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 املقدمة 

 

يكون   السلطة  إستعمال  الرعاة  يس يء  إنه  كارثيالوضع  عندما  بمعنى  إلساءة ،  يمكن 

 مختلفة من الخطاستخدام السلطة 
ً
 السلوك الخاطئ ايا ويكون الرعوية أن تخلق أنواعا

هذه    منهاالذي تمارس    املكانةعلى    وتتدرج اإلساءة بناء،  راعى ورعية بالطبع  من الطرفين

إساءة   تؤدي  أن  يمكن  املسيئة.  استخدام إالقوة  إساءة  إلى  الرعوية  السلطة  ستخدام 

ستخدام أموال الكنيسة في أمور  إتبدأ بصلين، و السلطة على قادة الكنيسة أنفسهم أو امل

تصل الى حد التحرش الجنس ي باألطفال أو بالبالغين، وإساءة معاملة األطفال، شخصية و 

 .واستغالل النفوذ  سلطةسوء استخدام الوعدد ال يحص ى من الخطايا األخرى املرتبطة ب

 فنحن ملتزمون أن نخضع للترتيب البشرى لكى نعيش في  
ً
السلطة في حد ذاتها ليست عيبا

سالم ولكن الحرية في أخذ القرارات من سلطة جيدة يقود الى سالم ووئام وحياة مثمرة  

 في جو من التشجيع والرجاء، ولكن العيب في استخدامها ألغراض شخصية وربح قبيح.

 وبدون محاسبة.  

" إساءة استخدام السلطة " على إنها استغالل أو إساءة استعمال    صطلحيتم تعريف م

أ النفوذ  أو  أو  املعطاة للرئيس و   تو إساءة استخدام الصالحيااملنصب  التصرف  حرية 

، محاباة  والرشوة  ملنفعة اآلخرين باإلضافة إلى املحسوبية    وليساالختيار ملنفعة خاصة  

، وجميع أشكال االستغالل ، بما في ذلك  الجنسية  األقارب ، الشللية ، الفساد ، الرشوة

 بالتدخل في الحياة الخاصة بحجة االبوة الروحية !!االستغالل 

 هل يوجد هذا فى املجتمع الكنس ى ؟؟ 

إن إغراء السلطة سواء على املستوى الفردي أو املؤسس ي قصة قديمة قدم الزمان ولكن 

داخل الكنيسة يسبب سوء استخدام السلطة وإساءة استخدامها في خسائر فادحة في  

الزائفة،  النفوس   الروحانية  من  بغطاء  تغطى   ألنها 
ً
املتسلطين   خصوصا القسوس  من 

 ما ال يتم  ومع ذلك فإن ال والذين يسيؤا التصرف
ً
طبيعة الحقيقية لحب السلطة غالبا
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وعلماء عضال  فحب التسلط عند البعض مرض    ة،ستكشافها بسهولإعتراف بها أو  األ 

مراض نفسية مزمنة تقود  أالنفس يتكلمون منذ عقود عن حب التسلط الذى يقود الى  

الخراب  ةاالسر  الى  واملؤسسات  األ   والكنيسة  لذلك  العالم  هذا  في  الشهادة  مر  وفقدان 

 خطير من جميع النواحى.

في   ثابت  كمفهوم  الروحية  القيادة  عن  والكتابى  الالهوتى  بالفكر  الكتاب  هذا  في  بدأنا 

فى  والفكر املسيحى عبر العصور ثم ناقشنا األسباب والنتائج في الفصل الثانى والثالث  

ظاهر الرابع  الفصل   لعالج  حلول  من  قدمنا  والتعافى  السلطة  استخدام  إساءة  ثارها  أة 

دليل للخدام في التعامل مع هذه  في هذا الكتاب  لعلنا نكون قدمنا  ،  النفسية والروحية

 . املؤملةالظاهرة 
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 الفصل األول 

 الفكر الالهوتى عن القيادة الروحية

 
قوة الكلمة والتأثير في  رتباط كبير بين إيعتمد على سلطان املكتوب وهناك  الكتابيالفكر 

إذا قدمت إليك   ف هي السلطة  القدرة على إحداث تأثير  ، بمعنىاألساس، القوة هي التأثير

 وغير قادر على تحمل مسؤوليتها  وكانت أكبر منك  
ً
سفل، واذا كنت  ستدفعك الى األ   حتما

اكبر منها فعندئذ  أ  ستكون فعلت شيئنت 
ً
تأثير  ا التأثير .له  حتى ،  ولكل شخص نوع من 

 إلى املنزل من املستشفى وبدأ في الصراخ حتى الساعة   .الرضيع
ً
    3إذا أحضرت طفال

ً
صباحا

التواجد يعنى التأثير بشكل ما االن أن  تدرك معى  هل   !! فماذا تفعل؟ بالتأكيد لن تنام

 !!إيجابيسلبى أو 

 

ْرَض،  .أن نكون على صورة هللا  هيعلمنا الرب في كلمت
َ
وا األ

ُ
ُروا َواْمأل

ُ
ث
ْ
ِمُروا َواك

ْ
ث
َ
أ  : قال لنا 

ِضُعوَها،
ْ
خ
َ
وا    )َوأ

ُ
ط
َّ
َسل

َ
وبالطبع عندما دخلت الخطية وسيطرت على  (هذه كلمة قويةَوت

 .  كما دمرنا كل ش يء آخر كله رغبات القلب أفسدنا هذا

 لكن ممارسة السلطة ال تزال جزء 
ً
، حتى لو كان األفراد  خلقنا عليهالذى تم  من جوهرنا    ا

تأثيرألنه    .واألنظمة عرضة إلساءة استخدامها ولكن استخدامها    بدون سلطة ال يوجد 

لذلك القيادة   بشكل خاطئ سيقود الى تأثير مضاد وسلبى ال تستطيع السنين أن تمحوه

مجموعة مع  فجلس  املسيح  بها  اهتم  التي  املحورية  األمور  سنوات    من  ثالث  صغيرة 

 يتلمذهم ليصبحوا قادة مؤثرين في حياة الكنيسة.

سبب    ١٠:٣٤  حزقيال  نبوة  فى  نجد   ستكون  للشعب  الرعاة  مهمة  ان  لنا  هللا  يعلن 

اللمحاسبة والسؤال  
َ
ذ
َ
ن
َ
: هأ بُّ ُد الرَّ ِ

ي  اَل السَّ
َ
ا ق

َ
ذ
َ
َنِمي ِمْن َيِدِهْم،    "هك

َ
ُب غ

ُ
ل
ْ
ط
َ
َعاِة َوأ ى الرُّ

َ
َعل
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َ
ال

َ
ف َواِهِهْم 

ْ
ف
َ
أ ِمْن  َنِمي 

َ
غ ُص  ِ

 
ل
َ
خ
ُ
أ
َ
ف َبْعُد،  ْنُفَسُهْم 

َ
أ  
ُ
َعاة الرُّ َيْرَعى   

َ
َوال َنِم، 

َ
غ
ْ
ال َرْعِي  َعْن  ُهْم  فُّ

ُ
ك
َ
  َوأ

.
ً

ال
َ
ك
ْ
ُهْم َمأ

َ
وُن ل

ُ
ك
َ
 " ت

والحقيقة ال   ،على مطالبة من وضعهم الرب فى سلطة رعاية الشعب  هنا  يؤكد الكتاب 

الطريقة التى من خاللها نقود االخرين الى االهداف التى    األنهمفر من استخدام السلطة  

