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 أرضّي ووطن  سماويّ  وطن  ما بين 
 ...الملكهتوتهٌق إلى  سهء فيم لملكهت

 *بقلم بيتسا استيفانه

 

 ... تأتي ساعة، ال في ىحا الجبل، وال في أورشميع تدججون لآلب )...("

                                         
ة ومدؤولة عغ األبحاث في مكتبة العمػم في العمػم الجيشّية مغ جامعة القّجيذ يػسف. محاضخة في كمّية العمػم الجيشيّ  دكتػراه  *

 جامعة القّجيذ يػسف.ب اإلندانّية

تين في الّسنة عن دار المشرق   مجلَّة إلكترونيَّة تصدر مرَّ
 7102 كانهن األّول، عشرحادي الالعدد 
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في ثالثّية  ن"سػف تأتي ساعة..." وقج أتت وما زالت مذكمة الدمصة الجيشّية والدمشّية يتشازعيا فخيقا
لمتدّمط وشّتان ما بيغ سمصة وتدّمط حيث األولى ُيبشى عمييا وشغ والثانية ُيجّمخ فييا  ٔمحاكاة الخغبة الجامحة

  ؟وشغ. فسا ىػ الػشغ

 ." يػلج لع َأو بو ُولج انتساؤه، وإليو َومَقخُّه، اإِلندان ِإقامةِ  مكانُ " ىػ الَػَشغُ  الجامع، السعاني معجع بحدب
 الػَشغ يعشي فيػ" األمُّ  الَػَشغُ " ب إليو ُيذار حّبيا، إلى والحشيغ األمّ  بحشان محتزًشا الػشغ ديخ  وحيغ

 فالفعل. خاللو مغ بيئتو مع ويتآلف يألف لمفخد، الحاضغ السكان يكػن  أن عجب فال. السػلج َوَشغ األصمّي،
 يػّشغ وحيغ. ججيجة بيئة عمى أّلفيسا أو شّبعيسا" بسعشى والحيػان لمشبات بلوحجه  لإلندان ُيدتخَجم ال وّشغ

 ".لفعمو وىيَّأه عميو َحَسمو أّنو يعشي فيحا أمخ عمى نفَدو اإلندان

"تػشيغ "... تمظ الكمسات التي تتػاتخ عمى أسساعشا كّل يػم بجحرىا الثالثي  "..."مػاششة...وششّية""
  ؟السديحيّ  ِعشج، ماذا تعشي أصبحت مخادًفا لفعل شغّ  ،"وشغ"، مغ دون مزسػن وحخوفيا الصّشانة

بعيَجيو  –الكتاب السقّجس أن نعػد إلى مغ ال بّج لشا  ،الػشغ بالسشطػر السديحيّ  عمىإذا أردنا أن نتكّمع 
 ؟في الكتاب السقّجس يج، فساذا يسّثل الػشغالقجيع والجج

  المقّدس الكتاب في والهطن . المؤمن0
حخفّيتيا ولكّشيا مػجػدة ضسًشا في إشارات واضحة، ليذ عغ في الكتاب السقّجس، ال تخد كمسة "وشغ" ب

غ شخيق التغّشي بسجيشة الػالدة والسشذأ والحود عشيا في منتساء إليو عغ حّب وشغف االالػشغ فحدب، بل 
 حال تعّخضيا لمدبي أو لالحتالل.

 القديم العيد في الهطن  0.0

   ة تجاه الػشغ والتذجيج عمى السػاششة.وح السحبّ ل مغ العيج القجيع شػاىج تطيخ فييا ر في القدع األوّ 

 الهطن تجاه المحّبة 0.0.0

 .."َعَمى َأْنَياِر َباِبَل ُىَشاَك َجَمْدَشا. :خد فيو ما يميمذيػر في ىحا األمخ إذ ي (ٖٙٔ) ٖٚٔ سدمػرال
وكأّن األرض األّم " )...(َيِسيِشي فمُتَذلَّ َشِميُع ِإْن َنِديُتِظ َيا ُأورُ  ؟الُغخَبة  ِفي َأْرضِ  ُنشِذُج نذيج الخَّّب وَنحُغ َكْيَف 

