرتاتيجية لل ّتوا�صل .ويجب َّ
ِ
أمل،
�شعبنا
قريبا .ومع ذلك ف�سوف
بر�سالة � ٍ
ّ
�سيطورون ر�ؤيا ً
ن�ستمر يف � ْأن نمَ َُّد � ّأو اًل َ
ُّ
ِ
�شجعهم على ِ
إجنيليتهم ب�صوت
وح ْفرِ حكايتهم
قول ّ
ق�صتهمَ ،
و� ْأن ُن ّ
وم�شاركة � ّ
ٍ
عال ووا�ضح.

2011
ِ
لقد بد�أنا �سنة ّ 2011
نتخ ِبة حديثا.
طورتها مع
العمدة املُ َ
بخط ٍة ُ
كنت قد ّ
اخلطة يف ور�شة عمل جلميع �أع�ضاء ّ
عر�ض هذه ّ
الطائفة ملناق�شتها و�إقرارها.
ثم َّمت
ُ
َّ
اختياره وال ّت�صويت عليه هو «االرتباط والعطاء»
نوي الّذي َّمت
ال�س ّ
ُ
واملو�ضوع ّ
أ�سا�سية هي:
وكان الربنامج ا ّلذي َّمت
تطويره ّ
يتكون من ع�رشة نقاط � ّ
ُ

 )1درو�س الكتاب املق ّد�س والترّ بية امل�سيحيّةَّ :مت ال ّتخطيط لثالثة م�سل�سالت،
املقد�س عن املزامري ،و�سل�سلة
وقد َّمت �إجنا ُز اثنني منها� :سل�سلة درو�س يف الكتاب ّ
امل�شيخية
عمقة عن الكنائ�س
حما�رضات عن احلركة
امل�سكونية مع درا�سة ُم ّ
ّ
ّ
واخلم�سينية.
واملعمدانية
أ�سقفية
ّ
ّ
وال ّ

 )2مدر�سة الأحد وثالثة برامج �شبيبة خمتلفة :قد َّمت �إجناز مدر�سة الأحد و�صفوف
ال ّتثبيت فقط ،ف� َّإن تغيرُّ َ القادة نتج عنه بع�ض املقاطعة يف عمل جمموعتني من
ال�شبيبة.
ّ
ملدة ثالثة � َّأيام
الروحيّة للعائالت :لقد َّمت ال ّتخطيط لريا�ضة
روحية ّ
ّ
الريا�ضة ّ
ّ )3
الدين عند
و ُن ِّف َذت يف طربيا يف الفندق
اال�سكتلندي .وتناولت مو�ضوع ّ
ّ
قيمت.
البهائيني ّ
وحية الّتي �أُ َ
الر ّ
ّ
الريا�ضات ّ
والدروز .وقد كانت هذه من �أجنح ّ
لل�شبيبة لأ�سباب ما ّد ّية.
وقد ا�ضطررنا �إىل ت�أجيل ريا�ضة
روحية �أخرى ّ
ّ
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 )4اللّقاءات االجتماعيّة :لقد طرحت العمدة اجلديدة فكرة البدء بلقاءات
لكل �أع�ضاء ّ
ال�سبت ال ّأول من ِّ
اجتماعية ِّ
كل �شهر حيث
الطائفةُ ،تع َق ُد يف يوم ّ
ّ
ألعابا �أو ن�ستمع �إىل حما�رضة .وقد �أثبتت هذه
�
ونلعب
ونرق�ص
ة
ب�سيط
ة
وجب
نتناول
ً
ً
ُ
ً
ُ
الروابط ما بني العائالت.
�أ َّنها طريقة ناجحة وقد َّ
قوت ّ

نحتفل ِ
َ
ال�شكر كلَّ �سن ٍة ب�صال ٍة
� )5أحداث مميّزة :لقد اعتدنا � ْأن
العن�رصة وعيد ّ
بعيد َ
ٍ
حدث ٍ
ُ
ثالث مع وجبة غداء
احتفال
�ضيف �إليهما
يتبعها وجب ُة غداء .و�أُ َ
ّ
خا�ص ٍة ُ
ٌ
رابع وجبة غداء يف عيد
احتفال بعيد ال ّأم .وانتهى بنا املَطاف � ْأن يكون عندنا ُ
امليالد .ويف ِّ
�شخ�صا.
كل من هذه الأحداث كان يجتمع �أكرث من 120
ً

 )6زيارات :لقد َّمت اال ّتفاق على اال�ستمرار يف ِ
قيام �أع�ضاء العمدة والق�سي�س
تقليد ِ
ال�س ّيدات اللاّ تي ُله َّن زيارا ُت ُه َّن
بيتيتني كلَّ �شهر .هذا بالإ�ضافة �إىل جلنة ّ
بزيارتني ّ
اخلا�صة �أي�ضا.
ّ
 )7االتّ�صاالت :لقد َّمت ا ّتخاذ قرار با�ستثمارٍ �أك َرث وتطوير ح�ضورنا يف
إلكرتونية مبا يف ذلك �صفحات ال ّتوا�صل
الإعالم املح ّل ّي واال ّت�صاالت ال
ّ
ب�رصية .و�ست ّت�ضح
ال�سمع-
االجتماعي( )facebookوعلى ّ
ّ
ال�شبكة واملوا ّد ّ
ّ
ال�سنة.
ثمار هذا
ِ
ُ
العمل هذه ّ

رقما
 )8عيد ّ
ال�شكرّ :
ملدة ثالثة ع�رش ً
عاما على ال ّتوايل ُيح ّقق �أع�ضاء الكني�سة ً
قيا�سيا يف العطاء .لقد َّمت ال ّت ّرب ُع مببلغ � 30.000شيكل �إىل الكني�سة مبنا�سبة �أحد
ًّ
ال�شكر� .إ َّنه من املُ ِ
ت�ستمر هذه الكني�سة مبفاج�أة اجلميع عن طريق ِ
زيادة
ذه ِل كيف
ّ
ُّ
واالقت�صادية.
يا�سية
ال�س ّ
ّ
بالرغم من الأزمات ّ
عطا ِئها ّ
ال�س ّ
نوي بحوايل ّ %15

 )9الترّ ميمات :يف �سنة � 1995أُ ِ
عط َي �رسداب الكني�سة �إىل دار ال ّندوة لأجل
أرجعت
ترميمه وا�ستعماله ّ
ثم �إعادته �إىل الكني�سة .وبعد � 16سنة � َ
ملدة � 18سنةّ ،
ديار هذه الغرف �إىل ّ
جمع ِت ال ّت ّربعات لت�أثي ِثها وا�ستعمالها كمركزٍ
الطائفة ا ّلتي َ
لأعمال ّ
الطائفة.

الكني�سة على زمن الق�س د .مرتي الراهب

235

الكن�سية املعا�رصة.
ن�ستثمر �أكرث يف املو�سيقا
ان
تقر َر ْ
ّ
َ
 )10املو�سيقا يف الكني�سة :لقد َّ
أولوية ق�صوى ل�سنة .2012
و�ستكون هذه � ّ
ال�سنة لتقييم �سنة ،2011
عندما
َ
اجتمع ِت الكني�سة ثاني ًة يف بداية هذه ّ
حيث
ال�سابقة
ُ
َّ
ال�سنوات ّ
قد ُروا ن�سبة ال ّنجاح ب  .%90-85وهذا يتناغم مع ّ
ِ
ِ
َّمت ُ
الر َّب ِمن �أجل هذه
معظم الأهداف.
وحتقيق
املو�ضوعة
اخلطط
تنفيذ
ُ
ِ
ُ
ن�شكر َّ
ِ
أجل عطا ِئهمِ ،
ومن �أجل �أع�ضا ِئها ِ
الكني�سةِ ،
ِ
اخلدمة
إمكانات
أجل �
ومن � ِ
ومن � ِ
الّتي ال تنتهي.
�شخ�صية وا�ستنتاج:
ا�سمحوا يل � ْأن �أُنهِ َي مبالحظ ٍة
ّ

ولية املرموقة ،جائزة الإعالم
تعلمون �أ َّنني قد ُم ِن ْح ُت جائز ًة َّ 2011
الد ّ
ين ( )Deutscher Medienpriesا ّلتي �أُط ِل َق ْت �سنة  1992وتمُ َن ُح عاد ًة �إىل
الأملا ّ
والدالي الما ( ،)2008وامللك
الدول مبن فيهم �أجنيال مريكل (ّ ،)2009
ر�ؤ�ساء ّ
خوان كارلو�س ،ملك �إ�سبانيا ( ،)2006وكويف عنان ( ،)2003وامللكة رانيا
أردن (،)2002وامل�ست�شار جريهارد �رشويدر( ،)200وبيل كلنتون
ملكة ال ّ
أردن(،)1997
( ،)1999ونل�سون مانديال( ،)1998وامللك ح�سني،ملك ال ِّ
والرئي�س عرفات ( ،)1995وا�سحق رابني (،)1995
وبور�س يلت�سن (ّ ،)1996
وفران�سوا ميتريان( )1994وامل�ست�شار هيلموت كول( ،)1992هذا بالإ�ضافة
ال�سري ريت�شارد بران�سون( ،)2010و�ستيفي
�إىل بع�ض ّ
خ�صيات املختارة مثل ّ
ال�ش ّ
جراف (،)2007و بونو(باول ديفيد هيو�سن) (  ،)2005ورودلف جيولياين
()2002
ن�شوب
و�سي �ستاني�سلو بيرتوف ا ّلذي َم َن َع
َ
وقد ُم ِن َح ِت اجلائز ُة �أي�ضا ّ
للر ّ
ٍ
أفغانية ديني�س �سكينة يعقوبي
نووية ثالثة �سنة ّ 1983
عاملية ّ
والدكتورة ال ّ
حرب ّ
والدكتور ديني�س مكويجي
ا ّلتي عملت ٍّ
بجد على متكني ال ّن�ساء يف �أفغان�ستانّ ،
من الكونغو ا ّلذي �ساعد الآالف من �ضحايا االغت�صاب يف حرب الكونغو.
وكان قرار املُ ِّ
ال�صامت يف خلق ف�سحة للأمل
حك ِمني يعتمد على العمل ّ
الد�ؤوب ّ
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وال�ص ّحة وعلى املكانة
ميز يف الترّ بية وال ّثقافة ّ
من خالل �إن�شا ِء وبنا ِء م� ّؤ�س�سات ال ّت ّ
ال�سرياميك
ّ
القوية واملوقف من ثقافة احلياة واحلوار .واجلائزة عبارة عن متثال من ّ
الرابع والع�رشين من �شباط يف
ومبلغ  100,000دوالر �
أمريكي ،ت�س ّل ْمتها يف ّ
ّ
بادن بادن.
وال ُب َّد �أ َّنكم �سمعتم عن هجوم ال ّت�شهري وال ّتهديد باملوت واملقاالت
القذرة الكثرية ِ�ض ّدي .واملق�صود من هذه احلمالت كان �إغالق خدمة الأمل
عية عنها .وحل�سن ّ
باء ِت احلمل ُة بالف�شل ل َّأن
احلظ فقد َ
هذه عن طريق نزع ال�شرّ ّ
�صداقي ًة قليل ًة مثيال ُتها .و�أو ُّد
الزمان ِم
طو َر ْت عبرْ َ عقدين من ّ
هذه امل� ّؤ�س�سة قد َّ
ّ
أ�ستمر
أ�شكر
َ
� ْأن � َ
جميعكم يا َمن وق ْفتم معي ،ودافعتم عن خدم ِتنا وعم ِلنا .و�س� ُّ
أر�ض
ني هي وطني و� َّأن
امل�سيحية هي ديني .هذه هي � ُ
يف ال ّت�أكيد على � َّأن فل�سط َ
ّ
�أ�ساليف ا َ
وحيني.
جل َ�س ّ
والر ّ
ديني ّ

الفل�سطيني» يف هذا
امل�سيحي
ال�شهور املُن�رصِمة ا ّت�ضح � َّأن «الوجو َد
خالل ّ
ّ
ّ
ِ
وجماعات ال ّلوبي املُوايل
هيوني ُة
إ�رسائيليون
البلد يراه امل�س�ؤولون ال
ُ
وامل�سيحي ُة ّ
ال�ص ّ
ّ
ّ
يجب � ْأن ُيزال �أو ُي ْ�س َكت �صو ُتهَّ � .إن هذه املعركة احلالية
حجر عرث ٍة،
لإ�رسائيل
ُ
َ
امل�سيحية يف
ا�سرتاتيجية ت�ساعد
طوروا
تدور رحاها هنا .و�أنا � ُأح ُّث
َ
�رشكاءنا � ْأن ُي ِّ
ّ
ّ
حية فقط ،بل و� ْأن وتزدهر �أي�ضا� .أح ُّثكم � ْأن ُتنا�رصوا العدالة،
البالد ،ال � ْأن تبقى ّ
اليهودي ا ّلذي ال يت�سامح
امل�سيحي
وت�شاركوا معنا يف منوذج جديد يف احلوار
ّ
ّ
إ�رسائيلي .ل�ست �أنا ا ّلذي على
مع ال ّت�شهري ،و� اّأل تر�ضخوا ل�ضغوطات ال ّلوبي ال
ّ
ا ِمل َح ِّك بل ال ُ
�صداقي ُتنا
أهم من ذلك ِم
إجنيل ذاته :كرامة �شعبنا وم�ستقبل �أطفالنا ،و� ّ
ّ
جميعا .ولهذا ال �أ�ستطيع � اّإل � ْأن �أقول مع مارتن لوثر:
�ساعدين يا اهلل� .آمني»
«هنا �أقف .ال �أ�ستطيع عمل �شيء �آخر.
ْ
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2012

لقد بد�أنا �سنة ّ 2012
رحت
بخطة ّمت
و�ضعها مع �أع�ضاء العمدة والّتي ُط َ
ُ
ت�ضمن
يف ور�شة عملُ ،ع َ
قدت جلميع �أع�ضاء الكني�سة ملناق�شتها و�إقرارها ،وقد ّ
كونات:
الربنامج ع�رشة ُم ِّ

 )1درو�س الكتاب املق ّد�س والترّ بية امل�سيحيّة

َّمت �إجراء اثنتني من بني املجموعات ال ّثالث الّتي ّ
خططت ل�سنة :2012
غالطية ،و�سل�سلة
املقد�س عن ر�سالة بول�س �إىل �أهل
�سل�سلة درو�س الكتاب ّ
ّ
وثرية يف العامل اليوم ،مبا يف ذلك حما�رضة عن دور
حما�رضات عن الكني�سة ال ّل ّ
قد َمها روبرت
وثري
قد َمها املطران منيب يونان ،وحما�رضة ّ
العاملي ّ
االتحّ اد ال ّل ّ
ّ
ال�شمال �إىل اجلنوب.
جرانك عن ال ّنقلة من ّ

ال�شبيبة
 )2مدر�سة الأحد وبرامج ّ

ال�سنة َع ّي ِ
لوثرية من
ال�س ّيدة �إييفا عاقلة (وهي
ّ
نت الكني�سة ّ
يف بداية هذه ّ
ين
التفيا
وال�س ّيد بهجت خ�رض (�أ�صال �إجنليكا ّ
ّ
ومتزوجة لرجل من بيت حلم) ّ
ال�شبيبة ،وكذلك يف اال ّت�صاالت واملو�سيقا.
الزبابدة) لي�ساعدا يف خدمة ّ
من ّ
ف�ضول ا ّلتي كانت مع ّلمة يف مدر�سة الأحد.
ال�س ّيدة الرا ّ
وم�ساعدة �أخرى هي ّ
تزوجت وانتقلت �إىل رام اهلل .وقد انتهى دوري
وقد غادرت بيت حلم بعد � ْأن ّ
الق�س �أ�رشف
ال�شابة)،
كمن�سق يف «�ساهرون» (برنامج تدريب القيادة ّ
ُّ
وي�رسين � َّأن ّ
ّ
ّ
ؤولية.
ط ّنو�س متكن من تول هذه امل�س� ّ

الروحيّة للعائالت
الريا�ضة ّ
ّ )3

ملدة ثالثة � َّأيام يف الفندق
لقد ّمت ال ّتخطيط وال ّتنظيم لريا�ضة
روحية ّ
ّ
امل�سيحية يف
وحية «الكني�سة
ال
ّ
ّ
الر ّ
الريا�ضة ّ
أ�سكتلندي يف طربيا .وكان مو�ضوع ّ
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املرئية وامل�سموعة� .أَدعوكم مل�شاهدة الفيديو الق�صري ا ّلذي
واالنرتنت والو�سائل ّ
وثرية �سنة .2012
ُيلقي ّ
وء على كني�سة امليالد ال ّل ّ
ال�ض َ

ال�شكر
 )7عيد ّ

ملدة ثالثة � َّأيام للعائالت يف �أريحا حتت
ؤمتر ّ
�إ�رسائيل اليوم» �إ�ضافة �إىل ذلك ُع ِق َد م� ٌ
احلالية»
حديات
عنوان «الكني�سة وال ّت ّ
ّ

 )4لقاءات اجتماعيّة

اجتماع كلَّ � ّأول �سبت
طرح فكر ٍة جديد ٍة وهي َع ْق ُد
يف �سنةَّ 2011مت
ٍ
ُ
الرق�ص والألعاب
من ّ
ال�شهر لال�شرتاك يف وجب ٍة ّ
وال�صالة مع بع�ض ال ّت�سلية مثل ّ
اجتماعية
ت�سع �أم�سيات
واملحا�رضات .وقد عقدت ال ّلجنة
االجتماعية للعمدة َ
ّ
ّ
�سنة � ،2012إ�ضافة �إىل �إقامة �أربع وجبات خفيفة ،ووجبات غداء يف عيد
ال�شكر وعيد الأم وعيد امليالد.
العن�رصة وعيد ّ
َ

الراعويّة
 )5ال ّزيارات ّ

ال�شهر ،هذا
اعوية مع العمدة مبعدل زيارتني يف ّ
ا�ستمرت ّ
الر ّ
الزيارات ّ
َّ
ال�س ّيدات.
جلنة
زيارات
إىل
بالإ�ضافة �
ّ

 )6االتّ�صاالت

االجتماعي
لقد ّمت ا ّتخاذ قرارٍ ب�ش� ِأن زيادة وحت�سني ح�ضورنا يف الإعالم
ّ
إلكرتونية ،مبا يف ذلك �صفحة ال ّتوا�صل االجتماعي ()facebook
واال ّت�صاالت ال
ّ
ّ

ِ
قيا�سي ًة يف
أرقاما
أع�ضاء
ي�رضب �
الرابع َة ع�رش َة على ال ّتوايل
ُ
الكني�سة � ً
ُ
ّ
ّ
لل�سنة ّ
العطاء .يف �سنة َّ 2012مت تقدمي حوايل � 35,000شيكل للكني�سة مبنا�سبة �أحد
ال�شكر� .إ َّنه من املُ ِ
نوية
ذهل كيف
عيد ّ
ت�ستمر هذه الكني�سة يف زيادة ُ
ال�س ّ
تقد َم ِتها ّ
ُّ
واالقت�صادية.
يا�سية
ّ
بالرغم من الأزمات ّ
ال�س ّ
بحوايل ّ %15

 )8الترّ ميمات

الدكاكني املُ� ّؤجرة وتركيب درابزين عليها.
َّمت
ترميم امل�ساحة فوق ّ
ُ

 )9املو�سيقا يف الكني�سة
�شهدت �سنة  2012تركيزا �أقوى على املو�سيقا يف الكني�سة ،مبا يف ذلك
�إعادة �إحياء فرقة الأجرا�س للأطفال .و َت ُ
عزف جمموعة �صغرية منهم يف الكني�سة
يف معظم � ّأيام الآحاد.

الق�س د .فيكتور مكاري
ّ )10

ان�ضم
يف ال ّأول من حزيران �سنة 2012
َّ
الق�س د .فيكتور مكاري
�إىل طاقم جمموعة ديار
ّ
كم�ست�شار َدو ٍّ
والدولة،
الدين ّ
يل يعمل يف جمال برنامج ّ
أحدية
وبالإ�ضافة �إىل ذلك فهو ُي
ُ
�ساعدين يف اخلدمة ال ّ
يف الكني�سة.
اجتمع ِت الكني�سة ثانية يف بداية هذه
عندما
َ
ال�سنة بن�سبة
ال�سنة لتقييم �سنة َّ 2012
قد ُروا جناح هذه ّ
ّ
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ُ
تنفيذ اخلطط املو�ضوعة،
تم
ال�سابقة،
ُ
حيث َي ُّ
ال�سنوات ّ
 %80وهذا متنا�سق مع ّ
�ضع ًفا يف عمل
وحتقيق معظم الأهداف .على � َّأية حال ،ا ّتفقنا
ً
جميعا � َّأن هناك ْ
ال�شبيبة وهو بحاجة �إىل اهتمام �أكرب �سنة .2013
ّ
�شخ�صية:
ا�سمحوا يل � ْأن �أُنهِ َي هذا ال ّتقرير مبالحظة
ّ
أردن
وثرية يف ال ِّ
إجنيلية ال ّل ّ
مر ً 25
عاما على ر�سامتي ِق ًّ�سا يف الكني�سة ال ّ
لقد َّ
�ص ا ّلتي
والأر�ض ّ
الر َّب على الربكات الّتي ال تحُ �صى ،وال ُف َر َ
املقد�سة .و�أنا �أ�شكر ّ
أندم على حلظة واحدة ،بل بالعك�س
ال تنتهي يف خدمته .و�أنا �إذ
ا�سرتجع ذاك ،ال � ُ
ُ
وحدها هي
بار ٌك بطرق ال �أ�ستح ُّقها� .إ َّنها يف احلقيقة ال ّنعمة ،وال ّنعم ُة َ
�أ�شعر �أ َّنني ُم َ
بال�شكر للمطران ولزمالئي ولأع�ضاء هذه الكني�سة
أتقد َم ّ
قوتني� .أو ُّد � ْأن � ّ
الّتي َّ
خا�صة؛ لدعمهم و�صلواتهم .و�آمل � ْأن ّ
تتمكنوا
وثرية
ّ
عامة ،وكني�سة امليالد ال ّل ّ
ّ
الف�ضي لر�سامتي .وبهذه املنا�سبة �سوف
جميعا من ح�ضور احتفال اليوبيل
ً
ّ
إجنليزية بعنوان «الإبحار يف ميا ٍه م�ضطربة:
واحد بال ّلغة ال
ُتن�شرَ ُ ثالثة كُ ُت ٍب يل:
ٌ
ّ
العربية يحتوي
وكتاب بال ّلغة
الكني�سة يف ال�شرّ ق الأو�سط يف املا�ضي واحلا�رض»،
ٌ
ّ
العربية ويحتوي ِع ٍ
ظات
أي�ضا بال ّلغة
أخري � ً
جمموع ًة من املقاالت واملوا�ضيع ،وال ُ
ّ
تدل على احلالة املتغيرّ ة للخدمة والكلمة ِ
ُّ
الواعظة ِت َب ًعا لذلك� .أرجو � ْأن ُتبقوين يف
�صلواتكم لأ َّنني �أعتقد � َّأن �صال َتكم هي الّتي تبقيني ُم ِ
�ستم ًّرا.

2014

امل َعموديّة واحل َّج
حمطات تاريخيّة يف احل َّج

امل�سيحي ،والّذي له جذور را�سخة يف العهد
للحج
لقد كان � ّأو َل ظهور
ّ
ّ
الرابع .فامللكة هيالنة
القدمي( ،انظر املزامري الكثرية عن ّ
احلج ...الخ) يف القرن ّ
ِ
حتية وكذلك اللاّ هوت .ال
دورا ًّ
لعبا ً
والق ّدي�س جريوم قد ً
هاما يف تطوير بنيته ال ّت ّ
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َّ
ليبيون
مهم ًة يف ِيد الإمرباطورة
البيزنطية .لقد جاء ّ
�شك � َّأن َّ
احلج كان �أدا ًة ّ
ال�ص ّ
ّ
وال�سيطرة عليها �آمنا .فال غرابة � َّأن «جتارة»
ليجعلوا الو�صول �إىل الـماكن ّ
املقد�سة ّ
ّ
االمرباطورية �أو كنائ�س �أو كيانات
يتحكم بها على الغالب � ّإما
ال�سياحة كان
ّ
ّ
املقد�سة ،واملزارات
أجنبية ،ا ّلتي كانت ال تزال ت�سيطر �إىل ٍّ
حد كبري على الأماكن ّ
� ّ
اليونانيون والفرن�سي�سكان
املقد�سة .فقد �أ�صبح
امل�سيحية الكربى يف الأر�ض ّ
ّ
ّ
ا�سا لأقد�س الأماكن وكانوا ُي ّ
ال�س ّياح الكاثوليك والأرثوذك�س
ُح َّر ً
نظمون تدفّق ّ
وبنوا وامتلكوا و�أداروا معظم بيوت اال�ست�ضافة.

