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 مقال

 

 :فياالصيننباااألجابلاالط

االكبيرةمناسيصلاإلىاتلكااملجموعةا

ااملرئية؟لكناغيرااواإلستراتيجية

 جونز فيل

 philjones2510@gmail.com 

http://tinyurl.com/emq-ism-china 

 

 بعد أن دعتها زميلتها الرواندية، وسماح زوجها العاملية"مونيا" سيدة يمنية ترتدي الحجاب، سمعت اإلنجيل وشعرت بمحبة هللا في كنيستنا 

 من الطيران إلى صنعاء، سرنا مسافة مترين لنرحب و اليمن،  تأشيرة دخول إلىبالذهاب. وبدون معرفة اللغة العربية أو الحصول على لها 
ً
بدال

 iها؟وطن، هل بإمكانها حمل رسالة اإلنجيل إلى اإلنجيليين من %0,03تحتوي على بها. في دولة 

، مع زوجته وابنتيه زمالتناعضو فعال في  إنه"عندما كنت في الصين، كنت أريد أن أمأل حياتي بكلمة هللا."  بحماس" من تنزانيا الزارو  قال "

 تعزيز كتلميذ للرب يسوع. هل يمكنه دويعود إلى موطنه مع نمو، إال أن لديه شغف ليهنا الصغيرتين، يصارع العنصرية تجاه األفارقة

 الكنيسة في تنزانيا؟

أركان العالم إلى بيئة تلتقي فيها التعقيدات الثقافية بالقيود جميع  من أتون في الصين، يأجنبي نصف مليون طالب  ببعض ما يقار  هناك

ا، 
ً
 مختلط

ً
في الجيل القادم.  أشخاص يطمحون إلى التأثيرديناميكًيا، ونامًيا من و السياقية والفرص التي يتيحها اإلنجيل. وهم يشكلون مجاال

 كيف يمكن للكنيسة العاملية أن تستثمر هذه الفرصة؟ صناع السياسات، وقادة املستقبل.و ارات ورؤساء املؤسسات، من بينهم رؤساء الوز 

اجانباألاالطلباعددانموا

 442.733وجود  مع ii؟، بعد الواليات املتحدة واململكة املتحدةاآلتين من الخارجللطالب في العالم وجهة أكبر عرف أن الصين ثالث من كان ي

الشكل ) العشرة املاضيةاألعوام ، فقد تضاعف هذا العدد خالل 2015عام العن  %11.4بارتفاع 2016عام الفي الصين خالل  أجنبًياطالًبا 

م من خالل الطالب على العال للتأثيراملراكز" ر بأك ، ستصبح الصين "الكبير األعداد الهائلة، وهذا التنوعو . يبدو أنه، مع التزايد املستمر، (8.1

 .األجانب

االدولااملرسلة

كانوا ينتمون  Tsinghuaفي جامعة  األجانبتوضح أن الطالب  2016( من العام 8.2يأتي الطالب فعلًيا من كل مكان. هذه الخريطة )الشكل 

 iiiجنسية. 116إلى 

الوسطى والشرق األوسط(. هناك تفسير واحد قد يكون وراء من الطالب األجانب من آسيا )بما فيها آسيا  %60في نواحي الصين، يأتي حوالي 

 قل كلفةفإن ذلك أ ivهؤالء الذين يتلقون تعليًما أجنبًيا بينما يظلون في دولتهم أو منطقتهم. -املحليين"  -الظاهرة املتزايدة للطلبة "األجانب 

 إلى الغرب. رحيلمن الناحية الثقافية من ال وأسهل

mailto:philjones2510@gmail.com
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ا8.1الشكلا

 جانبالطالب األ 

-2003في الصين )

2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا

 

 

 

ا8.2الشكلا

البلدان املعززة 

تظهر الطالب 

 جانباأل 

املمثلين في 

جامعة 

Tsinghua  في

2016. 

 

 

لألفارقة  عاملًيا (. فالصين هي الوجهة الرائدة8.4)الشكل  2015العام زيادة سنوية منذ  %23.7النمو املذهل يأتي من أفريقيا، بنسبة  غير أن

(. يشكل الطلبة األفارقة %15.93لكن كوريا الجنوبية هي الدولة التي ترسل معظم الطالب من دولة واحدة ) vالناطقين باللغة اإلنجليزية.

 تحّفز املنح الدراسية من الصين والدول املرسلة هذا النمو،بصفة عامة ثاني أكبر مجموعة، بحوالي طالب أفريقي من بين سبعة طالب. 