  غخبة عغ الفخح.ىي مختع السخّنع لمخّب واألرض الغخيبة ال تعخف إالّ 

، إاّل أّن التجّحر مغ الرعب أن تتسّكغ السحّبة تجاه الػشغ وتجاه هللا مغ الػصػل إلى السدتػى األسسى
أن ُيػارى  إّن اإلندان يػصيفاظ عمييا والحود عشيا ال بل في أرض الػشغ يبمغ أحياًنا حّج االستذياد لمح

 جثسانو الثخى في أرض وششو.

                                         
  .ٜ-ٛ، ص ٜٕٓٓتخجسة سسيخة ريذا، بيخوت، مخكد دراسات الػحجة العخبّية، ، العنف والمقّدسريشيو جيخار في كتابو راجع:   1
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  الميعاد أرض إلىالعهدة  حلم 0.0.7

حيغ د. اعيجسيل بأن يخجع إلى أرض الس عشجما كان مػجػًدا في بالد ما بيغ الشيخيغ، كان يخاوده ُحمع  
 يصالبو فيو ابشو يػسف بَقَدع   ألدم ل ىػ وأوالده إلى مرخ،أن يخحإلى وقدخيِّا البصخيخك يعقػب مخغًسا  اضصخّ 

  .ٕ(ٖٔ-ٚٗ:ٜٕتظ  )راجع تػافيو السشّية في أرض غخيبة بل في أرض السيعاد حيغجفشو يأن ال ب

إلى يشابيع  شاهل عيشمب أن تتحػّ الحي  رميا الشبيّ إ ومشيع ، أوشانيعب كثيًخا أنبياء العيج القجيع أشاد
ألجل  ايشتحبػ أن ألجل ميت بل  بكػا يالّ أأىل وششو الشبّي ويحّحر  (.ٛ:ٖٕ)أر وكبات وششى يخثي لشدمػع حتّ 

  (.ٕٕ:ٓٔميا ر إإلى وششيع ) اليػم يخجعػا بعج ع يعج يتدّشى ليع أنو لالسشفى، ألنّ 

. مجال ىشا لدخدىاال و  إليونتساء واال لسحّبة واإلخالص لمػشغتذيخ إلى اأمثمة كثيخة ج القجيع في العي
 وكسا في العيج القجيع، يحتػي العيج الججيج في شّياتو شيادات كثيخة أيًزا عغ حّب الػشغ.

 الجديد الهطن في العيد  0.7

في غيخ مػضع كخازة السحّبة السدكػنّية والسحّبة تجاه كمسة "وشغ" ال تخد في العيج الججيج الحي يتشاول 
 .األعجاء

 أىلو وسط ووتعاليم لهطنو محّبتو :المسيح يسهع 0.7.0

في  يدػعمّتى تعميع بحدب نجيل اإلوسط أىل وششو. ويػرد  ةالتعميسيّ  السديح رسالتويؤّدي يدػع 
د عمى أّن ة، يذجّ في حػاره مع الدامخيّ . و جعل كفخ ناحػم مخكد نذاشوو (. ٜ:ٔى متّ ) ، مجيشتوالشاصخة

 (.ٗ:ٕٕ) يػ مغ الييػد" يأتي "الخالص

  مدينتو على يسهع بكاء 0.7.7

 ىمتّ  اإلنجيميّ لقج أورد  ( .ٖٗ-ٜٔ:ٔٗ )لػ باكًيا يوع يكتِف يدػع بحّب وششو، بل ذرف الجمػع عمل
السجيشة السقّجسة وىي مشتطخة الجمار الحي سػف يمحق بيا بدبب عريان رؤسائيا  نحػ تػّجوحيغ  يدػع ثاءر 

 "ُتِخيُجوا. لعْ وَ  أبشاءك )...(ْع َمخَّة  َأَرْدُت َأْن َأْجَسَع كَ ، )...( َيا َقاِتَمَة اأَلْنِبَياءِ  ،ُأوُرَشِميع ،وُرَشِميعأ" :وشعبيا
 (.ٖٛ-ٖٕ:ٖٚى)متّ 

