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 الكورونا لقاح حول أسئلة ثالثة
 ملكي  أنطوان األب

 
ين "بضيقك، أشعر  كمؤمن وأب  وراٍع  ة" ) الكثي  ي 21: 25لوقاأنظر وحي 

ي رعيأبناء (. يسألت 
 وأوالدي ت 

ي: هل  ي وضمي 
، هذا السؤال ليس موجًها ىلي شخصًيا بل إىل الكنيسة كورونا؟ بالتأكيد الأخذ لقاح  ينبغ 

ي أن أحمل 
ي ُيتوقع مت 

. جوابها األرثوذكسية الت   إىل هذه المجموعة من المؤمني  
 
ُ
ي الكنيسةسم  ت

 
، ومع وسائل التواصل االجتماىعي تعي  هذه األصوات البحار لتجعل ع بعض األصوات ف

ي عن الجواب 
ي غياب موقف رسىمي و بحت 

 
ي اضح من هذا األمر. أعأكي  صعوبة ف

 
ي لست وحدي ف

تقد أنت 
 الكهنة بطبيعة الحال ينتظر العديد من المؤمني   واآلباء و بل ، الوضعهذا 

ً
ي العالم األرثوذكشي تعليما

 
ف

 واضًحا وسليًما. 
ي رفضهم للقاحبعض الرجال الروحيي   واضحون 
 
ها  أمريكا ولبنان، من آثوس واليونان وروسيا و ف . وغي 

ي فالغالبية أما الناس عىل أخذ اللقاح. يشّجعون  ينخر اآل  يي   الروحبعض ، آلخر عىل الجانب ا
ّ

ي تصىل
 
 ف

ة صمت ي 
 . ورّبما بح 

 الصادرة عن صوات بعض األ ، عىل وسائل التواصل االجتماىعي 
َ
ي تفاقم تتسبب ين متعارضي   ر  معسك

 
ف

ولصق أقوالهم عن  بقّص  الوضع العام. تقوم المجموعة األوىل بإخراج كالم الرجال الروحيي   من سياقها 
ي تفرضها الحكومات. التدابي  رفض اللقاح والقناع وتحدي 

أنهم  ونيعتقدفأفراد المجموعة الثانية أما الت 
ي وإلقا  دورها إلعادة تعريف الكنيسة و الدهرية لون تطبيق المنهجيات مخوَ 

 
ء األحكام والتصنيفات. ف

ي  ن، كلتا المجموعتي   تعمالالواقع
 
ب مصدمًعا ف  . والضياع الشيوخ ونرسر الفوض  اقية ض 

ي 
 
ز ، ا إذا كان يجب أخذ اللقاح أم ال جابة عمّ إل السغي إىل اف ر عىلثالثة أسئلة تي 

ّ
يرجو الموقف الذي  تؤث

ي نفس الوقت: مؤمن ال
 
 مع إيمانه وقناعاته وحاجاته ف

ً
 أن يكون متفقا

ي اللقاح1
 
 ؟مقبول ( هل استخدام األجنة المجهضة ف

اق اإلنسان( هل يحتوي ال2 ، وهل وجودها مقبول إذا لقاح عىل جسيمات نانوية تؤدي إىل اخي 
ت
 
 ؟وجد

 اإلجباري؟التلقيح ( هل من الصواب فرض 3
ية تم إجهاضها  تكشف األبحاث األساسية أن لقاح كورونا "ُيصنع باستخدام خاليا مشتقة من أجنة برسر

ا  ض ليساستخدام الجني   المجه   اختيارًيا منذ عقود". يتّم 
ً
ي لقاح كورونا ولكن أيض

 
ي لقاحات  فقط ف

 
ف

استخدامها  ، يتّم باء المنطقية". باإلضافة إىل ذلكوالتهاب الكبد أ والقو  ء"الحصبة األلمانية وجدري الما 
 
 
ي ذلك الهيموفيليا والتهاب المفاصل الروماتويدي بعض مدة ضد لصنع "األدوية المعت

 
األمراض بما ف

[ ."  [1والتليف الكيشي
ي ي

 
سالالت عىل ... ولكن تحتوي عىل أي خاليا جنينية مجهضةأن "اللقاحات ال  تفصيىلي الوصف  الرد ف

. إنهية و نسجة الجنينعن األ سالالت الخاليا الجنينية تختلف ... خلوية جنينية ي المختي 
 
