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كلمة الرئي�س العا ّم

ال�صيفي
�أفتيميو�س
ّ
المحبة
ر�سول
ّ
ال�شاملة
الأر�شمندريت �أنطوان ديب ب.م.

الآباء والإخوة الأع ّزاء
�سي في حياة م� ّؤ�س�سنا
إيماني والتك ّر ّ
كلمتي الروح ّية م�ستوحاة من البعد ال ّ
ال�صيفي.
ال�سعيد الذكر المطران �أفتيميو�س
ّ
ال�صيفي هي دعوة لنا جمي ًعا لتجديد �إيماننا
 1ــ �إنّ حياة �أفتيميو�س
ّ
باهلل .اهلل الذي �أ�ضحى �شبه خرافة و�أ�سطورة في عرف كثيرين من الم�ؤمنين
به وغير الم�ؤمنين .اهلل الذي يُ�شَ ُّن عليه حروب وتُ�شَ ُّن با�سمه حروب والنتيجة
المتج�سدة .هذا
واحدة قتل اهلل في العالم .اهلل الذي نج ّدد به �إيماننا هو الكلمة
ّ
1

المحب،
لل�صيفي ،الآب
الإله يجب �أن يكون لنا في الحقيقة والواقع كما كان
ّ
ّ
و�أن نبقى م�ؤمنين بهذه الأب ّوة الإله ّية �أمام الم�آ�سي وال�ش ّدة التي نعي�شها والمجهول
الذي يرتفع �أمامنا ّ
كل يوم.
ولكن �إيمانه كان ينمو
جابهت الحيا ُة
ْ
ال�صيفي بال�صعوبات والمحنّ ،
ّ
ويتر�سخ بمقدار ا�شتدادها وتفاقمها .فلقد ذاق مرارة نكران الجميل ،و�سوء
ّ
المعاملة ،والت�أويل ال�شرير لنواياه الط ّيبة ،ومالحقة الأعداء والمبغ�ضين و�سعي
وحرِ م
المتز ّعمين للإيقاع به والتخ ّل�ص منهُ .و ِ�ش َي بهُ ،عيِّر و�شُ نِّع عليه ،ا�ض ُطهد ُ
لأنه اعتُبر م� ِّشو�شً ا على رع ّية الم�سيح و�أغنامه الناطقة و ُم�ضلِّ ًال لها بالكذب
و�سجن والتزم �أكثر من م ّرة �أن يهرب �إلى الجبال
واالفتراء ،نُفي عن كر�س ّيه ُ
اتّقا ًء لل�ش ّر وتج ّنبًا للفتنة� .إنتُكب في ماله و�أرزاقه وكان عر�ضة لالغتيال وخ�سارة
الحياة .وهذا ما �ص ّرح به هو نف�سه في �إحدى ر�سائله �إلى مجمع انت�شار الإيمان:
أ�ضعت حياتي في الأحزان واال�ضطهادات وخ�سارة الرزق ومخاطرة
«�أ ّما �أنا فقد � ُ
بال�صيفي البا ّر،
ولكن جميع هذه الأعذبة والآالم التي ح ّلت
الدم» (با�شا ّ .)462
ّ
لم تُزعزع �إيمانه باهلل ،بل بالعك�س من ذلك ،عرف كيف يُلقي عليه ه ّمه ك ّله
الح�صة الف�ضلى التي ينعم بها
ليبقى واثقًا به وراجيًا له لت�أ ّكده من �أ ّن ال�صليب هو ّ
اهلل على �أ�صفيائه ومح ّبيه ،وال ب ّد منه ّ
لكل حياة مثمرة وخ�صبة.
 ٢ــ �إنّ حياة م�ؤ�س�سنا هي دعوة لنا لتجديد �إيماننا ب�س ّيدنا ي�سوع الم�سيح.
الحي القريب �إلى قلبه وروحه ،الأقرب �إلى ذاته
كان الم�سيح
لل�صيفي ال�شخ�ص ّ
ّ
من ذاته نف�سها.
ح ّبه للم�سيح هو الذي حمله على التجوال في �أ�صقاع �أبر�ش ّيته الوا�سعة
التي كانت تمت ّد على ال�ساحل ،من �صيدا �إلى عكا وفي الجبل من جبال ال�شوف
�إلى وادي التيم ح ّتى �صفد .وكان في تجواله يكرز بكلمة اهلل ويب�شّ ر ب�إنجيل
الكاثوليكي.
الخال�ص وينادي ب�ضرورة العودة �إلى الإيمان
ّ
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ح ّبه للم�سيح هو الذي كان يحمله على �إيجاد الطرق وا�ستنباط الو�سائل،
يب ّلغ الب�شارة ال�صالحة لمن ال ّ
ال�شخ�صي،
يتمكن من �إي�صالها لهم بكالمه وح�ضوره
ّ
قبل ّ
مر�سلة لنقل الب�شارة �إلى العالم ،كما ا�ستخدم الطباعة
كل �شيء � ّأ�س�س رهبان ّية َ
وراح يوزّع الكتب والر�سائل ُمح ِّم ًال �سطورها و�صفحاتها غيرتَه الم ّتقدة ونداء
حب م� ّؤ�س�سنا للم�سيح ورغبتَه الحميمة في ن�شر الإيمان به
قلبه للنفو�س� .إنّ ّ
كان يُغ ِّذيه وال ّ
ت�شده �إلى الم�سيح،
�شك بال�صالة اليوم ّية المتواترة� .صالته كانت ُّ
يهب عليها ويُذ ِّكي فيها نار الغَيرة
وكانت تُبقي نف�سه مفتوحة لن�سيم الروح لكي ّ
والمح ّبة.
 3ــ مع تجديد �إيماننا باهلل وبي�سوع الم�سيح المخ ّل�ص ،يدعونا الم� ّؤ�س�س
ال�صيفي هي الكني�سة الواحدة،
�إلى تجديد �إيماننا بالكني�سة� .إ ّن الكني�سة التي �آمن بها
ّ
ال�صيفي حالة االنق�سام
القائمة على �إيمان بطر�س وال�شركة معه .لقد وعى
ّ
وال�شقاق في الكني�سة ،ف�آلمته الر�ؤيا و�أدمى قلبه هذا الو�ضع ،فج ّند طاقاته ليعمل
بالرب الواحد والإنجيل الواحد.
في �سبيل �إعادة ال�شركة والوحدة بين الم�ؤمنين ّ
الوحدة الكن�سية كانت بغية قلبه وهو�س نف�سه .عا�ش حياته ك ّلها لأجل
تحقيقها� .إعتبر ذاته م�س�ؤو ًال عن �إنجازها ،وللو�صول �إلى ذلك ا�ستهان ّ
بكل
�صعب وا�سترخ�ص ّ
كل ثمين .لقد ت�أ ّكد لديه �أ ّن العالم لن ي�ؤمن بي�سوع المخ ّل�ص
وب�إنجيله الكريم ما دام ّ
�شك االنق�سام قائ ًما.
في كني�ستنا اليوم ،بع�ض رجال الإكليرو�س والعلمان ّيين يت�ساءلون عن
ال�صيفي و�صدق م�ساعيه لأجل �إقامة الوحدة الكن�س ّية ،وغيرهم
�صواب ّية عمل
ّ
ال�صيفي
انتهى �إلى ا�ستنكار هذا العمل ورف�ض هذا ال�سعي .ولكن فات ه�ؤالء �أ ّن
ّ
تب ّنى رغبة ي�سوع الم�ص ّلي لأجل الوحدة ليلة �آالمه وك ّر�س نف�سه من �أجل
ا�ستعادتها ،وهو بعمله هذا لم يُ ِ�ضع لنا هويّتنا ،بل و�ضعنا على الطريق التي
تُف�ضي بنا �إلى لقياه.
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ّ
وهم االنف�صال في الكني�سة ،ويبذل ما
�صي يعي�ش قلق ّ
كل راهب مخ ّل ّ
في و�سعه لأجل تهيئة النفو�س وت�آلف القلوب وتعجيل ال�ساعة التي ينت�صر فيها
الم�سيح على تباعدنا وانق�سامنا.
ال�صيفي لنا لتجديد �إيماننا باهلل وبالم�سيح وبكني�سته
 4ــ مع دعوة
ّ
الواحدة ،يدعونا �أي�ضً ا لتجديد �إيماننا بالإن�سان؛ لأنّ ّ
للتوجه
كل طريق ن�أخذه ّ
نحو اهلل يكون طريقًا مغلقًا ال يُف�ضي �إلى �شيء ما لم ي�شمل الإن�سان .ما �أحوجنا
الب�شري قيمة ،بل
اليوم �إلى تجديد �إيماننا بالإن�سان في ع�صر لم يعد فيه لل�شخ�ص
ّ
�أ�صبح نكرة �ضائعة في المجموع ،ال يعرف �سوى الرقم الذي ي�شير �إليه والعدد
الذي يحمله.
ال�صيفي بالإن�سان وبقيمته الفريدة هو الذي دفعه �إلى التعامل
�إنّ �إيمان
ّ
مع الآخرين بروح ال�شريعة ولي�س بحرف ّيتها ،وقد ط ّبق مبد�أه هذا مع رهبانه
ومع �شعبه .وكان ذلك من الأ�سباب التي ه َّيجت عليه المخاطر و�أثارت االنتقاد
ال�صيفي بالإن�سان هو الذي دفعه �إلى �إقامة عالقات المو ّدة
والطعن� .إنّ �إيمان
ّ
وال�صداقة مع جميع النا�س من �أيّة م ّلة �أو مذهب كانوا� .إيمانه بالإن�سان دفعه �إلى
ت�سخير علومه ،ال �س ّيما علم الطب الذي كان يتقنه ،لي�ضعه في خدمة الجميع،
وبه ا�ستطاع �أن يجذب �إليه محبِّين كثيرين ويتع ّرف على ّ
الحكام والم�شايخ.
الرئا�سي ليكون ملج�أ لرهبانه ّ
ولكل عابر
�إيمانه بالإن�سان حمله �إلى �أن يقيم ديره
ّ
�سبيل من فقير وم�سكين ّ
وم�ضط َهد.
لقد ورث المخ ّل�ص ّيون هذا الإيمان عن م� ّؤ�س�سهم و�آبائهم الأوائل،
فعا�شوا تاريخهم بروح المح ّبة ال�شاملة للجميع ،فكانت �أديارهم مال ًذا وملج�أً
ّ
لكل �إن�سان .ومح ّبتهم المنفتحة وال�شاملة هذه ،لم تُقابَل دو ًما باالحترام والأمانة،
بل تع ّر�ضوا للنكبة تلو النكبة في الدير الأم وفي ّ
كل �أديارهم ،فنُهبوا و ُه ِّجروا
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و ُذبِحوا ،ولكنهم لم ّ
يفكروا بالنزوح بل كانوا بعد ّ
كل نكبة يعودون به ّمة جديدة
ال�سعي �إلى تحقيق �أهداف ت�أ�سي�سهم ودعوتهم.
وعزم جديد للإ�صالح ومتابعة ّ
�إنّ الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية قامت منذ ن�ش�أتها على روح الر�سالة ولخدمة
وم�ساعدة المحتاج كما جاء في و�ص ّية الم� ّؤ�س�س لرهبانه�« :أنّي � ّأ�س�ستكم
و�ص ّيرتكم قربانة رهبان ّية مق ّد�سة ،وجئت بكم من �أماكن مختلفة وبالد بعيدة
متف ّرقة ،وما رغبت في عمار هذا الدير لراحتي وال لراحتكم ،وال �ص ّيرتكم
رهبانًا متد ّرجين لكي تخدموا ديركم وذواتكم فقط ...بل � ّأ�س�ستكم لتج ّدوا في
فالحة كرم الم�سيح».
الرهبان ّية لي�ست لذاتها ،بل هي للآخرين ،للر�سالة ،للخدمة ،للتعليم .منذ
ت�أ�سي�سها �سمعت الرهبان ّية هذا النداء وانطلقت على غرار الم� ّؤ�س�س الذي انطلق
الرب بعد �أن تج ّلى له تحت �شجرة الزيتون في بلدة جون ف�صرخ:
يعمل في كرم ّ
الرب �صوت �صراخه وك ّلمه ب�صوت الروح كي يبني على
«يا مخ ّل�ص» ،و�سمع ّ
هذه الأكمة النيرة هذا الدير المبارك .وارتفع دير المخ ّل�ص كجواب على هذا
الظهور .وفي جبل ال�شوف نبتت ح ّبة الخردل على ا�سم الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية.
العربي
وبدم ال�شهادة وعرق الخدم ارتوت ونمت ح ّتى بلغت �إلى الم�شرق
ّ
وبالد االنت�شار .و�أ�صبحت ال�شم�س ال تغرب عن حقل ر�سالتها .ففي ّ
كل لحظة
من اليوم نجد راهبًا مخ ّل�صيًّا ي�ص ّلي ويعمل وي�شهد ويج ّد في خدمة النفو�س
وفالحة كرم الم�سيح .واليوم وبعد � 332سنة على ت�أ�سي�س الرهبان ّية وفي ّ
ظل هذا
ال�ضباب الكثيف الذي ّ
يلف عالمنا ،نحن ما�ضون في ر�سالتنا انطال ًقا من وعد
المخ ّل�ص لنا :ها �أنا معكم �إلى انق�ضاء الدهر� .آمين.
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«ن�������ص��� ّل���ي ل� ��م� ��ار ب�������ش���ارة»
بقلم الأب �سمعان ن
�صي
�صر المخلّ ّ

ولب�ست تاجا بجدارا
مدينة �أبونا ب�شارا
�إلها ّ
كل مح ّبتنا
لونا طهر وبرارا
وعاي�ش مخفي عن �أنظار
فخر الحياة خ�سارا
قدّي�ش حاربت ال�شيطان
تتربّيال �أ�شرارا
تروح عالقدّا�س وترجع
من دون ج�سرا وع ّبارا
المار�ستا طول الأيّام
والخط ّية و�أن�صارا
بداخل �ضميرو تعبان
وعينو متل ال�سنّارا

�ش ّعت زحلة ب�أنوارا
�إ�سما بال�سما مكتوب
زحلة زحلة زحلتنا
والديانة رايتنا
هارب من ّ
كل اعتبار
بونا ب�شارة كان يختار
بدير القمر والوديان
وق�ضّ يت ليالي �سهران
تلج و�شتي ما بيمنع
ونهر الودايا تقطع
ب�صلواتك والأ�صوام
تتحارب ع�صر الأوهام
ما ّ
خل خاطي هربان
نظراتو تهز الوجدان
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عامل بيتو بانعطاف
هيك الخاطي ما بيخاف

و�سكنو بكر�سي االعتراف
يتوب وياخد ك ّفارا

بحجة �إنّو م�ش نع�سان
م�شبوح ق ّدام القربان

بيبقى الليالي �سهران
الرب بحرارا
يناجي ّ

بجوالتو بيم�شي عاطول
ووعظو بالألم مجبول

�شو بيتح ّمل م�ش معقول
بيعطي الكلمة �أثمارا
بنعمة اهلل متج ّلي
يناجي �أ ّم الب�شارا

ع�شرين �ضيعة كان يجوب
و�أكبر خاطي كان يتوب

حامل بقلبو الم�صلوب
عن حياتو و�أوزارا

ما بي�س�أل عن حياتو
بيعطي الفقير �أكالتو

وبيقتّر على ذاتو
وبياكل ّ
بالقطارا

حمول ع�صاتك والحقنا
تنعي�ش الروح ا�شتقنا

ومن معايبنا اعتقنا
والدياني و�أ�سرارا

ع ِّزك يا زحلة معروف
ان�شاهلل عن قريب من�شوف

ونورك عالدنيي مك�شوف
قدّي�سِ ك بونا ب�شارا

ان�شاهلل يا ربّي ما يطول
حكما و�أملنا ما يزول

وقت الكني�سة بتقول
ن�ص ّلي يا مار ب�شارا

ه ّوي وما�شي بي�ص ّلي
وم�سبحتو ب�إيدو مدلّي
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ك����������ي����������ف ن�������������ؤم������������ن؟
بقلم الأب طوني ق�سطن
�صي
طين المخلّ ّ

وحي
هل يختلف �إيماننا بين واحد و�آخر؟ يتك ّلم الق ّدي�س بول�س عن الم�ؤمن ال ّر ّ
الج�سدي
ف�سي ( 1كور  14/2ــ � .)15أ ّما
ويم ّيز بينه وبين الإن�سان
ّ
ّ
الج�سدي وذاك ال ّن ّ
العقلي واعترافه بوجود اهلل،
فهو الذي تُ�سيطر عليه �أهواء الج�سد على الرغم من �إيمانه ّ
الحق
النف�سي فهو الذي يعرف الفرق بين م�شاعره ال ّدين ّية من جهة واختبار الإيمان ّ
و�أ ّما ّ
من جهة �أخرى ،والأمر الذي دفع بالق ّدي�س بول�س �إلى �أن يكتب في هذا ال�ش�أن هو �أ ّن
الكثيرين من الذين ي ّدعون الإيمان بالم�سيح لي�سوا روح ّيين .حال العديد منهم مثل
حال �أولئك التالميذ في �أف�س�س الذين �آمنوا من دون �أن ي�سمعوا عن ال ّروح القد�س (�أع
� .)2/19أ ّما نحن فقد �سمعنا ،ال بل �أخذنا ال ّروح القد�س ،فكيف ن�ؤمن؟ وكيف هي حال
إلهي المحيي؟
م�ؤمنين لم يختبروا ال ّروح ال ّ
م ّما ال �شك فيه يكونون ج�سدي ّين كحال �أولئك الذين قال لهم الق ّدي�س بول�س:
«و�أنا �أيّها الإخوة لم �أ�ستطع �أن �أك ّلمكم كروحي ّين ،بل كج�سدي ّين ،ك�أطفال في الم�سيح»
( 1كور .)3/1
الروحي ،وعدم القدرة على �إطاعة
ومن �سمات الم�ؤمنين الج�سدي ّين :الجهل
ّ
الرب ،الغرق واالنغما�س في ال�شهوات الج�سديّة ،واال�ست�سالم �إلى العادات والطباع
و�صايا ّ
ال�س ّيئة ،كالح�سد والخ�صام واالن�شقاق والمنازعات والغ�ضب وغيرها (1كور  1/3ــ .)3
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يظن نف�سه روحيًّا (1كور  .)37/14وطب ًعا
والم�ستغرب هو �أ ّن الم�ؤمن
ّ
الج�سدي ّ
هذه لي�ست الحالة الروح ّية ال�سليمة وال�صحيحة التي يُريدها اهلل للم�ؤمنين بابنه ي�سوع،
له المجد.
فكيف ن�ؤمن نحن؟

١

«ال ُتطفئوا الروح»

