مق ِّدمة

رب؟
لماذا يا ّ
كنت يف زيارة �إىل اجلزائر مع بدء ثورة اليا�سمني يف تو ُن�س .وبينما
كانت اجلماهري الغفرية متلأ ميدان التحرير يف  ٣٠يونيو/حزيران
م�سم ًرا �إىل �شا�شة التلفاز .ومع بدء الأزمة
كنت يف كوريا
ُ
اجلنوبية َّ
َّ
قريبا من
ال�سور َّية كنت يف الواليات امل َّتحدة...و�سواء ُ
كنت بعي ًدا �أم ً
تتعدى الزمان
مكان الأحداث اجلارية ،كانت �أفكاري وم�شاعري َّ
احلر َّية والكرامة،
واجلغرافيا لتتماهى مع �أولئك الذين َي ُن�شدون ِّ
ودوي
ومن يعانون َ
ي�سلب �أزي ُز الر�صا�ص ُّ
�شظف العي�ش ،والذين ُ
املدافع نومهمً ،
ف�ضل عن الذين غابت عنهم ابت�سامة ر�ضيع .ويف
و�ص َد َمني
�أ َّول زيارة يل �إىل �سوريا ،را َعني هول الدمار واخلرابَ ،
منظر �صور ال�شهداء متلأ ال�ساحات وال�شوارع يف املدن والقرى.
ُ
العربي،
يف ِّ
خ�ضم هذه الأحداث امل�أ�ساو َّية التي تع�صف ب�شرقنا ّ
بد�أت تتوارد �إىل ذهني �أ�سئلة كثرية مل �أُ ِعرها فيما م�ضى � َّأي
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اهتمام ،ومل تخطر على بايل� .أ�سئلة باتت ُت ِق ُّ�ض م�ضجعي وحتو ُز
اهتمامي .كانت هذه الأ�سئلة لي�ست �أ�سئلتي فح�سب ،بل �أ�ضحت
اجلامعي،
�أ�سئلة النا�س و�شغلهم ال�شاغل ،يطرحها ال�شباب
ُّ
التقية ،وامللحد .وهي �أ�سئلة من قبيل:
والعامل الكادح ،وامل�ؤمنة َّ
ملاذا العنف؟ كيف ي�سمح اهلل با�ستمرار القتل والدمار؟
و�ضع �أحدهم على �صفحته على الفي�سبوك هذه الكلمات:
ي�ستطيع اهلل هداية كلِّ الب�شر ولك َّنه ال يريد!
ي�ستطيع اهلل �إطعام كلِّ اجلوعى والفقراء ولك َّنه ال يريد!
ال�شر من هذا العامل ولك َّنه ال يريد!
ي�ستطيع اهلل حمو ِّ
ي�ستطيع اهلل حتقيق العدالة وامل�ساواة ولك َّنه ال يريد!
�شلالت
ي�ستطيع اهلل �إيقاف كلِّ هذه الدماء و�إيقاف َّ
الدم و�إحالل ال�سالم ولك َّنه ال يريد!
فهل من حاجة �إىل ال�شيطان يف وجود �إل ٍه مثل هذا؟
تتناول هذه الكلمات م�س�ألة قدرة اهلل (‘‘ي�ستطيع اهلل’’)...
و�صالحه ورغبته (‘‘ولك َّنه ال يريد’’ ،)...وهي �أمور �صعبة ومع َّقدة
ال�شر يف هذا العامل،
�إىل ٍّ
حد بعيد .ف�إذا كان يف ُو�سع اهلل �إيقاف ِّ
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رب
لماذا يا ّ

ال�شر �إىل انت�شار
فلماذا
ي�ستمر َّ
ال�ش ّر؟ وملاذا يبدو للكثريين � َّأن َّ
ُّ
واخلري �إىل اندثار؟ هل ي�سمح اهلل بال�شرور؟ وملاذا؟
َ
كما � َّأن هناك �أ�سئل ًة �أخرى كثرية مثل� :أمل َي ِع ِد اهلل ب�أن يحفظ
امل�ؤمنات وامل�ؤمنني به؟ فلماذا ُيقتل بع�ضهم وينجو بع�ضهم الآخر؟
�سن�شاهد
الدينية يف ال�شرق الأو�سط؟ متى
ُ
ما م�صري الأق ِّل َّيات َّ
رب؟
احللق َة الأخرية من م�سل�سل الرعب واخلوف؟ �إىل متى يا ّ
كنت �أم�سك جهاز ُّ
التحكم عن ُبعد و�أحاول �أن �أجد �إجابات عن
بع�ض هذه الأ�سئلة بالتن ُّقل من َّ
تلفزيونية �إىل �أخرى ،ولكن
حمطة
َّ
تق�صي الإجابات من
باءت حماولتي بالف�شل .جل�أت �إىل حماولة ِّ
خرباء و�أ�صدقاء ،ولكن مل تكن هذه املحاولة �أف�ضل بكثري من الأوىل.
منج ِذبًا �إىل كتاب قدمي ،وت�ساءلت :هل ي�ستطيع
فج�أة وجدت نف�سي َ
كتاب ع َّفى عليه الزمن �أن ي�ساعدين يف القرن احلادي والع�شرين؟
هل جالت �أ�سئلة مثل �أ�سئلتي يف فكر كاتب ذلك ال�سفر؟ هل وجد
�إجابات �شافية؟ هنا بد�أت رحلتي مع �سفر حب ُّقوق ،ف�أ�ضحى حب ُّقوق
�صدي ًقا حمي ًما يل ،ح َّتى �إنَّ ابنتي قالت يل �أك َرث من َّمرة :هل
�ستك ِّلمنا عن حب ُّقوق ثانية؟ ال �أريد �أن �أتكلَّم عن حب ُّقوق ،بل
�أرجو �أن يك ِّلمنا اهلل جمي ًعا بوا�سطة معاناة حب ُّقوق وت�سا�ؤالته ،علَّ
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الرجاء يعود من جديد �إىل القلوب امل�شتاقة �إليه.
إجنيلية امل�صلحة
�أو ُّد �أن �أ�شكر ك ِّل َّية الالهوت ال َّ
 )Theological Seminaryيف �أورالندو ،فلوريدا لإتاحة الفر�صة يل
مريحا و ُمن ِت ًجا للرتكيز على هذا الكتاب .و�شكري
لأم�ضي وق ًتا ً
املبدئي
الن�ص
تكرم مبراجعة ِّ
ِّ
للق�س الدكتور غ�سان خلف الذي َّ
ِّ
للكتاب ،وتقدمي الأفكار الب َّناءة ،والدكتورة نهلة لوقا مل�شاركتها
أخ�ص بال�شكر �أوفري
واقعية من عمق املعاناة ال�سور َّية .و� ُّ
بق�ص�ص َّ
آخرا،
للطباعة والن�شر لقبولها ن�شر هذا الكتاب .و� ً
أخريا ولي�س � ً
الت�شكيلية ازدهار �إ�سحق
جدا ل�شريكة عمري الف َّنانة
�شاكر ًّ
َّ
�أنا ٌ
ٍ
عما اختلج يف قلب
لتجميل الكتاب بخم�س
تعب َّ
لوحات ِّ
أي�ضا .وقد �أُ�ضيفت مقابل كلِّ لوح ٍة
حب ُّقوق ،وما يختلج يف نفو�سنا � ً
الفن
ِفقر ٌة ب�سيطة ت�شرح عالقتها مبو�ضوع �سفر حب ُّقوق .فلطاملا كان ُّ
بكافَّة �أ�شكاله ،من نحت ور�سم ٍّ
وخط وزخرفة ومو�سيقا ،مراف ًقا
غنية لت�شييد دور
الديني لل َّتعبري والتعلُّم ،وما َّدة َّ
لرتاث ال�شعوب ِّ
خري دليل على اهتمام اهلل ب�أدقِّ
العبادة .ويف الكتاب َّ
املقد�س نرى َ
لنبيه مو�سى لت�شييد
التفا�صيل الف َّن َّية ،وذلك يف تعليمات اهلل ِّ
ولنبييه دا ُود و�س َليمان لبناء الهيكل .ف�أرجو �أن
خيمة االجتماعَّ ،
تكونَ هذه اللوحات �أدا ًة للت�أ ُّمل العميق والتفكري الهادئ.

