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شكر وتقدير
أود أن أشكر جميع األشخاص الذين ساعدوين بطرق مختلفة يف هذا املرشوع:
وعىل وجه الخصوص مدير دار نرش معهد عمواس للكتاب املق ّدس الذي قام
بالرتجمة وتصميم الغالف ,ومسا ِعدة املؤلف يف البحث الدكتورة سيمون وينهام.
جميــع الحقــوق محفوظــة .باســتثناء مــا يســمح بــه قانــون حقــوق النــر ،ال يجــوز
إعــادة إنتــاج أي جــزء مــن هــذا اإلصــدار باللغــة العربيــة بــأي شــكل أو بــأي وســيلة
دون إذن مســبق مــن النــارش.
أكَّــد الربوفيســور جــون يس لينوكــس ح ّقــه ،مبوجــب قانــون حقــوق الطبــع والنــر
والتصاميــم وب ـراءات اإلخ ـراع لعــام  1988ليتــم تحديدهــا كمؤلــف لهــذا العمــل.
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(فريوس كورونا)

بقلم جون يس لينوكس
ما قيل يف هذا الكتاب-:
«لقد تغري العامل يف األشهر القليلة املاضية .لهذا فإ َّن هذا الكتاب يضع جائحة الفريوس
التاجي يف منظور تاريخي وعلمي والهويت وشخيص من شأنه أن يساعدنا جمي ًعا عىل
رؤية الوضع من خالل عدسة واسعة الزاوية» .الدكتور ديفيد كرانستون ،أستاذ الجراحة
املساعد بجامعة أكسفورد؛ وهو زميل الهيئة اإلدارية يف كلية جرين متبلتون.
«يُضفي هذا الكتاب رونقًا نبويًّا الفتًا إلستفحال جائحة كورونا كح َدث إستثنا ّيئ يف
ِ
عفوي يُعبِّ عن ُعمق املعرفة
املعاصة .ويربط األحداث املتتالية بقال ٍَب كتا ّيب
أيَّامنا
ّ
رض ومتألِّم .وقد نجح الكاتِب يف دمج هذه
اآليلة إىل قبول الفكر
اإللهي يف عال ٍَم ُمحت ٍ
ّ
ال ِّرسالة مع ال َّدعوة إىل عبا َدة ﷲ حتَّى يف زمن الكورونا واألحداث التي ستأيت عىل عالَمنا
قبل املجيء الثَّاين لل َّر ِّب يسوع» .ـال ُّدكتور جون جوزيف ح َّداد ،أستا ٌذ ُم ِ
حاض يف العلوم
الط ِّب َّية يف لبنان.ـ
«أخذين هذا الكتاب يف رحلة بدأت عرب التاريخ حتى يومنا الحارض وفيها يثبت الكاتب بأن
لألمل هدفًا وغرضً ا وأن ﷲ يهيمن عىل الظروف ،وبأ َّن هناك هدفًا من وجود املؤمنني يف أوقات
املحن ،وعىل املسيحي أن يُظهِر محبة ﷲ ملن حوله كام فعل مارتن لوثر يف زمن األوبئة».
األخ شاول قمحاوي ،شيخ يف كنيسة اإلخوة ،ومد ِّرس يف معهد عمواس للكتاب املقدس-.«مل أكرتث كث ًريا من قبل ملقاالت وتعليقات عن الفريوسات واألمراض ،إىل أن قرأت
هذا الكتاب الذي ش ّدين إليه ،ووجدت فيه مواضيع شتى مرتابطة مع بعضها بفكرة
واحدة هي أن هلل هدف صالح لبني البرش من خالل األمل والكوارث عىل أنواعها ،وأنّ ُه
امل َهي ِمن عىل كل مجريات األمور يف عاملنا سوا ٌء كانت من نتاج البرش أو الطبيعة.
جورج خليل ،م َؤ ِّسس ومدير معهد عمواس للكتاب املق َّدس باللغة العربية-.أين ﷲ يف عامل الفريوسات التاجية؟ 5 -

املقدمة
نحن نعيش يف فرتة فريدة من نوعها ت ّم تحديدها .لقد ذهب الكثري
من يقيننا القديم ،مهام كانت رؤيتنا للعامل ومهام كانت معتقداتنا.
محية ومقلقة
سواء كنت مسيحياً أم ال ،فإن جائحة الفريوس التَّاجي ِّ
بالنسبة لنا جميعاً .فكيف نبدأ بالتفكري فيها والتعامل معها؟
يتكون هذا الكتاب من تأ ّماليت حول ما نشهده اليوم .لقد بدأت يف كتابتها
قبل نحو شهرين ،وقد تغريت األمور برسعة منذ ذلك الحني ،وال شك يف
أنها ستتغري مرة أخرى .إ َّن اآلراء التي أعرب عنها هنا هي وجهة نظري
وال يجب أن تُنسب إىل الجامعة أو املنظامت التي أنتمي إليها .سيكون
حتم  ،بعض الجوانب الوعرة وأوجه قصور .لذلك أنا أعتذر.
هناكً ،
أود أن أدعوك ،أيها القارئ العزيز ،للنظر إىل الكتاب عىل النحو التايل:
أنا أجلس معك يف مقهى (إذا استطعنا فقط!) ،وقد سألتني السؤال
املطروح عىل غالف الكتاب .لقد وضعت فنجان القهوة وحاولت أن
أعطيك إجابة صادقة .إ َّن ما ييل هو ما سأحاول قوله ليك أمنحه بعض
الراحة والدعم واألمل.
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 .١الشعور بالضعف
أنا أجلس هنا يف هدوء تا ّم،
إنني يف منتصف السبعينات ،أجلس يف املنزل مع زوجتي ،أشاهد وزير الصحة
الحكومي عىل شاشة التلفاز يُبلِّغنا أنه قد يتعني علينا البقاء يف منازلنا يف عزلة ذاتية
ملدة تصل إىل أربعة أشهر يف محاولة تج ُّنب جائحة الفريوس التاجي الذي يجتاح
العامل( .هناك العديد من الفريوسات التَّاج ّية ،أما هذا فقد س ِّمي  ،19-COVIDعىل
الرغم من أننا سنستخدم يف الغالب مصطلح “الفريوس التاجي” يف هذا الكتاب).
من الصعب إدراك أن هذا الوباء من املحتمل أن يكون األسوأ عىل اإلطالق ،وأن كل
تقديراتنا الحالية لتأثريه من املرجح أن تنتقص يف الواقع .من حجمه ونطاقه وكأنه
يشء من فيلم بائس .ومع ذلك يحدث ذلك بالفعل.
مل يسبق لنا أن شهدنا إغالق املدن وحتى ال ُدول ،وإغالق الحدود ،وحظر السفر،
وإغالق جميع الخدمات باستثناء الخدمات األساسية ،وحظر التجمعات الرياضية
الكبرية ،والبلدات واملدن الصامتة التي ترصخ من الخوف والعزل الذايت .إن معدل
إنتشار الوباء يفرض ضغوطًا هائلة عىل النظم الصحية الوطنية حيث يتم زيادة
إنتاج املوارد الرضورية كام مل يحدث من قبل.
أصبحت أوروبا مركز الوباء الذي نشأ يف الصني .من ناحية ،تتميز الربامج اإلخبارية
محلت السوبر ماركت ،باإلضافة إىل
التلفزيونية بشوارع فارغة ،ورفوف فارغة يف ّ
مالعب رياضية فارغة وكنائس فارغة؛ بينام من ناحية أخرى ،متتلئ املستشفيات
الشكات يف خطر،
األسة اإلضافية ،إ َّن الوظائف و َّ
باملصابني ،وهناك طلب إضايف عىل ِّ
حيث أ َّن الخوف يالحق العامل وينمو يو ًما بعد يوم فيتأثر املزيد من الناس تأث ًريا سلب ًيا.
أحد اآلثار الرئيسية هو الشعور العاملي بزيادة الضعف .إعتاد الكثري منا عىل عامل
مستقر إىل حد ما ،حيث ميكن التنبؤ بالحياة بشكل معقول .اآلن يبدو أن كل يشء
يتداعى :األشياء التي كنا نعول عليها دامئًا قد ذهبت ،ونحن مع َّرضون كام مل يحدث
من قبل لقوى خارجة عن سيطرتنا .يخىش الناس عىل صحتهم الجسدية والنفسية؛
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اإلجتامعي،
بالنسبة لعائالتهم وأصدقائهم ،وخاصة كبار السن والعجزة؛ لتواصلهم
ّ
وإمداداتهم الغذائية ،ووظائفهم واألمن اإلقتصادي ،ومجموعة من األشياء األخرى.
يف مثل هذا املناخ املهتز وغري املؤكد ،من السهل ج ًدا فقدان اإلحساس بال ِّنسب
املئوية .بالرغم كل يشء ،يبدو أننا ال نواجه صعوبة كبرية يف قبول اإلحصائيات
السنوية لوفيات اإلنفلونزا .إ َّن منظمة الصحة العامة يف إنجلرتا تقدر ،يف املتوسط،
أن  17،000شخص يف إنجلرتا ماتوا بسبب اإلنفلونزا يف السنوات الخمس املاضية.
أما الواليات املتحدة ،فإن مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها تح ّدد الرقم
من أكتوبر  2019إىل مارس  2020بحدود  .59000-23000ويقدرون أيضً ا أنه
يف عام  2019مات  1.35مليون شخص عىل الطرق يف جميع أنحاء العامل .ومع
أي من هؤالء ،وذلك بسبب النطاق الواسع
ذلك ،يخيفنا الفريوس التاجي أكرث من ٍّ
والنمو املُطَّرد للفريوس وإمكاناته املقدرة بقتل عدد ال يحىص من الناس .إنني
أدرك متا ًما أنه بحلول الوقت الذي تقرأ فيه هذا الكتاب ،ستكون األعداد البرشيَّة
التي ماتت بسبب الفريوس التاجي أكرب بكثري مام هي عليه اآلن كام أكتبها.
يرشح فرانسيس كولينز ،مدير املعهد الوطني للصحة يف الواليات املتحدة
األمريكية ،يف مقابلة أجراها مع صحيفة «األطليس» تستحق القراءة بأكملها .إ ّن أكرث
ما فاجأه من هذا الفريوس:
«إ ّن درجة الرسعة التي ينتقل بها هذا الفريوس هي أكرث مام كان يحصل
مع فريوس السارس .كان فريوس السارس وض ًعا مخيفًا للغاية للعامل قبل 18
عا ًما ،لكنه مل يصل أب ًدا إىل مستوى اإلصابات أو الوفيات التي لدينا نتيجة
هذا الفريوس التاجي ،ألنه مل يكن قابالً لإلنتقال .كان السارس ينتقل فقط من
املرىض الذين كانوا حقًّا مرىض ج ًّدا .لكن يبدو أن هذا املرض قابل لإلنتقال
من األشخاص الذين يعانون من مرض بسيط أو ليس لديهم أي مرض عىل
اإلطالق»...
كيف يجب أن نتفاعل مع كل هذا؟ هل من املمكن حتى حرصه بأية نسبة
مئوية؟ كيف ميكننا تجنب التسليم للذعر والهسترييا؟
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لقد كنا هنا من قبل
كانت هناك أوبئة مامثلة يف املايض .رمبا يكون أقدم مثال مسجل هو ما يسمى
بالطاعون األنطوين أو طاعون جالينوس يف  180-165م .إ َّن املرض املذكور هنا غري
مؤكد ،ولكن يعتقد أنه كان الحصبة أو ال ُج َدري .لقد قتل حوايل خمسة ماليني
شخص .ثم كان هناك طاعون ُجس ِتنيان ( 542-541م) .كان هذا مرض طاعون ِدبيل
إنترش من الحيوانات (الجرذان) عن طريق الرباغيث إىل البرش .ويق َّدر أن أكرث من
 25مليونًا قد ماتوا.
يل آخر ،عرف باسم املوت األسود ،وذلك يف القرن الرابع
لقد كان هناك طاعون ِدب ّ
عرش ( ،)1353-1346والذي قتل ما يقدر بنحو  70إىل  100مليون شخص يعيشون
يف أوراسيا  -مام قلَّل من عدد سكان العامل بنحو  20يف املائة.
يف وقت الحق من التاريخ ،كان هناك العديد من أوبئة الكولريا يف القرن التاسع
عرش وأوائل القرن العرشين والتي مات نتيجتها أكرث من مليون شخص .أما جائحة
اإلنفلونزا فقد أودت بحياة  20إىل  50مليون يف  .1920-1918خالل فرتة حيايت ،تويف
مليونان بسبب اإلنفلونزا اآلسيوية يف  1958-1956ومليون آخر من إنفلونزا هونغ
كونغ يف  .1969-1968وقد بلغ عدد الوفيات الناجمة عن جائحة فريوس نقص املناعة
البرشية -اإليدز ،الذي بلغ ذروته يف الفرتة  ،2012-2005حوايل  32مليون شخص.
لقد ص ِّنفت هذه األمراض عىل أنها أوبئة .باإلضافة إىل ذلك ،كان هناك العديد من
األوبئة األخرى ،مثل اإليبوال والسارس ،والتي تم حرصها جغراف ًيا وبالتايل فهي غري
مؤهلة كأوبئة .منذ  120عا ًما مضت ،عاش الناس يف الغرب مع األوبئة  -التيفوس
والسل والكولريا وما إىل ذلك  -كجزء من الحياة الطبيعية.
يعتقد أن الفريوس التاجي ،مثل الطاعون ال ِّدبيل ،قد بدأ بالحيوانات وانترش إىل
البرش .ومع ذلك ،ها نحن يف القرن الحادي والعرشين اآلن :لقد حدث تحسن كبري
يف فهم املرض والطب يف اآلونة األخرية ،وقد أدى ذلك عىل األرجح إىل جعل العديد
من الناس يتصورون بكل رضا أن األوبئة قد انتقلت إىل ثنايا التاريخ بالتأكيد .اآلن
فقط بدأنا ندرك أن هذا مل يحصل .كيف نرد عىل هذه الظروف الجديدة؟
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هل ﷲ موجود؟
يف املايض ،يف أوقات الكوارث الوطنية يف دول الغرب ،توافد الناس إىل الكنائس
وقام القادة الوطنيون بدعوات للصالة .إ َّن مثل هذه األحداث نادرة اليوم ،عىل
الرغم من أن بعض القادة الوطنيني عىل األقل طلبوا الصالة  -وكذلك بالطبع ،مثل
العديد من قادة الكنيسة حول العامل.
لقد وجه قايض قضاة جنوب أفريقيا موغوينغ نداء ال ينىس« :إن دعويت لجميع
الذين ميكنهم الصالة ،أن يروا أنها رضورة مطلقة ابتداء من اليوم للقيام بذلك».
لكن يف الوقت الحارض ،ما أقل عدد الناس الذين لديهم أي أبعاد عن ﷲ عىل
اإلطالق يف حياتهم .ونظ ًرا إلغالق الكنائس يف جميع أنحاء العامل للحد من إنتشار
الفريوس ،يتساءل الكثريون «أين ﷲ؟»  -أي ،هل هو موجود عىل اإلطالق؟ هل هو
يف الحجر الصحي الذي يتعذر الوصول إليه؟ ِمن أين أو م َّمن ميكننا الحصول عىل
عزاء حقيقي أو أمل؟
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 .٢الكاتدرائيات واملنظور العاملي