 .viوكذلك املوقف الجغرافي السياس ي االستباقي والجذاب للصين وخاصة فيما يخص تعزيز العالقات االقتصادية الثنائية

  األكثر دولة ةعشر  الخمس بين من
ً
بإجمالي  -تم تصنيف ثماني منها  الكبيرة.  والتنوعاالختالط  نسبة عنها آسيوية معروف معظمها دول  إرساال

 vii، أو "يصل إليها بالكاد"."على أن اإلنجيل "ال يصل إليها -طالب  000،120ما يقرب من 
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ا8.3شكلا         

 الطلبة األجانب حسب         

 (2016القارات )         

 

 

 

 

 

 

 

           

 

ا8.4شكلا          

 الزيادة السنوية للطالب          

 (2016-2015بحسب القارة )          

 

 

 

عاملية أو االندماج مع زمالء  زمالةرية ح  إال أنه من املذهل، رغم سمعة الصين املعروفة بالقمع ووضع القيود، أن هؤالء الطالب يمكنهم زيارة ب  

.  هاالعاملية وإعادة تقييم تهمنظر الشبان ل استكشافإن مؤمنين. 
ً
 هم؟يلل إالوصو  يمكن ال ملن للوصول  فرصة هذه هليولد انفتاًحا هائال

االوجهاتافياالصينا

ا في 2016عام في ال األجانبلهما نصيب األسد من الطالب  ت( كان%14(، وشنغهاي )%17رغم أن بكين )
ً
، إال أنه كان هناك انتشاًرا ملحوظ

 viiiأنحاء الدولة.

اأسباباالقدوما

وتتباهى  ix. فلديها بعض أعظم جامعات العالم.األجانبنتيجة مزيج من العوامل املتنوعة، ستواصل الصين النمو كوجهة يقصدها الطالب 

، ويقدم xi.األجانبكلية وجامعة في الصين الطالب  800قبل أكثر من ي xبكثير من الغرب. أقل كلفةملؤسسات والبرامج، و ابالتنوع الهائل في 

 دراسات عليا جميعها باللغة اإلنجليزية.جامعية و العديد منها دورات 

  

آسيا
أوروبا59.8%

16.1%

أفريقيا
13.9%

أمريكا
8.6%

أوقيانوسيا
1.5%
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 للطالب األجانب إلى الصين 15ـ الدول ال  8.1جدولا
ً

 األكثر إرساال

إجمالي الطالب في الصين من هذه  الدولة املرتبة

 الدولة/املنطقة

 األجانبالطلبة جميع نسبة 

 في الصين

 في تلك الدولة جيليون ناإل 

 %16.44 %15.93 70.540 كوريا الجنوبية 1

  %13.91 61.594 أفريقيا )كل الدول( 

 %26.45 %5.38 23.838 الواليات املتحدة 2

 %0.51 %5.20 23.044 تايالند 3

 %2.20 %4.23 18.717 الهند 4

 %0.60 %4.21 18.626 باكستان 5

 %2.20 %4.23 17.971 روسيا 6

 %3.76 %3.32 14.714 إندونيسيا 7

 %0.63 %3.16 13.996 ستانخكازا 8

 %0.58 %3.07 13.595 اليابان 9

 %1.83 %2.40 10.639 فيتنام 10

 %1.08 %2.35 10.414 فرنسا 11

 %2.33 %2.24 9.907 الوس 12

 %1.64 %1.92 8.508 منغوليا 13

 %2.13 %1.84 8.145 أملانيا 14

 %3.25 %1.55 6.880 ماليزيا 15

 

إستراتيجية التعليم الدولي التي تواكب الخارج  اجتذبتوقد  xiiبيئات بحث جذابة.كباإلضافة إلى ذلك تكتسب الجامعات الصينية سمعة 

 %0.9 جانبالعديد من الطالب. في الصين، يمثل الطالب األ  xiv(2016منحة دراسية في العام  49.022باستثمار هائل ) رفقةم 2020xiiiللعام 

ترك إمكانية استيعاب كبيرة الستقبال املزيد في اململكة املتحدة وأستراليا، مما ي %20فقط من إجمالي طالب التعليم العالي، مقارنة بأكثر من 

 xvمن الطالب األجانب.

