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مقدِّمة

لماذا يا رّب؟

كنت يف زيارة اإىل اجلزائر مع بدء ثورة اليا�سمني يف توُن�ص. وبينما 

يونيو/حزيران  التحرير يف 30  ميدان  الغفرية متلأ  اجلماهري  كانت 

ا اإىل �سا�سة التلفاز. ومع بدء الأزمة 
ً
ر

َّ
ة م�سم

َّ
كنُت يف كوريا اجلنوبي

ا من 
ً
ة كنت يف الوليات املتَّحدة...و�سواء كنُت بعيًدا اأم قريب

َّ
ال�سوري

ى الزمان  مكان الأحداث اجلارية، كانت اأفكاري وم�ساعري تتعدَّ

والكرامة،  ة 
َّ
ي
ِّ
احلر َين�ُسدون  الذين  اأولئك  مع  لتتماهى  واجلغرافيا 

الر�سا�ص ودويُّ  اأزيُز  ي�سلُب  والذين  العي�ص،  يعانون �سظَف  ومن 

املدافع نومهم، ف�سًل عن الذين غابت عنهم ابت�سامة ر�سيع. ويف 

َدَمني  و�سَ واخلراب،  الدمار  راَعني هول  �سوريا،  اإىل  زيارة يل  ل  اأوَّ

 �سور ال�سهداء متلأ ال�ساحات وال�سوارع يف املدن والقرى.
ُ
منظر

 ،
ّ

العربي ب�سرقنا  تع�سف  التي  ة 
َّ
املاأ�ساوي الأحداث  هذه   

ِّ
يف خ�سم

اأيَّ  م�سى  فيما  اأُِعرها  مل  كثرية  اأ�سئلة  ذهني  اإىل  تتوارد  بداأت 
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وحتوُز  ُتِق�صُّ م�سجعي  باتت  اأ�سئلة  بايل.  على  تخطر  اهتمام، ومل 

اهتمامي. كانت هذه الأ�سئلة لي�ست اأ�سئلتي فح�سب، بل اأ�سحت 

 ،
ُّ

اجلامعي ال�سباب  يطرحها  ال�ساغل،  و�سغلهم  النا�ص  اأ�سئلة 

اأ�سئلة من قبيل:  ة، وامللحد. وهي 
َّ
التقي والعامل الكادح، واملوؤمنة 

والدمار؟ القتل  با�ستمرار  اهلل  ي�سمح  كيف  العنف؟  ملاذا 

و�سع اأحدهم على �سفحته على الفي�سبوك هذه الكلمات:

ه ل يريد! ي�ستطيع اهلل هداية كلِّ الب�سر ولكنَّ

ه ل يريد! ي�ستطيع اهلل اإطعام كلِّ اجلوعى والفقراء ولكنَّ

ه ل يريد!  من هذا العامل ولكنَّ
ِّ
ي�ستطيع اهلل حمو ال�سر

ه ل يريد! ي�ستطيع اهلل حتقيق العدالة وامل�ساواة ولكنَّ

لت  �سلَّ واإيقاف  الدماء  هذه  كلِّ  اإيقاف  اهلل  ي�ستطيع 

يريد! ه ل  ولكنَّ ال�سلم  واإحلل  الدم 

فهل من حاجة اإىل ال�سيطان يف وجود اإلٍه مثل هذا؟

اهلل’’...(  )‘‘ي�ستطيع  اهلل  قدرة  م�ساألة  الكلمات  هذه  تتناول 

دة  ه ل يريد’’...(، وهي اأمور �سعبة ومعقَّ و�سلحه ورغبته )‘‘ولكنَّ

 يف هذا العامل، 
ِّ
اإىل حدٍّ بعيد. فاإذا كان يف ُو�سع اهلل اإيقاف ال�سر
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انت�سار  اإىل   
َّ
ال�سر اأنَّ  للكثريين  يبدو  وملاذا  ؟ 

ّ
ر ال�سَّ  

ُّ
ي�ستمر فلماذا 

وملاذا؟ بال�سرور؟  اهلل  ي�سمح  اندثار؟ هل  اإىل   
َ
واخلري

باأن يحفظ  اهلل  ِعِد 
َ
ي اأمل  اأخرى كثرية مثل:  اأ�سئلًة  اأنَّ هناك  كما 

املوؤمنات واملوؤمنني به؟ فلماذا ُيقتل بع�سهم وينجو بع�سهم الآخر؟ 

�سن�ساهُد  متى  الأو�سط؟  ال�سرق  يف  ة 
َّ
الديني ات 

َّ
ي الأقلِّ م�سري  ما 

؟
ّ

احللقَة الأخرية من م�سل�سل الرعب واخلوف؟ اإىل متى يا رب

م عن ُبعد واأحاول اأن اأجد اإجابات عن  كنت اأم�سك جهاز التحكُّ

اأخرى، ولكن  اإىل  ة 
َّ
تلفزيوني ة  ل من حمطَّ بالتنقُّ بع�ص هذه الأ�سئلة 

من  الإجابات  ي  تق�سِّ حماولة  اإىل  جلاأت  بالف�سل.  حماولتي  باءت 

خرباء واأ�سدقاء، ولكن مل تكن هذه املحاولة اأف�سل بكثري من الأوىل. 

فجاأة وجدت نف�سي منَجِذبًا اإىل كتاب قدمي، وت�ساءلت: هل ي�ستطيع 

ى عليه الزمن اأن ي�ساعدين يف القرن احلادي والع�سرين؟  كتاب عفَّ

هل جالت اأ�سئلة مثل اأ�سئلتي يف فكر كاتب ذلك ال�سفر؟ هل وجد 

وق  وق، فاأ�سحى حبقُّ اإجابات �سافية؟ هنا بداأت رحلتي مع �سفر حبقُّ

هل  ة: 
َّ
مر من  اأكرَث  يل  قالت  ابنتي  اإنَّ  حتَّى  يل،  ا 

ً
حميم �سديًقا 

وق، بل  اأتكلَّم عن حبقُّ اأن  اأريد  ثانية؟ ل  وق  �ستكلِّمنا عن حبقُّ

وق وت�ساوؤلته، علَّ  اأن يكلِّمنا اهلل جميًعا بوا�سطة معاناة حبقُّ اأرجو 
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الرجاء يعود من جديد اإىل القلوب امل�ستاقة اإليه.

 Reformed( امل�سلحة  ة 
َّ
الإجنيلي اللهوت  ة 

َّ
ي كلِّ اأ�سكر  اأن  اأودُّ 

الفر�سة يل  فلوريدا لإتاحة  اأورلندو،  Theological Seminary( يف 

و�سكري  الكتاب.  هذا  للرتكيز على  وُمنِتًجا  مريًحا  وقًتا  لأم�سي 

 
ِّ

املبدئي الن�صِّ  مبراجعة  م 
َّ
تكر الذي  الدكتور غ�سان خلف   

ِّ
للق�ص

مل�ساركتها  لوقا  نهلة  والدكتورة  اءة،  البنَّ الأفكار  وتقدمي  للكتاب، 

اأوفري  بال�سكر  واأخ�صُّ  ة. 
َّ
ال�سوري املعاناة  ة من عمق 

َّ
واقعي بق�س�ص 

ا، 
ً
اآخر ولي�ص  ا 

ً
واأخري الكتاب.  هذا  ن�سر  لقبولها  والن�سر  للطباعة 

اإ�سحق  ازدهار  ة 
َّ
الت�سكيلي انة  الفنَّ عمري  ل�سريكة  ا  جدًّ  

ٌ
�ساكر اأنا 

قلب  يف  اختلج  ا 
َّ
عم  

ِّ
تعرب لوحاٍت  بخم�ص  الكتاب  لتجميل 

وق، وما يختلج يف نفو�سنا اأي�ًسا. وقد اأُ�سيفت مقابل كلِّ لوحٍة  حبقُّ

وق. فلطاملا كان الفنُّ  ِفقرٌة ب�سيطة ت�سرح علقتها مبو�سوع �سفر حبقُّ

مرافًقا  ومو�سيقا،  وزخرفة  وخطٍّ  ور�سم  نحت  من  اأ�سكاله،  ة  بكافَّ

ة لت�سييد دور 
َّ
ة غني عبري والتعلُّم، ومادَّ ِّ للتَّ

لرتاث ال�سعوب الديني

 دليل على اهتمام اهلل باأدقِّ 
َ
�ص نرى خري العبادة. ويف الكتاب املقدَّ

لت�سييد  مو�سى  ه 
ِّ
لنبي اهلل  تعليمات  يف  وذلك  ة، 

َّ
ي الفنَّ التفا�سيل 

يه داُود و�سَليمان لبناء الهيكل. فاأرجو اأن 
َّ
خيمة الجتماع، ولنبي

الهادئ. والتفكري  العميق  ل  للتاأمُّ اأداًة  اللوحات  هذه  تكوَن 
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خيبُة األمل باهلل