إننا يف أوقات األزمات نبحث عن األمل .ففي مقال نرشته صحيفة نيويورك
تاميز يف  10مارس  ،2020كتب الصحفي اإليطايل ماتيا فريارييس ما ييل:
«إن املاء املقدس ليس ُمعق ًِّم لليدين والصالة ليست لِقا ًحا »...ولكن بالنسبة
للمؤمنني ،فإ َّن ال ّدين هو مصدر أسايس للشفاء واألمل الروحي ،إنه عالج ضد
اليأس ،ويوفر الدعم النفيس والعاطفي الذي هو جزء ال يتجزأ للكيان الصحيح.
(وهو أيضً ا ترياق للوحدة ،والذي يشري إليه العديد من الخرباء الطبيني باعتباره
أحد أكرث مشاكل الصحة العامة إثارة للقلق يف عرصنا).
«وعىل مستوى أعمق ،فإن الدين بالنسبة للمصلني هو املصدر األخري للمعنى
الحقيقي .إن اإلدعاء األكرث عمقًا لكل دين هو فهم الوجود برمته ،مبا يف ذلك،
ورمبا بشكل خاص ،الظروف التي تتميز باملعاناة والضيق .خذ مثل هذه
اإلدعاءات عىل محمل الجد مبا فيه الكفاية ،وحتى الصحة الجسدية ،عندما
تكون خالية من غرض أكرب ،تبدأ يف الظهور وكأنها جوفاء بال قيمة».
عندما تبدو الحياة قابلة للتنبؤ وتحت السيطرة ،من السهل أن تتأخر يف
طرح األسئلة الكبرية ،أو أن تكون راضيًا عن إجابات بسيطة .لكن الحياة
ليست بهذه الطريقة اآلن ،وال ألي منا .لذلك فإنّ ُه ليس من املستغرب ،مهام
كانت عقيدتك أو نظام دينك ،أن تطرح أسئلة الحياة الكبرية عىل السطح،
األمر الذي يتطلب اإلنتباه.
يواجهنا الفريوس التاجي جمي ًعا مبشكلة األمل واملعاناة .فهذه ،بالنسبة ملعظمنا،
بحق
واحدة من أصعب مشاكل الحياة .فإذا ما مررنا بهذه التجربة فستجعلنا ّ
نشك يف قبول اإلجابات املبسطة واملحاوالت السطحيّة.

إ َّن ما أريد أن أحاول القيام به هنا ،هو تج ُّنب هذه األنواع من «اإلجابات»،
والتفكري معك بأمانة ،من خالل بعض األفكار التي ساعدتني يف التعامل مع
هذه األسئلة الصعبة مثل الفريوس التاجي الذي بدأ يف تغيري كل يشء.
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الكاتدرائيات املد َّمرة

ميكنك أن تسأل :ملاذا نحتاج إىل كتاب آخر عن مسألة املعاناة عندما يتوفر الكثري
الش األخالقي .أما
منها اآلن؟ الجواب هو أن معظم هذه الكتب تركِّز عىل مشكلة َّ
الش الطبيعي .أي
هذا الكتاب فإنّ ُه بدالً من ذلك تراه يركز عىل ما يسمى مشكلة َّ
أن تركيزي هنا ينصب عىل الطبيعة املتص ِّدعة ،مبدئ ًيا الفريوسات التَّاج ّية ،ولكن
أيضً ا عىل جميع أنواع األمراض والكوارث الطبيعية مثل الزالزل والتسونامي.
يأيت األمل واملعاناة من مصدرين متم ِّيزين:

•أوالً ،هناك معاناة نتيجة للكوارث واألمراض الطبيعية التي ال يتح َّمل
اإلنسان مسؤوليتها بشكل مبارش مثل :الزالزل والتسونامي والرسطانات
والفريوسات التَّاج ّية .إذ أ َّن جميع هذه تؤدي إىل مشكلة األمل أو ،كام يطلق
الش الطبيعي .هذا املصطلح مؤسف إىل
عليه يف كثري من األحيان ،مشكلة َّ
«الش» لها ِدالالت أخالقية ،لكن ال الزالزل وال الفريوسات
حد ما ،ألن كلمة َّ
ميكن إعتبارها عوامل أخالقية.

•ثانياً ،هناك معاناة يتحمل الرجال والنساء املسؤولية املبارشة عنها:
أعامل الكراهية واإلرهاب والعنف واإلساءة والقتل .فإ َّن هذه تؤدي إىل
الش األخالقي.
مشكلة َّ
إ َّن كاتدرائية مدينة «كنيسة املسيح  »Christ Churchيف نيوزيلندا ،وكاتدرائية
«كوفنرتي  »Coventryيف إنجلرتا ،وكاتدرائية «فر ِونكريخ  »Frauenkircheيف
دريسدن ،أملانيا ،هي رموز قوية ومؤثرة لهاتني املشكلتني .إ َّن هذه املباين الكنسية
الثالثة امل ُد َّمرة تحمل آثار شيئني .من ناحية ،يظهرون دليالً عىل الجامل واألناقة
التي كانت عليها يف السابق .ومن الناحية األخرى ،فإنها تش ّوهت بفجوات عميقة
نتيجة الكارثة ،إ َّن زلزال «كرايست تشريش» وتفجريات «كوفنرتي» «ودريسدن».
تستعرض جميعها كاتدرائية مدمرة صور ًة مختلطة للجامل والدمار.
إنها م ًعا تذكّرنا بأنه من غري املحتمل وجود أي إجابات سهلة عىل األسئلة
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الوجودية العميقة التي تنشأ عن الكارثة .بالنسبة للكثريين يف مثل هذه األوقات،
تكون الصورة أكرث من صادمة ،إنها حديثة للغاية .وإ َّن أولئك الذين منا يقفون
مبارشة بعيدين عن أمل اآلخرين يواجهون خطر الفشل يف أن يكونوا حساسني مبا
فيه الكفاية لهذه الحالة الحديثة العهد .ومع ذلك ،هناك فرق بني مدينة «كنيسة
املسيح» ومدينة كوفنرتي .لقد انهارت الكاتدرائية يف «كنيسة املسيح» نتيجة
لتح ُّرك الصفائح األرضيَّة .بينام انهارت الكاتدرائيات يف كوفنرتي ودريسدن نتيجة
الحرب .قارن بعض الناس زلزال «كنيسة املسيح» بكارثة  11سبتمرب ،ألنها و َّجهت
صدمة مامثلة يف جميع أنحاء البالد .ولكن هناك فرقًا كب ًريا .مل يكن تدمري الربجني
الش
يف نيويورك نتيجة كارثة طبيعية .لكنها كانت كارثة أخالقية .لقد كانت نتاج َّ
البرشي .ويف الوقت نفسه ،فإن الزالزل هي كوارث طبيعية وليست أخالقية.
بالش الطبيعي أحيانًا .فالوضع معقد
الش األخالقي َّ
من الطبيعي أن يرتبط َّ
ألنه ميكن أن يؤدي أحدهام إىل اآلخر؛ قد تؤدي إزالة الجشع التجاري يف قطع
أشجار الغابات مام يؤدي بالنتيجة إىل إمتداد رقعة الصحراء ،األمر الذي قد يؤدي
بدوره إىل سوء التغذية واألمراض .لكن يبدو أن تفيش الفريوس التاجي هو حالة
الش نتيجة الذعر األناين،
الش األخالقي يك ُمن يف َّ
ش طبيعي (عىل الرغم من أن َّ
َّ
حتم ،سيسعى أصحاب نظريات املؤامرة إىل إلقاء اللَّوم عىل
وتكديس الطعام)ً .
بعض العوامل البرشية .فالبرش يشاركون يف انتقال الفريوس ،ولكن ليس بشكل
متع َّمد أو أناين ،واإلفرتاض الرئييس هو أن الفريوس قفز من الحيوانات إىل البرش.
ومع ذلك ،هناك أدلة عىل أن السلطات يف الصني أَخفَت يف البداية تقارير عن
فريوس جديد مد ِّمر محتمل .ففي صحيفة الجارديان يف  11مارس  ،2020ذكرت
هيلني ديفيدسون من هونج كونج ما ييل:
«أفادت الترصيحات الرسمية للحكومة الصينية ،ملنظمة الصحة العاملية ،أن أول
حالة مؤكدة تم تشخيصها كان يف  8ديسمرب-كانون أ ّول .يومها ُوبِّخ األطباء الذين
حاولوا توجيه اإلنذار مع زمالءهم بشأن مرض جديد يف أواخر ديسمرب -كانون
أول .حينها مل تعرتف السلطات علنا بوجود إنتقال للفريوس من إنسان إىل إنسان
حتى  21يناير-كانون ثاين».
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ولكن مام يدعو إىل األسف حقًا ،أ َّن الدكتور  ،Li Wenliangطبيب العيون ،قد
تويف يف  Wuhanبعد أقل من شهرين نتيجة لإلصابة بالعدوى يف ديسمرب-كانون
أول  ،2019الذي ُر ِّحب به كبطل يف الصني إلثارته ناقوس الخطر بشأن الفريوس
التاجي.
ال شك أنه سيكون هناك إتهامات وإتهامات مضادة لرد فعل كل دولة عىل
الفريوس التاجي لفرتة طويلة قادمة .لكن ال يشء من ذلك سيساعد يف التعامل مع
األزمة ،وال يساعدنا يف معرفة أفضل طريقة للرد الشخيص.
حتم إىل ح ّد ما عىل وجهة نظرنا .تختلف طريقة ظهور
ستعتمد كيفية ر ِّدنا ً
الفريوس التاجي إلمرأة مسنة مصابة ،تتأرجح بني الحياة واملوت يف العناية املركزة،
إختالفًا كب ًريا عام تبدو عليه للطبيب الذي يعالجها ،أو لفرد من األرسة الذي ال
يستطيع زيارتها ،أو القس الذي يحاول مساعدتها .هنالك مصدر قلق آخر بالنسبة
للكثريين منا ،أال وهو ما إذا كان سيصيبنا أو أنّ ُه أصابنا بالفعل .وعام إذا كان
بإمكاننا نقل الفريوس أو أننا نقلناه إىل شخص آخر.
كل منا بحاجة إىل فهم الفريوس التاجي بثالث طرق مختلفة :فكريًا وعاطف ًيا
وروحيًا .كلها مهمة ،وتشكل م ًعا تح ِّديًا هائالً ألي شخص.
نتمنى جمي ًعا الحصول عىل وضوح فكري ،وسيقيض الكثري من األشخاص ساعات
يف مشاهدة الربامج اإلخبارية واإلبحار يف صفحات اإلنرتنت عىل أمل الحصول
عىل معلومات جديدة قد تساعدهم عىل فهم ما يحدث .ومع ذلك ،فإ َّن التحليل
الفكري ال يخرتق بسهولة حجاب الدموع .كيف ميكن للمرء أن يأيت مبعنى ،أو إذا
مل يكن معنى معقولً  ،رمبا أمل يف املواقف املدمرة والتي يف الواقع ال رجعة فيها؟
سيل بالنسبة لك بينام تقرأ
تتدفق األسئلة العميقة يف تيار ال ينتهي ،ورمبا تكون ً
هذا .ملاذا حدث هذا يل أو لهم؟ ملاذا أصيبوا وماتوا ،بينام أنا نجيْت؟ أين أجد
التخفيف من األمل الجسدي والعقيل؟ هل هناك أمل؟