(Reformed
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البحث عن الحبق

زرعنا يف حديقة منزلنا نبات احلبق بلونه الأخ�ضر الفاحت واملو�شَّ ح املائل
�شاحب
�إىل
اخلمري .بينما �أكتب هذه الكلمات �أنظر �إىل احلبق ف�أراه َ
ّ
اللون وقد دنا �أج ُله� ،أو هذا ما يبدو عليه .حتر�ص زوجتي على احلفاظ
على البذور لتعيد زرعها .ومع اقرتاب ف�صل الربيع تبد�أ تلك البذور-
التي ظن َّنا �أ َّنها ذهبت �إىل غري رجعة نتيجة الرياح العاتية واملطر الغزير
م�ستعد ًة لتملأ
والثلج البارد -يف البزوغ من حتت الرتاب الداكن
َّ
فتبهج عني الناظر �إليها.
عطرا من �أريجها،
ولتخ�ضر َ
اجل َّو ً
َّ
م�شتق من اللغة الأكاد َّية ويعني
النبي حب ُّقوق ٌّ
ُي َّرجح �أنَّ ا�سم ِّ
وربا يف هذا الأمر داللة للر�سالة التي يحملها لنا حب ُّقوق.
احلبقَّ .
فهو يكتب بينما احلبق قد يب�س و�أ�ضحت احلياة تعاين ق�سو َة ال�شتاء
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عندما تنقطع اإلنترنت!

وال�صقيع ،و�أ�ضحت ال�سماء مظلم ًة ك�أنَّ كلَّ رجاء قد بات هبا ًء
الق�صة كلُّها؟ وهل
منثورا مو ِّل ًيا �إىل غري رجعة .ولكن هل هذه هي َّ
ً
احلتمية؟ هل يرتكنا اهلل يف ق�سوة ال�شتاء؟ �ألي�س
هذه هي النهاية َّ
جيبنا بطريقته
�سي ُ
من رجاء بعد الآن؟ لن يرتكنا حب ُّقوق هنا ،بل ُ
ال�شعري ال َّأخاذ عن هذه الأ�سئلة وما مياثلها.
اجلذَّ ابة وب�أ�سلوبه
ِّ
أ�ساوي الذي عاناه
بالنبي الباكي’’؛ لأنَّ الو�ضع امل� َّ
لقد دعي �إرميا ‘‘ ِّ
و�شعبه دف َعه للعويل والبكاء ،ف َنظَ م ق�صائد الرثاء التي ُعرفت ‘‘مبراثي
ُ
النبي الوحيد’’،
�إرميا’’� ،أ َّما ُّنبينا حب ُّقوق فيمكن �أن ندعوه بلقب ‘‘ ّ
املقد�س خارج
وهو وحيد لأ َّنه ال ُيذكَر بتا ًتا على �صفحات الكتاب َّ
ال�سفر الق�صري الذي يحمل ا�س َمه 1.وهو وحيد ،حا ُله حال الكثري
من النا�س لأ َّنه يت�ساءل ويغ�ضب ويبكي ويت� َّأل ويقا�سي ،ويحاجج،
ويحتج ويتم َّنى...وكلُّ ذلك ك�أ َّنه مرتوك وحده .فلي�س َّثمة عائلة
ُّ
ت�شعر معه ،وال جماعة �إميان تقف �إىل جانبه ،وال �أ�صدقاء مع ُّزون
خ�ضم
ي�شاركونه �آالمه ويخفِّفون عنه وط�أة �أحزانه� .إ َّنه وحيد! ويف ِّ
وحد ٍة قاتل ٍة مل يجد فيها َمن ي�شكو �إليه ،نراه يجد اهلل! وك�أ َّنه ال غنى
القانونية الثانية ‘‘بل والت ِّنني  ’’39-33حيث ي�ؤ ِّم ُن الطعا َم
ُ )1يذكر حب ُّقوق يف �أحد الأ�سفار
َّ
جب الأ�سود.
للنبي دانيال وهو يف ِّ
ِّ
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قو�س القزح! فماذا �سيقول حب ُّقوق هلل؟
ليب�صر املر ُء َ
عن املطر َ
جراحية .وق َُبيلَ الذهاب �إىل امل�ست�شفى،
ُ
لعملية َّ
خ�ضعت يف ال�شتاء َّ
دخلت غرف َة مكتبتي الختيار كتاب يرافقني يف �أثناء وجودي
ُ
يف امل�ست�شفى .ووق َع ْت عيناي على العديد من الكتب التي �أو ُّد
قراءتها ،ولكن ل�سبب ما َ
النبي
مال قلبي �إىل ا�صطحاب ٍ
كتاب عن ِّ
كتبه �صديقي جوناثان الم ( .)Jonathan Lambوهناك يف
حب ُّقوق َ
املخدر ،وما يرافق ذلك من
امل�ست�شفى ُب َعيد �شبه يقظتي من ت�أثري ِّ
جراحية ا�ستلز َم ْت
لعملية
َّ
�أمل وانزعاج يعرفهما كلُّ من خ�ض َع َّ
كتاب �صديقي وقر� ُأت ب�ض َع ِف ٍ
قرات،
تخديرا عا ًّماُ � ،
أم�سكت َ
ً
أ�سندت ر�أ�سي �إىل و�سادتي و�أنا �أتن َّقل ما
ألقيت
و� ُ
جانباُ � .
َ
الكتاب ً
ال�صح ِّي بنرب ٍة
بني احللم واليقظة ،و�إذا مبمر�ض ٍة ُّ
تطمئن على و�ضعي ِّ
الكتاب �إىل جانبي� ،س�أ َل ْتني عن
�شاهد ِت
هادئ ٍة لطيفة .وبعد �أن َ
َ
قلت يف نف�سي� :أهذا هو الوقت املنا�سب للكالم و�أنا ال
مو�ضوعهُ .
يتحدث الكتاب ب�ش�أن � ٍ
�أقوى عليه؟ ولك ِّني �أجبتها ً
أوقات
قائلَّ ‘‘ :
�صعب ٍة تواجهنا ،وكيف �أنَّ اهلل يقف بجانبنا يف �أثنائها’’ .قالت وهي
ت�سري بهدوء خارج غرفتي‘‘ :ليتني �أ�ستطيع القراءة بالإنكليز َّية.
لقر� ُأت هذا الكتاب بكلِّ ت�أكيد!’’.