ااالطلبتنوعا

أكبر  احتمالفي الصين أكثر تنوًعا من الناحية الثقافية، ولذلك يوجد  جانبالطالب األ  مجتمعمقارنة بالعديد من بيئات الغرب، يبدو أن 

السذاجة الثقافية تجعل من الصعب على الطالب من لصراع الثقافات. ما هو مقبول ألحد الطالب قد يزعج اآلخر. باإلضافة إلى أن 

 املجتمعات املتجانسة ثقافًيا فهم اآلخر وقبوله وتكوين صداقات معه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الطالب األجانب في الصين: من سيصل إلى تلك المجموعة الكبيرة واإلستراتيجية لكن غير المرئية؟
 

 2رقم  54نشرة فصلية | جزء  –البعثات اإلنجيلية      5

 

 

 

ا8.5شكلا

 الدول الخمسة عشر األكثر 

 للطالب األجانب إلى 
ً

 إرساال

 (2016الصين )

 

 

 

 

 

 

ا

ا8.6شكلا

 الطلبة األجانب في الصين

 (2016بحسب املقاطعة )

 

 

 

 

 

 

في الصين يتحدثون اإلنجليزية. لكن هذا ليس واقع األمر. في الحقيقة، العديد من الطالب  األجانبأن كل الطلبة  هناك افتراض شائع

يتحدثون اإلنجليزية ال  الذينهؤالء باإلضافة إلى ذلك فاللغة اإلنجليزية العملية.  ال يتقنون ، مثل األعداد املتزايدة من وسط آسيا، األجانب

. التنوع الجديدة شتركةامللغة الن أفضل وسيلة للتواصل هي لغة املاندرين املحدودة، وهي يمكنهم دائًما فهم بعضهم البعض. ولذلك، تكو 

  12اللغوي يعني أن الخدمة ال تكون فقط باللغة اإلنجليزية. مؤخًرا حين جمع طالب مسيحي أمريكي أكثر من 
ً

مًعا ليحتفلوا  اوصديًق  زميال

كانت  -ية، تايالند، اليابان، اململكة املتحدة، أستراليا، منغوليا، أورجواي، روسيا، والصينمن الواليات املتحدة، كوريا الجنوب-بعيد امليالد 

 قادر على -أجنبي أو محلي-أي شخص  ، فإنما اللغة األم لشخصب. رغم أن الخدمة األكثر تأثيًرا تكون بالكامل الحوارات تدور بلغة املاندرين

 الذين ال يتحدثون اإلنجليزية. األجانبهولة مع عدد هائل من الطالب التحدث بلغة املاندرين يمكنه أن يتواصل بس

 هؤالء بين ومن .وبهائيين أدريين، ال ملحدين، هندوس، بوذيين، مسيحيين، مسلمين، األجانب الطالب بين من يكون  أن يعني الديني التنوع

 .واملتعبين املنعزلين الطالب إليها ذبتج قوي  حضور لها  مختلفةهناك أيًضا طقوس و  .االلتزام ومستويات االنتماءات كل جدو ت املسيحيين
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فرص رائعة  جانبتقديم نموذج "خدمة واحدة تناسب الجميع" ويتطلب اإلبداع. وبرغم التحديات، تقدم خدمة الطالب األ  كل هذا يعيق

 سيطرة العائلة وثقافة املجتمع بحرية جديدة مثيرة لالهتمام، يتساءل الطالب "بماذا أؤمن وملاذا؟" استبدالإلعالن اإلنجيل. ومع 

االقيادةاوالخدمةااملحتملة

مضطرب أو البعض ية. في حين يكون سكن يةلديهم خبرات قيادممن ن إلى الصين يذلك، تأتي أعداد مذهلة من الطالب املسيحي افة إلىباإلض

 هم على الخدمة عندما يكون هذا التدريبمتجاوبين بشكل مذهل مع تدريب ن في اإليمان، يتشوق آخرون إلعدادهم للخدمة ويكونو  فاتر

حبً  اًد ومتعم   امتمكنً  أصبح  زيد من الصلوات ألتمكن من العمل أكثر ألجل املسيح وأنمل إني بحاجة فقط. كتب طالب باكستاني مسيحي "اوم 

 مصدر نور آلخرين." هل هذه فرصة لتقوية الكنائس وتدريب األشخاص على الخدمة؟

ومرنين بفعل الضغوط(، يصبح الطالب متكيفين  وانهار اكل التحديات املذكورة أعاله )إال إذا  وااجتاز  طالًبا أجانب مببساطة من خالل كونه

 xviفي ثقافة أخرى؟ النتشارا تتخطىعلى خدمة متعددة الثقافات  جانب. هل هذه فرصة لتدريب الطالب األ اثقافيً 

مؤثرين في الثقافة واملجتمع في أوطانهم، كما حدث مع البعض بالفعل. مقارنة بالغرب، فإن سياسة  جانبسيصبح العديد من الطالب األ 

الصين في تقديم املنح تجذب نسبة أعلى من الطالب الجامعيين وطالب الدراسات العليا. هل هذه فرصة للتأثير في ثقافات الطالب املحلية 