تحقيق مقاصد أبدية وليست   ألجلتحقق قصد امللكوت ولكن وضعت السلطة فى يدك  

اهداف شخصية تحقيق  منها  الهدف  يكون  ذاتية  نفعية  استخدام ،  مقاصد  يكون  هنا 

غول يلتهم كل من    السلطة تحول الى حب التسلط على االخرين وتنتفخ الذات وتتحول الى

التي  كلمة هللا نستطيع استخالص ثالث مبادئ هامة للقيادة  الدراسة في  من  ا، و يقترب اليه

 يريدها هللا في مجتمعات االيمان: 

 

 الثقة واملخافةالدافع: نقاء -١

ل  أال يسعى  القائد   من ذلك     راحتهلقيادة شعب هللا يجب على 
ً
بدال الشعب.  من خالل 

القادرة ان تعينه على قيادة شعب هللا    يجب أن يضع إيمانه فقط في نعمة هللا املخلصة

 ف.  بحكمة وتأثير
ً
هذا اإليمان بأن الخالص ال يأتي إال  ونقاء الدافع وااليمان أمر مهم جدا

ل هللا، ويتعامل مع عم  الىيقود االيمان    سوف، و الثقة التامةمن هللا يجب أن يدفع إلى  

كلمة هللا. إذا كان هللا هو مصدر الخالص  فإن طاعة كلمته هي الخيار الحقيقي الوحيد.  

 
ً
   امللوك الذين يتخلون عن هذا النهج في القيادة سيقودون حتما

ً
من موقف الخوف بدال

ينبغي ء  األتقيا، إن القادة  ادةيكون الدافع وراء القتيجب أن    من اإليمان واملخافة من هللا

 .صدر وحيد للخالصهو املإيمانهم باهلل  أن يكون 

 

 : الطاعة و التوبة  نضباطاإل املحاسبية و -٢ 

accountability  فى أو  املحاسبية ننفذها  و  ونمارسها  نتعلمها  ان  نحتاج  كلمة  املساءلة 

الكنيسة باستمرار كخدام ومخدومين القادة ويخطئون بالتأكيد  ،  حياة  ألنهم   سيفشل 
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. على الرغم من أن القادة يجب أن يجتهدوا حتى ال يخطئوا، عندما يفعلون ذلك،  بشر

 من ذلك  
ً
فإن طريقة ردهم ستحدد مسار قيادتهم. لم يقبل شاول التوبيخ والتصويب بدال

 دون توبة حقيقية ، واستمر في نفس الخطية. لكن بقدم األعذار  واعترف  

( بما سيحدث 13- 11: 11؛   9-3: 9؛  ١٤:٣مل  1 )ُحذر سليمان  في لقاءاته الثالثة مع هللا

. ومع ذلك  على من ملوك االرض  ولألسف اتبع عبادة زوجاته  إذا اختار أن يتبع آلهة أخرى 

أن  الجد. لقد سمح لها  أنه لم يأخذها على محمل  إال   ، الرب  الرغم من معرفته لكلمة 

ونتيج الرب.  مع  متجددة  منفصلة عن عالقة  نفسه  تكون مجرد معرفة  أغرق  لذلك،  ة 

. مثل شاول وسليمان   له  أعمق وأعمق في الخطية ، وفشل في االستجابة لتصويب الرب

خطيئته  كان يتجاوب بتواضع  بولكن في كل مناسبة، عندما كان يواجه  أخطأ داودهكذا 

، لم يتوقف بتشبع  وتوبة صادقة. حتى عندما استغرق األمر بعض الوقت كما في حادثة

اع الرب. لقد عمل من خالل التأديب حتى تمكن مرة أخرى من قيادة الناس داود عن اتب

بطاعة وبهجة أمام الرب. ال يجب على القادة األتقياء أن يحتقروا تأديب الرب. يجب أن  

 .يرحبوا به كعالمة على محبة الرب لهم

 

 الحكمة: املعرفة والعالقة يقود ب-٣

لكن الحكمة ال تنبع من املعرفة فحسب، بل من عالقة    ،شعب هللا يحتاج قادة حكماء

 
ً
 بارع عميقة مع هللا الحي. كان سليمان حكيما

ً
 عامليويحظى بتقدير  ا

ً
بكل   . لقد كان ناجحا

ذلك ومع  مالحظته  يمكن  خارجي  ب  شغفستبدل  إ  مقياس  الرب  مع  شغفه العالقة 

 من كونه  الذهب واملرأة والشهرة. لقد تعامل مع كلمة الرب  ب
ً
كموضوع يجب دراسته بدال

 
ً
ملعرفة إله الكون عن كثب. الحكمة الحقيقية هي التقوى. إنه مؤسس على مخافة   طريقا

الرب. إنها معرفة عالئقية عن هللا، وليست مجرد معرفة عن هللا. الحكمة الحقيقية تبتعد  

 أو حتى املساومة معها.  قتراب منهااأل عن الخطية وليس
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فقط عندما يكون قادتهم أتقياء. عظمة اإلنسان ال    ب هللا في االيمان  ينموا شع  سوف 

  روحيا    الشعب  نموستقود إلى    -الحكمة الحقيقية    -تكفي. فقط التقوى  
ً
ويبارك  وماديا

يدى البشر ألجل استقامة قلوبهم وليس ألجل  أهللا األرض وسيبارك الرب في ثمرها وتعب 

 .مهارة اياديهم

الذى ال يستغل سلطاته فى منفعة له    املثالي  الراعينقرضت فيه صورة  إهذا الوقت الذى   

لم تعد هذه الصورة موجودة حتى يموت في مكانه    خالصإببل يخدم  وملن يحيطون به  

يطلب بشكل صبح الراعى  ألكن االن  و سباب كثيرة ال داعى الخوض فيها في هذا املجال  أل 

 ملجد  دائم أن  
ً
ننا نجد قول إما يعزينا     !!ت الزعيميزول بمو   شخص ييصفقون له طلبا

.١٥:٣٤الرب فى حزقيال   بُّ ُد الرَّ ِ
ي  ْرِبُضَها، َيُقوُل السَّ

ُ
َنِمي َوأ

َ
ْرَعى غ

َ
ا أ

َ
ن
َ
ِردُّ    أ

َ
ْست

َ
، َوأ الَّ ُب الضَّ

ُ
ل
ْ
ط
َ
َوأ

 
َ
، َوأ َقِويَّ

ْ
ِميَن َوال ِبيُد السَّ

ُ
َجِريَح، َوأ

ْ
ْعِصُب ال

َ
ِسيَر، َوأ

َ
ك
ْ
ْجِبُر ال

َ
ُروَد، َوأ

ْ
ط
َ ْ
 .ْرَعاَها ِبَعْدلامل

 الطعام  ممن يقدم لهالهنا الراعى الصالح هو 

 ويبحث عن الضال 

 ويسترد من طرد  

 ويجبر الكسور 

 ويعصب الجريح  

 ملتكبرين املنتفخين الذاتويعاقب ا

وسيحكم  خر الزمان  أعدله هنا بالتأكيد سنرى حكمه فى    ى نر   مويحكم بعدل حتى اذا ل

مام الديان  أالكل سيقف  !! ملجد الرب ومن صنع ملجد ذاتهمن صنع  نسان سواء  إعلى كل  

 العادل.