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تت�شابه حا ُلنا هذه ال َّأيام مع معاناة املر�ضى واملت� ِّألني يف
�أال َ
النبي حب ُّقوق؟ وهل تتوافق
امل�شايف؟ ما ر�سال ُة اهلل لنا بوا�سطة ِّ
هذه الر�سالة وواقعنا الذي نحياه يف ال�شرق الأو�سط بكلِّ ما فيه
من �ضياع و َه ٍ
ٍ
و�صعوبات وم� ٍآ�س؟
يجان
حتَّى متى؟ لماذا؟

اعتدنا يف ثقافتنا ال�شرقية عند خماطبة َمن هم �أعلى �ش�أنًا �أن
ٍ
اجلو املنا�سب لتقدمي
خطابنا
من ِّه َد َ
تهيىء َّ
بكلمات ودود ٍة ولطيف ٍة ِّ
باحلري عندما نخاطب اهلل؟ ولكن
�شكوانا �أو ت�سا�ؤالتنا .فكم
ِّ
للمجاملة
مل تكن هذه حال حب ُّقوق! فهو ال يف�سح يف املجال ُ
معبا
�أو لأ�صول الكالم ،بل ُي َهرع �إىل االمتعا�ض َّ
وال�شكوى ِّ ً
هائل من حمم الأمل والغ�ضب وال�ضيق .لقد كان
ومفج ًرا بركانًا ً
ِّ
حب ُّقوق ُمث َق ًل بالهموم من هامته �إىل �أخم�ص قد َميه .والواقع
� َّأن كلمة ‘‘ر�ؤيا’’ يف الآية الأوىل من الف�صل الأ َّول لكتابه تعني
حرفيا ‘‘الثقل’’ كما �سرنى بعد قليل! وك� َّأن ما ي�صبو �إليه حب ُّقوق
ًّ
يهد كيانه ويتعبه.
أ�شب ُه بعب ٍء ُّ
هو � َ
أي�ضا بهموم
ثقل لي�س فقط بهمومه
كان حب ُّقوق ُم ً
ال�شخ�صية ،بل � ً
َّ
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يعب هلل عن �شكواه بحرقة قلب ،ف�إ َّنه ِّ
يفكر يف �أ َّمته
�شعبه .و�إذ ِّ
وم�صريها .هذا هو موقف ال�شجعان الذين ال ُتلهيهم همومهم
ال�شخ�صية عن هموم النا�س من حولهم.
َّ
ما الأمور التي �أثارت حفيظ َة حب ُّقوق فدفعته لل�س�ؤال :ح َّتى
متى؟ ملاذا؟
عيد
عا�ش حب ُّقوق يف مدينة القد�س �أواخر القرن ال�سابع قبل امليالد ُب َ
جلب َّالرخاء والعدل والإميان �إىل
ُح ِ
يو�شيا الذي َ
كم امللك ال�صالح َّ
ال�شر
مملكتهَّ .
ولكن َخ َل َفه امللك يهوياقيم مل يكن كذلك ،بل عمل َّ
فعانت اململكة الف�سا َد على كلُّ الأ�صعدة .ويف زمن امللك يهوياقيم
نظر حب ُّقوق حوله فر�أى الظُّ لم واجلور والعنف والإثم واالغت�صاب
وال�شقاء واالبتعاد عن اهلل وازدراء �شريعة اهلل�...أمور نراها
واخل�صام َّ
فكثريا ما ن�سمع عنها.
ً
تقريبا يف كلِّ يوم من �أ َّيامنا ،و� ْإن مل َنرها ً
�صر ُخ �إل َ
َيك
‘‘ح َّتى َم َتى يا َر ُّب َ�أ ُدعو و� َ
أنت ال َت َ
�سم ُع؟ َ�أ ُ
ب�صر
من الظُّ لم و� َ
أنت ال ُت َخ ِّل�ص؟ َمل ُتريني � ًإثما ،و ُت ُ
حد ُث ِخ�صا ٌم و َتر َف ُع
وقدامي
اغت�صاب ُوظ ٌلم َوي ُ
َج ًورا؟ َّ
ٌ
ف�سها’’.
َ
املخا�صم ُة نَ َ
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بع�ض فئات
يرتبط الظُّ لم بالعنف ارتباطًا وثي ًقا ،حيث متار�س ُ
العنف با�ستخدام النظام
والقوةَ ،
املجتمع ،التي تتم َّتع بالنفوذ َّ
الق�ضائي مل�صاحلها �ضارب ًة ب� ِ
ر�ض احلائط .كما � َّأن
أ�س�س العدالة ُع َ
ِّ
اقت�صادية
القوة �سواء كانت
َّ
املق�صود بالإثم هو �إ�ساءة ا�ستعمال َّ
وغالبا ما تقرتن كلمة ‘‘الإثم’’
اجتماعية �أم
�أم
دينيةً .
�سيا�سية �أم َّ
َّ
َّ
جورا’’ ( )٣ :١يف العهد القدمي (مزمور
بالكلمة املرتجمة ‘‘ ً
١١ :٥٥؛ � ُّأيوب ٣٥ :١٥ ،٨ :٤؛ �إ�شعياء  )١ :١٠حيث
ميكن ترجمتها بكلمة ‘‘ ِغ ّ�ش’’ ،وهل لهذا الأمر حدود ح َّتى
يف ع�صرنا؟ ِ
فالغ ُّ�ش موجود على خمتلَف الأ�صعدة :ال ِغ ُّ�ش يف
عد ال ُأمر لط ًفا
املدر�سية -ح َّتى
االمتحانات
الر�سمية منها حيث ُي ُّ
َّ
َّ
جتارية ،وال ِغ ُّ�ش ح َّتى
من املراقب -وال ِغ ُّ�ش يف ال�سلع هو حنك ٌة َّ
العقارية
يف �سالمة الغذاء �صار � ًأمرا م�ألوفًا ،وال ِغ ُّ�ش يف املعامالت
َّ
هو من باب ت�سهيل الأمور...
عدة
َت ِر ُد الكلمتان ‘‘اغت�صاب وظلم’’ (ً )٣ :١معا يف موا�ضع َّ
(�إرميا ٨ :٢٠ ،٧ :٦؛ حزقيال ٩ :٤٥؛ عامو�س ،)١٠ :٣
�شخ�صا �آخر
ت�صرف يجرب ً
َّ
وتت�ضمن كلمة ‘‘االغت�صاب’’ كلَّ ُّ
على فعل ما ال يريد القيام به مبا يف ذلك اخلطف بكلِّ �أ�شكاله،
16
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العبوديةِّ ،
واالتار بالب�شر ،وخطف
وتندرج حتت هذا الأمر م�أ�ساة
َّ
ب�شرية.
املدنيني يف احلروب درو ًعا َّ
النا�س الأبرياء ،وا�ستخدام ِّ
أ�ساوية غري كافية ،ي�ضيف حب ُّقوق
وك� َّأن كلَّ هذه الأمور امل� َّ
�إليها م�شكل َة اخل�صام والنزاع ( )٣ :١يف املجتمعات .فت�شري
القانونية �إىل ال�شكاوى والدعاوى يف
كلمة ‘‘خ�صام’’ بداللتها
َّ
املحاكم� ،أ َّما كلمة ‘‘املخا�صمة’’ فت�شري �إىل النزاعات على �صعيد
أ�شدها �إيال ًما هي
الأفراد �أو املجتمعات �أو ال�شعوب .و�أكرثها و� ُّ
تن�شب ما بني الأقرباء �أو الأ�صدقاء �أو الكنائ�س �أو �شركاء
التي ُ
الوطن الواحد.