 ا هي خاليا تنمو ف

ي  نحدر ت
 
. قد يستخدم "السبعينيات والثمانينيات من خاليا مأخوذة من عمليات إجهاض اختيارية ف

ي أي من مراحل إعداد اللقاح سالالتصانعو اللقاح 
 
أو  المصادقةالثالث: التطوير،  الخاليا الجنينية ف

 [. 2اإلنتاج ]
  أعلنت لجنة

ً
ي لقاحات  العقيدة بالفاتيكان إنه من المقبول أخالقيا

ي ت COVID-19تلق 
ستخدم الت 

[. هل اإلجهاض مسألة 3تتوفر اللقاحات البديلة ] من األجنة المجهضة عندما ال  ةنشأمُ الخاليا السالالت 
 من ا؟ أليس هذا الموقف تراجًعا وحسبأخالقية 

ُ
ي ت

 ع  لكثلكة الت 
ّ
ي  د

 
أكي  هيئة مناهضة لإلجهاض ف

ر العالم؟ هل 
ّ
 ؟بذلك موقف األرثوذكشي ال يتأث
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ها هذه األسئلة و تثي  الحقائق أعاله  اإلجهاض هي ألن مكافحة العديد: إذا رفضنا لقاح كورونا غي 
بل هذا اللقاح ألننا نقبل ، فلماذا نقبل اللقاحات األخرى؟ هل نرفض كل اللقاحات؟ هل نقعقيدة لنا 

 ةبدائل؟ كيف يمكننا تطبيق عقيد وجد يألنه ال  اللقاح أخذ الفكر القائل ب؟ هل نقبل لقاحات األخرىال
ي اإلجابة. 

 
 الموت والهوت المرض؟ يجب أن تساعدنا كنيستنا ف

اق البرسر أمر بالغ األهمية ويمكن أن يثي  الكثي  من الشكوك. إن مسأ  اليوم، لة الجسيمات النانوية واخي 
اق البرسر مستمر، دراسة هي حقل القرصنة الحيوية  ي أدبيات تكنولوجيا النانو إمكانية اخي 

وال تنق 
اق ليس م[. قبول التعرض لال 4باإلضافة إىل مجموعة أكي  من المخاطر العامة ] سألة فنية أو قانونية، خي 

  بل
ّ
ي مسألة روحية. إنه تدخ

ي الحرية الت 
 
ي للقاح كورونا فما هو منحها ل ف اق البيولوح  هللا. إذا تأكد االخي 

 موقفنا؟
مفهوم التطعيم. ال ينطبق  ةإلزاميحول هللا يقودنا إىل السؤال الثالث الممنوحة من موضوع الحرية 

ا. يتم تداول معلومات بأن األشخاص غي  حسبو أخذ اللقاح  فعل  اإللزامية عىل 
ً
، بل عىل تداعياته أيض

ي السفر أو الوصول إىل أماكن وخدمات 
 
ا ف

ً
معينة. تنرسر هذه المعلومات عاّمة الملقحي   سيواجهون قيود

 
 
ها بي   الناس الخوف  ، ال سيما عند تفسي 

ً
 لكنيسة جواب؟عند ايوحنا. هل من رؤيا وربطها بآيات  رؤيويا

ي تكوين موقف  بةاإلجاإن 
 
ي عىل هذه األسئلة تساعد ف

 . إيمان 
ً
الحماية من المرض أعىل من لم تكن يوما

. المعرفة الدنيوية تساعد  ي التقليد األرثوذكشي
 
  ،األمانة ف

ّ
ر من االعتماد عليها ولكن الكتاب المقدس يحذ
ا. وحدها. يصف الشيخ تاديوس من فيتوفنيكا وضعنا "نعتقد أننا نعرف الكثي  ، لكن 

ً
ما نعرفه قليل جد

ية  العلماء المتعلمي   واألشخاص المتعلمي    -حت  كل الذين كافحوا طوال حياتهم لتحقيق التقدم للبرسر
 
ً
 عاليا

ً
ي النهاية أن كل معارفهم ليست سوى حبة رمل عىل شاطئ البحر ".  -تعليما

 
 جميعهم يدركون ف

ي النعمة تعاونإذا ما تلمواهب غي  المتغطرسة تستطيع ا
 
  ف

ّ
 م أن تقد

ً
 ةحبمللهو . الوقت جوابا

ي الحق و  المستقيمة 
 
ي أسلك فيها عليه. "المتكئة ف

ي يا رّب الطريق الت 
 عّرفت 

 
ك ي 

َ
ل ي إ 

ن  
 
رفعت ؛ أل
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