ستخدام السلطة باملوقف الذى رفض إلألسف يتحجج كثير من الرعاة الذين يسيئون  

زمات يردد اتباع  ثناء األ أو   ،داود قتل شاول ألنه ال ُيسمح له بلمس شخص ممسوح من هللا

القائد املسيطر "من يقدر ان يمس مسيح الرب " ثم يقول القادة املؤذون للرعية "ألن 

الرعاة هم ممسوحين من هللا فكيف نمس مسيح هللا ، فال ينبغي ألحد أن يقف ضدهم  
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تأكيد أن هذه املقاطع مأخوذة من سياقها وقد أس يء   بكل،  الظروفتحت أي ظرف من  

القساوسة املسيئين واملدافعين عنهمتطبيقها بشكل صا تأثير    رخ لتناسب رغبات  تحت 

 .شخصياتهم الكاريزماتية

م العهد الجديد أن القيادة الرعوية تحمل معها مسؤولية كبيرة لخدمة 
 
بشكل عام يعل

يقودون  أوصيت    ،وحماية من  "لذلك  الطريقة   بهذه  املسألة  الرسول بطرس  لقد عالج 

 ونجد هنا الراعى يمارس مهامه بدون تسلط"  .أرعوا قطيع هللا  ،شيخالشيوخ بينكم كزميل  

هذه     وُتظِهر 
ً
دائما ُتماَرس  الرعوية  السلطة  ممارسة  أن  وغيرها  أولئك    املقاطع  لصالح 

 
ً
أبدا السلطة  يظهر  الذي  الشخص  لصالح  ليست  فهي  للسلطة.  السلطة  الخاضعين   .

رتيب الناس حولها. تتعلق السلطة الرعوية ليست مسألة سيطرة أو تالعب أو إكراه أو ت

 .الرعوية بحماية الخراف التي أوكلها هللا لرعايتك 

يتعمد  عظيمة،    وشهرة لكن القائد الذي يؤسس الخدمة لتكون وسيلة لتحقيق مكاسب

يقود النفوس الى حالة  هذا شر و الكذب والتالعب باملانحين لكسب املزيد واملزيد من املال  

 من الخراب.

أتقياء   قادة  إلى  بحاجة  إنهم  قادة عظماء.  إلى  ومجتمعاتنا  وعائالتنا  الكنيسة  تحتاج  ال 

هذه هي املهمة    ،يمكن من خاللهم أن يتمم هللا العمل العظيم ملصالحة الناس مع نفسه

 الك
ً
برى لوجودنا املؤقت على االرض. نأتي كسفراء للملك العظيم، الذي نعرفه شخصيا

بد حيث يصبحون مواطنين ورعية وندعو اآلخرين لرؤيته وتذوق صالحه فهو صالح الى األ 

العظمة هى التى تؤدي إلى النمو مللكوت   تالتقوى في القيادة وليس، الخالصة أن بيت هللا

  .وتحقق القصد هللا
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 الفصل الثانى 

 ستخدام السلطة إأسباب سوء 
  مر ضروري أصبح أالبحث عن الحكم الرشيد فى املجتمع الكنس ى 

ً
ن الوسائل  أل  وملح جدا

وسيطرتهم والدعاية التى يستخدمها الذين يهللون للذين يستغلون سلطاتهم    عالميةاإل

الروحية   أو  بوق  أاملالية  فهم  مقزز!!  ش ئ  الديكتاتورية   إعالميصبحت  وجه  لتلميع 

.  أوخارجها وعمليات التحكم والسيطرة على كل ش ئ داخل املؤسسات الكنسية 
ً
 يضا

يتم بشكل صريح    داخل املجتمع الكنس ى   فعمليات التعيين فى مناصب هامهمع األسف  

طريق   التسويةعن  و   والتى  عمليات  الكواليس  فى  يحدث أ مع  تتم  ما  يعرف  الجميع  ن 

الديمقراطية وحرية التعبير عن  و   بالفرص املتكافئة والحيادية  صحاب السلطةأيتشدق  

 وتهميشه بقدر اإل   مصيرهولكن من يغرد خارج السرب    الرأي
ً
ضعاف إمكان و الطرد حتما

صوت يتكلم ضد النظام ومن يقود    أىمكن لضمان موت  أذا  إصورته وتشويه سمعته  

لعادتها   ريمة  )وترجع  الشعبى  املثل  يقول  كما  االمس  مثل  اليوم  وما  النظام  هذا  مسيرة 

 القديمة(

في املنزل، في مكان سواء  للسلطة  الس ئ  الستخدام  ايجب أن ندرك أن الكبرياء هو أصل  

 أن . في كل مكانأو في الكنيسة  أو العمل 
ً
 .التواضع هو مفتاح تجنبهيجب أن ندرك أيضا

تكبرين ولكنه يعطي نعمة سوقال " يقاوم هللا امل  5:  5بطرس    1وقد أكد الرسول بطرس في  

" فللمتضعين  البشرية  طبيعتنا  في  بحسب  يخطئون  سوف  الكثيرين  أن  املؤكد  من 

 صغير أو كبير.  سواء على مستوى   إساءة استعمالهافى وقت ما سيتم  استخدام السلطة و

في تلك  ربما يساء فهمك وأنت تقود ويقولون عليك إنك متسلط و أن يحدث العكسويمكا  

 
ً
   الحالة عليك ان تصلى وان تظهر تواضعا

ً
   عميقا

ً
من خالل االستماع إلى كيفية    وصادقا

ن تجلس مع زمالئك الكبار في السن لتأخذ  أفهم أفعالك وحتى ال تفهم بشكل خاطئ عليك  

   ك ال تخرج من خالل هذا الحوار الى أخرين. وتأكد ان اسرار  خبرتهم الرعوية
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قول للرعاة  أان تعليم جماعة االيمان هو ضمان ضد القيادة االستبدادية!! لذلك    أحبائي

 
ً
   ِعش حقا

ً
   بين شعبك من خالل الزيارات واملحادثات املنتظمة التي تنتج وعيا

ً
بحالتهم   عاما

 .والفرق كبير نجير االخريالروحية عليك استخدم سلطتك لتمكين اآلخرين وليس لته

 في سوء استخدام السلطة: رئيس يالشخصية سبب  ضطرابإ

 ذا وضعنا شخص يعانى من اضطراب فى الشخصية فى منصب ستكون النتيجة كارثيةإ

 ،  وعدد ال يحص ى من الضحايا 
ً
كما نعلم    !!ذا كان شخص نرجس ي غير ظاهرإ  وخصوصا

ك  أن  
 
يتمل نفسية   عن  النرجسية هي حالة 

ً
بأهميتهم فضال فيه  غ 

َ
مبال بها شعور  املرض ى 

نعدام التعاطف مع إحاجة عميقة إلى زيادة االهتمام واإلعجاب، واضطراب العالقات، و 

غ فيها، تكمن ثقة هشة بالنفس تجعله   ،اآلخرين
َ
ولكن خلف هذا القناع من الثقة املبال

  ، ر أنَّ عرضة ألقل قدر من االنتقاد. فعند التعامل مع شخص نرجس ي 
 
من املهم  أن تتذك

ِ فعٍل  
 للغاية وذلك ألنَّ الكثير من تصرفاته تنبُع من وجهة نظره "كرد 

ٌ
فرص تغييره ضئيلة

"، فهو يعمل لحماية نفسه من ش يٍء أو شخٍص ما، وال يريد أن يجتاز أي  شخٍص  دفاعي 

 هذا الحاجز الذي بناه لنفسه. 