 من خالل إنجيل الرب يسوع؟

االضغوطاوالعزلة

الذي يتعرض له  يضغط الثقافالطويل املدى من الثقافة الصينية تجانس تظل هناك تحديات كبيرة خاصة بالصين تواجه الطلبة. يزيد  نلك

 "، اأجنبيً  يعتبر ةصيني ليس له مالمح. أي شخص األجانبالطالب 
ً
العكس، يمكن وب. صعبأن االندماج الثقافي مما يدّل على  "شخًصا دخيال

 التوتر.يعانوا من املفترض أن يواجهوا السخرية و  يوالثقاف وي اللغاإلدراك للطالب اآلسيويين الذين يفتقرون إلى 

  لهم حيلةال األفريقيون يشعرون أنهم منبوذون، خائفون، و 
 
الكرس ي يبقى ذكر طالبة كينية بحزن أنه غالًبا ما في مواجهة العنصرية تجاههم. ت

ا، حيث يتجنب الناس الجلوس إلى جانب شخص ذو بشرة داكنة. ينتشر اإلحباط و  حافلة بجوارها في
ً
 تشيعاملواصالت العامة املزدحمة فارغ

 مكلفة للغاية.تكون أو  تتوافر نادًرا الصحة العامةالصحة العقلية و خدمات  باإلضافة إلى ذلك فإن، امليول االنتحارية

مساحة للتفاعل واالجتماعيات، بينما تعمل ضغوط الوقت، والضغوط املالية واألكاديمية ضد تشكيل على  تحتوي قاعات النومنادًرا ما 

عن التواصل مع وهذا يعيقهم صداقات عميقة. في الصين، يتم حظر تطبيقات الرسائل التي يستخدمها الطالب، مثل الفيسبوك وواتساب، 

 .الخوفحيرة و اللطالب تسبب لعة ضد التبشير أن يمكن للحرية املقيدة للتواصل وقواعد الجام xviiأوطانهم.

. سلبيةاملسيحيين، الذين قد ينجرفوا تجاه تأثيرات  األجانبكل هذه التحديات تساهم في العزلة والوحدة التي يمكنها أن تضعف الطالب 

ا بوجود كنائس دولية 
ً
. في وسط هذه حرم جامعتهمفي املقدس يوجد اجتماع لدرس الكتاب قد ، أو أنه قويةبعض الطالب ال يعلمون إطالق

 التحديات، توجد فرصة إلظهار محبة املسيح الغامرة واحتضان الطالب في مجتمع ودود ومحب.

سيلتزمون بالوصول هم الذين من نعم، التحديات هائلة، ولكن الفرص أيًضا كثيرة. . عمل رياديحتًما تعني في الصين  األجانبخدمة الطالب 

 للعالم؟ اونوًر  اليكونوا ملًح  هموإعداد همتطوير و ، بهؤالء الطال  إلى

ادروسامناالتاريخ

 xviii  (ISM)األجانبز رواد خدمة الطالب ، حّف إليهمبأن هللا يدعو الناس من كل أمة، وأن األمم قد أتت  القناعةإن 

ا

ا
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ا؟ISMا"خدمةاالطلبااألجانب"احركاتاملاذااوكيفابدأت

 الوديةلجنة العالقات "أسس  1911عام في ال. تبشيرهم باإلنجيلبالطالب األجانب في الواليات املتحدة و نحو العناية  John R. Mott تحرك

التأثير السياس ي للطالب الصينيين العائدين من   Bob Finley، الحظ1948عام في الفي الصين  أجنبيبصفته طالب xix."بين الطالب األجانب

األجانب، وتدريبهم، ونشرهم وطن "لتبشير الطالب العلى أرض  "شراكة دولية طالبية" إلى تأسيسة يستراتيجسيا. ساقته الفرص اإل رو 

 American Citizens Residingما يسمى  Mark Hanna and John Bjorklandأسس  1954عام في الللخدمة عند عودتهم إلى ديارهم." و

Overseas for Study and Service (ACROSS)  في الدول املغلقة.التبشير ومن ثم  في الخارج"لتمكين األمريكيين من الدراسة"xx 

اعلماالتبشيرافيابلدااالنتشار

لخدمة  توراتية وإستراتيجية ايقدم منطًق  وهذا، علم التبشير في بالد االنتشارفي  حصل تطور واضحالخمسة عشر األخيرة،  األعوام في

ببراعة عن األسس  Chinn Leitonيكتب  xxi.ه، وما هو أبعد منه، ومن خاللنحو االنتشار اتلإلرسالي، ويمنحنا إطاًرا ISM الطالب األجانب

وفي أماكن أخرى يصف رحلته الشخصية  xxiiكجزء من إرساليات االنتشار. ISM خدمة الطالب األجانبوالقيمة اإلستراتيجية ل توراتيةال

والوصول إليهم  تهم اآلنإلى مالحظ أو االهتمام بهم األجانبمن عدم رؤية الطلبة ابتداًء بعض الكنائس في الواليات املتحدة  رحالت وكذلك

في آسيا على أنها "فرصة الخدمة العاملية األكثر إستراتيجية واألقل  ISM خدمة الطالب األجانب وبنفس الحماس يشير إلى xxiiiبهمة وجدية.