ما الذي يفعله األمل؟

مهم يلعبه يف حياتنا.
تعلمنا الخربة البرشية والطب األويل أ ّن لألمل دو ًرا ً
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•أَ ًول ،يحذِّرنا األمل من الخطر .عىل سبيل املثال؛ إذا وضعت يدك بالقرب من
النار ،فإن نظامك العصبي ينبه عقلك وتشعر باألمل ،مام يجعلك تسحب
يدك وبالتايل تحميها من اإلصابة .ال ميكننا القول ،إذن ،أن األمل كله سيئ.
•ثان ًيا ،يشارك قدر معني من األمل يف التطور البدين .عىل سبيل املثال؛ إذا
كانت ألعاب القوى أو تسلق الجبال أو ألعاب كرة القدم األمريكية تتطلَّب
مجهو ًدا بدن ًيا ،أو إن كانت لعبتي الرجبي واملالكمة الربيطانية أن تستم ّرا،
فإن عشاق الرياضة سيتحملون الكثري من األمل من أجل التفوق.
•ثالثًا ،وعىل مستوى أعمق ،فإ ّن املعاناة واألمل قد يساهامن يف تكوين
الشخصية .هناك العديد من األمثلة عىل الصمود والثبات يف وجه املعاناة
قد تُسهِم يف صقل الشخصية مبستوى أسمى .هناك حقيقة فيام قاله املؤلف
الرويس فيودور دوستويفسيك الذي جعل شخصية راسكولنيكوف يقول :إنه
ال يستطيع تخيل شخص عظيم مل يُعاين« .األمل واملعاناة ال مفر منهام دامئًا
لذكاء كبري وقلب عميق».
غال ًبا ما يكون اآلباء عىل علم بذلك .يف بعض األحيان ،يسمحوا للطفل بخوض
تجربة مؤملة ،ألنهم كام يعلمون من تجربتهم الخاصة ،ستفيد طفلهم يف نهاية
املطاف.
ال أ َّدعي أنني أعرف الكثري عن هذا ،لكن دعني أتحدث شخصياً للحظة .قبل
بضع سنوات ،ن ّبهني األمل يف صدري أن هناك خطأ ما .تم نقيل إىل املستشفى ،حيث
اعتُربت الحالة خطرية لدرجة أنني اضطررت إىل توديع زوجتي .أنقذين تدخل طبي
ماهر يف الوقت املناسب من نوبة قلبية حادة كانت ،يف جميع اإلحتامالت ،قاتلة.
بكلامت أخرى ،كان لدي زلزال يف قلبي.
هذا النوع من التجربة لن يرتك أحدا ً دون تغيري .بالنسبة يل ،علَّمتني الكثري:
علَّمتني أنني م ِّيت وأنني ضعيف .وأشعر اآلن أن حيايت أعيدت إيل كهبة مثينة
يجب أن أعتز بها ،وجلبَت يل املزيد من اإللحاح يف إحسايس بالهدف والدعوة.
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الكوارث ونظرتنا العاملية
يف نفس الوقت تقري ًبا ،مع مريض بالقلب شبه املميت ،ف َق َدت أختي إبنتها التي
تزوجت للتو ،والبالغة من العمر  22عا ًما ،بسبب ورم خبيث يف الدماغ .إذا كنت
سأشكر ﷲ عىل شفايئ ،كام أفعل ،فامذا أقول ألختي عن ﷲ؟ وماذا أقول عن ﷲ
عندما يتعلق األمر بجائحة مثل الفريوس التاجي ،حيث ال نرى أي بُعد إيجايب عىل
اإلطالق ،فقط كارثة غري متوقفة؟
كتب يس إس لويس ،ذات مرة رسالة سوف يرتدد صداها لدى معظمنا:
خاض (مصائب) كل الخليقة التي عندما نزل
«من الصعب اإلعتقاد بأن َم ْ
ﷲ ليشاركنا بها قد يكون رضوريًا يف عملية تحويل املخلوقات املحدودة
(باإلرادة الحرة) إىل آلهة ،إن جاز التعبري.»...
ميكننا اآلن إضافة الفريوس التاجي إىل القامئة.
كتب هذه الرسالة شخص كان م َّرة ملح ًدا وأصبح مسيحياً يف منتصف العمر
والش يف كتابني« :معضلة األمل ،والحزن
والذي استكشف معضلة األمل واملعاناة َّ
املرصودين» .الذين يوضحان حقيقة أن موقفنا تجاه هذه القضايا العميقة متأث ِّر
مبنظورنا للعامل .إ َّن اإلطار الذي تم بناؤه عىل مر السنني ،والذي يحتوي عىل التفكري
والخربة التي يجلبها كل منا هو للتأثري عىل األسئلة الكبرية حول الحياة واملوت
ومعنى الوجود .لدينا جمي ًعا إطار عمل من هذا القبيل ،مهام فكرنا يف ذلك كث ًريا
أو قليالً.
يشري جيمس سريي ،James Sire-يف كتاب مفيد للغاية بعنوان :الكون عىل
عتبة الباب ،The Universe Next Door-إىل أنه ال يوجد سوى ثالث عائالت
رئيسية من وجهات النظر العاملية.
•أوالً ،هناك النظرة التوحيديّة للعامل ،والتي تتبعها الديانات اإلبراهيمية
الثالث؛ اليهودية واملسيحية واإلسالم .هذا يعلمنا أن هناك إل ًها خلق
العامل ويهتم به ،والذي خلق البرش عىل صورته( .الحظ أنني قلت
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«عائالت» ذات وجهات نظر عاملية :هناك إختالفات مصرييّة داخل كل
فئة ،كام سيقول لك أي يهودي أو مسيحي أو مسلم ممن يأخذ كتابه
املقدس عىل محمل الجد).
•ثان ًيا ،هناك النهج اإلمياين املناقض ،أي ،النظرة اإللحادية للعامل ،التي تنص
عىل أن هذا الكون (أو األكوان املتعددة) هو كل ما هو موجود؛ ال يوجد
بُعد خارق للطبيعة.
•ثالثًا ،هناك نظرة وحدة الوجود التي تدمج مفاهيم ﷲ والعامل يف كيان
واحد غري شخيص.
أشخاصا يأخذون منظو ًرا متشككًا أو ال أدريًّا .لكن
أنا مدرك جي ًدا أيضً ا أن هناك
ً
ال أحد يشكك أو ال يعرف شيئًا عن كل يشء ،وبالتايل فإن معظم الناس يتأقلمون
يف مكان ما يف إحدى وجهات النظر الثالثة التي ذكرناها للتو.
يل أيضً ا .وإذ أ َّن لد ّي شخص ًّيا وجهة نظر عن العامل .فأنا
تنطبق هذه الصورة ع ّ
مسيحي ،ولهذا سأحاول أن أوضح ملاذا أعتقد أن املسيحية لديها ما تقوله حول
مسألة الكوارث الطبيعية مثل الفريوسات التَّاج ّية ،وهذا يشء ال ميكن العثور عليه
يف مكان آخر .رمبا ستوافقني ،ورمبا ال .لكني آمل أن تنهي هذا الكتاب بعد أن
تفهم سبب قدرة املسيحيني عىل التحدث بثقة عن الرجاء والشعور بالسالم ،حتى
يف عامل ميلء من عدم اليقني حيث يظهر فيه املوت فجأة.
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 .٣هل اإللحاد يساعد؟

إن نظرتك للعامل ستحدث فرقًا يف كيفية تفاعلك مع الكوارث مثل جائحة
التاجي ،والزالزل أو التسونامي .عىل سبيل املثال ،إستجاب الكثري من
الفريوس
ّ
املؤمنني لزلزال نيوزيلندا يف عام  2011من خالل تأكيد إميانهم باهلل يف كلامت
املزمور:٣-١:٤٦
ُﷲ لَ َنا َملْ َجأ ٌ َوقُ َّوةٌ.
َع ْونًا ِف الضِّ ْيق ِ
َات ُو ِج َد شَ ِدي ًدا.
لِذل ِ َك الَ نَ ْخ َش َولَ ْو تَ َز ْح َز َح ِت األَ ْر ُض،
َولَ ِو انْ َقلَ َب ِت الْ ِج َب ُال إِ َل قَل ِْب الْ ِب َحارِ.
تَ ِع ُّج َوتَج ُ
ِيش ِم َيا ُه َها
تَ َت َز ْع َز ُع الْ ِج َب ُال ِبطُ ُم ِّو َها.
يقول مؤمنون آخرون أن األوبئة والزالزل وأمواج تسونامي هي دينونة مبارشة
من ﷲ ،كام اقرتح بالفعل أناس من ديانات مختلفة يف حاالت زلزال مدينة «كنيسة
املسيح» وأمواج تسونامي التي رضبت اليابان يف نفس العام .هذا جواب ف ّظ
للغاية يُسبب الكثري من األذى غري الرضوري.
وفيام يتعلق بهذا املنظور ،فإن أحد املعتقدات األساسية التي ميكن ايجادها
يف وحدة الوجود هو أن أولئك الذين يتأملون ،يفعلون ذلك بسبب خطيتهم يف
الحياة السابقة ،وأن آالمهم يف حياتهم الحالية تساعدهم يف التخلص من مصريهم.
لذلك ،ومبا أن سلسلة األسباب والنتائج غري قابلة للكرس ،فال فائدة من بذل الجهد
للتخفيف من آالمهم؛ هذا قد يخدمهم فقط يف إبطاء عملية تطهريهم .من
الصعب أن نرى كيف تقدم هذه النظرة للعامل أي رجاء عىل اإلطالق لألشخاص
التاجي أو أي مرض آخر .ولتعقيد األمور أكرث من ذلك،
الذين يعانون من الفريوس
ّ
الشقية أن املعاناة مجرد وهم.
ترى بعض الفلسفات َّ
ليس صحي ًحا بحسب الكتاب املقدس ،أنه إذا كان شخص ما يعاين من مرض أو
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حادث أليم ،فينبغي أن نستنتج أ ّن هذا الشخص مذنب يف خطايا خطرية .غالبًا
ما تخ َّيلَت األفكار الشائعة أن هذا قد يكون وجهة نظر الكتاب املقدس .لكن
مجمل سفر أيوب يف العهد القديم يُعترب إحتجا ًجا ضد هذه الفكرة .فاهلل نفسه
أخرب أصدقاء أيوب ،الذين اعتقدوا أن أيوب مسؤول عن معاناته ،بأنهم مخطئون.
الش الطبيعي
عالوة عىل ذلك ،فإن أمل ومعاناة أيوب ناتجني عن مزيج من َّ
واألخالقي .إ َّن مصدر الهجامت عىل عائلة أيوب هو غارتني قاتلتني من ِقبل
(الش
(الش األخالقي) وكارثتان طبيعيتان للنار والرياح َّ
السبئيني والكلدانيني َّ
«الش» هنا ال تعني أن مصدر املعاناة غري
الطبيعي)( .أؤكد مرة أخرى أن كلمة َّ
أخالقي ،فالنار ليس لها أخالق يف حد ذاتها ،ولكنها تشري إىل أن الرضر الذي تسببه
رشير).
للمترضرين ميكن وصفه بأنه سيئ أو ِّ

وباملثل ،أنكر يسوع رصاحة أن املعاناة كانت مرتبطة بالرضورة بإساءات
شخصية .مرة أخرى ،وكام هو الحال مع أيوب ،يرتبط السياق مبارشة مبوضوعات
الش الطبيعي واألخالقي .إ َّن الكاتب لوقا ،الذي كتب سرية تاريخية عن يسوع
َّ
(عادة ما نسميها «إنجيل لوقا» أو ببساطة «لوقا») ،يروي الواقعة:
اضا ِف ذلِ َك الْ َوق ِْت قَ ْو ٌم يُ ْخ ِ ُبونَ ُه َعنِ الْ َج ِلي ِل ِّي َني ال َِّذي َن َخلَ َط بِيالَط ُُس
« َوكَا َن َح ِ ً
اب يَ ُسو ُع َوق ََال لَ ُه ْم«:أَتَظُ ُّنو َن أَ َّن ه ُؤالَ ِء الْ َجلِيلِ ِّي َني كَانُوا
َد َم ُه ْم ِب َذبَائِ ِح ِه ْم .فَأ َج َ
ُخطَا ًة أَك َ َْث ِم ْن ك ُِّل الْ َجلِيلِيِّ َني ألَنَّ ُه ْم كَابَ ُدوا ِمث َْل هذَا؟ كَالَّ! أَق ُ
ُول لَ ُك ْم :بَ ْل إِ ْن
ش الَّ ِذي َن َس َق َط
لَ ْم تَتُوبُوا فَ َج ِمي ُع ُك ْم كَذلِ َك تَ ْهلِكُو َن .أَ ْو أُول ِئ َك َ
الثَّمنِيَ َة َع َ َ
َعلَ ْي ِه ُم ال ُ ْْب ُج ِف ِسلْ َوا َم َوقَتَلَ ُه ْم ،أَتَظُ ُّنو َن أَ َّن ه ُؤالَ ِء كَانُوا ُم ْذنِ ِب َني أَك َ َْث ِم ْن َج ِميعِ
ال َّن ِ
الساكِ ِن َني ِف أُو ُرشَ لِي َم؟ كَالَّ! أَق ُ
ُول لَ ُك ْم :بَ ْل إِ ْن لَ ْم تَتُوبُوا فَ َج ِمي ُع ُك ْم كَذلِ َك
اس َّ
ت َ ْهلِكُو َن» (لوقا)٥-١:١٣
بعد أن لُ ِف َت إنتباهه إىل األشخاص الذين عانوا من فظائع ارتكبتها الدولة
(الش
(الش األخالقي) ،ذكر يسوع بدوره األشخاص الذين ماتوا يف كارثة طبيعية َّ
َّ
الطبيعي)؛ ثم فيام يتعلق بكلتا الحالتني ،إنتقد الرأي الشائع بأن ضحايا هذه
األحداث غري العادية يجب أن يكونوا من الخطأة الفظيعني بشكل إستثنايئ الذين
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يعاقبهم ﷲ عىل وجه التحديد .املعنى الضمني هو أننا نعيش يف عامل ميكن أن
تحدث فيه مثل هذه األشياء ،ولكن حدوثها ال يحدث دامئًا بشكل مبارش من قبل
ﷲ ،عىل الرغم من أنه يتمتع بالسيادة عىل جميع األشياء.
عىل الرغم من ذلك ،يجب أال يفوتنا تعليق يسوع األخري يف تلك املناسبة والذي
يُظهر لنا أن هناك املزيد يف هذه القضية ،إن تج َّنب شخص ما إصابة اآلخرين ال
يعني أنهم أبرياء« :بَ ْل إِ ْن لَ ْم تَتُوبُوا فَ َج ِمي ُع ُك ْم كَذلِ َك تَ ْهلِكُونَ»( .سوف نبحث
يف مسألة التوبة الحقًا).
مع قول كل ذلك ،فمن الواضح أن هذا هو جزء من التعليم املسيحي ،عىل الرغم
من أنه ليس كل كارثة أو مرض هو قضاء ﷲ (كام يف حالة أيوب) ،إال أن البعض
هم كذلك .أخرب بولس القائد املسيحي يف الكنيسة األوىل يف كورنثوس أن بعضً ا
منهم كان مريضً ا نتيجة تأديب ﷲ :أراد ﷲ أن يقودهم للتوبة بعي ًدا عن أسلوب
أوحي له من
حياتهم غري األخالقي .لكن بولس كان يكتب برؤية خاصة لشخص َ
روح ﷲ .ليس لدينا نفس السلطة لتحديد من يُعاقب بهذه الطريقة .إحذر من
الش الطبيعي كعقاب إلهي .ولكن باملثل ،إحذر أيضً ا من
تفسري األمل الناجم عن َّ
أي شخص يقول أنه ليس هلل ما يقوله عن طريق هذا الوباء ،ال سيام للمجتمعات
الغربية التي أدارت ظهرها له إىل حد كبري باعتباره غري ذي صلة ثقافيًا.