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النبي حب ُّقوق
تعب هذه اللوحة يف ُ
ِّ
تداخل �ألوانها املبعرثة عن الفو�ضى القاتلة التي عا�شها ُّ
يوميا� .أ َّما اللون الأحمر في�شري �إىل انت�شار العنف واملوت
ا
ن
م
العديد
يختربها
والتي
َّ ًّ
�سيمتد
والدمار ،وال يبد�أ انت�شار اللون من الأ�سفل بل من الأعلى يف �إ�شارة �إىل �أنَّ العنف
ُّ
وبانحدار �شديد لي�شمل كلَّ جوانب احلياة .كما �أنَّ كثافة اللون الأحمر ت�شري �إىل َّقوته
لدانيني.
و�سعة امتداده ،كما ي�صف حب ُّقوق َ
عنف �أ َّمة الكَ ِّ
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مهمتهم حفظ ال�شريعة
و� ْإن ت�ساءلنا عن موقف �أولئك الذين َّ
وحتفيز الآخرين على العمل بها ،فنجد � َّأن ال�شريعة ‘‘جامدة’’
وبكلمات �أخرى ‘‘تراخت قب�ضة ال�شريعة’’ ،2وبرتاخيها ال تخرج
ؤولية حفظ
الأحكام العادلة ،وما يخرج يكون ً
ملتوياَّ � .إن م�س� َّ
النظام والعدالة تقع بالدرجة الأوىل على عاتق امللك زمن حب ُّقوق
(�إ�شعياء  ،)٤ :٥١ ،٤ :٤٢وما زال هذا الأمر ينطبق على � َّأيامنا
حيث الر�ؤ�ساء واحلكومات هم ِ
املولون بحفظ النظام والعدالة.
ولكن هل هذا ما يح�صل ح ًّقا يف جمتمعاتنا؟ �أم عندما ت�سوء
اخلارجية’’؟ يبدو � َّأن
الأمور نبد�أ يف �إلقاء اللَّوم على ‘‘امل�ؤامرات
َّ
جدا يف زمن حب ُّقوق؛ فبات الأ�شرار م�سيطرين،
ال�شر ا�ست�شرى ًّ
َّ
ويرتافق ذلك مع ا�ضمحالل ت�أثري الأبرار!
ُ
ما م�شكلة حب ُّقوق لدى ر�ؤيته هذه الأمور؟ َّثمة ثالث م�شكالت
تواجهه ال م�شكلة واحدة فقط� .أ َّو ًل ،م�شكلته الرئي�سة لي�ست
مع النا�س بل مع اهلل نف�سه .فهو غري قادر �أن يفهم � َّأن اهلل ‘‘ينظر’’
أ�صر ُخ �إل َ
َيك
بنف�سه �إىل ِّ
مكتفيا باملراقبةُ �...‘‘ :
ال�شر ويظلُّ �صام ًتا ً
أنت ال ُتخ ِّل ُ�ص؟ َمل ُتريني � ًإثما ،و ُت ِ
ورا؟’’
من الظُّ لم و� َ
ب�ص ُر َج ً
 )2عوكر والفغايل� ،ص.٩٤٤ .
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أر�ضية التي وقعت
( 2 :1و .)٣يف مقال جريء عقب اله َّزة ال َّ
يتحدث ِّ
املفكر الدكتور ڤينوث
يف نيپال يف ربيع عام ٢٠١٥مَّ ،
راما�شاندرا (َ )Vinoth Ramachandraبدور الإن�سان يف م�ساهمته
الب�شرية عندما تفتقر الدول الفقرية �إىل الكثري من
يف خراب
َّ
ف�ضل عن معاناة الف�ساد .وهكذا ف� َّإن حجم
مقومات احلياةً ،
ِّ
غنية ي�ؤ ِّدي �إىل خ�سارة �أقلَّ يف
الكارثة
الطبيعية نف�سه يف دولة َّ
َّ
قائل�‘‘ :إجابة
الأرواح واملمتلكات منه يف دولة فقرية ،ويختم ً
غالبا� :أين اهلل من امل�آ�سي؟ نقول � َّإن اهلل
عن ال�س�ؤال الذي يطرح ً
حا�ضرا يف �أمل ال�ضحايا ُورع ِبهم،
واملحب كان
املثلَّث الأقانيم
َّ
ً
ويف حزن الناجني ،ويف بطولة الذين �أنقذوا الآخرين ،ويف
واملهم�شني يف عامل
الغ�ضب واالحتجاج َّممن دافَعوا عن الفقراء َّ
تنت�شر فيه التكنولوجيا’’.
�أ َّما م�شكلة حب ُّقوق الثانية فهي � َّأن اهلل الذي نتو َّقع �أ َّنه الإله الذي
�صم �أذ َنيه عن �سماع �صوت
لت�ضرعات عبيده ،يبدو ك�أ َّنه َّ
ي�ستمع ُّ
أنت ال َت ْ�س َم ُع؟’’
رب �أَدعو و� َ
ا�ستغاثة حب ُّقوق‘‘ :ح َّتى َمتى يا ُّ
ناعما وخاف ًتا ال ُي�سمع،
( ،)٢ :١مل يكن �صوت ا�ستغاثة حب ُّقوق ً
قويا (كلمة ‘‘�أ�صرخ’’ هي يف الأ�صل ‘‘�أزعق’’).
بل كان ً
�صراخا ًّ
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كيفية انحدار الإن�سان �إىل الدرك
وتكمن م�شكلته الأخرية يف َّ
إن�سانيته ،وي�سلك َوف ًقا ل�شريعة الغاب حيث
الأ�سفل حيث يفقد � َّ
�سيد املوقف.
ال�شرا�سة هي ِّ
�أمام هذه امل�شكالت الثالث ماذا ع�سى حب ُّقوق �أن يفعل؟
النبوية
مهمته َّ
أي�ستمر يف َّ
�أيكتفي بالنظر �إىل الواقع الأليم؟ � ُّ
فيدعو النا�س �إىل التع ُّقل والإميان؟ � ِّ
أيفكر يف ت�أ�سي�س منظَّ مة غري
�سبيل
حكومية حللِّ بع�ض هذه امل�شكالت؟ َّربا...ولك َّنه يختار ً
َّ
ي�شكو هلل ما يختلج يف �أعماقه من �أ�سى وغ�ضب وحزن،
�آخر� :أن َ
احتجاجا على اهلل نف�سه!
ت�ضمن ذلك عتابًا هلل ،ال بل
ً
ح َّتى و� ْإن َّ
ناظم املزامري عندما �س�أل اهلل
كان هذا هو ال�سبيلَ الذي اختاره ُ
‘‘ملاذا؟’’ (مزمور  )٢٤ :٤٤ ،٢ :٤٣ ،١ :٢٢ ،١ :١٠و‘‘ح َّتى
متى؟’’ (.)٣ :٩٤ ،١٣ :٩٠ ،٤ :٨٠ ،١٠ :٧٤ ،٣ :٦
وبالنبي حب ُّقوق يف هذا املجال.