لقد وعد ال ّرب ي�سوع تالميذه ب�أن يُر�سل �إليهم ال ّروح القد�س لي�سكن فيهم
ويمكث معهم �إلى الأبد (يو  16/14ــ  .)17فالذي اختبر ُ�سكنى ال ّروح القد�س في قلبه
يعرف ما معنى �أن يكون روحيًّا� ،إذ يختبر بدخول هذا ال ّروح �إلى قلبه االمتالء منه مع
ّ
كل البركات والنعم والعطايا والمواهب الروح ّية المرافقة.
فعلى الم�ؤمن �إ ًذا �أن يُ�ش ّرع باب قلبه ليملأه روح اهلل وي�سكن فيه ويجعله مقا ًما له.
فالق ّدي�س بول�س يو�صي في هذا ال�ش�أن« :ب�أنْ دعوا ال ّروح يملأكم» (�أف .)18/5
إلهي تناغم وتفاعل معه وعا�ش ب�إلهاماته و�إر�شاداته .ومن بع�ض
و َم ْن امتلأ من الروح ال ّ
عالمات االمتالء هذا� ،أن يطرح الم�ؤمن عنه ّ
دنيوي ،و�أن يبتعد عن الإثم
كل اهتمام ّ
ويهتم ب�أمور الروح (رو  4/8ــ  ،)5في�ستنير عقله ويفهم ق�صد اهلل في حياته
والخطيئة ّ
ب�شكل �أوفر ،فال ي�سلك �سبيل الج�سد ،بل �سبيل الروح.
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هل نفهم �أ�سرار الروح؟
مما ال ّ
�شك فيه �أنّ الم�ؤمن ال ّروحي �سينعم ،بفعل عمل الروح القد�س ال�ساكن
وح�س مرهف ،يجعالنه يعي بو�ضوح الأمور الروح ّية.
فيه ،بذهنٍ
روحي ٍّ
ّ
«ونحن لم ننل روح العالم ،بل الروح الذي �أتى من اهلل ،وبه نتع ّرف على ّ
كل
ما �أنعم به علينا من المواهب» ( 1كور  .)12/2و�سينعم الم�ؤمن �أي�ضً ا بالم�سحة التي
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من الق ّدو�س ،وبف�ضلها �سيعرف ّ
كل �شيء عن �أمور الملكوت (1يو  ،)20/2وي�صبح
فهم �أو�ضح لأمور الحياة الروح ّية
للم�ؤمن
الروحي «فكر الم�سيح» الذي ي�ساعده على ٍ
ّ
روحي ٍ
�صاف ( 1كور .)16/2
بذهن ّ
ج�سدي.
�أ ّما الم�ؤمن
الج�سدي الم�سكين فيفهم �أمور الروح ّيات بذهنٍ
ّ
ّ
الروحي �إذ يعطيه معرفة �أ�سرار ملكوت ال�سموات
فالروح القد�س يُم ّيز الم�ؤمن
ّ
الروحي ،ويمطر عليه الف�ضائل
والكني�سة وتعاليمها ،ويك ّلله بالغلبة والظفر في جهاده
ّ
ال�سامية� ،إله ّية كانت �أم �أدب ّيةّ ،
الروحي الذي يحياه الم�ؤمن (مت
وكل هذا بفعل الفهم
ّ
 ،)11/13لأنّه َم ْن َف َق َد �ألوه ّيته َف َق َد �إن�ساني ّته �أي�ضً ا.
ففي عالم الإيمان يوجد �أ�شخا�ص روح ّيون يمكنهم �أن يعرفوا �أ�سرار ملكوت
الروحي ،ويُ َ�س ّر
اهلل ،و�أ�شخا�ص ال يفقهون �شيئًا .واهلل يقف دائ ًما على باب قلب الم�ؤمن
ّ
عندما يفتح له قلبه وذهنه ،ال بل َّ
كل كيانه ،فيزيده من معرفته ويع ّلمه �أ�سراره ويُفهمه
ُ�سبله� .أتُرى نحن من هذه الفئة �أو تلك؟
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حياة الم�ؤمن �شهادة ح ّية
الروحي عن �سواه بعي�شه لإيمانه« ،يو َه ُب
من الطبيعي �إ ًذا �أن يختلف الم�ؤمن
ّ
واحد �إيمانًا بالروح نف�سه ويوهب �آخر موهبة �شفاء الأمرا�ض بالروح الواحد» (  1كور
.)9/12
الروحي يدخل في �صيرورة دائمة وينمو ويتط ّور يو ًما بعد يوم بالروح
والم�ؤمن
ّ
القد�س المحيي ال�ساكن فيه ،ويحر�ص الم�ؤمن على ذاته بعدم االبتعاد عن الطريق لئ ّال
عتاب مع الم�ؤمنين من
ِي�ض ّل عنه .ونرى في هذا ال�سياق كيف دخل الق ّدي�س بول�س في ٍ
�أهل غالطية ،الذين عملوا بال ّروح وكيف انتهى بهم الأمر �إلى الج�سد (غال  2/3ــ .)3
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يج�سد �شهادة ح ّية دائمة للم�سيح وثابتة معه ،فال يعود ينظر
فالذي يحيا بال ّروح ّ
الروحي ّ
كل يوم بمح ّبة �صادقة و�إيمان وطيد
�إلى الوراء ،وي�ستم ّر بالتق ّدم في جهاده
ّ
الرب ،فال ي�ست�سلم �أمام ال�صعاب ،وال يقبل �أنْ تنهار �سفينته
ورجاء �أكيد� ،آم ًال اللقاء مع ّ
الروح ّية بفعل �أمواج الحياة وتجاربها ال�صعبة ( 1تيم .)9/1

4

الروحي ال ي�سلك بالج�سد
ّ
الروحي هو �إن�سان بنى �إن�سان ّيته على �صخرة الإيمان ،و�آمن ب�أعمال الروح في
ّ
حياته� ،إذ ّ
حل عليه الروح القد�س بعد �أنْ ُم�سح بالم�سحة المحيية �أو ًال ،واعتمد بالماء
إلهي ثالثًا ،وعليه �أ�صبحت �أعماله الناتجة ثما ًرا حتم ّية
المق ّد�س ثانيًاُ ،
وختم بالختم ال ّ
لمواهب هذا ال ّروح� ،إذ �إنّ هذا الختم هو المحور الذي تدور حوله ردود فعله ،والإطار
ويوجه �سلوكه بعد �أنْ تط ّهر من جميع �أ�صنامه (حز  22/36ــ .)36
الذي يح ِّدد ّ
وهذا الم�ؤمن بالن�سبة للق ّدي�س بول�س ،ال ي�سلك �سبيل الج�سد ،بل �سبيل الروح
(رو .)4/8
مج�س ًدا في
وهو ال يقبل من بعد اليوم �أن ي�سلك بح�سب الج�سد و�شهواتهّ ،
روحاني ّته و�ص ّيته القائلة�« :أ�سلكوا �سبيل الروح فال تق�ضوا �شهوة الج�سد» (غل .)16/5
فيحيا ويعي�ش هذا الم�ؤمن اليقظة الروح ّية الدائمة ،وت�أتي �أعماله متطابقة
ومن�سجمة مع حياته الروح ّية وغناها ،راف�ضً ا �أن تنحدر به الأمور �إلى م�ستوى الج�سد،
لماذا؟ لأنّه �أ�صبح يعي ج ّي ًدا �أنّ « :الج�سد ي�شتهي ما يخالف الروح ،والروح ي�شتهي ما
ح�س التمييز ،فيم ّيز الأف�ضل (في ،)10/1
يخالف الج�سد» (غل  ،)17/5ويعطيه الروح ّ
«فيحكم في ّ
الرب،
كل �شيء وال يحكم فيه �أحد» ( 1كور  ،)15/2فيعرف ما هي م�شيئة ّ
الحب بينه وبين فاديه ،وال يطعن ذاك الجنب بحربة جديدة ،لأنّه
فال يعود يجرح عالقة ّ
أحب مخ ّل�صه حبًّا تف�ضيليًّا وهو يتتلمذ َّ
كل يوم لمدر�سة الروح القد�س ،روح مع ّلمه،
� ّ
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والم�سيح قد لب�س ،ف�أين عهود
فيتك ّلم بكالمه ( 1كور  ،)13/2لأنّه بالم�سيح قد اعتمد
َ
عمادنا و�أين لبا�س معموديتنا؟

5

من نحن وهل ن�ؤمن روح ًّيا؟
لكن ال�شياطين �أي�ضً ا ت�ؤمن ،ال بل ترتعد وتهرب
�إذا قلت �إنّني �أ�ؤمن ،فقد �أح�سنتّ ،
من ذكر ا�سم اهلل (يع .)19/2
فال�شياطين �إ ًذا ت�سبقنا ب�إيمانها كونها ترتعد وترتجف وتهرب من �أمام وجهه...
�إنّما عندما نحيا هذا الإيمان ونعمل به في حياتنا اليوم ّية ن�سبقها نحن ،وهذا ما يُح ّتم
علينا �أنْ نودع الم�سيح الإله ذواتنا وبع�ضنا بع�ضً ا وحياتنا ك ّلها ...فنبقى روح ّيين ونحظى
روحي �ش�أننا «�ش�أن الحجارة الح ّية ،نبني بيتًا روحيًّا ،فنكون جماعة كهنوت ّية
بانتعا�ش
ّ
فيتمجد
مق ّد�سة ،كما نُق ّرب ذبائح روح ّية يقبلها اهلل عن يد ي�سوع الم�سيح» ( 1بط ّ ،)5/2
فينا ومن خاللنا وبذلك ا�سم ي�سوع المخ ّل�ص� .آمين.
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�إيقون�ة مري�م لي�س�وع الم�صل�وب
بقلم الأب نداء �إبرا
�صي
هيم المخلّ ّ

�إيقونة مريم لي�سوع الم�صلوب جديدة وفريدة من ناحية الت�أليف وال�شكل .قُدمت
لكني�سة الق ّدي�س نقوالو�س في مر�سيليا حيث مكثت ق ّدي�ستنا فترة من الزمن ،كما �ستزور
كل �أبناء رع ّية الق ّدي�س نقوالو�س حيث �ست�ست�ضيفها ّ
الإيقونة ّ
كل عائلة على حدة لمدة
�أ�سبوع للبركة وال�صالة.
يوم ُط ِلب مني كتابة �إيقونة للق ّدي�سة مريم لي�سوع الم�صلوب �أو «مريم البواردي»
المميزة التي
الراهبة
الكرملية ،بد� ُأت العمل على ت�أليف ّ
خا�ص وجديد لهذه الق ّدي�سة ّ
ّ
�أده�شت ّ
كل من عاي�شها ،و�أ�ضحت �سيرتها مدعاة تعظيم وتمجيد لعمل النعمة في
الب�شر.
الخا�صة
في المرحلة الأولى ،جرى ا�ستعرا�ض لبع�ض ال�صور والإيقونات
ّ
بالطوباويّة مريم لي�سوع الم�صلوب ،والعمل على ت�أليف جديد يندرج في نمط المدر�سة
البيزنط ّية لكتابة الإيقونة.
المرحلة الثانية ،كانت االطالع على حياة «مريم لي�سوع الم�صلوب» وا�ستلهام
الروح القد�س في هذا العمل .وبعد ع ّدة تجارب جاءت النتيجة هذه الإيقونة ،الكال�سيك ّية
الت�أليف ،والمليئة بالرموز والمعاني الروح ّية.
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�شرح الإيقونة:
ترتدي مريم لي�سوع الم�صلوب ثوب الكرمل ،لقد انتهجت درب الحياة الرهبان ّية
والتحجب وال�صمت
الكرملي الذي اختارته يفر�ض العزلة التا ّمة عن العالم
الخف ّية ،فالنظام
ّ
ّ
والتهجد والزهد .العزلة التا ّمة ال تعني الهروب ،فهي تحمل هموم العالم وم�صائره وتلقيها
ّ
والجوهري فجعلت
عند �أقدام ال�صليب من �أجل تنقيتها .لقد كان ال�صليب خيارها الأ�سمى
ّ
وتتم�سك به .لقد وجدت الل�ؤل�ؤة الثمينة ،فباعت
منه رم ًزا و�شعا ًرا لحياتها .ت�ض ُّمه الى قلبها ّ
ّ
كل ما تملك من �أجل االحتفاظ بها .على عنقها تحمل عالمات ا�ست�شهادها الأ ّول ،هي �شهيدة
الم�سيحي�« :أنا ابنة
الم�سيحي ،يوم �صرخت في وجه من حاول جعلها ترت ّد عن دينها
الإيمان
ّ
ّ
الكني�سة الواحدة الجامعة المقدّ�سة ،و�أرجو �أن � ّ
أظل وف ّية لها ،بف�ضل نعمة اهلل ،ح ّتى مماتي».
للرب الذي ك ّر�ست
في انحناءة ر�أ�سها تُعيد مريم لي�سوع الم�صلوب فعل الطاعة ّ
نف�سها له ،هي تذوب حبًّا لي�سوع الم�صلوب ،في عينيها تت�أمل �س ّر الأبديّة ،جمال اهلل الذي
تاقت �إليه .العيون مر�آة النف�س ،ونف�سها متح ّررة ،ال تتقاذفها ا�ضطرابات زائفة ،بل تقف
أبدي ،ظافرة بالنور والهداية والخال�ص.
في البالط ال ّ
على يديها عالمات ال�صلب ،لقد اختارها اهلل وم ّيزها ،وقد دفعت لقاء ذلك
االمتياز �ألوانًا من الآم الج�سد والفكر والروح .تفتح يديها برمزيّة م�ضاعفة ،هي �صورة
النفتاح القلب على عمل الروح القد�س ،ودعوة ونداء لنا لتقودنا الى حبيبها الم�صلوب.
حب
تعم نار ّ
�إ ّن القدّي�سين ال يخلدون الى التواني في ال�سماء ،بل �إ ّن �أغلى �أمانيهم �أن ّ
ي�سوع الأر�ض ك ّلها وتُلهب قلب ّ
كل كائن .هم ي�شهدون ما يعاني �إخوة لهم على الأر�ض من
أحق منا ب�شفاعة
جوع وعط�ش الى الخبز والعدل ،من ا�ضطهاد ونبذ وا�ستعباد وخطيئة .فمن � ّ
القدّي�سة «العرب ّية» ،تلك التي كانت لبالدنا �سفيرة فريدة في بالد الغرب وفي �أقا�صي ال�شرق،
وهي الآن و�سيطة ال تر ّد لها �شفاعة لدى الك ّل ّي القدرة ،فيا وردة ف ّواحة ت�ض ّرعي لأجلنا.
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Le dialogue islamo-chrétien
au Liban
Vision et expérience de l’Ordre
Basilien du Saint-Sauveur
bou Zeid b. s.

Par P. Sleiman A

بمنا�سبة قرب مرور خم�سين عا ًما على �صدور وثيقة  Nostra Aetateفي 28
الفاتيكاني الثاني التي تتمحور حول
ت�شرين الأ ّول  ،1965وهي �إحدى وثائق المجمع
ّ
عالقة الكني�سة الكاثوليك ّية مع الأديان غير الم�سيح ّيةّ ،فكرت لجنة الحوار بين الأديان
المنبثقة من اتّحاد الر�ؤ�ساء العا ّمين والرئي�سات العا ّمات ،والتي مركزها في روما ،ب�إقامة
ع ّدة ن�شاطات فكريّة تتع ّلق بهذه المنا�سبة .ثاني هذه الن�شاطات لقاء في  6ت�شرين الأ ّول
 2014يت�ض ّمن تقدي ًما لوثيقة  Nostra Aetateولأحدث وثيقة �صادرة عن لجنة الحوار
الفاتيكان ّية بين الأديان في هذا ال�ش�أن ،وثالث مداخالت حول كيف ّية هذا الحوار من
الناحية العمل ّية ودوافعه .وقد ارت�أت هذه ال ّلجنة توجيه دعوة �إلى �إحدى الرهبان ّيات
فوجهت
اللبنان ّية المتواجدة في روما لتقديم مداخلة ،ووقع اختيارها على رهبان ّيتناّ ،
بتاريخ  2ت ّموز  ،2014ر�سالة �إلى قد�س الرئي�س العا ّم الأر�شمندريت �أنطوان ديب ت�س�أله
فيها �إمكان ّية الطلب من �أحد رهبانه المتواجدين في روما الم�شاركة في هذا اللقاء،
فوافق الأب العا ّم ،بعد �أن اتّ�صل بالأب �سليمان �أبو زيد ل�س�ؤاله عن �إمكان ّية �إعطاء هذه
المداخلة ،وموافقة الأب �سليمان� ،شاك ًرا له ثقته ،وقد �ألقى الأب �سليمان مداخلته في
التاريخ المح َّدد �أعاله� ،أمام جمهور من الرهبان والراهبات ،في مركز اتّحاد الرئي�سات
العا ّمات.
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Introduction:
Avec la montée rapide des fondamentalistes musulmans, ces jours-ci,
dans certains pays du Moyen-Orient, et leur comportement criminel envers
les chrétiens et d’autres minorités religieuses de ces pays et envers certains
musulmans qui ne partagent pas leurs croyances ou leurs idéologies, et
devant le silence, ou mieux, l’intervention timide mais tardive de la
communauté internationale et la complicité de quelques pays, le dialogue,
mais pas seulement, entre les diverses composantes de ces pays s’avère
très urgent, pour affronter ce phénomène très dangereux qui détruit une
vie millénaire commune entre chrétiens et musulmans, une longue histoire
de coexistence qui a connu des moments heureux, mais aussi parfois des
moments difficiles, et une civilisation unique en son genre.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu jusqu’à maintenant de
dialogue ou d’autres initiatives. C’est tout à fait le contraire, et les exemples
abondent, comme nous allons voir. Mais est-ce que n’importe quel dialogue
ou quelle initiative aboutit à bonne fin? Certes non.

Ce qui rend cette mission difficile est que la religion s’entremêle
souvent avec la politique, tout d’abord dans le sens que, dans l’Islam, il
n’y a pas de séparation entre État et religion, ensuite dans l’autre sens
qui est plutôt négatif, où beaucoup de politiciens profitent de la religion
pour manipuler les gens selon leurs intérêts. A ceci s’ajoute la capacité des
grandes puissances de ruiner tout ce qui contredit leurs intérêts économiques
et autres intérêts, et ceux de leurs alliés, y compris les initiatives pour créer
des milieux d’entente et de paix entre les peuples et les nations.

Ceci dit, et en dépit des évènements tragiques récents qui s’amplifient
de plus en plus, et qui remettent en question les efforts de dialogue, et à
l’époque où l’on parle, et avec tant de légèreté et souvent d’incompétence,
du «choc des civilisations», c’est-à-dire du choc entre «l’Occident» et le
monde musulman, le dialogue reste, en ses divers modes, une nécessité
vitale et un devoir pour ne pas dire une vocation pour les chrétiens
d’Orient qui deviennent de plus en plus avec le temps une minorité; sinon
l’alternative est la violence. Il suffit de dire, comme j’y ai déjà fait allusion,
qu’ils partagent avec les musulmans le même espace de vie social, politique,
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économique et culturel et qu’il est nécessaire de les rencontrer, afin de
dissiper et faire tomber des murailles d’incompréhension, car il subsiste
encore, de part et d’autre, une grande incompréhension et des méfiances
réciproques, et d’aménager cet espace vital pour tous, un espace de
convivialité et vivre ensemble, d’autant que les dossiers communs, allant
de la morale aux questions de société, d’échanges autour de questions
spirituelles, de valeurs, etc. demeurent nombreux.