البحث عن الحبق

ح املائل  زرعنا يف حديقة منزلنا نبات احلبق بلونه الأخ�سر الفاحت واملو�سَّ

. بينما اأكتب هذه الكلمات اأنظر اإىل احلبق فاأراه �ساحَب 
ّ

اإىل اخلمري

اللون وقد دنا اأجُله، اأو هذا ما يبدو عليه. حتر�ص زوجتي على احلفاظ 

على البذور لتعيد زرعها. ومع اقرتاب ف�سل الربيع تبداأ تلك البذور- 

ا اأنَّها ذهبت اإىل غري رجعة نتيجة الرياح العاتية واملطر الغزير  التي ظننَّ

لتملأ  ًة  م�ستعدَّ الداكن  الرتاب  البزوغ من حتت  البارد- يف  والثلج 

 فتبهَج عني الناظر اإليها.
َّ
ا من اأريجها، ولتخ�سر

ً
 عطر

َّ
اجلو

ويعني  ة 
َّ
الأكادي اللغة  من  م�ستقٌّ  وق  حبقُّ  

ِّ
النبي ا�سم  اأنَّ  ح  ُيرجَّ

وق.  ا يف هذا الأمر دللة للر�سالة التي يحملها لنا حبقُّ احلبق. ورمبَّ

فهو يكتب بينما احلبق قد يب�ص واأ�سحت احلياة تعاين ق�سوَة ال�ستاء 
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هباءً  بات  قد  رجاء  كلَّ  كاأنَّ  مظلمًة  ال�سماء  واأ�سحت  وال�سقيع، 

ة كلُّها؟ وهل  ا اإىل غري رجعة. ولكن هل هذه هي الق�سَّ
ً
ي ا مولِّ

ً
منثور

ة؟ هل يرتكنا اهلل يف ق�سوة ال�ستاء؟ األي�ص 
َّ
هذه هي النهاية احلتمي

نا بطريقته 
ُ
جيب

ُ
وق هنا، بل �سي من رجاء بعد الآن؟ لن يرتكنا حبقُّ

اذ عن هذه الأ�سئلة وما مياثلها. ابة وباأ�سلوبه ال�سعريِّ الأخَّ اجلذَّ

 الباكي’’؛ لأنَّ الو�سع املاأ�ساويَّ الذي عاناه 
ِّ

لقد دعي اإرميا ‘‘بالنبي

ه دفَعه للعويل والبكاء، فَنَظم ق�سائد الرثاء التي ُعرفت ‘‘مبراثي 
ُ
و�سعب

 الوحيد’’، 
ّ

وق فيمكن اأن ندعوه بلقب ‘‘النبي نا حبقُّ
ُّ
ا نبي اأمَّ اإرميا’’، 

�ص خارج  وهو وحيد لأنَّه ل ُيذَكر بتاًتا على �سفحات الكتاب املقدَّ

 وهو وحيد، حاُله حال الكثري 
1

ه.
َ
ال�سفر الق�سري الذي يحمل ا�سم

من النا�ص لأنَّه يت�ساءل ويغ�سب ويبكي ويتاأملَّ ويقا�سي، ويحاجج، 

عائلة  ة 
َّ
ثم فلي�ص  وحده.  مرتوك  كاأنَّه  ذلك  ويتمنَّى...وكلُّ   

ُّ
ويحتج

ون  معزُّ اأ�سدقاء  ول  جانبه،  اإىل  تقف  اإميان  جماعة  ول  معه،  ت�سعر 

 
ِّ
اإنَّه وحيد! ويف خ�سم اأحزانه.  وطاأة  عنه  فون  ويخفِّ اآلمه  ي�ساركونه 

وحدٍة قاتلٍة مل يجد فيها َمن ي�سكو اإليه، نراه يجد اهلل! وكاأنَّه ل غنى 

ُن الطعاَم  ة الثانية ‘‘بل والتنِّني 33-39’’ حيث يوؤمِّ
َّ
وق يف اأحد الأ�سفار القانوني 1(   يُذكر حبقُّ

 دانيال وهو يف جبِّ الأ�سود.
ِّ

للنبي
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وق هلل؟  املرُء قو�َص القزح! فماذا �سيقول حبقُّ
َ
عن املطر ليب�سر

يَل الذهاب اإىل امل�ست�سفى، 
َ
ة. وُقب

َّ
ة جراحي

َّ
خ�سعُت يف ال�ستاء لعملي

وجودي  اأثناء  يف  يرافقني  كتاب  لختيار  مكتبتي  غرفَة  دخلُت 

اأودُّ  التي  الكتب  من  العديد  على  عيناي  ووقَعْت  امل�ست�سفى.  يف 

 
ِّ

قراءتها، ولكن ل�سبب ما ماَل قلبي اإىل ا�سطحاب كتاٍب عن النبي

وهناك يف   .)Jonathan Lamb( جوناثان لم  �سديقي  ه 
َ
كتب وق  حبقُّ

ر، وما يرافق ذلك من  امل�ست�سفى ُبَعيد �سبه يقظتي من تاأثري املخدِّ

ا�ستلزَمْت  ة 
َّ
جراحي ة 

َّ
لعملي خ�سَع  من  كلُّ  يعرفهما  وانزعاج  اأمل 

ِفقراٍت،  ب�سَع  وقراأُت  �سديقي   
َ

كتاب اأم�سكُت  ا،  عامًّ ا 
ً
تخدير

ما  ل  اأتنقَّ واأنا  و�سادتي  اإىل  راأ�سي  اأ�سندُت  ا. 
ً
 جانب

َ
الكتاب واألقيُت 

 بنربٍة 
ِّ

ي بني احللم واليقظة، واإذا مبمر�سٍة تطمئنُّ على و�سعي ال�سحِّ

عن  �ساأَلْتني  جانبي،  اإىل   
َ

الكتاب �ساهَدِت  اأن  وبعد  لطيفة.  هادئٍة 

مو�سوعه. قلُت يف نف�سي: اأهذا هو الوقت املنا�سب للكلم واأنا ل 

ث الكتاب ب�ساأن اأوقاٍت  اأقوى عليه؟ ولكنِّي اأجبتها قائًل: ‘‘يتحدَّ

�سعبٍة تواجهنا، وكيف اأنَّ اهلل يقف بجانبنا يف اأثنائها’’. قالت وهي 

بالإنكليزيَّة.  القراءة  اأ�ستطيع  ‘‘ليتني  غرفتي:  خارج  بهدوء  ت�سري 

تاأكيد!’’. بكلِّ  الكتاب  هذا  لقراأُت 
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يف  ني  واملتاأملِّ املر�سى  معاناة  مع  ام 
َّ
الأي هذه  حاُلنا  ه 