ملاذا ال يساعدك اإللحاد؟
من الجدير بالذكر أن بعض امللحدين يؤمنون بنوع من «القضاء وال َق َدر» ،وهذا
الش».
هو ما يكمن وراء عبارة «أتاهم َّ
يقودين ِذكر امللحدين إىل حقيقة أن الكثري من الناس يعتقدون أن الحل الوحيد
والش الطبيعي هام التخيل عن ﷲ واحتضان اإللحاد .ويأكدون
ملشكلة الكارثة َّ
بقولهم ،إن الفريوسات التَّاجيّة والرسطان والتسونامي والزالزل تُظهر لنا أنه ال
وجود هلل .يجب أن نواجه حقيقة أن هذه هي الطريقة التي يكون عليها الكون:
صع ًبا وغري محسوس ،وال يهتم بيشء سوا ًء كنا نعيش أو منوت.
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أشار فيلسوف التنوير اإلسكتلندي ديفيد هيوم إىل املشاكل التي يجب عىل
املسيحيني مثيل معالجتها .وباإلشارة إىل فيلسوف يوناين من القرن الثالث قبل
امليالد ،الذي أدىل بالبيان التايل املقتبس عىل نطاق واسع:
الش
«سؤال أبيقور القديم مل تتم اإلجابة عليه بعد :هل ﷲ راغب يف منع َّ
ولكنه غري قادر؟ ثم هل هو عديم القدرة؟ وهل هو قادر ولكن ليس عىل
الش؟ ثم هل هو حاقد؟ هل هو ذو قدرة وإرادة؟ فمن أين
استعداد ملنع َّ
الش إذًا؟»
يأيت َّ
ولكن أين ينتهي هذا املسار اإللحادي؟ إنها ليست سوى خطوة قصرية من هنا
إىل ر ّد الفعل اإللحادي املتز ِّمت لريتشارد داوكينز عىل واقع املعاناة:
«إن إجاميل حجم املعاناة سنو ًيا يف العامل الطبيعي يفوق كل تفكري محرتم.
خالل اللحظة التي يستغرقها األمر لتكوين هذه الجملة ،تُؤكل اآلالف من
الحيوانات وهي عىل قيد الحياة ،ويهرب الكثريون غريها طل ًبا للنجاة ،وهم
يرتعبون من الخوف ،والبعض اآلخر ُيل َتهم ببطء من الداخل عن طريق
رصير الطفيليات ،وتَنفُق (متوت) اآلالف من ّ
كل أجناس الحيوانات بسبب
الجوع والعطش واملرض .يجب أن يكون األمر كذلك .إذا كان لدينا الكثري
يف وقت ما ،فإن هذه الحقيقة ستؤدي تلقائ ًيا إىل زيادة عدد السكان إىل أن
تستعاد الحالة الطبيعية للجوع والبؤس .يف عامل من اإللكرتونيات وجينات
األنانية والقوى الجسدية العمياء والتكاثر الجيني ،سيتآذى بعض الناس،
وسيكون آخرون محظوظني ،ولن تجد أي سبب لذلك ،وال أي عدالة .إن
الكون الذي نالحظه يتمتع بالخصائص التي يجب أن نتوقعها عىل وجه
رش ،وال خري،
التحديد إذا مل يكن هناك ،يف األسفل أي قصد ،وال غرض ،ال ّ
وال يشء سوى الالمباالة العمياء .إ َّن الحمض النووي ال يعرف وال يهتم.
والحمض النووي هو كذلك .ونحن نرقص عىل موسيقاه».
كيف يتفاعل املسيحي مع هذا الفكر؟ أول يشء يجب قوله هو أن نسخة
داوكينز الحتمية لإللحاد تبدو هنا أنها تبغي إلغاء فئات الخري والرش واستبدالها
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بالالمباالة العمياء التي ال ترحم ،يف عامل ٍ
قاس .ومع ذلك ،فإن رفض الخري والرش
يعني ضمن ًيا أن أي حديث عن أن الفريوس التاجي يسء أو رشير ال معنى له (عىل
الرغم من أنه من الصعب أن نتخيل أن داوكينز ميكن أن يص ِّدق ذلك بالفعل).
ومع ذلك ،فإن دوكينز يشري إىل نقطة خطرية ،يجب أن نسأل يف ضوءها عام إذا
كان نظام املعتقد اإللحادي ر ّد فعل معقول للفريوس التاجي .إذا مل يكن هناك إله،
فمن أين تأيت مفاهيم الخري والرش التي منتلكها جمي ًعا يف املقام األول؟ ال ميكننا أن
نقول إن الفريوس التاجي وتأثرياته «بأي حال من األحوال» سيئان ،ألن عواقبه ،مبا
يف ذلك الوفيات التي يسببها ،هي ببساطة ذ َّرات تعيد ترتيب نفسها.
كتب فيدور دوستويفسيك« :إذا مل يكن ﷲ موجو ًدا فكل يشء مباح» .ولتجنب
أي سوء فهم ،يجب القول أن دوستويفسيك مل يكن يعني أن امللحدين ال ميكنهم
الترصف أخالق ًّيا .من الواضح أن األمر ليس كذلك .يف الواقع ،ميكن للملحدين ،ويف
كثري من األحيان ،أن يُخجلوا املتدينني يف سلوكهم األخالقي .من هنا نستنتج أ ّن
املنظور املسيحي يف هذا هو أن جميع الرجال والنساء ،سواء كانوا يؤمنون باهلل أم
ال ،هم كائنات أخالقية مصنوعة عىل صورة ﷲ الخالق .لذلك ميكن لجميع البرش أن
يترصفوا أخالقيًّا .مل يكن دوستويفسيك يتهم امللحدين بعدم وجود قناعة أخالقية،
بل كان يقرتح شيئًا أكرث ُعمقًا :أنه ال يوجد تفويض عقال ّين ملفاهيم الخري والرش إذا
دعم تا ًّما.
مل يكن هناك إله .ومام له داللته أ َّن بيان ريتشارد داوكينز يدعم ذلك ً
وعىل الرغم من أن الرش الطبيعي وليس األخالقي هو موضوعنا الرئييس هنا،
إال أنه من الجدير بالذكر أنه من وجهة نظر داوكينز ،كان اإلرهابيون ومهندسو
اإلبادة الجامعية يف مجاالت القتل يف كمبوديا ورواندا يقومون ببساطة بتنفيذ
برامجهم الوراثية الخاصة بهم :وكذلك كان ستالني وهتلر وماو يف جرامئهم املروعة
ضد اإلنسانية .فإذا شعرت برغبة يف قتل األطفال من أجل املتعة ،أفال يكون هذا
رقصا عىل حمضك النووي؟ إذا كان األمر كذلك،
(من وجهة النظر هذه) ببساطة ً
«الش» .قد
فال أحد منا ميكن أن يساعد يف كونه ما يسميه البعض بشكل خاطئ َّ
نقوم نحن وهم أيضً ا باإلستسالم ألنفسنا دون تذ ُّمر .فاألخالق ال معنى لها.
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أعتقد أن هذا الرأي ببساطة غري صالح للحياة .وواقع األمر أ َّن ريتشارد داوكينز
والش .ولكن ملاذا
هو نفسه دليل عىل ذلك .فإ َّن حجته تق ِّوض واق ًعا مثل الخري َّ
ش؟
يبدو بعد ذلك أنه ينظر إىل هجامت  11سبتمرب والفظائع األخرى عىل أنها َ ّ
اليشء التايل الذي يجب مالحظته هو أن الغضب امل ُ َّربر ضد الرش الطبيعي أو
مستقل
ّ
األخالقي يفرتض مسبقًا ِمعيا ًرا من «الخري» الذي هو حقيقي وموضوعي
ع ّنا ،حتى نتوقع أن يتفق اآلخرون معنا يف إدانة أشياء معينة .هذه املعايري «غري
محدودة» ،أي أنها موجودة فوق مستوى اآلراء الفردية .وعىل سبيل املثال ،وبغض
يسء.
النظر عن نظرتنا إىل العامل ،ال نرت ّدد بكل تأكيد يف القول بأن الفريوس التاجي ِّ
ومع ذلك ،إذا مل يكن هناك إله ،فبالتايل ال توجد ق َيم غري مح َّددة ،فكيف
ش؟
ميكن أن يكون هناك أي معيار موضوعي للخري؟ إذا مل يكن هناك خري أو َ ّ
عىل أي حال ،يختفي مفهوم األخالق ،فالغضب األخالقي سخيف .إ َّن ما يسمى
اللمباالة القاسية من األمور
الش ،األخالقية أو الطبيعية ،تذوب يف ّ
ِب«مشكلة» َّ
غري املكرتث بها.
يوافق الفيلسوف ريتشارد تايلور عىل ما ييل:
«إن العرص الحديث ،الذي رفض بشكل أو بآخر فكرة الرشيعة اإللهية،
حاول مع ذلك اإلحتفاظ بأفكار الصواب والخطأ األخالقي ،دون أن يالحظ
الحق األخالقي والخطأ
أنَّه بذلك إستبعد ﷲ جانباً ،وأبطل رشوط معنى ّ
كذلك ...ال يحتاج املتعلمون أن يقال لهم عن ذلك شيئًا ،ومع ذلك ،ف ِإ َّن
أسئلة كهذه مل يتم الرد عليها خار ًجا عن الدين».
رأى الفيلسوف فريدريش نيتشه ،يف القرن التاسع عرش ،بوضوح أكرث من أي
شخص آخر عواقب التخيل عن األخالق الكتابية التي هي يف صميم الحضارة
الغربية .تنبأ بأن موت ﷲ سيؤدي إىل رضورة الداروينية للتعبري عن «إرادة القوة»،
أي أن القوي يجب أن يقيض عىل الضعيف .فكتب:
ال َّنهي الكتايب« ،ال تقتل» هو جزء من السذاجة ...إ َّن الحياة نفسها ال تعرتف
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بالتضامن ،وال بحقوق متساوية «بني األجزاء السليمة والعليلة من أعضاء
الجسد الحي :يجب عىل املرء أن يستأصل األخري ،أو أن يَهلك الكل».
إحتقر نيتشه األخالق املسيحية عىل أنها أخالق العبيد وأشار إىل أن موت ﷲ
يعني موت الرحمة والعطف والغفران:
الحق يف
«عندما يتخىل املرء عن املعتقد املسيحي ،يَحرم نفسه من ّ
األخالق املسيحية ...فإ َّن األخالق املسيحية عبارة عن وصية :أصلها
متسامي ...إنها ال متتلك الحقيقة إال إذا كان ﷲ حقيقة ،إنها تقف أو
تسقط مع اإلميان باهلل».
يف كتاب آخر ،سأل نيتشه هذا السؤال« :ما قيمة األخالق عىل اإلطالق عندما
تكون الحياة والطبيعة والتاريخ غري أخالقية؟» هذا هو السؤال الذي يجب عىل
كل ملحد أن يصارعه.

مشكلة املسيح َّية

إ َّن الحقيقة هي أ َّن األخالق قامئة .نحن نعرف بأنفسنا أنَّنا كائنات أخالقية
بالخربة املبارشة .كتب عامل األخالق البارز يف أكسفورد «جيه مايك» ما ييل:
«تشكل [األخالق] مجموعة غريبة من الصفات والعالقات لدرجة أنه
من غري املرجح أن تكون قد نشأت يف املسار العادي لألحداث ،بدون إله
قوي كل الق ّوة ل َخلقها .إذا كانت هناك إذًا ،مثل هذه القيم املوضوعية
ً
إحتامل مام كان سيكون
اإلرشادية الجوهرية ،فإنها تجعل وجود إله أكرث
بدونها .وهكذا لدينا ،بعد كل يشء ،حجة ميكن الدفاع عنها من األخالق
عن وجود إله».
كان مايك نفسه ملح ًدا وقد نفى وجود مثل هذه املعايري األخالقية املطلقة.
ومع ذلك ،ميكننا جمي ًعا بالتأكيد أن نرى بأن بعض األشياء مثل ،تعذيب ال ُّرضَ ع،
أمر خاطئ متا ًما ،بل خطأ مطلق .أن تكون قاد ًرا عىل قول ذلك هو ما نتخىل
عنه إذا اعتنقنا اإللحاد وك َّنا مستعدين إلتباع منطقه.
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إنَّ إبعاد ﷲ من املعادلة ال ُيبعد األمل واملعاناة .إنه يرتكها دون مساس .لكن
إبعاد ﷲ ُيبعد شي ًئا آخر ،عىل األخص أي نوع من الرجاء املطلق .هذه مسألة
سنعود إليها الحقًا .لكننا مل نتعامل بعد مع السؤال الذي طرحه ديفيد هيوم
بفاعلية :هل ميكن التوفيق بني الفريوس التاجي ووجود إل ٌه ُم ِح ّب؟
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 .4كيف ميكن أن يكون هناك فريوس كورونا
إله ُم ِح ّب؟
إذا كان هناك ٌ

من أجل معالجة هذا السؤال (الذي سيأخذ الفصلني التاليني) ،سنفكر أوالً يف
ثالثة أشياء :أوالً ،طبيعة الفريوسات بشكل عام؛ ثان ًيا ،طبيعة اإلنسانية؛ وثالثًا ،ما
يقوله الكتاب املقدس عن سبب كون األمور عىل ما هي عليه.