 هل هذه هي الرحلة التي بدأت من خاللها كنيسة هللا في الصين؟ xxivتكلفة في ذات الوقت."

 –انتشار واحدة  مجموعةاعتبارهم من عدة نواح ن كميفي الصين، ف األجانبرغم أنه يوجد تنوع هائل في الثقافات واللغات بين الطالب 

غير  انتشار مجموعةهذه  لكن xxvعالقات قوية بثقافة أوطانهم، لكنهم يعيشون بشكل مؤقت في بلد آخر.يحافظون على من الناس مجموعة 

 .تقريًبا من كل دولة ومنطقة في الكرة األرضيةأتت  متجانسة

بشكل جيد. ولكن مقارنة بالغرب،  ISM خدمة الطالب األجانبمن مفهوم امللكوت، فقد تم تأسيس الجوهر الالهوتي والقيمة اإلستراتيجية ل

خدمة الطالب  إذا كانت حركة. قليل جًدا في الصين األجانبلخدمة الطالب الذين يكّرسون نفسهم فراد األ و  ؤسساتاملو كنائس ال فإن عدد

 منطقي، فمن سيصل إليهم؟وجدوها اإلستراتيجي لها سوابق تاريخية مشجعة و و  في الصين بأمر من هللا، ISM األجانب

االكنيسةافياالصين

 الوصول إلى كل شخص في ذلك املكانأال وهي  سارةللمسيحيين في كل مكان مسؤولية 
 
هدية  ISM خدمة الطالب األجانب عد. لذلك، هل ت

كنائس ال، و الوطنية TSPMالصين، بما فيها كنيسة  داخلأي تعبير محلي عن الكنيسة  هنا في الصين؟ "الكنيسة في الصين" تعني للكنيسة

غير  ISMخدمة الطالب األجانب . الفروع الجامعيةوخدمات  عامليةالكنائس الو عائلية )بما فيها الكنائس القائمة على العائدين(، املنزلية وال

مكلفة لكن لها تأثير قوي، فهي توفر ترابط عاملي بشكل محلي وتسمح لكل عضو أن يشارك من خالل استخدام مواهبه. هؤالء غير القادرين 

  xxviالخدمة والدراسة في الخارج.و في الوطن، بينما آخرون يستعدون للعمل،  عامليةخارج، يمكنهم أن يشاركوا في إرساليات على الخدمة في ال

الكنيسة الصينية تتحمل املسؤولية األساسية في الترحيب بهؤالء الجيران املؤقتين بالكتاب  نأوبرغم الضغوط الراهنة، يمكن القول 

 املقدس.

على املستوى االقتصادي والسياس ي. ربما أمكن للصينيين املؤمنين اتباع هذا التوجه واملشاركة أكثر مع  عاملي للصيناالندماج الينمو 

خدمة الطالب  معن إلى أنه ليس لديهم إمكانيات أو سياق شرعي يض اإلخوة واألخوات الصينيبع يعتقدالجنسيات األخرى في إطار حدودهم. 

مخصصة فقط للمتعلمين  ISMخدمة الطالب األجانب آخرون أن يعتقد . يبدأون  أينالخبرة وال يعرفون  إلى ، أو أنهم يفتقرونISM األجانب

 
ً

الخروج خارج  تساوي كثيرون أن الخدمة عبر الثقافات يعتبر الهائلة وفرق منظمة بشكل كبير.  من أعضاء الكنيسة، وربما تتطلب أمواال

في  األجانبلطالب احترام، وتمييز احتياجات او اإلصغاء، و الصين أو على األقل إلى األقليات املحلية البعيدة. يتطلب األمر الشجاعة للصالة، 

 xxvii.الضخمةمدن الصين 



 رئية؟الطالب األجانب في الصين: من سيصل إلى تلك المجموعة الكبيرة واإلستراتيجية لكن غير الم
 

8  

باللغة اإلنجليزية، ولكن قد تجعل القيود البيئية صلوات محلية التي تعقد من حين آلخر  TSPMكنائس إلى يحضرون  األجانببعض الطالب 