َ
تت�ساب األ 

تتوافق  وق؟ وهل   حبقُّ
ِّ

النبي بوا�سطة  لنا  ر�سالُة اهلل  ما  امل�سايف؟ 

هذه الر�سالة وواقعنا الذي نحياه يف ال�سرق الأو�سط بكلِّ ما فيه 

وماآ�ٍص؟ و�سعوباٍت  وَهيجاٍن  �سياع  من 

حتَّى متى؟ لماذا؟

اأن  �ساأنًا  اأعلى  هم  َمن  خماطبة  عند  ال�سرقية  ثقافتنا  يف  اعتدنا 

 املنا�سب لتقدمي 
َّ
ء اجلو

ِّ
نا بكلماٍت ودودٍة ولطيفٍة تهيى

َ
َد خطاب منهِّ

ولكن  اهلل؟  نخاطب  عندما  باحلريِّ  فكم  ت�ساوؤلتنا.  اأو  �سكوانا 

جاملة 
ُ
للم املجال  يف�سح يف  وق! فهو ل  مل تكن هذه حال حبقُّ

ا 
ً ِّ
معرب كوى  وال�سَّ المتعا�ص  اإىل  ع 

َ
يُهر بل  الكلم،  لأ�سول  اأو 

ا بركانًا هائًل من حمم الأمل والغ�سب وال�سيق. لقد كان 
ً
ر ومفجِّ

والواقع  قدَميه.  اأخم�ص  اإىل  هامته  من  بالهموم  ُمثَقًل  وق  حبقُّ

ل لكتابه تعني 
َّ
اأنَّ كلمة ‘‘روؤيا’’ يف الآية الأوىل من الف�سل الأو

وق  ا ‘‘الثقل’’ كما �سرنى بعد قليل! وكاأنَّ ما ي�سبو اإليه حبقُّ
ًّ
حرفي

ُه بعبٍء يهدُّ كيانه ويتعبه. 
َ
اأ�سب هو 

ة، بل اأي�ًسا بهموم 
َّ
وق ُمثقًل لي�ص فقط بهمومه ال�سخ�سي كان حبقُّ
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ته 
َّ
اأم ر يف  يفكِّ فاإنَّه  قلب،  بحرقة  �سكواه   هلل عن 

ِّ
يعرب واإذ  �سعبه. 

همومهم  ُتلهيهم  ل  الذين  ال�سجعان  موقف  هو  هذا  وم�سريها. 

النا�ص من حولهم. ة عن هموم 
َّ
ال�سخ�سي

حتَّى  لل�سوؤال:  فدفعته  وق  حبقُّ حفيظَة  اأثارت  التي  الأمور  ما 

ملاذا؟ متى؟ 

وق يف مدينة القد�ص اأواخر القرن ال�سابع قبل امليلد ُبعيَد  عا�ص حبقُّ

خاء والعدل والإميان اإىل 
َّ
ا الذي جلَب الر

َّ
ُحكِم امللك ال�سالح يو�سي

 
َّ
مملكته. ولكنَّ َخَلَفه امللك يهوياقيم مل يكن كذلك، بل عمل ال�سر

فعانت اململكة الف�ساَد على كلُّ الأ�سعدة. ويف زمن امللك يهوياقيم 

لم واجلور والعنف والإثم والغت�ساب  وق حوله فراأى الظُّ نظر حبقُّ

قاء والبتعاد عن اهلل وازدراء �سريعة اهلل...اأمور نراها  واخل�سام وال�سَّ

ا ما ن�سمع عنها. 
ً
ها فكثري

َ
امنا، واإْن مل نر

َّ
ا يف كلِّ يوم من اأي

ً
تقريب

ُخ اإَليَك 
ُ
ُع؟ اأَ�سر

َ
 اأَدُعو واأنَت ل َت�سم

ُّ
ب

َ
‘‘حتَّى َمَتى يا ر

 
ُ
وُتب�سر ا، 

ً
اإثم ُتريني  مَل  ُتَخلِّ�ص؟  ل  واأنَت  لم  الظُّ من 

وَترَفُع  ِخ�ساٌم  حُدُث 
َ
وي  

ٌ
وُظلم  

ٌ
اغت�ساب امي  وقدَّ ا؟ 

ً
َجور

ها’’.
َ

نَف�س مُة  املخا�سَ
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فئات  بع�ُص  متار�ص  حيث  وثيًقا،  ارتباًطا  بالعنف  لم  الظُّ يرتبط 

النظام  با�ستخدام  العنَف  ة، 
َّ
والقو بالنفوذ  ع  تتمتَّ التي  املجتمع، 

 مل�ساحلها �ساربًة باأ�س�ِص العدالة ُعر�َص احلائط. كما اأنَّ 
ِّ

الق�سائي

ة 
َّ
ة �سواء كانت اقت�سادي

َّ
املق�سود بالإثم هو اإ�ساءة ا�ستعمال القو

ا ما تقرتن كلمة ‘‘الإثم’’ 
ً
ة. وغالب

َّ
ة اأم ديني

َّ
ة اأم �سيا�سي

َّ
اأم اجتماعي

)مزمور  القدمي  العهد  يف   )3  :1( ا’’ 
ً
‘‘جور املرتجمة  بالكلمة 

حيث   )1  :10 اإ�سعياء  35؛   :15  ،8  :4 وب 
ُّ
اأي 11؛   :55

حتَّى  حدود  الأمر  لهذا  وهل  ‘‘ِغ�ّص’’،  بكلمة  ترجمتها  ميكن 

الِغ�صُّ يف  الأ�سعدة:  فالِغ�صُّ موجود على خمتَلف  يف ع�سرنا؟ 

 لطًفا 
ُ
عدُّ الأمر

ُ
ة منها حيث ي

َّ
ة- حتَّى الر�سمي

َّ
المتحانات املدر�سي

ة، والِغ�صُّ حتَّى 
َّ
من املراقب- والِغ�صُّ يف ال�سلع هو حنكٌة جتاري

ة 
َّ
ا ماألوًفا، والِغ�صُّ يف املعاملت العقاري

ً
يف �سلمة الغذاء �سار اأمر

الأمور...  ت�سهيل  باب  هو من 

ة  عدَّ موا�سع  يف  ا 
ً
مع  )3  :1( وظلم’’  ‘‘اغت�ساب  الكلمتان  َتِرُد 

 ،)10  :3 عامو�ص  9؛   :45 حزقيال  8؛   :20  ،7  :6 )اإرميا 

اآخر  �سخ�ًسا  يجرب  ف 
ُّ
ت�سر كلَّ  ‘‘الغت�ساب’’  كلمة  ن 

َّ
وتت�سم

على فعل ما ل يريد القيام به مبا يف ذلك اخلطف بكلِّ اأ�سكاله، 
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ار بالب�سر، وخطف  ة، والجتِّ
َّ
وتندرج حتت هذا الأمر ماأ�ساة العبودي

ة. 
َّ
ب�سري دروًعا  احلروب  يف  ني 

ِّ
املدني وا�ستخدام  الأبرياء،  النا�ص 

وق  حبقُّ ي�سيف  كافية،  غري  ة 
َّ
املاأ�ساوي الأمور  هذه  كلَّ  وكاأنَّ 

فت�سري  املجتمعات.  يف   )3  :1( والنزاع  اخل�سام  م�سكلَة  اإليها 

والدعاوى يف  ال�سكاوى  اإىل  ة 
َّ
القانوني بدللتها  ‘‘خ�سام’’  كلمة 

ا كلمة ‘‘املخا�سمة’’ فت�سري اإىل النزاعات على �سعيد 
َّ
املحاكم، اأم

ا هي 
ً
اإيلم ها  اأو ال�سعوب. واأكرثها واأ�سدُّ اأو املجتمعات  الأفراد 

التي تن�سُب ما بني الأقرباء اأو الأ�سدقاء اأو الكنائ�ص اأو �سركاء 

الواحد. الوطن 



وق   حبقُّ
ُّ

 هذه اللوحة يف تداُخل األوانها املبعرثة عن الفو�سى القاتلة التي عا�سها النبي
ِّ

تعرب

واملوت  العنف  انت�سار  اإىل  في�سري  الأحمر  اللون  ا 
َّ
اأم ا. 