النتيجة!! لذلك ان النرجسية هى   ذا كان هذا الشخص فى سلطة فكيف ستكون إتخيل  

السلطة تقول دأ "إنَّ   . حد اهم اسباب ظهور ظاهرة اساءة استخدام  إليزابيث سكوت: 

 من بين جميع فئات النرجسيين 
ً
فإلى جانب  ،أصحاب النرجسية الخبيثة هم األكثر تدميرا

إ نظرة  إليهم  ُينظَر  أن  في  الشديدة  والرغبة  فس  بالنَّ فيه  املبالغ  وتقدير،  االعتداد  عالٍء 

ِ الذات
 من اإلفراط في حب 

ً
 ُمظلما

ً
 ."تجدهم يملكون جانبا

قبل أن تبدأ بتوجيه أصابع االتهام إلى األشخاص الذين تحسبهم مزعجين أو نرجسيين، 

، ولو بصورٍة ُجزئية. إذا كنت  
ً
 أنت أيضا

ً
نت نرجسيا

ُ
انظر إلى نفسك في املرآة وحدد إن ك

بة هي "نعم"، أنت شخٌص نرجس ي من وقٍت إلى آخر. ذلك مثل معظم الناس، فإنَّ اإلجا

نا بشر، والبشر لديهم ميوٌل وصفاٌت واحتياجاٌت ورغباٌت متشابهة  .ألنَّ
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 ؟ نرجس ياختبار هل أنت 

اذا كان لديك احد هذه  اختبار جيد انصح القادة على كل املستويات الخضوع له: 

 وتطلب الشفاء !! االعراض انت شخص نرجس ي وتحتاج مواجهة مع نفسك 

 شعور مبالغ به بأهمية الذات-١

شعور بأحقيتهم في التميز عن غيرهم والحاجة إلى أن يكونوا محط إعجاب مفرط  -٢

 باستمرار 

 يتوقعون االعتراف بتفوقهم دون تحقيق إنجازات تستحق ذلك-٣

 املبالغة في استعراض إنجازاتهم ومواهبهم -٤

االنشغال بأوهام حول النجاح، والقوة، والتألق، والجمال، أو إيجاد شريك حياة  -٥

 مثالي

االعتقاد بتفوقهم وبأنه ال يمكن أن تجمعهم عالقة إال بشخص يتمتع بالقدر نفسه -٦

 !!   من التميز

احتكار الحديث والتقليل من شأن األشخاص الذين ينظرون إليهم على أنهم أقل  -٧

 شأن
ً
 النهم ليسوا في نفس مستواهم. أو ازدراؤهما

 يتوقعون أن تكون لهم األفضلية دوم-٨
ً
 خرين املطلق لرغباتهم ، مع امتثال اآل ا

 يستغلون اآلخرين للحصول على ما يريدون -٩

 يعجزون أو يرفضون فهم احتياجات اآلخرين ومشاعرهم -١٠

 يحسدون اآلخرين، ويعتقدون أن اآلخرين يحسدونهم كذلك -١١

التصرف بأسلوب متعجرف أو متغطرس ومن ثم يبدو عليهم الغرور، والتبجح -١٢

 والتفاخر

،الحصول على أفضل األشياء دوماإلصرار على -١٣
ً
مكان  على سبيل املثال، أفضل  ا

 . سيارة أو مكتبافضل 
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السلطة:  الفساد  إن   استخدام  سوء  أسباب  من  اخر  اإلداري سبب  الفساد  مظاهر 

بعض  انتشار  على   
ً
مساعدا  

ً
سببا أحدها  انتشار  يكون  ما   

ً
وغالبا ومتداخلة،  متعددة 

ان    واويحبشخاص لهم فائدة ان تسود حالة الفساد والرشوة  أوجود      .املظاهر األخرى 

ويمسك  بكثرة  موجودة  تكون   عليهم  ضغوط  ممارسة  هو    مشين   إمرعليهم  ليستطيع 

يستغل من خالله اصدار أوامر لهم من شأنها ان تحقق مكاسب لصاحب السلطة بشكل  

 او بأخر.

وجود هو  العمل  بيئة  في  التسلط  أسباب  الت  من  الشخصية   سلطيةصاحب 

"controlling"   ُيعطي مساحة ش يء من خالله، وال  يتم كل  أن  يريد  بيروقراطي  شخص 

واذا حدث   تتم عن طريقه،  أن  ُبدَّ  ال  األمور  أنَّ  يرى  فقط  فهو  لآلخرين،  أو  للموظفين 

 العكس يدمر كل ما يحيط به.  

 أسباب سوء استخدام السلطة في األتى: يمكن تلخيص

 أسباب تتعلق بالشخص الرئيس : -

الشخصية  إ في  فيكون شخص  ضطراب  املتساهلة  التربية  ان    عتماديإاو بسبب  ويريد 

 التي يريدها وملصلحته الشخصية   باألعماليأمر من حوله بالقيام 

 : أسباب تتعلق بالحالة والظروف املحيطة -

من  الخوف  أو  اسرار  على  والتكتم  الضبابية  من  وحالة  منتشر  فساد  من  حالة  وجود 

 الفضائح فالكل يسكت وال يتكلم  

   :أسباب تتعلق باملرؤوس نفسه-

ان يتسلط الرؤساء عليهم النهم   بالخنوع وعدم قول الحق  في  املرؤوسيمكن ان يساعد  

 لم يجدوا من يردعهم عن افعالهم ويقف امام ظلمهم.

التعليم   انعدام  الى  ترجع  األساس  وفى  التسلط  حالة  الى  تقود  أسباب  توجد  الخالصة: 

الروحية  الكتابى القيادة  إنها    عن  تالميذه  أرجل  بغسل  املسيح   القيادة  والتي جسدها 

 .الخادمة
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 الثالث الفصل 

 ستخدام السلطة إمراض التي تسببها إساءة األ 
 

أن نصبح نفس   يمكن  أننا  العلم  مع  الروحى  والتمييز  بالحكمة  نسير  أن  بال شك يجب 

فهذه التجربة ،  أنانيةشخصية  الكنائس لتحقيق مكاسب    ذهبون الىاألشخاص الذين ي

. ال يوجد عليها كبير
ً
 الجميع معرض لسوء استخدام السلطة في رحلة الحياة عموما

الرعاة    يحتاج  خدمتهم  لذلك  مهام  تأدية  املساءلةأثناء  إغراء   accountabilityإلى  إن 

 إساءة استخدام القوة موجود دائم
ً
،  الخادمة، لكن الخضوع ملفهوم اإلنجيل عن القيادة  ا