، إال أنه يبدو أن هذه األجانببالطالب  نظرًيابشكل مؤثر. ورغم ترحيبهم  األجانبالكبيرة من الصعب على هذه الكنائس الوصول إلى الطالب 

 من هذه الناحية.القليل جًدا تنجز الكنائس 

ة عند دراستهم بالخارج. والتحديات هائلة في إعادة االندماج في املجتمع والتواصل مع الكنيسة تحولت أعداد كبيرة من الصينيين إلى املسيحي

فرصة  ينضموا إلىبعض الكنائس التي تتكون غالًبا من العائدين. هل يمكن للعائدين املسيحيين املهرة ثقافًيا ولغوًيا أن ظهرت املحلية، لذلك 

 ؟هذه لخدمةا

 في الصين. رغم شعور  األجانبملشاركة اإلنجيل مع الطالب  جميل، الواجب الأو حصيفةمنفتحة أكانت من الكنائس املنزلية، حفنة تدرك 

الخروج  يسرون منمن الناحية الثقافية، ومواردهم ضئيلة، إال أنهم  مؤهلينغير و بالقدر الكافي،  ينغير معد مفي بعض األوقات بأنه أفرادها

 زوايا. وقد أسست الكنائس "األجانبالطلبة  تواجدمن األكاديميين وأساتذة الجامعات حيث ي عدد الزماالتبعض  لدىوالوصول لآلخر. 

الذين يبحثون عن  األجانببناء صداقات مع الطالب  يأملون من خاللها فصول الحوارات في الغرب(الزوايا اإلنجليزية أو صينية" )شبيهة ب

بالفعل، وال يعرفون كيف يتواصلون معهم،  األجانبن أين يعيش الطالب يالبعض غير واثقلكن وفرصة لتحسين لغة املاندرين.  مجتمع

 من دعوة أجانب إلى بيوتهم. يخافون و 

 واألمر املشجع، أنه برغم الحدود اللغوية والثقافية وبعض العوامل األخرى املعوقة، فبعض الكنائس تضع في أولوياتها الوصول إلى الطالب

ا "تبشر نه إذا لم أ. مؤخًرا قال أحد القادة األجانب
ً
 ."تجاه هللا ئننا نخطفإالكنيسة املحلية باإلنجيل لألمم، خاصة عندما يأتون إلى الصين، إذ

كسياق إستراتيجي وشرعي من  يتبادل الثقافال. تنمو فكرة مراكز األجانبمتابعة الطالب بتبدأ أيًضا  حرم الجامعةبعض الخدمات الواقعة في 

بنى صداقات مع الطالب 
 
بنجاح في الصين والتي يمكن أن  جامعيةخدمة الالمن عملية تمركز  نتعلم دروًسا. ومما ال شك فيه، األجانبخالله ت

 . ISMخدمة الطالب األجانب تشير إلى تطور "جانبي" في

تعمل في العديد  قويةكنائس هناك ضمن فئة "الكنيسة في الصين"، إال أن  جزئًيافي الصين تلعب دوًرا  عامليةعلى الرغم من أن الكنائس ال

ال تتحدث اإلنجليزية. ولسوء الحظ، يصل بعض الطالب  ايافتوح. البعض لديها رعبحرية نسبية لالجتماع بشكل م وتتمتعمن املدن الكبرى 

املسيحيين مع تصور مسبق بأنه ال توجد كنيسة في الصين، لذلك يختبئون ويقرأون الكتاب املقدس سًرا في غرف النوم الخاصة بهم. بالنسبة 

 .إلى الزمالة آلخرين، فإن األضواء املبهرة للحريات الجديدة تصرفهم عن السعي

وهناك  كبيرة.  واستيعابية سياسية قيوديحضر، إال أنه ال تزال توجد  أجنبيترحب بالطبع بأي طالب  عامليةورغم أن هذه الكنائس ال

ا جذرًيا عن "الوطن"، وبيئة سثقافة الكنالية بلغة غير اللغة األولى، و سكنال املمارسةتحديات تتعلق ب
ً
زمر  تحتوي علىية التي تختلف اختالف

 هم ثقافي.افتعرقية قوية وسوء 

ن يمكنهم التعاطف يآخر بلتقاء بمن يشبهونهم ثقافًيا و اال جراء اكبيرً  اغالًبا ما يلقون تشجيعً الزماالت لكن الطالب الذين يندمجون في هذه 

 .7عبدون مًعا كما يصفهم رؤيا يوحنا تتنوع األمم يمع أيًضا أمر مدهش ومجيد أن نشهد الوحدة بالنسبة للكثيرين فإنه و  .معهم