املهم �أن َ
من ِّ
نقتدي بناظمي املزامري ِّ
امل�سيحية مفرو�شة
بال�سيد امل�سيح �أنَّ احلياة
لقد تع َّلم بع�ض امل�ؤمنني ِّ
َّ
بالورود ،لذا عندما يواجهون ال�صعاب وامل�آ�سي يت�ساءلون عن مدى
يعبوا
وقوتهٌّ ،
َّ
�صحة �إميانهم َّ
وحري بهم يف مثل هذه الأوقات �أن ِّ
عما ي�شعرون به �سواء كان خيب َة �أملٍ �أم
هلل بكلِّ �صدق و�ش َّف َّافية َّ
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�شكوى �أم ًّ
�شكا �أم ي� ًأ�سا �أم ت�سا�ؤالت .كما �أنَّ عليهم �أن يتع َّلموا من
حب ُّقوق �أنَّ اهلل يريدهم �أن ي�شاركوه بكلِّ ما ِّ
يفكرون فيه �أو ي�شعرون
به �سواء ح�سبوا ذلك �إميانًا �أم ق َّل َة � ٍ
إميان �أو ح َّتى عد َم �إميان.
رب؟
سعاد :لماذا يا ّ

عادي الذي ا�ستيقظت فيه �سعاد مع �أوالدها
يو ٌم
دم�شقي غري ٍّ
ٌّ
العادي؟ لقد ا�صطبغ
و َزوجها قا�صدين املدر�سة والعمل .ما غري
ِّ
ور�سم ْت �أ�شال ُء �أطفال
�صباح ذلك اليوم بدماء �أبناء املدينةَ ،
الوطن على جدرانه �أحل ََك لوح ٍة ميكن �أن ُتر�سم بري�شة الغدر
واحلقد الأ�سود! �أهو ظالم احلقد؟ ال �أفهم ،لكن يبقى ال�س�ؤال
ثمن
الذي ال �إجابة عنه :ملاذا الأطفال والن�ساء هم َمن يدفعون َ
�ألوان تلك اللوحة البغي�ضة؟
و�شاب على �أعتاب
أربعينية جميلة و�أ ٌّم لفتاة مراهقة ٍّ
�سعاد طبيبة � َّ
الرجولة ،كان هو �أحد معامل تلك اللوحة الرهيبة...ا�ستيقظَ ْت
امل�ستمر منذ ثالث �سنني دون توقُّف ي�صف
على �صوت التلفاز
ِّ
اجلرائم و�أحداث البلد ،فمن حم�ص �إىل درعا �إىل حلب -كلٌّ له
�صفحته يف ن�شرة الأخبار.
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خطر على بالها ذلك ال�صباح �أن تبقى يف املنزل مع �أوالدها وزوجها
دون الذهاب �إىل عملها ،لك َّنها �سمعت يف عقلها �صو ًتا يقول ح َّتى
متى �سنبقى يف جحورنا خمتبئني؟ وبو�صفها امر�أ ًة �سور َّي ًة ينب�ض
تذهب �إىل عملها رغم
يف عروقها عنفوانُ زنوبيا ِّ
وحتديهاَّ ،قررت �أن َ
املخاطر ،ودفعت �أوال َدها للذهاب �إىل املدر�سة...قالت لزوجها
قهرا ،بل علينا �أن
املرت ِّدد :لن يرغمونا على املوت داخل بيوتنا ً
نتحدى ونتابع حياتنا .وهكذا افرتق الأربعة كلٌّ �إىل �ش�أنه.
َّ
لتقلب حياة �سعاد و�أفراد عائلتها ،لتبد�أ
ن�صف �ساعة كانت كافي ًة َ
ال�سيارات وجنون
�صفح ًة جديد ًة عنوانها ‘‘ملاذا؟’’ كان ازدحام َّ
يعب عن اخلوف من الر�صا�ص الطائ�ش ومن
ال�سائقني الذي ِّ
القذائف الغادرة هو ما دفعها لتنزلَ من البا�ص م�سرع ًة ح َّتى ال
موعد عملها...وما هي �سوى ٍ
حلظات خاطفة ح َّتى م َّزق
يفو َتها ُ
مرعب ه َّز �أرجاء دم�شق القدمية�...إ َّنها قذائف
الف�ضاء ٌ
�صوت ٌ
َ
املارة والبيوت املجاورة...ح َّتى املدار�س مل
الهاون ت�سقط على َّ
ن�صيب من �إحدى �شظايا الغدر.
ت�سلم...وكان ل�سعاد ٌ
�سقطت على الأر�ض و�سقط �آخرون حولها ً
رجال ي�صرخون
ون�ساء مرتاعات� ،أ َّما الأطفال فقد �صار ال�شارع ً
جدول جتري فيه
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أ�صيبت...
دماءهم...بعد برهة عادت لتتذكَّ ر �أ َّنها هي الأخرى � َ
أح�ست به�...إ َّنها يدي الي�سرى...مل
لكن �أين؟ ُ
�شعور خد ٍر � َّ
يل�...صرت مم َّزقة كخرقة بالية�...صرخت�‘‘ :أنقذوين!’’ مل
ت ُع ْد
ُ
قوي ًة على نحو
ي�سمعها �أحد؛ فطبول عر�س املوت كانت ُّ
تدق َّ
تنه�ض حامل ًة ما تب َّقى من يدها،
أ�صم الآذان .ا�ستطاعت �أن َ
� َّ
جدا!
أح�سته بعي ًدا ًّ
و ُه ِر َع ْت �إىل امل�ست�شفى الأقرب ،لك َّنها � َّ
العمليات
�أُج ِر َي ْت لها الإ�سعافات الالزمة َّثم �أُدخ ِل ْت غرف َة
َّ
لعملي ٍة �صعب ٍة ودقيق ٍة
املكتظَّ ة بامل�صابني وال َّأطباء والعاملني لتخ�ض َع َّ
بعدها على �صوت ال َّأطباء يقولون� :إ َّنها حتتاج �إىل جراح ٍة
ا�ستفاق َْت َ
عاجلة و� َّإل �ستفقد يدها�...صرخت‘‘ :يا �إلهي! ملاذا؟ �إ َّنها يدي و�أنا
طبيبة ،وال �أ�ستطي ُع العملَ دون يدي�...أرجوك ِ
�ساع ْدين!’’
أ�صوات
جتد جوابًا عن �أ�سئلة كثرية دارت يف
مل ْ
َّ
ذهنها...لكن � َ
زوجها و�أوالدها �أعا َدتها �إىل الواقع...نظرت �إليهم و�سط دموعها
لكن ال جواب! حاول زوجها
ودموعهم...وقر�أت �أ�سئلتها ذاتهاْ .
ٍ
رجاء يف قلبه قبل قلبها ،لك َّنها
ي�ستح�ضر
�أن
كلمات ُّ
يبث بها ً
َ
ٍ
كلمات بال � ِّأي معنى!
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يف عي َني ابنها ،قر�أت الغ�ضب وا َحلرية...و�سمعت �صو َته ي�صرخ:
‘‘�أ ِّمي� ،أين اهلل؟ ملاذا َخدع ِتنا ِ
تقو
وقلت لنا �إ َّنه �سيحمينا؟’’ مل َ
�سوى على ٍ
وج عاجز
�صمت كان �أب َل َغ من الكالم .الت َف َت ْت �إىل َز ٍ
مغادرا الغرفة وما كانت لتعل ََم
عن فعل � ِّأي
َ
�شيء...خرج زوجها ً
� َّأن خروجه �سيكون لي�س فقط من الغرفة ،بل من حياتها وحياة
ُرب مكان
انفجار هائلٌ ق َ
�أوالدها �إىل الأبد! فبعد يو َمني وق َع هناك ٌ
عمله�...س�ألت عنه ف�أجابوها‘‘ :نعم يا �سعاد...ذهب حلمك
اجلميل�...إ َّنه يف ذمة اهلل!’’