الشخصية التقية التى تخاف هللا ،  ه في  هذا نجدوتمكين عمل الروح القدس وقيادته، و 

فى فخ  انتشار السقوط  الكنيسة واملجتمع املسيحي يقوض  فى  وتصميم هياكل املساءلة 

 .اساءة استخدام السلطة

يبدو أن الفضائح التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة من قبل القادة في الكنائس  

 .وسرعتهار وتزداد مع تعقد الحياة تحدث بشكل متكر 

   -االعتداء الرعوي بأي شكل  
ً
   سواء كان عاطفيا

ً
   أو نفسيا

ً
   أو اجتماعيا

ً
   أو جسديا

ً
 أو ماليا

 
ً
يحدث عندما يتجاوز الرعاة حدودهم وينظرون إلى أعضاء املصلين على أنهم  - أو جنسيا

 .وسيلة لتحقيق غاية

للكنيسة، وهناك  تحدث اإلساءة بغض النظر عن التركيبة العرقية أو االنتماء الطائفي  

 .سمات مماثلة ألولئك الذين يسيئون 

 
ً
   املسيئينما يمتلك القادة    غالبا

ً
   حكما

ً
على األشخاص الذين يسيئون إليهم. إن    سلطويا

أسلوبهم في القيادة متجذر في الجوع للسلطة والسيطرة وتحقيق الذات. ومع ذلك فإنهم  

 
ً
 ما يدافعون عن سلوكهم باعتباره سلوك غالبا

ً
  ا

ً
  محبا

ً
  وحقيقيا

ً
 .وكتابيا

أن هللا قد أرسلهم مباشرة إلى أتباعهم. ثم يتصرفون كما لو   املسيئينقد يعتقد القادة  

وطلب الطاعة العمياء ألنهم مرسلين من  كان من واجب املصلين أن يتبعوهم دون سؤال،  
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ال  وهذا سبب كثير من املشكالت وعدد    هللا صوت  يتبعون  بذلك الخضوع سألنهم  هللا و 

ممارسة التطرف في استخدام السلطة على جماعات دينية كثيرة حول يحص ى من ضحايا  

 العالم.

رفض داود قتل    يتحجج كثير من الرعاة الذين يسيئون استخدام السلطة باملوقف الذى 

ثم يقول القادة املؤذون للرعية   ."شاول ألنه "ال ُيسمح له بلمس شخص ممسوح من هللا

، فال ينبغي ألحد أن يقف  الرعاة هم ممسوحين من هللا، فكيف نمس مسيح هللا  "ألن 

الظروف املقاطع مأخوذة من سياقها وقد   ".ضدهم تحت أي ظرف من  أعتقد أن هذه 

 .ارخ لتناسب رغبات القساوسة املسيئين واملدافعين عنهمأس يء تطبيقها بشكل ص

م العهد الجديد أن القيادة الرعوية تحمل معها مسؤولية كبيرة لخدمة  
 
بشكل عام ، يعل

 .وحماية من يقودون 

لذلك  فيقول للشيوخ وقادة الكنيسة "لقد عالج الرسول بطرس املسألة بهذه الطريقة،  

.. الشيوخ بينكم كزميل شيخ  يمارس مهامه    الراعيونجد هنا   .. أرعوا قطيع هللاأوصيت 

 على الرعية بل هو وكيل امين عن عطية هللا وفى النهاية هم رعية بيت هللا. بدون تسلط

دائم ُتماَرس  الرعوية  السلطة  ممارسة  أن  وغيرها  املقاطع  هذه   وُتظِهر 
ً
أولئك    ا لصالح 

السلطة   أبًدا.  السلطة  يظهر  الذي  الشخص  لصالح  ليست  فهي  للسلطة.  الخاضعين 

الرعوية ليست مسألة سيطرة أو تالعب أو إكراه أو ترتيب الناس حولها. تتعلق السلطة 

 .الرعوية بحماية الخراف التي أوكلها هللا لرعايتك 

الدفاعات هي تفسير خاطئ واضح للسلطة  في حاالت االعتداء الرعوي، هذه األنواع من  

 الرعوية في أحسن األحوال وتحريف
ً
لكلمة هللا في أسوأ األحوال. باإلضافة إلى ذلك  فإنه    ا

 .يظهر عدم االهتمام والرعاية ألولئك الذين يتعرضون لإلساءة
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 الصعب؟   في هذا الوضع  لكن كيف يمكن للكنيسة أن تستجيب

 ،  س املعايير التي اتخذها يسوع نفسهيجب أن نلزم القادة بنف .1
ً
وليس   لقد كان خادما

 
ً
 .لقد أعطى أكثر مما أخذ ،ديكتاتورا

بناء   أجل  من  مشاركتها  يجب  من هللا  هبة  أنها  على  خدمته  رأى  ،   امللكوتلقد    القادم 

وليست إمبراطورية من شأنها تأمين الوضع املالي واالجتماعي لنفسه وملستشاريه األكثر 

 . خدم يسوع ليجلب املجد هلل وليس لنفسهلقد  .ثقة

 

 عن أفعالك ودوافعك .2
ً
 : كن مسؤوال

ا معهم بشأن 
ً
ابحث عن شخص ما أو مجموعة من األشخاص يمكنك أن تكون صادق

 .وما إلى ذلك التي تواجهها اإلغراءات والرغبات والصراعات

 عن 
ً
حدد نقاط ضعفك واسمح لهذا الشخص أو املجموعة بمساعدتك في البقاء مسؤوال

 .محاربتها

 

 : إستباقىكأمر  تحدث عن إساءة استخدام السلطة الرعوية مع أعضاء كنيستك .3

م عنه في دراسة الكتاب املقدس ومدرسة  املوضوع  عظ عن ذلك  عليك أن ت
 
من املنبر. عِل

والرعاية الرعوية الذين لديهم خبرة في   واملشورةاألحد. قم بدعوة املتخصصين في الرعاية  

التعامل   وكيفية  املعاملة  للتحدث عن عالمات سوء  كنيستك  إلى  للحضور  املجال  هذا 

 .كل دوائر الخدمة في معها

 

 بكل لجاجة.  ىصل .4

 .ن أجل نفسك حتى ال تقع في فخ اإلساءة أو السماح بحدوث اإلساءةصل م

 .رتكبوا اإلساءة. صلوا من أجل توبتهم والشفاءإنصلي من أجل أولئك الذين 
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ان الرب يشددهم نصلي من أجل أولئك الذين عانوا من سوء املعاملة. صلوا من أجل  

 بهم. صلوا من أجل الشفاء والسالم. هم وهم يتعاملون مع وصمة العار التي تلحق يقو وي

 

 .استباقية مناصرة ضحايا االعتداء الرعوي  .5

ضع في اعتبارك تشكيل مجموعة دعم الضحايا في كنيستك أو في شراكة مع مجموعة 

شبكة الناجين من أولئك الذين تعرضوا لإلساءة من ) SNAP دعم موجودة بالفعل مثل

 .واملتطوعينالدعم ومصادر قبل الكهنة( ، وقدم التبرعات 

 من الدفاع عن اإلساءة الرعوية ، لدينا الفرصة التباع تشجيع بطرس لحماية ورعاية 
ً
بدال

من خالل اتخاذ موقف ، نأمل أن نكسر حلقات اإلساءة الروحية والجسدية في    .أبناء هللا

 1األجيال القادمة.