L’important ici est de savoir gérer ce dialogue qui bute, au
plan théologique, sur d’irréductibles différences, gérer cette diversité
séculaire, dans un but de connaissance et de reconnaissance mutuelle,
pour qu’elle devienne un enrichissement mutuel des altérités, et permette
une collaboration dans la société civile, et non seulement en vue du vivre
ensemble. Il est donc évident que ce qui est exigé au point de départ est
la reconnaissance de cette diversité, celle-ci étant la clé pour faire de nos
sociétés des espaces de justice, de liberté, de paix et de démocratie. Le droit
à la différence est d’ailleurs un élément capital pour créer une dynamique
de développement et de progrès. Tout dialogue vrai suppose donc de
respecter l’autre dans sa différence et en se libérant de toute prétention à la
supériorité ou du complexe d’infériorité. La fidélité à mon identité et à la
vérité dont je me réclame, ne peut et ne doit pas être fondée sur un système
comparé à l’autre.
Je m’arrête dans mon intervention sur deux points; dans le premier
j’envisage le thème du dialogue au niveau du Liban, parlant de plusieurs
initiatives, sans entrer pourtant beaucoup dans les détails; dans le second
je l’envisage au niveau de l’Ordre Basilien du Saint-Sauveur depuis sa
fondation en 1683 jusqu’à nos jours.

1

Le dialogue islamo-chrétien au Liban:

L’importance numérique des communautés chrétiennes au Liban,
leur longue histoire, et leur vie ensemble avec les musulmans qui est un
fait séculaire (18 communautés: 12 chrétiennes, 5 musulmanes, 1 juive),
font qu’il est certainement le pays de l’Orient (et peut-être du monde) le
plus actif en ce qui concerne le dialogue islamo-chrétien. Le dialogue pour
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une connaissance mutuelle est d’autant plus important que les conflits qui
rythment tristement l’histoire libanaise ont pris et prennent encore souvent
une dimension confessionnelle.

Ce dialogue se situe à deux niveaux: à la base, dans la population,
par des rencontres et des actions communes, et au niveau de la recherche et
de la réflexion, souvent au niveau académique, entre théologiens, religieux,
hommes d’Église et intellectuels de bonne volonté… Bien entendu les
deux niveaux sont interdépendants, car les rencontres de base resteraient
souvent stériles, et à vrai dire, disparaîtraient peu à peu, si le chemin n’était
pas déblayé, éclairé, frayé par une réflexion solide et des actions communes
fondées sur ce qui peut aider musulmans et chrétiens à vivre ensemble dans
le respect de chacun, et à travailler ensemble à agir dans la société. Il faut
clairement prendre conscience du fait que les théologies des deux religions
sont largement inconciliables, mais qu’un effort pédagogique permet de
dissiper des incompréhensions, des méfiances et surtout des peurs.

Quant au premier niveau, c’est le dialogue de la vie quotidienne,
dans un esprit d’ouverture et de bon voisinage, dans la rue, dans le travail,
à l’école ou à l’université, aux centres de rencontre, où les gens s’efforcent
de partager leurs peines et leurs joies.
Dans les villages et les villes mixtes, ou les villages limitrophes,
les relations sociales se tissent à longueur des jours et des évènements.
Les échanges de visites entre les familles créent des liens personnels…
Malheureusement, quand les tensions tournent à l’insurrection, fomentée
par des ingérences extérieures, les relations deviennent tendues.
Les écoles publiques regroupent chrétiens et musulmans là où la
mixité existe, surtout dans les villes.

Les écoles privées chrétiennes accueillent un bon nombre de
musulmans. Les écoles de renom sont recherchées pour leur niveau
académique et pour leur ouverture. On signale que la liberté religieuse
des musulmans dans ces écoles est respectée, et qu’on ne leur impose
pas la catéchèse des chrétiens. Par contre, si la majorité des élèves sont
musulmans, une formation religieuse propre leur est assurée.
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Depuis quelques années, une collaboration se fait entre le Secrétariat
des écoles catholiques et les associations des écoles musulmanes. Elle
consiste à défendre les droits de l’enseignement privé libre et à promouvoir
les valeurs et la qualité et de prévenir toute atteinte à la liberté de cet
enseignement de la part du gouvernement. Une initiative commune est
sortie de cette collaboration: Un livret explicatif des fêtes chrétiennes et
musulmanes est distribué aux élèves pour une meilleure connaissance
réciproque.
Et les initiatives privées entre écoles chrétiennes et musulmanes sont
nombreuses: Des visites réciproques, des projets en commun réalisés, etc.
Le syndicat des enseignants du Privé est formé de chrétiens et de
musulmans. Des listes mixtes se font concurrence au moment des élections.
Et ce qui est dit des enseignants s’applique à tous les syndicats.

Ce genre de dialogue donne aux mots qu’on emploie leur poids de
chair, ainsi que leur signification. C’est la vie quotidienne qui devient un
dictionnaire vivant trouvant dans l’expérience partagée de la vie humaine,
dès la naissance jusqu’à la mort, une signification commune. Ceci fait
partie de l’identité libanaise, qui est «un message», comme l’avait dit Saint
Jean-Paul II lors de sa visite au Liban.
Quant au second niveau, il comporte plusieurs points:
A- Les Autorités religieuses:

a- La Commission épiscopale pour le dialogue islamo-chrétien issue
de l’Assemblée des Patriarches et des Évêques Catholiques: Sa fonction
est définie dans le statut de l’APECL.

b- Le Comité National Islamo-Chrétien pour le Dialogue: C’est l’une
des décisions prises par le sommet spirituel tenu au siège du Patriarcat
Maronite à Bkerké, groupant les chefs de toutes les communautés religieuses
au Liban, tant musulmanes que chrétiennes, le 2 août 1993, à la fin de la
guerre au Liban (1990-1975), et suite à l’agression aérienne israélienne
contre lui, fin juillet 1993.
c- Les Lettres pastorales des Patriarches catholiques d’Orient: Nous
citons, à titre d’exemple, la Lettre de Pâques 1992 intitulée «la présence
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chrétienne en Orient, témoignage et mission». Le chapitre 6 de cette lettre
a pour titre «Présence et dialogue». Il souligne l’importance du dialogue
avec les musulmans (n° 48) et avec les juifs (n° 50). Ce même thème a été
l’objet d’une autre lettre (Noël 1994) intitulée: «Ensemble devant Dieu
pour le bien de la personne et de la société: la coexistence entre Musulmans
et Chrétiens dans le monde arabe».
d- Le Synode Patriarcal Maronite (2006-2003): Le texte 3 de ce
synode a traité la question des relations islamo-chrétiennes au Liban et
dans le monde arabe. Quatre recommandations ont été retenues par les
évêques maronites, à la fin de ce texte:
Purification de la mémoire en vue de promouvoir le vivre-ensemble.
•

La connaissance vraie et objective réciproque.

•

La consolidation du dialogue islamo-chrétien à partir de
l’expérience libanaise.

•

La publication d’un guide islamo-chrétien pour promouvoir le
dialogue et le vivre-ensemble.

e- Le Centre international pour le dialogue «liqaa», au Patriarcat
grec melkite catholique, à Raboueh (Liban): Il fut inauguré le 10 mai 2011.
Il a pour objectif, comme l’a défini le Patriarche Grégorios III, d’être un
centre local et international pour le dialogue entre les personnes sur leur
religion, leur foi, leur civilisation, leur culture, leur pensée, leur vision et
les perspectives de toute leur vie.

f- Le Centre International de rencontre et de dialogue culturels
(CIDRiC), affilié au Vicariat Patriarcal maronite de Sarba (Liban): Il
organise des sessions autour de sujets culturels, nationaux et religieux.

g- Les déclarations musulmanes: Les responsables religieux
musulmans ont déclaré à plusieurs reprises leur attachement à la coexistence
islamo-chrétienne, et au maintien d’une présence chrétienne efficace au
Liban. Certains vont jusqu’à affirmer qu’un Liban, sans ses chrétiens,
devient sans importance.

L’Imam Mohammad Mehdi Chams Al Din a écrit dans son
testament, enregistré deux semaines avant sa mort survenue à Paris le
2001/01/10, alors qu’il était président du haut Conseil Chiite au Liban:
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«Parmi les recommandations basiques sur lesquelles j’insiste concernant
les musulmans libanais, arabes, je tiens fermement et parfaitement à la
nécessité et à l’efficacité des chrétiens au Liban, à leur complémentarité…
Qu’ils ne se sentent pas frustrés… Qu’ils n’aient pas peur de l’avenir».
Et s’adressant au Arabes, il dit: «Je pense qu’il relève des Arabes et des
Musulmans de promouvoir tous les moyens qui permettent à la chrétienté
en Orient de recouvrer sa présence, son efficacité et son rôle complet
comme décideur, comme agent de l’histoire…»
B- Les Autorités politiques:

La vie politique au Liban tient compte de la réalité socioreligieuse
du pays.
Le Président de la République est un chrétien maronite, le Président
du Parlement un musulman chiite, et le Premier Ministre, un musulman
sunnite.
Le Parlement est formé de moitié chrétiens, et moitié musulmans,
répartis en commissions mixtes.

Les fonctionnaires de première catégorie sont répartis aussi à égalité.

Cette répartition confessionnelle a sans doute des avantages et des
inconvénients.

Dans ce cadre, nous signalons que l’ex-Président de la République,
Général Michel Sleiman, a inauguré son mandat (mai 2008) par une réunion
des Chefs religieux Chrétiens et Musulmans au palais présidentiel pour
consolider la volonté de vivre ensemble; de plus, dans son allocution aux
Nations Unies, en novembre 2008, il a insisté sur le dialogue et a proposé
un projet; et au mois de septembre 2009 il a affirmé à la même tribune
de l’ONU «son ambition de voir le Liban devenir un centre international
pour la gestion du dialogue entre les civilisations et les cultures, et par
conséquent, un laboratoire mondial pour ce dialogue essentiel».

Nous signalons aussi une initiative de taille du Gouvernement
libanais: Le 18 février 2010, ce gouvernement, présidé par le Premier
Ministre Saad Hariri, a décrété le jour de l’Annonciation (25 mars) non
seulement «une fête nationale commune islamo-chrétienne», mais est aussi
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un jour férié qui sera marqué par un programme commun social, culturel
et religieux, mettant en évidence les points culturels et religieux communs
entre chrétiens et musulmans. Le gouvernement s’est appuyé sur le fait
que la Vierge Marie est un dénominateur commun entre les chrétiens et
les musulmans qui lui réservent une place très grande dans leurs dévotions
respectives. Le projet est de faire de la figure de la Vierge Marie, vénérée
dans les deux religions, un élément de cohésion nationale.

Cette initiative sans précédent a été accueillie avec enthousiasme par
tous les milieux prônant le dialogue. Elle a été préparée par une délégation
islamo-chrétienne.

Il y a lieu de noter que, depuis 2007, des célébrations communes
de la fête de l’Annonciation sont organisées au collège Notre-Dame de
Jamhour (des Pères jésuites) sur le thème «Ensemble autour de Marie
Notre-Dame», sous la supervision de l’Amicale des anciens de cette école,
avec la participation de délégations étrangères.
L’une des personnalités les plus activement engagées dans
l’instauration de cette fête est Cheikh Mohammad Nokkari, ancien
secrétaire général de Dar-al-Fatwa (Résidence du Mufti, chef religieux
des musulmans sunnites au Liban), professeur à l’université Saint Joseph,
et membre du Groupe de recherche islamo-chrétien (GRIC), association
internationale de chercheurs.
C- Les Universités:

a - L’Université Saint Joseph des Pères jésuites a fondé en 1977
l’Institut des études islamo-chrétiennes, et a inauguré en 2007 un «master»
entièrement consacré à cette discipline, pour créer un espace où chrétiens
et musulmans peuvent se rencontrer à partir du partage de l’expérience
croyante sans aucun parti-pris apologétique, afin de renforcer la coexistence
pacifique entre eux, et d’avoir une meilleure connaissance réciproque,
et une reconnaissance de l’autre en tant qu’autre. Elle a aussi intégré en
1996 le Centre de Documentation et de Recherches Arabes Chrétiennes
(CEDRAC), créé en 1990 par P. Samir Khalil Samir s. j., et l’a rattaché en
2000 à la Faculté des Sciences Religieuses. C’est un centre de recherche
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dont le but est de mettre en valeur le patrimoine arabe des chrétiens,
religieux et culturel, par des conférences, des séminaires, des congrès et
des publications, et en formant des chercheurs, leur offrant des possibilités
de travail, en en publiant les travaux pour constituer une bibliothèque arabe
chrétienne. La remise en valeur de la dimension culturelle de ce patrimoine
pourrait renforcer un projet contemporain de société islamo-chrétienne.
Il a vocation aussi bien locale qu’internationale et s’efforce d’établir des
liens de coopération avec différents organismes libanais et étrangers, tant
au sein de l’université qu’à l’extérieur.
Ses domaines de recherche sont:

1 - Recherches sur le patrimoine arabe des chrétiens du 8ème au
19ème siècle.
2-
Recherches sur les relations islamo-chrétiennes à travers le
patrimoine arabe (musulman et chrétien) au Moyen-Âge.

3 - Réflexion sur l’intérêt du patrimoine arabe des chrétiens pour
la théologie chrétienne et pour l’élaboration d’une civilisation
arabe commune.
4 - Réflexion sur les relations islamo-chrétiennes aujourd’hui dans
le monde arabe et en Europe, à partir de l’étude du patrimoine et
de l’histoire.

5 - Réflexion sur la situation et le rôle des chrétiens du Proche-Orient
dans la société arabe aujourd’hui.

b - L’Université Balamand, de tradition grecque-orthodoxe, mais
ouverte à tous, abrite un Centre d’études islamo-chrétiennes, où se tiennent
des sessions intensives de travail sur le dialogue entre musulmans et chrétiens.
c - L’Institut Saint Paul de Harissa (Pères paulistes grec-catholiques)
met l’accent, selon son directeur, sur l’Islamologie, afin de préparer les
étudiants à travailler dans un milieu musulman.
D - La société civile:

Elle regorge d’initiatives pour favoriser le dialogue et la connaissance
réciproque. En voici quelques unes:
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a - La Fondation Adyan (religions): Fondée le 6 août 2006. Ses
fondateurs sont chrétiens et musulmans, dont un prêtre maronite, le P. Fady
Daou qui dit que la fondation agit suivant quatre secteurs, l’éducation et
la coexistence, l’axe production média, la solidarité et la réconciliation et
le département des études «cross-culturelles», pour un unique objectif:
travailler à la promotion d’une culture de vivre ensemble et de paix civile.
Elle développe des programmes dans les écoles, diffuse des films, organise
des conférences, séminaires et voyages.
b- Groupe de recherches islamo-chrétien (GRIC) (Section du Liban):
Il est né en 1977 de l’initiative d’un petit groupe d’universitaires tunisiens,
chrétiens et musulmans. Ils étaient soucieux de rompre avec le dialogue des
sourds aux accents trop souvent apologétiques et polémiques, qui tendait à
s’établir lors des rencontres entre intellectuels chrétiens et musulmans.

Aussi ce groupe initial, animé par la volonté de s’engager dans la
recherche commune dans le cadre islamo-chrétien, a-t-il adopté comme
base de ce dialo-gue une démarche nouvelle. Elle réunit sur des mêmes
objectifs de recherche déterminés ensemble, des partenaires musulmans
et chrétiens formés à la discipline de la recherche académique et ayant
une connaissance sérieuse de leurs religions mutuelles. Le dialogue ainsi
instauré est fondé sur l’écoute, le respect et la reconnaissance de l’autre
dans sa foi.
Les résultats de leurs recherches ont donné lieu à plusieurs ouvrages
publiés.
c - Centre de développement et de dialogue (CDD) (Cf. p. 31).

d - Le mouvement des Focolari invite des musulmans à la mariapoli
annuelle. Des membres de ce mouvement ont des réunions régulières avec
des musulmans. Des rencontres entre familles ont lieu de temps à autre,
surtout à l’occasion des grandes fêtes.

e - Un mouvement mixte, appelé Offre joie, groupe des jeunes, en
général universitaires, pour entreprendre ensemble des travaux à caractère
social: visites des prisons, restaurations d’écoles ou de maisons, des camps
pour enfants de régions antagonistes. Le génie de ce mouvement part de
l’action sur le terrain, et non de la théorie.

24

f - «La chorale de Tripoli», fondée et dirigée par un arménien de la
ville, compte une quarantaine de chanteurs, chrétiens et musulmans, qui
présentent des chants dont le répertoire s’inspire du Christianisme et de
l’Islam.
Ces initiatives ne sont qu’un échantillon de beaucoup d’autres. Elles
s’inscrivent dans un processus de vivre ensemble.

Ce climat de dialogue est favorisé par ailleurs par les plus hautes
autorités religieuses.

Au niveau de toute l’Église Catholique, nous avons le texte issu du
Concile Vatican II, intitulé Nostra Aetate, qui affirme: «Même si, au cours
des siècles, de nombreuses discussions et inimitiés se sont manifestées
entre les chrétiens et les musulmans, le saint concile les exhorte tous à
oublier le passé et à s’efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle,
ainsi qu’à protéger et à promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la
justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté».
Ce même texte dit encore: «L’Église Catholique ne rejette rien de
ce qui est vrai et beau dans les religions. Elle considère avec un respect
sincère les manières d’agir et de vivre, les règles et les doctrines qui,
quoiqu’elles diffèrent en beaucoup de points de ce qu’elle-même tient et
propose, apportent cependant souvent un rayon de vérité qui illumine tous
les hommes».

Au niveau du Liban, en 1991, le Pape Jean-Paul II a lancé l’idée
d’une Assemblée spéciale pour le Liban du Synode des Évêques, qui a eu
lieu à Rome entre 26 novembre et 14 décembre 1995. Trois observateurs
musulmans libanais ont été admis au Synode en y intervenant. L’Exhortation
Apostolique post-synodale «Une Espérance Nouvelle pour le Liban»
proclamée par le Pape lui-même durant sa visite au Liban les 10 et 11 mai
1997, consacre le chapitre 5, d’une quinzaine de pages, au dialogue, qui
est, pour le Pape, «la voie indispensable à la convivialité et à l’édification
de la société».
D’ailleurs le Pape avait déjà adressé, le premier mai 1984, deux lettres
importantes, l’une à tous les libanais, où il disait que le Liban constitue une
valeur de civilisation précieuse…, et l’autre aux évêques catholiques du
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monde, leur demandant prière et solidarité pour les chrétiens du Liban, et
prière aussi pour les non-chrétiens, et il continue: «Quel désastre pour le
monde si les uns et les autres en venaient à s’exclure au nom de la religion».

Quant au Pape Benoît XVI, le dialogue interreligieux fut l’un des
thèmes forts dans sa visite au Liban du 14 au 16 septembre 2012 pour
la remise de l’Exhortation apostolique post-synodale pour le MoyenOrient «L’Église au Moyen-Orient». Le 15 septembre il a rencontré les
responsables des communautés musulmanes au Palais Présidentiel de
Baabda. Tous les responsables, qu’ils soient sunnites, chiites ou druzes,
ont par ailleurs fait part de leur joie d’accueillir le Pape, en espérant que ce
voyage donne une nouvelle impulsion au dialogue.
Il a aussi dénoncé le fondamentalisme religieux qui est, selon lui,
une falsification de la religion et une pathologie; et il a cité, à plusieurs
reprises, l’exemple libanais comme modèle de coexistence pour le MoyenOrient, et a dit, à ce propos, que: «l’heureuse convivialité, toute libanaise,
doit démontrer à l’ensemble du Moyen-Orient et au reste du monde qu’à
l’intérieur d’une nation peuvent exister la collaboration entre les différentes
Églises, et en même temps, la convivialité et le dialogue religieux entre les
chrétiens et leurs frères d’autres religions». Il a insisté sur la vocation du
Liban et «la spécificité du Moyen-Orient (qui) se trouve dans le mélange
séculaire de composantes diverses». Pour lui «une société plurielle
n’existe qu’à cause du respect réciproque, du désir de connaître l’autre et
du dialogue continu», avant d’ajouter avec force: «Les idéaux ne peuvent
demeurer de simples idéaux énoncés. Ils peuvent et doivent être vécus.
Nous sommes au Liban, et c’est ici qu’ils doivent être vécus. Le Liban
est appelé, plus que jamais, à être un exemple». Il a fait de la conversion
du cœur et de la liberté religieuse les clés de l’avenir de la région et les
conditions indispensables à la paix.