املخطوف
ال�شاب
َ
وبعد يو َمني من ذلك� ،أخربوها ب� َّأن َ
ابن �أخيها َّ
يقو عق ُلها
ُق ِتلَ هو الآخر و ُو ِج َد ْت ج َّثته يف �أحد الب�ساتني...مل َ
بعد هذا على التفكري ،و�شعرت ب�أ َّنها وفرا�شها قطعة واحدة...
أحباء ،وكم من اجلنازات امل�شرتكة
جنازة م�شرتكة كانت لل َّ
أقيم ْت لل�سور ِّيني! مل ت�ستطع �أن تو ِّدعهم ،لك َّنها �صرخت
التي � َ
ٍ
ب�صوت تر َّدد �صداه يف �أرجاء امل�ست�شفى‘‘ :و�أنا يا �إلهي...خذين
معهم!’’ َّثم دخلت يف غيبوبة...
ا�ستفاقت بعد �ساعات لرتى ابنتها حت�ضنها ودموعها تغمر وجهها.
ْ
كانت هم�سات �صوتها ت�أتي من بعيد �إليها‘‘ .ماما...ال تذهبي...
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بقينا �أنا و�أخي� .أرجوك ارجعي �إلينا� ’’...صحيح مل ي�أخذها اهلل
وحتديها!
إ�صرارها ِّ
مع َمن ذهبوا؛ ففي احلياة َمن ينتظرها وينتظر � َ
لولديها ابت�سامة مل�سا فيها عودتها �إليهما ،فبادالها
ابت�سمت َ
ابت�سا ًما كان له نور �شمعة �أ�ضاء يف عتمة ا َحلرية.
عملية دقيقة
بعد ثالثة � َّأيام كان ال َّأطباء يت�شا َورون لإجراء َّ
اخلوف من املجازفة.
احتمال جناحها �ضئيل .قر� ْأت يف عيونهم َ
ف�أع�صاب اليد مقطوعة واحتمال بقائها �ضئيل�...أرادوا موافقتها
لك َّنها رف�ضت ،واخلوف يكتب على �شف َتيها ‘‘ماذا لو مل تنجح
العملية؟’’ كان قرارها هو الكلم َة ال َف ْ�صل ،وا�ست�سلمت للي�أ�س
َّ
واحلزن القلق! نامت تلك الليلة بعد جهاد مرير مع املجهول...
�صباحا �أخربوها
كيف �ستبقى دون يد؟ و َمن �سيعيل �أوال َدها؟ ً
ب� َّأن هناك �صديق َتني تريدان زيارتها ،فا�ستقب َل ْتهما وقد �سبق
ترحيبها �س�ؤال �صارخ‘‘ :ملاذا ،ملاذا ،ملاذا؟’’
َ
قالت لها �إحداهما‘‘ :ملاذا يا �سعاد ال �أعلم .لك ِّني �أعلم �شي ًئا
ويهتم .هو معك وينتظر منك كلمة
واح ًداَّ � :أن اهلل يرى وي�سمع ّ
أغم�ضت
رب ،ف�إن �أم َتك ت�سمع� .أنا �أ�صغي»’’� .
ْ
واحدة« :تكلَّم يا ّ
رب،
قلبها قبل �شف َتيها‘‘ :تكلَّم يا ّ
وللمرة الأوىل �صرخ ُ
عي َنيها َّ
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للعملية؟ �أهناك �أملٌ يف ال�شفاء �أم � ِّأن
و�أنا �أ�صغي! هل �أخ�ض ُع َّ
�س�أفقد يدي؟ �أرجوك �أجبني!’’ كانت اال�ستجابة �سريع ًة؛ �إذ
قلبها �سال ٌم عجيب .نا َد ِت
زال اخلوف والقلق وا َحلرية ،وغمر َ
ال َّأطباء املنتظرين ،وقد �أ�صابتهم الده�شة ،وقالت �إ َّنها وافقت
على اخل�ضوع للجراحة ،و� َّإن يدها �س ُت�شفى� .س�ألها �أحد ال َّأطباء:
ال�سيد امل�سيح �أكَّ د لها ذلك!
‘‘ كيف عرفت؟’’ ،فر َّدت � َّأن ِّ
و�أ�ضافت‘‘ :ال تخافوا! فيده �ستكون مع �أيديكم’’ .وهذا ما
تتحرك .وبد�أت �سعاد
حدث ,فبعد َّ
العملية ال�صعبة عادت اليد َّ
فيزيائي وعادت �إىل عملها .يف نهاية هذا الكتاب
تخ�ضع لعالج
ٍّ
ق�صة �سعاد.
�سنكمل َّ
جواب ال�س�ؤال‘‘ :ملاذا
ح َّتى الآن ما زالت �سعاد تبحث عن ِ
النبي �أن
كلُّ هذا؟’’ هل �ستجد الإجابة؟ هل ي�ستطيع حب ُّقوق ُّ
يتعاطف معها وي�ساعدها؟
َ
منتظرا
و�ضع حب ُّقوق �س�ؤالَيه ‘‘ح َّتى متى؟’’ و‘‘ملاذا؟’’ �أمام اهلل ً
الإجابة .الكرة الآن يف ملعب اهلل ،فهل �سري ُّد اهلل �أم �أ َّنه �سيتجاهل
الكرة كما يبدو �أ َّنه جتا َهلَ ُوجو َد الظلم والعنف واالغت�صاب؟
أظن
و� ْإن َّقر َر اهلل الر ّد ،فهل �سيكون الر ُّد َو َفق تو ُّقعات حب ُّقوق؟ � ُّ
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نعرف تو ُّقعات حب ُّقوق .فب�ش�أن ال�س�ؤال الأ َّول،
�صعبا �أن َ
�أ َّنه لي�س ً
معينة تعود بعدها الأمور
توقَّع حب ُّقوق �أن ِّ
زمنية َّ
يحدد له اهلل َّمدة َّ
�إىل جماريها ،وتغدو احلياة مبهجة ،فتنتهي الأهوال وامل�آ�سي التي
عاناها حب ُّقوق و�شعبه.
منطقية وا�ضح ًة ت�شرح
�أ َّما ب�ش�أن ال�س�ؤال الثاين ،فقد توقَّع �إجاب ًة َّ
ال�شر يف هذا العامل ،و�سبب غياب اهلل عن عامله!
َ
�سبب ُوجو ِد ِّ
�ستيح حب ُّقوق من العبء الذي يثقل
مثل هذه الإجابات ُ
أي�ضا دون ّ
�شك!
كاهلَه ،و�إجابات على هذا املنوال تريحنا نحن � ً
فماذا كانت �إجابة اهلل؟
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إجاب ُة اهلل

عما
ُي ُ
ثبت اهلل حلب ُّقوق � َّأن ظ َّنه � َّأن اهلل ال ي�ستمع �إليه ،و�أ َّنه ٌ
غائب َّ
يح�صل من �شرور وظلم وخ�صام يف هذا العامل ،لي�س بالأمر
ال�صحيح .فها هو اهلل يدعو حب ُّقوق وكافَّة �أفراد ال�شعب �آنذاك
والتب�صر ،و�أكرث من ذلك فهو يدعوهم �إىل اختبار �أمر
�إىل النظر ُّ
وت�صوراتهم (:)5 :1
غريب ًّ
جدا يفوق تو ُّقعاتهم ُّ
‘‘ ُ
انظروا ب َني ال َأم ،و َ�أ ِب�صروا َوت ََّيوا َحري ًة .ل ِّأن َعاملٌ
َع َم ًل يف � َّأي ُ
خرب به’’.