 بأرض   تشّبًثا ليس بهطنو يسهع تعّلق 0.7.1

يذ تعّمق يدػع بػششو تذّبًثا بأرض  وال استئثاًرا بسداحة جغخافّية ضّيقة تحّجىا العربّية والتعّرب. ل
اآلن،  قج َحَزختِ ، و تأتي ساعة   )...( .ال في ىحا الجبل وال في أورشميع فييا َتعُبجوَن اآلب ... تأتي ساعة  "

 (.ٖٕ-ٕٔ :ٗ)يػ  ")...( قّ والحَ  وحِ الخُّ بِ  فييا الِعباُد الراِدقػن َيعُبجوَن اآلَب 

 
                                         

 post_09.html-http://george3awad.blogspot.com/2012/02/blog راجع: د. جػرج عػض عبخ مػقع اإلنتخنت ٕ

http://george3awad.blogspot.com/2012/02/blog-post_09.html
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 مهقف اإلقصاء لدى الييهد  في مهاجية   0.7.1

لجى الييػد تجاه  والسعشػيّ  ُيذيخ ضسًشا إلى اإلقراء العشرخيّ  إلى يدػعسؤال السخأة الدامخّية 
الييػد يحتقخون كان  (.ٜ: ٗى لتذخب وأنت ييػدّي وأنا امخأة سامخّية؟!" )يػ"كيف تصمب مشّ :الدامخّييغ

 يغ ألّنيع اختمصػا باألمع بعج انقدام السسمكة، وصار ممػك الدامخة يقيسػن شعائخ العبادة في ىيكل  الدامخيّ 
ادة هللا بالعادات والسسارسات الػثشّية، وتجاخمت العػامل الجيشّية مع اختمصت عب حيث آخخ في جبل الدامخة

ب ليحّخر الييػد مغ التعّر  ع السديحيدػ وجاء  يغ.العػامل الدياسّية لتتفاقع العجاوة بيغ الييػد والدامخيّ 
، ال في جبل ح ليحه السخأة عجم تسّدكو بسكان  معّيغ لمدجػد لآلب الدساويّ أن يػّض وأراد العخقّي والجيشّي 

العبادة ال ُتقام عمى حخفّية الشامػس ف حجود السكان. يتخّصى هللا ألنّ  ،أورشميعب صييػن الدامخة، وال في جبل 
 .تػن مغ الييػد، بل بالعبادة الخوحانّيةالتي يجاىخ بيا الستدمّ 

وفي حمسيع أن يبشػا عمى  بالحجارة مخصػف   كػن بييكل  لع يفيع الييػد ىحه الحقائق وكانػا يتسدّ 
 ض ممكػًتا قائًسا عمى الدمصة الجيشّية والدمصػّية الجنيػّية. األر 

 سماويّ  ملكهت   إلى تهق ملكهت  أرضّي إلى  إلى شهق   من 0.7.1

لع يدػع السديح  أّن إالّ ة، الدمصة الخومانيّ  السدّيا السخّمز سيأتي إلنقاذىع مغ بصر أنّ  الييػد عتقجإ 
يجرك أّن تػقو  السؤمغ الحقيقيّ  ذ بسمكػت  أرضّي. لحلظ، فالسديحيّ ولي سساويّ   ليبّذخ ويكخز بسمكػت  يأِت إالّ 

 خالل سمػكو العسميّ مغ  ليذيج لمػشغ الدساويّ الػشغ األرضّي ب يديجه التداًما اإلدراك . ىحاءإلى الدسا ىػ
 واليػمّي ومغ خالل سمػكو وأمانتو والتدامو نحػ الػشغ.