2

Vision et expérience de l’Ordre Basilien du Saint-Sauveur:

L’histoire de l’Ordre Basilien du Saint-Sauveur s’entremêle avec la
naissance de l’Église Grecque Melkite Catholique qui fut officiellement
unie à Rome en 1724, année de l’accession au trône patriarcal d’Antioche,
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à une semaine près, de Cyrille Tanas (1759-1724), neveu de Mgr Euthyme
(Aftimios) Saïfi, fondateur de l’Ordre en 1683, et grand pionnier de cette
unité qu’il voulait pour tout le Patriarcat grec-Orthodoxe, et de Sylvestre
le Chypriote (1766-1724). Dès cette date, il y eut deux Patriarches sur le
siège d’Antioche.
Une fois élu évêque de Saïda et de Tyr (Liban), en 1682, Saïfi
comprit subitement que sa mission d’annoncer le Christ, pour qu’elle soit
efficace et durable, devrait être entreprise par un clergé mieux préparé que
celui qui existait. Il comprit de bonne heure l’urgente nécessité d’avoir des
auxiliaires recrutés parmi les hommes pieux de sa nation et de son rite, à
qui il communiquerait le feu sacré de sa foi et de son zèle. L’Ordre naquit
de cette idée et de cette urgente nécessité.

Peu de temps après son arrivée à Saïda, il commença à réunir
quelques élèves dans son évêché, auxquels il fit émettre les vœux
religieux. En 1710, à cause de leur nombre, ils ont dû quitter l’évêché pour
un lieu proche du village de Joun (à 16 km vers le nord-est de Saida), où
ils construisirent l’embryon d’un monastère qui fut agrandi en 1708. Les
premières constructions prirent fin en 1711. Le monastère fut dédié, suite à
un miracle, au Saint-Sauveur.
Nous lisons dans son testament à ses disciples: «Je vous ai fondés
et vous ai constitués en oblation religieuse et sainte… et vous ai envoyés
à mon diocèse et partout ailleurs…missionnaires auprès des âmes, pour le
secours des pauvres, l’éducation des jeunes et le travail pour l’unité des
chrétiens».
A- Vision du Fondateur du dialogue islamo-chrétien et son expérience:

Saïfi est né à Damas (Syrie) en 1643, d’une famille originaire de
Baalbek (Liban). En plus de son zèle religieux et de sa vaste culture, à
tel point qu’il fut surnommé par ses contemporains «hotte de science» ou
«bibliothèque vivante», il était un homme de dialogue et d’ouverture, à
cause de son éducation aux valeurs humaines et chrétiennes, et de sa prise
de conscience de la situation délicate dans laquelle vivaient les chrétiens
dans un vaste monde de musulmans.
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Vivant tout d’abord à Damas, une grande ville à majorité musulmane,
et gouvernée par les ottomans (turcs musulmans), il était convaincu de
la nécessité et de l’importance de la coexistence pacifique des chrétiens
avec leurs concitoyens musulmans, de ce que nous avons appelé plus haut
«dialogue de la vie», et a travaillé dans cette ligne, et a réussi à nouer de
bonnes relations avec eux, avec leurs chefs religieux, et avec les autorités
politiques, pour sauvegarder cette vie commune, et protéger les droits et
les intérêts des chrétiens.

Partant de cette conviction, élu évêque, et venu à son évêché à Saïda, il a
profité de la situation politique qui était, en ce moment-là de l’histoire de la région,
en faveur des chrétiens, et il s’est rapproché des chefs politiques et religieux
musulmans et druzes de son diocèse, et a noué avec eux de bons rapports, à tel
point qu’il est arrivé à conclure, en 1686, un accord avec les notables de Saïda,
enregistré au tribunal religieux musulman de la ville, qui lui permet d’y amener
des chrétiens pour y habiter. Et grâce à cet accord, de nombreuses familles
chrétiennes sont venues et habitent jusqu’à nos jours la ville.

Peu de temps après son élection, il a fondé l’Ordre à l’évêché même,
pour l’aider dans sa mission, et il a ensuite construit à ses religieux un
couvent dans une région mixte (druze, musulmane et chrétienne), comme
nous l’avons déjà dit. Ce couvent fut construit sur un terrain qu’il a loué
puis acheté, à bon prix et sans aucune difficulté, à un grand ami druze,
cheikh Kabalan Kadi; et il a obtenu tous les permis nécessaires pour la
construction du couvent grâce à son amitié avec l’Emir sunnite Haïdar
Chéhab et les autres autorités, alors que la construction des couvents et
des églises était interdite par les autorités ottomanes (turques). Et nous
savons par l’histoire qu’il n’y avait en cette époque aucun couvent dans le
diocèse de Saïda et de Tyr, et même plus, peu de chrétiens sont restés dans
toute la région après le retrait des croisés. C’est pourquoi son initiative
de construire un couvent au Chouf, proche de Saïda, était une décision
courageuse et mérite l’appréciation.

Nous signalons à ce propos une chose très touchante qui montre la
profondeur de ses amitiés: Dans l’acte de vente du terrain, son ami le grand
cheikh druze décrit la vente comme le transfert de la propriété «d’une main
à sa sœur», dans le sens: «d’un frère à son frère».
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Quant à l’effet de ses amitiés sur lui personnellement, son exil
à Adana (nord-ouest de la Syrie), vers la fin de sa vie, fut commué en
une peine de prison de 98 jours, à la citadelle de Saïda, avec 6 de ses
compagnons, par l’interposition de son ami turc Osman Abou-al-Tok, Wali
(gouverneur) de Saïda, qui intervint une seconde fois pour sa libération de
la prison.
B- Vision et expérience de l’Ordre:

La vision de l’Ordre du dialogue islamo-chrétien est la même que
celle de son fondateur; quant à son expérience, elle est aussi dans même
la ligne; et vu que son histoire remonte à plus de trois siècles, elle a passé
par des moments heureux, mais aussi par des moments très difficiles et très
sombres.
Voici comment quelques maisons et instituts de l’Ordre, à titre
d’exemple, vivent ce dialogue:

a - Couvent Saint-Sauveur: Il est dit dans le testament du fondateur
susmentionné qu’il l’a construit, entre autres, pour servir d’«abri à tout
passant». C’est ce que les religieux ont essayé de mettre en acte durant
plus de trois siècles. En effet, ce qui distingue le couvent, outre sa position
géographique, comme nous avons déjà dit, c’est son ouverture à tous et son
hospitalité, à tel point qu’il est connu jusqu’à maintenant par le nom de «Al
Amer» (le Prospère).

Nous nous contentons de citer quelques exemples du 20ème siècle
qui mettent en évidence ce que nous venons de dire: Pendant la première
guerre mondiale (1918-1914), il a donné à boire et à manger, pour un temps
assez long, à des centaines de personnes, chrétiens et musulmans affamés,
qui se mettaient tous les jours en file pour prendre leurs parts; et tous se
rappellent la fameuse réponse du P. Général, Archimandrite Gabriel Nabaa,
au cellérier du couvent, quand il vint lui demander de renvoyer ces gens,
parce que les provisions du couvent sont sur le point de manquer, de leur
donner à manger: «Ou nous vivrons tous, ou nous mourrons tous». Il a
abrité aussi, pour plusieurs années, des centaines de réfugiés palestiniens,
suite à l’occupation israélienne en 1948. Il a fait de même avec les déplacés
de la ville de Damour (1976), et de quelques villages du Chouf (1983),
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pendant les évènements du Liban. Et jusqu’à nos jours, le couvent ne cesse
d’accueillir des gens de toutes les confessions.

Pour ce qui est de ses relations avec son entourage, ses responsables,
dès la fondation et jusqu’aux nos jours, ont pu nouer de bonnes relations
basées sur le respect réciproque avec les notables des villages et des villes
voisins, ainsi qu’avec les gens ordinaires; ceci se traduisait par des visites
dans certaines circonstances comme les fêtes, les deuils, etc. Parmi ces
notables, il y a la fameuse famille druze des Jounblat, et la fameuse famille
chiite de Al Zaïn, et plusieurs familles sunnites et chrétiennes.

Mais les relations du couvent dépassent les limites de sa région
pour s’ouvrir sur tout le pays, et le couvent tient une place considérable
aux yeux des autorités politiques et religieuses de toutes les confessions,
surtout parce qu’il est la résidence du Supérieur Général de l’Ordre.
Ce que nous venons de dire de l’esprit d’ouverture et d’accueil qui
imprègne la vie au couvent Saint-Sauveur s’applique aussi aux autres
couvents de l’Ordre presque tous implantés dans des régions mixtes.

b- École Saint-Sauveur: C’est une école secondaire fondée par
l’Ordre en 1828, à côté du couvent Saint-Sauveur, et dont les élèves et les
enseignants sont chrétiens et musulmans.

Pour ce qui est de sa vision du dialogue et de son expérience à ce
propos, elle est dans la ligne générale de l’Ordre et de son fondateur. Nous
nous contentons d’exposer ce que pense et fait son directeur depuis plus de
six ans, P. Abdo Raad, pour avoir une idée assez claire de sa longue marche
sur ce chemin. Il dit: «La vie ensemble et en dialogue, comme l’acceptation
et le respect de l’autre qui est divers, jaillissent de notre foi chrétienne et
de notre humanité, par suite elles ne sont pas pour nous facultatives, mais
un devoir. Il faut donc que nous éduquions à ce genre de vie et au dialogue
interreligieux et interculturel dans les écoles et partout ailleurs». C’est ce
qu’il a cherché et cherche encore de réaliser avec ses collaborateurs.

Voici, à titre d’exemple, ce qu’il a fait durant l’année académique
2014-2013, pour mettre en pratique ce en quoi il croit: Il a pris comme
devise pour cette année: «la dignité de l’homme», et il l’a mise en acte
à travers diverses activités, comme la célébration des fêtes religieuses
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respectives et leur explication pour en tirer les leçons qui intéressent tous;
par exemple, à l’occasion de la fête de l’Annonciation, Patronne de l’école,
qui est d’ailleurs devenue une fête nationale, il a invité des chefs religieux
chrétiens et musulmans qui ont prié ensemble et ont parlé du sens de la fête;
il a fait la même chose pour la fête de la naissance du Prophète Mahomet,
et la rencontre était sous le titre «ensemble pour l’amour et la paix»; et des
fêtes nationales et laïques: l’indépendance, le maître, la mère, l’enfant…;
par exemple, l’école a commémoré, le 2013/11/20, la convention des droits
de l’enfant, et a lancé un cri: «Non à la violence, non à la guerre. Oui à
la paix, oui à l’amour»; et à l’occasion de la fête nationale, elle a tenu, le
2013/11/21, une conférence à deux voix, un prêtre et un cheikh, sur le thème
«l’Indépendance et la dignité des enfants»; la concentration sur des thèmes
qui intéressent tous, comme l’environnement, la paix, la santé…; l’échange
des informations et des opinions pendant l’heure de religion chrétienne qui
est ouverte à tous…

Cependant, le P. Raad sent le manque d’un programme complet pour
une éducation interculturelle et interreligieuse qui aborde les questions du
pluralisme religieux, le contexte historique d’une société multiculturelle,
les valeurs communes à toutes les religions, le refus de la violence…
Cet esprit qui règne dans l’école Saint-Sauveur, règne aussi dans les
deux autres écoles de l’Ordre.

c - Foyer de la Providence: Fondé par l’Ordre en 1966 à Salhieh
(Est de Saïda). Il abrite un orphelinat, une école technique qui a pris pour
devise le dit du Pape Paul VI: «Le développement chemin de paix», «une
école spécialisée mosaïque» et un dispensaire, et dont les orphelins, les
étudiants, les enseignants, les médecins et les malades sont chrétiens et
musulmans, et mènent une vie pacifique basée sur le respect réciproque.
Le Foyer a accueilli aussi beaucoup de déplacés de toutes les
confessions pendant la guerre libanaise, et durant les invasions israéliennes
du Liban. De même il a joué et joue encore un rôle national au niveau de
la coexistence pacifique entre les différentes confessions et communautés
religieuses, et il est considéré comme une référence pour tout ce qui se
rattache à cette coexistence, vu l’ouverture et les opinions modérées de ses
responsables.
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d - Foyer de l’Amitié: Fondé par l’Ordre en 1979 à Zahlé (Est du
Liban): Il s’agit d’un orphelinat, d’une école technique et d’une école
hôtelière, dont aussi les orphelins, les étudiants et les enseignants sont
chrétiens et musulmans. Le Foyer joue dans la région de la Bekaa presque
le même rôle que joue le Foyer de la Providence au Sud du Liban, comme
référence et lieu de rencontre pour discuter du sujet de la coexistence
pacifique, et résoudre les problèmes qui y surgissent.

e - Centre de développement et de dialogue (CDD): C’est Mgr
Selim Ghazal b. s. (2011+), un des pionniers du dialogue islamo-chrétien,
ex-supérieur général de l’Ordre, et Président de la Commission épiscopale
pour le dialogue islamo-chrétien issue de l’Assemblée des Patriarches et des
Evêques Catholiques au Liban jusqu’à son décès, qui, après 40 ans de travail
dans le domaine du social, le fonda, avec un groupe de laïcs. Leur volonté
était de créer une dynamique sociale et culturelle au Liban Sud, ainsi que
dans d’autres régions libanaises. Le CDD commença ses activités culturelles
et sociales en 2001, fort de ses 12 années d’expérience au sein du Cercle de
Dialogue et de développement.
Ses objectifs:

- Créer un espace de dialogue et de rencontre entre les libanais;
- Participer à la constitution de valeurs patriotiques et humaines
communes à tous les libanais;
- Contribuer au développement harmonieux de l’Homme;
- Travailler sur le développement de la société, pour plus de justice
et d’équité.
Ses activités:
- Des cénacles, des conférences et des colloques;
- Des cercles de dialogue hebdomadaires autour de sujets divers;
- Un club pour les personnes âgées;
- Une salle d’informatique reliée à internet et des cours d’initiation;
-
Des prêts (à faibles taux d’intérêts), en collaboration avec
l’Association d’Entraide Professionnelle;
- Des prêts pour l’acquisition de logements (sans taux d’intérêts), en
collaboration avec le groupe américain Habitat;
- Des espaces d’accueil pluridisciplinaires.
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Le Centre possède une bibliothèque spécialisée dans les thèmes du
dialogue.

Mais à vrai dire, cette coexistence de l’Ordre avec les musulmans n’a
pas été toujours semée de fleurs, mais aussi d’épines. Nos religieux ainsi
que nos couvents et nos instituts ont payé cher le tribut de leur existence
dans des régions mixtes, d’ailleurs comme beaucoup de leurs concitoyens,
parce que le pluralisme religieux qui est en soi notre richesse, est en même
temps notre point faible, et l’une des portes par laquelle entre la politique,
dans le sens étroit du mot, pour réaliser ses buts, au détriment de la vie des
gens et de leur paix.
Nous terminons ce point par la citation de l’intervention de notre exsupérieur général, Archimandrite Jean Faraj, au Synode des Évêques pour
les Chrétiens du Moyen-Orient, tenu à Rome entre le 10 et le 24 octobre
2010. Elle résume et illustre la vision de l’Ordre et sa mission, sans oublier
le tribut payé.

Il dit: «Je me contente de vous transmettre notre petite expérience
dans l’Ordre Basilien du Saint-Sauveur, dont la Maison-Mère, vieille de
trois cents ans, se situe au Chouf (Liban), dans une région connue par
sa pluralité confessionnelle (Druzes, Musulmans et Chrétiens). Voici en
quelques mots les principes qui ont inspiré notre mission:
- Aimer: L’amour du prochain, bien que différent, nous a ouvert
beaucoup de portes fermées, et nous a garanti la continuité pendant
300 ans.
- Pardonner: Six fois dans notre histoire (,1845 ,1841 ,1792 ,1777
1985 ,1860), nous avons été pillés, saccagés, bombardés et
déplacés de nos couvents, de nos paroisses et de notre région. Plus
de 40 prêtres et religieux ont été martyrisés cruellement, [la 7ème
fois c’était en 2013, et cette fois-ci, notre couvent de Saint Serge à
Maaloula, en Syrie, dont l’église est du 4ème siècle, et les icônes
du 18ème, était sujet de destruction et de pillage]. Pardonner, en
outre, nous paraît la seule voie pour continuer et durer.

- Croire: Nous sommes les «Ambassadeurs du Christ» là où nous
sommes semés. Notre foi en Notre Seigneur nous enseigne à vivre,
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non pour nous-mêmes, mais pour les autres. Notre mission c’est
d’accepter l’autre, tel qu’il est, et surtout d’accepter la Croix qui
est le signe de notre salut.

- Témoigner: Le style de vie est plus éloquent que les discours. Les
gens, de toute nationalité et de toute religion, se sentent attirées
par les Saints. Ils viennent les prier et demander leur aide. Notre
couvent, tout comme les vôtres, constitue un lieu d’attraction
pour les gens qui cherchent la paix et l’intercession divine. Donc
l’exemple est la garantie de la réussite et de la continuité.

- Éduquer: Notre devoir principal est d’éduquer la nouvelle génération
à l’ouverture, à l’amour, à l’acceptation de l’autre, et, plus encore, à
aller au fond pour voir l’image de Dieu dans chaque être humain, et
à éduquer les jeunes à découvrir cette image en eux-mêmes et dans
les autres. Je pourrais même dire que nous avons été édifiés par
quelques-uns de nos frères et sœurs d’autres religions: Ils nous ont
appris la fidélité, la générosité, le dévouement et le respect.

Je voudrai conclure en disant que, si l’Église du Proche-Orient vit
des situations très difficiles, dramatiques même, elle est privilégiée de
vivre le mystère de la Croix, participant ainsi aux souffrances du Christ,
qui la conduiront à la résurrection».