االكنيسةاخارجاالصين

 وقبل أي ش يء، يمكن  ISM خدمة الطالب األجانب أخيًرا، كيف يمكن للكنيسة العاملية خارج الصين أن تصبح جزًءا من رؤية
ً
في الصين؟ أوال

 األمر. هذالإلخوة واألخوات االلتزام بالصالة من أجل 

الصينية  الزماالتبجانب  للعملأو  عامليةإلى الصين ملساندة الكنائس ال ISM خدمة الطالب األجانب يمكن إرسال العاملين من ذوي الخبرة في

خدمات الطالب ، و قويةالوطنية ال ISMs كل من خدمات الطالب األجانب بين تواصلات . يمكن تأسيس شبكالحرم الجامعيوخدمات 

الصينية  ISM خدمة الطالب األجانب ، وحركةاملرسلةالكنائس الدولية في الصين، واملؤسسات العاملية و خارج الصين،  رائدةال ISMs األجانب

 الناشئة.
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على ملرسلة بعض املؤسسات اركزت على مدى التاريخ، تحد كبير.  مون لهذا املكانملن ال ينتفكرة إرسال أشخاص إلى مكان ما للخدمة  إن

خدمة  االنتشار "من كل مكان إلى كل مكان"، هل يمكن تبني ات. بصرف النظر عن إدراك حقيقة إرساليفقط تقوية الكنيسة الصينية

املهمة لتنمية رؤية الكنيسة الصينية متعددة الثقافات والقدرة على تحقيق هذه لها أن يكون وسيلة إستراتيجية  ISM الطالب األجانب

 xxviiiعن الشكل والطريقة األمثل إلرسال الوكاالت. جّديةالعظمى؟ حقيقة االنتشار تطرح أسئلة 

 ىعلى الوصول إل يركزون كانواباإلرساليات للسفر إلى الخارج للدراسة في الصين. وحتى اآلن،  املهتمينلطالب اواليوم توجد برامج لتسهيل أمر 

للتركيز على الطالب الذين  ISM خدمة الطالب األجانب نهجيةالقيمة اإلستراتيجية مل يتبنون بالتدريج  هم، ولكناألجانبالصينيين، ال الطالب 

أن  بما. و األجانبن لديهم شغف الوصول إلى الطالب يفي إرسال طالب جامعي ةجيرييناليدرسون بالخارج. على سبيل املثال، تفكر الكنيسة 

خدمة املناطق لترسل عاملين تابعين لكون هناك مسؤولية على عاتق هذه تاملركز املسيحي انتقل إلى أفريقيا، آسيا، وأمريكا الالتينية، ربما 

 إلى الصين. يهتمون باإلرسالياتب ال وط ISM الطالب األجانب

اطريقااملستقبل

اآلن علينا ل، و عمفي الصين. علينا أن نتوب عن افتقارنا إلى الرؤية وال األجانبالكنيسة العاملية وشعب هللا في الصين من أجل الطالب  لتصلي

 نستغل هذه الفرصة بفرح.أن 

مخاوفهم، واحتياجاتهم فيما يتعلق بالوصول إلى و مال املسيحيين الصينيين، آكون هناك الكثير من ثمار اإلنجيل عند االستماع إلى يربما 

نميز الفرص، و ، األجانباالهتمام بالطلبة واجب من أثقلهم الرب بعلى عرف تنو أن نفهم البيئة بشكل أفضل،  يجب. مًعا األجانبالطالب 

 ونطور نماذج عملية للخدمة.

 الئحة في  األجانبربما يعطينا هللا شغف الرب يسوع، بأن نضع الطالب 
ً

  من الكنيسة املحلية في الصين والكنيسة العاملية.عمل كال

وهو ناضج في الصين هم هذا الحقل،  األجانب(. الطالب 38: 9حصاده" )متى حقل لى إعاملين ن يرسل أفاطلبوا من رب الحصاد لذلك "

  لحصاد. من سيحبهم؟ل

 

وطنهما وملدة ثالث سنوات في الصين. كل من )اسم مستعار( وزوجته مع الطالب حول العالم ألكثر من اثني عشرة سنة في  فيلاجونزعمل 

 إلى الصين. تفدفرص الوصول إلى البلدان التي  حول  لديهما وعيال نموي
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Endorsements
Hidden in plain sight—in a country known more for religious repression than religious 
freedom—is an opportunity to reach the nations! With the third highest international 
student population in the world, China attracts future leaders from throughout Asia and
Africa. Using the framework of diaspora missiology, this book examines how the 
challenges facing these students during their time in China can become entry points for 
the Gospel. The question is not whether the church can grow among them, but rather 
who will commit to serving in their midst. Creativity, partnership, and a willingness to 
view cross-cultural ministry through fresh eyes are the keys to addressing this pioneering
opportunity. 