ًّ
يومي ا  منَّ العديد  يختربها  والتي 

والدمار، ول يبداأ انت�سار اللون من الأ�سفل بل من الأعلى يف اإ�سارة اإىل اأنَّ العنف �سيمتدُّ 

ته 
َّ
اإىل قو اأنَّ كثافة اللون الأحمر ت�سري  وبانحدار �سديد لي�سمل كلَّ جوانب احلياة. كما 

ني.
ِّ
ة الَكلداني

َّ
وق عنَف اأم و�سعة امتداده، كما ي�سف حبقُّ
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ال�سريعة  حفظ  تهم 
َّ
مهم الذين  اأولئك  موقف  عن  ت�ساءلنا  واإْن 

‘‘جامدة’’  ال�سريعة  اأنَّ  فنجد  بها،  العمل  على  الآخرين  وحتفيز 

، وبرتاخيها ل تخرج 
وبكلمات اأخرى ‘‘تراخت قب�سة ال�سريعة’’2

حفظ  ة 
َّ
م�سوؤولي اإنَّ  ا. 

ً
ملتوي يكون  يخرج  وما  العادلة،  الأحكام 

وق  النظام والعدالة تقع بالدرجة الأوىل على عاتق امللك زمن حبقُّ

امنا 
َّ
)اإ�سعياء 42: 4، 51: 4(، وما زال هذا الأمر ينطبق على اأي

حيث الروؤ�ساء واحلكومات هم املوجِلون بحفظ النظام والعدالة. 

ت�سوء  اأم عندما  ا يف جمتمعاتنا؟  ما يح�سل حقًّ ولكن هل هذا 

ة’’؟ يبدو اأنَّ 
َّ
الأمور نبداأ يف اإلقاء اللَّوم على ‘‘املوؤامرات اخلارجي

وق؛ فبات الأ�سرار م�سيطرين،  ا يف زمن حبقُّ  ا�ست�سرى جدًّ
َّ
ال�سر

ويرتافُق ذلك مع ا�سمحلل تاأثري الأبرار!

ة ثلث م�سكلت 
َّ
وق لدى روؤيته هذه الأمور؟ ثم ما م�سكلة حبقُّ

الرئي�سة لي�ست  ًل، م�سكلته 
َّ
اأو تواجهه ل م�سكلة واحدة فقط. 

مع النا�ص بل مع اهلل نف�سه. فهو غري قادر اأن يفهم اأنَّ اهلل ‘‘ينظر’’ 

ُخ اإَليَك 
ُ
ا باملراقبة: ‘‘...اأ�سر

ً
 ويظلُّ �سامًتا مكتفي

ِّ
بنف�سه اإىل ال�سر

ا؟’’ 
ً
َجور  

ُ
ر وُتب�سِ ا، 

ً
اإثم ُتريني  مَل  ُتخلِّ�ُص؟  ل  واأنَت  لم  الظُّ من 

2(   عوكر والفغايل، �ص. 944.      
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ة التي وقعت 
َّ
ة الأر�سي )1: 2 و3(. يف مقال جريء عقب الهزَّ

ر الدكتور ڤينوث  ث املفكِّ يف نيپال يف ربيع عام 2015م، يتحدَّ

بَدور الإن�سان يف م�ساهمته   )Vinoth Ramachandra( راما�ساندرا 

من  الكثري  اإىل  الفقرية  الدول  تفتقر  عندما  ة 
َّ
الب�سري يف خراب 

حجم  فاإنَّ  وهكذا  الف�ساد.  معاناة  عن  ف�سًل  احلياة،  مات 
ِّ
مقو

اأقلَّ يف  ي اإىل خ�سارة  ة يوؤدِّ
َّ
ة نف�سه يف دولة غني

َّ
الكارثة الطبيعي

‘‘اإجابة  قائًل:  ويختم  فقرية،  دولة  يف  منه  واملمتلكات  الأرواح 

ا: اأين اهلل من املاآ�سي؟ نقول اإنَّ اهلل 
ً
عن ال�سوؤال الذي يطرح غالب

عِبهم، 
ُ
ور ال�سحايا  اأمل  ا يف 

ً
كان حا�سر  

َّ
واملحب الأقانيم  املثلَّث 

ويف  الآخرين،  اأنقذوا  الذين  بطولة  ويف  الناجني،  حزن  ويف 

�سني يف عامل 
َّ
الغ�سب والحتجاج ممَّن داَفعوا عن الفقراء واملهم

التكنولوجيا’’. فيه  تنت�سر 

ع اأنَّه الإله الذي  وق الثانية فهي اأنَّ اهلل الذي نتوقَّ ا م�سكلة حبقُّ
َّ
اأم

 اأذنَيه عن �سماع �سوت 
َّ
عات عبيده، يبدو كاأنَّه �سم

ُّ
ي�ستمع لت�سر

ُع؟’’ 
َ
م

ْ
َت�س ل  واأنَت  اأَدعو   

ُّ
رب يا  تى 

َ
م ‘‘حتَّى  وق:  حبقُّ ا�ستغاثة 

�سمع، 
ُ
ا وخافًتا ل ي

ً
وق ناعم )1: 2(، مل يكن �سوت ا�ستغاثة حبقُّ

ا )كلمة ‘‘اأ�سرخ’’ هي يف الأ�سل ‘‘اأزعق’’(.
ًّ
بل كان �سراًخا قوي



22

عندما تنقطع اإلنترنت!

الدرك  اإىل  الإن�سان  انحدار  ة 
َّ
كيفي الأخرية يف  م�سكلته  وتكمن 

فًقا ل�سريعة الغاب حيث 
َ
ته، وي�سلك و

َّ
الأ�سفل حيث يفقد اإن�ساني

د املوقف.
ِّ
ال�سرا�سة هي �سي

يفعل؟  اأن  وق  حبقُّ ع�سى  ماذا  الثلث  امل�سكلت  هذه  اأمام 

ة 
َّ
النبوي ته 

َّ
مهم يف   

ُّ
اأي�ستمر الأليم؟  الواقع  اإىل  بالنظر  اأيكتفي 

مة غري  ر يف تاأ�سي�ص منظَّ ل والإميان؟ اأيفكِّ فيدعو النا�ص اإىل التعقُّ

ه يختار �سبيًل  ا...ولكنَّ ة حللِّ بع�ص هذه امل�سكلت؟ رمبَّ
َّ
حكومي

 هلل ما يختلج يف اأعماقه من اأ�سى وغ�سب وحزن، 
َ
اآخر: اأن ي�سكو

ا هلل، ل بل احتجاًجا على اهلل نف�سه! 
ً
ن ذلك عتاب

َّ
حتَّى واإْن ت�سم

 املزامري عندما �ساأل اهلل 
ُ
كان هذا هو ال�سبيَل الذي اختاره ناظم

و‘‘حتَّى   )24  :44  ،2  :43  ،1  :22  ،1  :10 )مزمور  ‘‘ملاذا؟’’ 

متى؟’’ )6: 3، 74: 10، 80: 4، 90: 13، 94: 3(.