Conclusion:
Arrivant à la fin de cette intervention, et écoutant, tous les jours, les
nouvelles des fondamentalistes musulmans et leurs déclarations, et voyant
leurs invasions des territoires, et les massacres qu’ils commettent des gens
qui ne partagent pas leurs croyances ou leurs idéaux, nous sommes contraints
plus que jamais à poser la question de l’avenir du dialogue islamo-chrétien
au Moyen-Orient, en général, et au Liban, y compris l’Ordre Basilien du
Saint-Sauveur, en particulier. Est-ce que nous nous résignons à notre sort,
et par suite est-ce que nous disons adieu à une convivialité millénaire qui
a imprégné cette région d’un cachet spécial, disons même unique, et nous
laissons la place à ces gens qui n’ont rien à faire avec le vrai enseignement
de l’Islam et avec la civilisation? Certes non.
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L’État libanais doit continuer ses efforts pour maintenir la coexistence
pacifique entre toutes les composantes du pays, et chercher à être un État
fort, civil et garant des droits fondamentaux de ses citoyens, appuyé par les
Nations Unies qui doivent appliquer les résolutions du Conseil de Sécurité en
sa faveur, et empêcher les ingérences extérieures qui fomentent les troubles
et les divisions. Il doit veiller aussi à ce qu’il y ait une réforme profonde
au niveau éducationnel et au niveau des Mass-médias, surtout la télévision,
partant de l’élaboration des programmes adéquats par des pédagogues de
diverses tendances, qui promeuvent la coexistence et le dialogue, et mettent
en relief la spécificité, l’importance et le rôle d’un Liban pluriel, surtout dans
sa région. Et les libanais doivent avoir la volonté ferme de consolider les
liens sociaux entre eux pour sauvegarder l’entité libanaise, comme pays de
coexistence islamo-chrétienne, et nous aussi, comme Ordre religieux, nous
devons continuer à jouer notre rôle d’artisans de paix, d’ouverture et de
convivialité, sans jamais perdre l’espérance.
Mais ceci n’est pas suffisant, parce que le problème de la protection
du dialogue et de la convivialité ou de la coexistence est très compliqué,
et dépasse la capacité du Liban et des pays du Moyen-Orient à eux seuls,
et demande l’intervention de la communauté internationale, que ce soit
les Nations Unies, ou les grands pays, et sa contribution sérieuse, loin de
tout intérêt limité, que ce soit économique ou autre, pour mettre fin à tout
extrémisme fanatique qui élimine l’autre divers par la force des armes,
éliminant les raisons de son existence, et favorisant un climat qui aide
à ce que les valeurs, comme la justice, la paix, la dignité de l’homme, la
liberté religieuse, règnent sur notre monde, en commençant par trouver une
solution équitable au problème israélo-palestinien, sur la base de deux États
indépendants, pour aborder ensuite les autres problèmes.
Une fois tous les efforts réunis, et tous s’entraidant, la sauvegarde
d’une telle expérience si riche de convivialité interactive sera une mission
facile, et ce sera un gain pour toute l’humanité.
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تعيينات جديدة

ــباالتفاق مع �سيادة المطران �إبراهيم �إبراهيم ،تع ّين الأب �إبراهيم ح ّداد

كاهنًا لرع ّية ي�سوع الملك في تورنتو ــ كندا.
ــتع ّين الأب فادي الفحل كاهنًا لمزار الق ّدي�س جاورجيو�س ــ دير
الغزال ،وخاد ًما للرع ّية هناك وذلك باالتفاق مع �سيادة راعي الأبر�ش ّية.
التخ�ص�ص في مجال المو�سيقى
ــ�إنتقل الأب و�سيم الم ّر الى روما لمتابعة ّ
الكن�س ّية و�إدارة الجوقات.
ــباالتفاق مع رئي�س �أ�ساقفة ّ
عكا وحيفا والنا�صرة و�سائر الجليل �سيادة المطران
جورج بقعوني ،تع ّين الأب بول�س (مو ّفق) �أرملي كاهنًا لرعية حرفي�ش.
ــانتقل الأب عماد الحاج الى الأرا�ضي المق ّد�سة ليبد�أ خدمته الجديدة في
وين�ضم الى الجماعة الرهبان ّية هناك.
رعية حيفا
ّ
ــانتقل الأب مروان (�أفرام) قردوح الى مونتريال كندا ،كاهنًا لرع ّية
برو�سار.
الراعي ال�صالح في ّ
ــباالتفاق مع راعي الأبر�شية �سيادة المطران �إبراهيم �إبراهيم ،تع ّين الأب
�سمير �سركي�س كاهنًا في رع ّية الق ّدي�سين بطر�س وبول�س لمدينتي �أوتاوا
و Gatineauفي كندا.
ــ انتقل الأب �أغابيو�س �أبو �سعدى �إلى لبنان لمتابعة درا�سة الدكتوراه في
جامعة الروح القد�س ــ الك�سليك.
ــانتقل الأب حبيب خلف �إلى روما لمتابعة درا�سة الدكتوراه في جامعة
الالتران.
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�أخ��������ب��������ار ره����ب����ان���� َّي����ة

لقاء وطني وروحي في جدرا وت�أكيد على الوحدة الوطن ّية والعي�ش الم�شترك

ن ّظمت «جمع ّية الحكيم الخيريّة الإن�سان ّية» لقا ًء وطنيًّا وروحيًّا مم ّي ًزا تحت عنوان:
الخيري في مطعم
الرم�ضاني
«لقاء المح ّبة من �أجل لبنان�س ،وذلك خالل �إفطارها
ّ
ّ
«الأورا�س» على �ساحل بلدة جدرا ،وح�ضره الرئي�س العام للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية
الأر�شمندريت �أنطوان ديب ،حيث كانت له كلمة �أ ّكد فيها على «التالقي والمح ّبة
تعم البالد مثل هذه اللقاءات،
والتعاون بين جميع �أبناء الوطن لخدمة لبنان»� ،آم ًال �أن ّ
وخ�صو�صا في �شهر رم�ضان المبارك ،للخروج من الأزمات التي نتخ ّبط فيها جمي ًعا في
ً
وطننا الحبيب لبنان ،م�ش ّد ًدا على «الوحدة الوطن ّية الجامعة لأبناء الوطن للنهو�ض بلبنان».
بعده ُوزّعت الدروع على الم�شايخ والآباء ور�ؤ�ساء البلديّات والفاعل ّيات
وال�شخ�ص ّيات عربون مح ّبة وتقدير.
عيد النبي اليا�س في دير القمر وزحلة ور�شم ّيا

النبي اليا�س احتفل الرئي�س العام
ــ نهار الجمعة  18تموز  2014وبمنا�سبة عيد ّ
إلهي في كني�سة دير القمر ،يعاونه كاهن الرع ّية الأب نعمان قزحيا ،وفي
بالق ّدا�س ال ّ
العظة �شكر الرئي�س العا ّم الأب نعمان الذي ي�سير على درب �أبونا ب�شارة في الرعايا التي
خدمها والذي يتابع م�سيرة خدمة الرهبان ّية في الجبلّ .ثم تح ّدث عن �إيمان �إيل ّيا باهلل
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الحي ومن خالل هذا االيمان ا�ستطاع �أن يواجه ال�ش ّر ويك�سر الأ�صنام التي تبعد عن
ّ
الحي لأنّ الذي مع اهلل ال يمكن
الإله
الحقيقي ولذلك قُبلت تقدمته� .إنّه يحمل ا�سم �إيل ّيا ّ
ّ
�أن يموت ،ونحن علينا �أن نك�سر الأ�صنام التي تقف حاج ًزا بيننا وبين اهلل ،والتي �إن لم
ّ
نحطمها ال يمكن �أن نرى اهلل.
ــ في اليوم التالي ،احتفل الرئي�س العام بق ّدا�س العيد في دير مار اليا�س
المخ ّل�ص ّية في زحلة ،يعاونه لفيف من الكهنة وهم :الأب ن�ضال جبلي ،الأب عبداهلل
الحمديّة ،الأب جورج �إ�سكندر ،الأب �سمير �سركي�س ،الأب طالل تعلب ،الأب �سالم
فرح ،والأب ح ّنا كنعان .وبح�ضور مع ّلم االبتداء الأب المدبّر نبيل واكيم واالخوة
المبتدئين الى جانب ح�شد كبير من الم�ؤمنين .وفي العظة قال الأب العام« :فرح ٌة كبير ٌة
�أن �أكون بينكم لنحتفل بهذا العيد ،وفكري ي ّتجه لكاهن غادرنا بالج�سد ،المرحوم
الأب �إميل مو�سى بعد �أن خدم هذه الرع ّية وهو ي�شترك معنا ونحن نذكره اليوم كما
كان هو يذكر ّ
كل واحد منكم حين كان معنا»ّ .ثم �شكر الأبوين ن�ضال وح ّنا على
عملهما في الرع ّية ،وعاد الأب العام و�ش ّدد على �أهم ّية مو�ضوع الدعوات ال�سيما من
هذه الرع ّية رع ّية �أبونا ب�شارة �أبو مراد ،ودعا الجميع الى الت�ش ّبه بالنبي �إيل ّيا الذي التقى
الحي فقُبلت تقدمته ،هذا الإله الحي يغ ّير من الداخل ،فلقد قال للمخ ّلع «مغفورة
باهلل ّ
الحي و يطال الداخل،
لك خطاياك» ،و�أ�ضاف «التغيير
الحقيقي ي�أتي نتيجة اللقاء مع اهلل ّ
ّ
لأنّ الذي يتح ّرر من الداخل ،يتح ّرر من الخارج» .نحن نعمل كرهبان ّية في هذه الرع ّية
منذ مئات ال�سنين ولو لم يكن هناك كهنة ق ّدي�سون وعلمان ّيون ق ّدي�سون حملوا الر�سالة
لما ك ّنا اليوم في هذه الكني�سة ،فعلينا �أن نحمل هذه الأمانة وهذا الم�شعل بدون خوف
لأنّ الم�سيح يقول لنا اليوم« :قم احمل فرا�شك واذهب الى بيتك».
أخوي في
َع ِقب الق ّدا�س ا�ستقبال وتهاني العيد في �صالون الدير تاله ع�شاء � ّ
مطعم �أبو زيد جمع ّ
كل الآباء العاملين في زحلة.
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ــ �أ ّما الأحد  20ت ّموز الموافق يوم العيد فا�ستقبل دير ر�شم ّيا الأب العام الذي
احتفل �أي�ضً ا بق ّدا�س العيد ،يعاونه رئي�س الدير الأب جورج ميما�سي والآباء :نبيل واكيم،
جوزيف جبور� ،أنطوان �سعد ،بح�ضور الأب �أنطوان ق�سطنطين ،و�إخوة االكليريك ّية
الكبرى وجماعة االبتداء .في العظة قال الرئي�س العام�« :إ ّن الرهبانية م�ص ّممة ،و�إن �شاء
اهلل �سنرى �أ ّن �شيئًا ما قد تغ ّير في هذا الدير .ولذلك علينا �أن نعمل ون�ضع الغالي
والرخي�ص لكي يعود هذا الدير الى ما كان عليه و�أف�ضل مما كان عليه ،والذي قال
للمخلع «قم احمل فرا�شك واذهب الى بيتك» يقول لنا اليوم احملوا فرا�شكم واذهبوا
حي
الى بيتكم ،وبيتنا هو ر�سالتنا في هذا الوطن وفي هذا ال�شرق ،لي�س فقط مار اليا�س ّ
بل نحن �أي�ضً ا �أحياء وحياتنا يجب �أن تُترجم على الأر�ض يجب �أن نكون �شهو ًدا ،وال
�شهادة خارج الم�سيح .نحن اليوم نق ّدم �صعفنا وعاهاتنا مثل هذا المخ ّلع الذي �أتوا به
الحقيقي .وهذه هي ر�سالة
�أمام الم�سيح كي يح ّول الم�سيح هذا ال�ضعف ويعطينا ال�شفاء
ّ
بايمان ٍ
الكني�سة �أن تحمل عاهات �أبنائها �أمام الم�سيح ٍ
وقلب مفعم بالمح ّبة .والنبي
وثقة ٍ
�إيل ّيا الذي نع ّيد له اليوم حمل هذه الر�سالة ،ومار �شربل �أي�ضً ا ،الذي ي�صادف عيده اليوم،
ما يزال يحمل عاهات ّ
كل من يتق ّدم �إليه �أمام الم�سيح».
الرئي�س العا ّم يجول على فاعل ّيات الإقليم مه ّنئًا بعيد الفطر

بحلول عيد الفطر يوم االثنين  28تموز  ،2014جال الرئي�س العا ّم للرهبان ّية
البا�سيل ّية المخ ّل�ص ّية ،الأر�شمندريت �أنطوان ديب ،مع النائب العا ّم الأب عبدو رعد
والأب �شربل را�شد ،على فاعل ّيات �إقليم الخ ّروب للتهنئة بعيد الفطر ال�سعيد .وت�ض ّمنت
ال�شمالي
الحجار ،رئي�س اتحاد بلديّات �إقليم الخ ّروب
الجولة ك ًّال من :النائب مح ّمد ّ
ّ
الرائد المتقاعد محمد بهيج من�صور ،النائب عالء الدين ت ّرو ،رئي�س مجل�س محافظة
الجماعة الإ�سالم ّية في جبل لبنان المهند�س مح ّمد ق ّداح ،وختم الوفد جولته بزيارة
الداخلي اللواء �إبراهيم ب�صبو�ص في بلدته داريا .و�ص ّرح الأب
المدير العا ّم لقوى الأمن
ّ
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العا ّم فقال« :جئنا ٍ
كوفد من دير المخ ّل�ص والرهبان ّية المخ ّل�ص ّية لتقديم التهنئة بعيد
محج لنا جمي ًعا ،وعيد الفطر هو عيدنا،
الفطر ،لإخوتنا في الإقليم ،فدير المخ ّل�ص هو ٌّ
خ�صو�صا في هذه الظروف ال�صعبة
كما �أنّ �أعيادنا هي �أعيادكم ،فهذا ما يجمعنا جمي ًعا،
ً
والدقيقة التي تع�صف بالبالد» .و�أ�ضاف�« :إنّ الأ�صالة الموجودة في الإقليم ال مثيل لها،
على الرغم من عمل ّيات القتل والإجرام التي تدور حولنا ،من غزة الى العراق ومعظم
الدول العربية ،ف�أعتقد �أنّ التجربة التي ع�شناها من خالل الحرب الأهل ّية ،لن نقع فيها
مج ّد ًدا ،ف�شحيم ودير المخ ّل�ص وقرى وبلدات الإقليم �أجمل منارة لكي يلتقي فيها
المتناحرون ،فهذا هو الإن�سان وهذا هو العيد ،و�إنّنا ن�أمل عي ًدا مبار ًكا لأخوتنا الم�سلمين
و�أن ال يكون هناك من يتك ّلم با�سم الم�سلمين� ،أو يعطي �صورة خاطئة عن الإ�سالم،
غريبة عن عالمنا جمي ًعا».
الرب 2014
عيد ّ

ع�ش ّية الخام�س من �آب � ،2014إحتفل دير المخ ّل�ص كعادته ب�صالة غروب عيد
إلهي ورتبة تبريك الخبزات ،تر�أّ�سها الرئي�س العا ّم ،بح�ضور الأب نزيه حايك
التج ّلي ال ّ
ممث ًال الأب العا ّم لجمع ّية الآباء البول�س ّيين ،والآباء المدبّرين ولفيف من �أبناء ب .م ،.الى
جانب ح�شد من الم�ؤمنين.
ويوم العيد �أُقيمت �صالة ال�سحر االحتفال ّية وبعدها الق ّدا�س الأ ّول الذي احتفل
به رئي�س دير المخ ّل�ص الأب �سليمان جرجورة ،وعند الحادية ع�شرة ،وبح�ضور ال�سادة
المطارنة� :إيلي ح ّداد ،اليا�س ّن�صار� ،إبراهيم �إبراهيم و�إدوار �ضاهر ،والرئي�سة العا ّمة الأ ّم
منى وازن ،الى جانب ح�شد من الرهبان والراهبات والم�ؤمنين ،تر�أّ�س الأب العا ّم
االحتفالي ،يعاونه جمهرة من الكهنة وهم :عبدو رعد ،نبيل واكيم ،جوزيف
الق ّدا�س
ّ
جبور ،جوزيف واكيم� ،أنطوان رزق ،جو توما�س والري تومن ّلي (قاد َمين من �أميركا)،
طوني ح ّداد ،جورج ميما�سي� ،أنطوان ق�سطنطين ،طالل تعلب ،نداء ابراهيم وحبيب
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توجه الرئي�س العا ّم الى الح�ضور بكلمة روح ّية من وحي العيد ،ومن
خلف .وفي العظة ّ
�شارحا ب�إ�سهاب معاني التج ّلي وم�شي ًرا الى �أ ّن ما
وحي الم�ستج ّدات الأمن ّية في لبنان ً
عا�شته الكني�سة ،وما نعي�شه اليوم في لبنان و�سوريا والعراق والأر�ض المق ّد�سة هو �أكبر
دليل على �صدق كالم ال�س ّيد الم�سيح الذي تح ّدث عن المخاطر التي تنتظره وعن �آالمه
وموت تالميذه والتجارب القا�سية التي لحقت بهم في هذه الحياة .ور�أى الأب العام �أ ّن
«العالم اليوم ال يحتاج الى مع ّلمين ،بل الى �شهود و�شهداء عا�شوا التج ّلي» ،معتب ًرا �أ ّن
«الق ّوة الوحيدة التي ت�ستطيع �أن تح ّولنا وتجعلنا نتج ّلى هي ق ّوة ال�صالة التي ن�ست�سلم بها
ك ّليًّا هلل لأنّه وحده يغ ّيرنا ،بق ّوة اال�ست�سالم هلل واليدين مفتوحتين ال بقوة ال�سالح وال
بقوانا الذات ّية» .خالل الق ّدا�س �ألب�س الأب العا ّم ثوب االبتداء لأربعة من الطلبة ،هم :الأب
�أنطوان ّلطوف من بلدة عاليه� ،إيل ّيا دورة من طرطو�س ،عامر ديب من ال�شام و�شربل
الر�سمي
يو�سف من درب ال�سيم .بعد الق ّدا�س تق ّبل الأب العا ّم التهاني في ال�صالون
ّ
وبعدها الغداء على مائدة الدير وفي ملعب المدر�سة ّ
لكل الم�شاركين في العيد .وعند
ال�ساعة ال�ساد�سة م�سا ًء احتفل الق ّيم العا ّم الأب �أنطوان �سعد بالق ّدا�س الثالث.
غروب ور�سيتال عيد االنتقال في دير ال�سيدة

م�ساء الخمي�س � 14آب  ،2014بمنا�سبة عيد انتقال ال�س ّيدة العذراء �شفيعة دير
�صي)ّ ،تم االحتفال ب�صالة الغروب برئا�سة الأب
ال�س ّيدة (بيت االبتداء
الرهباني المخ ّل ّ
ّ
العام وجمهور من الآباء والإخوة وجمع من الم�ؤمنين .بعد ال�صالة �أحيت الفرقة
ألي�سا مد ّور
المو�سيق ّية « »Crescendoبقيادة الأ�ستاذ فادي مد ّور و�إن�شاد المرنّمة � ّ
ر�سيتا ًال مريميًّا بعنوان «الخليقة تن�شدك مج ًدا هلل يا مريم».
نذور رهبان ّية جديدة