 السماويّ  ستعداد للهطناالو نحه الهطن  االلتزام 0.7.1

عصػا الجسيع ا"ف :إذ يقػل الخسػل وإيفاء الػشغ حّقو عميغ شخيق ملمدمصان  السؤمغ يكػن خزػع
 :الػصّية بيحا السشحى، ُتفَيع .(ٚ-ٙ ،ٖٔ)روم " ...حقػقيع، الجدية لسغ لو الجدية، الجباية لسغ لو الجباية

نًة لمػشغ األرضّي ولمػشغ الدساوّي الحي يدتعّج أما (ٕٔ: ٕٕ ىهلل" )متّ  ما يرخ، وهللقَ لِ  ما يرخقَ لِ   َأّدوا"
 ؟معالع الكشيدة الػششّيةبالتالي كيف تتحّجد ف السؤمغ لو.

 . الكنيسة الهطنّية والهطن 7
ال يدال مفيػم الكشيدة . و دولة قػمّيةالكشيدة الػششّية ىي الكشيدة السختبصة بجساعة عخقّية محّجدة أو 

 .ةالجول اإلسكشجنافيّ خرػًصا و  نجمتخاإمثل  ةوالبخوتدتانتيّ  ةالجول األرثػذكديّ ة حاضًخا في عجد مغ الػششيّ 

ة عخقّية لذعػب السشصقة ىي كشائذ وششيّ  ةة الذخقيّ األرثػذكديّ ة الكشائذ غالبيّ  ،ةة الذخقيّ السديحيّ في 
ة ة تشحرخ في مشصقة إثشيّ كشائذ وششيّ  ةة األرثػذكديّ لرخبيّ او  ةة األرثػذكديّ اليػنانيّ الكشيدة مغ  خ كلّ بَ عتَ تُ سا ك

د الػشغ عشج األورثػذكذ باالنتداب القانػنّي اإلرادّي. .ةّيشة معثقافيّ   وىكحا، ُيحجَّ

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_137.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/14_SAD/SAD_080.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_448.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_448.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_448.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 وحّد أدنى من التعايش إراديّ  قانهني نتسابا الهطن 7.0

يذ فقط الخقعة تخيجه ول نػنيّ نتداب قااالػشغ " :بتعخيف الػشغ قائالً  خزخ جػرج السصخانقام سيادة 
ا 3..(.)س يختزػنيا ويؤّلفػنيا ا مغ أنانصالقً ال ذكَّ تُ  الجولة)...( و  التي تػلج عمييا ." وكّل ىحا يتصّمب حجِّ

 أدنى مغ التعاير.

و يحيا عمى رقعة مغ ألنّ و ، جديخة ، مشعداًل فين يعير وحجهأاإلندان ال يدتصيع  ألنّ  ؟لساذا األوشان
ويزيف  .فييا والتعاضج لقسة عيذو بالتعاون و  يجشي ثسخة أتعابوو جج فييا مغ يحّبو وألنّ ي ىحه األرض

بخار يشتعر أذا كان فيو إيشيس البمج مغ بعج انييار  ،ح لي باستعسال تعبيخ ديشيّ سِ ذا سُ "إ :السصخان خزخ
 ة في الػشغ. فال أبجيّ  4"ذا قّل األبخار فيحوي البمج ويحبل.إا مّ أبيع الشاس ويخجػن الخالص. 

 الهطن في أبدّية من ليس 7.7

والجيج  الػشغ الحي يرشعو الشاس بالحبّ الػشغ غيخ نيائّي إاّل في عقل الجساعة التي تعتقج أّن "
وقج ماتت دول ونذأت دول  ..(.) ذ تتغّيخ الذعػبإن تكغ الشيائّية السصمقة هلل إو  في أمانيو عمى األقلّ  نيائيّ 

 .5..."ن. في ىحا الحقل ليذ مغ أبجّيةوماتت أوشان وضيخت أوشا

خً الػشغ مت ترّػرلى إال داعي مغ ىشا  فيل ة مدتحجثة معطع البمجان الحاليّ  ا في التاريخ القجيع ألنّ خسِّ
   ؟دون اآلخخمغ يتسّتع وشغ  ما بامتياز  