وق يف هذا املجال.   حبقُّ
ِّ

 اأن نقتدَي بناظمي املزامري وبالنبي
ِّ
من املهم

ة مفرو�سة 
َّ
د امل�سيح اأنَّ احلياة امل�سيحي

ِّ
لقد تعلَّم بع�ص املوؤمنني بال�سي

بالورود، لذا عندما يواجهون ال�سعاب واملاآ�سي يت�ساءلون عن مدى 

وا 
ِّ

يعرب اأن  الأوقات  هذه  مثل  بهم يف  ته، وحريٌّ 
َّ
وقو اإميانهم  ة  �سحَّ

اأمٍل اأم  ا ي�سعرون به �سواء كان خيبَة 
َّ
ة عم

َّ
افي هلل بكلِّ �سدق و�سفَّ
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ا اأم ت�ساوؤلت. كما اأنَّ عليهم اأن يتعلَّموا من 
ً
ا اأم ياأ�س �سكوى اأم �سكًّ

رون فيه اأو ي�سعرون  وق اأنَّ اهلل يريدهم اأن ي�ساركوه بكلِّ ما يفكِّ حبقُّ

َة اإمياٍن اأو حتَّى عدَم اإميان. به �سواء ح�سبوا ذلك اإميانًا اأم قلَّ

سعاد: لماذا يا رّب؟

اأولدها  مع  �سعاد  فيه  ا�ستيقظت  الذي  عاديٍّ   غري 
ٌّ

دم�سقي يوٌم 

؟ لقد ا�سطبغ  وَزوجها قا�سدين املدر�سة والعمل. ما غري العاديِّ

اأطفال   
ُ
اأ�سلء ْت 

َ
ور�سم املدينة،  اأبناء  بدماء  اليوم  ذلك  �سباح 

الغدر  بري�سة  ُتر�سم  اأن  ميكن  لوحٍة  اأحَلَك  على جدرانه  الوطن 

واحلقد الأ�سود! اأهو ظلم احلقد؟ ل اأفهم، لكن يبقى ال�سوؤال 

الذي ل اإجابة عنه: ملاذا الأطفال والن�ساء هم َمن يدفعون ثمَن 

البغي�سة؟ اللوحة  تلك  األوان 

 على اأعتاب 
ٍّ

ة جميلة واأمٌّ لفتاة مراهقة و�ساب
َّ
�سعاد طبيبة اأربعيني

الرهيبة...ا�ستيقَظْت  اللوحة  تلك  معامل  اأحد  هو  كان  الرجولة، 

 منذ ثلث �سنني دون توقُّف ي�سف 
ِّ
على �سوت التلفاز امل�ستمر

اجلرائم واأحداث البلد، فمن حم�ص اإىل درعا اإىل حلب- كلٌّ له 

�سفحته يف ن�سرة الأخبار. 
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خطر على بالها ذلك ال�سباح اأن تبقى يف املنزل مع اأولدها وزوجها 

ها �سمعت يف عقلها �سوًتا يقول حتَّى  دون الذهاب اإىل عملها، لكنَّ

ًة ينب�ص 
َّ
متى �سنبقى يف جحورنا خمتبئني؟ وبو�سفها امراأًة �سوري

رت اأن تذهَب اإىل عملها رغم 
َّ
يها، قر يف عروقها عنفواُن زنوبيا وحتدِّ

لزوجها  املدر�سة...قالت  اإىل  للذهاب  اأولَدها  ودفعت  املخاطر، 

اأن  علينا  بل  ا، 
ً
قهر بيوتنا  داخل  املوت  على  يرغمونا  لن  د:  املرتدِّ

ى ونتابع حياتنا. وهكذا افرتق الأربعة كلٌّ اإىل �ساأنه. نتحدَّ

ن�سف �ساعة كانت كافيًة لتقلَب حياة �سعاد واأفراد عائلتها، لتبداأ 

ارات وجنون 
َّ
ال�سي ‘‘ملاذا؟’’ كان ازدحام  �سفحًة جديدًة عنوانها 

ومن  الطائ�ص  الر�سا�ص  من  اخلوف  عن   
ِّ

يعرب الذي  ال�سائقني 

القذائف الغادرة هو ما دفعها لتنزَل من البا�ص م�سرعًة حتَّى ل 

ق  مزَّ �سوى حلظاٍت خاطفة حتَّى  موعُد عملها...وما هي  يفوَتها 

قذائف  القدمية...اإنَّها  دم�سق  اأرجاء  هزَّ  مرعٌب  �سوٌت   
َ
الف�ساء

املدار�ص مل  املجاورة...حتَّى  والبيوت  ة 
َّ
املار ت�سقط على  الهاون 

الغدر. �سظايا  اإحدى  من  ن�سيٌب  ل�سعاد  ت�سلم...وكان 

ي�سرخون  رجاًل  حولها  اآخرون  و�سقط  الأر�ص  على  �سقطت 

ا الأطفال فقد �سار ال�سارع جدوًل جتري فيه 
َّ
ون�ساء مرتاعات، اأم
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ت...
َ
اأ�سيب اأنَّها هي الأخرى  ر  دماءهم...بعد برهة عادت لتتذكَّ

الي�سرى...مل  يدي  به...اإنَّها  ت 
َّ

اأح�س خدٍر   
ُ
�سعور اأين؟  لكن 

‘‘اأنقذوين!’’ مل  بالية...�سرخت:  قة كخرقة  تُعْد يل...�سرُت ممزَّ

نحو  على  ًة 
َّ
قوي تدقُّ  كانت  املوت  عر�ص  فطبول  اأحد؛  ي�سمعها 

يدها،  من  ى  تبقَّ ما  حاملًة  تنه�َص  اأن  ا�ستطاعت  الآذان.   
َّ
اأ�سم

ا! جدًّ بعيًدا  ته 
َّ

اأح�س ها  لكنَّ الأقرب،  امل�ست�سفى  اإىل  وُهِرَعْت 

ات 
َّ
العملي غرفَة  اأُدخِلْت   

َّ
ثم اللزمة  الإ�سعافات  لها  ْت 

َ
اأُجِري

ٍة �سعبٍة ودقيقٍة 
َّ
اء والعاملني لتخ�سَع لعملي

َّ
ة بامل�سابني والأطب املكتظَّ

اء يقولون: اإنَّها حتتاج اإىل جراحٍة 
َّ
ا�ستفاَقْت بعَدها على �سوت الأطب

عاجلة واإلَّ �ستفقد يدها...�سرخت: ‘‘يا اإلهي! ملاذا؟ اإنَّها يدي واأنا 

طبيبة، ول اأ�ستطيُع العمَل دون يدي...اأرجوك �ساِعْدين!’’

اأ�سواَت  اأ�سئلة كثرية دارت يف ذهنها...لكنَّ  ا عن 
ً
مل جتْد جواب

زوجها واأولدها اأعاَدتها اإىل الواقع...نظرت اإليهم و�سط دموعها 

ودموعهم...وقراأت اأ�سئلتها ذاتها. لكْن ل جواب! حاول زوجها 

ها  لكنَّ قلبها،  قبل  قلبه  يف   
ً
رجاء بها  يبثُّ  كلماٍت   

َ
ي�ستح�سر اأن 

اأيِّ معنى! كلماٍت بل 
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يف عيَني ابنها، قراأت الغ�سب واحَلرية...و�سمعت �سوَته ي�سرخ: 

 
َ
اإنَّه �سيحمينا؟’’ مل تقو لنا  اأين اهلل؟ ملاذا َخدعِتنا وقلِت  ي،  ‘‘اأمِّ

�سوى على �سمٍت كان اأبَلَغ من الكلم. التَفَتْت اإىل َزوٍج عاجز 

 
َ
ا الغرفة وما كانت لتعَلم

ً
 زوجها مغادر

َ
عن فعل اأيِّ �سيء...خرج

اأنَّ خروجه �سيكون لي�ص فقط من الغرفة، بل من حياتها وحياة 

 مكان 
َ

 هائٌل ُقرب
ٌ
 هناك انفجار

َ
اأولدها اإىل الأبد! فبعد يوَمني وقع

حلمك  �سعاد...ذهب  يا  ‘‘نعم  فاأجابوها:  عنه  عمله...�ساألت 

اجلميل...اإنَّه يف ذمة اهلل!’’