إلهي في
الجمعة � 15آب عيد �س ّيدة االنتقال ،احتفل الرئي�س العا ّم بالق ّدا�س ال ّ
كني�سة دير �س ّيدة االنتقال لالبتداء ،وفي خالله تق ّبل النذور الرهبان ّية الم�ؤ ّقتة للإخوة
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الثالثة �سليمان ك�شا�شة من بلدة ع ّميق البقاع الغربي وروني ح ّداد من بلدة عانا البقاع
الغربي ،وجورج عنتر من دم�شق .عاون الرئي�س العا ّم ،الأب المدبر وم ّعلم االبتداء نبيل
واكيم والآباء� :سليمان جرجورة رئي�س دير المخ ّل�ص� ،سليمان �أبو زيد وجيلبير وردة.
بح�ضور جمهور الآباء والإخوة وذوي الناذرين الجدد وبع�ض الأ�صدقاء .بعد الإنجيل
تتم من خالل
�ألقى الرئي�س العا ّم عظة تناول فيها النذر
الرهباني على �أنّه والدة جديدة ّ
ّ
�إخالء الذات على مثال ال�س ّيد الم�سيح الذي �أخلى ذاته �آخ ًذا �صورة ٍ
عبد و�صار طائ ًعا
ح ّتى الموت موت ال�صليب لذلك رفعه اهلل .و�أ�ضاف ،علينا �أن نُخلي ذواتنا لكي نمتلئ
من حياة اهلل ولكي ن ّتحد بالم�سيح على مثال مريم التي جل�ست عند قدمي ي�سوع لت�سمع
كالمه .الحياة الرهبان ّية قبل ّ
كل �شيء هي �سماع كلمة اهلل والعمل بموجب هذه الكلمة.
توجه بكلمة �شكر الى الأهل الذين �أعطونا هذه الدعوات ،لأ ّن الثمار ت�أتي
وفي الختام ّ
من العائلة ّ
وكل دعوة �أ�سا�سها العائلةّ .ثم �شكر الأب المع ّلم الذي عمل ك�أخ وكمر�شد
وك�صديق له�ؤالء الرهبان الجدد ،و�شكر المخ ّل�ص الذي ير�سل لنا الدعوات ،لذلك
يجب �أن ال نخاف �إن ك ّنا نعي�ش بح�سب م�شيئته ،لأ ّن اهلل في و�سط الرهبان ّية فلن تتزعزع.
توجه الجميع الى الع�شاء في �ساحة الدير� .ألف مبروك للإخوة �سليمان
بعد الق ّدا�س ّ
وروني وجورج.
الف�ضي للرئي�س العا ّم
الكهنوتي
ق ّدا�س وترويقة بمنا�سبة اليوبيل
ّ
ّ

ال�صباحي نهار
الف�ضي احتفل الرئي�س العا ّم بالق ّدا�س
الكهنوتي
بمنا�سبة يوبيله
ّ
ّ
ّ
ال�سبت � 30آب  ،2014عاونه الآباء :عبدو رعد ،نبيل واكيم� ،سليمان جرجورة� ،أنطوان
�سعد ،ح ّنا نخّ ول� ،أنطوان ق�سطنطين و�أنطوان ّلطوف .بح�ضور عدد من الرهبان الذين
�أتوا من بعيد ومن قريب لم�شاركة الرئي�س العا ّم بالمنا�سبة .تال الق ّدا�س ترويقة رهبان ّية
وقطع قالب الحلوى ّثم �ألقى الأب حبيب خلف تاريخً ا �شعريًّا ليوبيل الأب العا ّم
�صي:
الف�ضي من نظم الأب �سمعان ن�صر المخ ّل ّ
الكهنوتي ّ
ّ
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�أنطو ُن ديب كاهن اهلل العلي
ورئي�س ِ
رهبنة المخ ّل�ص بل � ٌأب
ُ
		
خم�س وع�شرون انق�ضت من
ٌ
		
بيوبيل بدا
رهبانه احتفلوا ٍ
ودعوا له ب�سنى المخ ّل�ص غام ًرا
ومع الجميع دعا ال�صديق م�ؤرخً ا
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جعل َ
َ
النجاح �سبيال
الن�شاط الى ِ
ال�صليب الى القلوب دليال
حمل
َ
ٍ
كهنوت غدا لحياته �إكليال
عمر
حب اهلل �ضا َء جميال
كمنار ّ
عم ًرا تق ّد َ�س تاب ًعا �إنجيال
ُ
حال الحياة بكم غدت يوبيال
59 1404 62 450 39
�صي
الأب �سمعان ن�صر المخ ّل ّ

ال�سنوي الأ ّول لمنا�سبة عيد الق ّدي�سة تقال ـ ـ عين الجوزة
حفل الع�شاء
ّ

برعاية وح�ضور الأر�شمندريت �أنطوان ديب الرئي�س العا ّم للرهبان ّية البا�سيل ّية
المخ ّل�ص ّية وبدعوة من رئي�س و�آباء دير الق ّدي�سة تقال ــ عين الجوزة� ،أُقيم حفل الع�شاء
ال�سنوي الأ ّول في مطعم �شاليه دي الك يوم ال�سبت � 6أيلول  2014وذلك بح�ضور
ّ
�سيادة المطران ع�صام يوح ّنا دروي�ش ،نائب رئي�س مجل�س النواب ال�سابق �إيلي الفرزلي،
النائب ال�سابق ح�سن يعقوب ،جمهور من الآباء وح�شد كبير من الفعال ّيات وال�شخ�ص ّيات
رب
والمدع ّوين من منطقة البقاع الغربي والجوار .افتُتح الحفل بترنيمة «خ ّل�ص يا ّ
�شعبك» وبركة راعي الأبر�ش ّية ّثم تتالت كلمات ّ
غ�سان
كل من الأب �سالم فرح وال�سيد ّ
رحب فيها
حجار .وبدوره �ألقى رئي�س الدير الأب عبداهلل الحمديّة كلمة من القلب ّ
ّ
بالح�ضور مهن ًئا �إيّاهم بالعيد .واختتم الرئي�س العا ّم بكلمة ،هذا �أبرز ما ورد فيها:
«�أيّها الإخوة والأخوات الأح ّباء
�إنّنا نلتقي اليوم م ًعا في ربوع هذا الدير المبارك ،دير الق ّدي�سة تقال �أولى ال�شهيدات
لن�شهد بدورنا �أنّنا في هذه المنطقة العزيزة والغالية من لبنان مث ًال ومثا ًال للعي�ش الواحد
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واالنفتاح والأخ ّوة .في هذه الظروف ال�صعبة التي يعي�شها وطننا والجوار ونت�ساءل جميعنا
كيف نواجه هذه التح ّديات وهذا الإجرام الذي يحيط بنا يمينًا و�شما ًال .ال�سبيل الوحيد
هو االلتفاف حول بع�ضنا البع�ض ففي وحدتنا خال�صنا ،لأ ّن ّ
كل بيت ينق�سم على نف�سه
اللبناني والعائلة اللبنان ّية ،ال بل نحن البيت
يخرب .في هذه المنطقة نحن رمز البيت
ّ
االن�ساني والعائلة الإن�سان ّية ،ور�سالة هذا الدير وغاية وجوده� ،أن يكون نقطة ٍ
تالق بين
ّ
�أفراد هذه العائلة كا ّفة� .إنّه في خدمة �أبناء المنطقة ،ن�سهر عليه كما �أنتم ت�سهرون.
�إنّ هدفنا منذ اليوم الأ ّول في م�س�ؤول ّيتنا الرهبان ّية ،هو �إحياء جميع �أديارنا
وخا�صة في الأطراف ومن �أولويّاتنا كان �إنعا�ش هذا الدير لأنّه �شهادة ح ّية
ومراكزنا ّ
للتاريخ الم�شترك بين الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية وهذه المنطقة الغالية على قلبنا جمي ًعا.
و�أعتقد �أنّ ّ
الكل بد�أ يلم�س التغ ّير الحا�صل.
�أ�شكر رئي�س هذا الدير والآباء العاملين فيه على ما �أنجزوه خالل هذه ال�سنة
وعلى االنفتاح والتوا�صل مع �أبناء هذه المنطقة و�أ�شكركم جمي ًعا على مح ّبتكم
والتفافكم حول هذا الدير و�أه ّنئكم على الروح العائل ّية التي تتح ّلون بها و�أج ّدد وعدي
الذي قلته لكم منذ �سنة �أنّ الرهبان ّية لن توفّر جه ًدا لو�ضع �إمكان ّياتها في خدمتكم
جمي ًعاّ .
وكل عام و�أنتم بخير».
عيد ال�صليب في جعيتا

�ضمن احتفالت عيد ال�صليب في جعيتا وبدعوة من كاهن رع ّية ال�صليب ،الأب
اليا�س �صليبا ،احتفل الرئي�س العام بق ّدا�س العيد ،م�ساء ال�سبت � 13أيلول  ،2014ورفع
اللبناني ،عاونه الآباء :جوزيف جبور� ،أنطوان �سعد ،يو�سف
الذبيحة على ن ّية الجي�ش
ّ
ن�صر ،اليا�س مايو� ،شارلي ناكوز و�شربل را�شد .بح�ضور العميد �أنطوان جريج ممث ًال
قائد الجي�ش العماد جان قهوجي ،الى جانب ح�شد كبير من الم�ؤمنين .بعد الإنجيل
�ألقى الرئي�س العا ّم عظة من وحي العيد ومن وحي الأحداث الم�ؤلمة التي يعي�شها لبنان،
44

و�ش ّدد على �أه ّمية حمل ال�صليب مع الم�صلوب لأ ّن الم�سيح الم�صلوب هو الذي يعطي
الحقيقي لحكمة ال�صليب وك ّلما الت�صقنا بال�صليب وبالم�سيح ك ّلما كانت لدينا
المعنى
ّ
�ضمانة �أكيدة باالنت�صار والغلبة والقيامة .و�شكر الأب العا ّم كاهني الرع ّية ال�سابق الأب
يو�سف ن�صر والحالي الأب اليا�س �صليبا ،وه ّن�أ الجميع بالعيد .بعد الق ّدا�س بارك
الرئي�س العام القرابين و ُدعي الجميع الى الع�شاء القروي الذي تخ ّلله �إ�شعال النار
وعرو�ض ترفيه ّية لل�صغار من تنظيم �أبناء الرع ّية .في الختام ق ّدم الرئي�س العام وكاهن
اللبناني.
الرع ّية در ًعا تذكاريًّا للعميد �أنطوان جريج عربون �شكر ووفاء للجي�ش
ّ
زيارة �إلى �سور ّيا
ّ�صي
بقلم النائب العا ّم الأب عبدو رعد المخل ّ

الثالثي الم�ؤلّف
ال�ساعة الخام�سة �صباح الثاني والع�شرين من �أيلول انطلق الوفد ّ
من الرئي�س العام الأر�شمندريت �أنطوان ديب ،النائب العام الأب عبدو رعد والأب
نقوال �صغبيني .الوجهة� :سوريا ،وبالتحديد دم�شق ومعلوال .الهدف :زيارة ت�ضامن
ّ
واطالع على الأو�ضاع.
العربي وما يجري
في الطريق ،تناول الحديث بداية ف�صل الخريف ،فالخريف ّ
في ال�شرق من م�آ�س.
و�صلنا �إلى دم�شق ،باب توما� ،إلى بيت الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ،بيت �أفتيمو�س
ال�صيفي م� ّؤ�س�س الرهبان ّية ،الذي تح ّول �إلى مالذ لت�سع عائالت معلول ّية ي�أملن العودة
ّ
بيوتهن� .إ�ستقبلنا الأب توفيق عيد بب�سمة عري�ضة و�شاي �ساخن .تناول الحديث
�إلى
ّ
حاج ّيات النا�س وبيع الأرا�ضي ٍّ
كحل يلج�أ �إليه النازحون ال �س ّيما الم�سيح ّيين ل�س ّد
حاجاتهم ،والأو�ضاع الأمن ّية واالقت�صاديّة المتر ّدية .فال�صواريخ ت�سقط على الأبرياء في
�أنحاء المدينة ك ّلها ال �س ّيما في باب توما والق�صاع حيث مدار�سنا وكنائ�سنا ،وقد �أ�صيبت
مرات عدة بطريرك ّيتنا وكني�سة الق ّدي�س كيرلّ�س وعدد من الكنائ�س.
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من دم�شق انتقلنا �إلى معلوال �سالكين طريق دم�شق معلوال وعلى �ضفافها
المناطق ال�ساخنة مثل حر�ستا وجوبر ودوما وعذرا وبرزة ومعرونة ...فالحظنا �أنّ عدد
الط ّيارات فوقنا �أكثر من عدد ال�س ّيارات �إلى جانبنا .فالطريق �شبه خالية من ال�س ّيارات،
والطيران يق�صف عد ًدا من القرى ويت�صاعد الدخان وتُ�سمع �أ�صوات المدافع
والر�شّ ا�شات� .شيء يدعو �إلى الخوف والي�أ�س.
وما يدعو �إلى الي�أ�س بالأكثر �أ ّن تلك المح ّالت الكبيرة والأبنية الجديدة
ومعار�ض ال�س ّيارات والمطاعم التي كانت قبل �سنوات مرت ًعا للنا�س من ّ
كل حدب
و�صوب ،لم يعد فيها بناء واحد �صالح لال�ستعمال .وال �أُغالي بهذا �أب ًدا ،فعلى طول
الأوت�ستراد لم �أر بنا ًء واح ًدا قائ ًما كما كان .دما ٌر يرافقك طول الطريقّ ،
ومحلت خالية
من الب�شر ممتلئة ركا ًما ،ومن يدري قد يكون تحته جثث و�أ�شالء.
و�صلنا �إلى معلوال وق�صدنا حا ًال دير الق ّدي�سين �سرجيو�س وباخو�س (دير مار
�سركي�س) .هناك كانت ال�صدمة .فال�صور والأفالم التي و�صلت �إلينا �سابقًا ال تع ّبر بما
أثري،
يكفي عن الم�أ�ساة .ما نراه على �أر�ض الواقع من خراب ودمار لدير
تاريخي � ّ
ّ
والإيقونات والآثار التي ُ�سرقت تزرع في النفو�س الح�سرة والخيبة والأ�سف على ما
ي�شع بالأنوار ويت�ألّق بالزوار من ّ
كل العالم ،ف�إذ به
�آلت �إليه حال هذا الدير الذي كان ّ
اليوم يبكي دمو ًعا وينزف دماء.
ّثم قمنا بجولة في معلوال لنرى كيف �أ ّن الكنائ�س والجوامع والمنازل ك ّلها
م�صابة بنار الحرب ،ونفو�س المواطنين م�صابة بالأ�سى و�سعير الطائف ّية البغ�ضاء التي
خ ّلفتها هذه الحرب ،ال �س ّيما و�أنّ هناك عدد من ال�ضحايا الأبرياء ،وعدد من
المخطوفين ما زال م�صيرهم مجه ً
وال .نعم الحرب ال ترحم �أح ًدا .ووجدنا عد ًدا من
ال�شباب يقيمون بع�ض نقاط وحواجز �أمن ّية من �أجل حماية البلدة مع بع�ض القوى
الأمن ّية .كما وجدنا عد ًدا قلي ًال من النا�س يتفقّدون منازلهم و�شرحوا لنا �أ ّن الحاجة
الأ�سا�س ّية حال ّيًا هي للبُنى التحت ّية للكهرباء والمياه والفرن والد ّكان ...ولإعادة ترميم
المنازل لي�ستطيع العائدون ال�سكن فيها ،ال �س ّيما و�أن معلوال بلدة جبل ّية �شتا�ؤها قار�س.
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في دم�شق زرنا �آباء كني�سة الق ّدي�س كيرل�س :الأب جوزيف الجين ،الأب جورج
ع ّبود والأب طوني �أبو ع ّراج ّ
واطلعنا على الأ�ضرار التي لحقت ببيت الرع ّية من جراء
الق�صف والتفجيرات ،و�شعرنا بمعاناة �آبائنا و�أهلنا هناك ،الذين ق ّدروا هذه الزيارة
ورحبوا بنا وا�ستبقَونا �إلى مائدة الغداء .كما زرنا المطران جوزف عب�سي في
الت�ضامن ّية ّ
البطريرك ّية وغبطة البطريرك غريغوريو�س الثالث الذي �أعلن �شهر �صالة من �أجل
ال�سالم في �سوريا.
«مهم» ل�شراء البرازق،
وفي طريق العودة من دم�شق ،دخلنا �إلى محل حلويات ّ
فلم نجد برازق مع الف�ستق .وعلى ال�س�ؤال �أجاب البائع �أ�صبح كيلو الف�ستق ب 5000
ل� .س ،.ولم يعد هناك �أحد يقدر �أن ي�شتري ب�أ�سعار مرتفعة .فكان جوابه مع ّب ًرا عن
االقت�صادي الم�ؤلم.
الو�ضع
ّ
ولدى و�صولنا �إلى لبنان كان القرار الأ ّول تكليف رئي�س دير مار �سركي�س لعمل
ما يلزم لدرء الأ�ضرار عن الدير ،والقرار الثاني ي�شبهه متابعة م�ساعدة النا�س بما هو
ممكن من �أجل العودة.
لن�صل جمي ًعا ولنعمل جاهدين ّ
ّ
كل ما بو�سعنا ،من �أجل عودة ال�سالم �إلى �شرقنا.
زيارة الأب العا ّم الى الأرا�ضي المق ّد�سة

قام الرئي�س العام للرهبانية البا�سيلية المخ ّل�ص ّية الأر�شمندريت �أنطوان ديب بزيارته
الر�سم ّية الثانية الى الأرا�ضي المقدّ�سة يرافقه الأب �سمير �سركي�س وذلك من 2014/9/26
ح ّتى  .2014/10/3وكانت �إقامته في مطران ّية الروم الكاثوليك في حيفا .وكان له ،عالوة
على اللقاءات الإداريّة والمال ّية ،العديد من االجتماعات الرهبان ّية مع الآباء المخ ّل�ص ّيين.
ـ ـ ال�سبت ُ :2014 /9 /27عقد اجتماع بين الأب العا ّم و�سيادة المطران جورج
بقعوني الك ّلي الوقار .و ُظه ًرا تناول الغذاء مع الآباء المخ ّل�ص ّيين لمنا�سبة الذكرى الثانية
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ع�شرة ل�سيامة الأب �أغابيو�س �أبو �سعدى الكهنوت ّية .وبعد الظهر قام بزيارة الأب �سمير
روحانا في منزله في ع�سفيا لتعزيته بوفاة والده.
ـ ـ الأحد في  :2014/9/28احتفل الأب العا ّم بالذبيحة الإله ّية ال�ساعة ال�سابعة
م�سا ًء في كاتدرائ ّية مار اليا�س في حيفا مع الآباء المخ ّل�ص ّيين.
ـ ـ الإثنين في  :2014/9/29عقد الأب العا ّم لقاء مع �صاحب ال�سيادة المطران
يو�سف جول زريعي في بطريرك ّية الروم الكاثوليك في القد�س ،تالها تناول الغذاء مع
�سيادته في البطريرك ّية .بعد الظهر التقى الأب العام بالأب �سهيل فاخوري في بيت �ساحور.
ـ ـ الثالثاء في  :2014/9/30التقى الأب العا ّم بالآباء :بول�س (موفّق) �أرملي،
�شارل ديب و�أنطونيو�س (كريم) خوري في حيفا .وبعد الظهر ت ّمت زيارة الأب فوزي
خوري في ع�سفيا ،وم�سا ًء ل ّبى الأب العا ّم دعوة �إلى الع�شاء مع �سيادة المطران جورج
بقعوني في ع�سفيا عند الخوري �إميل روحانا بم�شاركة الآباء المخ ّل�ص ّيين.
ـ ـ الأربعاء في  :2014 /10/1ا�ست�ضاف المطران جورج بقعوني الأب العا ّم
على م�أدبة غذاء مع الآباء المخ ّل�ص ّيين في المطران ّية.
خالل هذه الزيارة عقد الأب العام اجتما ًعا مع محامي ومحا�سب الرهبان ّية
بح�ضور الأب �أغابيو�س �أبو �سعدى ،لدر�س �أو�ضاع الرهبان ّية في حيفا .كما عقد اجتما ًعا
في بيت �ساحور مع محامي الرهبان ّية وال�س ّيد �أبو �سعدى لدار�سة التخطيط الذي يطال
�أر�ض الرهبان ّية في بيت لحم .وفي القد�س عقد الأب العام اجتما ًعا مع المهند�س اليا�س
عكاوي ،بح�ضور الأب �أغابيو�س �أبو �سعدى لدر�س و�ضع �أر�ض النا�صرة.
م�سيرة عيلة �أبونا ب�شارة ال�سنو ّية