تينيات عندما بد أ� يحدث
الر ُ
ئي�س ح ّتى منت�صف ّ
ال�س ّ
وظلَّ هذا هو ال ّنمط ّ
ال�ض ّفة
احلجاج الربوت�ستانت ت�أتي �إىل ّ
ال ّتغيرّ  .فقد بد�أت جمموعات متزايدة من ّ
أردن .وهنا ،يف �سنة  ،1959وبدعم من االتحّ اد
ثم �إىل جزء من ال ّ
الغربية ّ
ّ
ُ
ِ
أ�صليني ،واكت�شف البع�ض
وثري
ال ّل ّ
العاملي� ،أن�ش َئت كني�سة لوثريّة من �أهل البلد ال ّ
ّ
وثري .ويف خالل ثالث �سنوات
من �أع�ضائها �أ َّنه ميكن اال�ستفادة من ال ّنفوذ ال ّل ّ
�أُ ِ
لوثرية يف القد�س� :إميل �أبو دية �أن� أش� �سنة �1964رشكة
ن�شئت ثالث وكاالت �سفر ّ
لل�سياحة ،وافتتح راجي وبا�سم خوري ( )Shepherds Toursيف
ال ّنت (ّ )NET
ال ّأول من �شهر �آب  ،1965وبد�أ �سمري حب�ش ( )United Travelيف �شهر �آذار
هاما
ال�سفر الثالث هذه ،وال زالت ،تلعب دورا ًّ
 .1967وقد لعبت وكاالت ّ
علم َنة
ال�سياحة
الفل�سطينية .لقد لعب ال ّل ّ
وثريون ً
عملية َ
دورا ًّ
يف �صناعة ّ
مهما يف ّ
ّ
املقد�سة.
احلج
امل�سيحي �إىل الأر�ض ّ
ّ
ّ
احلج .فخالل االنتفا�ضة
ويف �سنة  1991طر�أت نقلة �أخرى على مفهوم ّ
لل�ضيافة بناء على فكرة تعزيز نوعا جديدا
الأوىل افتتحنا نزل «بيت �أبو جربان» ّ
احلجاج
«ال�سياحة الأ�صيلة» .كان ّ
من ّ
احلج �إىل املنطقة الّتي �أطلقنا عليه ا�سم ّ
املقد�سة لكي ّ
يتمكنوا
ي�سمى الإجنيل اخلام�س � ْأي الأر�ض ّ
ي�أتون عادة لزيارة ما ّ
من فهم الأناجيل الأربعة .وباحلقيقةَّ � ،إن احلج �إىل الأماكن الّتي ولد فيها ي�سوع،
حتويلية جتعل الإن�سان يقر أ� ويفهم
وعا�ش ومات وقام من الأموات هي جتربة
ّ
ال�س ّياح يفقدون بزيارتهم
الكتاب ّ
املقد�س بطريقة جديدة .على كلّ حال ،ف� َّإن ّ
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أ�صلية �سنة  .1992لقد كانت
ال�سبب بد�أنا برناجمنا ّ
جتدونه ».ولهذا ّ
لل�سياحة ال ّ
ال�صال ُة مع ّ
املعمودية تعني
حجَّ � .إن
ّ
ّ
كونات � ّأي ّ
أهم ُم ّ
الطائفة املح ّل ّية واحد ًة من � ّ
حدا مع الكني�سة وج�سد امل�سيح .ويف ال ّلقاء مع ّ
الطائفة املح ّل ّية يخترب
� ْأن تكون م ّت ً
ال�س ّياح اجلانب املتج ّلي جل�سد امل�سيح الّذي يتجاوز ال ّلغة وال ّثقافة واجلغرافيا.
ّ

ي�سكن ي�سوع
حيث
احلية
ُ
احلجارة القدمية للمواقع ال ّ
ُ
أثرية فقطَ ،
لقاء احلجارة ّ
عيارية
وية ،وال
اليوم .وتبقى ال ُ
أر�ض بال ّن�سبة للكثريين جمهولة ُ
ت�سمح الربامج ا ِمل ّ
اله ّ
ُ
اح ّ
و�سك ِ
املقد�س ُة وك�أ ّنها عامل
ب� ِّأي
ٍ
ان الأر�ض ،فتبدو ال ُ
أر�ض ّ
ال�س ّي ِ
تفاعل ما بني ّ
املواقع
الكثري من
طوابري طويل ٍة ليزوروا
ال�س ّياح يف
ديزين
م�سيحيي ُ
ِ
َ
َ
حيث يقف ّ
ّ
احلجاج حيث م�شى ي�سوع.
ِ
والكنائ�س القدمية ،ويرك�ض ّ
خ�شبيا
�صليبا
طريق الآالم حاملني
احلجاج
َ
	�إ َّنها لتجربة م�ؤ ّثرة � ْأن مي�شي ّ
ً
ًّ
ٍ
ٍ
و�شهادات �صادق ًة
حكايات
ت�سمع
و�ضوحا؛ هو � ْأن
على ظهورهم .ولكن الأكرث
ً
َ
ن�سميهم الإجنيل
�شخ�صية من م�صدرها من
وق�ص�صا
ً
امل�سيحيني املح ّل ّيني والّذين ّ
ّ
ّ
نهج �شمو ٍّ
يل
ال�ساد�س ،فمن خالل برناجمنا
«ال�سياحة الأ�صيلة «بد�أنا بتقدمي ٍ
ّ
ّ
الفل�سطيني �أي�ضا
ال�شعب
لل�سياحة ُمركّ زين ال على الأر�ض فح�سب بل على ّ
ّ
ّ
ّ
يا�سي الذي عليهم احتماله .ويف ذلك الوقت،
من
ُ
حيث ثقاف ُتهم ،والواقع ّ
ال�س ّ
هاما يف
إجنيلية ال ّل ّ
دورا ًّ
وثرية يف القد�س ً
لعب ّ
الق�س جون ميللن راعي الكني�سة ال ّ
طورناه �سنة 1992
تطوير هذا املفهوم معنا .و�رسعان ما ق ّل َد ْت هذا املفهوم الّذي ّ
ال�سياحة
جمموعة
ّ
عرف با�سم فريق ّ
لوثرية �أخرى يف بيت �ساحور ،وا ّلذي �صار ُي َ
البديلة (� )ATGسنة  1995وزميلي يف بيت جاال عندما �أن�ش�أ بيت �إبراهيم �سنة
 .2003وال تزال ال ّثالث ّ
منظمات جمتمعة ال ت�صل �إىل  %5من ال 200,000
والدول
املقد�سة من �أملانيا والواليات امل ّتحدة ّ
لوثري ا ّلذين يزورون الأر�ض ّ
ّ
أردن عد ٌد ٌ
جدا منهم .وهكذا ف� َّإن الإمكانات �أكرث
اال�سكندنافية ،ويزور ال َّ
قليل ًّ
ّ
ال�سياق ميكن ل�رشكا ِئنا يف جلنة ال ّتن�سيق لل ّتعاون � ْأن
بكثري ّمما
ّ
نت�صور .ويف هذا ّ
ي�ساعدوا.

بالرغم من
كانت �سنة � 2014سنة ّ
مهمة �أخرى لكني�ستنا يف بيت حلم ّ
واج ُه .لقد �أ َّث ِ
يا�سية الكربيات ا ّلتي ك ّنا ُن ِ
غزة
رت
احلرب على ّ
ُ
ّ
ال�صعوبات ّ
ال�س ّ
إنتاجية �أع�ضا ِئنا وهم ي�شاهدون دمار جزء
الروح املعنويّة و� ّ
�سنة  2014على ّ
مهم من وطننا قتل فيه �أكرث من � 2,500شخ�ص وجرح حوايل 10,000
ٍّ
قوي ًة ب�سبب احلرب الّتي جنم عنها
ة
�رضب
ياحة
ال�س
قطاع
ى
ق
تل
ولقد
�شخ�ص.
ّ
ً ّ
ّ
ال�سياح الّذين
ياحية ،وبدا هذا وا�ضحا يف عدد ّ
�إلغاء الكثري من املجموعات ّ
ال�س ّ
الدخل
َي� ُّؤمون كني�ستنا حل�ضور خدمة يوم الأحد� ،إ�ضافة �إىل الهبوط احلا ِّد يف ّ
وخا�صة ان  %70من اقت�صاد بيت حلم يعتمد
ال�سياحة،
ّ
املح ّل ّي الّذي م�صدره ّ
ال�سياحة .ولغاية هذه ال ّنقطة ،ول�سوء ّ
ت�شري
احلظ ،مل يكن هناك � َّأية دالئل
ُ
على ّ
حت�س ِن الو�ضع .وقد عمل �إعادة انتخاب نتنياهو على تر�سيخ هذا االتجّ اه.
�إىل ّ
قوية ّمما
العديد من براجمنا وخ�صو�صا
ولقد �ضرُ َِبت
ُ
وال�سياحة �رضبة ّ
َ
املطعم وال ُن ُز َل ّ
�أرغمنا على اال�ستغناء عن خدمات  %10من ّ
ب�صي�ص
موظفينا .وكلّ َمن كان له
ُ
ِ
ال�سالم» � َ
عن�رصي �أك َرث
أمل يف
نظام متييزٍ
� ٍ
أدرك �أ َّننا ُم ْق ِدمون على ِ
ٍّ
خرافة عملية ّ
تعقيدا يف ال ّتاريخ احلديث.

وحج
نحو الهوت ُع ّماد ّ

التّخلّ�ص من الأ�ساطري يف عمل الكني�سة

لوثري
فه ٌم
«ملاذا تطلبنْ َ
ٌّ
احلي بني الأموات؟ �إ ّنه لي�س ههنا!» .هنا يبد�أ َ
َّ
للحج؛ � َّإن ي�سوع لي�س يف الأطالل القدمية� ،إ َّنه لي�س يف املعابد القدمية� .إ َّنه يف
ّ
و�سط �شعبه �إ َّنه «يف ومع وحتت» املاء واخلبز واخلمر� ،إ َّنه يف ومع �شعبه «هناك

يا�سي
الو�ضع ّ
ال�س ّ

كل هذاّ ،
بالرغم ِمن ِّ
ي�سلم من
متكن عمل كني�ستنا من اال�ستمرار ،مع أ� َّنه مل
ْ
ّ
الروحية للعائالت ا ّلتي ك ّنا نقوم به كلَّ �صيف،
الريا�ضة ّ
نلغي ّ
ال ّت�أ ّثر .وكان علينا � ْأن َ
غزة .لك ّننا ّ
متكنا قبل بداية احلرب بب�ضعة �أ�سابيع من
وذلك ب�سبب احلرب على ّ
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ال�شابة مع �أطفالهم يف �أريحا .وقد َّمت مناق�ش ُة �س� ٍؤال
القيام بريا�ضة
روحية للأزواج ّ
ّ
أ�ساطري
حيث ال
ربي الأطفال يف ع�رص الإعالم اجلديد،
ُ
ٍّ
هام هناك؛ وهو كيف ُن ِّ
ُ
ُ
و�ضح ٌة يف ال ِ
اليومي.
تت�شابك مع الواقع
تعددة)
ألعاب ال
(وهي ُم ًّ
إلكرتونية املُ ّ
ّ
ّ

وال�ش ّابات
وكان من الأحداث الكربى
ال�شباب ّ
آخر لت�سعة من ّ
ُ
تثبيت ْ
فو ٍج � َ
أع�ضاء
الّذين �س ّلموا حياتهم للم�سيح ،و�أعلنوا �أ َّنهم يريدون � ْأن ي ّتبعوه ،ويكونوا �
ً
فاعلني يف الكني�سة واملجتمع.
هاما يف �سل�سلة درو�س الكتاب
وكان ال ّتخ ّل�ص من الأ�ساطري
ً
مو�ضوعا ًّ
ال�صيام لدى درا�ستنا للإ�صحاحات الإحدى ع�رشة
ّ
املقد�س الّتي قمنا بها يف فرتة ّ
الأوىل من ِ�س ْفر ال ّتكوين .وهنا ّ
بقوة الأ�سطورة
متكن �أع�ضاء الكني�سة � ْأن ي�شعروا ّ
�ص ،ولك ّنها �أ�صبحت بف�ضل �ستيف جوبز و�آبل
فمن ال ّتفاحة الّتي مل توجد يف ال ّن ّ
رمزا للمعرفة� ،إىل حماوالت �إخ�ضاع ال ّن�ساء بوا�سطة تفا�سري من ِ�س ْفر اخلروج
ً
ق�صة
 ،3-2ومدى قرب الأ�سطورة من الواقع �أحيانا ّ
تو�ضحت لدى قراءة ّ
الطوفان ب�سبب اختالف ّ
الطوفان القدمي بينما نعي�ش حتت ّ
ّ
الطق�س �أو عندما نقر�أ
عن برج بابل و»البلبلة ّ
منر به هنا يف ال�شرّ ق الأو�سط .وخالل
الط ّ
ائفية» الّذي ُّ
قوية
درو�س الكتاب ّ
املقد�س هذه ا ّت�ضح لأع�ضاء الكني�سة � َّأن الأ�ساطري هي ق�ص�ص ّ
فه َم الأ�ساط ِري
حياتيا
و�ضعا
طياتها
ًّ
حقيقيا لل ّنا�س .وا ّت�ضح �أي�ضا � َّأن ْ
ً
جدا ُت َخ ِّبىء يف ّ
ًّ
ًّ
ال�صحيح ِ
أ�ساطري � َّإما � ْأن ُت�ساعد ال ّنا�س
لفهمها هو ا ِملفتاح .فال
و�إيجا َد الأ�سلوب ّ
ُ
فه ِم عا ِملهم �أو ِ
أ�سطوري.
دفعهم للهروب من الواقع �إىل عامل �
ّ
يف ْ
ين.
هام ٍة �أخرى :يبدو يل �أ َّننا
تاج عالمَ ٍ عقال ٍّ
كلوثريني من ِن ِ
ّ
ق�ضي ٍة ّ
وقد َّمت ُ
طرح ّ
أملي احلا�سم ،ومع ذلك ف�إ َّننا
�إ َّننا نركّ ز على الكلمة ،على ّ
ال�سبب على الإميان ال ّت� ّ
نعي�ش ونعمل يف جمتمع ال ُ
تزال ُت َ�ش ِّك ُل ُه الأ�ساطري .ففي الوقت الّذي َعبرَ َ فيه
أ�ساطري ُت ِّ
واقع ُه .يحتاج
حيث ال زالت ال
�أوال ُدنا �إىل ما بعد الع�رص احلديثُ ،
�شك ُل َ
ُ
كلوثريني � ْأن نكون �صادقني
الهوتي �شامل .كيف ن�ستطيع
ال�سياق �إىل تفك ٍري
ّ
هذا ّ
ٍّ
أو�سطيني.
وثريني و�أولئك ال�شرّ ق �
مع جذورنا ،كلٌّ من ال ّل ّ
ّ
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بع�ض ال ّنتائج على ّ
الطريقة ا ّلتي ن�ص ّلي بها .فقد انتقلنا
ال�س�ؤال ُ
وقد كان لهذا ّ
قليدية
قليدية ًّ
جدا �إىل هجني من املو�سيقا ال ّت ّ
أملانية القدمية وال ّت ّ
من ال ّليتورجيا ال ّ
عدة
نهجا
جدا على مدى ّ
ناجحا ًّ
ً
واملعا�رصة �ضمن اخلدمة ذاتها .لقد كان ذلك ً
جيدا.
�سنوات .ونحن ن�شعر الآن �أ َّننا وجدنا ً
مزيجا ِّ

دورٍ
العنوان
م�سيحي يف �سياق ال�شرّ ق الأو�سط احلايل كان
َ
ال�س�ؤال عن ْ
	� َّإن ّ
ٍّ
والدولة» .ففي  6كانون � ّأول �سنة � 2014أ�صدرنا
«الدين ّ
ئي�س مل�رشوع ّ
الر َ
ّ
الدعوة �إىل الإميان واملواطنة» عن طريق
إقليمية «من الفرات �إىل ال ّنيلّ :
الوثيقة ال ّ
العربي» با�شرتاك باحثني
امل�سيحي للمواطنة يف العامل
أكادميي
ت�أ�سي�س «املنتدى ال
ّ
ّ
ّ
من  24جامعة يف ال�شرّ ق الأو�سط.

�س جديد
ِق ٌّ

تدريبه يف
جديد
�س
يف ال َّأول من �أيلول ،وبتعيني من املجل�س
ٌ
الكن�سي ،بد�أ ِق ٌّ
َ
ّ
الدكتور منذر ا�سحق الّذي كان قد ح�صل قبل �شهر
وثرية وهو ّ
كني�سة امليالد ال ّل ّ
املقد�س من �إجنلرتا ،وكان مو�ضوع
الدكتوراة يف الهوت الكتاب ّ
على درجة ّ
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إجنيلية وقد
الدكتور ا�سحق من
اطروحته «الهوت الأر�ض» .وينحدر ّ
خلفية � ّ
ّ
قرر االن�ضمام �إىل كني�ستنا
تزوج يف كني�س ِتنا ال ّل ّ
ّ
وثرية يف بيت �ساحور .وقد ّ
لوثريا .وهنا
إجنيليا مع كونك
لأ َّنه ر�أى يف هذه الكني�سة
ً
ًّ
مزيجا من � ْأن تكون � ًّ
ّ
ً
ون�شيطا� .إ َّنه �إ�ضافة عظيمة �إىل فريق
ومفك ًرا
ناقدا
وجد املجال لينمو،
َ
ويكون ً
الزمالء العظيم يف هذه الكني�سة� .إ َّنها بركة � ْأن يكون معنا ،وم�ساهمته يف املو�سيقا
ّ
املعا�رصة عظيمة.

اجنازات كبرية
أهمية ِ
حقائق على
خلق
َ
بالرغم من احلروب املحيطة بنا ،ولأ َّننا ُن�ؤمن ب� ّ
ّ
ّ
الأر�ض يمُ ك ُنها � ْأن تمُ كن ال ّنا�س وتعطيهم الأداة اللاّ زمة ليكونوا مبدعني ،فقد
ّ
متكنا مبعونة اهلل � ْأن ُن ِ
اجلامعية للفنون
كم َل �إجنازين كبريين يف ك ّل ّية دار الكلمة
ّ
وال ّثقافة:
اخلية يف ك ّل ّية دار
يف ال ّثاين من �آذار �سنة َّ 2014مت
الريا�ضة ّ
ُ
الد ّ
افتتاح قاعة ّ
ٍ
م�ساحات
مربعُ ،توفِّر
الكلمة .وهذه القاعة ا ّلتي تبلغ م�ساح ُتها  1,500مرت ّ
لكرة القدم ،كرة ال�س ّلة ،كرة ّ
أكرب قاعة
الطائرة ،وكذلك لل ّتن�س وكرة اليد� .إ َّنها � ُ
داخلية يف منطقة بيت حلم ،وثاين �أكرب قاعة يف فل�سطني .وللم�ساعدة
ريا�ضة
ّ
الكندية �سندي كال�سني
يف �إجناز هذه القاعة الفريدة من نوعها �شاركت املتزلجّ ة
ّ
مرات يف ال ّندوة بعنوان «متكني املر�أة من
هبية
ِّ
احلائزة على امليدالية الذّ ّ
ل�ست ّ
خ�صيات
�سمي ومع العديد من ّ
ال�ش ّ
الريا�ضة» الّتي عقدت �أثناء االفتتاح ّ
خالل ّ
الر ّ
الريا�ضة.
وية
يا�ضية ال ِّن ْ�س ّ
ّ
الر ّ
الفل�سطينية واملُ ِّربزين يف جمال ّ
ّ

املكونة من ثالثة
وكذلك َّمت يف ال ّثالثني من � َّأيار �سنة  2014افتتاح العمارة
ّ
مربع ،وحتوي ّ
الطوابق ال ّثالثة
طوابق ا ّلتي تبلغ م�ساحتها ال
إجمالية  2,200مرت ّ
ّ
املجتمعي،
دري�سية يف برامج الترّ اث ال ّثقايفّ ،وبرامج ال ّتطوير
مكتبا للهيئة ال ّت
ً 12
ّ
ّ
ِ
ِ
قاعات حما�رضات ،وغرفة للمع ّلمني،
وثالث
بالإ�ضافة �إىل غرفة اجتماعات،
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وحمامات .وقد ُت ِّو َج ذلك مبطبخ تدريب كامل ال ّتجهيز ،وغرفة طعام لل ّتدريب
ّ
يف ّ
الطابق ال ّثاين.

الإميان يف وجه الإمرباطوريّة

إ�صدار � ِ
أحدث كتاب يل بعنوان «الإميان يف
يف �شهر �شباط �سنة َّ 2014مت �
ُ
قم ال ّأول بني الكتب الأكرث مبيعا
إمرباطورية» بال ّلغة ال
وجه ال
ّ
ّ
الر َ
إجنليزية ،و�أ�صبح َّ
وواحدا من � ّأول ع�رشة
ال�صادر عن الأمازون،
ً
يف فئة كتب «الهوت ال ّتحرير» ّ
�سبع لغات لغاية
كتب عن ق�ضايا �رشق �
أو�سطية .ولقد مت ّْت ترجمة الكتاب �إىل ِ
ّ
كتابا عن
الآن ،و�أعلن ْته ال ( )Weekly Reviewعلى �أ َّنه
ٌ
واحد من �أف�ضل ً 22
أهمية قراءة جديدة للكتاب
ّ
الدين َّمت ُ
ن�رشها �سنة  .2014وي�ؤكّ د الكتاب على � ّ
احلقيقية للحياة.
يف وعن اخلربة
يا�سي اجلغرا ّ
ّ
املقد�س؛ تعتمد على ال ّتحليل ّ
ّ
ال�س ّ
فل�سطيني.
م�سيحي
هامة يف خلق ق�ص�ص والهوت
وهذه خطوة ّ
ٍّ
ّ

248

2015

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

النّ�ساء يف القيادة يف الكني�سة واملجتمع

كني�سة امليالد الإجنيليّة اللّوثريّة كمثال

لقد كان تقرير جلنة ال ّتن�سيق هذا ّ
والطلب بالترّ كيز على دور ال ّن�ساء يف
قارب
جي ًدا يل؛ لكي �أنظر �إىل الوراء �إىل
ٍ
عمره ُي ُ
الكني�سة واملجتمع متري ًنا ّ
تاريخ ُ
القياديات ال ّلواتي
عاما يف بيت حلم ،ول ْأن �أُ�شاركَ كم بق�ص�ص عن ال ّن�ساء
ّ
ال ّثالثني ً
ٍ
رائدات يف �أك َرث من
وثرية يف بيت حلم ،وكُ َّن
إجنيلية ال ّل ّ
بر ْز َن يف كني�سة امليالد ال ّ
جمال.
زو ُدنا هذا ال ّتقرير بال ّتوثيق اللاّ زم لي�س فقط لكني�سة اليوم� ،أو للجنة
ُ
وي ِّ
هم ل ْأن ُي ْح َفظ لل ّتاريخ وللأجيال القادمة.
ال ّتن�سيق لل ّتعاون،
ْ
ولكن �أي�ضا ِل ِ�س ِجلٍّ ُم ٍّ

يف �سنة  ،1995عندما �شعرنا يف املجتمع بحاجة ا�ستثمار يف ال ّن�ساء ،و� ْأن
ال�سنة
نمُ ّك َن ُه َّن من احل�صول على �أدوار ّ
ال�سبب فقد فتحنا يف نف�س ّ
قيادية .ولهذا ّ
ٍ
يار) فيما
مركز
دار ال ّندوة لتكون
َ
تطورت هذه لت�صبح ( ِد َ
تدريب لل ّن�ساء .وقد ّ
�شابة من �أع�ضاء كني�ستنا ،الآن�سة رنا
املهمة فقد جندنا ّ
بعد .ومن �أجل هذه اخلدمة ّ
لتوها اطروحتها لدرجة املاج�ستري عن «دور املر�أة
خوري ،ا ّلتي كانت قد � َ
أنهت ِّ
هاما يف تطوير ديار،
دورا ًّ
الفل�سطينية خالل االنتفا�ضة الأوىل» .وقد لعبت رنا ً
ّ
الرئي�س لتطوير املجتمع واالمتداد .ويف �سنة
نائبة
أ�صبحت
�
2006
ويف �سنة
ّ
الراهب ،والّتي هي باملنا�سبة �أختي ،مدير ًة ملدار�س
ُ 1998ع ِّي َنت الآن�سة فيوال ّ
ال�س ّيدة
وثرية يف ال ِّ
أردن والأر�ض ّ
إجنيلية ال ّل ّ
املقد�سة ،فكانت بذلك ّ
الكني�سة ال ّ
الأوىل ،ولغاية الآن الوحيدة ،الّتي ت�شغل هذا املن�صب.
وا�ضطرت فيوال � ْأن تعي�ش يف فيينا ،وهي تعمل الآن على �إنهاء اطروحتها
ّ
الربوت�ستانتي .ويف �سنةَّ 2002مت توظيف
الدكتوراة يف اللاّ هوت
لنيل درجة ّ
ّ
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ال�س ّيدة نائلة خروب مديرة ملدر�سة دار الكلمة احلديثة الإن�شاء ،وبهذا �أ�صبحت
ّ
االمر�أة الأوىل ،ولغاية الآن الوحيدة ،الّتي ت�شغل من�صب مديرة مدر�سة دار
أردن والأر�ض
وثرية يف ال ِّ
إجنيلية ال ّل ّ
الكلمة وهي ِمن مدار�س الكني�سة ال ّ
لوثرية ،وهي الآن متقاعدة � ،اّإل أ� َّنها
ال�س ّيدة خروب لي�ست
ّ
ّ
املقد�سة .ومع � َّأن ّ
وثرية .ويف نف�س الوقت
ت�ستمر يف كونها ع�ضو ًة ن�شيط ًة يف كني�سة امليالد ال ّل ّ
ُّ
�أُ ِ
ّ
لتدر�س الترّ بية
لبنان
إىل
�
ائفة،
الط
أع�ضاء
�
من
وهي
نا�رص،
مروى
آن�سة
ل
ا
لت
ر�س
َ
َ
وخدمت ّ
لعدة �سنوات كمديرة للترّ بية
تخر َجت وعا َدت
الطائفة ّ
َ
ّ
امل�سيحية .وقد ّ
من�ساوي وتنتقل للعي�ش يف ال ّنم�سا .وتقوم
تتزوج من �شخ�ص
ٍّ
امل�سيحية ،قبل � ْأن ّ
ّ
وريني يف ال ّنم�سا .ومن �سنة  1996ح ّتى �سنة
ال�س ّ
الآن بتقدمي امل�شورة للاّ جئني ّ
الق ِّ�سي�سة �ساندرا اولوين ِ
خدمت ِ
كق ِّ�سي�س ٍة م�ساعدة يف كني�سة امليالد
2006
َ
لوثرية يف
وثرية � ّأول كني�سة
ّ
وثرية ،وبذلك جعلت من كني�سة امليالد ال ّل ّ
ال ّل ّ
وخدمت ّ
الطائفة
ق�سي�سة بدوام كامل،
الأرا�ضي ّ
َ
املقد�سة تقوم على اخلدمة فيها ّ
لأك َرث من ثماين �سنوات.
للدرا�سة
ويف �سنة  2006افتتحنا ك ّل ّي َة دار الكلمة و� َّأو َل معهد
لوثري ّ
ٍّ
الدكتوراة
العليا .وقد َّمت
ُ
الدكتورة نهى خوري ،وهي حتمل �شهادة ّ
توظيف ّ
وثرية ،عميدة
وثالث �شهادات ماج�ستري ،وهي �أي�ضا ع�ضو ٌة يف كني�سة امليالد ال ّل ّ
ني .ويف نف�س
للك ّل ّية .وبذلك كانت � ّأول عميدة ل ّأي ك ّل ّية
جامعية يف فل�سط َ
ّ
الوقت ّ
�شابة يف اللاّ هوت ،الآن�سة نيفني
خريجة ّ
وظفت كني�سة امليالد ال ّل ّ
وثرية ّ
امل�سيحية ّ
تخرجت
ال�صرّ ّا�ص ،لتخدم كمديرة لربنامج الترّ بية
ّ
للطائفة .وقد َّ
وثرية يف �شيكاغو بدرجة
ّ
الدكتورة ال�صرّ ّا�ص حديثا من مدر�سة اللاّ هوت ال ّل ّ
الدكتوراة يف درا�سات العهد القدمي .و�سرت�سم نيفني يف وقت الحق من هذا
ّ
وثرية يف �أمريكا .وقبل �أربع �سنوات
إجنيلية ال ّل ّ
العام ِّ
كق�سي�سة يف الكني�سة ال ّ
ال�صغرى تاال ،بعد � ْأن �أكملت ال ّتدريب على القيادة يف برمامج
�شعر ْت ابنتي ّ
َ
ّ
لاّ
و�ستتخرج يف
هوت.
ل
ا
درا�سة
يف
برغبة
كني�ستنا،
مه
قد
ت
ذي
ل
ا
«�ساهرون»
ُ
ِّ
ّ
تخ�ص�صني يف اللاّ هوت وعلم ال ّنف�س من ك ّل ّية �أوالف
ال�شهر يف
�أواخر هذا ّ
ّ
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فيلد ( )Olaf Fieldيف مدينة نورث فيلد يف والية ميني�سوتا .و�ستبد�أ بدرا�ستها
الدرا�سات
العليا يف وقت الحقٍ من هذا العام ،و�ستلتحق بربنامج املاج�ستري يف ّ
اللاّ
وية.
هوتية برتكيز على ّ
الدرا�سات ال ِّن ْ�س ّ
ّ

	� َّإن َ
ي�ستمر يف
وثرية بقيادة زوجتي جنوى
عمل ال ّن�ساء يف كني�سة امليالد ال ّل ّ
ّ
عاما
تزويد ال ّن�سا ِء �أع�ضاء الكني�سة بال ّتدريب و�إنعا�ش املجتمع .فقبل اثني ع�رش ً
ح�صة
وثرية � ّأول كني�سة يف الأر�ض ّ
خ�ص�ص ّ
املقد�سة ُت ّ
كانت كني�سة امليالد ال ّل ّ
ال�س ّيدتان مي نا�رص وهالة
�ضوية العمدة لل ّن�ساء.
 %40يف انتخابات ُع ّ
وحاليا لدينا ّ
ًّ
وثرية � ْأن
ّ
ف�ضول تخدمان كع�ضوتني يف العمدة .و�إ َّننا ل�شاكرون كني�سة امليالد ال ّل ّ
ال�س ّيدتنيِ
ال�س ّيدتني القائدتني .وبال ّنظر �إىل هاتني ّ
كانت حا�ضن ًة؛ ل ْأن ُترب َز هاتني ّ
الر َّب من �أجل قيادتهما
ي�سعنا � اّإل � ْأن
و�إىل خدمتهِ َّن للكني�سة واملجتمع ال ُ
َ
ن�شكر َّ
والتزامهما.
هاما كحا�ضن ٍة لل ّن�ساء يف القيادة� .إذ احت�ضنت ديار
وقد ْ
دورا ًّ
ديار ً
لعبت ُ
�أول فريق كرة قدم يف فل�سطني بقيادة الآن�سة هني ثلجية والتي �أ�صبحت �أول
كابنت لفريق فل�سطني الن�سوي يف كرة القدم و�سفرية الفيفا لل�سالم بوا�سطة
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إدارية يف ك ّل ّية دار الكلمة
الريا�ضة.
َ
واليوم ،ف� َّإن ثلثي الأع�ضاء يف املنا�صب ال ّ
اجلامعية للف ِّنون وال ّثقافة ُه َّن من ال ّن�ساء ،بالإ�ضافة �إىل � َّأن  %56من ّ
الطلاّ ب ُه َّن
ّ
من الإناث.
هما يف
االقت�صادي
	� َّإن تدريب ال ّن�ساء ومتكينهِ َّن
ّ
ي�ستمر يف كونه هدفًا ُم ًّ
ُّ
وحد ُه َّن فقط .ولهذا
ق�ضية لل ّن�ساء
َ
ق�ضية ال ّن�ساء لي�ست ّ
الكثري من براجمناَّ � .إن ّ
ال�سنة مع الكثريين من قادة العامل
�شاركت �أنا
ال�سبب فقد
ُ
�شخ�صيا يف �أوائل هذه ّ
ّ
ًّ
الآخرين يف حملة الأمم امل ّتحدة لعدالة اجلن�س يف حملة «هو بدل هي».