 املخطوَف 
َّ

وبعد يوَمني من ذلك، اأخربوها باأنَّ ابَن اأخيها ال�ساب

 عقُلها 
َ
ته يف اأحد الب�ساتني...مل يقو  جثَّ

ْ
ُقِتَل هو الآخر وُوِجَدت

واحدة... قطعة  وفرا�سها  باأنَّها  و�سعرت  التفكري،  على  هذا  بعد 

امل�سرتكة  اجلنازات  من  وكم  اء، 
َّ
للأحب كانت  م�سرتكة  جنازة 

ها �سرخت  عهم، لكنَّ ْت لل�سوريِّني! مل ت�ستطع اأن تودِّ
َ
التي اأقيم

د �سداه يف اأرجاء امل�ست�سفى: ‘‘واأنا يا اإلهي...خذين  ب�سوٍت تردَّ

 دخلت يف غيبوبة...
َّ
ثم معهم!’’ 

ا�ستفاقْت بعد �ساعات لرتى ابنتها حت�سنها ودموعها تغمر وجهها. 

كانت هم�سات �سوتها تاأتي من بعيد اإليها. ‘‘ماما...ل تذهبي...
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بقينا اأنا واأخي. اأرجوك ارجعي اإلينا...’’ �سحيح مل ياأخذها اهلل 

يها!  ها وحتدِّ
َ
مع َمن ذهبوا؛ ففي احلياة َمن ينتظرها وينتظر اإ�سرار

فبادلها  اإليهما،  عودتها  فيها  مل�سا  ابت�سامة  لولَديها  ابت�سمت 

ابت�ساًما كان له نور �سمعة اأ�ساء يف عتمة احَلرية.

دقيقة  ة 
َّ
عملي لإجراء  رون 

َ
يت�ساو اء 

َّ
الأطب كان  ام 

َّ
اأي ثلثة  بعد 

املجازفة.  من  اخلوَف  عيونهم   يف 
ْ

قراأت �سئيل.  جناحها  احتمال 

فاأع�ساب اليد مقطوعة واحتمال بقائها �سئيل...اأرادوا موافقتها 

‘‘ماذا لو مل تنجح  ها رف�ست، واخلوف يكتب على �سفَتيها  لكنَّ

للياأ�ص  وا�ست�سلمت  ل، 
ْ

الَف�س الكلمَة  هو  قرارها  كان  ة؟’’ 
َّ
العملي

واحلزن القلق! نامت تلك الليلة بعد جهاد مرير مع املجهول...

اأخربوها  اأولَدها؟ �سباًحا  �سيعيل  وَمن  �ستبقى دون يد؟  كيف 

�سبق  وقد  فا�ستقبَلْتهما  زيارتها،  تريدان  �سديقَتني  هناك  باأنَّ 

ملاذا؟’’ ملاذا،  ‘‘ملاذا،  �سارخ:  �سوؤال  ها 
َ
ترحيب

�سيًئا  اأعلم  لكنِّي  اأعلم.  ل  �سعاد  يا  ‘‘ملاذا  اإحداهما:  لها  قالت 

. هو معك وينتظر منك كلمة 
ّ
واحًدا: اأنَّ اهلل يرى وي�سمع ويهتم

، فاإن اأمَتك ت�سمع. اأنا اأ�سغي«’’. اأغم�سْت 
ّ

واحدة: »تكلَّم يا رب

 ،
ّ

رب يا  ‘‘تكلَّم  �سفَتيها:  قبل  ها 
ُ
قلب �سرخ  الأوىل  ة 

َّ
وللمر عيَنيها 
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ة؟ اأهناك اأمٌل يف ال�سفاء اأم اأينِّ 
َّ
واأنا اأ�سغي! هل اأخ�سُع للعملي

اإذ  �سريعًة؛  ال�ستجابة  كانت  اأجبني!’’  اأرجوك  يدي؟  �ساأفقد 

ناَدِت  عجيب.  �سلٌم  ها 
َ
قلب وغمر  واحَلرية،  والقلق  اخلوف  زال 

وافقت  اإنَّها  وقالت  الده�سة،  اأ�سابتهم  وقد  املنتظرين،  اء 
َّ
الأطب

اء: 
َّ
على اخل�سوع للجراحة، واإنَّ يدها �سُت�سفى. �ساألها اأحد الأطب

ذلك!  لها  د  اأكَّ امل�سيح  د 
ِّ
ال�سي اأنَّ  ت  فردَّ عرفت؟’’،  كيف  ‘‘

ما  وهذا  اأيديكم’’.  مع  �ستكون  فيده  تخافوا!  ‘‘ل  واأ�سافت: 

ك. وبداأت �سعاد 
َّ
ة ال�سعبة عادت اليد تتحر

َّ
حدث، فبعد العملي

 وعادت اإىل عملها. يف نهاية هذا الكتاب 
ٍّ

تخ�سع لعلج فيزيائي

�سعاد. ة  ق�سَّ �سنكمل 

‘‘ملاذا  ال�سوؤال:  جواِب  عن  تبحث  �سعاد  زالت  ما  الآن  حتَّى 

 اأن 
ُّ

وق النبي كلُّ هذا؟’’ هل �ستجد الإجابة؟ هل ي�ستطيع حبقُّ

وي�ساعدها؟ معها  يتعاطَف 

ا 
ً
اأمام اهلل منتظر ‘‘حتَّى متى؟’’ و‘‘ملاذا؟’’  �سوؤاَليه  وق  و�سع حبقُّ

الإجابة. الكرة الآن يف ملعب اهلل، فهل �سريدُّ اهلل اأم اأنَّه �سيتجاهل 

والغت�ساب؟  والعنف  الظلم  ُوجوَد  جتاَهَل  اأنَّه  يبدو  كما  الكرة 

وق؟ اأظنُّ  فَق توقُّعات حبقُّ
َ
 اهلل الرّد، فهل �سيكون الردُّ و

َ
ر
َّ
واإْن قر
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ل، 
َّ
وق. فب�ساأن ال�سوؤال الأو ا اأن نعرَف توقُّعات حبقُّ

ً
اأنَّه لي�ص �سعب

نة تعود بعدها الأمور 
َّ
ة معي

َّ
ة زمني د له اهلل مدَّ وق اأن يحدِّ ع حبقُّ توقَّ

اإىل جماريها، وتغدو احلياة مبهجة، فتنتهي الأهوال واملاآ�سي التي 

وق و�سعبه.  عاناها حبقُّ

ة وا�سحًة ت�سرح 
َّ
ع اإجابًة منطقي ا ب�ساأن ال�سوؤال الثاين، فقد توقَّ

َّ
اأم

العامل، و�سبب غياب اهلل عن عامله!   يف هذا 
ِّ
ال�سر �سبَب ُوجوِد 

يثقل  الذي  العبء  من  وق  حبقُّ �سرُتيح  الإجابات  هذه  مثل 

كاهَله، واإجابات على هذا املنوال تريحنا نحن اأي�ًسا دون �سّك! 

اهلل؟ اإجابة  كانت  فماذا 



ِت احلياة بالأمر الي�سري، فهى حافلٌة باملتناق�سات ووجهات النظر املَتباِينة. واأمام ذلك، 
َ

لي�س

ًة اختربنا ذلك 
َّ
 بو�سلَة حياته وي�سعر بالرتباك وال�سياع وفقدان الرجاء. كم مر

ُ
يفقد املرء

َز بع�َص الأمور. ما الذي ت�ستطيع 
ِّ
 التناُق�سات، ن�ستطيع اأن مني

ِّ
يف حياتنا؟ لكن يف خ�سم

زه يف هذه اللوحة؟
ِّ
اأن متي
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إجابُة اهلل

ا 
َّ
ه اأنَّ اهلل ل ي�ستمع اإليه، واأنَّه غائٌب عم وق اأنَّ ظنَّ يُثبُت اهلل حلبقُّ

بالأمر  لي�ص  العامل،  هذا  يف  وخ�سام  وظلم  �سرور  من  يح�سل 

اآنذاك  ال�سعب  اأفراد  ة  وكافَّ وق  يدعو حبقُّ اهلل  هو  فها  ال�سحيح. 