 

إن   القارئ  الجنس ي  عزيزى  الزلزال   مناالعتداء  يشبه  الدين  بكل    رجال  كارثة  وكأنه 

 املقاييس!!
ً
عن سطح حياة الرعية الهادئ. عند   . يبدأ األمر في أماكن خفية وسرية ، بعيدا

قوة والضحية  اكتسابها  الراعى  بين  الخوف سرية  من  املتقلبة  قواها  العالقة  تولد   ،

أخير  تصطدم  التي  املعاملة  وسوء   والخداع 
ً
باملهانة  بال  ا نحو شعور  تجهد  التي  القوية 

  ، الحقيقة. عندما يخرج السر يتمزق إحساس الجماعة باالستقرار واألمانظهور  الشفاء و 

 الحال يبدو 
ً
 ! وكأنه أرض مهزوزة جدا

 

 

 

 

 

 
1 https://goodfaithmedia.org/5-ways-churches-can-curb-pastoral-abuse-cms-20733/ 
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 :  إساءة روحية صفات القادة املسيئين الذين يتسببون في

إنهم ينسون القول املأثور البسيط القائل بأن   :ن االحترامعوجهة نظر مشوهة    هملدي .1

املسيئ القادة  يطلب  ُيمنح.  وليس  ُيكتسب  دون    يناالحترام  من خالل  استكإاالحترام  به 

 .العيش الكريم والصادق

 

إما أن يكون طريقه / طريقها أو غير طريق.   :الوالء كدليل على والء التابع للمسيحطلب   .2

 .نحراف عن يسوعهو مذنب باإل وإذا انحرف أحد األتباع  ف

 

حصريةااستخد .3 لغة     :م 
ً
حقا يسوع  تتبع  التي  الوحيدة  الخدمة  أفضل ."  "نحن   "

  " البلد  في  الصحيح  اومجموعة  الالهوت  كل  السليمة  "لدينا  يعتقدوالعقيدة  أن    وا." 

هي   والكنيسة  الخدمة  مع  التعامل  أو  الالهوتي  التفكير  أو  األشياء  فعل  في  طريقتهم 

. كل شخص آخر مخطئ أو مضلل أو  الكون   فياملوجودة    الطريقة الصحيحة الوحيدة

 .ساذج بغباء

 

4 ، األحيان  من  كثير  في  والعار.  الخوف  ثقافة  خلق  في    .  يفشل  نعمة لشخص  توجد  ال 

ة. وإذا خرج شخص ما عن القواعد غير  خدم االرتقاء إلى مستوى توقعات الكنيسة أو ال

. ال يمكن االعتراف  والطاعة  املعلنة في كثير من األحيان ، فإن القادة يخجلونهم لالمتثال

 بالفشل ولكن غالب
ً
بقاء اآلخرين  ما يبحث عن الفشل في اآلخرين ويستخدم تلك املعرفة إل   ا

 في الخوف واألسر. 

 

 غالب
ً
أو توجيه االتهامات ضد    سيح هللا  ما يستشهدون بالكتب املقدسة حول عدم ملس م  ا

الكنيسة ويقولون رجل هللا كيف تقترب منه  شيخ  . ومع ذلك فهم غالبفي 
ً
ما يواجهون    ا
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اآلخرين في  انفسهم  الخطية  في  كتابية    ،  وليس  قضايا  يطرحون  الذين  أولئك  سيما  ال 

 .مشروعة. أو لديهم دائرة نفوذهم التي تتولى هذه املهمة ، وإسكات النقاد

 

 . غالب5
ً
على رأس القيادة يبدأ بشكل جيد    هكاريزماتيما يكون لديك قائد يتمتع بشخصية    ا

عندما يبدأ القائد في أن يكون .  والتكبر  والفخر  لنفسه  والحمايةولكنه ينزلق إلى الغطرسة  

 
ً
   أنيقا

ً
بقضايا اآلخرين ، فإنه ينسحب في النهاية إلى مجموعة صغيرة من "األشخاص    ومهتما

شخصية ، العبادة  ذلك الى الي  دنعم" ويعزل عن احتياجات اآلخرين. يؤ يقولون  الذين  

 انه  بمعنى أنه
ً
ة سينهار الكيان  أو الكنيس  خدمةإذا تركت الشخصية املركزية لل  يؤكد دائما

 يعتمد  على شخص واحد ليحافظ على املكان معا.كل ش يء  ، ألن

 

تنمية االعتماد على قائد واحد أو قادة للحصول على معلومات روحية. ال يتم تشجيع   .6

بعيًدا   املقدس  الكتاب  يتم دفع  ما  غالًبا  الشخصية.  يعلمه على  التلمذة  لم  ما  الهامش 

 .يقولهويحترم ما  القائد الرئيس ي 

 

أتباعهمي .7 من  العبودية  باملال  طلبوا  التبرع  مرموقة بخصوص  حياة  يعيشون  لكن   ،

هللا  من  نعمة  أنه  على  إسرافهم  ويبررون  أتباعهم  عن  بمعزل  يعيشون  إنهم  ومتميزة. 

 
ً
ما يشغلون    وموافقة على خدمتهم. على عكس تعليمات يسوع لشغل املقعد األخير ، غالبا

 .امتيازات الذين ال يعطون لهم كل  تهمون املقعد األول في األحداث وي

 

يكون والؤهم    أو  هنفس  ىحمي.  8 الذين  أنفسهم  الناس حول  االنتقاد بوضع  نفسها من 

الوحيد للقائد. ينظر إلى أولئك الذين يثيرون القضايا على أنهم أعداء. أولئك الذين كانوا  

السابق أصدقاء بعض  أو    في  في  القلق.  إثارة  بمجرد  أعداء  ما يصبحون  حلفاء سرعان 
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، ويطلب منهم الصمت أو الخزي    عادهم عن الخدمةواستب  األحيان  يتم نفي هؤالء الناس

 عند الخضوع.

 

ي .9 الخارجي ولكن  اغلبهم  يمارس بل ير تمسك باألداء  الروحانية األصيلة. يضع  ال  فض 

في التصرف بطريقة معينة واللباس بطريقة مقبولة  وأسلوب حياة له  األعباء على التابعين  

 .خفى وراء هذا سلوك مشينوقواعد صارمة للحياة الدينية ولكن ي مقبول 

 

القائد أو   ه اى منالتابعون املقربون من  ، بمعنى يشعر  التفرد للوالء  لغة  استخدام   .10

على الرغم   أما انتم فمن الحاشية و. الجميع في الخارج ،يةالداخلالدائرة  القادة بأنهم من  

 .ليكونوا في تلك الدائرة الداخلية صنعوا أمور غير الئقةمن أنهم 

 

ماذا فعلت؟  شخص نرجس ى متسلط ؟ هل سبق لك أن واجهت هذا النوع من املواقف؟ 

في أعقاب ذلك؟ وماذا يمكننا أن نفعل كأتباع املسيح املسؤولين لفضح   حدث شفاءكيف  

خ لنتبع  كقادة  نفعل  أن  يمكننا  ماذا  الكنيسة؟  في  الروحية  اإلساءة  من  النوع  طى  هذا 