ُ
�صورة
و� ً
عبودّ � ،أول ُم ّ
كر َ�س هذا ال ّتقرير لكرمية ّ
أخريا ولي�س � ً
آخرا؛ �أو ُّد � ْأن �أ ّ
فوتوغرافية يف ال�شرّ ق الأو�سط ك ّله.
ّ

عبود الّذي
عبود يف بيت حلم �سنة  1893ابنة للق�س �سعيد ّ
ُولدت كرمية ّ
عاما ( )1947-1905ون�ش�أت
خدم كني�سة امليالد ال ّل ّ
وثرية لأك َرث من �أربعني ً
الدخول يف جمال ال ّت�صوير الّذي ي�سيطر عليه
كرمية لتكون � ّأول �أنثى جتر�ؤ على ّ
الثينيات من القرن املا�ضي كانت ت�شتغل يف ال ّت�صوير يف
الرجال .ويف ال ّث ّ
ّ
ا�ستوديوهات بيت حلم والقد�س وال ّنا�رصة وحيفا ،وتقود �سيارتها من مكان �إىل
جمرد ُم ِ
امل�صورين يف تلك
�سيدة رائدة ،ومن �أف�ضل
ِّ
بادرة بل كانت ّ
�آخر .مل تكن َّ
ق�صتها مل تحُ ْ َك.
احلقبة على م�ستوى العامل .ومثل الكثريات من ال ّن�ساء ف� َّإن ّ
ويف �أر�شيف الكني�سة ّ
واحدا فقط ،وذلك يف �أحد
مرجعا
أجد لها
ً
نت � ْأن � َ
متك ُ
ً
الأر�شيفات يف برلني .وقد ّ
ونن�رش
متكنا قبل خم�س �سنوات من � ْأن نقوم ببحث
َ
ق�صتها .ويف هذه الأثناء �أُن ِت َج فيلمان عن حياتها وعن ِم ْهنتها .ويف الوقت احلايل
ّ
يقوم �أحد �أ�شهر ك ّتاب الق�ص�ص يف ال�شرّ ق الأو�سط بكتابة �أحدث ق�ص�صه الّتي
الق�صة وهذا ال ّتقرير نريد � ْأن ن�س ّل َط
عبود .ومن خالل هذه ّ
تركّ ز على كرمية ّ
َ
قيادية ورائدة ،ال ّلواتي بدو ِنهِ َّن لن
الأ�ضواء
وثريات يف مراكز ّ
ونحتفل بال ّن�ساء ال ّل ّ
تكون ِخ ْدم ُتنا كما هي عليه اليوم.
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2016
هذا تقريري االخري ب�صفتي الراعي االول يف كني�سة امليالد اللوثرية .لقد مت
تعييني لأخدم طائفة بيت حلم قبل ثالثني �سنة بال�ضبط .وخالل هذه الثالثني �سنة
باركنا اهلل اكرث مما كنا نحلم �أو نت�صور .ولو ان احدا اخربين �سنة  1987ان هذه
اخلدمة يف بيت حلم �سوف تت�ضاعف كما ت�ضاعفت الآن لكنت قد �ضحكت كما
�ضحكت �ساره عندما قيل لها انها �سوف حتمل وهي يف الت�سعني من عمرها .لقد
تطورت اخلدمة يف بيت حلم لت�صبح من ا�رسع اخلدمات امل�سيحية منوا يف ال�رشق
االو�سط باكمله .لقد كان ذلك نعمة حقا .لقد �شعرت ان اهلل و�ضعنا يف املكان
املنا�سب ،بيت حلم  /فل�سطني يف اللحظة املنا�سبة ،بالرغم من �صعوبتها ب�سبب
االنتفا�ضتني وا�ستمرار االحتالل ،بالر�ؤية ال�صحيحة لنعلن ملكوت اهلل يف وجه
االمرباطورية ومع انا�س منا�سبني ،و�أع�ضاء متفانني ،وموظفني و�أ�صدقاء خمل�صني
لكي نتمكن من الوعظ عن قوة امل�سيح
املحررة وان نعلم اجليل القادم من
القادة املبدعني لفل�سطني ،وان ن�شفي
منك�رسي القلوب.
خالل هذه الأعوام الثالثني
مت �إر�شاد جيل جديد من القادة� .إن
الأطفال الذين عمدتهم يف بداية عملي
هم الآن يف مراكز قيادية يف الكني�سة
واملجتمع .وخالل هذه ال�سنة االخرية
فقط ح�صلت ع�ضوتان على درجة
الدكتوراه يف الالهوت وهما تعمالن
الآن يف جمال الكني�سة واجلامعة.
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وبنظرة �إىل الوراء ،انا ا�شكر اهلل على كل حلظة وال اود ان افوت ايا منها .اهلل
�صالح ،وظل �صاحلا طوال الوقت.
على �أية حال ،مل تكن هذه ال�سنوات الثالثني بدون حتديات عظيمة .فبعد
�ستة ا�شهرفقط من تقدمي اطروحتي للدكتوراه يف املانيا ،ولدى عودتي واجهتني
االنتفا�ضة االوىل .فقد مت زج االحتالل اال�رسائيلي �شبابا وكبارا من اع�ضاء من
كني�ستي يف ال�سجون اال�رسائيلية بدون حماكمة .وكانت املواجهات ما بني اجلي�ش
اال�رسائيلي وال�شباب الفل�سطينيني تقع يوميا حول كني�ستنا وبيتي .ومل اكن معتادا
بثقافتي الالهوتية على و�ضع كهذا ،ولكن كان علي �أن �أتعلم اال�ستماع �إىل النا�س
حتى امتكن من اال�ستمرار يف الوعظ عن �إجنيل حترير ذو م�صداقية.
ويف �سنة  2000بد�أت االنتفا�ضة الثانية يف الوقت الذي كنا فيه يف اوج
االحتفاالت بالألفية .ويف �شهر ني�سان �سنة  2002اجتاح اجلي�ش اال�رسائيلي بيت
حلم ،ومتركزت الدبابات اال�رسائيلية خارج بيتنا .واجتاح اجلنود اال�رسائيليون
مركزنا الذي مت ترميمه قبل وقت قريب وحولوه �إىل مقر قيادتهم الع�سكرية.
وخالل املواجهة يف كني�سة املهد كانت حياتنا مهددة باخلطر ب�شكل كبري ،ومل
نكن مت�أكدين (�أنا و�أمي وزوجتي وابنتي ال�صغريتني) اننا �سننجو من املوت .لقد
كانت هذه اكرث اللحظات رعبا يف حياتنا .لقد كنت يف اخلام�سة من عمري عندما
احتلت ا�رسائيل ال�ضفة الغربية مبا يف ذلك بيت حلم .لقد مرت اوقات كنت اظن
فيها ان ال�سالم قريب ،ومع انه لي�س �سالما تاما ،اال انه ممكن .اما الآن ،فانا مل اعد
واثقا انه ممكن .ان املعاناة حتت قوى وحمتلني متعاقبني قد ا�صبح اجلانب املهيمن
يف التاريخ الفل�سطيني .ولهذا ال�سبب فلي�س هناك رمز �آخر اي كان نوعه ميكنه ان
يحكي ق�صتنا مثل ال�صليب .ويف كتابي االخري الذي ن�رش قبل �شهرين «ال�صليب
يف �سياقات املعاناة واخلال�ص يف فل�سطني» .انا و�سوزان وات�س هندر�سون ننظر
�إىل ال�صليب كما يف فل�سطني القرن االول وال�صليب يف القرن احلادي والع�رشين،
ولهذا فلي�س لدينا اية ر�سالة ثانية �سوى ر�سالة ال�صليب بقوته على التحرير.
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بعد ثالثني عاما قررت انه �آن الأوان ان �أتخلى عن خدمتي الرعوية .فقد
جال هذا بخاطري منذ ب�ضعة �سنوات لكنني كنت �أبحث عن خليفة ي�ستطيع
�أن ي�سمو بكني�سة بيت حلم �إىل �آفاق جديدة .ولقد دبر الرب ذلك وا�ستطعنا
ان ن�ضم الينا الق�س د .منذر ا�سحق كراعي لكني�سة امليالد اللوثرية ابتداء من
الأول من �شهر حزيران .و�سابقى على قائمة ق�س�س الكني�سة الإجنيلية اللوثرية يف
الأردن وفل�سطني ولكنني �س�أكر�س كل وقتي وطاقتي لكلية دار الكلمة اجلامعية
للفنون والثقافة وذراعها املمتد ديار� .أنا �أكرث �إميانا �أن ي�سوع مل ي�أت عن عمد
ليب�رش «بالكني�سة» ،ولكن ليب�رش بامللكوت الذي هو �أو�سع و�أعمق من الكني�سة
املنظورة� .أرجو �أن تبقوين يف �صلواتكم.
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اخلامتة

اخلامتة
كلمة الق�س د .مرتي الراهب بتاريخ  2010/5/2مبنا�سبة االحتفال مبرور
 150عام ًا على ت�أ�سي�س كني�سة امليالد الإجنيلية اللوثرية.
مئة وخم�سون عاما مرت كلمح الب�رص...

مئة وخم�سون عاما وهذه الكني�سة توزع الكلمة...
ليال ونهارا� ...صبحا وم�سااءا � ..صيفا و�شتاء...

مئة وخم�سون عاما ونحن نربي االجيال بل نربي االمل...
�شاهدين للم�صلوب ربا وخمل�صا.
باالم�س حتدثنا عن االن�سان...

عن املب�رشين ...عن الرعاه ...عن املدراء...
باالم�س �سلطنا اال�ضواء على امل�ؤ�س�سات...

جمعية القد�س يف برلني ...مدر�سة �شنلر...

الكني�سة الإجنيلية العربية ...وعن تطور دار الندوةة �إىل ديار...

اليوم نقف يف ح�رضة اهلل...

نود �أن نقراء التاريخ بعيون اهلل ...نريد �أن نعطي املجد كل املجد لالله...
فبني االكادمييني نتحدث يف االكادميية...

ومع امل�ؤرخني ن�ؤرخ التاريخ ب�أدوات العلم وبال حتريف...
�أما مع جموع املرمنني فال يليق اال االميان والت�سبيح...

اذ ننظر �إىل اخلم�سني �سنة بعد املئة بعيون االميان نتعلم درو�سا كثرية ،ولكن
�أهمها ثالث:
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الدر�س الأول يف اجلغرافيا
قبل مئة وخم�سون عام ًا ولدت هذه الكني�سة كمخل�صها مل جتد لها مكانا يف
املنزل (وك�أن اهلل يف -مل يرد �أن يكون ميالد هذه الكني�سة خمتلفا عن ميالد ابنه)..
مل يوجد من �أراد ان يبيعها ار�ضا �أو ان يعطيها مكانا يف بيت حلم القدمية...
فا�ضطر موللر وعلى م�ض�ض ان ي�شرتي ار�ضا من الفواغرة وان يبد�أ العمل
ممن مقر كان حينها على هام�ش املدينة  ..على املدب�سة  ..خارج حدود البلدة...
ولكن ما مل يره اتباع الطوائف الأخرى حينها...
ان اهلل �سيغري اجلغرافيا...
فبعد مئة وخم�سني عاما �صارت املدب�سة مركز البلد الناب�ض باحلياة...
و�صارت كني�سة امليالد مب�ؤ�س�ساتها قلب املركز ...قلب يغذي هذه املدينة بدماء
متجددة وبثقافة وروحانية متدفقة...
وال �أبالغ �إن قلت �أن اجلغرافيا امنا هي �أي�ضا مر�آة لدور هذه الكني�سة ...التي
اراد اهلل لها دورا ال على الهام�ش بل دورا مركزيا ...حموريا ...جوهريا ..يف
تنمية هذه املدينة ورفعه �ش�أن مواطنيها.
اهلل هو الذي كان وراء هذه النقلة النوعية من الهام�ش �إىل املركز  ..فله
وحدة املجد والت�سبيح .
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	�إىل احلجم ال �إىل الفعل...
ولكن اهلل بحكمته �إختار داوود ،اال�صغر �سنا بني اخوته ملكا...
فال عجب اذا �أن يختار اهلل يف هذا الزمن �أن يختار طائفة �صغرية مل تكن
االكرب يف هذه البلد ...ومل تكن االكرب حجما وال عددا ...بل لكرمه ...ولكرثة
رحمته ...وغزارة نعمته ...اختارنا ...هكذا هو اهلل يختار املزدرى ...وغري
املوجود ليخزى املوجود ...هو اهلل الذي �أراد ان يغري تاريخ هذه املدينة بوا�سطة
هذه الكني�سة...

�أما الدر�س الثالث فهو يف ال�سياقة
قال ي�سوع قبل �ألفي عام« ...من ي�ضع يده على املحراث وينظر �إىل الوراء
ال ي�صلح مللكوت اهلل» ...ولكنه لو عا�ش اليوم لقال»:من يجل�س على مقعد
ال�سياقة وال ينظر يف املراة اخللفية للحظات  ..فلن ي�ستطيع التجاوز �أو التقدم �إىل
الأمام»...
يف �إحتفالنا هذا ال نرجع �إىل التاريخ لأننا نريد �أن نرجع �إىل الوراء
 ،Reverseبل �إذ نت�أمل يف تاريخ هذه الكني�سة ...امنا ننظر يف املر�آة الي�رسى الننا
ال نريد �أن ننظر خلف الركب يف اماكننا ،بل امنا الننا قد �أ�ضاءنا الغمازة  ..ونريد
جتاوز الركب ...والتقدم �إىل االمام بت�سارع �أكرث...

قبل ثالثة �آالف عام ويف هذه املدينة بالذات �أر�سل اهلل نبيا�...شيخا جليال
ليبحث عن رجل من خالله �سيغري التاريخ...

هي حلظات ق�صرية� ...رسيعات قليلة ...ننظر فيها �إىل الوراء بلمح الب�رص...
ولكن هي �إىل االمام ...نريد ترك املكان الذي نحن فيه ...نريد التقدم ...نريد
�أن ن�صل �إىل املكان الذي �أعد لنا ولكن وعرب املراة اجلانبية االمور تبدو (هكذا
يكتب على املراة ) على غري حجمها...

�شيخ هذه القرية حينها اختار من بني �أوالده البكر ،الأكرب والأقوى �...إنتبه
�إىل الكم ال النوع...

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

الدر�س الثاين يف التاريخ
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ّوثرية يف بيت حلم مثا ًال
إجنيلية الل ّ
الكني�سة والهجرة :كني�سة امليالد ال ّ

حينها الأمور بدت غري ما تبدو عليه اليوم...اليوم نحن ننظر اليها عرب املر�آة
اجلانبية...
ولكن �سي�أتي اليوم بعد مئة وخم�سني �سنة �أخرى حني �سيجل�س �آخرون على
مقعد ال�سياقة والرعاية و�سينظرون يف املر�آة اجلانبية �إىل الوراء� ...إىل زمننا...
الأمور عندها �ستبدو غري ما هي عليه الآن...
�صغائر االمور التي ت�شغل بال الكثريين لن ترى يف املراة اجلانبية� ...سفا�سف
االمور لن تذكر...
عرب املراة اجلانبية ال ترى �إال ما ارتبط بر�ؤية �سديدة ...ومبا انتجه االميان
الرا�سخ ...ومبا خطط له بعقل �صائب...
وهذه جميعها هي من اهلل وباهلل وهلل .فله وحده املجد.
	�آمـــني.
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امللحق الأول
الكنيسة والهجرة:
ّوثرية في بيت حلم مثا ًال
كنيسة امليالد
اإلجنيلية الل ّ
ّ
الراهب
ّ
الق�س ال ّدكتور مرتي ّ

مق ّدمة� :إطار ال ّدرا�سة وامل�صادر
قم ُت خالل العقود ال ّثالثة املا�ضية ببحث عن تاريخ كني�سة امليالد
لقد ْ
اهتماما بقراءة ال ّتاريخ
أ�صبحت �أك َرث
اخلم�س الأخرية �
ال�سنوات
ِ
ُ
ال ّل ّ
ً
وثرية .ويف ّ
ّ
الفرن�سية� .سرتكز هذه الورقة على تاريخ
متم�شيا مع مدر�سة االنال
الطويل الأمد،
ّ
ّ
وثرية يف بيت حلم على مدى ال � 150سنة املا�ضية ،مبا
كني�سة امليالد الإجنيلية ال ّل ّ
املهمة ممكنة
يتع ّلق بالهجرة م�ستخدما هذا املنظور البعيد املدى ،وقد كانت هذه ّ
لعدة �أ�سباب:
ّ
ن�سبيا ،ويرتاوح عدد �أع�ضائها  400ع�ضو ،وبال ّتايل
َّ �	)1أن الكني�سة �صغرية ًّ
تتبع �آثارهم.
يمُ كن ّ
ُ )2
	�أ ِ
ن�ش ِ
تتبع
ئت الكني�س ُة يف منت�صف القرن ال ّتا�سع ع�رش ،ولذلك ميك ُننا ّ
تاريخها منذ بدايتها ولغاية الآن.
جيد.
للمعموديات
� )3سجلاّ ت الكني�سة
ّ
والوفيات متوفّرة ومو ّثقة ب�شكل ّ
ّ

�سنوية) وهي ّ
تغطي كلّ هذه الفرتة
�سنوية �أو
دورية (ربع
 )4هناك تقارير
ّ
ّ
ّ
تقريبا.
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ر�سلون
املجموعة الأوىل من ال ّتقارير بني  1939-1860كتبها املُ َ
أملانية .ويجب � ْأن ُتقر�أ هذه ال ّتقارير بعناية؛
والق�س�س الأملان بال ّلغة ال ّ
الهامة مل تذكر فيها� ،إ�ضافة �إىل � ّأن هذه
ل ّأن العديد من الأحداث
ّ
للداعمني ،ولذلك
الرئا�سة يف برلني �أو ّ
ال ّتقارير كانت ّ
موجهة � ّإما �إىل ّ
ال�سنوات الأقلّ
الرعيةّ .
جمرد توثيق تاريخ ّ
كان لها �أهداف خمتلفة عن ّ
العامليتني :الأوىل وال ّثانية؛ ل ّأن الق�س�س الأملان
تغطية كانت �أثناء احلربني
ّ
� ّإما َّمت �إجال ُ�ؤهم �أو َّمت ترحي ُلهم من فل�سطني .والفرتة الّتي ت َل ِت ال ّنكبة
الفل�سطينيون .والفرتة ما بني
الق�س�س
أعدها
مو ّثقة بعناية يف
تقارير � ّ
ُ
ّ
َ
ُ 1964 -1947م ّ
و�سعة
جي ٍد ًّ
جدا من خالل ال ّتقارير املُ َّ
غطاة ب�شكل ّ
الق�س �إليا�س �شحادة .ومابني  1987-1964فهي فقط
للمرحوم
ّ
الكن�سي وجم ّلة الكني�سة «كني�ستك».
وقائع جل�سات املجل�س
ّ
 )5ال ّتوا�صل مع الكثريين من �أع�ضاء الكني�سة يف بلدانهم امل�ضيفة ال يزال
ممكنا ،وهكذا ّ
متكنا من مقابلتهم و�أخذ معلومات من الكثريين من
الدرا�سة.
�أولئك املهاجرين �أو من �أفراد عائالتهم لإكمال هذه ّ

ال�شتات يف �أواخر الفرتة العثمانيّة و�أوائل فرتة االنتداب الربيطا ّين
خربة ّ

تينية) ميكن � ْأن جنده
كن�سي
	� َّإن � ّأو َل �سجل
تلحمي يف ّ
ال�شتات (�أمريكا اللاّ ّ
ّ
ّ
تينية يف بيت حلم ،وهو عبارة عن �سجل وفاة هذه
يف �سجلاّ ت الكني�سة اللاّ ّ
التلحمي املهاجر (�أندريا فرن�سي�س ح ّنا داود) وامل� ّؤرخ  7ايلول  ،1796وا ّلذي
ّ
يا�سية ا ّلتي كانت
ال�س
ات
غ
ت
فال
حال،
ة
أي
�
وعلى
للمنطقة.
نابليون
غزو
ي�سبق
ّ
ّ يرّ
ّ ّ
ني و�إدخال الإ�صالحات
حممد علي لفل�سط َ
حت�صل يف فل�سط َ
ني نتيجة الحتالل ّ
إمرباطورية
أوروبي املبا�رش يف ال
دخل ال
العثمانية املعروفة ب «ال ّتنظيمات» ،وال ّت ّ
ّ
ّ
ّ
املقد�سة ،وكذلك زيادة اهتمام �أهايل
أر�ض
ل
ا
إىل
�
ياح»
«ال�س
زيادة
إىل
�
ى
د
�
أ
ة
العثماني
ّ
ّ ّ
ّ
بيت حلم يف بيع وت�صدير منتجاتهم من ال ّتذكارات (� )souvenirsإىل اخلارج.
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فل�سطيني ّمت ت�سجي ُله يف ال ّت�شيلي يرجع �إىل �سنة  1840يف
	� َّإن � ّأول مهاجر
ّ
فينا ديل مار ( ،)Vina Del Marوهكذا ف� َّإن هجرة �أهايل بيت حلم قد �سبقت
وثرية.
ت�أ�سي�س كني�سة امليالد ال ّل ّ
ا�ستمرت يف العقود ال ّتالية ف� َّإن �أكرب موجة
ومع � َّأن هجرة �أهايل بيت حلم
ّ
هجرة يف ال ّتاريخ املعا�رص بد�أت مع بداية القرن الع�رشين .والأ�سباب وراء هذه
تقليدي يعزو ال ّنا�س هذه الأ�سباب �إىل
غري وا�ضحة .وب�شكل
ّ
املوجة من الهجرة ُ
تواقني
جماعة
ال�سلطة �سنة  ،1908وكانوا ّ
(تركيا الفتاة) الّذين ا�ستولوا على ّ
ّ
العثمانية
إمرباطورية
�سيا�سية يف مناحي ال
�إىل حتديث اجلي�ش و�إدخال �إ�صالحات
ّ
ّ
ّ
كبريا
كافّة ،و�رشعوا يف جتنيد
امل�سيحيني يف اجلي�ش العثما ّ
ين .وكان هذا تغيرُّ ً ا ً
ّ
إ�ضافية
يف جمتمع �أُ ْع ِف َي لقرون عديدة من اخلدمة
ّ
الع�سكرية مقابل دفع �رضيبة � ّ
امل�سيحيني
ال�شباب
وهي اجلزية .وللهروب من اخلدمة
الع�سكرية �رشع الكثري من ّ
ّ
ّ
الالتينية .ولقد بد�أ الكثري من
مبغادرة بيت حلم ،وانتهى بهم املَطاف يف �أمريكا
ّ
العلماء املعا�رصين ُي ّ
ويعزون �سبب هذه املوجة من
ظرية َ
�شككون يف هذه ال ّن ّ
الهجرة �إىل نوع من ُح ّمى الهجرة بحثا عن االغتناء ال�سرّ يع .فق�ص�ص ال ّنجاح
هما يف هذه املوجة.
ّ
االقت�صادي يف املهجر قد لعبت دورا ُم ًّ

ول�سوء ّ
وثرية
احلظ لي�س لدينا تقارير مبا�رشة عن �أع�ضاء كني�سة امليالد ال ّل ّ
الّذين هاجروا يف هذه الفرتة .وقد يكون �سبب ذلك انه ما بني �سنة -1903
 1913تعاقب على �إدارة �ش�ؤون الكني�سة �أربعة ق�س�س �أملان مل ميكث � ٌّأي منهم
وال�سجل الوحيد الّذي لدينا هو عن �إليا�س خليل
لتتبع ال ّتطوراتّ .
فرتة كافية ّ
با�سيل ( )1927/51حيث ّ
يدل ال ّتقرير ب�رصاحة وو�ضوح �أ ّنه عا�ش يف �أمريكا
اجلنوبية) .وعلى � ّأية
تينية/
(ولك ّنه ال يذكر � ْإن كانت �أمريكا ّ
ّ
مالية �أو اللاّ ّ
ال�ش ّ
العاملية الأوىل ومقارنتها
حال ف�إ ّنه لدى درا�سة �سجلاّ ت الكني�سة قبل احلرب
ّ
جذري يف �أ�سماء العائالت الّتي تنتمي �إىل
مع احلرب
ٌّ
العاملية ال ّثانية َي ْظ َه ُر تغيرُّ ٌ
ّ
وثرية ا ّلتي كانت نا�شطة قبل احلرب
لحمية ال ّل ّ
الكني�سة .فالكثري من العائالت ال ّت ّ
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وادي
ال�سجلاّ ت بعد ذلك مثل عائالت ّ
وال�س ّ
ال�شمايل ّ
العاملية الأوىل تختفي من ّ
ّ
امية و�أبو حاطوم.
وال�ش
و�س
ن
وط
يادي
والر ّ
ّ
ّ ّ
ّ
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على � ّأية حال ف�إ َّنهم عند وفاة �أخيهم �سليم عاد ب�شارة �إىل بيت جاال �سنة .1932
ال�صو�ص .واملثري لالهتمام � َّأن وديعة كانت قد
تزوج من وديعة ّ
ويف �سنة ّ 1938
ثم عادت �إىل فل�سطني ،ودخلت
هاجرت مع عائلتها �إىل كولومبيا �سنة ّ 1908
ثم عادت ثانية �إىل كولومبيا .ورجعت �إىل
مدر�سة طاليثا قومي يف القد�س ّ
نهائي �سنة .1927
فل�سطني ب�شكل
ّ

ال�سجلاّ ت هو �أ ّنه من املمكن � ْأن
	�إحدى ال ّتف�سريات عن �سبب اختفائهم من ّ
يكونوا قد هاجروا بني  .1918-1908ويف الواقع � َّأن عائلتني من العائالت
(ال�شما ّ
يل و�أبو حاطوم) قد انقر�ضت من بيت حلم ،ومتواجدة
ذكرهما ّ
الّتي َّمت ُ
أ�صلية املذكورة يف �سجلاّ ت
اليوم يف ّ
لحمية ال ّ
ال�شتات فقط .ومن العائالت ال ّت ّ
القرن ال ّتا�سع ع�رش تظهر ثالث عائالت فقط يف �سجلاّ ت القرن الع�رشين هي:
ن�صار وبوار�شي .ويف كثري
الراهب و�سابا وبا�سيل� ،إ�ضافة �إىل
عائلتي ّ
عائالت ّ
ْ
من احلاالت ف� َّإن الذّ كور الّذين كانت تزيد �أعمارهم عن � 15سنة قد �أُجبرِ وا
أ�صغر من � ْأن ُيج َّندوا
أ�صغر �س ًّنا وا ّلذين كانوا � َ
على الهجرة يف حني � َّأن �إخوتهم ال َ
الع�سكرية بقوا يف البالد .و�أحد الأمثلة على ذلك هو جميل مرتي
يف اخلدمة
ّ
ال�ساد�سة ع�رشة
الراهب الّذي هاجر حوايل �سنة � 1908إىل بوليفيا عندما كان يف ّ
ّ
من عمره .مل يرجع جميل �إىل فل�سطني ق َُّط ،وكذلك مل يرجع � ُّأي فرد من ن�سله،
ال�صغريان و�إخوته الّذين ولدوا بعد �سنة  1900يف بيت
يف حني بقي �أخواه ّ
تزوجت من بيدرو قنواتي و�سافرت معه �إىل
حلم .وعلى � ّأية حال؛ ف� َّإن �أخته ّ
ماريا ّ
املك�سيك وبعدها �إىل تك�سا�س.