امكم ال ُت َ�ص ِّد َ
قون به � ْإن �أُ َ
ال�شر �إىل
كنت مكان حب ُّقوق لتوق ُ
لو ُ
�سي ُ
َّعت �أنَّ اهلل ُ
خربين ب�أنَّ َّ
والعنف �إىل �سالمُّ ،
والظ َلم �ستغلبه
والنزاع �إىل ا�ضمحالل،
زوال،
َ
َ
واالغت�صاب �سيختفي �إىل غري رجعة ،لك ِّني �أُ�صاب
العدالة،
َ
بالذُّ هول والده�شة عندما �أدرك �أنَّ ما � ِّأفكر فيه و�أتوقَّعه هو غري ما
ِّ
يفكر فيه اهلل ويق�صده! فاهلل على موجة و�أنا على موجة �أخرى متا ًما!
يف �أحيان كثرية نقرتب من اهلل ونحن نريد منه �أن يح ِّقق مطالبنا
نظن � َّأن اهلل هو �أ�شبه ‘‘ببابا نويل’’ يف
لي�س � َّإل ،ونخفق عندما ُّ
مو�سم امليالد �سيحمل لنا الهدايا التي نرغب فيها .اهلل هو اهلل
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ن�صغي بكلِّ
العايل واملت�س ِّلط على كلِّ خليقته .لذا ٌّ
حري بنا �أن َ
جد َّية �إىل اهلل على فم ِّنبيه �إ�شعياء عندما قال‘‘ :لأَ َّن �أَ َفكاري
ِّ
َي�ست �أَ َفك َاركُ مَ ،وال ُطرقُكم ُط ُرقيَ ،ي ُ
الر ُّب .لأ َّنه كَما َعلَت
ل َ
قول َّ
ماوات عن الأر�ض ،هكذا َعلَت ُط ُرقي عن ُط ُ
رقكم و�أفكاري
ال�س ُ
َّ
أ�سا�س
الدر�س ال َ
عن �أفكاركُ م’’ (�إ�شعياء  .)٩-٨ :٥٥كان هذا هو َ
أي�ضا.
الذي على حب ُّقوق تعلُّمه ،كما نحن � ً
ما ‘‘العمل العجيب’’ الذي َي ِع ُد اهلل حب ُّقوق به؟ يبدو حلب ُّقوق ولنا
العربي ‘‘�سوف يزيد الطني
�أنَّ العمل العجيب -كما يقول املثل ُّ
اللبناين ال�شائع‘‘ :فوق املوتة دع�سة قرب!’’
ِبلَّة!’’ �أو كما يقول املثل
ِّ
َ
تدخل اهلل املبا�شر وال�سريع لإ�صالح احلالة الفا�سدة التي
فبدل ُّ
م�سببات معاناته و�أمله و�إقامة ال�سالم
يراها حب ُّقوق ،وا�ستئ�صال ِّ
يقيم �أ َّمة َ
الكلدانيني
والعدل ّ
واحلقُ ،نفاج�أ ب�أن نرى اهلل مزمع �أن َ
بالوح�شية
(البابليني) ،وهي �أ َّمة �ضارية يف احلروب امتازت
ِّ
َّ
واالقتحام وامتالك مدن الآخرين وقراها وممتلكاتهم (!)٦ :١
تخيل معي وقع هذه الكلمات على م�سامع حب ُّقوق! وك� َّأن ما
َّ
�شرورا
كافيا ليخربه اهلل �أن ينتظر ً
يراه من �شرور تثقل كاهله لي�س ً
عاطفية
تخيل معي �أ َّنك تعاين �أزم ًة ما �سواء كانت ما ِّد َّية �أم َّ
�أكرث! َّ
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وطنية ،وهي ترخي عليك بظاللها القا�سية فتلج�أ �إىل
عائلية �أم َّ
�أم َّ
�صديق ليوا�سيك ويخ ِّفف عنك هول الأزمة ،و�إذ به ي�ؤكِّ د لك
� َّأن ما تعانيه لي�س ب�شيء ُيقارن مبا �ستواجهه يف امل�ستقبل القريب!
تت�سمر عيون الكثريين على �شا�شات
مع اقرتاب نهاية كلِّ عام َّ
عما �سيحمله
التلفزة لال�ستماع لتو ُّقعات ‘‘اخلرباء واخلبريات’’ َّ
العام املقبل ،ودون ٍّ
�شك قد ت�صدق هذه التو ُّقعات �أو قد تخيب،
متنبىء’’ بل �إىل اهلل
َّ
ولكن حب ُّقوق هنا ال ي�ستمع �إىل ‘‘خبري’’ �أو ‘‘ ِّ
نف�سه ،واهلل نف�سه َي ِعده ب�أن ينتظر ما مل يتوقَّع �أن يراه!
بغ�ض النظر عن طبيعة العمل الذي يعلنه اهلل حلب ُّقوق فمن اجلدير
ِّ
التوقُّف عند كلمة ‘‘عامل’’ ( ،)٥ :١فهي ت�شري �إىل �أنَّ اهلل لي�س
ٍ
متفرج خلق الكون
جمرد مراقب ِّ
ببعيد عن الأحداث ،فلي�س هو َّ
يو ًما وتركه يعمل وحده متا ًما مثل �صانع ال�ساعات� .إ َّنه اهلل احلا�ضر
والفاعل يف تاريخ الب�شر! وبينما حمور اهتمام حب ُّقوق هو �شعبه
وم�صريه ف�إنَّ اهلل ِّ
يفكر يف ال�شعب ،ولك َّنه يرى النظرة الدقيقة
وال�شاملة يف �آن م ًعا .عندما ننظر من قرب �إىل لوحة ف ِّن َّية نرى بع�ض
الأ�شياء والألوان ،وال ن�ستطيع �أن ندرك روعة اللوحة � َّإل �إذا ابتعدنا
معينة� .أحيانًا كثرية نتعامل مع احلياة وك�أنَّ عيوننا تكاد
منها م�سافة َّ
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معي فال نرى �سواه ،وقد يكون هذا الأمر � ًأمرا
تكون ملت�صقة ب�أم ٍر َّ
�سلبيا ِّ
نقرتب من اهلل ونطلب منه
يعكر �صفو احلياةَّ ،
ولكن علينا �أن َ
ًّ
�شمولية لرنى ال�صورة الكربى.