 متياز البقاء من هللابا يتمّتعليس من بلد  7.1

  .6..".و اختاره مشح األزلألنّ  ةبمًجا برػرة خاّص  . هللا ال يحبّ ليذ مغ بمج عشجه امتياز البقاء مغ هللا"
ىحا ما يسكغ قػلو اليػم في دولة مدتحجثة ُأشمق عمييا اسع إسخائيل. ال امتياز لذعب  مغ دون اآلخخ وال 

 مخ،ليذ السصخان خزخ ىػ الػحيج الحي يذيخ إلى ىحا األخ األراضي. أرض متسّيدة ومسّيدة مغ دون سائ
بشاء وشغ عاش وما زال يعير في أحالم  عمى، يتكّمسػن 7ك اليػم باحثػن إسخائيمّيػن، أمثال شمػمػ سانجىشا

حجود الػشغ ال ألّن الػشغ الحّق السيّجخ مع مػاششيو  عمى أنقاض العػدة السدتحيمة إلى أرض السيعاد،
في العيج القجيع، فيل لبشان أيًزا  تمغييا غخبة قدخّية. وكسا األراضي السقّجسة وسائخ بمجان الذخق ورد اسع

 وتسّيد؟ متيازبا يتسّتع
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 Shlomo SAND, Comment la terre d’Israël fut inventée? Traduit de l’hébreu par Michel Bilis, Paris, 

Flammarion, 2012, 365 p. 



ٙ 
 

 
 ال يستهطنهن عند الربّ  لمنال وطن  7.1.0

بخكات هللا نازلة  نّ أتحدبػن " :يذّخز السصخان خزخ ىحا اليحيان الجائخ خارج محػر األرض ويقػل
كّفػا عغ  ..(.) اد بمجً اىخ وال تسيّ عمى لبشان مشح األزل. ىحه ىي الكحبة الكبخى. البخكة تذسل فقط اإلندان الص

ا ساسً أة لبمج لع يزع بال ناس أنقياء، بال حكع صالح. ليذ مغ نيائيّ  بػا. ال يقػم لبشانن لع تتػ إي بمبشان التغشّ 
ا هلل سيسػت بمج يجعمػنو مقخِّ  ىلإال وشغ ليع ىشا. والحيغ ال يدعػن  لشيائّيتو. الحيغ ال يدتػششػن عشج الخبّ 

 8".أم عاجالً  بمجىع آجالً 

شغ ىػ في ىحه ا. الػ ندان والشاس جسيعً إن أحببتع حقيقة هللا تججون حقيقة اإل" :ويتابع السصخان خزخ
  ومغ ىشا ضخورة التػبة. 9")...( الحقيقة

   اآلخر ىي اآلخرة :الهطنّية التهبة 7.1.7

"أيغ يقف الخالف  :ن خزخالسصخا مغ ىشا يتداءل  ".مغ قبػل اآلخخ واختالفو تبجأ ةالتػبة الػششيّ "
يغ في عرخ الشيزة في تبّشيشا شعار "الجيغ هلل أضّغ أّنشا كّشا سصحيّ " :السصخانيجيب  "ختالف؟اليربح مجّخد 

والػشغ لمجسيع" غيخ عارفيغ أّن عالقتظ باهلل أو صػرة عالقتظ بو وبأىل ديشظ مغ األشياء التي تحّجد 
مغ التداؤل عغ ىػّيتشا  مخخج ة الػشغ أو ىػّيتشا داخل الػشغ "اليػيّ . وفي ما يتعّمق ب"العالئق في الػشغ

 .سّخ فخادتوفي  10)...(" ة اآلخخ بققخار ىػيّ الّ إ... الصائفّية

 في سّر فرادتواآلخر خاتمة: الهطن: إقراٌر بيهّية 
ي إن كانت عّجة أوشان ُبشيت عمى إقراء اآلخخ، قامت أوشان أو قج تقػم أوشان عمى قبػل اآلخخ لك

خيكػن السػاشغ مػاشًشا بحّق حيغ يقّخ بيػّية أخخى ىي "ىػّية اآلخخ" في الػشغ الست كالذجخة في أرضيا،  خسِّ
 ، بعج أن تكػن قج ماتت واقفة وأغرانيا نحػ الدساء وارفة. ثانيةً كي تحيا 
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