تبق كرمية وزوجها يو�سف وابنهما �سمري طويال يف
على كلّ حال مل َ
ثم هاجر ابنهما �سمري الحقا �إىل
الربازيل ،عادوا بعد ب�ضعة �أ�شهر �إىل بيت حلمّ .
اخلم�سينيات وبقي فيها حلني وفاته.
الربازيل يف �أوا�سط
ّ

ق�صة
جناحا كما هو وا�ضح يف ّ
حقيق ًة � َّإن احلياة يف املهجر مل تكن دائما ً
فرح دقماق من بيت جاال ا ّلذي هاجر �إىل ال ّت�شيلي �سنة  1908مع �أخويه
خليل وحبيب وولديه �سليم وعطاهلل .وبعد �أربع �سنوات قُتل دقماق يف ال ّت�شيلي
وري الّذي �أن�ش�أه يوهان لودفيك
ال�س ّ
و�أ�صبح �أوالده يتامى ،و�أُح�ضرِ وا �إىل امليتم ّ
اجلنوبية
الفل�سطينيني �إىل �أمريكا
وا�ستمرت هجرة
�شنلر يف القد�س �سنة .1861
ّ
ّ
ّ
وبالرغم من مقتل �أبيهم فرح ،ف� َّإن اثنني من �أبنائه
العاملية الأوىل.
بعد احلرب
ّ
ّ
عمهم
�شكري وب�شارة هاجروا �إىل ال ّت�شيلي بعد � ْأن �أنهوا املدر�سة ليكونوا مع ِّ
و�أخوين �آخرين.

الق�س  Gerhard Jentzschا ّلذي �أ�صبح راعيا لكني�سة امليالد
وقد كتب
ّ
وثرية يف بيت حلم بني  1939 -1926يف واحد من �أوائل تقاريره بعد
ال ّل ّ
و�صوله �إىل بيت حلم املالحظة ال ّتالية:

عبودَّ � ،أول امر�أة
وع�ضوة �أخرى من كني�سة امليالد ال ّل ّ
وثرية كانت كرمية ّ
تزوجت كرمية من يو�سف طايع �سنة 1930
�صورة يف العامل
العربيّ .
تعمل ُم ِّ
ّ
وقرروا بعدها الهجرة �إىل الربازيل .وكان زوجها يتوق �إىل احل�صول على
ّ
الربازيلي .ولد ابنهم ال ّأول �سمري يف الربازيل وح�صل
واجلواز
ة
الربازيلي
ة
اجلن�سي
ّ
ّ
ّ
الربازيلية .مل تكن الربازيل مكانا محُ َّببا لأهل بيت حلم ،ولك ّنها
ة
اجلن�سي
على
ّ
ّ
بنانيني .وكان زوج كرمية من مرج عيون وهذا ما يف�سرّ اختياره
كانت محُ َّببة ل ّل ّ
للربازيل.

اجلنوبية
خمن من هذه الق�ص�ص � َّأن الهجرة �إىل �أمريكا
ون�ستطيع � ْأن ُن ِّ
ّ
العاملية الأوىل و�أ َّنه كان هناك الكثري من الذّ هاب والإياب
ا�ستمرت ما بعد احلرب
ّ
ّ
ُ
اجلنوبية .فبال ّن�سبة للبع�ض
ق�سمة ما بني بيت حلم و�أمريكا
يف معظم العائالت امل َّ
ّ
اجلنوبية تعني الثرّ اء وال ّنجاح يف حني �أ َّنها جلبت للبع�ض الآخر
كانت �أمريكا
ّ
خيبة الأمل وح ّتى املوت.
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تلحمي يعي�ش ن�ص ُفهم يف �أمريكا
«يوجد هناك ما يقرب من 12.000
ّ
اجلنوبية/
مالية �أو
(الحظوا � َّأن ال ّنا�س مل يكونوا يمُ ّيزون ما بني �أمريكا ّ
ّ
ال�ش ّ
تينية) .وهم يعي�شون هناك عي�شة احلرمان وامل�ش ّقة ك ّتجار فقراء يذهبون من
اللاّ ّ
دفية �أو � ّأية �أ�شياء �أخرى .وبال ّتقتري وامل�ش ّقة
بيت �إىل بيت ليبيعوا منتجاتهم َّ
ال�ص ّ
ثم عربة
ّ
ال�سلم ببطء لكن بثبات :ي�شرتون � ّأول الأمر حماراّ ،
ال�شديدين يت�س ّلقون ّ
حقيقيا .وعندما ُيحالفهم ال ّنجاح يرجعون ليبنوا لأنف�سهم
ثم ميتلكون دكّ انا
خي ٍل ّ
ًّ
ْ
فيال كبرية يف �ضواحي املدينة حيث يوجد عدد من الفيالت املت�شابهة ».وهذه
ين.
الهامة حلقبة االنتداب الربيطا ّ
ال�سمات ّ
الفيالت هي �إحدى ّ

ومتيز
أوروبية َف َق َد اقت�صاد ال�شرّ ق الأو�سط
وحتت �سيطرة القوى ال
ا�ستقالليته ّ
ّ
ّ
أوروبي .ويف هذا الوقت
هم�شا وتابعا لالقت�صاد ال
بال ّتجارة ّ
اخلية ،و�أ�صبح ُم َّ
الد ّ
ّ
بال�سيارات والأزياء
�أخذت الب�ضائع ال
أوروبية ُتغرق �أ�سواق ال�شرّ ق الأو�سط ّ
ّ
اال�ستهالكية
ال�سلع
الغربية و�أقالم البليكان والأواين
الف�ضية و�صارت الكثري من ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املتو�سطة يف املدن تطلب
بقة
الط
و�صارت
أو�سط.
ل
ا
ق
�
ال
يف
باع
ت
ة
أوروبي
ال
ّ ُ
شرّ
ّ
برجوازية وفيالت
هذه الأ�شياء .وقد تطلب هذا ال ّنمط اجلديد من احلياة �أحياء
ّ
هند�سي
حتتية وب�ساتني ومنط
ُب َنيت خارج املدن الكربى مبا يرافقها من ُبنية ّ
ٍّ
أوروبي.
�
ّ
	ال ُب َّد � َّأن هجرة �أهايل بيت حلم يف بدايات القرن الع�رشين كانت �صادمة.
الزمان �أكرث من ن�صف �سكانها.
فقد فقدت بيت حلم خالل عقد واحد من ّ
ويف نف�س الفرتة فقدت بيت جاال حوايل ثلث ّ
الق�س جين�ش:
�سكانها .ويقول ّ
العاملية
ا�ستمرت �إىل ما بعد نهاية احلرب
� َّإن نزعة الهجرة لدى �أهايل بيت حلم
ّ
ّ
وثرية
الأوىل .واملعلومات الّتي ُيطلعنا عليها ُم�ستقاة من عدد خريجي املدر�سة ال ّل ّ
يبق يف بيت حلم من بني ال 26
يف بيت حلم ذات داللة وا�ضحة .ويقول� :إ َّنه مل َ
وثرية �سنة  � 1925اّإل ثالثة �سنة  ،1928و� َّإن
تخرجوا من املدر�سة ال ّل ّ
طالبا ا ّلذين ّ
 16منهم قد �سافروا �إىل �أمريكا.
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الق�س  Jentzschعن ّ
الطابع املتغيرّ لبيت حلم ويقول:
بعد �سنة ،يكتب
ّ
�إ َّنه بالإ�ضافة �إىل القد�س وحيفا ف� َّإن بيت حلم هي املدينة الّتي تظهر فيها ال ّثقافة
جلية .ففي الوقت ا ّلذي كانت فيه ال ّتغيرّ ات يف
أوروبية وال
ال
أمريكية وا�ضحة ّ
ّ
ّ
ين � -شيئا
ين جلعل حيفا  -وهي املحور الربيطا ّ
حيفا مرتبطة يف احلما�س الربيطا ّ
الق�س ين�ش
مميزا ،وال ّتغريات يف القد�س مرتبطة بتدفّق املهاجرين اليهود .يعزو ّ
ّ
لحميني مل
ت
ال
املهاجرين
إن
�
ويكتب:
الهجرة.
فكرة
إىل
�
حلم
بيت
يف
غريات
ال ّت
َّ
ّ ّ
ال�سيئة مثل
يرجعوا ومعهم فقط الكثري من املال ،و�إنمَّ ا �أي�ضا الكثري من العادات ّ
�رشب الكحول واالنتحار والقتل.
الق�س ين�ش عن دعوة �إىل ع�شاء يف بيت جاال
ويف ر�سالة �سابقة يكتب
ّ
قدمت له برية من�شرن �أي م�صنوعة يف مدينة
دية حيث ّ
وجهتها �إليه عائلة �أبو ّ
أوروبية
ميونخ يف املانيا ،ويكتب� :إ َّنه مل يكن بالإمكان احل�صول على �سلع �
ّ
الزبدة �أو الفواكه املحفوظة �أو البطاطا،
كثرية يف بيت حلم �أو بيت جاال مثل ّ
جدا
أملانية كانت متوفّرة .ويكتب� :إ َّنه مل َير �أبدا �أ�صنافا كثرية ًّ
َّ
لكن البرية ال ّ
من البرية كما يف دكاكني بيت حلم ،حيث توجد املئات من �صناديق الكرتون
جلبها معهم املهاجرون
من البرية .فبال ّن�سبة له؛ � َّإن هذا مرتبط بالعادات الّتي َ
العائدون �إىل فل�سطني.
العامليتني الأ�ضواء على
و ُت�س ّلط �سجلاّ ت الكني�سة لفرتة ما بني احلربني
ّ
ين؛ فقد ّمت توثيق الهجرة
تو�سع �إدارة االنتداب الربيطا ّ
آخر .فب�سبب ّ
هدف ُم ٍّ
هم � َ
ان�ضمت �إىل الكني�سة الكثري من العائالت اجلديدة من �أنحاء
اخلية �أي�ضا .فقد
ّ
ّ
الد ّ
حكوميني وبقوا
�أخرى من فل�سطني ،فقد جاء الكثريون �إىل بيت حلم كموظفني
ّ
ّ
�صحة اخلليل
فيها .وهنا ن�ستطيع � ْأن نقر�أ عن ف�ؤاد خوري
املوظف يف عيادة ّ
وداود ح ّنا يو�سف مرتجم يف املحاكم ون�رصات نا�رص� ،أ�صله من ال ّنا�رصة لك ّنه
العقلية يف بيت حلم ونعيم
ف�سية
ّ
ُعينِّ َ ليعمل ممُ ّر ً�ضا يف م�ست�شفى الأمرا�ض ال ّن ّ
اخلية ،وجميل �إبراهيم العلم مدير
املع ّلم ا ّلذي عمل يف مدر�سة الأحداث ّ
الد ّ
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امل�سيحية.
ال�ش ّبان
مكتب بريد بيت حلم (وتوما َب�سو�س ا ّلذي عمل يف
جمعية ّ
ّ
ّ
الهامة لالنتداب على فل�سطني.
لقد كانت الهجرة ّ
ال�سمات ّ
اخلية من ّ
الد ّ

ال�شتات بعد النّكبة
خربة ّ

ال�سنة
كانت  1948نقطة حا�سمة يف ال ّتاريخ
الفل�سطيني؛ ففي تلك ّ
ّ
اريخية لت�صبح دولة �إ�رسائيل� .أكرث من
فقد الفل�سطينيون  %77من فل�سطني ال ّت
ّ
فل�سطيني فقدوا �أرا�ضيهم وبيوتهم ووظائفهم ،و�أ�صبحوا الجئني.
700,000
ّ
ين �سنة  1949يف حني وقع قطاع
ال�ض ّفة
و�أ�صبحت ّ
الغربية حتت احلكم الأرد ّ
ّ
الغربية
ال�ض ّفة
غزة حتت احلكم
جزءا من ّ
ّ
ّ
امل�رصي ،ولذلك �أ�صبحت بيت حلم ً
ّ
أردن.
جزءا من ال ّ
وبال ّتايل ً

ال�سنة يعني � َّأن املدينة قد
حقيقة � َّإن بيت حلم مل حتت َّلها �إ�رسائيل يف تلك ّ
َ�س ِل َمت من �إخالئها من ّ ّ
رقيا مثل مدن
ال�سكان وتدمريها� ،أو من تطهريها ِع ًّ
اخلط الأخ�رض .وعلى � ّأية حال ف� َّإن �ضواحي ّ
ّ
َ
الطبقة
داخل
فل�سطينية �أخرى
ّ
اجلنوبية وا ّلتي بناها �أهايل بيت حلم
املتو�سطة اجلديدة ا ّلتي يف �ضواحي القد�س
ّ
ّ
اجلنوبية قد وقعت حتت االحتالل .وهكذا
ومن �ضمنهم العائدون من �أمريكا
ّ
أملانيتني
�ضاع � ُّأي احتمال لل ّنمو وال ّت ّ
و�سع ،ويف الوقت ذاته َّمت احتالل مدر�ستني � ّ
كبريتني يف القد�س (مدر�سة �شنلر ومدر�سة طاليتا قومي) و َّمت �إخالء جميع ّ
املوظفني
ّ
والطلاّ ب ا ّلذين هرب الكثريون منهم �إىل القد�س القدمية والبع�ض الآخر �إىل بيت
حلم.

ال�ض ّفة
وثرية ،وهي طائفة �صغرية يف ّ
	� َّإن ت�أثري ال ّنكبة على كني�سة امليالد ال ّل ّ
ال�س ّيد ملكيان املدير
الغربية ميكن � ْأن تراه يف ر�سالة
الق�س �إليا�س �شحادة �إىل ّ
ّ
ّ
تحّ
ّ
الر�سالة الّتي
ففي
.1950
�سنة
ني�سان
15
يف
العاملي
وثري
ل
ال
اد
ال
ل
امل�ساعد
ّ
ّ
ّ
الق�س �شحادة
ق�سم ّ
ي�صف فيها طائفة بيت حلم (مبا فيها طائفة بيت �ساحور) ُي ّ
ّ
الطائفة �إىل خم�س فئات:
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وثريون الّذين كانوا يعي�شون يف بيت حلم قبل �سنة
الفئة ( �أ ) :وهم ال ّل ّ
1939وعد ُدهم  173فر ًدا وهم:
الراهب ،ديبة ن�صار،
�أنطون خوري ،عفيف حنونه ،ا�سني بول�س ،ب�شارة ّ
داود �أبو قبع� ،إليا�س �سابا ،فرحة البندك ،ح ّنة جميل ،ا�سحق �سمعان،
دية ،عي�سى ّ
ن�صار ،جوليا بيوك،
الطويل ،عي�سى عطاهلل ،جابر ّ
جميلة �أبو ّ
جميل زريقات ،خليل جربائيل ،خليل �أبو عيطة ،كرمية ا�سطفان ،خليل
حداد ،من�صور خري ،مرمي جميل،
جحا ،خليل با�سيل ،لويزا
حنانيا ،ليديا ّ
ّ
مي�شيل با�سيل ،مرغريت جناريان ،ن�رصات نا�رص ،نعيم عوده ،رتيبة �شقري،
روجينا با�سيل� ،صموئيل ا�سحق� ،سلومة �سمعان� ،صموئيل عبد الأحد،
خياط ،توفيق �رسور ،توفيق با�سيل ،وديع عطا ،مي�شيل دوميت،
�صوفيا ّ
وال�س ّيدة لوين�سن.
ّ

وثريني ا ّلذين كانوا يعي�شون يف بيت
وقد ركّ زت الفئة (ب) على اللاّ جئني ال ّل ّ
حلم �أثناء فرتة اال�ضطرابات وعد ُدهم  160وهم:
ف�ضول� ،شاريل عازر� ،إميل
�أندوين ح�رصي� ،أنطون �أغابي ،عو�ض ّ
كافالكانتي� ،إليا�س نا�رص ،ف�ؤاد حب�ش ،هرني مطر ،ح ّنا قمر ،ح ّنا فريج،
ح ّنا فال�س ،ح ّنة خ�رض� ،إبراهيم عي�سى ،جليل يو�سف ،عي�سى قعوار،
عي�سى �سوداح ،عي�سى ط ّنو�س� ،إبراهيم جورج ،د .خ�رض ك�ش�شيان،
مرتي م�ستكلم ،مو�سى �سعادة ،ماري يو�سف� ،شم�سة كافانكانتي� ،صليبا
�سمية م�ستكلم ،تيودور مزهر ،وليام مطر ،يو�سف ن�رص اهلل ،يرميا
ّ
ف�ضولّ ،
يرميان ،لو دفيك فايت.

ان�ضمت �إىل الكني�سة �سنة  1948وهم �أع�ضاء يف
الفئة (جـ) :وهي العائالت الّتي
ّ
الكني�سة وعد ُدهم  40فر ًدا ومن بينهم:
عيا�ش� ،سليم جابر ،يو�سف عطا هلل.
�إليا�س زغبي ،ح ّنا خوري ،جري�س �أبو ّ
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ا�ضطرت � ْأن تغادر بيت حلم َ�س ْع ًيا وراء املعي�شة
لوثرية
الفئة (د) :وهي عائالت
ّ
ّ
وعد ُدهم  35ومنهم:
عبد جربائيل ،ب�شارة �أ�سعد� ،إليا�س فريج ،جميل ح�شوة� ،سعيد مريبع،
وردة ّ
الطم�س ،وفريدر�ش ثوما.

معمدانيني،
وثريني (اجنليكان،
الفئة (هـ) :وهم الجئون بروت�ستنت من غري ال ّل ّ
ّ
كني�سة ال ّتحالف) هم يعي�شون الآن يف بيت حلم وكانوا يواظبون على ح�ضور
ال�صالة وعد ُدهم  121ومنهم:
ّ

عبا�سي،
�أمني �ص ّفوري� ،أديب قبي�سي ،عزيزة داود ،داود بول�س ،داود ّ
فريد ّ
عكاوي ،فرهود فرهود ،ح ّنا رزق اهلل� ،إبراهيم طقطق ،جميل العلم،
جليل �إيراين ،ليزا ّ
عكاوي ،لطفي قمري ،مرغريت خوري ،ميالدة قبطي،
عبا�سي ،جنيب خوري،
مرمي قرة ،ميالدة �أبو عاقلة ،نظرية كالرك�س ،نعمة ّ
جنيب بهنان ،رفيق ِح ِ�سن� ،سميح م�سلم� ،صليبا �أبو �صبحة� ،شكري �صالح،
وهبه ع�صفور� ،صليبا قبي�سي� ،صبحة �أبو �صالح� ،إليا�س عمرية ،و�سليم
ين)� ،أني�ستي ح�شوة ،ا�سحق ح .جميل،
هنديلة (وعد ُدهم � 29أجنليكا ّ
ا�سحق جربا جميل� ،صموئيل ا�سحق جميل( ،وعد ُدهم �أربع عائالت من
معمدانيتان).
قرة� ،صموئيل هندو (عائلتان
ّ
كني�سة ال ّتحالف)� ،سي�سيل ّ

هذه ال
مروعة .وباالخت�صار ف� َّإن ال ّنكبة
إح�صائيات ّ
الدقيقة من �سنة ّ 1950
ّ
كبريا �إىل تركيبة الكني�سة .فمن بني جمموع  528ع�ضو يف الكني�سة،
جلبت تغيرُّ ً ا ً
تقريبا ثلثاهم من اللاّ جئني.
كان ً

إح�صائيات
1953قدم الق�س �شحادة �
وبعد ذلك بثالث �سنواتْ � ،أي يف �سنة
ّ
ّ
ع�ضوا.
ال�سجلاّ ت كان عنده �أربع فئات فقط ()297
ً
�أكرث تف�صيال ،ويف هذه ّ
لوثريون غادروا بيت
وثريون ا ّلذين غادروا بيت حلم ب�شكل م�ؤ ّقت (،)41
ّ
ال ّل ّ
نهائي ( ،)93والإجنليكان ا ّلذين كانوا مرتبطني بالكني�سة (.)67
حلم ب�شكل
ّ
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العائالت اللّوثريّة املذكورة �سنة  1953هي:

عي�سى عطا هلل ،توفيق ابو عطا ،داود �أبو قبع� ،إبراهيم عطا ،وديع عطا ،فريدة
عبا�سي ،فهد �أبوغزالة� ،صموئيل عبد الأحد ،ا�سطفان عبد ،خليل �أبو عيطة،
ّ
يو�سف عطوان� ،أ�سعد عالوي ،رفعت عالوي� ،إبراهيم عازر� ،صليبا �أبو
�صبحة ،فريد ّ
عكاوي� ،سعيد ع�صفور� ،أ�سني بول�س ،يو�سف با�سيل ،توفيق
با�سيل ،مي�شيل با�سيل ،روجينا با�سيل ،خليل با�سيل ،ح ّنا ق�سي�سة ،جنيب
ف�ضول� ،صليبا
ن�صار ،عزيزة داود ،عو�ض ّ
قعوار ،جودة دقماق ،ظاهر ّ
ف�ضول ،ح ّنا فيال�س ،ح ّنا فريج ،ح ّنا جورج� ،أندوين ح�رصي ،لو�سي حلبي،
ّ
يو�سف حلبي ،لويزا مطر حنانيا ،نعمة حنانيا ،عفيف حنونة ،مرمي ح ّنو�ش،
ح ّنة جميل ،جربا جميل ،ابراهيم جميل ،عي�سى جحا ،خليل جربائيل،
خياط،
�أنطون خوري .د .ك�ش�شيان ،من�صور خري ،ق�سطندي خوري� ،صويف ّ
عودة �أندراو�س مرتي ،مرتي م�ستكلم ،جربان مطر ،هرني مطر ،وليم مطر،
ن�صار،
ن�رصات نا�رص ،يو�سف ن�رص اهلل ،مرغريت جناريان ،مو�سى ن�صار ،جابر ّ
الراهب ،جون روجري،
�إليا�س نا�رص ،نعيم عودة ،وردة قبي�سي ،ب�شارة ّ
مو�سى �سعادة ،حبيب �سابا� ،أولغا �سليم ،ا�سحق �سمعان ،توفيق �رسور،
�سالومة �سمعان ،رتيبة �شقري� ،إليا�س �شحادة ،يو�سف �شحادة ،راجي �شحادة،
عي�سى ّ
الطويل ،ح ّنا يو�سف ،ميخائيل زبانة� ،إلني زابورة ،يرميا يرميان.

عمان،
ا ّلذين غادروا بيت حلم ب�شكل م�ؤ ّقت هم� :صموئيل عبد الأحد �إىل ّ
�سعيد ع�صفور �إىل القد�س ،ح ّنا فيال�س �إىل رام اهلل ،د .ك�ش�شيان (�إىل بري زيت �أو
ن�صار
عمان ،مرتي م�ستكلم �إىل القد�س ،مو�سى ّ
البرية؟) ق�سطندي خوري �إىل ّ
�إىل القد�س ،جون روجريي �إىل القد�س ،مو�سى �سعادة �إىل بري زيت ،ا�سحق
�سمعان �إىل الكويت ،راجي �شحادة �إىل دم�شق ،ح ّنا يو�سف �إىل دم�شق .ثلث
ا ّلذين غادروا بيت حلم ب�شكل م�ؤ ّقت ذهبوا �إىل القد�س % 60 .منهم بقوا يف
عمان واثنان �إىل دم�شق� /سوريا.
ال�ض ّفة
ّ
الغربية يف حني غادر اثنان �إىل ّ
ّ

272

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

عدد العائالت اللّوثريّة الّتي غادرت بيت حلم  18عائلة جمموع عدد �أفرادها  93فردا
وه�ؤالء كانوا:
�سيفاد اليان �أرا�سكي �إىل الأنا�ضول ،ب�شارة �أ�سعد �إىل القد�س� ،إميل
عمان� ،إليا�س فريج �إىل القد�س،
كفالكانتي �إىل دم�شق� ،إليا�س احلج �إىل ّ
عمان ،ح ّنة خ�رض �إىل القد�س،
ف�ؤاد حب�ش �إىل القد�س ،فريدر�ش ثوما �إىل ّ
عمان ،عي�سى �سوداح �إىل
هاجوب �شاهنيان �إىل �إ�رسائيل� ،إبراهيم عي�سى �إىل ّ
الزرقاء/الأردن ،خليل
عمان ،جميل ح�شوة �إىل القد�س ،عي�سى ط ّنو�س �إىل ّ
ّ
الزرقاء ،لودفك فايت �إىل
ال�سيدة لون�سون �إىل ّ
با�سيل �إىل طرابل�س /لبنانّ ،
عمان ،ماري يو�سف �إىل القد�س� ،سعيد مريبع �إىل القد�س ،وليام مطر �إىل
ّ
الزرقاء ،وردة طم�س �إىل القد�س.
ّ
جميع الّذين غادروا بيت حلم ب�شكل دائم هم الجئون من عام .1948
وثلثهم ( 93من �أ�صل  )282و�صلوا �إىل بيت حلم �سنة  1948وغادروها يف
غ�ضون � ّأول خم�س �سنوات ،فبال ّن�سبة لهم كانت بيت حلم ّ
حمطة �إىل وجهة
هائية لنحو  %45منهم ،االحتمال الأكرب �أ ّنهم
�أخرى .كانت القد�س الوجهة ال ّن ّ
من العائالت ا ّلتي �شرُ ِّ َدت من القد�س .وال  %45الباقون منهم ذهبوا �إىل الأردن.
وال�سبب يف ذلك هو � َّأن بيت حلم �أ�صبحت الآن جزءا من الأردن ا ّلتي كانت
ّ
الفل�سطينيني املتع ّلمني مي�سوري احلال.
ال�شباب
عمان تنمو وجتذب ّ
عا�صمتها ّ
ّ
ال�شيء لكن بدرجة �أقلَّ  ،والوِ جهة �إىل
الدول
العربية املجاورة تفعل نف�س ّ
وكانت ّ
ّ
لبنان �أو �سوريا .اثنان من الأرمن الربوت�ستنت �أي�ضا هاجرا  -وهذا ا�ستثناء � -إىل
الأنا�ضول و�إ�رسائيل.