في الفصل القادم سنضع طرق عملية ملحاولة األستجابة   ؟الوديع واملتواضع القلبيسوع  

لهذا املرض الذى ينتشر في األوساط الكنسية ونحتاج الى ان نكون في حالة يقظة روحية  

 في وضع لوائح وقواعد من شانها تمنع استغالل النفوذ. أويقظة إدارية 
ً
 يضا
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 الفصل الرابع 

 التعافي من اإلساءة ورد املسلوب

 

 طرق للعالج من الرعاة الذين يلبسون اقنعة الحمالن وهم ذئاب خاطفة: 

علينا بشفاء الجرحى وهذا هو مهمتنا األولى من هذا الكتاب والغرض األساس ي ملخاطبة   

 لصناعة  
ً
العقول والقلوب من خالل الكتابة وأقول بكل الصدق البد ان نتكاتف جميعا

واشكالها   أنواعها  بكل  االساءات  من  نظيفة  كنسية  سرطان و مجتمعات  اعتبرها  التي 

س ى والتي تسبب موت وفقدان شهادة عمل الكنيسة كنور  الخدمة الروحية في العمل الكن

نحقق  ال  وهنا  الكثيريين  مشاعر  على  ولكن  ظاهريا  ناجح  شكلها  يكون  وربما  العالم  في 

 .الغرض من وجودنا بل نشوه الصورة التى يريدها هللا لجماعات االيمان

  :خلق بيئة محبة وقبول علينا  – 1

حيث يمكن للشخص أن يتعلم الثقة مرة أخرى. فكلما طالت فترة خداع الشخص وكلما  

صعوبة الثقة فى أى شخص اخر لذا ، ساعدهم على الثقة مرة   ت زاد تعرضه لألذى ، زاد

 !أخرى من خالل منحهم الحب والقبول غير املشروط

  :دعهم يروون قصصهم - 2

يشعرون   إنهم  ومتضاربة.  قوية  مشاعر  تمزقهم  مس يء،  قائد  من  الناس  يتحرر  عندما 

غاضبون  باأل  إنهم  والخداع.  والخيانة  شديدنتهاك  خائفين غضب  يكونون  قد  لكنهم   ،

في   املشاعر  بهذه  اكتشاف  عليهم  يتعذر  بحيث  للغاية  مذنبين  أنهم  يشعروا  أو  للغاية 

 البداية لذلك مساعدتهم على التعبير ع
ً
 .ن الغضب بشكل سوى يساعد كثيرا

ليس   بالذنب  الشعور  أن  يكتشفون  يروون قصصهم،  مناسبة إلساءة  إعندما  ستجابة 

(. ثم  18:4معاملتهم وأن محبة املسيح تساعدهم على التغلب على مخاوفهم )يوحنا األولى

 .يكونون مستعدين للتعامل مع غضبهم ومشاعرهم

 



 22 

اقعية  -3   :للتعافيضع توقعات و

التعافي من ستة  ما يتطلب 
ً
  18إلى    شهور   حتى من خالل الصالة واإلرشاد اإللهي، عادة

 شهر 
ً
 وسيتبع أربع مراحل يمكن التنبؤ بها:  ا

 
ا
حسب الشخص هذا مثل كابوس ؛ ال أصدق أنه صحيح". )ما حدث  "  -:الصدمة    :أوال

 (.أو اسابيع تستمر هذه املرحلة من بضع ساعات إلى بضعة أيام

:ثاني 
ا
صراع عاطفي شديد واكتئاب عميق. )تستمر هذه املرحلة من عدة    -:العاصفة    ا

 أسابيع إلى عدة أشهر(.

 ثالث 
ا
"أين عمل هللا من كل هذا؟ كيف يمكنني فهم ذلك؟" )هذه    -  عن مخرج:  بحثال  :ا

 (. ربما سنين املرحلة تستمر لعدة أشهر

  
ً
الظهور مرة اخرى ويحدث شفاء للنفس    -تمام الشفاء  إ  أخيرا السالم والفرح يعاودان 

والحياة تستمر لذلك كثير من املجامع تعين قسيس ملدة سنتين فقط في هذه  والعالقات

 . المطلوبةالفترة ثم يتركون الشعب يختار بعد فترة الشفاء 

املساعدة   يعرضون  الذين  أولئك  الكنيسة  )في  دور  الرسمىلجنة  من  بشكلها  (املعينة 

  خدمةليس تولي ال  ئيس ىفالدور الر   في الكنيسةلحل االزمة  املجمع أو السنودس للتحقيق و 

 من  
ً
أو اتخاذ قرارات حول كيفية االستجابة لألزمة  أو إصدار أحكام حول املستقبل. بدال

 :ذلك، فإن دور أولئك الذين يسعون للمساعدة هو

  ( تقديم املساعدة )العملية •

 بناء وتأكيد املواهب واملهارات والقيادة املوجودة بالفعل   •

أى االصغاء في ما وراء    لطلبات املساعدة في حل املشكالت )االستماع التأملياالستجابة   •

 ت.الكلما

( يمكن للقادة من  بالجميع  قوية  أو عالقة  ثابته  " آمنة )منطقة عاطفية مساحةتوفير " •

التعبير عن مشاعرهم وأسئلتهم   وأقصد باملنطقة االمنة هو عدم افشاء اسرار خاللها 

 سة.  الناس لكل مجتمع الكني
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، ودراسة الكتاب ركة• توفير القيادة الروحية، بما في ذلك الوعظ، وقيادة العبادة، والش

 
ً
توفير املعلومات والتعليم ملساعدة املصلين على تفسير أهمية    املقدس. ومن املفيد أيضا

اضطر  ملاذا  لدينا؟  القس  غادر  "ملاذا  األول.  السؤال  هو  "ماذا حدث؟"  األحداث.  هذه 

  الذى يمكن أن يصدر من املغادرة؟ " هو مصدر قلقهم امللح. ما هو االعتداء  قسيسنا إلى

ما هي القواعد الدستورية التي تنظم بها  ؟  ويتسبب في قرار الترك أو الفصل  رجال الدين 

 مجرد عالقة غراميةألجل  ليس ؟ أهذا حدث ملاذا الكنيسة العالقة بين الراعى والرعية و 

تثار في اثناء االزمة وبعد االزمة   هذه أسئلة أساسية؟ ام ماذا ؟  بأحد السيدات في الكنيسة  

 .وتحتاج إجابات صريحة ومخلصه لكل األطراف

للكنيسة كقادة     نحن 
ً
عموما الطائفة  أو  املجمع  أيض  في   نشعر 

ً
واالضطراب   ا بالكرب 

رجال الدين يصدر من  اء  االعتدأي نوع من  واالرتباك والخوف كلما تلقينا معلومات عن  

، وقد نكون من بين أولئك الذين أصيبوا بجروح عميقة، في الواقع ،  أو على رجال الدين

 ترك خدمته فجاءة!!   حيث نكتشف هذه األخبار املروعة عن قس كنا نثق به ونقدره

يكون   أن  التأكيدات أزميل  يمكن  بسبب  شخص ي  بشكل  بالخيانة  نشعر  قد  وصديق 

 والشكاوى املقدمة ضده ورد
ً
السابقة عن القلق وكيف سنتصرف تكون   الصدمةعلى    ا

  .محيرة، من املرجح أن يؤدي اضطراب املشاعر املزعج إلى إثارة القلق والغضب داخلنا

لذلك علينا أن نكون مستعدين بلجنة محايدة منعقدة وجاهزة بإستمرار ونسميها )لجنة 

التدخل  لها صالحيات  اختصاصها ومعطى  يكون معروف  نختاره  اسم  اى  أو  الحكماء( 

 السريع في االزمات التي يمكن أن تحدث من الراعى أو من الرعية.