نظمت «عيلة �أبونا ب�شارة» م�سيرتها ال�سنويّة ،وذلك نهار ال�سبت  4ت�شرين الأ ّول
 ،2014من دير الراهبات المخ ّل�ص ّيات الى دير المخ ّل�ص ،بم�شاركة كثيفة من الم�ؤمنين
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بالإ�ضافة الى جمهور من الراهبات والرهبان والكهنة ،وفي كني�سة الدير تر�أّ�س الأب
إلهي يعاونه الآباء :عبدو رعد ،جهاد فرن�سي�س ،اليا�س مايو ،جيلبير
العا ّم الق ّدا�س ال ّ
وردة� ،سليمان جرجورة� ،أنطوان لطوف و�أيّوب ال�سعيد .في العظة ه ّن أ� الأب العام عيلة
تحل بركة �أبونا ب�شارة على ّ
�أبونا ب�شارة بعيدها ال�ساد�س متمنيًا لها دوام ال�سنين و�أن ّ
كل
بالرب في «حادثة
فرد من �أفرادهاّ .ثم ربط بين �شخ�ص ّية بطر�س الذي تح ّول بعد لقائه ّ
للرب« :ابتعد ع ّني لأنّي رجل خاطىء» ،عرف
ال�صيد
العجائبي» ،وخ ّر على وجهه قائ ًال ّ
ّ
بطر�س �أنّ ّ
الرب ،و�أنّه ال ب ّد
كل ما عمله بقواه وتعب به طوال الليل �سيف�شل بدون ّ
للم�سيح �أن يقود �سفينته (الكني�سة) .و�أبونا ب�شارة كان يق�ضي الليل ك ّله في الكني�سة
الرب ،لأ ّن اهلل
�ساج ًدا وعند الفجر كان يُلقي �شباكه مثل بطر�س ،ليجذب النفو�س الى ّ
دعاه ليكون �ص ّياد ب�شر مثلما دعا بطر�س .هذا اللقاء باهلل هو الذي ح ّول �أبونا ب�شارة
وهو يح ّولنا بدورنا فك ّلما اقتربنا من النور نرى خطيئتنا ،نتح ّول ونح ّول الآخرين،
وك ّلما ابتعدنا عن النور ن�صبح في الظلمة وال نعود نم ّيز خطيئتنا .و�أ�ضاف الأب العام:
�أ ّما في م�س�ألة تطويب �أبونا ب�شارة ،فنترك الوقت هلل الذي يح ّدد الزمان والمكان .ال
يجب �أن نقلق لأ ّن �أعاجيب �أبونا ب�شارة كثيرة ،فيبقى �أن ننتظر ،ع�سانا ك ّلنا ننال ب�شفاعته
النِّعم التي جئنا نطلبها .وفي الختام �شكر الرئي�س العا ّم الح�ضور و«عيلة �أبونا ب�شارة»
التي ّنظمت هذه الم�سيرة وتلفزيون تلي لوميار و« ،»T.V. Charityوالقوى الأمن ّية التي
واكبت الم�سيرة والتي ت�سهر على �أمن ّ
خا�صة في هذه الظروف ال�صعبة .تال
كل لبنانّ ،
وحملت ال�شموع في زيّاح نحو �ضريح �أبونا ب�شارة.
الق ّدا�س رتبة تبريك القرابين ُ
ق ّدا�س ونياحة على ن ّية الأب مي�شال �سيدة في دير المخ ّل�ص

إلهي في كني�سة دير
الأحد  5ت�شرين الأ ّول  ،2014احتفل الأب العام بالق ّدا�س ال ّ
�صي ،عاونه في الق ّدا�س الآباء:
المخ ّل�ص ،لراحة نف�س الأب مي�شال �سيدة الراهب المخ ّل ّ
نبيل واكيم� ،سليمان جرجورة� ،أنطوان �سعد واليا�س مايو .بح�ضور �أهل و�أقارب الأب
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مي�شال وح�شد من الم�ؤمنين .وفي العظة قال الأب العا ّم« :في هذا اليوم المبا َرك ،يوم
راهب ومك َّر ٍ�س كان في عداد �أبناء هذه الرهبان ّية
القيامة نجتمع �سويّة لن�شكر اهلل على ٍ
التي خدمها وحملها في قلبه حيثما كان ،وهو الأب الحبيب مي�شال �سيدة».
الحي» ،وبمعنى �آخر
في ر�سالة اليوم يقول لنا الق ّدي�س بول�س «�أنتم هيكل اهلل ّ
ع�شت معه ع�شر �سنوات تقريبًا في كندا ،كان يعي
عرفت �إن�سانًا ُ
�أنتم م�سكن اهلل .و�أنا ُ
دائ ًما هذه الحقيقة الم�سيح ّية والرهبان ّية والكهنوت ّية ،لأنّه َمن كان اهلل �ساكنًا فيه يجب �أن
يكون رج ًال م ّتح ًدا باهلل دائ ًما ّ
وكل ما يعمله مع النا�س هو انعكا�س لح�ضور اهلل فيه.
«�إن �أحببتم من يحبكم ف� ّأي ف�ضل لكم ،و�إن �أح�سنتم الى المح�سنين �إليكم ف� ّأي
ال�سماوي رحيم»� .إذا ع�شنا هذه القيم نكون
ف�ضل لكم»« ،كونوا رحماء كما �أنّ �أباكم
ّ
على الطريق التي ر�سمها ي�سوع الم�سيح .والأب مي�شال �سيدة طيلة خدمته� ،إن في لبنان
�أو في الأرا�ضي المق ّد�سة �أو في كندا م ّدة � 40سنة ،كان دائ ًما يحمل رهبان ّيته في
المجتمع الذي خدمه ،حمل الدير الى عالم الرع ّية ،خدمته لم تكن منفردة فحيث خدم
وعا�ش كان دائ ًما في الجماعة الرهبان ّية .وهذا الكاهن الجليل الذي �أعطى الكثير من
حياته كان ه ّمه الوحيد �أن يزرع المح ّبة في النفو�س� .أبونا مي�شال � ّأ�س�س ِف َرق �صالة،
فكل يوم خمي�س كان لديه �سهرة �صالةّ ،
عرفته عندما ك ّنا نعمل م ًعا في مونتريالّ ،
وكل
يوم �أربعاء يقوم ب�صالة الم�سبحة في المنازل� ،أ ّما يوما الجمعة والإثنين فهما لل�سهرات
الروحي وهو الراعي ال�صالح لرع ّيته.
الإنجيل ّية .كانت حياته ك ّلها تتمحور حول الدور
ّ
هذا هو دير المخ ّل�ص ،ل�سنا رهبانًا لذواتنا بل للآخرين ،لن �أتك ّلم كثي ًرا ع ّما كان
يفعله في الخفاء ،فاهلل �سيكافئه على هذه الأعمال .ولكن �س�أتك ّلم عن ال�صفات الرهبان ّية
لهذا الكاهن.
يقول لنا الإنجيل« :كونوا رحماء» ،م ّرات كثيرة عا�ش هذا الكاهن الرحمة في
يتهجمون عليه ،ولم يحمل ّقط �ضغينة في قلبه
حياتهّ ،
خا�صة في زيارة الذين كانوا ّ
لأحد ،وهذا �أي�ضً ا �أقوله عن معرفة.
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الحي» ،اهلل اختار الإن�سان لي ّتحد
�أعود الى ر�سالة و�إنجيل اليوم «�أنتم هيكل اهلل ّ
تج�سد و�أخذ �صورة �إن�سان (الأقنوم الثاني) ،ولكن �أي�ضً ا الروح
به ومع ي�سوع الم�سيحّ ،
القد�س (الأقنوم الثالث)� ،سكن في ّ
كل �إن�سان لكي ن�صبح �أبناء هلل بالتب ّني ولكي نعي�ش
كما يريد اهلل� ،أي�« :أح ّبوا �أعداءكم»« ،باركوا العنيكم»�« ،إغفروا»�« ،إرحموا» ،هذه هي
الم�سيح ّية .ولك ّننا بقوتنا الذات ّية ال يمكن �أن نقوم بهذه الأعمال� ،أ ّما عندما نتفاعل مع
�إرادة اهلل فن�ستطيع �أن نعي�ش كلمة اهلل في حياتنا.
في البداية قلت لكم ل�سنا هنا لن�ص ّلي لأبونا مي�شال فقط بل لن�شكر اهلل على �أبونا
مي�شال لأنّه ترك لنا �صورة اهلل في حياته وعمله� .أ�شكر اهلل على �أبونا مي�شال و�أ�صلي لكي
يرافقنا هذا الأب مع ّ
كل �آبائنا المنتقلين ع ّنا في حياتنا كيما نتق ّد�س ب�شفاعتهم وب�شفاعة
�س ّيدتنا مريم العذراء� .آمين.
زيارة الرئي�س العام الى كندا و�أميركا
يوم الجمعة  ٣١ت�شرين الأ ّول� :سافر الرئي�س العام الى كندا برفقة الق ّيم العا ّم

الأب �أنطوان �سعد والأب �شربل را�شد ،بهدف الم�شاركة في ق ّدا�س الأربعين للأب
المرحوم مي�شال �سيدة ّ
واالطالع على و�ص ّيته .ولدى و�صوله الى بيت الرهبان ّية في
مونتريال كان في ا�ستقباله ّ
كل الآباء العاملين في كندا ،في جل�سة ع�شاء عائلي و�أحاديث
عن �أخبار وم�ستجدات الرهبان ّية في لبنان والعالم.
ال�سبت  ١ت :٢قام الرئي�س العا ّم برفقة الأبوين �أنطوان �سمعان و�شربل را�شد
بزيارة �سريعة لدير قديم ،في منطقة « »Pointe Claireذي موقع خ ّالب ّ
يطل على
البحيرة من ّ
كل الجهات وبقربه كني�سة الق ّدي�س يواكيم وهو حاليًّا لراهبات �س ّيدة
منهن في الم�ستقبل.
مونتريال ،على �أمل �شرائه ّ
إلهي في كني�سة الراعي ال�صالح
الأحد  ٢ت� :٢إحتفل الرئي�س العام بالق ّدا�س ال ّ
برو�سار يعاونه ٌّ
كل من الآباء �أنطوان �سعد و�أفرام قردوح كاهن الرعية والأب
في رع ّية ّ
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�شربل را�شد ،حيث �أُقيمت �صالة النياحة لأجل راحة نف�س المرحومة فريدة معلوف.
بعد الق ّدا�س �أقيم غداء في قاعة الكني�سة .وبعد الظهر زار الرئي�س العا ّم برفقة الآباء،
ال�س ّيدة تريز وال�سيد جان �سيدة �أ�شقّاء الأب مي�شال �سيدة وق ّدموا لهما التعازي با�سم
الرهبان ّية.
االثنين  ٣ت� :٢إلتقى الرئي�س العا ّم المطران �إبراهيم �إبراهيم وبع�ض الأ�صدقاء،
وبعد الظهر قام بزيارة الآباء في �أوتاوا حيث تع�شّ ى معهم و�سهر عندهم.
الثالثاء  ٤ت :٢عاد الأب العام وزار ال�سيدة تريز �شقيقة الأب مي�شال �سيدة ،من
�أجل ترتيب ق ّدا�س الأربعين.
الأربعاء  ٥ت :٢انطلق الرئي�س العا ّم الى ميثون برفقة الأبوين �أفرام قردوح
و�شربل را�شد ،حيث التقى بالآباء وخا�صة الأب جان جدع الذي انتقل الى دير ميثون
يت�سن للأب العا ّم ر�ؤيته ال�سنة الما�ضية .وفي اليوم الثاني احتفل الأب مارتن
والذي لم ّ
إلهي في ذكرى عيد ميالده ،بح�ضور الرئي�س العا ّم والجماعة الرهبان ّية
حياة بالق ّدا�س ال ّ
وبع�ض الأ�صدقاء .بعد الق ّدا�س ُدعي الجميع الى الغداء وقطع قالب الحلوى على �شرف
ال�شخ�صي وبا�سم
الأب مارتن ،وللمنا�سبة ق ّدم الأب العام هديّة للأب مارتن با�سمه
ّ
رئي�س الدير الأب فار�س خليفات .وبعد الظهر عاد الأب العا ّم الى كندا.
ال�سبت  ٨ت� :٢أُقيمت �سهرة عائل ّية في بيت الرهبان ّية في مونتريال بح�ضور
المطران �إبراهيم �إبراهيم والرئي�س العا ّم مع ّ
كل الآباء.
الأحد  ٩ت� :٢إحتفل الرئي�س العام بق ّدا�س الأربعين للأب مي�شال �سيدة ،عاونه
الآباء :ربيع �أبو زغيب� ،إيلي �آغيا ،برنار با�سط� ،أنطوان �سعد و�شربل را�شد ،بح�ضور
راعي الأبر�ش ّية المطران �إبراهيم �إبراهيم وذوي الأب مي�شال �سيدة وح�شد كبير من
وخا�صة
الم�ؤمنين .وفي العظة تناول الأب العا ّم �صفات الأب المرحوم مي�شال �سيدة ّ
�إكرامه لل�س ّيدة العذراء وتع ّلقه بها م ّدة حياته ،وخدمته طيلة �أربعين �سنة في كندا بين
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النا�س الذين �أح ّبوه و�أح ّبهم .و�شكر الأب العا ّم راعي الأبر�ش ّية المطران �إبراهيم �إبراهيم
الذي احت�ضن الأب مي�شال بالأم�س والذي يحت�ضن اليوم ب�أب ّوته ّ
كل الآباء العاملين في
حجار
ين�س �أن يذكر المث ّلثي الرحمة المطرانين مي�شال حكيم و�سليمان ّ
كندا .ولم َ
توجه الأب العا ّم فو ًرا الى المطار ليعود الى لبنان
والأب جورج خرياطي .بعد الق ّدا�س ّ
مختت ًما زيارته الى كندا التي دامت ت�سعة �أيّام.
الكاثوليكي للإعالم
الرئي�س العام في المركز
ّ

المكر�سة في لبنان» في المركز الكاثوليكي للإعالم20 ،
ُعق َد ْت ندوة «الحياة ّ
الكاثوليكي للإعالم،
ت�شرين الثاني  ،2014ال�ساعة الثانية ع�شرة ظه ًرا ،في المركز
ّ
المكر�سة في لبنان» التي
أ�سقفية لو�سائل الإعالم ،بعنوان «الحياة ّ
بدعوة من ال ّلجنة ال ّ
�أعلنها قدا�سة البابا فرن�سي�س ،والتي تُفتَتَ ُح ر�سميًّا في  30ت�شرين الثاني  ،2014وتُختَتَم
أنطونيات ،ورئي�سة
لجمعية الراهبات ال ّ
في � 2شباط � .2016شارك فيها :الرئي�سة العامة ّ
�صية
مكتب الرئي�سات العا ّمات الأم جوديت هارون ،الرئي�س العام
للرهبانية المخ ّل ّ
ّ
ونائب رئي�س اللجنة الأر�شمندريت �أنطوان ديب ،رئي�س عام الرهبان ّية الأنطونية الأباتي
داود رعيدي ،ممثّل مكتب الر�ؤ�ساء العا ّمين في لبنان ،والخوري عبده �أبو ك�سم ،مدير
الكاثوليكي للإعالم والأمين العام لمجل�س الر�ؤ�ساء العا ّمين الأب عمر الها�شم
المركز
ّ
الذي ق ّدم لها .وح�ضور :الرئي�سة العا ّمة لجمعية راهبات العائلة المق ّد�سة المارون ّيات
البا�سيلية المخ ّل�صية الأم منى وازن،
للرهبانية
الأم غبريال بو مو�سى ،الرئي�سة العا ّمة
ّ
ّ
الرئي�سة العا ّمة لراهبات الق ّدي�سة تريزيا الأم تمينة الهندي ،رئي�س عا ّم الرهبان ّية المارون ّية
المريم ّية الأباتي بطر�س طربيه ،الأب كلود ندره ممثّل الأبّاتي ط ّنو�س نعمة ،رئي�س عا ّم
اللبنانيين الأب مالك بو طانيو�س ،وعدد من الراهبات
جمعية الآباء المر�سلين
ّ
ّ
والرهبان والإعالم ّيين والمهت ّمينّ .ثم كانت كلمة الرئي�س العام الأر�شمندريت �أنطوان
ديب فقال :في �أ ّول مداخلة لقدا�سة البابا فرن�سي�س خالل لقائه الر�ؤ�ساء العا ّمين �سنة
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 ،2013ور ًّدا على �أ�سئلة طرحها الر�ؤ�ساء العا ّمون �أجاب قدا�سته« :الكني�سة تنمو
الحق التي يمكن �أن تجذب هي
بال�شهادة ولي�س باالقتنا�ص ( )prosélytismeوال�شهادة ّ
التجرد ،الإماتة ،ن�سيان الذات لالهتمام بالآخرين.
بالمواقف غير المعتادة :الكرمّ ،
ال�شهادة هي اال�ست�شهاد في الحياة الرهبان ّية .وهذا يكون بمثابة �إنذار للعالم» .وانطال ًقا
والمكر�سات في لبنان وفي
للمكر�سين
ّ
المميزة ّ
من كالم قدا�سته ومن الر�سالة وال�شهادة ّ
كني�ستنا في ال�شرق الأو�سطّ ،قرر ّ
كل من تج ّمع الرئي�سات العا ّمات في لبنان ومجل�س
الر�ؤ�ساء العا ّمين القيام بالن�شاطات التالية )1 :ق ّدا�س افتتاح �سنة «الحياة المك ّر�سة»
البطريركي
ال�سبت  6كانون الأ ّول  2014عند ال�ساعة الرابعة من بعد الظهر في ال�صرح
ّ
في بكركي بح�ضور �أ�صحاب الغبطة بطاركة ال�شرق الكاثوليك وال�سادة الأ�ساقفة.
إلهي �صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار ب�شاره بطر�س الراعي،
يحتفل بالقدا�س ال ّ
يعاونه الر�ؤ�ساء العا ّمون ،بح�ضور الرئي�سات العا ّمات والمك ّر�سات والمك ّر�سين ومن
يرغب في الح�ضور والم�شاركة .تخدم القدا�س جوقة الروح القد�س ــ الك�سليك بقيادة
الأب يو�سف ط ّنو�س ،على �أن تكون التراتيل معروفة من ِقبَل الجميع )2 .يوم
المك ّر�سين والمك ّر�سات ال�شبيبة )3 .م�ؤتمر «الحياة المك ّر�سة» :الذي �سيعقد في 26
و 27و� 28شباط  2015في جامعة الروح القد�س ــ الك�سليك )4 .ق ّدا�س «الحياة
البيزنطي في كني�سة �س ّيدة مغدو�شة ،عند ال�ساعة
المك ّر�سة»� :سيُحتفل به بح�سب الطق�س
ّ
كتيب �أو مطويّة عن
الرابعة من بعد ظهر ال�سبت  31كانون الثاني  )5 .2015طبع ّ
خا�ص من
رهبانية» )6 .طبع عدد ّ
الرهبانيات المتواجدة في لبنان� ،ضمن مجلة «�أوراق ّ
ّ
المكر�سة.
رهبانية» يت�ض ّمن مختارات من الن�صو�ص
الكن�سية عن الحياة ّ
ّ
مج ّلة «�أوراق ّ
 )7التوا�صل مع ر�ؤ�ساء الجامعات الكاثوليك ّية لإجراء م�سابقة لو�ضع  Logoللحياة
مجانًا ل�سنة في الجامعة التي
المكر�سة ،على �أن تق ّدم جائزة للرابح(ة) (يتع ّلم/تتع ّلم ّ
ّ
خا�صة مع الرئي�سات
ينتمي/تنتمي �إليها) )8 .طلب موعد من قدا�سة البابا لإجراء مقابلة ّ
خلية تفكير من رهبان وراهبات ،تق ّدم
العا ّمات والر�ؤ�ساء العا ّمين في لبنان� )9 .إن�شاء ّ
العامين ،وتقديم �أ�سماء �أع�ضائها �إلى
مقترحاتها �إلى مكتبَي الرئي�سات العا ّمات والر�ؤ�ساء ّ
54