ال�شتات خالل احلكم الأرد ّين
جتربة ّ

وثرية بني �سنتي  1949و1967عندما
	�إذا نظرنا �إىل تركيبة كني�سة امليالد ال ّل ّ
ال�سمات ال ّتالية:
�أ�صبحت بيت حلم حتت احلكم الأرد ّ
ين جند ّ

ّوثرية يف بيت حلم مثا ًال
إجنيلية الل ّ
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 )1اال�ستثمار يف ال ّدرا�سة باخلارج
الدو ّ
يل لل ّنكبة �سنة  1948وف�شل الأمم امل ّتحدة يف
	� َّإن ر ّدة فعل املجتمع َّ
ين �إىل حلٍّ
�سلمي وثابت كانت
م�ساعدة فل�سطني باالنتقال من االنتداب الربيطا ّ
ٍّ
ئت وكالة غوث وت�شغيل
إن�سانية للاّ جئني .فقد �أُ ْن ِ�ش ْ
على �شكل م�ساعدات � ّ
الفل�سطينيني ( )UNRWAلهذا الغر�ض بال ّتحديد .لكن العديد من
اللاّ جئني
ّ
تقدم املنح
الكنائ�س �أرادت � ْأن ت�ساعد
الفل�سطينيني بطرق خمتلفة؛ كانت �إحداها ِّ
ّ
للدرا�سة يف اخلارج.
را�سية
للفل�سطينيني ّ
ّ
ّ
الد ّ

الفل�سطيني الّذي َف َق َد �أر�ضه وممتلكاته � َّأن ال ّتعليم
ال�شعب
وقد ع ّلمت ال ّنكبة ّ
ّ
ال�سبب
أحد � ْأن
هو �شيء ال ي�ستطيعون فقدا َنه ،وال ي�ستطيع � ٌ
َ
ينتزعه منهم .لهذا ّ
الفل�سطينيني ملتابعة درا�ساتهم العليا .حيث �إ ّنه مل
�صدق بني
جند اهتماما ال ُي ّ
ّ
يكن هناك بعد جامعات يف فل�سطني ،كان على ّ
الطلاّ ب البحث عن جامعات
ّ
واملنظمات
الربوت�ستنتية يف �أمريكا
ال�صلة ما بني الكنائ�س
يف اخلارج .وكانت ّ
ّ
هاما يف ت�أمني هذه البعثات.
أملانية ال ّتابعة للكني�سة عامال ًّ
ال ّ

وثرية يف
	� َّإن ال ّنزعة ّ
للدرا�سة يف اخلارج هي من �سمات كني�سة امليالد ال ّل ّ
امل�سجلة �سنة  1953كان  33طالبا يدر�سون
بيت حلم .فمن بني ال  85عائلة
ّ
أربعا من بني كلّ ع�رش عائالت كان عندها طالب
يف اخلارج .وهذا يعني � َّأن � ً
يدر�س يف اخلارج 14 :منهم ( )% 42كانوا يدر�سون يف الواليات امل ّتحدة،
ال�سويد وواحد
وع�رشة ( )%30يف �أملانيا و�أربعة ( )%12يف بريوت واثنان يف ّ
يف كلّ من القاهرة وبغداد ولندن .ولي�س من قبيل امل�صادفة � َّأن الواليات امل ّتحدة
الروابط ما بني الكني�سة والواليات
و�أملانيا كانتا � َّ
أهم وجهتني ،وهذا يرجع �إىل ّ
الدكتور مول وبني الكني�سة
وثري
العاملي ّ
امل ّتحدة عن طريق مدير االتحّ اد ال ّل ّ
ّ
اريخية الّتي تربط الكني�سة ب�أملانيا .وهذا ُيف�سرّ ملاذا
الروابط ال ّت
ّ
و�أملانيا بوا�سطة ّ
ومقر قيادة ّ
منظمة
جاءت بريوت يف املرتبة ال ّثالثة ب�صفتها حمور املث ّقفني العرب
ّ
الفل�سطينية.
ال ّتحرير
ّ
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للدرا�سة
ومن احلقائق املذهلة �أي�ضا �أ ّنه من بني ال 33
لوثريا ا ّلذين ذهبوا ّ
ًّ
ين ،مل يرجع  26منهم (� )%85إىل فل�سطني
يف اخلارج خالل فرتة احلكم الأرد ّ
لأ�سباب عديدة منهاَّ � :إن الكثري منهم �صادفوا جناحا باهرا :ثالثة منهم ح�صلوا
الدكتوراة ،و�آخرون مل يرجعوا لأ ّنهم يف اخلارج يف حزيران 1967
على �شهادة ّ
ومل ت�سمح لهم �إ�رسائيل بالعودة ،وفريق ثالث انتهى به املطاف �إىل العمل يف بلد
ثالث غري البلد الّذي در�س فيه.
الهامة ال ّثانية لهذه الفرتة كانت هجرة العامل؛ ففي الوقت ا ّلذي
وال�سمة
ّ
ّ
الدول الأخرى يف املنطقة واخلارج
ال�ض ّفة
كان فيه اقت�صاد ّ
الغربية راكدا ،كانت ّ
ّ
عمال َم َه َرةَّ � .إن اكت�شاف و�إنتاج ال ّنفط يف منطقة اخلليج
بحاجة ّ
ما�سة �إىل ّ
الفل�سطينيني املتع ّلمني املَ َهرة ا ّلذين ح�صلوا
وكذلك يف ليبيا جلب العديد من
ّ
الدول ال ّنامية.
على فر�ص عمل يف تلك ّ

وثرية �سافروا �إىل اخلارج:
وال غرابة � َّأن الكثري من �أع�ضاء كني�سة امليالد ال ّل ّ
 30منهم على الأقلّ كان لديه وظيفة ثابتة يف اخلارج %80 .منهم يعملون
أردن
الدول
العربية  )%20( 6يف الكويت)%13( 4 ،يف كلّ من قطر وال ّ
يف ّ
ّ
عودية.
م�رص و�سوريا
ال�س ّ
ولبنان )%10( 3 ،يف ليبيا ،وواحد يف كلٍّ ِمن َ
والعربية ّ
ّ
 )%13( 4يف �أملانيا ،وواحد يف كلٍّ من الواليات امل ّتحدة وا�سرتاليا .وعاد فقط
يا�سي هناك
 )%13( 4منهم �إىل فل�سطني الحقا ،اثنان من ليبيا ب�سبب ال ّتغيرّ ّ
ال�س ّ
وواحد من �أملانيا.
وا�ضح من �سجلاّ ت الكني�سة � َّأن روابط �أولئك الأع�ضاء
وعلى � ّأية حال ف�إ َّنه
ٌ
ا ّلذين يدر�سون �أو يعملون يف اخلارج مع بلدهم وكني�ستهم وعائالتهم كانت ال
جداّ .
فالطلاّ ب ا ّلذين يدر�سون يف الواليات امل ّتحدة و�أوروبا والعامل
قوية ّ
تزال ّ
يتلهفون � ْأن ُي َع ِّمدوا
ال�صيف ب�شكل منتظم .وكانوا ّ
العربي كانوا يرجعون يف ّ
ّ
ّ
وثرية مب�شاركة �أفراد عائالتهم )%16( 36 .من
ل
ال
امليالد
كني�سة
يف
أطفالهم
�
ّ
معمودية ا ّلتي جرت يف الكني�سة بني �سنتي  1967-1948كانت
بني 220
ّ
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العربية
الدول
لأطفال يعي�ش والداهم يف اخلارج %80 :منهم كانوا يعي�شون يف ّ
ّ
أردن 6 ،يف لبنان 3 ،يف �سوريا 2 ،يف ليبيا 2 ،يف الكويت)
املجاورة ( 16يف ال ّ
والباقون يف �إجنلرتا ( ،)5الواليات امل ّتحدة ( .)2وهذا ّ
يدل على �أ ّنه ك ّلما كان
احتمالية رجوعهم �إىل بيت
�أع�ضاء الكني�سة يف اخلارج �أقرب �إىل فل�سطني كانت
ّ
حلم ب�شكل منتظم �أكرب.
إ�ضافية ،من
ويف منت�صف ّ
تينيات ،هبط عدد �أع�ضاء الكني�سة ب ّ � %30
ال�س ّ
� 364إىل  261يف  81بيت .ونظرة �أقرب �إىل تركيبة تلك البيوت ا ّلتي بقيت،
امليزات ال ّتالية:
تبينّ ّ

ثلث (� )27أرباب تلك الأ�رس يعملون يف �سلك الترّ بية وال ّتعليم 16 :يف
احلكومية 3 ،يف مدار�س وكالة الغوث 3 ،يف
وثرية 5 ،يف املدار�س
املدار�س ال ّل ّ
ّ
م�سيحية �أخرى.
مدار�س
َ
ّ

ال�س ّن �أو املتقاعدين وبدون عمل11 .
ربع العائالت (ّ � )21إما من كبار ّ
لديهم �أ�شغال ب�سيطةّ 6 ،
ال�سياحة
ال�سياحة يف وكاالت ّ
موظفني يف قطاع ّ
ميكانيكيني2 ،
ال�ص ّحة3،
وال�سفر� ،أو �إنتاج ال ّتذكارات 5 .يعملون يف قطاع ّ
ّ
ّ
ال�سمات ّ
ّ
تدل
وهذه
فني.
املوظ
من
والباقون
راعة
الز
يف
2
احلجر،
�صناعة
يف
ّ
ّ
الغالبية العظمى من القوى العاملة كانوا � َّإما مع ّلمني
على جمتمع حمزن؛ حيث � َّإن
ّ
�أو ّ
حكوميني ،وينق�صه �أع�ضاء مبادرون �أو �أولئك ا ّلذين لديهم الو�سائل
موظفني
ّ
املادية والإمكانات.
ّ

لل�ض ّفة الغربيّة)
ال�شتات ما بعد النّكبة (االحتالل ال
جتربة ّ
إ�رسائيلي ّ
ّ

غزة
ال�ض ّفة
بعد حرب حزيران  1967احت ّلت �إ�رسائيل ّ
الغربية وقطاع ّ
ّ
واجلوالن .واحتالل �إ�رسائيل لبيت حلم كان له نتائج كثرية بال ّن�سبة لأع�ضاء كني�سة
وثرية.
امليالد ال ّل ّ

276

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

� ّأوالً� :أولئك الأع�ضاء الّذين مل يكونوا موجودين يف فل�سطني خالل حرب
واع ُتربوا من
الغربية
ال�ض ّفة
حق الإقامة يف ّ
ّ
 1967فقدوا َّ
وحق العودة �إليهاْ ،
ّ
أغلبية �ساحقة من �أولئك ا ّلذين كانوا يدر�سون �أو يعملون يف اخلارج
الغائبني .وال ّ
ُم ِنعوا من العودة �إىل بيت حلم .مل تفقد فل�سطني عددا كبريا من �أف�ضل املتع ّلمني
وثرية قد فقدت و�إىل
لكن هذا يعني � َّأن الكني�سة ال ّل ّ
وال ّناجحني واملَ َهرة فقطّ ،
واحتمالية ال ّنمو واالزدهار يف امل�ستقبل.
بع�ضا من �أف�ضل �أع�ضائها
الأبد ً
ّ

ّ
احلظ ،لي�س لدينا قائمة �شاملة ب�أ�سماء �أع�ضاء الكني�سة من �سنة
ول�سوء
 1968/1967لغر�ض تقييم ال ّت�أثري املبا�شرَ حلرب  .1967وعلى � ّأية حال فلي�س
وثرية ا ّلتي هربت �أثناء �أو بعد احلرب مبا�شرَ ة،
لدينا � ّأية معلومات عن العائالت ال ّل ّ
ّ
وتدل ال�سجلاّ ت � َّأن
لعدة �سنوات.
ويبدو � َّأن ال ّنا�س كانوا يف و�ضع» ْاب َق وانتظر» ّ
أجنبية
ه�ؤالء الأع�ضاء الّذين كانوا يعي�شون يف اخلارج ويحملون جوازات �سفر � ّ
الزواج واملنا�سبات
ال�صيف حلفالت ّ
ال يزالون يح�رضون ب�صورة منتظمة يف ّ
العائلية.
ّ

بعينيات ا ّت�ضحت تغيريات وانتقاالت كثرية منهاَّ � :إن
ويف منت�صف ّ
ال�س ّ
العربية وا�سرتاليا تركوا هذه
الدول
الكثري من �أولئك الأع�ضاء الّذين يعملون يف ّ
ّ
نهائي .ومن
ا�ستقروا ب�شكل
البالد وهاجروا �إىل الواليات امل ّتحدة ،كندا ،حيث
ّ
ّ
معمودية ا ّلتي �أُ ْجرِ َيت بني �سنتي )%13( 16 ،2015-1969
بني ال 129
ّ
املعموديات
كانت لأطفال يعي�شون يف اخلارج .وقبل  % 80 ،1967من تلك
ّ
العربية املجاورة ،يف حني � َّأن � %75أُجرِ َيت
ريت لأطفال يعي�شون يف البالد
�أُ ْج َ
ّ
الغربي (ع�رشة يف املانيا وال ّنم�سا ،واحد يف
الآن لأطفال يعي�شون يف العامل
ّ
تعميد ثالثة �أطفال فقط
الواليات امل ّتحدة ،واحد يف كندا) ويف تلك الفرتة َّمت
ُ
العربي :اثنان يف الكويت وواحد يف دبي.
كانوا يعي�شون يف العامل
ّ

ثانياً :عدد متزايد من العائالت الّتي كانت ال تزال تعي�ش يف بيت حلم غيرّ ت
الغربية.
الدول
مكان ُ�سكناها وهاجرت ب�شكل دائم �إىل نف�س تلك ّ
ّ
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قوي مل يكن
ثالثاً :هذه ال ّنظرة على العامل
الغربي نتج عنها تبادل ثقا ٌّ
يف ٌّ
ّ
موجودا من ُ
وثرية بني عامي
قبل .فقد َّمت عقد  75زواج يف كني�سة امليالد ال ّل ّ
 1971و )%31( 18 ،2015منها كانت بني ثقافات خمتلفة (ثمانية مع
هولنديني ،وواحد مع التفانية) ،وال تزال
أمريكيني ،اثنان مع
�أملان� ،سبعة مع �
ّ
ّ
تزوجوا با�ستثناء
الروابط ّ
قوية مع �أملانيا والواليات امل ّتحدة ،فكلّ �أولئك الّذين ّ
ّ
ثالثة؛ انتهى بهم املطاف �إىل العي�ش يف اخلارج و�أ�صبحوا بال ّتايل جزءا من
ال�شتات.
ّ
ا�ستقروا يف
ال�شتات بعد  1948وبعد � ْأن
رابعاً� :أولئك ا ّلذين ولدوا يف ّ
ّ
الغرب ،فقدوا �صلتهم بالكني�سة الّتي ُع ِّمدوا فيها هم و�آبا�ؤهم ،وهكذا مل ُي َع َّمد
وثرية.
�أطفالهم هنا وال تربطهم � ّأية روابط مع كني�سة امليالد ال ّل ّ
وثرية �إىل موا�صلة درا�ستهم
خام�ساً :نزعة ّ
ال�شباب من �أع�ضاء كني�سة امليالد ال ّل ّ
مانينيات وتعاظمت .وكانت
بعينيات وال ّث
اجلامعية يف اخلارج
ا�ستمرت يف ّ
ّ
ال�س ّ
ّ
ّ
للدرا�سة .القليلون
أمريكية الوجهتني الأكرث
�أملانيا والواليات امل ّتحدة ال
�شعبية ّ
ّ
ّ
ذهبوا �إىل كندا وا�سرتاليا.

مانينيات ظاهرة جديرة باالهتمام؛ كثري من
�ساد�ساً :حدثت يف �أوائل ال ّث
ّ
ّ
قرروا � ْأن يعودوا .وكان �أكرث
الطالب ا ّلذين �أنهوا درا�ساتهم العليا يف اخلارج ّ
الفل�سطينية .وجند هنا �أع�ضاء يف الكني�سة
ي�شد غالبيتهم هو ظهور اجلامعات
ما ُّ
ّ
ُيع ِّلمون يف جامعات بري زيت وبيت حلم و�أبو دي�س ،وح ّتى جامعة الريموك يف
اجلامعية
أردن .وظاهرة م�شابهة ُن�شاهدها عقب ت�أ�سي�س ديار وك ّل ّية دار الكلمة
ال ّ
ّ
الدكتور
الق�س ّ
للفنون وال ّثقافة يف بيت حلم على يد راعي كني�سة امليالد ال ّل ّ
وثرية ّ
ال�شهادات العليا
الراهب .لقد رجع الكثريون من الأع�ضاء من َح َملة ّ
مرتي ّ
قرر فيه �أغلبية �أولئك الّذين عادوا
الر�ؤية .ويف الوقت الّذي ّ
لي�شاركوا يف هذه ّ
مانينيات الهجرة ثانية ،ف� َّإن ا ّلذين رجعوا لريتبطوا مع ديار وكلية دار
يف �أوائل ال ّث
ّ
اجلامعية بقوا يف البالد.
الكلمة
ّ
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ا�ستمروا يف العي�ش يف بيت
وثرية ا ّلذين
قار َّنا �أع�ضاء كني�سة امليالد ال ّل ّ
	�إذا ما َ
ّ
أغلبية
حلم اليوم مع �أولئك الّذين كانوا يف بيت حلم �سنة  1950نرى كيف � َّأن ال ّ
لوثرية كانت
ال�شتات .فمن بني  42عائلة
ال�سابقني هم يف ّ
ّ
ال�ساحقة من الأع�ضاء ّ
ّ
تعي�ش يف بيت حلم قبل ال ّنكبة ،جند � َّأن ثال ًثا منها موجودة يف بيت حلم ب�شكل
وال�شتات.
كامل اليوم يف حني � َّأن �أربع عائالت �أخرى مو ّزعة ما بني بيت حلم ّ
أ�صليني لي�سوا متواجدين يف
وهذا يعني � َّأن حوايل  %90من �أولئك الأع�ضاء ال ّ
ال�شتات.
بيت حلم بل يف ّ
يبق � اّإل
ومن بني  70عائلة
بروت�ستنتية جل�أت �إىل بيت حلم �سنة  1948مل َ
ّ
عائلتان منها يف البلد و�أربع عائالت �أخرى مو ّزعة ما بني فل�سطني والواليات
امل ّتحدة .وهذا يعني � َّأن  %95من العائالت اللاّ جئة قد غادرت بيت حلم بني
تتبع �آثار
�سنتي  1948و .2010و�سوف يكون ًّ
مهما يف امل�ستقبل � ْأن نحاول ّ
وثري
كلّ عائلة ونرى �أين انتهى بهم املَطاف وهكذا جنمع خارط ًة ّ
لل�شتات ال ّل ّ
الفل�سطيني ،خ�صو�صا �أ ّنه ال يزال لنا ا ّت�صال مع حوايل  )%20( 23من العائالت
ّ
ال�شتات.
وثرية يف ّ
ال ّل ّ

مغايرا؟
م�سارا
كيف كان من املمكن � ْأن يبدو امل�ستقبل لو � َّأن الأمور �أخذت
ً
ً
�سيا�سي؟ لو مل تكن هناك نكبة �أو نك�سة؟ لو مل يكن هناك
لو كان هناك ا�ستقرار
ّ
مغايرا لكان عدد �أع�ضاء كني�سة
م�سارا
تطور واحتالل؟ لو ا ّتخذ ال ّتاريخ
ً
عدم ّ
ً
احلاليني.
وثرية اليوم �أكرث من  4,000ع�ضو بدال من ال  300ع�ضو
امليالد ال ّل ّ
ّ

مالحظات ختاميّة
الفل�سطيني مرتبطة بال ّنكبة وم�س�ألة
ال�شتات
الدرا�سات عن ّ
	� َّإن الكثري من ّ
ّ
وثرية موجودة يف بيت حلم ،وبال ّتايل يف
اللاّ جئني .وكون كني�سة امليالد ال ّل ّ
لق�ضية
اح ُت ّلت �سنة  1967يعطينا زاوية نظر خمتلفة
الأرا�ضي
الفل�سطينية ا ّلتي ْ
ّ
ّ
عموما
الفل�سطينيني
الدرا�سة هو � َّأن هجرة
ال�شتات
ّ
الفل�سطينيَّ � .إن ما تظهره هذه ّ
ً
ّ
ّ

ّوثرية يف بيت حلم مثا ًال
إجنيلية الل ّ
الكني�سة والهجرة :كني�سة امليالد ال ّ
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إمرباطوريات والقوى الّتي توالت
خ�صو�صا مرتبطة بال
امل�سيحيني
والفل�سطينيني
ً
ّ
ّ
ّ
�سيا�سية ب�شكل رئي�س؛ فتجنيد
أ�سباب
�
لها
واحتاللها
فل�سطني
يف
حكم
على ال ّت
ّ
تركيا الفتاة ،ال ّنكبة وخ�سارة الأر�ض و�أ�سباب املعي�شة وتر ّدي
امل�سيحيني على يد ّ
ّ
امل�ستمر
إ�رسائيلي
ل
ا
واالحتالل
،
ين
أرد
ل
ا
احلكم
حتت
ة
الغربي
ة
ف
ال�ض
يف
أو�ضاع
ال
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
هما
الغربية .ويف الوقت ا ّلذي لعبت فيه العوامل
لل�ض ّفة
ّ
ّ
االقت�صادية عامال دافعا ُم ًّ
ّ
املدمرة هي
يا�سية .واحلقيقة ّ
على الهجرة ،فقد كانت دائما نتيجة لل ّت ّ
طورات ّ
ال�س ّ
ملرة واحدة ،بل هي جرح مفتوح با�ستمرار ال
� َّأن الهجرة
ّ
الفل�سطينية لي�ست �شي ًئا ّ
الدرا�سة ُتظهر � َّأن كني�سة امليالد
يزال ينزف دون ْ
ان تلوح له نهاية .وهكذا ،فهذه ّ
الفل�سطيني
الفل�سطيني ،ومر آ� ًة لل ّتاريخ
منوذجا م�ص ّغرا للمجتمع
وثرية ُتعطي
ً
ال ّل ّ
ّ
ّ
خالل املئة واخلم�سني �سنة املا�ضية.
و�أخريا ولي�س �آخرا ُي ِظهر هذا البحث � َّأن خربة �شتات
الفل�سطينيني
ّ
الفل�سطيني الأكرب
ال�شتات
وثريني هو جزء ال
يتجز�أ من خربة ّ
ّ
امل�سيحيني /ال ّل ّ
ّ
ّ
ِ
امل�سيحية.
متي ًزا للخربة
ّ
بالرغم من � َّأن هناك ّ
ّ

الغربية وخنق بيت حلم بالأ�سوار
لل�ض ّفة
	� َّإن ا�ستمرار االحتالل ّ
ّ
�سيا�سي يف الأفق �ست�ؤ ّدي �إىل
اليهودية وغياب � ِّأي منظور
وامل�ستوطنات
ّ
ّ
م�سيحيني �أكرث
فل�سطينيني
االجتماعي واجلرمية ّمما يدفع
تف�شي البطالة وال ّتوتر
ّ
ّ
ّ
ّ
ينية
بالربيع
العربي وزيادة االتجّ اهات ّ
�إىل الهجرةَّ � .إن ّ
ت�شع َب ما ُي ّ
الد ّ
�سمى ّ
ّ
يا�سي
أ�صولية يف املنطقة وتق ّل�ص م�ساحة ال ّت�سامح
ال
االجتماعي ّ
يني ّ
ّ
وال�س ّ
والد ّ
ّ
ُ
عام ،وهذا �سي�ضع
�رسع الهجرة
َلهِ ي
امل�سيحية من املنطقة ب�شكل ّ
عوامل ُت ِّ
ّ
وثرية يف خطر.
كني�سة امليالد ال ّل ّ
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ملحق رقم 2
كرمية عبود :رائدة التصوير النسوي في فلسطني
الق�س د .مرتي الراهب

 )1كرمية عبود :املر�أة خلف العد�سة
بالرغم من عدم وجود درا�سات كثرية عن حياة كرمية عبود �،إال �أننا ن�ستطيع
�أن ن�ستنبط الكثري من حياتها من املحيط االجتماعي والديني للعائلة التي �شبت
فيها كرمية ،حيث ت�شكلت فيها �شبكة عالقاتها واهتماماتها وتطورت هويتها.
ومن يتتبع خيوط هذه العائلة ال بد �أن يكت�شف دوائر عديدة �أثرت يف حياتها
و�أثرتها جتاربها ومنها:

الدائرة الإجنيلية
كما �سبق و�أ�سلفنا �أن جد كرمية دعيب�س كان �أحد طالئع الإجنيليني يف منطقة
مرجعيون ...كما وعمل كل �أعمامها يف ال�سلك الإجنيلي الكن�سي والتب�شريي.
وكان �أبوها �سعيد قد در�س يف دار الأيتام ال�سورية� ،إحدى �أعرق املدار�س
واملعاهد الإجنيلية يف حينها ،وعمل والداها يف مطلع حياتهما املهنية يف مدر�سة
�إجنيلية وان�ضما مع ًا �إىل كني�سة امليالد الإجنيلية اللوثرية قبل �أن ي�صبح �أبوها واعظ ًا
وراعي ًا لهذه الكني�سة يف مطلع الت�سعينات من القرن التا�سع ع�رش حيث خدم
فيها حتى عام  .1947ويظهر هذا جلي ًا يف حياة كرمية فقد ولدت كرمية يف
وتعمدت يف الكني�سة الإجنيلية اللوثرية يف
مدينة بيت حلم يف ٌ 1893/11/13
بيت حلم يف  1894/4/1على يد الق�س عمانوئيل موللر وهناك �أي�ض ًا تثبتت
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يف  ،1910/9/25وتزوجت يف  1930/8/31على يد والدها ودفنت
يف مقربتها يف  1940/4/27وقام مبرا�سم اجلنازة والدفن كل من الربوب�ست
دورنغ والق�س �شديد باز حداد .ومن هنا ميكننا القول �أن كرمية منذ والدتها
وحتى وفاتها كانت لوثرية وع�ضواً فاع ً
ال يف كني�سة امليالد الإجنيلية اللوثرية،
ففيها ترعرعت ويف رحابها منت ومن هوائها ا�ستن�شقت ويف ترابها دفنت .وال
�أخالها من قبيل ال�صدفة �أن ترى كرمية النور يف نف�س العام الذي د�شنت فيه كني�سة
امليالد.
وال �شك �أن عمل �أبيها و�شبكة عالقاته وروحانياته الإجنيلية قد اثرت بكرميه
بدليل امتناعها عن العمل �أيام الآحاد على �سبيل املثال ال احل�رص.

الدائرة املدر�سية
كما �سبق و�أ�سلفنا فقد ولدت كرمية عبود يف  1893/11/13يف مدينة
بيت حلم حيث كان ي�سكن والداها ،ويف هذه الفرتة بالذات كان كل من والدها
و�أمها وعمها يعملون يف ثالث مدار�س خمتلفة .فقد كانت �أمها معلمة يف مدر�سة
البنات الإجنليزية يف بيت حلم� ،أما �أبوها فقد كان واعظ ًا يف مدر�سة طاليثا قومي
الأملانية للبنات يف القد�س� ،أما عمها �سليمان فكان يعمل يف دار الأيتام ال�سورية
واملعروفة مبدر�سة �شنلر.
ويف عام  1900/1899ومع بلوغ كرمية �سن ال�ساد�سة ،حان الوقت
كي تلتحق ب�إحدى املدار�س فيما كانت �أمها ما زالت تعمل يف نف�س مدر�سة
البنات الإجنليزية ( -و�إن كانت هذه املدر�سة قد انتقلت يف نف�س العام من �إدارة
� Society for promoting Female Education in the eastإىل �إدارة اجلمعية
التب�شريية الكن�سية (� .)Church Missionary Societyأما �أبوها وب�صفته راعي ًا
للكني�سة اللوثرية يف بيت جاال فقد �أدار املدر�سة اللوثرية هناك قبل �أن ينتقل �إىل
العمل يف الكني�سة واملدر�سة اللوثرية يف بيت حلم .لذا ميكننا اجلزم ب�أن كرمية
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عبود قد بد�أت درا�ستها االبتدائية �إما يف املدر�سة الإجنليزية للبنات حيث كانت
تعمل والدتها �أو يف املدر�سة اللوثرية حيث كان يعمل والدها .و�إن �صح اخليار
الأول تكون كرمية قد در�ست يف نف�س املدر�سة ويف نف�س الفرتة الزمنية مع «نبيهة
نا�رص» وبالإ�شرتاك مع «رتيبة �شقري» التي �أ�س�ست الحق ًا جامعة بري زيت� .أما �إن
رجح اخليار الثاين وكانت كرمية قد التحقت باملدر�سة اللوثرية ،فهذا يعني �أنها قد
در�ست يف الفرتة التي �شهدت فيها املدر�سة نه�ضة كبرية خا�صة يف ق�سم البنات،
حيث التحق بهذه املدر�سة عام  120 ،1905من الأوالد و 80من البنات،
�أما املعلمون �آنذاك فكانوا� :إبراهيم عطا� ،إبراهيم مطر� ،سليمان �أبو دية ،با�سيل
با�سيل ،لبيبه �رسور ،جنمة ن�سطا�س ،وديع كنعان بالإ�ضافة �إىل الواعظ �إ�سكندر.
وي�صعب التكهن ب�أي املدار�س الثانوية كانت قد التحقت كرمية ،فلرمبا
تكون قد التحقت مبدر�سة طاليثا قومي بالقد�س حيث عمل والدها �سابق ًا �أو بدار
الأيتام ال�سورية (مدر�سة �شنلر) ،حيث كان يعمل عمها �سليمان .على �أية حال
يبدو �أن كرمية عبود عملت بعد تخرجها يف مدر�سة �شنلر كمعلمة كما يظهر
جلي ًا يف �صورة لها �أخذت حوايل �سنة  1919ملجموعة من موظفي دار الأيتام
ال�سورية.