ر، واأكرث من ذلك فهو يدعوهم اإىل اختبار اأمر  اإىل النظر والتب�سُّ

:)5  :1( راتهم 
ُّ
وت�سو عاتهم  توقُّ يفوق  ا  غريب جدًّ

َعامٌل  لأينِّ  َحريًة.  وا 
َّ

وحَتَري روا  واأَب�سِ الأَم،  بنَي  ‘‘انُظروا 

 به’’.
َ
اأُخرب اإْن  به  قوَن  دِّ ُت�سَ امُكم ل 

َّ
اأي ًل يف 

َ
َعم

اإىل   
َّ
ال�سر باأنَّ  ين 

ُ
خرب

ُ
�سي اهلل  اأنَّ  عُت  لتوقَّ وق  حبقُّ مكان  كنُت  لو 

 �ستغلبه 
َ
لم زوال، والنزاَع اإىل ا�سمحلل، والعنَف اإىل �سلم، والظُّ

اأُ�ساب  ي  لكنِّ رجعة،  غري  اإىل  �سيختفي   
َ

والغت�ساب العدالة، 

ما  عه هو غري  واأتوقَّ فيه  ر  اأفكِّ ما  اأنَّ  اأدرك  هول والده�سة عندما  بالذُّ

ر فيه اهلل ويق�سده! فاهلل على موجة واأنا على موجة اأخرى متاًما! يفكِّ

ق مطالبنا  يف اأحيان كثرية نقرتب من اهلل ونحن نريد منه اأن يحقِّ

نويل’’ يف  ‘‘ببابا  اأ�سبه  هو  اهلل  اأنَّ  نظنُّ  عندما  ونخفق   ، اإلَّ لي�ص 

فيها. اهلل هو اهلل  التي نرغب  الهدايا  لنا  امليلد �سيحمل  مو�سم 
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 بكلِّ 
َ

العايل واملت�سلِّط على كلِّ خليقته. لذا حريٌّ بنا اأن ن�سغي

اأَفَكاري  ‘‘لأَنَّ  قال:  عندما  اإ�سعياء  ه 
ِّ
نبي فم  على  اهلل  اإىل  ة 

َّ
ي جدِّ

. لأنَّه َكما َعَلت 
ُّ

ب
َّ
قوُل الر

َ
قي، ي

ُ
ل ُطرُقكم ُطر

َ
ُكم، و

َ
ت اأَفَكار

َ
َلي�س

قي عن ُطرقُكم واأفكاري 
ُ
ماواُت عن الأر�ص، هكذا َعَلت ُطر

َّ
ال�س

 
َ

 الأ�سا�ص
َ

عن اأفكارُكم’’ )اإ�سعياء 55: 8-9(. كان هذا هو الدر�ص

وق تعلُّمه، كما نحن اأي�ًسا. الذي على حبقُّ

وق ولنا  وق به؟ يبدو حلبقُّ ِعُد اهلل حبقُّ
َ
ما ‘‘العمل العجيب’’ الذي ي

 ‘‘�سوف يزيد الطني 
ُّ

اأنَّ العمل العجيب- كما يقول املثل العربي

 ال�سائع: ‘‘فوق املوتة دع�سة قرب!’’ 
ِّ
ِبلَّة!’’ اأو كما يقول املثل اللبناين

التي  الفا�سدة  احلالة  وال�سريع لإ�سلح  املبا�سر  اهلل  ل  تدخُّ فبدَل 

ال�سلم  واإقامة  واأمله  معاناته  بات 
ِّ
م�سب وا�ستئ�سال  وق،  حبقُّ يراها 

ة الَكلدانيني  اأمَّ  
َ
والعدل واحلّق، ُنفاجاأ باأن نرى اهلل مزمع اأن يقيم

ة 
َّ
بالوح�سي امتازت  احلروب  يف  �سارية  ة  اأمَّ وهي  ني(، 

ِّ
)البابلي

!)6 :1( وممتلكاتهم  وقراها  الآخرين  مدن  وامتلك  والقتحام 

ما  وكاأنَّ  وق!  حبقُّ م�سامع  على  الكلمات  هذه  وقع  معي  ل 
َّ
تخي

ا 
ً
ا ليخربه اهلل اأن ينتظر �سرور

ً
يراه من �سرور تثقل كاهله لي�ص كافي

ة 
َّ
ة اأم عاطفي

َّ
ي ل معي اأنَّك تعاين اأزمًة ما �سواء كانت مادِّ

َّ
اأكرث! تخي
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ة، وهي ترخي عليك بظللها القا�سية فتلجاأ اإىل 
َّ
ة اأم وطني

َّ
اأم عائلي

د لك  ف عنك هول الأزمة، واإذ به يوؤكِّ �سديق ليوا�سيك ويخفِّ

اأنَّ ما تعانيه لي�ص ب�سيء يُقارن مبا �ستواجهه يف امل�ستقبل القريب! 

ر عيون الكثريين على �سا�سات 
َّ
مع اقرتاب نهاية كلِّ عام تت�سم

�سيحمله  ا 
َّ
عم واخلبريات’’  ‘‘اخلرباء  عات  لتوقُّ لل�ستماع  التلفزة 

عات اأو قد تخيب،  العام املقبل، ودون �سكٍّ قد ت�سدق هذه التوقُّ

ىء’’ بل اإىل اهلل 
ِّ
وق هنا ل ي�ستمع اإىل ‘‘خبري’’ اأو ‘‘متنب ولكنَّ حبقُّ

ع اأن يراه! ِعده باأن ينتظر ما مل يتوقَّ
َ
نف�سه، واهلل نف�سه ي

وق فمن اجلدير  بغ�صِّ النظر عن طبيعة العمل الذي يعلنه اهلل حلبقُّ

التوقُّف عند كلمة ‘‘عامل’’ )1: 5(، فهي ت�سري اإىل اأنَّ اهلل لي�ص 

ج خلق الكون 
ِّ
د مراقب متفر

َّ
ببعيٍد عن الأحداث، فلي�ص هو جمر

يوًما وتركه يعمل وحده متاًما مثل �سانع ال�ساعات. اإنَّه اهلل احلا�سر 

وق هو �سعبه  اهتمام حبقُّ وبينما حمور  الب�سر!  تاريخ  والفاعل يف 

الدقيقة  النظرة  يرى  ه  ولكنَّ ال�سعب،  يف  ر  يفكِّ اهلل  فاإنَّ  وم�سريه 

ة نرى بع�ص 
َّ
ي وال�ساملة يف اآن مًعا. عندما ننظر من قرب اإىل لوحة فنِّ

الأ�سياء والألوان، ول ن�ستطيع اأن ندرك روعة اللوحة اإلَّ اإذا ابتعدنا 

نة. اأحيانًا كثرية نتعامل مع احلياة وكاأنَّ عيوننا تكاد 
َّ
منها م�سافة معي
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ا 
ً
تكون ملت�سقة باأمٍر معنيَّ فل نرى �سواه، وقد يكون هذا الأمر اأمر

 من اهلل ونطلب منه 
َ

ر �سفو احلياة، ولكنَّ علينا اأن نقرتب ا يعكِّ
ًّ
�سلبي

ة لرنى ال�سورة الكربى.
َّ
اأن ي�ساعدنا على النظر نظرة �سمولي

املطِمئنة’’  و‘‘غري  املخت�سرة  اهلل  كلمات  وق  حبقُّ �سمع  بعدما 

وامل�ستقبل  املرير  الواقع  يف  ر  يفكِّ راح  ا، 
ً
قريب �سيحدث  ما  ب�ساأن 

واختربه  وعرفه  �سمعه  ما  كلَّ  لت�سرتجع  لته 
َّ
خمي هت  اجتَّ  !