طبيعة الفريوسات:
ملساعدتنا عىل التفكري يف الفريوسات ،إليك مقتطفات من مقال تعليمي من
املنتدى اإلقتصادي العاملي كتبه بيرت بوالرد ،األستاذ املساعد يف معهد األنهار
األسرتالية ،جامعة جريفيث .يقول بوالرد:
«كلمة» فريوس «ت ُد ّب ال ُّرعب يف قلوب معظم الناس .إنها تستحرض صور
اإلنفلونزا أو فريوس نقص املناعة البرشية أو الحمى الصفراء أو اإليبوال.
بالطبع نحن قلقون بشأن هذه الفريوسات ،فهي تجلب لنا املرض وأحيانًا
موتًا مؤملًا للغاية».
«لكن األنواع الفريوسية ال 21التي تسبب خراب جسم اإلنسان متثل
جز ًءا ً
ضئيل من  100مليون نوع فريويس عىل األرض .ومعظم الفريوسات
رضورية لوجودنا»!...
«إن العدد الهائل لهذه الفريوسات «الجيدة» أمر مذهل .غال ًبا ما ترتكَّز يف
بحرية أو نه ًرا منتج ًة  100مليون لكل مليلرت ،أي أكرث من أربعة أضعاف
سكان أسرتاليا الذين ميكن ضغطهم يف  ١/٤ملعقة صغرية من املاء ...إ َّن
الفريوسات ليست كائنات حية .إنها ببساطة أجزاء من املواد الجينية
( DNAأو  )RNAمغلّفة بالربوتني ،والتي تترصف مثل الطفيليات .وتلتصق
بخالياها املستهدفة (املضيفة لها) ،وتحقن مادتها الوراثية ،وتستنسخ
ذاتها بإستخدام مسارات (اإليض) للخاليا املضيفة ،ثم تتناثر الفريوسات
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الجديدة من الخلية ،عندما تنفجر الخلية وتطلق مئات الفريوسات...
«إنها مزيج من منو بكتريي رسيع ،وتُعترب العدوى الفريوسية التي تحافظ
مهم من إعادة
عىل عمل ال ُنظُم البيئية ...وبالتايل تُع ّد الفريوسات جز ًءا ً
التدوير غري العضوي .لذلك ،يف حني أنها صغرية وتبدو غري ذات أهمية،
تلعب الفريوسات يف الواقع دو ًرا عامل ًيا أساس ًيا يف إعادة تدوير العنارص
الغذائية من خالل شبكات الغذاء .لقد بدأنا للتو يف تقدير مدى تأثريها
اإليجايب عىل بقائنا.
«يشء واحد مؤكد ،هو أن الفريوسات تعترب أصغر أبطالنا املجهولني».
وباملثل ،ففي مقال بعنوان «الفريوسات تستحق سمعة أفضل» ،تقول عاملة
البيئة الفريوسية يف جامعة والية بنسلفانيا مارلني روزينك أن الفريوسات
رضورية للحياة ،وأن  ٪1منها عىل األقل (يف أعىل تقدير) سبب املرض ،أي أنها
ضارة ملضيفيها.
لذا ،تكون الفريوسات ذات فائدة رئيسية ،ولكن نسبة صغرية منها ،مثل
 ،19-COVIDضارة بالبرش .فإ َّن  19-COVIDهي واحدة من عائلة كبرية
من الفريوسات التَّاج ّية املسؤولة عن نزالت الربد واإلنفلونزا واإللتهاب الرئوي
وأمراض الجهاز التنفيس األخرى.
تبي أن هذا يشبه إىل حد كبري الوضع مع الزالزل .ذُكر يف كتاب «األرض النادرة
َّ
 ،»Rare Earthللجيولوجي بيرت وارد والفليك دونالد براونيل ،وكالهام من جامعة
واشنطن ،يف فصل بعنوان «األهمية املدهشة لعملية الصفائح األرضية» .حجة هي
أنه إذا توقفت الصفائح األرضية عن الحركة ،فإن اإلنقراض الجامعي للحياة عىل
األرض سيحدث يف نهاية املطاف .هناك عدة أسباب لذلك .فإ َّن الصفائح األرضية
رضورية لتشكيل القارات والحفاظ عىل التوازن بني اليابسة (الجبال) والبحر .كام
أنه يعمل كمنظم حراري عاملي عن طريق إعادة تدوير املواد الكيميائية الرضورية
للحفاظ عىل مستوى متوازن بشكل موحد من ثاين أكسيد الكربون.
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عالوة عىل ذلك ،يجادل وارد وبراونيل بأن الصفائح األرضية تحافظ عىل املجال
املغناطييس لألرض ،مام يحميه من األشعة الكونية التي قد تكون قاتلة للحياة.
إستنتاجاتهام مبا ييل« :قد يكون أن الصفائح األرضية هي املطلب الرئييس للحياة
عىل كوكب ما وأنه من الرضوري الحفاظ عىل العامل مزو ًدا باملياه».
إذًا ،يبدو أن كل من الفريوسات والزالزل رضورية للحياة .إذا كان هناك إله
خالق ،فهو بحكم تعريفه مسؤول يف نهاية املطاف عن وجودها.
ولكن ملاذا يجب أن تكون الفريوسات موجودة عىل اإلطالق؟ من املؤكد أنه ال
يكفي أن نقول ،كام قد يقول البعض ،إن جائحة الفريوس التاجي هي مجرد علم
أحياء يفعل ما يفعله علم األحياء؟ بل بالتأكيد يجب أن يكون هناك أكرث من ذلك.
من امل ُسلَّم به هو أن العلم يوضح لنا أن معظم الفريوسات مفيدة وبعضها
رضوري للحياة ،فلامذا يجب أن تكون هناك مس ِّببات لألمراض التي تعيث فسا ًدا؟
إ َّن السؤال الرئييس بالنسبة للمؤمنني هو هذا :أال يستطيع ﷲ أن يصنع عاملاً بدون
مس ِّببات لألمراض الفريوسية؟
هذا يقودنا إىل فئة كاملة من األسئلة املامثلة .أمل يكن بإمكان ﷲ أن يصنع
كهرباء غري خطرة أو نا ًرا ال تحرق؟ أال ميكن أن يكون ﷲ قد صنع عامل ًا عضويًا
بدون إفرتاس؟ أال ميكن أن يصنع ﷲ حياة ال يكن بها خطأ أب ًدا ،والفريوسات التي
هي مفيدة دامئًا؟ أال يستطيع ﷲ أن يصنع مخلوقات مل تقرتف أي خطأ أب ًدا؟
(بعد كل يشء ،وعىل الرغم من أن الفريوس التاجي خطري ،إال أنه لن يقتل أكرب
عدد من الناس هذا العام مثلام يفعل بنو البرش).

طبيعة اإلنسانية
رمبا نجد أ ّن آخر هذه األسئلة قد تكون لها إجابة أكرث من األسئلة األخرى .يكون
الجواب عليها هو بوضوح؛ نعم .بالتأكيد ،قد صنع ﷲ أشياء ال تخطئ أبدا ً أخالق ًّيا.
فالحيوانات ،عىل سبيل املثال ،ليست كائنات أخالقية .فإذا كان األسد يفرتس
حارس حديقة الحيوانات ،فال ميكن إتهام األسد بالقتل .إنه ليس مخلوقًا أخالق ًّيا.
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لقد كان بإمكان ﷲ أن يصنع عاملاً من الروبوتات التي تتبع برامجها امل ُدمجة
تلقائ ًّيا .لكن هذا العامل مل يكن ليشملنا كبرش .وواقع األمر أن الناس الذين
الش هم يف الواقع يتمنون ألنفسهم
يرغبون يف أن يسكنوا عامل ًا بدون إمكانية َّ
أن يَرتكوا الوجود .يعود السبب يف ذلك إىل أن واحدة من أعظم الهبات التي
قدمها لنا ﷲ هي اإلرادة الح َّرة .ميكننا أن نقول نعم أو ال ،وهذه القدرة تفتح
أمامنا أشياء رائعة مثل :املحبة ،الثقة ،العالقات الحقيقية مع ﷲ ومع بعضنا
البعض .ومع ذلك ،فإن هذه القدرة الرائعة والجيدة هي نفسها تجعلنا قادرين
الش.
الش ،بالرغم من أنها ال تجيز لنا فعل َّ
عىل ارتكاب َّ
اللهوتيون من خالل التمييز
هذه نقطة مهمة للغاية ،والتي تط َّرق إليها َّ
ش،
بني إرادة ﷲ املتساهلة ــ أي واقع أن ﷲ خلق كونًا ميكن أن يكون فيه َ ّ
وإرادة ﷲ التوجيهية ،تلك األفعال التي يقوم ﷲ بها بفاعل َّية .إن العهد الجديد
الش ،لذلك فهذا ممكن يف العامل الذي
يبي بوضوح أن ﷲ ليس أب ًدا ُمس ِّبب َّ
ِّ
صنعه ،مع أ َّن هذه ليست نيته للعامل .هذا يعني أن البرش لديهم ق ْدر معني
من اإلستقالل يسمح لألمور بأن تسوء .يعتقد ريتشارد داوكينز ،وكذلك العامل
حتمي .لكننا لسنا كذلك ،لقد
الراحل ستيفن هاوكينج ،أننا نعيش يف عامل
ّ
أعطى ﷲ البرش خيا ًرا ،لك ّن ُه ال يزال صاحب السيادة ،والكتاب املقدس يعلن
عن كليهام بوضوح .يختلف املسيحيون بالضبط حول كيفية صريورة ذلك ،لكن
هذا ليس املكان املناسب لبحثه هنا .هدفنا هنا هو ببساطة أن نالحظ أن ﷲ
الش ،ولن
مل يُفاجأ بالفريوس التاجي؛ ميكنه أن يعمل ألجل الخري حتى يف زمن َّ
ت ُحبط خططه بسببه ،بالرغم من أنه يف حاالت مثل األزمة الحالية قد يكون من
الصعب ج ًدا علينا أخذ هذا يف اإلعتبار .يف الوقت نفسه نحن مسؤولون عن
ردود فعلنا لألزمة ولبعضنا البعض ،ألنه وهبنا تلك الحرية.
نحن نعيش يف عامل حيث تسري األمور بشكل خاطئ ،وحيث يتمكن البرش
رصف العامل عىل هذا
من اختيار ،إ ّما أن يرتكبوا الخطأ ،أو يتبعون َّ
الصح .ملاذا يت َّ
النحو؟ إ َّن إجابة الكتاب املقدس عن ذلك هي كالتايل:
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ملاذا تسري األمور عىل هذا النحو؟

فكِّر باألمر عىل هذا النحو .فعندما خلق ﷲ البرش ليعيشوا يف خليقته
«الحسنة جدا ً» ،وهبهم هبة رائعة من اإلرادة الح َّرة التي جعلتهم كائنات
أخالقية .ولهذا السبب ،كان هناك إحتامل أن يقع إنهيار أخالقي من خالل
إساءة إستخدام تلك الحرية .وهذا ما حدث ،كام يصور األصحاح الثالث بوضوح
من ِ
السفر األول من الكتاب املقدس« ،سفر التكوين».
يقول تكوين 3أن العصيان البرشي نشأ عن خالف أسايس مع ﷲ حول طبيعة
الحياة وإمكانية املوت الخطرية .لقد حذر ﷲ اإلنسان األول رصاحة ،آدم
والش ،والتي أخربهم أنها
وحواء ،من أنهام إذا أكال من مثرة شجرة معرفة الخري َّ
محظورة .بعبارة أخرى ،إذا ترصفوا بعصيان رصيح ض َّد ُہ وبإستقاللية ،فإنهم
سيموتون بالتأكيد (تكوين.)17:٢
ال نحتاج إىل مناقشة طبيعة مثر الشجرة ،أو التساؤل عن الجودة التي قد تكون
والش .إن تفسريها بهذه
ليتمتع بها اإلنسان بحيث ينتج عن أكلها معرفة الخري َّ
الطريقة يْعترب تفويتًا للقصد من القصة .فاألكل من مثر أي شجرة ،هو بالتأكيد
كفعل أي يشء عىل اإلطالق .إ َّن أيَّة دوافع تتعارض مع إرادة وكلمة خالقنا
وحاكم هذا العامل هي يف حد ذاتها ُجموح .إنه إطار ذهني يؤكد إرادة املخلوق
ضد الخالق ،الذي يستبعد الخالق جانباً ويجعل من كل يشء مركزه ويسعى
بغرور وراء مصالحه األنانية وتفسريه للحياة .هذا مبدئياً ،ما يس ّمى «الخطيئة».

البش ،تؤدي تلقائياً إىل املوت .ال حرج
ثم أ َّن الخطيئة ،كام حذَّر ﷲ هؤالء َ
يف املتعة الجسدية أو املتعة الجاملية يف حد ذاتها ،وال يف اكتساب الحكمة
واملعرفة األخالقية .لكن لنفرتض أن هذه األشياء هي مل َّخص الحياة كلّها،
ولنفرتض أنه طاملا ميكن للمرء أن يتمتع مبلء هذه األشياء واإلستمتاع بالحياة
إىل أقىص ح ّد بشكل مستقل عن ﷲ وإهامل حاميته أو كلمته ،فهذا األمر يُعترب
باألساس ِخدا ًعا مأساويًّا .إن ﷲ ليس فقط مصدر كل األشياء الصالحة التي
نتمتع بها؛ بل هو الخري األسمى الذي يعطي املعنى واألهمية املطلقني لجميع
العطايا الصالحة التي يقدمها لنا.
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إ َّن ما حدث يف تكوين 3هو أن البرش رفضوا ﷲ ،ودخلت الخطية إىل العامل.
كانت العواقب رهيبة .صار هناك موت ،أ َّوالً باملعنى الروحي بتص ُّدع العالقة
بني البرش وﷲ ،وبعد ذلك املوت الجسدي.
رضرت الطبيعة نفسها بسبب هذا الحدث نفسه ،وهذا
عالوة عىل ذلك ،فقد ت َّ
حال إىل موضوعنا الرئييس .يخربنا سفر التكوين أنه عند مترد اإلنسان،
يعيدنا ً
بالرغم من أن البرش اضطُروا لإلنفصال عن الرشكة مع ﷲ ،لكنهم مل ُينعوا عن
تح ُّمل مسئوليتهم يف اإلعتناء باألرض بإرشاف ﷲ ،فقد سمح لهم بالحفاظ عىل
مسئوليتهم يف تطوير األرض .ولكن يف الوقت نفسه« ،إِ ْذ أُ ْخ ِض َع ِت الْ َخلِي َق ُة لِلْ ُبطْلِ
لَ ْي َس طَ ْو ًعا ،بَ ْل ِم ْن أَ ْجلِ الَّ ِذي أَخْضَ َع َها (ﷲ) َع َل ال َّر َجا ِء» (رومية.)٢٠:8
طل» يف اليونانية األصلية )mataiotēs( ،تحمل معنى أن شيئًا
إ َّن كلمة «ال ُب ْ
يعب هذا
ما «باطل» :أي أنه مل يحقِّق الهدف الذي ُص ِّمم من أجله .عندما ِّ
املقطع أن الخليقة تع َّرضت لل ُبطل «ليس بسبب أي خطأ» ،إمنا يشري إىل اللعنة
التي وضعها ﷲ عىل األرض بسبب خطيئة آدم:
« َملْ ُعونَ ٌة األَ ْر ُض ب َِس َبب َِك .بِالتَّ َع ِب تَأْك ُُل ِم ْن َها ك َُّل أَيَّ ِام َح َياتِ َكَ ...وشَ ْوكًا َو َح َسكًا
ت ُ ْنب ُِت ل ََكَ ،وتَأْك ُُل ُعشْ َب الْ َحقْلِ » (تكوين.)18-١٧:٣
إ َّن العالقة البرشية املقطوعة مع صانعها كان لها عواقب أوسع مام عىل ال َب َش
أنفسهم .إن الذين يجذِّفون يف القارب والذين يرفضون التجذيف بالطريقة
الصحيحة فذلك لن يؤثر فقط عىل أنفسهم بل أيضً ا عىل جميع من يف القارب،
وقد يرض حتى بالقارب نفسه .وباملثل ،فإن رفض البرشية للبقاء يف املكان
املخصص لها التي صنعها ﷲ ألجل معرفته واإلستمتاع بالخليقة وفقًا لقوانني
صانعها؛ يعني أن خليقة ﷲ الصالحة ج ًدا أصبحت معيبة وممزقة.
بالطبع ليس هناك شك يف أنه عىل مر القرون كانت هناك خطوات مذهلة
يف تطوير األرض ومواردها .ومع ذلك ،مل يكن النجاح كامالً أب ًدا :تفكَّر يف
العديد من الحضارات التي ازدهرت ذات مرة ولكنها اضمحلَّت اآلن يف ط ّيات
القرون املاضية .م َّرة بعد م َّرة ،ك ُِست الطبيعة وأعاقت التقدم البرشي بالحسك
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واألشواك واألشغال التي تكرس الظهر ،واآلفات ،واملرض ،واألوبئة ،والجفاف،
واملجاعات ،والزالزل ،والرباكني وما إىل ذلك ،مقرونة لألسف بالقوى املدمرة
التي أطلقتها األنانية والجشع والفساد األخالقي.