الدائرة االوروبية
ما �إن فتحت كرمية عبود عينيها على العامل حتى �أب�رصته يزخر ب�أفراد من
�ألوان و�أعراق خمتلفة .ففي نف�س ال�سنة التي ولدت كرمية فيها كانت �أمها تعمل
يف مدر�سة �إجنليزيه حيث كان عدد ال ي�ستهان به من املعلمات الربيطانيات ،فال
عجب �إذن �أن تكون اثنتان من �أ�شابني كرمية يف العماد معلماتان �أو زميلتان
لوالدتها وهن  Mrs. Corry Fennellو  Miss Doubbleو�إن دل هذا على �شيء
�إمنا يدل على الروابط الوثيقة التي كانت تربط عائلة كرمية باملب�رشين الإجنليز.
وال�شيء نف�سه يقال عن �أبيها ذاك الذي و�إن ارتبط عمله يف مطلع حياته املهنية
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باملب�رشين الإجنليز يف كل من بيت حلم ،وغزة ،و�شفا عمرو� ،إال �أنه ومنذ عام
 1899كان موظف ًا من قبل جمعية القد�س التب�شريية  Jerusalemsvereinوالتي
كان مقر عملها يف برلني حيث كانت متول وتدير العمل الكن�سي الإجنيلي يف
بيت حلم.
واحلق يقال �أن والد كرميه ووالدتها وبحكم درا�ساتهما وعملهما
�أجادا �أكرث من لغة �أجنبية ،ف�أتقنت �أمها الإجنليزية وتكلمت الأملانية �أما والدها
الق�س �سعيد عبود ف�أتقن العربية وع ّلمها ،وتكلم الإجنليزية ،بالإ�ضافة �إىل �إتقانه
التام للغة الأملانية كتابه وقراءة ،كما تظهر ال�سرية الذاتية التي كتبها بخط يده عام
 1899باللغة الأملانية وباحلرف الأملاين القدمي ال .Kurrentschrift
�إذن �شبت كرمية عبود يف جو متعدد اللغات والثقافات مما �أثر وبال �شك
على ر�ؤيتها للعامل من حولها والذي �سرناه الحق ًا يتبلور عرب عد�ستها.وهذا مما
يقطع بال �شك �أن كرمية بحكم عالقات عائلتها قد تعرفت ومنذ �صغرها على
هذه اللغات الثالث.

الدائرة العائلية
ال ندري ملاذا ت�أخر زواج كرمية ،ولكننا نعلم �أنها اقرتنت عندما بلغت
ربيعها ال�ساد�س والثالثني بيو�سف فار�س طايع من مرجعيون م�سقط ر�أ�س �أبيها،
وكان حينها �إبن �ستة وثالثني �سنة حيث ٌمت �إكليلهما يف  1930/8/31يف كني�سة
امليالد الإجنيلية اللوثرية ،وكان زوجها يو�سف �أرم ً
ال حيث كانت زوجته الأوىل
قد توفيت قبل زواجه الثاين ب�سنتني تاركة له طف ً
ال ر�ضيعاً� .أما مهنته فكانت
يف التجارة .ويبدو �أن زواج كرمية ويو�سف مل يكن بالزواج الناجح� ،إذ عا�شا
منف�صلني فبقي يو�سف يف مرجعيون مع طفله ،بينما كانت كرمية تعمل وتتنقل
بني بيت حلم والقد�س وحيفا� .إذ كتبت ليديا عبود يف � 14شباط  1950يف ر�سالة
وجهتها �إىل الق�س �إليا�س �شحادة والذي خلف والدها �سعيد يف من�صبه تقول:
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«تويف والد �سمري (�أي يو�سف طايع زوج كرمية) من مده :مات فقرياً جائع ًا عاري ًا
ومل يرتك لأوالده �شيئ ًا لأنه كان قد باع �أكرث �أرا�ضيه وكل عف�شه الذي بقي من
كرمية و�رصف الدراهم مبذراً �إياها على �أ�شياء تافهة فكانت نهايته حمزنة» .ويبدو
�أن الزواج من �أع�ضاء العائلة املمتدة كان منط ًا فكري ًا �سائداً يف عقلية عائلة عبود،
حيث تزوجت �أخت كرمية الأ�صغر ليديا يف  1940/6/9من املعلم �إبراهيم
�إ�سكندر عبود �أ�شقر من �سكان يافا .ومل يع�ش �سمري بعد �إنف�صال والديه مع �أبيه
بل عا�ش مع �أمه وجده يف بيت حلم ،وبقي بعد وفاة والدته يف عهدة جده �سعيد،
وبعد رجوع هذا �إىل مرجعيون� ،إنتقل �سمري �إىل بيت خالته ليديا� ،إذ كتبت هذه
يف �2آب  1950تقول:
«�سمري مب�سوط ب�صحته ولكن بدون �شغل ،فالأ�شغال يف لبنان �صعبة جداً
واملعا�شات قليلة� :إن هم �سمري كبري علي لأين �أريده �أن ينفع نف�سه وهو يريد ذلك
�أي�ض ًا ولكن الدهر يعاك�س ».وقد �إنتهى الأمر ب�سمري يف الربازيل حيث هاجر
�أوائل اخلم�سينيات من القرن الع�رشين.

الدائرة الوطنية
عا�شت كرمية حقبتني زمنيتني يف حياتها :فقد ولدت يف الفرتة الأخرية
من احلكم العثماين حيث كانت هذه الإمرباطورية ت�سيطر على بالد ال�شام
ب�أكملها وبالتايل مل يكن هناك ثمة حدود �سيا�سية مغلقة بني ما عرف الحق ًا
بلبنان وفل�سطني ،لذلك نرى الق�س �سعيد عبود دائم الرتحال يف بالد ال�شام
الوا�سعة «يف فل�سطني و�رشق االردن و�سوريا ولبنان» ومن ناحية �أخرى وعندما
خط �سريته الذاتية كتب �أنه �أنه ولد يف قرية اخليام يف اجلليل الأعلى وبالتايل
عرف الق�س نف�سه جغرافي ًا ولي�س �سيا�سياً ،فهو ينتمي �إىل القرية اخليام واملنطقة
اجلغرافية الأكرب/اجلليل الأعلى وذلك يف زمن مل تكن الهويات الوطنية ال�ضيقة
قد ت�شكلت بعد ،فمن منظور اليوم كان �سعيد عبود لبنانياً ،ولكن من منظوره
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�آنذاك مل يكن لبناني ًا وال حتى فل�سطيني ًا بل «جليلياً» .وال�شيء نف�سه ينطبق على
ابنته كرمية ،فقد ولدت يف بيت حلم يف عام  ،1893عندما كانت بيت حلم
جزءاً من مت�رصفية القد�س العثمانية ،ومن منظور اليوم تكون كرمية فل�سطينية و�إن
كانت بجذور لبنانية.

لقد عا�شت كرمية كل حياتها يف فل�سطني فهنا ولدت وهنا ماتت ودفنت،
وعملت كم�صورة يف بيت حلم والقد�س والنا�رصة وحيفا .ومع �أنها تزوجت
رجلها من مرجعيون �إال �أنها مل ت�سكن معه هناك ،وبالتايل يحق القول �إنها �أول
م�صورة �شم�س فل�سطينية.

�إنتهت احلقبة الأوىل التي عا�رصتها كرمية مع �أنهيار الأمرباطورية العثمانية يف
عام  1917وما حلقها من تغيريات �سيا�سية يف ال�رشق الأو�سط �أدت �إىل تق�سيمات
جديدة للمنطقة فو�ضعت �أجزاء من ال�شام حتت الإنتداب الفرن�سي و�أخرى حتت
االنتداب الربيطاين ،و�شاءت الأقدار ب�أن يق�سم اجلليل الأعلى فيقع اجلزء ال�شمايل
منه حتت االنتداب الفرن�سي ،وبالتايل ت�صري اخليام جزء من لبنان بينما تقع بيت
حلم حتت االنتداب الربيطاين لت�صري جزءاً من فل�سطني .ومما ال �شك فيه وكما يظهر
من الوثائق املختلفة ،فقد ر�أى الق�س �سعيد عبود وابنته كرمية ب�أنف�سهم جزءاً ال
يتجز أ� من الن�ضال الوطني الفل�سطيني ،ويظهر ذلك جلي ًا يف الثالثينيات من القرن
الع�رشين وخا�صة �إبان الإ�رضاب الكبري عام  .1936فقد كان الق�س �سعيد عبود
من �أوائل الق�س�س الذين تنبهوا خلطر احلركة ال�صهيونية على فل�سطني ،بل وكان
من �أوائل الالهوتيني الذين انربوا يدافعون عن حقوقهم الوطنية ،وراح الق�س
�سعيد عبود يعقد ندوات �إجنيلية كل يوم خمي�س وذلك يف كني�سة امليالد الإجنيلية
اللوثرية يف بيت حلم ،ليعالج موا�ضيع الهوتية ذات �أبعاد وطنية مثل« :ال�صهيونية
والعهد القدمي»« ،موقف ي�سوع من الوطن»�« ،إ�ساءة ا�ستخدام الكتاب املقد�س».
كما كان الق�س �سعيد عبود من الق�س�س الذين دفعوا باجتاه تعريب الكني�سة
الإجنيلية اللوثرية يف فل�سطني �إذ كان �أحد الأ�شخا�ص الع�رشة الذين و�ضعوا
د�ستور الكني�سة الإجنيلية العربية يف بيت حلم والتي كانت تهدف �إىل �أن ت�ضم
�أفراد الكنائ�س اللوثرية يف كل من بيت حلم ،بيت جاال ،بيت �ساحور واخلليل.

توفيت كرمية يف عام  1940وبعدها بثالث �سنوات يف 1943/11/22
�أعلنت لبنان انتهاء االنتداب الفرن�سي لت�صري دولة م�ستقلة .ومل ت�شهد كرمية
هذا التحول ،الذي رمبا كان قد �أثر على فهمها لهويتها الوطنية .وهذا ما
حدث مع بع�ض �أفراد عائلتها ،ف�أبوها الق�س �سعيد عبود ما �أن تقاعد من عمله
كق�سي�س يف كني�سة امليالد عام  1947حتى قرر هو وابنته ليديا  -ورمبا ب�سبب
ٍ
حالة عدم اال�ستقرار التي �سادت فل�سطني يف الفرتة التي �سبقت النكبة � -أن
يرجع �إىل م�سقط ر�أ�سه وذلك يف �أوائل �شهر كانون الثاين عام  .1948ففي
ر�سالة من ليديا عبود �إىل الق�س اليا�س �شحادة حررت يف � 14آذار 1948
كتبت تقول:

تعرف عن
وال�شيء ذاته ينطبق على كرميته «كرميه عبود» ،التي راحت ّ
نف�سها �أنها «م�صورة �شم�س وطنية» «وامل�صورة الوطنية الوحيدة يف فل�سطني».

«حقق الله أمانينا وأعادنا إلى بالدنا مرة أخرى ....سفرتنا كانت متعبة وطويلة
جداً :فقد قطعنا شرق األردن وسوريا ووصلنا إلى اخليام على شوط واحد .وكان
وصولنا نحو منتصف الليل وحتت املطر الغزير».

امل�شكلة التي واجهت ليديا �أن �أخاها من�صور بقي يف بيت حلم يف م�شفى
الأمرا�ض الع�صبية ،و�صار من ال�صعوبة مبكان �أن ينقل من فل�سطني  -والتي
�أ�صبحت جزءاً من الأردن � -إىل لبنان .ويف � 9آب  1949من نف�س العام كتبت
ليديا ر�سالة �إىل الق�س �إليا�س �شحادة تطلب منه �أن يتدخل كي يبقي امل�ست�شفى
�أخاها من�صور هناك حتى ت�ستطيع �أن تكمل �أوراقه ليلتحق بها ،قالت فيها:
«ابتد�أت �أعمل له معاملة �أنه لبناين الأ�صل :وهذه ت�أخذ مدة ال �أعرف طولها
لأنه كفل�سطيني ممنوع بتات ًا �أن يدخل لبنان ويوجد من ي�ساعدين يف املداخالت
ثم �إين �س�أعمل معاملة لنف�سي حتى �أ�ستطيع ال�سفر �إىل فل�سطني :و�إين
وغريهاٌ :
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ل�ست متغا�ضية عن هذه امل�س�ألة �إمنا الت�أخري لي�س مني :فحاملا تت�رسع الأوراق
�س�آتي بنف�سي و�آخذه �إىل لبنان كلبناين مهاجر راجع �إىل وطنه».
وبعد ذلك ب�ستة �أ�شهر كتبت ليديا يف ر�سالة �أرخت يف  1950/2/1تقول:

«بعدما أكملت كتابة هذا التحرير ،جاء مختار اخليام وقدم لي ورقة من الوزارة
من بيروت يطلبون فيها إثبات ًا أن منصور نفسه طالب أن ينضم إلى اجلنسية
اللبنانية ،وملاذا ،وفي حال اإليجاب ينظر في األمر .وفي حال السلب يتعذر
إجابة طلبنا :فترى أيها الصديق كم هي املسألة صعبة ...وقد أخبرني املختار
على لسان مأمور النفوس أن املسألة على األرجح فاشلة .ومع ذلك سأذهب
إلى بيروت وأكرر السعي واملداخالت واملصاريف الباهظة حتى إذا فشلت للمرة
األخيرة أكون قد حاولت :إني أكاد أن أهبط حتت احلمل والهم .أنا لبنانية
بواسطة الزواج وأخي فلسطيني».
امللفت للنظر يف هذه الر�سائل هو الكيفية التي راحت ليديا تعرب بها عن
هويتها الوطنية ،فرناها تارة فل�سطينية و�أخرى لبنانية ،وال�شيء نف�سه ينطبق على
ر�ؤيتها لهوية �أخيها ف�ساعة هو فل�سطيني و�ساعة �أخرى لبناين ويبدو �أنها عا�شت
�رصاع ًا بني انتماءين كانا تارة جز�أين من هوية �أكرب و�أعرق وتارة �أخرى متناق�ضني
منف�صلني.

الدائرية الفنية
�إن املت�أمل ملي ًا يف ال�سياق الذي ن�ش�أت فيه «كرمية عبود» �سيجد �أن �أهلها
�ساعدوها على تطوير ح�س فني مرهف ،كما �أن �أبويها كانا من املثقفني يف
ع�رصهما مقارنة ب�أترابهما ،وقد �شبٌت «كرمية» يف بيت ذي ح�س لغوي مرهف،
ف�أبوها �أجاد فن اخلطابة والوعظ ،كما كان له اهتمامات ثقافية بدليل كتابته
و�إ�صداره كتاب ًا عن الأمثال العربية الدارجة ،وكان له من االهتمامات ال�سيا�سية
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والوطنية ما جعل مكان عمله مركزاً لندوات ثقافية يف زمن مل تكن تعقد مثل
هذه الندوات من قبل كما و�أجاد الق�س �سعيد املو�سيقى �إذ كان قائداً جلوقة
�أ�س�سها يف مدينة بيت حلم و�أ�صبحت حينها ذائعة ال�صيت ،ومما يجدر ذكره �أن
«ليديا عبود» �أخت «كرمية» قد �أجادت العزف على اجليتار ،مما انعك�س ايجاب ًا
يف نف�س كرمية وكانت البيئة مهيئة متام ًا كي متتلك كرمية ذوق ًا رفيعاً ،وح�س ًا فني ًا
ونظرة �إبداعية.
ولكن ماذا عن فن الت�صوير؟ ال َ
�شك �أن البيئة الآنفة الذكر �ساعدت كرمية
على االت�صال بعدد ال ب�أ�س به من امل�صورين .فالإر�ساليات الأجنبية عامة والإجنيلية
خا�صة كانت من �أوائل امل�ؤ�س�سات التي راحت ت�ستقطب امل�صورين لت�صوير
الأر�ض املقد�سة والأماكن التي ارتبطت بالكتاب املقد�س و�سرية اخلال�ص من
جهة ،ومن جهة �أخرى �أخذت ت�ستخدم م�صوراتها لتنقل بال�صورة احلية �شيئ ًا
ملمو�س ًا عن عملهم التب�شريي بق�صد جمع التربعات دعم ًا للعمل .وراحت
مدينة بيت حلم بكونها مهد امل�سيح ،والتي ارتبطت بالذاكرة امل�سيحية ت�ستقطب
�أي�ض ًا جموع امل�صورين ،فما من م�صور زار فل�سطني �إال وزار �أي�ض ًا بيت حلم،
هذا بالإ�ضافة �إىل قرب بيت حلم من مدينة القد�س والتي �شكلت مركزاً مهم ًا
للم�صورين الأجانب والأرمن والعرب يف فل�سطني.
لقد قيل الكثري ،وكتب الكثري عن الت�صوير وفنونه يف مراكز الت�صوير يف
كل من القد�س ويافا  32ب ولكن ما مل يقال ومل يعرفه �أحد �أن كني�سة امليالد
الإجنيلية اللوثرية وهي الكني�سة الأ�صغر ن�سبي ًا كانت �أي�ض ًا مركزاً مهم ًا يف تطوير
الت�صوير يف جنوب فل�سطني .فهنا يف بيت حلم ويف كني�سة امليالد الإجنيلية
اللوثرية والتي كان الق�س �سعيد عبود راعيها ،كان هناك جمموعة من امل�صورين
بع�ضهم عمل يف القد�س والبع�ض الآخر يف بيت حلم ويافا ،وللأ�سف مل يذكر �أي
منهم يف الدرا�سات الكثرية ال�سابقة التي كتبت ،عن تاريخ الت�صوير يف فل�سطني،
�إذ مل حتظ مدينة بيت حلم بدرا�سه حقيقية عن امل�صورين الذين خرجوا منها �أو
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عملوا فيها ،وان�صب كل الرتكيز على مدينة القد�س وم�صوريها .ال نعرف على
تعرف عن نف�سها �أنها
يد َم ْن ِم َن امل�صورين تتلمذت كرمية عبود ،غري �أنها كانت ّ
«تعلمت هذا الفن اجلميل عند �أ�شهر امل�صورين» ،ولكن من امل�ؤكد � ّأن ما � ْأن
فتحت كرمية عبود عينيها على هذا العامل حتى ر�أت نف�سها حماطة مبجموعة من
امل�صورين الذين كان والدها يتعامل معهم ،وكانت على اطالع دائم بفنهم ،وال
بد �أنها زارت ه�ؤالء امل�صورين كثرياً يف بيوتهم برفقة �أبيها ،ور�أتهم يف املنا�سبات
َ
يلتقطون ال�صور وراء هذه الآلة العجيبة التي �أثارت �إعجابها ،وا�ستوطنت قلبها،
وزادت من ولعها و�شغفها بها.

�أما امل�صورون الأربعة الباقيني فكانوا من نف�س العائلة ،وكان �أبوهم من
�أوائل الإجنيليني يف مدينة بيت حلم ،واحتل مركز خمتار الطائفة ل�سنني كثرية،
مما يثبت وجود عالقة قوية بني الق�س �سعيد ب�صفته راعي الكني�سة وبني خمتارها
خليل با�سيل وعائلته .لقد كانت عائلة با�سيل وبال �شك �أول و�أ�شهر عائلة تدخل
الت�صوير �إىل مدينة بيت حلم وتعمل فيه على مدى ثالثة �أجيال ،كما �أن تراث هذه
العائلة وللأ�سف غري معروف ،ومل حتتفظ الأجيال املتعاقبة من هذه العائلة ب�أية
�صورة �أو �أوراق ت�ساعدنا على ت�أريخ هذه الفرتة واملهنة التي مار�سوها ،وكل ما
لدينا هو ما ا�ستطعنا �أن جنمعه من ال�سجالت الكن�سية فقط:

من ميعن النظر يف حميط كرمية عبود �سيكت�شف خم�سة من امل�صورين الذين
انتموا لنف�س الكني�سة وكانت كرمية و�أبوها على ات�صال وثيق بهم ،وهنا يجدر بنا
�أن ن�ستعر�ضهم فرداً فرداً ،خا�صة و�أن البع�ض منهم مل يذكر وال يعرف عنه الكثري
ورمبا هذه هي املرة الأوىل التي ت�سلط الأ�ضواء عليهم:

�أ )	�أول امل�صورين يف عائلة با�سيل كان بال �شك توفيق خليل با�سيل ،وهو
االبن الأكرب ملختار الطائفة الإجنيلية .ولد توفيق يف بيت حلم بتاريخ
 1888/11/15وكانت والدته كاتبه ميخائيل وقد تعمد على �أيدي
الق�س لودفيك �شنلر يف كني�سة امليالد الإجنيلية اللوثرية يف 1888/12/22
وتفيد ال�سجالت الكن�سية �أن توفيق كان م�صوراً يف بيت حلم عند زواجه
من الآن�سة �أولغا حنا ياين يف  1910/1/1وقد قام مبرا�سيم الزواج
م�صورا حتى
الق�س �سعيد عبود ،كما وتظهرال�سجالت الكن�سية �أنه بقي
ً
ورث مهنته البنه خليل ،وتويف توفيق با�سيل يف
طوال حياته،ال بل ّ
1961/2/7

امل�صور الأول والأقدم يف حميط كرمية عبود كان يو�سف (جري�س) �ضاهر
اليا�س البوار�شي .ولد يو�سف يف بيت حلم يف  1876/10/2وكان �أبوه �ضاهر
�صانع �أحذية وكان قد تعلم ال�صنعة يف دار الأيتام ال�سورية ولكنه كان �أي�ض ًا
مدير مكتبة للكتاب املقد�س يف بيت حلم يف حي املدب�سة� ،أما �أمه فكانت �ساره
ق�سطنطني الريادي .ويف عام  1884وبعد �أن ا�ستلم الق�س لودفيك �شنلر ابن
م�ؤ�س�س دار الأيتام ال�سورية ،رعاية كني�سة امليالد الإجنيلية اللوثرية يف بيت حلم،
مت ت�أ�سي�س عمل �إجنيلي يف اخلليل ،وقرر لودفيك �شنلر �أن ير�سل �ضاهر بوار�شي
�إىل هناك لي�ؤ�س�س نواة مدر�سة �إجنيلية جديدة ،هذا بالإ�ضافة �إىل م�ستو�صف طبي
مت ا�ستقطاب طبيب لبناين لإدارته .يف هذه املدر�سة الإجنيلية يف اخلليل تع ّلم
يو�سف(جري�س) ،قبل �أن يكمل درا�سته يف بيت حلم ومن ثم يف القد�س .وتظهر
الوثائق الكن�سية �أن يو�سف (جري�س) البورا�شي تزوج يف  1902/2/27كان
يعمل �آنذاك م�صوراً يف القد�س ،وقد ًمت زواجه على يدي الق�س �سعيد عبود �أبو كرمية.

ب) خليل توفيق با�سيل :ولد يف بيت حلم يف  1910/10/12وتعمد على
يدي الق�س �سعيد عبود بل وتثبت يف نف�س الفوج مع ليديا عبود �أخت
امل�صورة كرمية ،وتعلم مهنة الت�صوير من والده توفيق .وت�ؤكد ال�سجالت
الكن�سية �أن مهنته عند زواجه على يد الق�س �سعيد عبود من ماريا امل�صو يف
 1937/6/24كانت يف الت�صوير ولكنه يبدو �أنه ويف مطلع الأربعينات
انتقل للعمل يف الت�صوير �إىل مدينة يافا ،حيث بقي هناك حتى النكبة ،رجع
بعدها �إىل بيت حلم وبقي يف عمله م�صوراً حتى وفاته.
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جـ) يو�سف (خليل) �إليا�س با�سيل وهو حفيد خليل با�سيل ولكن البنه �إليا�س.
ولد يو�سف يف بيت حلم يف  1896/3/1وكانت مهنة والده اليا�س البناء،
حيث عمل مع �أ�شهر املهند�سني الأملان يف بناء الكنائ�س اللوثرية وم�ؤ�س�ساتها،
�أما والدته فكانت عفيفة �إبراهيم كتاب .تزوج يو�سف (خليل) من جميلة
ن�سطا�س من بيت حلم يف  1927/5/1وقد �أجرى مرا�سيم الزواج الق�س
�سعيد عبود ،وبح�سب �سجالت الكني�سة كان يو�سف عند زواجه م�صوراً
ومما يثبت عمق �أوا�رص ال�صلة بني عائلة با�سيل وعبود �أن كاترين عبود ابنة
الق�س �سعيد عبود الكربى وقفت �إ�شبينة لأبنة يو�سف با�سيل واملدعوة
كارولني يوم معموديتها يف عام � ،1944أما يو�سف ف�سكن يف �شعفاط �إىل
�أن تويف يف 1970/5/1
د) مي�شيل توفيق با�سيل :ولد يف بيت حلم يف  1921/3/15وتعمد على
يدي الق�س �سعيد عبود يف  ،1921/6/19وقد �أخذ ال�صنعة عن �أبيه
وجده منذ �صغره �إذ تظهر ال�سجالت الكن�سية مهنته م�صوراً عند زواجه
يف  1937/6/1وبقي كذلك حتى ال�ستينيات من القرن الع�رشين حيث
ترك هذه املهنة ليعمل يف �صناعة ال�شمع الع�سلي وبقي كذلك حتى مماته يف
عام  .2003ال بد و�أن كرمية عبود قد ت�أثرت ببع�ض ه�ؤالء امل�صورين وقد
تكون قد تعلمت مهنة الت�صوير عند �أحدهم .ويبدو �أنها كانت على �صلة
مع امل�صور  C. Sawidesيف حيفا ،بدليل �أنها �إختارت �أن تلتقط �صورتها
املهنية مع الكامريا اخلا�صة بها يف الأ�ستوديو اخلا�ص به يف حيفا.
�إذن مل تكن كرمية عبود ظاهرة فريدة يف بيت حلم لكونها م�صورة ،بل
كانت كني�سة امليالد الإجنيلية اللوثرية تزخر بامل�صورين من عائلة بوار�شي وبا�سيل
لتن�ضم كرمية عبود �إليهم .ولكن احلق يقال �أن كرمية كانت ظاهرة فريدة كونها
�أول �إمر�أة يف فل�سطني حترتف الت�صوير.
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وت�شريالدالئل �أن كرمية عبود كانت تعمل م�صوره يف النا�رصة (�أنظراخلتم)
ويف حيفا (دار �ضومط) والقد�س وبيت حلم حيث يبدو �أنها �أدارت ا�ستوديو يف
دار اجلعار حيث كان ي�سكن والدها كما كانت ت�صور يف مدن �أخرى بدليل
ت�صويرها حلفل التثبيت يف اخلليل �سنة  .1936وبهذا العمل فتحت كرمية لنا
نافذة مهمة جداً نطل من خاللها على احلياة الن�سوية يف فل�سطني يف الن�صف
الأول من القرن الع�رشين.