ّ
الأمر

الذي  الغريب’’  ‘‘الأمر  هذا  تها. 
َّ
ووح�سي ني 

ِّ
الَكلداني ة 

َّ
اأم عن 

اإ�سعياء  �سفر  ورد يف  اآخر  غريب  لأمر  مماثل  به  وق  حبقُّ اهلل  يعُد 

 
3

اإيل
َ
)29: 13-14( حيث غزا �سنحاريب ملك اآ�سور مملكة اإ�سر

اإيل’’ يف هذا الكتاب ل�سبب مق�سود؛ وذلك للتَّمييز ما 
َ
3(   ا�ستبدلنا بكلمة ‘‘اإ�سرائيل’’ كلمة ‘‘اإ�سر

بَع  ا اأن تتَّ بني ال�سعب العربيِّ القدمي املذكور يف العهد القدمي ودولة اإ�سرائيل احلديثة. من املفيد جدًّ

ة الكتابات املتعلِّقة بالعهد القدمي. وجتدر امللحظة  ة للعهد القدمي، وكافَّ
َّ
هذا التمييَز الرتجمات العربي

 ’’
ّ

‘‘فل�سطي لتكتب  القدمي  العهد  يف  الواردة   ’’
ّ

‘‘فل�سطيني كلمة  بني  ما  اأي�ًسا  التمييز  ينبغي  اأنَّه  اإىل 

ني العرب يف الأرا�سي 
ِّ
امنا للإ�سارة اإىل الفل�سطيني ’’ التي ن�ستعملها يف اأيَّ

ّ
لتمييزها عن كلمة ‘‘فل�سطيني

 ،‘‘Israelis’’و  ‘‘Israelites’’ با�ستخدام  الأمور  هذه  بني  الإنكليزيَّة  اللغة  ز 
ِّ
ومتي تات.  ال�سَّ اأو يف  املحتلَّة 

�ص،  ة امل�سرتكة للكتاب املقدَّ
َّ
و’’Philistines‘‘ و ’’Palestinians‘‘. ويف ال�سياق ذاته، اإنَّ الرتجمة العربي

، التي �سارك فيها جمموعة من املرتجمني الذين ينتمون 
ّ

اإ�سدار دار الكتاب املقد�ص يف العامل العربي

’’ بدَل 
ّ

ة، اأح�سَنْت �سنًعا با�ستخدام كلمة ‘‘فل�سطي
َّ
ة والإجنيلي

َّ
ة والأرثوذك�سي

َّ
اإىل الكنائ�ص الكاثوليكي

ها مل تعتمد ذلك لكلمة ‘‘اإ�سرائيل’’. انظر مناق�ستي لهذا الأمر يف: ’’، ولكنَّ
ّ

‘‘فل�سطيني

R. Kassis, “Christian Zionism: A Critique.” Unpublished ThM thesis. Vancouver: 
Regent College, 1993, p. 142, n. 69.
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عندما تنقطع اإلنترنت!

ة يف العام 722 ق. م، اأي قبل نحو 100 عام، ف�سقطت 
َّ
ال�سمالي

عا�سمتها ال�سامرة بحدِّ ال�سيف، وعانى ال�سعب اأ�سدَّ الويلت. 

ة، ولكن على اأيدي 
َّ
ا مع اململكة اجلنوبي

ً
ر الأمر نف�سه قريب

َّ
�سيتكر

ة. هل نتعلَّم من اأخطاء املا�سي؟ هل ننع�ص 
َّ
ني هذه املر

ِّ
الَكلداني

ات؟
َّ
ة ومر

َّ
ر املاأ�ساة مر

َّ
ذاكرتنا مبا حدث يف املا�سي فل تتكر

فقد   ،)8  :1 وق  )حبقُّ امتدادهم  ب�سرعة  ون 
ُّ
الَكلداني ُعِرف 

اأيديهم يف  ة على 
َّ
ة الآ�سوري

َّ
اآ�سور عا�سمة الإمرباطوري �سقطت 

 
َّ
ثم نينوى يف عام 612 ق. م،  عام 614 ق. م، وتلتها مدينة 

ة وجيزة ا�سَتطاعوا ال�سيطرة  ان يف عام 610 ق. م. ويف مدَّ
َّ
حر

وم�سر. وفل�سطني  و�سوريا  واآ�سور  بابل  على 

العنف  من  وامتعا�سه  وق  حبقُّ ر 
ُّ
تذم اإىل  اآنًفا  اأ�سرنا  قد  ا  كنَّ

ني هو 
ِّ
د الآن اأنَّ هدَف الَكلداني املوجود )1: 2 و3(، وها هو يوؤكِّ

 العدالة يف جمتمعه 
َ

وق غياب العنف اأي�ًسا )1: 9(. عانى حبقُّ

كما  العدالة  وميار�سون  يفهمون  ون 
ُّ
الَكلداني هم  وها   ،)4  :1(

امنا م�سطلح ‘‘الإرهاب 
َّ
يحلو لهم )1: 7(. هل ن�ستخدم يف اأي

اآنذاك! ني 
ِّ
الَكلداني ة 

َّ
لأم املخت�سر  الو�سف  هو  هذا  الدويّل’’؟ 
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خيبة األمل باهلل

ذلك  اهلل  يفعُل  ملاذا  هو:  وق  حبقُّ  
ِّ

يحري الذي  ال�سوؤال  ولكنَّ 

اهلل  النهار:  رابعة  ال�سم�ص يف   
َ
ُو�سوح وا�سحة  والإجابة  ب�سعبه؟ 

ما 
َّ
�سي ل  اهلل،  دينونة  من   

َّ
مفر فل  خطاياهم،  على  �سعبه  يعاقب 

ته و�سعبه املختار! ولتنفيذ  عون اأنَّهم خا�سَّ على اأولئك الذين يدَّ

للعقاب. كاأداة  ني 
ِّ
الَكلداني اهلل  ي�ستخدم  العقاب 

د التاريخ، وهو 
ِّ
ة: اأنَّ اهلل هو �سي

َّ
ينطوي هذا الأمر على احلقيقة املهم

ة 
َّ
م يف م�سار ال�سعوب وم�سائر الأم مبا يف ذلك الأم الذي يتحكَّ

لتحقيق  ا�ستخداُمهم  اهلل  ُو�سع  ففي  ني؛ 
ِّ
الَكلداني ة 

َّ
اأم ال�سر�سة، 

مقا�سده يف تاأديب �سعبه ودينونته. لي�ص من ال�سهل علينا فهم 

اأي�ًسا.  يفعله  قد  وما  اهلل  فعله  ما  ا  هو حقًّ هذا  ولكنَّ  الأمر،  هذا 

ال�سلطة  �ساحبة  هي  ة 
َّ
القوي والأم  ارة 

َّ
اجلب اجليو�ص  اأنَّ  نظنُّ  قد 

اأنَّ  والقرار يف عاملنا، ولكنَّ احلقيقة التي نحتاج لأن نعرَفها هي 

ُعه لإرادته، ويفر�ُص عليه  ل يف التاريخ، ويُخ�سِ اهلل هو الذي يتدخَّ

ُد املطلق، له القرار وله الأمر.
ِّ
�سيطرَته. اإنَّه هو، ولي�ص �سواه، ال�سي
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أسئلٌة للتفكير والمناقشة

وق يف جمتمعه وما . 1 هل ترى اأوُجَه ت�سابُه بني ما اختربه حبقُّ

تراه الآن يف جمتمعك؟ ما اأوجه الت�سابه واأوجه الختلف؟

ة . 2
َّ
اأم باأنَّ  اهلل  اأخربه  عندما  وق  حبقُّ  

ِّ
النبي فعل  ردُّ  كان  ماذا 

ه؟ 
َ
�سعب  

ُ
�ستهاجم ني 

ِّ
الَكلداني

احَلرية . 3 لديه  اأثارت  التي  الثلث  وق  حبقُّ م�سكلت  ما 

اء 
َّ
يعانون جر النا�ص من حولك  بع�ص  والرتباك؟ هل جتد 

جتاوزها؟ على  م�ساعدتهم  ت�ستطيع  كيف  امل�سكلت؟  هذه 

ماذا �سيكون �سعورك لو اجتزت يف حاٍل مماثلٍة ملا عانته �سعاد؟. 4