الخط الفاصل بني الخري والرش

ش وأمل العامل كام لو كنا
ال أحد منا يستطيع أن يناقش بصدق مشكلة َ ّ
خاصة بنا متا ًما.
ببساطة متفرجني عىل ظاهرة َّ
كتب املؤلف الرويس ألكسندر سولجينتسني ،الذي نجا من معسكرات ستالني
يف جوالج:
«لو كان األمر كله بهذه البساطة! لو كان هناك فقط أناس غادرين يف مكان
ما يرتكبون ً
أعامل رشيرة ،وكان من الرضوري فصلهم فقط عن اآلخرين
وتدمريهم! لكن الخط الذي يفصل بني الخري والرش يخرتق قلب كل إنسان.
ومن ذا الذي يكون عىل إستعداد لتدمري قطعة من قلبه؟ فخالل حياة
أي قلب يستمر هذا الخط يف تغيري مكانه .ويف بعض األحيان يضطَّر إىل
رش مندفِع ،ويف أحيان أخرى يتحول بأن يأذن
التو ُّجه بإتجاه واحد بواسطة ّ
مبساحة كافية للصالح أن يزد ِهر .إ َّن نفس اإلنسان الواحد من مختلف
األعامر ،يف ظل ظروف مختلفة ،يكون إنسانًا مختلفًا متا ًما ...لكن إسمه ال
والش».
يتغري ،ولهذا اإلسم ننسب كل يشء ،الخري َّ
كان سولجينتسني عىل استعداد ليقول برصاحة ما نعرفه جمي ًعا بالفطرة:
وشا يف الخلق ويف البرشية بشكل عام ،لذلك هناك خري
متا ًما كام أن هناك خ ًريا َ ًّ
رش يف كل واحد منا .نحن أيضا جزء من املشكلة.
و ّ
دعم غري متوقع:
يقدم الفيلسوف امللحد جون جراي هناً ،
«إن الحاجة األساسية هي تغيري النظرة السائدة للبرش الذين نعتربهم
مخلوقات جيدة بطبيعتها و ُمثقَلة عىل نحو ال ميكن محاسبتها بتاريخ
من العنف والقمع .هنا نصل إىل مركز الواقع ونقطة العرثة الرئيسية
الفطري للبرش.
للرأي السائد :تأكيدها عىل الخلل
ّ
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«لقد اعترب جميع املفكرين تقري ًبا ما قبل العرص الحديث أن الطبيعة
البرشية ثابتة و ُمعي َبة ،ويف هذا كام يف بعض الطرق األخرى كانوا
قريبني من حقيقة األمر .ال ميكن ألي نظرية سياسية أن تكون ذات
مصداقية تفرتض أن الدوافع البرشية حميدة بشكل طبيعي أو مساملة
أو معقولة».
ها هنا ملحد يدعم بشكل أسايس تعاليم سفر التكوين حول آثار مترد البرش
يتيس لنا فهم حقيقة
عىل ﷲ فيام يتعلَّق بحقيقة الخطيئة يف العامل .وما أن َّ
أننا َمعيبون ،فقد تتكون صياغة أكرث واقعية ملشكلة الرش األخالقي وهي« :أفكر
وأقوم بالرش .إذا كان هناك إله فلامذا يتسامح معي؟».

سؤال مختلف

من الواضح بالتأكيد أن هناك عيوبًا عميقة يف الطبيعة البرشية ويف الطبيعة
حافل بالسلوك البرشي العنيف وغري األخالقي والزالزل
ٌ
املادية .إ َّن العامل
والتسونامي والرسطانات ووباء الفريوس التاجي.
كل القدرة.
اآلن ،ميكننا أن نناقش ما قد يفعله أو فعله ﷲ الصالح املحب ّ
لكن الخربة تشري إىل أنّ ُه ليس أيًّا م ّنا مل يكن راض ًيا أب ًدا عن نتيجة هذه املناقشة
بالذات.والسبب يف ذلك هو أنه ،بغض النظر عام نقوله ،فنحن يف مكاننا باقون
وهكذا هو العامل .نحن جمي ًعا نوا َجه نفس نوع الصورة املختلطة التي تقدمها
الكاتدرائية املد َّمرة .مع كل جامل الزهرة املتَفتِّحة بإتجاه قرص الشمس ،وكل
قُبح الفريوس التاجي الذي يدمر الجهاز التنفيس البرشي.
بصفتي عامل رياضيات ،اعتدت عىل الحقيقة املتمثّلة يف أننا عندما ك َّنا نحاول
معي دون أن نحرز نجا ًحا ،نبدأ
أحيانًا وعىل مدى سنوات عديدةّ ،
حل سؤال َّ
بالتفكري يف أنه من األفضل أن نو ِّجه تفكرينا وأنظارنا نحو سؤال مختلف.
وهناك سؤال آخر ميكننا طرحه .إذا قبلنا ،أنّ ُه يجب القبول ،أننا يف عامل يقدم
لنا صورة لكل من الجامل البيولوجي ومسببات األمراض القاتلة ،فهل هناك
أي دليل عىل وجود إله ميكننا الوثوق به يف هذه اآلثار ،ويف حياتنا ومستقبلنا؟
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 .5دليل املح َّبة

نحتاج إىل دليل مقنع عىل صالح شخصية ﷲ إذا أردنا أن نؤمن به .لذلك،
أَطلُب َ
ُنت
منك يف هذه املرحلة أن تستمع إىل جوهر التعليم املسيحي ،سواء ك َ
عىل دراية به أم أنه جديد بالنسبة لك ،وأن تحاول فهمه قبل اإلستنتاج بأن
اإلميان باهلل ال يتفق مع وجود الفريوس التاجي ،أو أي جائحة أو مرض أو كرس
يف العامل الطبيعي.
املتجسد ،الخالق صار
ت َّدعي املسيحية أن اإلنسان يسوع املسيح هو ﷲ
ِّ
إنسانًا .ويف قلب الرسالة املسيحية نجد موت يسوع املسيح عىل صليب خارج
تجسد ،فامذا
القدس متا ًما .إ َّن السؤال الذي ط َرح نفسه مرة :إذًا كان ﷲ قد َّ
كان يفعل عىل الصليب؟ حس ًنا ،هذا يعني عىل األقل أن ﷲ مل يبق بعي ًدا عن
األمل واملعاناة البرشية ،ولكنه اختربه هو أيضً ا.
يحل مشكلة األمل واملعاناة
لذلك ،فإن املسيحي ليس بذلك الشخص الذي ُّ
والفريوس التاجي ،بل هو الشخص الذي أصبح يحب ويثق باهلل الذي عاىن
هو نفسه .هذه إذًا نصف القصة فقط ،فلو كانت تلك املعاناة هي نهاية ما
فعله يسوع ،ملا سمعنا عنها أبدا ً .لكنها مل تكن النهاية .لقد كانت الرسالة التي
الصلب ،هي تلك الرسالة التي
تضج يف عيد الفصح األول بعد َّ
جعلت القدس ّ
لفتت إنتباه عامل القرن األول ،وهي أن يسوع قد غلب املوت ،وأنَّ ُه قام من
األموات وهو سيكون أخ ًريا ديَّان اإلنسانية.
ال ميكن املبالغة بأهمية هذا ال َح َدث .إنه يعالج صعوبة أساسية ال تستطيع
النظرة اإللحادية للعامل التعامل معها ،إنها مشكلة العدالة النهائية .وكام نعلم
جميعا ،عاىن ماليني ال حرص لهم من البرش عرب التاريخ من ظلم فادح ،وماتوا
بعد حياة البؤس دون أي تعويض .ال شك من أنّ ُه يصح قول هذا أيضً ا عن
العديد من ضحايا الفريوس التاجي.
هؤالء الناس مل يحصلوا عىل العدالة يف هذه الحياة .وبحسب اإللحاد ،مبا أن
املوت هو النهاية ،فال حياة أخرى ميكن أن تتَحقَّق فيها العدالة .فإذا مل يكن
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هناك ديان أبدي ،فلن تكون هناك عدالة أبديّة .لكن القيامة تعلن أن العدالة
وهم وأن رغبتنا يف العدالة ليست ع َبث َّية .س ُيق َّدم امل ُعتدون واإلرهابيون
ليست ً
والرجال والنساء األرشار يف هذا العامل إىل العدالة اإللهية ذات يوم.
عندما أحاول إيضاح هذه النقطة للملحدين ،غال ًبا ما يقولون أن اليشء الذي
يجب القيام به هو العمل من أجل العدالة يف هذا العامل .أنا بالطبع أوافقهم
الرأي .إ َّن العمل من أجل العدالة هو واجب مسيحي .لكنني أشري لهم أيضً ا
أن هذا ال يغطي أي مسافة نحو حل مسألة العدالة األبدية .إ َّن اإللحاد ،بحكم
تعريفه ،ال يعرف أح ًدا .اإللحاد إهانة إلحساسنا األخالقي.
عىل النقيض من ذلك ،فإن نظرة الكتاب املقدس هي أن العدالة األبديّة
حقيقية للغاية ،وأ َّن ﷲ هو السلطة الكامنة وراء القانون األخالقي ،وهو
سيكون املدافع عنها .وبالتايل ،سيكون هناك حكم نهايئ ،عندما يتم تحقيق
العدالة الكاملة فيام يتعلق بكل ظلم تم ارتكابه منذ بدء الحياة عىل األرض
وحتى نهايتها ،فالعدالة ليست مهزلة.
عندما ألقى بولس رسول املسيحية محارضة للفالسفة يف مجلس أريوسباغوس
يف أثينا ،أخرب جمهوره أن يسوع قد قام من األموات و ُع ِّي ديَّانًا للعامل ،هذه
الحقيقة تضمن أنه سيكون هناك يف نهاية املطاف إجابة نهائية ألعمق أسئلة
إنسانية.
برشي للرغبة يف تحقيق العدالة ،ولكن هناك أيضً ا إتجا ًها لل َّرد
ميل
هناك ٌ
ّ
سلبيًا عىل رسالة العدالة املطلقة ،ألنها تثري مسألة موقفنا أمام ﷲ .يقول
البعض« :أنا ال أستطيع أن أؤمن بإل ٍه مثل هذا» ،حتى و ُهم يحت ُّجون عىل الرش
األخالقي ويتهمون ﷲ بالفشل يف التدخل! هنا تك ُمن املشكلة يف استجابتنا
الطبيعية لحكم ﷲ املستقبيل :نحن نرحب بتدخل ﷲ فقط طاملا أنه تدخل يف
حياة اآلخرين وليس يف حياتنا.
الحقيقة هي أننا منيل إىل رؤية الرش يف اآلخرين وليس يف أنفسنا .لذلك،
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عندما نفكر يف ما يجب أن يفعله ﷲ ،فإن معظمنا يرى أن ﷲ يجب أن يتخلص
من األشخاص األرشار من حولنا ،ولكن ليس نحن .بعد كل يشء ،نحن لسنا
سيئني مثل كل هؤالء.
يعلم الكتاب املقدس ،مع ذلك ،أن «الْ َج ِمي ُع أَ ْخطَأُوا َوأَ ْع َو َز ُه ْم َم ْج ُد ﷲ».
مل يحافظ أي م ّنا عىل معايرينا األخالقية الخاصة ،ناهيك عن معايري ﷲ .والوصايا
حل ملشكلة
العرش تقول لنا عن ذلك بوضوح تام .لذلك ،نحتاج جمي ًعا إىل ّ
الخطيئة والشعور بالذنب الذي يفصل بيننا وبني ﷲ ،سواء علمنا ذلك أم ال.
الحل يكمن مرة أخرى يف الصليب
املسيحي ،فإن هذا ّ
وبحسب اإلميان
ّ
الش
وقيامة يسوع .إن هذه األحداث ال تفتح لنا ببساطة ،طريقًا إىل مشكلة َّ
واألمل وحل مشكلة العدالة .بل إنها ت ُظهر لنا ما يعنيه إسم «يسوع»« ،ألَنَّ ُه
يُ َخل ُِّص شَ ْعبَ ُه ِم ْن َخطَايَا ُه ْم» (متى .)٢١:١بسبب موت يسوع وقيامته ،فإن
الذين يتوبون عن رشهم وإسهامهم يف األمل واملعاناة اإلنسانية ،أولئك الذين
شخيص
كرب لحياتهم يحصلون عىل الغفران؛ سالم مع إله
يُؤمنون باملسيح ّ
ّ
خالق الكون وحافظه ،حياة جديدة مع سلطة جديدة؛ لقد وعدنا بعامل لن
تكون فيه معاناة بعد اآلن .ال تتنافس املسيحية هنا مع أي فلسفة أو دين
آخر ،وذلك لسبب بسيط هو :أن ال أحد يق ِّدم لنا الغفران والسالم مع ﷲ الذي
ميكن معرفت ُه يف هذه الحياة وسيبقى إىل األبد.
فاملؤمن املسيحي ،إذن ،ليس الشخص الذي حل مشكلة املعاناة بل الشخص
الذي جاء ليحب ويثق يف ﷲ الذي عاىن من أجلهم.