 )2كرمية عبود وجمموعاتها ال�صورية
عملت كرمية عبود كم�صورة ما يقارب الربع قرن(،)1940-1915
وعملت يف �أكرث من مدينة منها :بيت حلم ،القد�س ،حيفا والنا�رصة .وتركت
الكثري من ال�صور ،بع�ضها معروف والبع�ض الآخر ما زال خمفياً .ويبدو �أن هناك
�ستة جمموعات خمتلفة ل�صور كرمية عبود ميكن �إيجازها فيما يلي:
 )1عملت كرمية عبود خا�صة كم�صورة عائلية ،ور�صدت كامرياتها الكثري
من الن�ساء والأطفال والعائالت الفل�سطينية ،وال �شك �أن جمموعة كبرية
من �صورها كانت ومازالت يف عهدة هذه العائالت ،مما ي�صعب عمليه
جمعها .هذه هي املجموعة الأوىل املتناثرة والتي ن�أمل �أال تندثر .و�أملي
�أن ي�ساعد هذا الكتاب الكثري من العائالت على مراجعة �صورها القدمية
للتعرف على هوية امل�صور/ة الذي التقط هذه ال�صور.
 )2املجموعة الثانية من �صور كرمية كانت يف عهدة عائلتها� .إذ ت�شري بع�ض
الر�سائل التي �إ�ستطعنا احل�صول عليها �إىل �أن �أباها �سعيد و�أختها ليديا مل
ي�أخذا هذه ال�صور معهما بل تركاها يف بيتهم الكائن يف بيت حلم ،وبعد
ذلك طلبا من الق�س اليا�س �شحادة �أن ير�سلها �إىل لبنان .ففي ر�سالة لليديا
عبود م�ؤرخة يف  1949/4/3كتبت ليديا �إىل الق�س اليا�س �شحادة ر�سالة
تقول فيها:
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«من جهة األغراض التي تخصنا فإني أكلفك أن تعمل بها ما تشاء :فقط أرجوك
أن حتافظ لي على الصور الفوتوغرافية ...:الصور شغل املرحومة كرمية...
فإذا كانت موجودة أرجو أن تبقيها إلى ابنها سمير ...فإذا كانت ال تزال
موجودة أرجو أن ترسلها لي بالبريد ...مع الصور الفوتوغرافية وإني مستعدة
بدفع تكاليفها».
للأ�سف ال نعرف م�صري هذه ال�صور؟ هل �إ�ستطاع الق�س اليا�س �شحادة �أن
يجدها؟ وهل �أر�سلها �إليها �إىل لبنان؟ وهل ا�ستلمتها؟ وهل بقيت يف عهدتها
يف اخليام� ،أم �أن ابنها �سمري �أخذها معه �إىل الربازيل؟ �أ�سئلة كثرية ال جند للأ�سف
جواب ًا �شافي ًا لها ،ولكننا ن�أمل �أن يكت�شف �أحدهم يوم ًا هذه ال�صور العائلية لكرمية
عبود.
�	)3أما املجموعة الثالثة فنعرف �أنها يف عهدة رجل �إ�رسائيلي يدعى بوكي بوعاز
وهو تاجر �أنتيكا .وبح�سب رواية �أحمد مروات ف�إن هذه املجموعة الثالثة
مكونة من ثالثة جملدات وحتوي زهاء � 400صورة هي �صور ملواقع �أثرية
وتاريخية يف فل�سطني �إبان االنتداب الربيطاين ،وبح�سب نف�س امل�صدر فما
زالت هذه املجموعة يف يدي هذا التاجر الذي ي�أبى �أن يك�شف عنها �أو
يبيعها.
�	)4أما املجموعة الرابعة فهي تلك التي نن�رش جزءاً منها يف هذا الكتاب والتي
كانت حتى �سنة  2006يف يدي نف�س التاجر «بوكي بوعز» وتتكون
بح�سب رواية «�أحمد مروات» من جملدين والتي بادلها مع ال�سيد �أحمد
مروات مقابل توراة قدمية ،ويبدو �أن بوكي بوعز ر�ضي �أن ي�ستبدل هذه
ال�صور بالتوراة  -لقناعته �أنها يف جمملها �صور �شخ�صية كما مل يكن يعرف
بالدقة ملن تكون هذه ال�صور ،وبالتايل فقيمتها لي�ست كقيمة ال�صور التي
ترتبط بالأماكن الأثرية والتاريخية.
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 )5املجموعة اخلام�سة هي جمموعة متيل و�شفيقة عبود وتتكون من حوايل
� 300صورة كانت بعهدة ال�سيد دعيب�س عبود يف النا�رصة وهي اليوم يف
�أر�شيف النا�رصة والتي نن�رش جزءاً مهم ًا منها يف هذا الكتاب.
�	)6أما املجموعة ال�ساد�سة والأخرية فكانت عبارة عن �صور �أخذت بعد�سة
كرمية عبود وا�ستطعنا ر�صدها واحل�صول عليها �إما من �أر�شيفات كن�سية �أو
من جمموعات �شخ�صية كمجموعة الق�س اليا�س �شحادة واملوجودة حالي ًا
عند حفيدته د .نهى خوري ،عميدة كلية دار الكلمة يف بيت حلم.
وي�رسنا يف هذا الكتاب �أن نوثق ونن�رش وللمرة الأوىل هذه املجموعة
ال�صورية املميزة لن�ضعها بني يدي القارئ ليتعرف من خاللها على �أول م�صورة
ن�سوية فل�سطينية.

مميزات املجموعة ال�صورية املن�شورة
تتميز هذه املجموعة التي نن�رشها اليوم مبا يلي:
 )1املهم يف هذه املجموعة �أنها توثق �صوراً لعائلة عبود عرب �سنني طويلة
مما يجعلها توثق تاريخ عائلة فل�سطينية زمن االنتداب ال جند له مثي ً
ال يف
عائالت فل�سطينية اخرى.
 )2ومن الأهمية مبكان �أن كرمية عبود لكونها امر�أة ،فقد التقطت عد�ستها الكم
الهائل من ال�صور خا�صة للن�ساء والأطفال والتي بوا�سطتها ن�ستطيع التعرف
على جوانب كثرية من احلياة االجتماعية يف فل�سطني يف فرتة االنتداب.
ومن ميعن النظر يف هذه املجموعة من ال�صور ال بد و�أن ي�صيبه الذهول من
ر�ؤية التنوع احل�ضاري والثقايف غري املحدود واملتمثل يف �أنواع الألب�سة
الن�سائية املختلفة� ،أو ت�صفيف ال�شعر� ،أو طريقة لبا�س الأطفال وال�شبان.
واملهم يف هذه املجموعة �أن الكم الأكرب من هذه ال�صور مل يلتقط لبيعه
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لل�سياح وبالتايل مل ي�أتى لي�ؤكد على النمط اال�ست�رشاقي للأر�ض املقد�سة،
ّ
بل ي�شكل الكم الأكرب منها �صوراً عائلية تر�صد احلياة االجتماعية لعائالت
فل�سطينية متو�سطة احلال يف فرتة االنتداب .ومن يت�أمل يف هذه ال�صور ال
بد و�أن ي�ست�شعر مدى التطور الذي �ساد هذه احلقبة من تاريخ �شعبنا قبل �أن
ترجعنا النكبة ع�رشات ال�سنني �إىل الوراء.
 )3تتميز هذه املجموعة ببع�ض ال�صور امللونة التي اعتربت �آخر �رصعة يف
ع�رصها ،حيث مل يكن الت�صوير امللون قد انت�رش بعد� ،إذ �أخذ بع�ض امل�صورين
ير�سمون على ال�صور القدمية بالألوان الزيتية .ونرى هنا عدة حماوالت
لكرمية لتلوين بع�ض ال�صور ،ويبدو �أنها كانت جتري االختبارات على
اللون علها جتد اللون الأف�ضل الذي يحاكي الواقع �أو ي�ضيف �إليه مل�سات
جديدة.
وبالتايل ت�شكل هذه املجموعة من ال�صور كنزاً ال ي�ستهان به ،ومر�آة حلقبة
تاريخية مهمة يف تاريخ فل�سطني احلديث ،كما وت�شكل نافذة على احلياة العائلية
لطبقة اجتماعية متو�سطة �إبان العهد الربيطاين� .إن حقيقة وجود امر�أة م�صورة
فل�سطينية منذ بداية عهد االنتداب الربيطاين ،وقبل وجود م�صورات يهوديات
�إمنا ي�شكل بحد ذاته قفزة نوعية حتتل فيه املر�أة العربية م�ساحة جديدة لتحقيق
ذاتها وللو�صول �إىل م�ساواة تامة مع الرجل.

تركة كرمية عبود ال�صورية
مل يكن من ال�سهل التحقق من �صحة ال�صور التي ن�سبت �إىل كرمية ،فلقد
اختلطت مبئات ال�صور التي ن�سبت اليها بحق �أو بغري حق ،ولكن بعد التق�صي
والبحث والتمحي�ص والتدقيق تبني يل �أن الكثري من ال�صور التي ن�سبت لكرمية،
ال ميكن �أن تكون لها ب�أي حال من الأحوال كونها �أخذت �إما بعد وفاتها� ،أو
�أنها كانت �ضمن جمموعة �صورية مل تكن متت لكرمية عبود ب�صلة من قريب �أو
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بعيد .لهذا كان لزام ًا علي �أن �أدقق و�أن �أفرز ال�صور و�أ�ضعها بح�سب �أ�صالتها.
وق�سمتها �إىل الأق�سام
لذلك فقد قمت بالتدقيق يف جمموعة ال�صور التي وردتني ّ
التالية:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

�صور بعد�سة كرمية عبود بدليل وجود ختم امل�صورة على خلف ال�صورة
وقد بلغ عدد هذه ال�صور .14
�صور ال حتمل ختم كرمية وهي يف الغالب لأفراد من �أ�رسة كرمية ولكن ميكن
القول �أنها  -ومن �شبه امل�ؤكد  -من �أعمال كرمية ويبلغ عدد هذه ال�صور
.65
�صور من املرجح �أن تكون قد التقطت بعد�سة كرمية وذلك بناء على جمموعة
من املعايري ويبلغ عددها .17
�صور من املحتمل �أن تكون لكرمية ولكن ال يوجد دالئل �أو قرائن تدل
على ذلك.
�صور ال ميكن �أن تكون لكرمية وذلك ب�سبب وجود �أختام �أخرى عليها.
�صور تظهر فيها كرمية عبود ولكنها �أخذت مل�صورين �آخرين قد نعرفهم
�أوال نعرف عنهم �شيئاً.

و�أخرياً ولي�س �آخراً فهناك �أمور عديدة متيزت بها كرمية عبود عن غريها من
امل�صورين يف فل�سطني:
 كانت كرمية وبحق �أول امر�أة تقتحم �سلك الت�صوير ،يف عامل كان الت�صوير
فيه ما زال حكراً على الرجال ،ولهذا يحق ت�سميتها برائدة الت�صوير
الن�سوي يف فل�سطني .ومن اجلدير ذكره �أن كرمية مل تكن امل�صورة الأوىل
يف الو�سط العربي فح�سب بل ويف الو�سط اليهودي �أي�ضاً� ،إذ هي �سبقت
امل�صورات اليهوديات.
 كانت كرمية مميزة بكونها م�صورة بيتية� ،إذ اكت�شفت كرمية �أن هناك �سوق ًا
للت�صوير يف البيوت يتالءم مع الطبيعة املحافظة للعائلة الفل�سطينية و�صعوبة
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و�صول الن�ساء والأطفال �إىل ا�ستوديوهات الت�صوير ،فخطر ببالها فكرة
التوجه �إىل البيوت اللتقاط �صور الن�ساء والأطفال والعائالت باعتبارها
خطوة رائدة مل ي�سبق �إليها �أحد من قبل ،وبذلك فتحت الطريق �أمام
توثيق �صور �رشيحة مهمة يف املجتمع الفل�سطيني.
مما يلفت النظر حق ًا يف حياة كرمية عبود هي حرية احلركة التي كانت
تتمتع بها .وقد لعبت فرتة اال�ستقرار والأمن الن�سبيني يف الن�صف الأول من
فرتة االنتداب الربيطاين  -بالإ�ضافة �إىل م�شاريع البنية التحتية التي �شملتها ،من
�شوارع ونظم موا�صالت والبدء يف �إ�ستخدام ال�سيارات  -دوراً يف حرية احلركة
التي كانت تتمتع بها� ،إىل جانب �إىل عدم وجود حدود مغلقة بني بلدان ال�رشق
الأو�سط ،وهذا ما تظهره بو�ضوح �صورها يف القد�س �أو التي التقطت على نهر
الأردن ويف بعلبك وبانيا�س.
وبالرغم من ذلك ف�إن املرء يقف منده�ش ًا �أمام احلرية التي ا�ستطاعت امر�أة
فل�سطينية يف الن�صف الأول من القرن الع�رشين �أن حتققها لنف�سها ،فقد عا�شت
منف�صلة جغرافي ًا عن زوجها الذي بقي يف مرجعيون بينما عا�شت هي وابنها
�سمري جل وقتهما يف بيت حلم.
�إن املتتبع حلياة كرمية عبود ال بد و�أن ي�صل �إىل نتيجة مفادها �أن كرمية عبود
�إمنا كانت نا�شطة ن�سوية فل�سطينية يف حركة كانت قد �أخذت بالتبلور يف فل�سطني
بدليل قيام جريدة الكرمل يف �شهر حزيران عام  1924بن�رش �إعالن يدعو �إىل دعم
هذه امل�صورة الوطنية .وكانت جريدة الكرمل ممثلة بال�سيدة �ساذج ن�صار زوجة
ال�صحفي و�صاحب اجلريدة جنيب ن�صار قد راحت يف الع�رشينيات والثالثينيات
ثم �صفحات خا�صة يف
من القرن الع�رشين بتخ�صي�ص مقاالت وم�ساحات ومن ٌ
جريدتها لدعم احلركة الوطنية الن�سوية ،ومن املثري حق ًا �أن جند كرمية عبود حتظى
ب�أحد �أوائل هذه الإعالنات.
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 ولكن رمبا كان �أهم ما مييز كرمية �أنها كانت امر�أة �أعمال �أدركت قبل
الرجال �أهمية تو�سيع رقعة �أعمالها لتغطي �أكرث من مدينة فل�سطينية،
ف�أدارت لها يف مطلع الع�رشينيات من القرن التا�سع ع�رش �أ�ستوديوهات
يف كل من النا�رصة وحيفا ،وبيت حلم وكانت دائمة التنقل بينها .ويبدو
�أنها ا�ستفادت من �شبكة عالقاتها االجتماعية لإقامة �ستوديوهات خا�صة
بها ،ففي النا�رصة ال بد و�أنها ا�ستخدمت دار بنات عمومتها متيل و�شفيقة
كا�ستوديو للت�صوير خا�ص بها ،كما و�أ�س�ست �أ�ستوديو �آخر يف حيفا يف
دار �ضومط ،وعلى الأغلب يدور احلديث هنا عن دار كل من جورج
وعزيز �ضومط اللذان كانا قد در�سا يف دار الأيتام ال�سورية ،وكانت
دارهما مكان املدر�سة الإجنيلية يف حيفا اليوم.
و�أخرياً وكما يبدو من ال�صور كان لكرمية عبود �أ�ستوديو �أو مقر ثالث يف
بيت والدها الق�س �سعيد عبود يف بيت حلم .وبذلك تكون كرمية عبود قد �سبقت
امل�صورين الرجال يف فل�سطني لأنها مل تكن م�صورة حملية فح�سب ،بل م�صورة
وطنية �شملت �أعمالها �سائر �أرجاء الوطن :و�سطه و�شماله وجنوبه.

نهاية م�صورة
مل يكن الو�ضع ال�صحي يف عائلة عبود بالهينّ  .فلقد تويف �أخوها جنيب
وكان ما زال ر�ضيعاً ،كما تويف الأخ الثاين (كرمي) وهو يف ريعان �شبابه عام
� ،1921أما �أخوها الثالث من�صور فلقد عانى طوال حياته من ك�آبة وحالة
نف�سية �صعبة مما �أوجب �أن يق�ضي جل عمره يف م�صحة للأمرا�ض النف�سية .كما
و�أ�صيبت �أختها ليديا بداء ال�سل ،ورمبا كان هذا املر�ض قد �أ�صاب �أع�ضاء �آخرين
�سني
من عائلة كرمية .هذا ومل تكن حالة كرمية عبود ال�صحية بامل�ستقرة ،ففي ّ
عمرها الأخرية راحت كرمية تتعر�ض لنوبات من احلمى ،فكتب �أبوها الق�س
�سعيد يف �/2شباط� 1940/إىل متيل عبود ر�سالة جاء فيها« :بقيت احلمى مالزمة

300

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

كرمية جملة �أيام وقد �صار هذا اعتيادي عندنا :ف�إذا ا�سرتاحت ب�ضعة �أيام فلكي
تعود احلمى فتهاجمها وحتف جزءاً �آخر ولو قلي ً
ال من عافيتها.
وبعد هذه الر�سالة بثالثة �شهور توفيت كرمية عبود يف 1940/4/27
يف مدينة بيت حلم عن عمر ناهزال�سبعة والأربعني عام ًا نتيجة ف�شل كلوي
( )Uremia hydrophone doubleودفنت يف اليوم التايل يف مقربة الكني�سة
الإجنيلية اللوثرية طاوية معها ق�صة رائدة عربية وم�صورة عريقة وخملفة وراءها
�إرث ًا ح�ضاري ًا مميزاً.
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ملحق رقم 3
من دار الندوة الدولية إلى مجموعة ديار
رنـا خوري
�إن احلديث عن دار الندوة الدولية ال ميكن �أن يكون مبعزل عن ال�سياق
الزمني واملكاين .فعند التمعن يف م�سرية ومنو دار الندوة �إىل ما �أ�صبحت عليه
الآن من ديار ،نراها مرتبطة كل االرتباط بال�سياق الفل�سطيني ،مت�أثرة بهذا
املحيط وم�ؤثرة به �أي�ضا �ساعية لربط احلا�رض بامل�ستقبل� ،أو بالأحرى �ساعية لربط
امل�ستقبل مبا ميكن عمله باحلا�رض .لهذا فلي�ست م�صادفة �أن تكون ما تكون عليه
دار الندوة الدولية حاليا ،وعمق ارتباطها بهذا ال�سياق له عالقة بان م�ؤ�س�سها
ومديرها هو رمز من رموز الالهوت الفل�سطيني .ولي�س بامل�صادفة �أي�ضا �أن من
�أ�شهر معاملها (�إذا �أخذنا بناياتها على حدى) لوحة الع�شاء الأخري ،ل�سليمان
من�صور� ،أو لوحات ال�سيد عادل نا�رص بحيث �أن امل�ضمون هو �آيات من الكتاب
املقد�س يف قالب كليجرايف يدل على االرتباط بالثقافة العربية� ،أو لوحة �أحمد
�أبو هنية «امل�سيح يف ال�سياق الفل�سطيني» وهلم جرا.
فتاريخ «دار الندوة» وم�سريتها �إىل «ديار» �أجدها مرتبطة ب�أربعة مراحل
وهي:

 )1املرحلة االوىل( 1994-1989 :التح�ضري)
ان ق�صة دار الندوة بد�أت يف قبو كني�سة امليالد ،املبنى ال�سفلي الذي ُه ِجر
ل�سنوات عديدة وتراكمت �أكوام من الرتاب بداخله وذلك �أواخر الثمانينات
وبداية الت�سعينيات من القرن املا�ضي.
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ارتبطت هذه الفرتة باالنتفا�ضة الفل�سطينية الأوىل ،وت�أهيل املكان
و�إعادة ترميمه «وانتفا�ضته» كانت اخلطوة االوىل يف فكر مبدع وم�سرية مميزة
وفريدة من نوعها ت�سعى لت�أهيل ،و�إعادة بناء املجتمع الفل�سطيني ب�شكل كامل
و�شمويل .يف ذلك الوقت (يف �أوج االنتفا�ضة االوىل) كانت فكرة ترميم املباين
القدمية جديدة� ،سبقت العديد من املبادرات واملراكز التي تعنى الآن باحلفاظ على
املباين القدمية .ولكن عملية الت�أهيل و�أهميتها مل تكن لإعادة احياء مبنى مهجور
لتحويله �إىل متحف مثالً ،فلأهم هو الفكر الذي دعم و�صاحب �إعادة الت�أهيل
وهو ال�شيء اجلديد يف فل�سطني .فالبد من الت�شديد على �أن هدف املكان املرمم
هو توظيف وفتح جميع مرافقه ال�ستخدام املجتمع املحلي بجميع �أطيافه ب�شكل
فعال ويومي ،مما جعل من هذا املكان بارقة �أمل مل�ستقبل فل�سطيني م�رشق.
واملكان لي�س احلجر بل الر�ؤية التى حتث على الفعل والن�شاط .فر�ؤية دار الندوة
�أال وهي تفعيل دور ال�شباب ،كانت بداية البداية .فمنذ البداية كانت عملية
الرتميم مب�شاركة العديد من املجموعات ال�شبابية الفل�سطينية والأجنبية .فكان
من املهم بعث روح التطوع وامل�شاركة ال�شعبية الوا�سعة النتاج مركز جديد كدار
الندوة ،والت�أكيد على �أن هذه الدار هي نتاج عمل جماعي.

 )2املرحلة الثانية( 1999-1995 :الت�أ�سي�س)
يف � 28أيلول  1995افتتحت دار الندوة الدولية ر�سميا ،ر�سالتها كانت
وا�ضحة منذ البداية وهي «تعزيز ومتكني الفرد واملجتمع املحلي ب�شكل عام،
لأخذ دور فعال يف بناء م�ستقبله وجمتمعه» .وبالرغم من �أن الرتكيز بالدرجة
االوىل كان وما زال على قطاع ال�شباب والن�ساء( ،فلي�س من ال�صدفة مثال �أن
 %60من املوظفني هم ن�ساء «�شابة» ،يحتلون اعلى املراكز يف الهرم الوظيفي)،
اال �أن �شعار امل�ؤ�س�سة كان وال يزال «من املهد �إىل اللحد»� ،أي �أن دار الندوة
الدولية للجميع بغ�ض النظر عن اجلن�س والنوع والعمر واالنتماء والدين.
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تعود ت�سمية دار الندوة �إىل الزمن القري�شي وتعني« :املكان الذي
يجتمع به القوم للتباحث يف �أمور الهامة لالمة» ولكن مع ا�ضافة كلمة «الدولية»،
ات�ستعت الر�ؤيا لت�شمل الدار احلركة امل�سكونية برمتها.
هذه الفرتة �شهدت تغيرياً جذري ًا يف ال�سياق والتاريخ الفل�سطيني ،حيث
�أن ال�سلطة الفل�سطينية كانت قد ا�ستلمت بع�ض املدن ،ومنها بيت حلم ،ودار
الندوة كانت من امل�ؤ�س�سات القيادية امل�ساهمة وامل�شاركة يف عملية بناء جمتمع
مدين فل�سطيني �سليم وقوي من خالل طرحها للربامج التوعوية ور�ش العمل
الخ (الرتكيز بالأخ�ص على �رشيحة الن�ساء) ،ا�ضافة �إىل برامج اعادة انخراط
(مثل نادي اخلريجني) والذي القى جناح ًا باهراً تلك الفرتة الزمنية ،والذي �سعى
العادة دمج اخلريجني الفل�سطينيني اجلدد من دول خمتلفة بهدف وقف هجرة
العقول �أي�ضا.
ومتيزت هذه الفرتة �أي�ض ًا بربنامج ال�سياحة اال�صيلة ،الذي طرح يف
فل�سطني من قبل دار الندوة ك�أول برنامج لل�سياحة البديلة عام  ،1992ومن
خاللها توجت فل�سطني ولأول مرة بجائزة عاملية  »»1996! TODOلل�سياحة
امل�س�ؤولة اجتماعيا.
يف نهايات هذه احلقبة الزمنية ،بد�أت رحلة التو�سع لدار الندوة من ناحية
البنية التحتية واملوارد الب�رشية واملوازنة الت�شغيلية وعدد امل�ستهدفني والعالقات
وال�شبكات املحلية والعاملية .و�أهم الب�صمات التي وقعتها هذه الفرتة ،الور�ش
الفنية و»مركز الكهف للفنون احلرف» ،وتقدميه العديد من الربامج التدريبية يف
جمال احلرف اليدوية.
وما مييز هذه الفرتة الزمنية �أكرث هو ا�ستعادة قرابة  26دومن ًا من �أمالك
الكني�سة الإجنيلية اللوثرية يف بيت حلم ،لت�صري مقراً لكلية دار الكلمة ،وهو يف
موقع جغرايف اخر (جبل مرير) ،مما �سمح مل�ؤ�س�سة دار الندوة الدولية بالتو�سع
وبناء العديد من املن�شئات الأخرى.
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 )3املرحلة الثالثة:
« 2005-2000رغم الدمار ...خيارنا اال�ستمرار/االبتكار»...
رغم ال�صعاب خالل فرتة االنتفا�ضة الثانية ،واملتمثلة يف الدمار الذي �أحلقه
اجلي�ش اال�رسائيلي مبدينة بيت حلم (مبا يف ذلك مبنى دار الندوة الدولية) وغريها
من املدن .اال �أن دار الندوة ا�ستطاعت حتقيق العديد من االجنازات والنقالت
النوعية تعميق ًا لقيم وروح ور�سالة هذه امل�ؤ�س�سة .وحتديدا يف هذه املرحلة بد�أت
دار الندوة الدولية باالنت�شار والتغلغل يف املجتمع الفل�سطيني بن�شاطاتها املختلفة
واملتنوعة ،لت�أخذ ال�شكل الذي هي عليه الآن.
�شعار «رغم الدمار ...خيارنا اال�ستمرار/االبتكار »...كتب على عدد من
اليافطات والرايات واملطبوعات املتنوعة ،و�أهمها على باب دار الندوة الدولية
ومركز الكهف املدمر ،لتعك�س �سيا�سة حياة منافية لواقع م�ؤمل مغمو�س بالي�أ�س،
فجاءت هذه الر�سالة وما حملته من ب�صي�ص �أمل وبناء ،لتفر�ض واقع جديد
يتحدى ويقاوم من �أجل اال�ستمرارية واالبتكار يف ظل الدمار.
وت�أيداً مل�سرية «اال�ستمرارية والإبتكار» كانت بداية انطالقة �أهم التو�سعات
لدارالندوة وتكوين «ديارها» املتعددة  -التي باعتقادي ال مثيل لها يف �أي
م�ؤ�س�سة وطنية اخرى بهذه ال�رسعة.
 2000افتتاح مدر�سة دار الكلمة على جبل مرير

 2000ت�أهيل مبنى املدر�سة اللوثرية القدمية وانتقال االدارة اليها
 2003افتتاح م�رسح ومركز م�ؤمترات الدار
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الهدف من هذه اال�ستثمارات وامل�شاريع والدور املتعددة ،لي�س الهو�س
مب�شاريع البناء مثال ،فالفكرة كانت وا�ضحة منذ البداية هادفة للنهو�ض باالن�سان
واملجتمع الفل�سطيني وتعزيز دوره ب�شكل ايجابي وم�ستدمي ،والتعامل معه
ب�شكل �شمويل ،ومن خمتلف اجلوانب والنواحي .فلهذه طورت دار الندوة
ادوات وو�سائل خلدمة العقل/الفكر (التعليم الر�سمي وغري الر�سمي  -املدر�سة
والكلية/التعليم امل�ستمر) ،واجل�سد الب�رشي (ال�صحة اجل�سدية والذهنية/ال�صحة
املجتمعية) ،والأهم هو الروح/اجلوانب الروحانية (الثقافة  -الكهف والدار
ودار الندوة ون�شاطاتها املجتمعية املتنوعة) .هنا كان من املهم اتباع هذا النهج،
�أي «خلق حقائق �إيجابية على الأر�ض» ،بح�سب قول الق�س الدكتور مرتي
الراهب.
يف هذه املرحلة من عمر دار الندوة الدولية ،جاء االهتمام والرتكيز ب�شكل
جذري على الثقافة واملو�سيقى والفنون مبختلف انواعها (الب�رصي  -املرئي/
االدائي) ،لأن الثقافة مرتبطة بالهوية فهي الو�سيلة للتعبري عن الذات وتعطي
مالمح �شعب .فهي مقاومة مبدعة.
الر�ؤيا الثقافية املتبلورة يف كيان دار الندوة الدولية ،جاءت لربط االن�سان
الفل�سطيني مبثيله يف باقي �أنحاء العامل ولتو�صيل الرواية الفل�سطينية ،خا�صة يف
زمن العزلة الذي حتاول ا�رسائيل فر�ضه علينا« .،الثقافة هي فن التنف�س» ،هنا
�أقتب�س من الق�س الدكتور مرتي الراهب ،من �أحدى �أهم مقاالته باللغة االجنليزية،
بعنوان «الثقافة كفن للتنف�س».

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

ف�أ�صبحت دار الندوة عنوان مهم للثقافة يف فل�سطني ،خ�صو�صا ببناء م�رسح
ومركز م�ؤمترات الدار ،ومركز الكهف للفنون واحلرف ومركز بيت حلم لالعالم
وغريها ،فمرافق الدار وجتهيزها �أتاحت ملثل هذه املكانة الثقافية.

 2004اعادة ترميم وافتتاح نزل �أبو جربان

�أردت �أن �أبرز هنا مثالني قويني لإعطاء فكرة وا�ضحة ومعربة على هذه
الفرتة:

 2003افتتاح مركز بيت حلم لالعالم
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 )1املالك/الزجاج :من جتربة الدمار واالجتياح اال�رسائيلي لبيت حلم عام
 ،2002مت جمع �شظايا الزجاج املك�رس لعمل «مالك» بوا�سطة Stained
 ،Glass Techniqueوهو من اهم عالمات االمل والعدل وال�سالم.
والن�ساء الذين عملن به �أ�صبحن االن ن�ساء �أعمال ناجحني ،فاقت�صاديا
ا�ستطاعوا مللمة �شظايا وفتات حياتهم وو�ضعها يف قالب جديد� .أي�ضا هذا
العمل له قيمة بيئية وجمالية من ناحية �إعادة ت�صنيع زجاج واملخ�ص�ص الآن
لأغرا�ض فنية.
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هذه الر�ؤية هي فريدة من نوعها ،ن�ضجت بن�ضوج الو�سائل وامل�ؤ�س�سات،
لتقول االن وب�صوت عال كله ثقة «لتكن لنا حياة ولتكن �أف�ضل»( .م�أخوذة من
اجنيل يوحنا  10:10بحيث كتب« :و�أما �أنا فقد �أتيت لتكون لهم حياة وليكون
لهم �أف�ضل».
وهذا الفكر والر�ؤية املبدعة ترى ب�أنه من املمكن يف فل�سطني التحول من
جمرد م�شاهد/ة للحدث �إىل �صانع/ة للحدث ،من فكرة اننا «�ضحية» �إىل �أنا�س
«ذوي ر�ؤية» ،ومن مرحلة االنتظار �إىل العمل على خلق واقع جديد ،ومن
«االنفعال» �إىل «الفعل» .اال�سرتاتيجية املتبعة متعددة امل�ستويات ،تبد أ� بالفرد
�أوال ،ومن ثم كالدومينو للمجتمع بكافته .فر�سالة ديار هي «نحن نبني وطناً...
نعلي دياراً ...حجراً حجراً ...وب�رشاً ب�رشاً ...وداراً تلو الدار.»...