�أن ي�ساعدنا على النظر نظرة َّ
بعدما �سمع حب ُّقوق كلمات اهلل املخت�صرة و‘‘غري ِ
املطمئنة’’
قريبا ،راح ِّ
يفكر يف الواقع املرير وامل�ستقبل
ب�ش�أن ما �سيحدث ً
خميلته لت�سرتجع كلَّ ما �سمعه وعرفه واختربه
ال ّأمر! َّاتهت َّ
عن �أ َّمة َ
ووح�شيتها .هذا ‘‘الأمر الغريب’’ الذي
لدانيني
الك ِّ
َّ
يعد اهلل حب ُّقوق به مماثل لأمر غريب �آخر ورد يف �سفر �إ�شعياء
ُ
3
إ�سر�إيل
( )١٤-١٣ :٢٩حيث غزا �سنحاريب ملك �آ�شور مملكة � َ
إ�سر�إيل’’ يف هذا الكتاب ل�سبب مق�صود؛ وذلك لل َّتمييز ما
 )3ا�ستبدلنا بكلمة ‘‘�إ�سرائيل’’ كلمة ‘‘� َ
جدا �أن ت َّتب َع
العربي القدمي املذكور يف العهد القدمي ودولة �إ�سرائيل احلديثة .من املفيد ًّ
بني ال�شعب ِّ
العربية للعهد القدمي ،وكافَّة الكتابات املتع ِّلقة بالعهد القدمي .وجتدر املالحظة
الرتجمات
هذا التميي َز
َّ
فل�سطيني’’ الواردة يف العهد القدمي لتكتب ‘‘فل�سطي’’
�إىل �أ َّنه ينبغي التمييز �أي�ضً ا ما بني كلمة ‘‘
ّ
ّ
الفل�سطينيني العرب يف الأرا�ضي
إىل
�
إ�شارة
ل
ل
امنا
ي
�
أ
يف
ن�ستعملها
فل�سطيني’’ التي
لتمييزها عن كلمة ‘‘
َّ
ِّ
ّ
ومتيز اللغة الإنكليز َّية بني هذه الأمور با�ستخدام ’’ ‘‘Israelitesو’’،‘‘Israelis
املحت َّلة �أو يف ال�شَّ تاتِّ .
املقد�س،
العربية امل�شرتكة للكتاب َّ
و’’ ‘‘Philistinesو ’’ .‘‘Palestiniansويف ال�سياق ذاته� ،إنَّ الرتجمة َّ
العربي ،التي �شارك فيها جمموعة من املرتجمني الذين ينتمون
�إ�صدار دار الكتاب املقد�س يف العامل ّ
فل�سطي’’ َ
بدل
الكاثوليكية وال
�إىل الكنائ�س
أرثوذك�سية وال َّ
َّ
َّ
إجنيلية� ،أح�س َن ْت �صن ًعا با�ستخدام كلمة ‘‘ ّ
فل�سطيني’’ ،ولك َّنها مل تعتمد ذلك لكلمة ‘‘�إ�سرائيل’’ .انظر مناق�شتي لهذا الأمر يف:
‘‘
ّ
R. Kassis, “Christian Zionism: A Critique.” Unpublished ThM thesis. Vancouver:
Regent College, 1993, p. 142, n. 69.

35

عندما تنقطع اإلنترنت!

ال�شمالية يف العام  ٧٢٢ق .م� ،أي قبل نحو  ١٠٠عام ،ف�سقطت
َّ
أ�شد الويالت.
عا�صمتها ال�سامرة ِّ
بحد ال�سيف ،وعانى ال�شعب � َّ
اجلنوبية ،ولكن على �أيدي
قريبا مع اململكة
�سيتكرر الأمر نف�سه ً
َّ
َّ
َ
املرة .هل نتعلَّم من �أخطاء املا�ضي؟ هل ننع�ش
الك ِّ
لدانيني هذه َّ
ومرات؟
تتكرر امل�أ�ساة َّمرة َّ
ذاكرتنا مبا حدث يف املا�ضي فال َّ
لدانيون ب�سرعة امتدادهم (حب ُّقوق  ،)8 :١فقد
ُعرِف الكَ ُّ
آ�شورية على �أيديهم يف
�سقطت �آ�شور عا�صمة ال
إمرباطورية ال َّ
َّ
عام  ٦١٤ق .م ،وتلتها مدينة نينوى يف عام  ٦١٢ق .مَّ ،ثم
مدة وجيزة ا�س َتطاعوا ال�سيطرة
حران يف عام  ٦١٠ق .م .ويف َّ
َّ
على بابل و�آ�شور و�سوريا وفل�سطني وم�صر.
تذمر حب ُّقوق وامتعا�ضه من العنف
ك َّنا قد �أ�شرنا �آن ًفا �إىل ُّ
لدانيني هو
املوجود ( ٢ :١و ،)٣وها هو ي�ؤكِّ د الآن � َّأن َ
هدف الكَ ِّ
غياب العدالة يف جمتمعه
العنف � ً
أي�ضا ( .)٩ :١عانى حب ُّقوق َ
لدانيون يفهمون وميار�سون العدالة كما
( ،)٤ :١وها هم الكَ ُّ
يحلو لهم ( .)٧ :١هل ن�ستخدم يف � َّأيامنا م�صطلح ‘‘الإرهاب
لدانيني �آنذاك!
الدو ّيل’’؟ هذا هو الو�صف املخت�صر ل َّأمة الكَ ِّ
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خيبة األمل باهلل

يحي حب ُّقوق هو :ملاذا يفعلُ اهلل ذلك
َّ
ولكن ال�س�ؤال الذي ِّ
�ضوح ال�شم�س يف رابعة النهار :اهلل
ب�شعبه؟ والإجابة وا�ضحة ُو َ
�سيما
مفر من دينونة اهلل ،ال َّ
يعاقب �شعبه على خطاياهم ،فال َّ
خا�صته و�شعبه املختار! ولتنفيذ
على �أولئك الذين َّيدعون �أ َّنهم َّ
العقاب ي�ستخدم اهلل َ
لدانيني ك�أداة للعقاب.
الك ِّ
�سيد التاريخ ،وهو
ينطوي هذا الأمر على احلقيقة َّ
املهمةَّ � :أن اهلل هو ِّ
الذي َّ
يتحكم يف م�سار ال�شعوب وم�صائر الأمم مبا يف ذلك الأ َّمة
ال�شر�سة� ،أ َّمة َ
لدانيني؛ ففي ُو�سع اهلل ا�ستخدا ُمهم لتحقيق
الك ِّ
مقا�صده يف ت�أديب �شعبه ودينونته .لي�س من ال�سهل علينا فهم
أي�ضا.
ولكن هذا هو ح ًّقا ما فعله اهلل وما قد يفعله � ً
هذا الأمرَّ ،
القوية هي �صاحبة ال�سلطة
قد ُّ
اجلبارة والأمم َّ
نظن � َّأن اجليو�ش َّ
ولكن احلقيقة التي نحتاج لأن نعرفَها هي � َّأن
والقرار يف عاملناَّ ،
يتدخل يف التاريخ ،و ُي ِ
ويفر�ض عليه
خ�ض ُعه لإرادتهُ ،
اهلل هو الذي َّ
ال�سي ُد املطلق ،له القرار وله الأمر.
�سيطر َته� .إ َّنه هو ،ولي�س �سواهِّ ،
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أوج َه ت�شا ُبه بني ما اختربه حب ُّقوق يف جمتمعه وما
1 .1هل ترى � ُ
تراه الآن يف جمتمعك؟ ما �أوجه الت�شابه و�أوجه االختالف؟
النبي حب ُّقوق عندما �أخربه اهلل ب� َّأن �أ َّمة
2 .2ماذا كان ر ُّد فعل ِّ
َ
�شعبه؟
لدانيني
ُ
الك ِّ
�ستهاجم َ
3 .3ما م�شكالت حب ُّقوق الثالث التي �أثارت لديه ا َحلرية
جراء
واالرتباك؟ هل جتد بع�ض النا�س من حولك يعانون َّ
هذه امل�شكالت؟ كيف ت�ستطيع م�ساعدتهم على جتاوزها؟
4 .4ماذا �سيكون �شعورك لو اجتزت يف ٍ
حال مماثل ٍة ملا عانته �سعاد؟
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