إثنان من التيجان

فكيف ميكن أن يساعدنا هذا عىل التعامل مع الكوارث واألوبئة؟
يُدعى الفريوس التاجي بهذا اإلسم ألنه يشبه بشكل واضح التاج («اإلكليل»
بالالتينية) .التاج هو رمز للقوة والسلطة ،بالتأكيد فإ َّن لهذا الفريوس قوة هائلة
علينا نحن البرش .إنه غري مر ّيئ بالعني املجردة ،ومع ذلك فكر فقط يف ما أُ ِ
جب
املاليني ،بل املليارات ،منا عىل القيام به أو عدم القيام به .كام أنه يذكرنا تذك ًريا
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قويًّا بضعفنا .من السهل أن ننىس أننا برش .فإ َّن الفريوس التاجي هو دليل عىل أن
عالقتنا مع ال َخلق وعالقة ال َخلق معنا مضطربة وأن هذا ليس مصادفة.
لكن األمل قائم يف تاج آخر ،هو إكليل الشوك الذي ِ
وضع بقسوة وفظاظة عىل
رأس يسوع عند محاكمته قبل إعدامه.
يُظهر لنا هذا التاج مدى العمق الفاصل بني الخالق واملخلوق .األرض هي
خليقة ﷲ وليست خليقتنا ،نحن لسنا مالكيها ،لكننا نحاول أن نتملّكها .نحن
فقط وكالء مرشفون ،وفاشلون يف ذلك ،لقد تسبب الكثري منا بفوىض يف حياتنا
وحتى يف حياة اآلخرين ،ناهيك عن األشياء التي فعلناها بالكوكب .ال ميكن أن
يكون هناك فردوسان للبرش ،واحد يف رشكة مع ﷲ وآخر بدونه .إ َّن الفريوس
التاجي أزال برسعة هائلة الوهم القائل بأنه ميكننا بناء الكامل عىل األرض،
وتحويل استجابتنا التي تفتقر إىل الحكمة يف البداية وحتى ال ِّرىض ،إىل خوف
حقيقي وإحباط وغضب.
يف عامل ُمم َّزق ،يترضر من عواقب الخطيئة البرشية واألمل واملعاناة ذلك أمر ال
مف ّر منه .رمبا اختبأنا من هذا الواقع حتى انترش الفريوس التاجي يف جميع أنحاء
العامل .إال أننا ال ميكننا تجاهله ،وال األسئلة الكبرية حول الحياة واملوت التي يثريها.
ها هو  CS Lewisمرة أخرى يقول لنا:
«ميكننا تجاهل حتى املتعة .لكن األمل يرص عىل حضوره .إ َّن ﷲ يهمس لنا يف
ملذاتنا ،يتكلم يف ضمرينا ،لكنه يصمت يف آالمنا :هذا هو مكرب الصوت لديه إلثارة
عامل أصم».
رمبا يعمل الفريوس التاجي كمكرب صوت ضخم ،يذكرنا باإلحصائيات النهائية،
أن ميوت واح ًدا من كل واحد منا .فإذا كان هذا يدفعنا إىل النظر إىل ﷲ الذي
رمبا نكون قد تجاهلناه لسنوات ،ولكن من كان يضع تا ًجا من الشوك ليعيدنا بعد
املوت إىل عالقة مع نفسه وإىل عامل جديد غري محطَّم ،فإن الفريوس التاجي ،عىل
بالبش ،قد خدم غرضً ا صح ًيا للغاية.
الرغم من الخراب الذي ألحقه َ
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 .٦الفرق الذي يصنعه ﷲ

كيف يجب أن يستجيب المؤمنون المسيحيون للوباء؟ هناك عدة مستويات
مختلفة لإلجابة على هذا السؤال.

إق َبل ال ُنصح

•أوالً ،على المستوى العملي ،سيكون من الحكمة أن ننتبه ألفضل نصيحة
طبية تُعلن لنا اليوم .فإ َّن المشكلة التي تنشأ هنا هي عندما تكون هذه
النصائح غير متناسقة ،أو عندما تكون مش َّوشة ،كما كانت سمة بعض
نشرات األخبار.

هكذا ومن أجل الحد من إنتشار الفيروس ،يتم فَرض الحجر الصحي على
األشخاص األكثر عرضة للخطر ،وخاصة كبار السن واألشخاص الذين يعانون من
حاالت طبية كامنة في القلب والجهاز التنفسي .من المثير لإلهتمام ،أنّ ُه في
العصور القديمة من الكتاب المقدس ،تم توجيه شعب إسرائيل أيضً ا نحو الحاجة
اللويين في
إلى الحجر الصحي لمنع إنتشار األمراض المعدية .حتى أن ِسفر ّ
نص على أن يتم عزل لم ّدة سبعة أيام للمصابين ببعض األمراض،
العهد القديم َّ
ولفترة غير محددة لبعض األمراض األخرى.
إ َّن تجاوبًا من هذا القبيل ،بنا ًء على نصيحة طبية ،ليس بالطبع دليالً على عدم
اإليمان .يمكن هلل أن يحمينا ويشفينا ،لكنه يتوقع منا أن نكون حكماء ونستخدم
الطب .والتباعد اإلجتماعي ليس تعبي ًرا
كل الموارد التي قدمها لنا ،بما في ذلك ّ
عن األنانية بل عن محبة الجيران بما يكفي لحمايتهم.
إ َّن محبة الجار تعني أيضً ا أن أولئك الذين في مخاطرة ضئيلة ،لديهم دور
مهم للقيام بزيارة المعرضين لمخاطرة كبيرة (حيثما تسمح الظروف واللوائح)،
ومساعدتهم في التس ّوق وتوفير شركة في أشد الحاجة إليها ،حتى لو كان
وقتهم محدو ًدا.
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الحفاظ على المنظور
•ثان ًيا ،كتب سي إس لويس ذات يوم مقالة رائعة عن كيفية إستجابة
المسيحيين لوجود أسلحة ذرية .لقد اختصرتها أدناه ،ولكن لمساعدتنا
في تطبيقها على وضعنا الخاص .لقد قمت بإدراج «فيروس كورونا» أو
«فيروس» أو «جائحة» بين قوسين حول النقاط ذات الصلة إلعطاء الفكرة:
«بطريقة ما ،نفكِّر كثي ًرا ج ًّدا في القنبلة الذرية [فيروس كورونا]» .كيف
يمكننا أن نعيش في عصر [جائحة] الذَّرة؟» إنَّني أُغرى لل َّرد :لماذا ،لو
كنت تعيش في القرن السادس عشر عندما كان الطاعون يجتاح لندن
كل عام تقري ًبا ،أو لو كنت تعيش في عصر الفايكنج 1عندما كان يغزو
المهاجمون من الدول اإلسكندناڤية وين َحرون حنجرتك في أي ليلة؛ أو في
الواقع ،ألنك تعيش بالفعل في عصور مثل :مرض السرطان ،مرض الزهري،
الشلل ،الغارات الجوية ،حوادث السكك الحديدية ،وحوادث السيارات».
«وبعبارة أخرى ،ال ت َدعنا نبدأ بالمبالغة في حداثة وضعنا .صدقني ،س ِّيدي
أو س ِّيدتي العزيزة ،لقد تم الحكم عليك أنت وجميع من تحب باإلعدام
قبل وجود القنبلة الذرية [فيروس كورونا] :وكانت نسبة كبيرة منا ستموت
بطرق غير سا َّرة .بيد أن ّنا كنا نتميَّز ،في الواقع ،بتميُّ ٍز كبير عن أسالفنا،
بأنّ ُه كان يتوفَّر لدينا التخدير الذي ال يزال ساريًا .من المضحك تما ًما
أن تبدأ بالتذ ُّمر والتعبير بوجوه طويلة ألن العلماء [فيروسات الكورونا]
أضافوا فرصة أخرى للموت المؤلم والمبكر لعالم كان مليئًا بالفعل بهذه
الفرص ولم يكن فيه الموت نفسه فرصة على اإلطالق ،بل يقين».
هذه هي النقطة األولى التي يجب طرحها :فأ َّول إجراء يجب إتخاذه
هو تجميع أنفسنا .إذا كنا سنهلك جمي ًعا بواسطة قنبلة ذرية [فيروس
كورونا] ،فدع تلك القنبلة [الفيروس] عندما تأتي تجدنا نعمل أشياء
 1شعب النرويج والدنمارك (اإلسكندناڤية) قدي ًما الذين كانوا قساة ،وقد غزوا بريطانيا
من جهة الشرق واحتلوا معظم أراضي بريطانيا في ذلك الوقت.
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معقولة وإنسانية مثل :الصالة والعمل والتدريس والقراءة واإلستماع
إلى الموسيقى اإلستحمام لألطفال ،ولعب التنس ،والثرثرة مع أصدقائنا
بخصوص نوع الدهان أو لعبة السهام ،ال تتجمعوا م ًعا مثل األغنام الخائفة
والتفكير في القنابل [الفيروسات] .التي قد تكسر أجسادنا (يمكن
للميكروبات أن تفعل ذلك) لكن ال داعي ألن تسيطر على عقولنا».
هذه قراءة صعبة ،لكنها تذكِّرنا بأن اإليمان المسيحي يعطينا وجهة نظر
مختلفة.

أحبوا أعداءكم:

•ثالثًا ،نحن مدعوون ل ُنحب .في البداية أُدر َج ُت بعض األوبئة المبكرة التي
نعرف عنها .ما لم أقله في تلك المرحلة هو أننا نعرف أيضً ا شيئًا عن كيفية
إستجابة المجتمع المسيحي لها .كتب ليمان ستون ،وهو زميل باحث في
معهد دراسات األسرة ومستشار في شركة اإلستشارات الديموغرافية ،مقاالً
بعنوان «المسيحية تعالج األوبئة منذ  2000عام»:

«إقترح المؤرخون أن الطاعون األنطوني الرهيب في القرن الثاني،
الذي ربما قتل ربع اإلمبراطورية الرومانية ،أدى إلى إنتشار المسيحية،
حيث قام المسيحيون باإلعتناء بالمرضى وقدموا نموذ ًجا روح ًيا يشهد
له .لم تكن األوبئة آنذاك من عمل آلهة غاضبة ومتقلِّبة إنما نتاج
الخليقة الساقطة في ثورة ضد ﷲ ال ُم ِحب.

«لكن الوباء األكثر شهرة هو طاعون قبرص ،الذي ُسمي على اسم
األسقف الذي ق َّدم رواية بوصف مبالغ به عن هذا المرض في ُخطبِه.
ربما كان ذلك مرض طاعون إيبوال .لقد ساعد طاعون قبرص في اندالع
األزمة التي ع َّمت القرن الثالث في العالم الروماني .لكنها فعلت شي ًئا
آخر أيضً ا ،لقد َحف َّزت النمو المتفجر للمسيحية ...وطلبت ُخطَب قبرص
من المسيحيين أال يحزنوا على ضحايا الطاعون (الذين يعيشون في
الجنة) ،بل مضاعفة الجهود لرعاية األحياء .لقد وصف زميله األسقف
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ديونيسيوس كيف أن المسيحيين ،لم يكونوا مبالين بال َخطر ...قد تولّوا
المسؤولية عن المرضى ،واهتموا بكل إحتياجاتهم».
هذا ولم يكن المؤمنون وحدهم فقط الذين الحظوا ر ّد فعل المسيحيين
بخصوص الطاعون .بعد قرن من الزمان ،إشتكى اإلمبراطور الوثني جوليان ،وشعر
بمرارة بسبب كيفية إعتناء «الجليليين» بالمرضى من غير المسيحيين ،في حين
يروي مؤرخ الكنيسة بونتيانوس كيف ض ِم َن المسيحيون من أن «الخير س ُيعمل
لجميع الناس ،وليس فقط لبني اإليمان» .ي َّدعي عالم المجتمع الديموغرافي
الديني رودني ستارك أن معدالت الوفيات في المدن التي تتض َّمن مجتمعات
مسيحية ربما كانت فقط نصف تلك التي في المدن األخرى.
هذه العادة من الرعاية المض ِّحية عادت للظهور عبر التاريخ .ففي عام ،1527
عندما ضرب الطاعون ال َّدبلي مدينة فيتنبرغ األلمانية ،رفض مارتن لوثر (طليعة
اإلصالح) دعوات للهروب وحماية نفسه .وبدلً من ذلك ،بقي وخدم المرضى.
كان رفضه للهروب قد كلَّفه حياة إبنته إليزابيث .لكن ذلك أدى أيضً ا إلى إصدار
كتيب بعنوان «هل كان يجب على المسيحيين الفرار من الطاعون؟ حيث يقدم
لوثر توضي ًحا واض ًحا لإلستجابة المسيحية للوباء:
«نموت في مواقعنا .ال يستطيع األطباء المسيحيون التخلي عن
مستشفياتهم ،وال يستطيع الحكام المسيحيون الفرار من مناطقهم ،وال
يستطيع الرعاة المسيحيون التخلي عن اجتماعاتهم .إن الطاعون ال يلغي
واجباتنا :إنه يحولهم إلى صلبان ،يجب أن نكون مستعدين للموت».
تختتم مقالة ستون بالبيان التالي:
«ال ينشأ الدافع المسيحي للنظافة والصرف الصحي للحفاظ على الذات
بل في أخالقيات الخدمة لجارنا .نرغب في رعاية المنكوبين ،وهو ما
يعني أ َّوالً وقبل كل شيء تج ُّنب إصابة األصحاء .لقد أنشأ المسيحيون
األوائل أول مستشفيات في أوروبا كأماكن صحية لتوفير الرعاية في
أوقات الطاعون ،على أساس أن اإلهمال الذي ُيس ِّبب في إنتشار األمراض
بكثرة ،هو في الواقع قَتِل».
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ال يعني أي من هذا أنه يجب علينا تجاهل القواعد التي يتم وضعها إلبطاء
إنتشار العدوى ،وبالتالي نضع أنفسنا (وغيرنا) في خطر غير ضروري ،خاصة في
الحاالت التي يتعين علينا فيها عزل أنفسنا أو عندما نكون في المنطقة المغلقة.
هذا يعني أننا يجب أن نبحث عن كيف يمكننا أن نحب اآلخرين ،حتى لو كلفنا
ذلك أنفسنا ،هكذا أحب ﷲ كل مؤمن مسيحي في شخص ابنه ،من خالل الموت
من أجلهم على الصليب .محبة جيراننا تعني أيضً ا تجنب هذا الموقف األناني
الهستيري لما يختص بالطعام والضروريات األساسية التي تؤدي إلى رفوف متاجر
فارغة ،بينما يضطر جيراننا التنازل عنها عند إحتياجهم لها.