 )2اجلداريات :دار الندوة الدولية رمبا كانت �أول م�ؤ�س�سة قامت مبواجهة
اجلدار بطريقة مبدعة فنية عام  ،2003وذلك عن طريق ر�سم جداريات
على اجلدار العن�رصي .وكان هذا قبل الفنان ( )Banskyالذي ر�سم
جداريته على اجلدار .حيث قمنا با�ستقبال  3فنانني من املك�سيك و�أتيحت
لهم الفر�صة للر�سم يف مدن خمتلفة منها بيت حلم ،قلقيلية ،وابو دي�س حتت
م�رشوع (.)Defacing the Wall

والهدف كان وما زال الت�أثري ب�شكل جذري يف املجتمع ،واعي لهويته
ومرتبط ب�سياقه وجذوره ،مرن قادر على التحليل والتفاعل مع العوامل املتغرية
حوله.

 )4املرحلة الرابعة - 2006 :الآن (مرحلة امل�أ�س�سة الكاملة والن�ضج)

وهذا الت�أثري والر�سالة والر�ؤية تبد أ� وا�ضحة يف �شتى القطاعات واملجاالت
على امل�ستوى املحلي ،االقليمي والعاملي.

�شهدت هذه الفرتة يف ال�سياق الفل�سطيني ،مرحلة انتخابات املجل�س
الت�رشيعي واالنق�سام الداخلي وت�صاعد املمار�سات اال�رسائيلية واجلدار وم�صادرة
االرا�ضي .هذه الفرتة ات�سمت بال�شعور بالي�أ�س ،والإفتقاد للحلول اجلذرية
فال�سالم بعيد الأمد .هذه املرحلة �شهدت ركوداً اقت�صادياً .واالهم هنا هو
ال�شعور بغياب الر�ؤية مل�ستقبل �أف�ضل متجدد الأفق ،فاالن�سان مقيد.
يف هذه الفرتة الزمنية ن�ضجت الأدوات والو�سائل التي عملت دار الندوة
الدولية على العمل بها و�صقلها عرب الع�رش �أعوام املا�ضية ،وهي التعليم ،الثقافة
والفنون الخ ،...لتكون كلية دار الكلمة اجلامعية للفنون والثقافة.

وهنا بع�ض الأمثلة
برنامج �أجيال ،فكرته �أن كبار ال�سن قادرين على امل�ساهمة بن�شاط والعطاء
يف بناء هذا املجتمع والتعلم امل�ستمر� .أي ان دورهم ال ينتهي عند و�صولهم �سن
ال�شيخوخة ،بل بالعك�س .هذا الربنامج �ساند امل�سن ومكنه و�أعد له العديد من
الربامج والن�شاطات كانتاج الكتب وامل�رسحيات والريا�ضة والدورات التعليمية
الخ...
الربامج ال�شبابية املتعددة ،التي ت�سعى لبناء قيادات �شبابية وت�شجيع ال�شباب
وال�شابات على امل�شاركة املدنية الفعالة يف حميطهم وجمتمعهم كربنامج «القيادات
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ال�شابة» والتي انبثق منها «م�رسح ديار الراق�ص» ،االول من نوعه يف مدينة بيت
حلم ،وهو م�رسح راق�ص مبني على دمج التاريخ ال�شفوي الفل�سطيني املتمثل
بالدبكة الفل�سطينية بامل�رسح املعا�رص .وكذلك «فريق ديار الن�سوي الريا�ضي» الذي
يربز قيادات ن�سوية من خالل ريا�ضة كرة القدم والكرة الطائرة.
برامج امل�شاركة املدنية ،الذي يدرب العديد من القادة ال�شباب من خمتلف
املناطق على طرق جديدة لتعليم املنهاج املدين والوطني ،وتزويدهم بو�سائل
تعليمية جديدة مميزة مبا يف ذلك ال�سمعية والب�رصية ،وذلك لتوعية ال�شباب
وحتفيزهم على امل�شاركة والت�أثري يف حميطهم مبا�رشةً.
برامج تخ�ص املجتمع امل�سيحي الفل�سطيني ،العطاءه من جديد دور قيادي يف
املجتمع الفل�سطيني وتخفيف ظاهرة الهجرة ،باال�ضافة �إىل ا�صدار درا�سات
حديثة عن «واقع امل�سيحيني يف فل�سطني» ،ويف حتت هذا االطار �شاركت دار
الندوة يف انتاج ودعم وثيقة «وقفة حق».
برامج التعليم امل�ستمر ،الذي وفر عدد من التدريبات يف جماالت خمتلفة،
لآالف من �أفراد املجتمع املحلي.
تكونت �سل�سلة م�ؤمترات «بني الثقافات» والتي تعنى بق�ضية ارتباط الهوية
بال�شعب والأر�ض وكيفية اعادة ت�شكيل جمتمعات تعي�ش يف �أوقات �أزمة .و�أي�ضا
�إقامة م�ؤمترات �إقليمية ودولية يف الكثري من دول العامل.
ومن هنا انطلق برنامج «الدين والدولة» ،على امل�ستوى االقليمي ليعالج ق�ضية
العالقة ما بني االثنني خللق ظروف �أف�ضل لل�شعوب يف هذه املنطقة.

�أخريا �إ�سمحوا يل �أن �أ�شري �إىل ق�صة النجاح هذه ببع�ض الأرقام:
 من مكتب الق�س القدمي مب�ساحة ال تتعدى  35مرت ُا مربع ُا يف عام � 1995إىل
 20000مرتاً مربع�أ حالي�أ ،وهذا لي�س �أخر امل�شوار بالطبع.
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 مكتب قدمي وكر�سني وطاولة والة طابعة قدمية وميزانية ال تتعدى  $327يف
عام � 1995إىل م�شاريع مت تنفيذها وبنائها مبا يقارب ال 25مليون دوالر.
 من موظف  1يف � 1995إىل �أكرث من  115حالي�أ ،وهذا العدد ال ي�شمل
الكثري من الفنانني وغريهم.
 من �أقل من  1000زائر ومنتفع عام � 1995إىل ما يتعدى �سنويا 60000
زائر ومنتفع.
 ومن م�ؤ�س�سة غري حكومية �صغرية �إىل كلية جامعية معتمدة للفنون والثقافة
متنح درجة البكالوريو�س يف  6يرامج وثمان درجات دبلوم متو�سط بالإ�ضافة
�إىل برامج الدبلوم املتخ�ص�ص.
هذا الإجناز كان ال ميكن حتقيقه �إال بف�ضل اهلل �أوال وبر�ؤية وجهود والن�شاط
الد�ؤوب للق�س الدكتور مرتي الراهب.
وباخلتام فان العمل بداية مع دار الندوة الدولية ،والآن مع كلية دار الكلمة
اجلامعية وذراعها املجتمعية ديـار مبني على �أ�سا�س ميكن تلخي�صه ببيت �شعر
ملحمود دروي�ش من ق�صيدة «�أنت منذ الآن غريك»
الهوية هي :ما نورث ،ال ما نرث ،ما نخرتع ال ما نتذكر ،الهوية هي ف�ساد
املر�آة التي يجب �أن نك�رسها كلما �أعجبتنا ال�صورة.
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امللحق رقم 4
أرغن كنيسة امليالد
عظة للق�س د .مرتي الراهب
«ولدت يف مدينة برلني ،عا�صمة الإمرباطورية الأملانية عام  ،1892فلقد
جمعت �أخ�شابي من �أ�شجار البلوط املنت�رشة يف �ضواحي املدينة ،كما و�صنعت
�صفاراتي يف �أحد �أ�شهر امل�صانع الأملانية وتدعى  … Dinseومنذ اليوم الأول
لوالدتي كنت كالطفل املدلل ،فبالرغم من �صغري ،وبالرغم من وجود العديد
من �آالت الأرغن الأكرث كرباً وحجم ًا وثمناً� ،إال �أنني نلت قدراً كبرياً من العناية
واالهتمام وحظيت باحرتام لي�س من بعده احرتام ...وعندما ت�ساءلت عن �رس
هذا االهتمام العجيب ،قيل يل ب�أنني �إمنا �صنعت لأعزف يف مدينة بيت حلم ،مهد
امل�سيح الرب ،يف كني�سة جديدة ،مل تد�شن بعد ،ولطائفة �إجنيلية عربية فل�سطينية..
ولكن يف الإمرباطورية العثمانية… كان هذا �صعبا علي� ،إذ مل �أكن �أفقه �شيئا
يف ال�سيا�سة ،كان عاملي هو برلني ،هناك �سكن الإمرباطور وليم الثاين ،وكانت
مدينة برلني ت�شهد حركة عمران وا�سعة ،حيث �شيدت الق�صور و�شقت ال�شوارع
العري�ضة والطويلة وزرعت على �أطرافها الأ�شجار البا�سقة ،وظن اجلميع �أن برلني
�إمنا ت�شاد لتبقى… ويف �صباح �أحد الأيام الباردة� ،إذ بي �أفاج أ� بعمال امل�صنع وهم
يفككونني قطعا ..قطعا و�إربا�..إربا ،ي�ضعونني يف �صناديق خ�شبية كبرية ،ثم
يغلقون علي ،ثم يحملونني على ظهورهم ،ي�ضعونني من بعدها على عربات
تنقلني �إىل مكان ،قيل يل �أنه خط ال�سكة احلديدية… عربات حديدية ت�سري على
ق�ضبان طويلة ،ال بقوة �إن�سان وال حيوان ،بل بقوة الفحم الذي يحرق ،فقد
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قيل يل ب�أن هذا هو اخرتاع الع�رص ،اخرتاع �سيغري وجه التاريخ… �آخ...كم
كان مزعجا اجللو�س يف ذلك القطار… وكم كانت �صوت �صفارته نا�زشا لأذين
اللتني تعودتا الإيقاع ال�سليم...
ق�ضيت �أياما وليايل ،قطعت اجلبال وال�سهول لأ�صل من بعدها �إىل مدينة
يقال لها البندقية ،مدينة �شيدت على املياه… هناك مت �إنزايل و�سمعت النا�س
من حويل يتكلمون لغة غريبة ،مل تكن الأملانية التي اعتدت �سماعها… ق�ضيت
هناك �أياما وليايل� ،أنتظر و�صول ما ي�سمى بال�سفينة ،اخرتاع �آخر من اخرتاعات
الإن�سان ،اخرتاع قدمي ولكن كان قد جدد ،فاجتمعت هذه ال�سفن تنقل الب�ضائع
من بالد �إىل بالد… و�أخريا جاء اليوم املن�شود ،حطت ال�سفينة يف البندقية،
فحملني احلمالون �إىل ظهرها ،و�سمعت �صفارتها تنطلق ومن ثم رحنا نعوم
على املياه… وانتابني اخلوف ال�شديد ،فقد قيل يل �أن دوار البحر خميف ومزعج
وهو كذلك ،خا�صة عندما كانت الأمواج ت�رضب بنا مينة وي�رسة ،فرحت �أ�صلي،
وظننت �أنني لن �أ�صل �إىل مق�صدي بل �س�أدفن يف رحم هذه ال�سفينة الإيطالية...
ولكن لطف اهلل بنا ،و�سمعت �أ�صوات الركاب وهم يهتفون ب�أنهم راحوا يرون
�شواطئ فل�سطني ،وب�أن الفرج قريب ،ولكن قبل الياب�سة بقليل توقفت ال�سفينة،
وملا �س�ألت عن ال�سبب قيل يل �أن ميناء يافا كثري ال�صخور فال تقدر ال�سفن الكبرية
على االقرتاب منه .و�صعد �إىل ال�سفينة رجال اجلمارك الأتراك ،راحوا يفت�شون
الب�ضائع ،وراحوا ينكلون بالركاب طمعا ببخ�شي�ش (ر�شوة نقدية) ،وراحوا
يتحججون ب�أن �صفارات الأرغن كالبنادق ال ي�سمح ب�إدخالها �إىل فل�سطني…
فحتى ذلك الوقت مل يكن قد دخل فل�سطني �إال �أرغن واحد ووحيد...
على كل حال وبعد �أخذ ورد ومد وجزر ،وبعد �أن دفع القبطان بخ�شي�شا
للأتراك� ،أنزلوين من عن ظهر ال�سفينة و�أركبوين يف قارب �صغري وجاءوا بي �إىل
ميناء يافا ،مدينة �صغرية قيل يل �أنها عرو�س البحر ،ر�أيت باعة ال�سمك منت�رشين
هنا وهناك ،كما ر�أيت املرتجمني ينتظرون �أن ي�ست�أجرهم �أحد للرتجمة…

�أرغن كني�سة امليالد

313

فموظفو اجلمارك كانوا من الأتراك العثمانيني ،وقيل يل �أن لغة البالد الر�سمية
هي الرتكية� ،أما عامة ال�شعب فكانوا يتكلون لغة �أخرى وقيل يل �أنها العربية…
رحت �أ�سرتق ال�سمع لأعود �أذين على هذه اللغة التي بها �سي�سبح اهلل يف الكني�سة
التي �س�أن�صب فيها ..غري �أن هذه اللغة مل تعجبني كثريا ،فقلت يف نف�سي :ال
بد و�أن الزمن �سيجعلك تتعلمها وتفهما وتتذوقها .على كل حال ،حملوين
مرة �أخرى وو�ضعوين على عربة جترها اخليول ،وراحوا يجوبون البالد…
كان الطق�س حارا ،مل �أتعود عليه ،ومل تكن �صفاراتي قد تعودت عليه� ،شعرت
بالزكام… ولكن كانت املناظر خالبة ،ف�سهول خ�رضاء و�شم�س م�رشقة و�سماء
زرقاء ،ولكن كان وا�ضحا �أن البالد فقرية ،فالقرى بائ�سة تكاد ال ترى فيها
عمران .قيل يل �أن حكم الأتراك للبالد لأربعمائة �سنة قد �أذلها ،و�أن ال�رضائب
قد �أفقرت املزارعني … وبعد م�سرية يوم و�صلنا �إىل خان يقال له ،خان باب
الواد… هناك ا�سرتحنا ،وبتنا الليلة… ويف اليوم التايل عزمنا الرحيل ،ولكنني
فهمت �أن الطريق من باب الواد �إىل القد�س حمفوفة باملخاطر .فهي �أوال طريق
جبلي وعر ،واحلمولة كبرية على اخليل ،ال نعرف �إن كنا �سن�صل قبل غروب
ال�شم�س… و�إن مل ن�صل فقطاع الطرق كثريون ،وكان �أ�صحاب اخليل يخافون
�أن يباغتهم �شيخ يقال له �أبو غو�ش ،عرف ببط�شه وبقطع الطريق على امل�سافرين،
ينهب ثرواتهم… خاف اجلميع علي… وخافوا �أن تقطع �أخ�شابي لت�ستعمل
لإ�شعال نار ،لقهوة ال�شيخ الغريب ،و�أن تنهب �صفاراتي وت�ستخدم ل�رضب
الأ�رسى واملتهمني… ولكن قيل يل ب�أن ذلك ال�شيخ كان ال يتعر�ض لإجنيليني
ب�سبب هدية كان املطران غوبات الأ�سقف الإجنيلي الثاين يف البالد املقد�سة قد
منحه �إياها… وفعال مررنا من قرية �أبو غو�ش ب�سالم ،و�صعدنا اجلبل الأخري
لرنى من بعيد مدينة القد�س… �سمعتهم يغنون ويرتلون لها يف برلني ،فظننتها
�أكرب بكثري ،و�أجمل بكثري ،حتى قبتها كانت باهتة اللون ،ومل �أرى يف ف�ضائها
الكثري من الكنائ�س فتعجبت… وقلت يف نف�سي … هل من املمكن لبيت حلم
�أن تكون �أكرث بهاء ..و�أعلى �ش�أنا  ..وتابعنا امل�سري…
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بعك�س انطباعاتي عن القد�س ،فقد ر�أيت بيت حلم �أكرب مما توقعت… فنحن
نرتل دائما عن بيت حلم ،القرية ال�صغرية .ولكنني فوجئت �أن عدد �سكانها قد
جتاوز الأربعة �آالف ،كما وكانت بها حركة عمران رائعة ب�سبب الإر�ساليات
امل�سيحية الأوروبية التي انت�رشت هنا وهناك على �أطراف املدينة…

م�شاكل يف التنف�س ،ففي القدمي ..القدمي كان ال�شباب ي�صعدون �إيل لينفخوا
يدويا يف رئتي الهواء كي �أ�ستطيع التنف�س وال�صفري ،ولكن ومع مرور الوقت
تراجعت حالتي هذه ،ف�أتوا يل بطبيب �أملاين ،قال �أن هناك حمركا كهربائيا ال بد
و�أن يربط بي في�ضخ الهواء �آليا �إىل رئتي… فربطوين به… وحت�سنت حالتي كثريا،
�إال �أنني عدت وانعك�ست و�صار اجلمهور يالحظ تدهورا يف حالتي ال�صحية،
فقد خ�شن �صوتي بل ومع مرور الزمن �أ�صبح �صوت ال�شهيق والزفري �أعلى عندي
من �صوت الرتنيم ،فقلت يف نف�سي… ما الفائدة ،لقد خدمت هذه الطائفة ملائة
عام ،فاركن وا�سرتح ومن يف �أمان…».

هنا قاطعت الأرغن قائال «�إن ق�صتك مثرية ،ولكن �أخ�شى �أن مفهومك عن
الوقت يختلف عن مفهومنا اليوم ،فلقد ع�شت �أنت يف زمن كان الق�س اللحام
يعظ بها مدة �أربعني دقيقة دون �أن ي�صيب الطائفة ملل �أو كلل… كما وكان
احلكواتي يجمع النا�س يق�ص عليهم ق�ص�ص �ألف ليلة وليلة ل�ساعات طويلة ،دون
�أن يبدوا حراكا…

وهكذا �صار ،فلقد انزويت على نف�سي وانطويت على ذاتي وع�شت
وحيدا ،مل يزرين فيها �أحد بل راح الغبار يتكاثف علي رويدا ..رويدا ،وقلت يف
نف�سي ال بد �أن ي�أتي يوم يظن الق�س ب�أنك قد �أ�صبحت عبئا على الكني�سة وم�صدر
�إزعاج فيتخل�ص منك فتنتهي ق�صتك يف املزبلة…

كما وكانت الكني�سة التي و�ضعت فيها ،كني�سة امليالد ،من �أجمل كنائ�س
البلد بل واملنطقة برمتها ،ولكن ما �أحزنني هو قلة �أعداد الطائفة والتي بلغت
الأربعني ع�ضوا فقط بقيادة الق�س  Butcherوالذي كان ي�سمونه بالعربية
«اللحام» وهي الرتجمة العربية ال�سمه».

ولكن يف ع�رص التلفاز الو�ضع تغري… فالعظة �أ�صبحت ق�صرية تدوم لع�رش
دقائق فقط ،ف�إذا �أكملت ق�صتك على الوقع ذاته� ،أخ�شى �أن تظن الطائفة ب�أن
ق�صتك �ست�صبح كامل�سل�سالت املك�سيكية ،ال من حلقتني بل من مائة حلقة
وحلقة ،فهل ب�إمكانك االخت�صار…».
قال« :وماذا تريد �أن تعرف عني…»
قلت« :خربين عن رحلتك الأخرية �إىل الواليات املتحدة…
فلقد ولدت يف �أوروبا ،ون�ش�أت يف �آ�سيا ،وقمت برحلة �إىل �أمريكا وال
�أظن �أن الكثري من �أبناء جلدتك قد مروا بالتجربة ذاتها…»
قال« :بال�صواب نطقت… لقد غريت تلك الرحلة حياتي برمتها…
لقد كانت حياتي �صعبة… وع�شت مبر�ض مزمن يف رئتي ،بل كان عندي

ولكن ويف �أحد الأيام زارين طبيب �أمريكي قال ب�أن هناك �أمال يف �شفائي
ولكن الأمر مكلف… ورزقني اهلل بالعديد من املتربعني الذين جعلوا مما تي�رس
لهم لينفقوا على عملية قيل يل �أنها �ستعيد ال�شباب يل… وفعال ففي �شهر �شباط
من عام 2000م جاء الطبيب و�رشحني �إىل قطع ،ودفنت يف �صناديق نقلت
بوا�سطة �سفن حديثة لي�ست كتلك التي جئت بها فل�سطني ،فنقلت من ميناء
حيفا �إىل ميناء بو�سطن ،ومن ثم بناقالت �رسيعة وعمالقة �إىل والية مني�سوتا
حيث و�ضعت يف مزرعة بل معمل وهناك �أجريت يل على يدي جراح يدعى
روالند من عائلة روت�س ،عملية جراحية ا�ستمرت زهاء �ستة �أ�شهر ،حيث
�أ�صلحت �صفاراتي القدمية اخلربة ،وزرعت يل �أع�ضاء جديدة كثرية ،ونلت حياة
جديدة… و�أ�صبحت يف ليلة و�ضحاها ،خاليا ج�سدي تعمل بالتقنية الرقمية،
وهي تقنية القرن احلادي والع�رشين…
جرى دم جديد يف عروقي وكان اهلل قد كتب يل �أن �أعي�ش قرنا �آخر…».
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وهنا ر�أى الأرغن يف عيني فرحة ممزوجة باحلزن ،فقال يل�« :أنا �أفهمك…
ف�أنت تفرح معي ب�أنني قد جتددت ،كما يفرح الأب مع ابنه ال�ضال الذي كان
ميتا فعا�ش ،وكان منزويا فانتع�ش…
ولكنني �أفهم حزنك… رمبا تود لو كان ب�إمكان الطب الب�رشي �أن يزرع
يف الإن�سان خاليا رقمية فيعيد له �شبابه…
بل ال تت�صور يا بني ما يدور �أحيانا كثرية يف خميلتي… دوري �صعب
ودعوتي لي�ست بال�سهلة … �أن �أعزف لطفل وليد جديد يوم معموديته «يا رب
طفل قد �أتاك »...و�أن �أعزف له يوم زواجه «�أح�رض هنا يا ربنا…» ومن ثم
�أعزف له يوم دفنه «�أمكث معي يا �سيدي…».
لي�س �سهال �أن تتعود على �أنا�س ،حتبهم ،ومن ثم تفارقهم… ولكن هذه �سنة
احلياة ،و�أعزي نف�سي بالقول ب�أن عزيف وترنيمي �إمنا يريحان النف�س ويدخالن
�إليها ال�رسور…».
قلت« :هلل درك… فنحن الآن على �أبواب عام جديد ،وقد رحت تتحدث
عن املوت…».
قال« :من ال يفهم املوت ،ال يعرف احلياة …».
قلت« :حدثني عن �أ�صدقائك ..هل كان لك �أ�صدقاء كرث…».
وهنا �صمت الأرغن قليال� ،أخذ نف�سا عميقا وك�أنه راح يرجع مبخيلته �إىل
حياته القدمية ليتذكر ،ومن ثم قال يل:
«لقد منحني اهلل �أ�صدقاء كثريين� ،أخل�صوا يل كل الإخال�ص».
بل �إن حياتي من دونهم هي هباء لي�س �إال… قلت�« :أنا �أعرف �أن ال�صداقة
�أمر �شخ�صي ،قد ال تريد �أن تتحدث عنه عالنية ».قال« :ال بل دعني �أحدثك
باخت�صار عن بع�ض اللحظات التي ال تن�سى يل مع �أ�صدقائي…
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فهنا ومع �صوت �صفاراتي ثم نظم العديد من الرتانيم التي ترمنونها دون �أن
تعرفوا تاريخها… ا�س�ألوين �أحدثكم…
فال �أن�سى مثال الفرحة التي غمرت املرحوم الق�س داود قربان عندما نظم
ترنيمته امل�شهورة:
«يا نف�س قومي بالعجل ها قد بدت �شم�س ال�صباح
خلي التواين والك�سل وا�سعي �إىل رب ال�صالح»
لقد �رصخ وهو يعزف على �صفاراتي وجدتها …وجدتها ،وك�أن املرحوم
يزورين كل يوم يف ال�صباح الباكر ،وك�أن اليوم ال يحلو له بعيدا عن �أنفا�سي…
بل وهل تعرف �أن هذا الق�س بعينه كان قد نظم يف هذه الكني�سة وعلى �أنغامي
ترنيمته امل�شهورة:
«كنت �أ�سريا يف الأنام والعدل قا�ض بالق�صا�ص
ففكني فادي الأنام وقال يل نلت اخلال�ص…
وينق�صني الوقت كي �أحدثك عن ترانيم الق�س �سعيد عبود ،ووديع خوري
و�إبراهيم مطر ووديع عطا ،و�إن ن�سيت فلن �أن�سى املرحوم توفيق �رسور خا�صة
بجوقته الرنانة يف �أ�سبوع الآالم ،وال جوقة �أبواقه الرخيمة �صباح عيد القيامة.
وماذا �أقول عن املرحوم فهمي الهوا�ش وكر�ستا ن�رصاهلل� ،أو عن الأ�ستاذ ميخائيل
زبانة �أو فهد �أبو غزالة� ،أما �صديقي احلايل والأكرث �إخال�ص ًا فهو الأ�ستاذ جورج
�أبو دية».
قلت« :هلل درك يا �أرغن ..ق�صتك جميلة ت�شد لها النفو�س ،ولكن وقد
�أو�شكت العظة على االنتهاء ،هل من ن�صيحة يف �صباح هذا اليوم الأول من
ال�سنة اجلديدة ،هل من ن�صيحة ت�سديها �إلينا؟».
مل يتوان الأرغن ،بل نظر �إيل متفح�صا �إن كنت �س�أعمل بن�صيحته ،وقال يل
من دون تردد:
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«احلياة غنوة…احلياة غنوة ،قد متلأها بالبكاء والعويل ،و�أعرف �أنكم
مع�رش القوم الفل�سطيني حتبون البكاء على الأطالل ،وكما يقول املثل الدارج،
«ال يعجبكم عجب وال �صيام يف رجب» .ولكن احلياة غنوة «ب�إمكانك �أن جتعل
منها كابو�سا … �رصاعات زوجية يف ال�صباح وامل�ساء ،م�شاحنات وخما�صمات
مع الأهل والأ�صدقاء ،كراهية وبغ�ضاء ،عبء وحرب و�صدام… ولكن احلياة
غنوة» ت�ستطيع �أن جتعل �أنغامها حلوة� ،أنت العازف و�أنت الناظم ،و�أنت
املاي�سرتو.
	�أنت تتحكم بزمام الأمور… �إذا مل يعجبك اللحن القدمي� ،إجل�س و�أكتب
حلنا جديدا…
ودعني �أنهي بن�صيحة ثانية:
	�أكرث من الرتنيم … فالرتنيم يجدد قوة الإن�سان� ،إذا كنت فرحا فرتمن… و�إن
كنت مغرما ف�ست�صفر… ولكن �إن كنت حزينا ،وحيدا ،مري�ضا ،خائفا ،حائرا،
حمتاجا ،تعبا فرتمن �أي�ضا… فالرتنيم هو �رس احلياة… لذلك فالأبدية �سنق�ضيها
بالرتنيم ال جتعل �شيئا يف الدنيا ي�سلبك ترنيمك… بل اجعل من حياتك ترنيمة
�شذية».
وتركته وكلماته تطن يف �أذين…
«ال ت�سمح ب�أن ي�سلبك �أحد ترنيمتك…».
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