 فريق الحكماء والتعامل مع االزمة:  

د فريق من الحكماء خارج الكنيسة من املجمع او السنودس ليتدخل في  من الحكمة وجو 

والرعية في الكنيسة  عندما نبدأ في االستجابة الحتياجات املصلين  الكنائس التي تعانى و 

، والتعامل مع جميع أنواع األشياء التي يجب االهتمام بها ، فمن البديهي أنه من  املنكوبة

وفى    موثوق به للدعم الروحي والعاطفي خالل هذه األزمةالضروري لنا أن نلجأ إلى مصدر  
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. إذا لم يكن لدينا بالفعل مرشد روحي أو راعي أو زميل أو صديق موثوق به ،  املشكلة  فترة

في كل مجمع  فلم يفت األوان بعد.   ملجموعة كنائس    كنس ىأرجوا تشكيل لجنة حكماء 

لها صالحيات   ويكون   
ً
جغرافيا متقاربه  واملطلوب  محلية  بسرعة  التدخل  منها  تستطيع 

الحكيمة ودعم هؤالء  بجانب   الخبرة  الصلوات واملشورة  هو خطوتنا    الخدام أصحاب 

التدخل   فرق  انتقال  فمع   ، الحكماء(  األولى  الكوارث)لجنة  مناطق  إلى  األزمات    أى   في 

مجموعة من القسوس  تأتي    البد ان،  ر بأزمة صعبة بين الراعى والرعيةالكنائس التي تم

و  الكنس ى  املجتمع  في  اعتبارية  صفة  لهم  محمية   بالفكر  مجهزةالحكماء  تأتي  أنها    كما 

. في حين أننا ال نحتاج إلى التحول إلى الوضع الدفاعي، فمن الحكمة ببساطة أن  بالصالة

 وموارد  الفريقنأخذ بعض الوقت لتجهيز  
ً
. يمكننا أن   ويكون لديه خطة وموارده مسبقا

سوف   الكارثة  من  املتضررين  أن  بد  ال  فعلنا!  مهما  الناس  ونغضب  سنزعج  أننا  نتوقع 

مع الفريق  ترفض التعاون  ف  ،ذا كان الراعى مظلوم ومتجنى عليه مثالإما نقوم به  ينتقدون  

اثارة   على  يسعالبلبلةوتصر  ملن  الطيبة  الجهود  على  تقض ي  بل  املساعدة ،  لتقديم  ون 

مهمة شاقة.  كفريق من الحكماء  ، فمهمتنا  في العالقات داخل الكنيسةوالسالم    والراحة

 .نشعر بالوالءات املتضاربة ونشعر بالتمزق بسبب املخاوف املتنافسة

اللجان   هذه  أحد  في  اشتركت  عندما  رعالحقيقة  عالقة  في  بالفعل  دخلنا  مع  وية  لقد 

املصدر الضحية   نكون  أن  مسؤوليتنا  من  ليس  أسرهم.  وربما  األساسيين،  )الضحايا( 

ولكن الرعوية  والراحة  للدعم  وقت  الرئيس ي  قضينا  أننا  املحتمل   من 
ً
ونشعر    ا معهم، 

معهم.   والتعاطف  أيض  كماباالهتمام  التقينا   أننا 
ً
نشعر    ا وعائلته.  املخالف  القس  مع 

ولكننا ندرك  أي اسرة القسيس  ة الرعوية لهم  بإحساس خاص باملسؤولية في توفير الرعاي

ساعدتهم على تأمين معهم وربما  يشجلكن علينا تفي ظل هذه الظروف،    أن ذلك مستحيل 

، ألنهم دائما يعتبرون لجان املجمع تأتى  الذين يثقون بهم  اآلخرينخالل  هذه الرعاية من  

وهذا   واسرته  الراعى  علينا    طبيعيعلى  لكن  األحوال  هذه  مثل  بحكمة في  االزمة  إدارة 

 ألى طرف.  محاباةبدون  وبعدالةوبرحمة 



 25 

 الخاتمة
الجميع يهتز حينما تسقط األقنعة وتظهر الحقيقة ربما نرجع لنفس الحالة التي شعر بها  

االولين  أ الخطيةأدم وحواء  بائنا  والخجل من  والخزى  العرى   وهو شعور 
ً
في   ، خصوصا

ب وينادى  مقدس  يكون  ان  املفترض  من  مجتمع  في حياة  وسط  كما  الخفاء  في  القداسة 

والتي تتميز    بالخطية  نفسنا وحقيقة طبيعتنا امللوثهم أهذا التناقض يضعنا أما  .العلن

شكاية  تطل  ان  امر صعب  وهذا   "
ً
دائما امامى  "خطيتى  املرنم  قال  كما  الكلى  بالفساد 

علينا ان نتوب ونعترف فال يوجد من هو فوق لكن  كل لحظة و العدو برأسها على حياتى   

لذلك ذكر نفسك باستمرار  الخطية وإساءة استخدام السلطة فال تضع نفسك في فخ  

 .انك لست كبير على ان الوقوع في خطية  سوء استخدام السلطة

سوء استخدام السلطة وان الحل نجده في عملية تمكين التابعين   ةيفبعد استعراض قض

القرارات  م اتخاذ  ممارسة  يضمن  بشكل  وتفويضهم  بأيديهم  العمل  وان   بأنفسهمن 

ما يوما  في  سيثمر  فيه  تعليمهم  نعيش  الذى  املجتمع  القيادة سوف  و   ، وسط  يمارسون 

   بإستقامة وبمعايير أخالقية.

في   والخدام  الرعاة  لعدم سقوط  متكاملة  منظومة  الى  نحتاج  اننا  نقول  الختام  هذه  في 

الخطية فال نضع أيدينا على أحد بتسرع في الخدمة الروحية بل نقوم بتأسيس برنامج  

لتدريب الخدام على القيادة والتكلم بشكل استباقى عن خطايا سوء إستغالل السلطة،  

ل السريع في املشكالت التي تعانى منها الكنائس بشكل ة من الحكماء للتدخنونؤسس لج

بمصادر وطرق    ينا ان تكون مستعدنستباقى وحتى إن حدث العطب وظهرت املشكلة. عليإ

القادة   من  مجموعة  وتحتاج  كبيرة  مسئولية  انها  وأعتقد  الواحد  للجسد  وشفاء  عالج 

ل والوصول لحلول املخضرمين والذين لديهم قبول وحب من الجميع ليستطيعوا التدخ

 في جماعات االيمان التي تعانى من سوء استخدام السلطة.

 القس رفيق إبراهيم 
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