تذكَّر األبد َّية:

يسر لنا نافذة على جانب من اإلرث المسيحي الذي غال ًبا ما يكون منس ًيا.
هذا يُ ِّ

•رابعاً ،على المسيحيين أن يتذكروا األبدية .إ َّن المسيحيين األوائل الذين
عاشوا في عالم خطير حيث كانوا محاطين بجميع أنواع التهديدات وحيث
كان العمر المتوقع قصي ًرا نسبيًاُ ،منحوا قوة خاصة ليعيشوا بتضحية كما
فعلوا بالفعل ،مما ساهم كثي ًرا في تحسين حياة اآلخرين ،من خالل
الحقيقة بأن لديهم رجا ًء حقيق ًّيا و َح ًّيا يتجاوز القبر.
كتب سي .إس .لويس ذات مرة عن هذا بكلمات حافظ ًة لمكانتها اليوم كما
كانت عندما كتبها:
«إ َّن أي كِتاب عن المعاناة ال يذكر شيئًا عن الجنة فهو يتجاهل تقريبًا إحدى
جوانب المسألة.
«إنَّ الكتاب المقدس والتقليد عادة ما يضعان أفراح السماء في الميزان
مقابل معاناة األرض ،وليس لديهم ّ
حل لمشكلة األلم التي ال يفعلون
شي ًئا بخصوصها إذ ال يمكن تسميتها بالمسيحية .نحن خجولون ج ًّدا في
الوقت الحاضر حتى من ذكر السماء .نحن خائفون من السخرية من
«المكافأة في السماء» ...ولكن إما أن يكون هناك «مكافأة في السماء»
أو ال يكون .إذا لم يكن هناك مكافأة ،فإن المسيحية كاذبة ،ألن هذه
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العقيدة منسوجة فيها نس ًجا ً
كامل .ولكن إذا كانت هناك مكافأة ،فال بد
من مواجهة هذه الحقيقة ،مثل أي حقيقة أخرى»...
لم يخجل الرسول بولس ،المسيحي الرائد ،من ذكر قناعاته وثقته فيما يتعلق
بالمستقبل:
«فَإِنِّي أ َ ْح ِس ُب أَنَّ آالَ َم ال َّز َمانِ الْ َح ِ
َاس بِال َْم ْج ِد الْ َعتِي ِد أَنْ
اض ِر الَ تُق ُ
ُي ْس َت ْعل ََن فِي َنا ...فَإِنِّي ُم َت َيق ٌِّن أَنَّ ُه الَ َم ْوتَ َوالَ َح َياةََ ،والَ َمالَئِ َك َة َوالَ ُر َؤ َسا َء
اتَ ،والَ أ ُ ُمو َر َح ِ
َوالَ قُ َّو ِ
اض َر ًة َوالَ ُم ْس َت ْق َبلَ ًةَ ،والَ ُعلْ َو َوالَ ُع ْم َقَ ،والَ َخلِي َق َة
أ ُ ْخ َرى ،تَ ْق ِد ُر أَنْ تَف ِْصلَ َنا َع ْن َم َح َّب ِة ِﷲ الَّتِي فِي ال َْم ِسي ِح َي ُسو َع َر ِّب َنا».
(رومية ١٨:٨؛ )39-38
هذه ليست كلمات فيلسوف جالس على كرسي مريح في مكتبه ،بل هي
عبارة عن رجل رأى وشهد من الحياة بقساوتها وصعوبتها .عانى بولس معاناة
غير عادلة من الضرب والسجن بشكل متكرر ،وتُرك في بعض األحيان لكي
يموت ،وعلى مدى مسيرته عانى الكثير من الحرمان والمشقة.
في بعض األحيان ،كما فعل بولس ،أحاول أن أتخيل كيف يكون العالم
السماوي المجيد .إليكم السؤال الذي يطرح نفسه في داخلي :إذا أُزيل
َّ
ِ
الحجاب الذي يفصل بين العالم المرئي والعالم غير المرئي للحظة ،ويمكننا
أن نرى الوضع الحالي ألولئك الذين ماتوا ،وعدد ال يحصى من المؤمنين
المسيحيين األبرياء الذين عانوا من الشَّ ر واإلرهاب الذي ارتكبته الحكومات
الالأخالقية ،زعماء الحروب وأباطرة المخدرات ،أو الذين كانوا ضحايا أبرياء
للكوارث واألوبئة الطبيعية ،فهل من الممكن ،في ضوء كل ما نعرفه عن
كل مخاوفنا بشأن تعامل ﷲ مع الوضع تتالشى على
يسوع المسيح ،أ َّن ّ
الفور؟ لم نصل بعد إلى ذلك العالم اآلخر ،ولكن لدينا رسالة منه عن ذلك،
رسالة يحتاجها هذا العالم المصاب بقسوة الفيروس والقلَق أن يسمعها.
أين ﷲ يف عامل الفريوسات التاجية؟ 43 -

الصعود
ولكن من أنا ألكتب عن مثل هذه األشياء؟ إنني أدرك بشكل مؤلم أن البعض،
وربما الكثير ،الذين سيقرأون هذه السطور ربما فقدوا أحد أحبائهم مؤخ ًرا.
قد تشعر وتسأل «ماذا يعرف عن الموضوع؟» إ َّن كل ما يمكنني قوله
أشخاصا يعرفون أكثر بكثير مما أعرفه عن
لمثل هذا الشخص هو أن هناك
ً
األلم الحقيقي والمعاناة ،وبالتالي يمكنهم إظهار المزيد من الفهم لخسارتك،
ويؤكدون لك أنه يمكن أن يكون هناك أمل على الرغم مما حدث.
أريد أن أختم بإقتباس من كتاب رائع بعنوان «أختار كل شيء» ،الذي وصف
فيه جوزان موس (من جنوب إفريقيا) ومايكل وينهام (من المملكة المتحدة)
رحلتهما وسط األلم .فقد كان كالهما يعانيان من مرض عضال (مرض الخاليا
العصبية الحركية) ،وقد التقيا فقط عبر البريد اإللكتروني.
شبهت جوزان تلك الرحلة بتسلق جبل بأمانة وشجاعة ،وكتبت عن كيف
حفظها ﷲ:
أمضيت معظم
«لقد كنت أتسلق الجبل منذ حوالي خمسة عشر عا ًما.
ُ
تلك السنوات في معسكر القاعدة عند سفح الجبل حيث عرفت أن ﷲ
يهيأني .كنت أخشى دائ ًما أن أتسلق وظننت أن المعسكَر األساسي كان
هدفي .لم أكن أعتقد أنني سأستطيع الوصول إلى القمة ،لكن ﷲ أظهر
لي من خالل مرضي أن األمر ال يتعلق بي ،أو ما يمكنني القيام به.
لقد كان األمر دائ ًما يدور حوله« .اإلِل ُه الَّ ِذي ُي َم ْن ِط ُقنِي بِالْ ُق َّو ِة َو ُي َص ِّي ُر
طَرِي ِقي كَا ِمالً .الَّ ِذي َي ْج َع ُل ِر ْجل ََّي كَا ِإل َّيلَِ ،و َعلَى ُم ْرتَ ِف َعاتِي ُي ِقي ُمنِي»
(مزمور.)٣٣-٣٢:١٨
«غادرت أخي ًرا معسكر القاعدة وبدأت في صعودي .لقد اختار ﷲ لي
ايفرست .من المؤكد أن األمر لم يكن سهالً ،وكثيرا ً ما كانت قدمي
تنزلق .لقد شعرت في كثير من األحيان بالضجر ،وفي بعض األحيان لم
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أكن أعتقد أنه يمكنني المضي قد ًما .فإ َّن أجزاء من هذا الجبل الشاهق
كانت شديدة اإلنحدار وبعيدة عن أي شيء يمكنني تحقيقه ،لكن ﷲ
استم ّر بإظهار قوته وقدرته ،وعندما كنت أشعر بالتعب ،كان معي
هناكَ ...« .وأ َ َّما ُم ْن َت ِظ ُرو ال َّر ِّب فَ ُي َج ِّد ُدو َن قُ َّوةًَ .ي ْرفَ ُعو َن أ َ ْجنِ َح ًة كَال ُّن ُسورِ.
َي ْركُضُ و َن َوالَ َي ْت َع ُبونَ َ .ي ْمشُ و َن َوالَ ُي ْع ُيو َن» (إشعياء.)٣١:٤٠
«شارف تسلقي على اإلنتهاء تقري ًبا .أعتقد أنني اقتربت من قمة الجبل.
كلّما ارتفع المتسلقون ،كلما اقتربوا من القمة ،يصبح التنفس أكثر
صعوبة ،وينخفض مستوى األكسجين مع زيادة اإلرتفاع ،مما يتسبب في
معاناة المتسلقين من مرض اإلرتفاع الشاهق( .وفقًا لإلنترنت« :أعراض
مرض اإلرتفاعات المعتدلة والمتوسطة نسب ًيا عاد ًة من تتسبب في
الصداع وضيق التنفس ومشاكل النوم وفقدان الشهية والغثيان والنبض
السريع) .وكلَّما كانت عضالت الجسم تضعف مع تفاقُم األعصاب
الحركية كلما كان المرض يجعل العضالت ّ
اللزمة للتنفس أكثر ضعفًا،
فأشعر بضيق في التنفس ،ويصبح لدي صداع متك ِّرر ،وأجد صعوبة في
النوم وغال ًبا ما أشعر بنبض سريع ج ًدا .لكن هذا كلّ ُه ال يقلقني ألنني
أعلم أنني على وشك الوصول إلى قمة الجبل .أصبح التسلق صع ًبا ،ولكن
يجب أن استمر اآلن .إ َّن المكافأة التي تنتظرني عندما أُك ِمل التسلق
تفوق بكثير أي تضحية يقدمها المرء .إسأل أي متسلق جبلي عن ذلك!»
«ها أنا اآلن أقف هنا ،أنظر إلى األعلى .النهاية تلوح في األفق وقلبي
ينبض بقوة من الحماس .أتطلع إلى اليوم الذي يمكنني فيه أن أقول:
الس ْع َيَ ،ح ِفظ ُْت اإلِي َمانَ».
«قَ ْد َجا َهدْتُ الْ ِج َها َد الْ َح َس َن ،أَكْ َمل ُْت َّ
(٢تيموثاوس)٧:٤
بعد عامين من كتابة هذه الكلمات ،أكملت جوزان تسلقها ووصلت إلى القمة.
إ َّن الكلمات األخيرة التي اقتبَستُها ليست من كلماتها بل من كلمات بولس
الرسول ،الذي أضاف يقول:
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« َوأ َ ِخي ًرا قَ ْد ُو ِض َع لِي إِكْلِ ُيل الْ ِب ِّر ،الَّ ِذي َي َه ُب ُه لِي فِي ذل ِ َك الْ َي ْو ِم ،ال َّر ُّب
ين ُي ِح ُّبو َن ظُ ُهو َر ُہ أ َ ْيضً ا»
ال َّد َّيانُ الْ َعا ِد ُلَ ،ولَ ْي َس لِي فَ َقطَْ ،ب ْل ل ِ َج ِمي ِع الَّ ِذ َ
(٢تيموثاوس.)٨:٤
سيظهر يسوع ذات يوم .وسيكون ذلك هو اليوم الذي وعد به تالميذه منذ
زمن طويل عندما قال لهم:
«سالَ ًما أَتْ ُر ُك لَ ُك ْمَ .سالَ ِمي أ ُ ْع ِطي ُك ْم .لَ ْي َس كَ َما ُي ْع ِطي الْ َعالَ ُم أ ُ ْع ِطي ُك ْم أَنَا.
َ
الَ تَضْ طَر ِْب قُلُو ُب ُك ْم َوالَ تَ ْر َه ْبَ .س ِم ْع ُت ْم أَنِّي قُل ُْت لَ ُك ْم :أَنَا أ َ ْذ َه ُب ث ُ َّم آتِي
اآلب ،ألَ َّن
إِلَ ْي ُك ْم .لَ ْو كُ ْن ُت ْم تُ ِح ُّبونَنِي لَ ُك ْن ُت ْم تَ ْف َر ُحو َن ألَنِّي قُل ُْت أ َ ْم ِضي إِلَى ِ
أَبِي أ َ ْعظَ ُم ِم ِّني( .يوحنا.)28-٢٧:١٤
قال« :آتي إليكم» ،ويوحنا ،الذي سجل هذه الكلمات ،يخبرنا فيما بعد بما
سيأتي به يسوع معه في ذلك اليوم :ليس أقل من خليقة جديدة.
الس َما َء األُولَى َواألَ ْر َض األُولَى
«ث ُ َّم َرأ َ ْي ُت َس َما ًء َج ِدي َد ًة َوأ َ ْرضً ا َج ِدي َدةً ،ألَ َّن َّ
َمضَ َتاَ ،والْ َب ْح ُر الَ ُيو َج ُد فِي َما َب ْع ُدَ ...وﷲ نَف ُْس ُه َيكُونُ َم َع ُه ْم إِل ًها لَ ُه ْم.
َو َس َي ْم َس ُح ﷲ ك َُّل َد ْم َع ٍة ِم ْن ُع ُيو ِن ِه ْمَ ،والْ َم ْوتُ الَ َيكُو ُن فِي َما َب ْع ُدَ ،والَ
َيكُونُ ُح ْزنٌ َوالَ ُص َرا ٌخ َوالَ َو َج ٌع فِي َما َب ْع ُد ،ألَ َّن األُ ُمو َر األُولَى قَ ْد َمضَ ْت»
(رؤيا١:٢١؛ ٣ب.)4-
كل الضربات التي د َّمرت
سوف ال يكون بعد اآلن ال الفيروس التاجي وال ّ
ِ
يضمح ّل ،والذي سيهبه ﷲ للذين يحبون
العالم .بل إكليل ال ِّبر الذي لن يفنى أو
ال َّرب يسوع .إ َّن السالم الذي نحتاجه في الجائحة! فقط يسوع الذي يمكنه أن
يعطيه .إ َّن األمر الذي يعنينا جميعاً هو :هل نؤمن ونثق به للقيام بذلك؟
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تذييل
هل أعتقد أنني أجبت على جميع األسئلة التي أثارتها هذه األزمة؟ ال ،لم
أفعل أب ًدا .لقد تركت شخصيًا العديد من المسائل الصعبة التي أود أن يكون
لدي مزيد من الوضوح بشأنها .ولكن في يوم ما سأحصل عليه:
«فَإِنَّ َنا نَ ْنظُ ُر اآلنَ فِي ِم ْرآ ٍة ،فِي لُ ْغزٍ ،ل ِك ْن ِحي َنئِ ٍذ َو ْج ًها ل ِ َو ْج ٍه .اآلنَ أ َ ْعر ُِف
َب ْع َض ال َْم ْع ِرفَ ِة ،ل ِك ْن ِحي َنئِ ٍذ َسأ َ ْعر ُِف ك ََما ُع ِرف ُْت» (١كورنثوس.)١٢:١٣
في غضون ذلك ،سأتبع نصيحة الخطيب العظيم تشارلز سبرجن من القرن
التاسع عشر:
«إن ﷲ أصلح من أن يكون عديم اللُّطف ،إنّ ُه أحكم من أن ُيساء فهمه.
حب».
وعندما ال نستطيع فهم مقاصده ،علينا أن نثق بقلبه ال ُم ّ

آمل أن تكون هذه القراءة قد أقنعتك بذلك؛ أو ،على األقل ،أنه ظهر لك أن
اإلله الذي ِ
وضع على رأسه إكليل الشوك يستحق المزيد من وقتك وفكرك .آمل
أن تبحث بشكل أكمل ع ّما إذا كان هو بالفعل الشخص الذي يمكنه أن يمنحك
ال َّرجاء والسالم ،مهما أتت به األشهر والسنوات القادمة.
جون سي لينوكس
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