Brent Fulton, Founder and President, ChinaSource

The international student population in China has become the third largest in the 
world, representing a huge mission opportunity for the gospel.  Phil Jones has 
summarized the current situation clearly and realistically, from demographic data to a 
compelling call for the church inside and outside China to not miss this historical 
moment to change the world through courageous ministry to this strategic population.  
Inspiring!

Marc Papai, National Director ISM, InterVarsity/USA

Phil Jones' article provides the most compelling and comprehensive summary depiction 
and rationale of the opportunity and need for developing international student ministry 
in China.  Equally signifcant and worthy of full attention are the practical questions to, 
yes, the Church in China, but also to the global Church, mission agencies, campus 
ministries, professionals in the marketplace, and to potential study-abroad students.  
Truly, the global scholastic harvest feld in China is ripe and ready, and this publication 
provides the foundational perspectives to take some next steps towards ISM in China.

Leiton Chinn, ISM Mobilizer, Former Lausanne Catalyst for ISM

Long ago Nebuchadnezzar sought to extend Babylon’s global footprint by enlisting the 
brightest and best from around his world for service. I am witnessing something similar 
in Beijing, China today. Indeed, the brightest and best international students from far 
away nations are here to study in China’s universities. And just as the Lord of the 
Hebrews had a purpose bigger than Nebuchadnezzar’s, the Lord of His Church has a 
grand kingdom purpose for many who will again scatter to be leaders. They are here 
now for us to serve. We’re surprised but rejoice to see many fnd, follow, and bear fruit 
for the Lord Jesus Christ in our international fellowship! And we are hearing great 
things about their impact across the globe. Do you want to reach the far corners of the 
earth? The best vantage point might be a global-city such as this.

Mark Blair, Beijing International Christian Fellowship, Zhongguancun

An Indonesian Muslim encourages a struggling nominal Catholic Filipino to a Bible 
study through a testimony of a Zambian Christian classmate. Phil Jones passionately 
describes the cultural mix and unique contextual challenges that the Chinese situation 



poses, and the unique opportunities to reach out and disciple international students. 
What a training ground China is for budding cross-cultural workers to scatter around 
the world! The trickle of testimonies of Cubans reached by Chinese returnees, Brazilians
reaching out to Iranians, Nigerians re-engaging nominal Americans brings great joy, but
with more mobilising what vast impact could those mobilised in China have back across 
the globe?

Nia Early, Beijing International Christian Fellowship

Phil Jones has put forth a strong and compelling case for shifting our sight to reaching 
International students in China. Using history, current Chinese realities and relevant 
global trends he asks thought-provoking questions about the role of the local and global 
church to this unprecedented opportunity to reach the world that has come to China’s 
door. He understands the multi-layered challenges facing international students in 
China supported by numerous examples.  Jones insists that this new population cannot 
be ignored and rightly so.

Lisa Espineli Chinn, Former ISM Director of InterVarsity/USA

I’m a fruit of international student ministry! And in China now we have a tremendous 
God-given opportunity to reach the nations. Seeing this epoch through the lens of 
Ecclesiastes 3:1-8, we must live in the present, creatively using the freedoms we have, 
while holding eternal truth in mind. Global sending organisations must rethink their 
missiology, genuinely engaging with the diaspora of international students in China. 
God is calling both the Chinese church and the global church to reach and disciple 
these international students. Such workers can be strategic bridge-builders who "model 
the way" by living a life of Christ’s love and sacrifcial discipleship.

Patrick Fung, General Director of OMF International



Resources for the Global Church
This ebook has been made available in multiple languages and multiple formats. All are 

available at ChinaSource.org.

• English: “International Student Ministry in China”

• Français: “Les Etudiants Internationaux en Chine”

• 한국어: “중국의 외국인 유 학생들”

• Pусский: “Международные студенты в Китае”

• Português: “Estudantes Internacionais na China”

• Español: “Estudiantes Internacionales en China”

• 中文: “留学生在中国” 

How can the global church be involved in this strategic ministry to reach international 

students in China? Here are six ways:

1. Find out more and pray for international students in China, and for those 

reaching them.

2. Share with others about the needs. You can share this ebook, or some shorter 

articles here.

3. Study in China as a mission-minded international student. There are many 

scholarships available at world-class universities at all levels.

4. Encourage university students in your ministry to consider studying in 

China, and connect to various study abroad programs.

5. Do a ministry internship in China reaching international students.

6. Consider coming long term, committed to learning and serving amongst 

international students.
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https://www.chinasource.org/resource-library/series-index/international-students-in-china-an-unreached-diaspora
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