الأب مالك بو طانو�س ليف ّعل عملها .وختم الأر�شمندريت ديب بكالم قدا�سته في لقائه
الر�ؤ�ساء العا ّمين�« :أ�شكركم� ،أ�شكركم لفعل الإيمان هذا الذي �أظهرتموه في هذا
االجتماع� .أ�شكركم لما تقومون به ،لروح الإيمان فيكم وال�سعي وراء الخدمة� .شك ًرا
لل�شهادة التي تقدمونها� ،شك ًرا لل�شهداء الذين تقدمونهم دو ًما للكني�سة� ،شك ًرا �أي�ضً ا
للإهانات التي ت�صيبكم وتتح ّملونها والتي من خاللها ت�سيرون درب ال�صليب� .شك ًرا
من كل قلبي».
ال�صيفي
ذكرى الم�ؤ�س�س ال�سعيد الذكر المطران �أفتيميو�س
ّ

ال�صيفي هذه ال�سنة ،كان له
عيد الم� ّؤ�س�س ال�سعيد الذكر المطران �أفتيميو�س
ّ
والرجالي ،من خالل
الن�سائي
خا�صة� ،إذ جمع الرهبان ّيات الملك ّية ،بفرعيها
�صبغة ّ
ّ
ّ
ممثّلين عنهم ،ع ّبر ّ
الخا�صة وفرادتها ور�سالتها ،وذلك
كل ممثّل عن ميزة رهبان ّيته ّ
بح�سب و�ص ّية وتعاليم م� ّؤ�س�سيها .ال�سبت  22ت�شرين الثاني  ،2014رغم الطق�س
الماطر ،اجتمع الرهبان المخ ّل�ص ّيون والراهبات المخ ّل�ص ّيات وممثّلو باقي الرهبان ّيات
�صباحا ،في م�سرح المدر�سة ،وبد�أ اللقاء بترانيم
الملك ّية ال�ساعة التا�سعة والن�صف ً
ومزامير وقراءات و�صلوات .ق ّدم الحفل الأب المدبّر عبدو رعد ،وتتالت المداخالت
بد ًءا بالأخت نهاد التوم من الراهبات الحلب ّياتّ ،ثم الأر�شمندريت بول�س نزهة من
الرهبان ّية ال�شويريّةّ ،ثم الأخت ثريّا ح ّرو من الراهبات ال�شويريّاتّ ،ثم الأب بول�س
فا�ضل من الآباء المر�سلين البول�س ّيين ،فالأخت �أغابي ح ّنا من الراهبات المخ ّل�ص ّيات،
ّثم الأب المدبّر عبدو رعد عن الأرهبان ّية المخ ّل�ص ّية .بعد الكلمات ارت�شف المجتمعون
القهوة في �صالون المدر�سةّ ،ثم انتقل الجميع الى كني�سة الدير للم�شاركة بالليترجيا
الإله ّية التي احتفل بها قد�س الرئي�س العام يعاونه الآباء المدبّرون وجمهور كبير من
الآباء المخ ّل�صيين .ح�ضر االحتفال �سيادة راعي الأبر�ش ّية المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد،
رحال .وبعد الق ّدا�س تناول الجميع لقمة المحبة
وراعي �أبر�ش ّية بعلبك المطران اليا�س ّ
على مائدة المدر�سة ،وعند خروجهم ا�ستلم ّ
كل م�شارك هديّته التذكاريّة.
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مداخلة الأخت ثر ّيا ح ّرو عن الحياة المك ّر�سة

نوردها كما هي:
�إ�سمحوا لي بادئ ذي بدء �أن �أ�شكر ّ
منظمي هذا
النهار وذلك لأجل تحفيز �صحو ٍة للدعوة �أو التك ّر�س
الذي �أردناه �أن يكون هويتَنا وكيانَنا.
ال�س�ؤال الذي يُطرح هو :هل ب�إمكاننا حقًّا التك ّلم
عن ميزة للتك ّر�س في رهبان ّية الراهبات البا�سيل ّيات ال�شويريّات ،في حين �أنّ �أغلب ّية
الرهبان ّيات الروم ّية الملك ّية هي با�سيل ّية �أي�ضً ا وبامتياز؟
�سوف تتو ّقف مداخلتي عند ثالث نقاط بارزة:
 ١ــ الحياة المك ّر�سة تن ّوع �أم وحدة
 ٢ــ مفهوم الحياة المك ّر�سة
 ١ــ ح�سب تعاليم الكني�سة
 ٢ــح�سب نظرة العلمان ّيين لها (وهنا �س�أتو ّقف �أي�ضً ا عند نظرة العلمان ّيين
للمك ّر�سين �أنف�سهم)
م�ستقبل
وجماعي من �أجل
فردي
ٍ
 ٣ــت�سا�ؤالت �شخ�ص ّية لم�شروع حياة ّ
ّ
�أف�ضل.
�أو ًال الحياة المك ّر�سة تن ّو ٌع �أم وحدة

ن�ص «المح ّبة الكاملة» جميع الم� ّؤ�س�سات
ّ
وخا�صة ّ
حث المجمع الفاتيكاني الثاني ّ
الرهبان ّية على القيام بخطوات جريئة للتجدّد ولقراءة عالمات الأزمنة بهدف اكت�شاف
ٍ
خطوات كبيرة وجريئة في التجديد
حاجات الع�صر .ف�أقدمت كا ّفة الرهبان ّيات على اتخاذ
واالنطالق الى حيا ٍة ّ
جذري في نمط
تحتل الر�سالة الجزء الأكبر منها ،م ّما �أ ّدى �إلى تغ ّير ّ
حياة الكثير منها ٍ
ومح�صنة �أي�ضً ا.
بخا�صة تلك التي كانت تعي�ش نمط حيا ٍة ديريّة� ،إن لم نقل ّ
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هذا الأمر الذي اعتبرته الكني�سة �أم ًرا �إيجاب ّيًا ،وهو كذلك� ،إال �أنّه وللأ�سف �أ�سهم
بمحو فرادة العديد من الرهبان ّيات ف�أ�صبح نمط الحياة الرهبانية واح ًدا �أينما كان ،خا�ص ًة
بعد تجديد الفرائ�ض الرهبان ّية الذي فر�ضته روما ،فذهبنا من التن ّوع �إلى الوحدة�( .صرنا
كلنا من�شبه بع�ض).
فكان ال ب ّد من انتظار الوثيقة المعروفة «� »Evangelica testificatioسنة 1971
مع البابا بول�س ال�ساد�س حيث دعا كافّة الرهبان ّيات �إلى العودة الى روح الت�أ�سي�س و�إلى
الخا�صة الأولى للرهبان ّية �أي ( .)charisme des fondateursفانك ّبت جميع
الدعوة ّ
الرهبان ّيات على التفتي�ش والبحث عن الدعوة الأولى للم� ّؤ�س�سين الكت�شاف الهويّة
الخا�صة التي تم ّيزها.
ّ
وهكذا راحت راهباتنا �أي�ضً ا تف ّت�ش عن هويّتها وعن روح الم� ِ ّؤ�س�سات .وبعد
ٍ
الخا�صة ومن دعوة الت�أ�سي�س وهد ِفه.
درا�سة مع ّمقة ا�ستطعن اكت�شاف ٍ
بع�ض من هويّتنا ّ
ف�إنّ رهبان ّية الراهبات البا�سيل ّيات ال�شويريّات ن�ش�أت لأنّ هناك ع�شر عابدات �أَ َر ْدنَ:
�أ ّو ًال :البحث عن اهلل �ضمن حيا ٍة جماع ّية
والجماعي
الفردي
حياتهن لل�صالة بوجهيها
ثان ًيا :تكري�س
ّ
ّ
ّ
ثالثًاُ :
إ�شعاع
جعل الدير
البا�سيلي عالمة وحد ٍة في الكني�سة ،و�أي�ضً ا عالمة � ٍ
ّ
محيطهن ،وجع ُله واح ًة تظ ّلل ّ
كل من يبحث عن اهلل في حناياه.
ور�سولي في
روحي
ّ
ّ
ّ
كل واحدة من هذه النقاط على حدة ِ
َ
تف�صيل ِّ
وكيفية
من الم�ؤ ّكد �أنّه �إذا حاولنا
ِ
خ�صائ�ص ها ّمة في التطبيق� ،إن من ناحية عي�ش الم�شورات
البا�سيلي لها ،نجد
عي�شنا
َ
ّ
الإنجيل ّية �أو العي�ش �ضمن الجماعة الرهبان ّية �أو ح ّتى في حياة ال�صالة .ولكن عندما
كعناوين كبرى نرى �أنّها دعوة عا ّمة لكافة الرهبان ّيات.
نقر�أها
َ
لماذا �أتق ّد ُم بهذا؟ لأنّ الكثير من الخبراء في الهوت الحياة الروح ّية �أجمعوا على
كل ٍ
�أنّه مهما اختلفت الأ�ساليب فالدعوة الرهبان ّية واحدة في ّ
زمان ومكان ،هي اعتناق
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Philippe Lecrivain, Une

أخوي (
الم�شورات الإنجيل ّية �ضمن الجماعة في جوٍ � ّ
� .)manière de vivre, les religieux aujourd’huiإنّها حيا ٌة واحدة رغم تن ّوعها في
الممار�سة والتطبيق (مث ًال :تف�ضيل الحياة الر�سول ّية على حياة ال�صالة ،في حين �أ ّن رهبن ًة
�أخرى ت�ضع ال�صالة في المقام الأ ّول �أو الحياة الجماع ّية) �إال ا ّن هذا ال يمنع �أن تكون
ٍ
واحد هو،
الحياة الرهبان ّية،
وبخا�صة الر�سول ّية منها ،واحدة لأ ّن الروح الذي يح ّركها ٌ
والنعمة واحدة .وهي عطي ٌة من اهلل لكني�سته (Michel Dortel-Claudot, Union,
.)fusion, fédération et réseaux d’instituts religieux
من هذا المنطلق �س�أحاول �أ ّو ًال تبيان معنى الحياة المك ّر�سة بح�سب تعاليم
الكني�سة ،ثان ًيا كيف يراها النا�س الذين ّ
يحتكون بنا ،ثالثًا ر�أيُهم بالمك ّر�سين ،لأنتهي
لم�ستقبل
وجماعي
فردي
ٍ
ببع�ض الت�سا�ؤالت ال�شخ�ص ّية تكون فيما بعد م�شروع حيا ٍة ّ
ّ
�أف�ضل.
ثان ًيا مفهوم الحياة المك ّر�سة
�أ ـ ـ ح�سب تعاليم الكني�سة

التفتي�ش عن الكمال،
الفاتيكاني الثاني ح ّدد الحياة المك ّر�سة ب�أنها
�إنّ المجمع
ُ
ّ
جواب على دعوة اهلل ،كما �أنّها دعو ٌة للت�ش ّبه بالم�سيح وعطي ٌة مم ّيزة بهدف خدمة
وهي ٌ
ر�سالة الكني�سة.
الرهباني
يعتبر البابا يوح ّنا بول�س الثاني في وثيقة الحياة المك ّر�سة� ،أ ّن التك ّر�س
ّ
«ق�ص ُة ٍ
�صداقة مع اهلل» .ويرى
هو ُ
الن�ص ذا ِته يقول إ�نّها ّ
حب هلل وللقريب .وفي ّ
جواب ٍّ
بع�ض الالهوت ّيين في الحياة المك ّر�سة عي�شً ا للم�شورات الإنجيل ّية لتمجيد اهلل وخدمة
الب�شر .ويريد �آخرون �أن يروا في حياة المك ّر�سين عالم ًة فارق ًة مم ّيزة وفريد ًة في هذا
العالم وللعالم ،وهناك من يح ّددها كعط ّي ِة اهلل للكني�سة وب�صمة حبِّه للعالم...
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ب ـ ـ ح�سب نظرة العلمان ّيين لها (فيلم م�صور)

super-militants

كما الحظنا �إنّه من ناحية تعاليم الكني�سة التي � ّصورتنا وك�أنّنا
� ، ou super-baptisésأو من ناحية ال ّنا�س الذين مهما كانت نظرتهم ال�سلب ّية �أم الإيجاب ّية
للحياة المك ّر�سة وللمك ّر�سين ،تبقى النظرة مثال ّية .فنحن بالن�سبة للكني�سة وللنا�س عالم ٌة
أنف�سنا في بع�ض الأحيان
فارقة ( )Un Signeومثال �أعلى يُحتذى به .ح ّتى �إنّنا نحن � َ
نعطي ذوا ِتنا �أه ّم ّي ًة وك�أنّنا بم�ستوى �أعلى من الب�شر العاديّين.
هذا هو واقعنا ،وب�سبب هذه النظرة نحن �سجناء هذه المثال ّية التي ال تع ّبر عن
�شكل من الأ�شكال .فمن نحن �إذن؟
الحقيقة ب� ّأي ٍ
أنا�س مع ّمدون اخترنا بكامل ح ّريّتنا و�إرادتنا �أن نتخ ّلى ونتج ّرد عن ّ
كل
نحن � ٌ
الرب َ
ونعي�ش معه
حب ّ
�شيء� ،إخترنا �أن نتف ّرغ ال �أن نعي�ش فرا ًغا� .أن نتف ّرغ لنمتلئ من ّ
واحد هو بناء � ِ
ٍ
جماعة ،يجمعنا ٌ
تكر�سنا ال
في
هدف ٌ
أنف�سنا والم�ساهم ُة في بناء الكني�سةُّ .
الحب والجذريّة
يقا�س ب�أه ّم ّية �أعمالنا بل بنوع ّية حيا ِتنا « »qualité de vieوبمدى ّ
والم�صداق ّية المو�ضوعة في هذه الأعمال.
ٍ
م�ستقبل �أف�ضل
وجماعي من �أجل
فردي
ثالثًا ت�سا�ؤالت لم�شروع حياة ّ
ّ

المكر�سة ،يجب �أ ّال
و�أخي ًرا �أعتقد �أنّه �إذا �أردنا �أن نرى م�ستقب ًال م�شر ًقا للحياة
ّ
ّ
ن�ستخف بما �سمعناه اليوم من ر�أي النا�س بنا ،لأ ّن هذه الآراء تعك�س ر�أي المجتمع
م�ساءلة � ِ
ِ
أنف�سنا عما � ّأ�س�سنا للأجيال
ب�أكمله .فمن ال�ضروري قر ُع ناقو�س الخطر عبر
يكتب عن ع�صرنا الحا�ضر.
القادمة وماذا يمكن للتاريخ �أن َ
ٍ
جماعة رهبانية� ،أ�ؤمن �أنّني �أ�ستطيع ،بدوري� ،أن �أكون
كمكر�سة �أعي�ش في
ف�أنا
ّ
علي التح ّلي بال�شجاعة لأخذ ٍ
قرارات
م� ِ ّؤ�س�سة في جماعتي الرهبان ّية
ٍ
لم�ستقبل �أف�ضل .لذا ّ
الجماعي .)...فهل �أجر�ؤ على طرح هذه الأ�سئلة
المهني،
قد ته ّز ا�ستقراري
ّ
ّ
(الماديّ ،
على نف�سي:
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ال�شخ�صي
�أ ـ ـ على ال�صعيد
ّ

 ١ــ �أين �أنا من دعوتي الأولى؟ و�إلى �أين �أنا م ّتجهة بحياتي؟
أحب رهبنتي و�أ�سعى لخيرها ونم ّوها؟
 ٢ــ هل �أنا فع ًال وفعليًّا � ّ
الروحي والت�صاقي بالرب ي�سوع؟
أ�صبحت في تق ّدمي
 ٣ــ �أين � ُ
ّ
 ٤ــ هل �أ�سعى و�أعمل على تلوين نذوري الرهبان ّية بالروحان ّية الحقّة الواجبة؟
لدي الجر�أة على غرار الم�ؤ� ِّس�سين �أن � َ
أترك �أر�ضي وع�شيرتي (�أي
 ٥ــهل ّ
أذهب و�أ�ؤ� ِّس�س رهبنتي من جديد؟
ا�ستقراري) ل َ
 ٦ــبعد ّ
لدي فع ًال خبر ًة روح ّية �أ�ستطيع
كل هذا العمر في الرهبنة ،هل �أ�صبح ّ
�أن �أع ّب َر عنها و�أنق َلها للآخرين؟
ِ
هم ِ
وم�شاركة هذا الكنز
الرب
خ�ضم حياتي ،كان ّ
البحث عن ّ
لدي ُّ
 ٧ــهل في ّ
مع الآخرين؟
ق�صة تُخ َّبر للأجيال ،هل في حياتي ما يمكن �أن يُخ َّبر عني
 ٨ــالت�أ�سي�س هو ّ
للأجيال القادمة؟

الجماعي
ب ـ ـ على ال�صعيد
ّ

 ١ــهل لدينا الجر�أة لن�ض َع حياتنا على طاولة البحث الدقيق و�أن نقو َل «كفى»
للم� ّؤ�س�سات ّية وللوظائف ّية؟
 ٢ــهل لدينا الجر�أة لنُ ِ
م�شروع حياتنا (بعد ت�أهي ِلهم طب ًعا)
دخل العلمان ّيين في
ِ
أهم في تك ّر�سنا ،كعالقتنا بالرب وعالقتنا بجماعتنا
ونتف ّر َغ نحن لما هو � ّ
التي ننتمي �إليها؟
 ٣ــهل نحن على ا�ستعداد لالنتقال من ٍ
تقيم الإفخار�ست ّية م ًعا �إلى جماعة
جماعة ُ
ٍ �إفخار�ست ّية؟
 ٤ــهل نحن على ا�ستعداد لأن نتخ ّلى عن �أنان ّيتنا وعن العي�ش جنبًا الى جنب
َ
لنعي�ش م ًعا؟
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إ�صالح
 ٥ــهل لدينا الجر�أة ،على مثال الق ّدي�سة تريزيا الأفيل ّية ،لنقو َم
بم�شروع � ٍ
ِ
�شامل؟
ن�صح من غفوتنا فنحن حت ًما ذاهبون �إلى ما �آ َل �إليه الغرب بالن�سبة للحياة
�إن لم ُ
المك ّر�سة :ت�سكير �أديرة� .…fusion, union, jumelage, fédération ،أو غي ُرها من
ال�صيغ والتعابير التي ،و�إن دلّت على �شيءّ ،
تدل وللأ�سف على �أنّنا لم نحافظ على � ٍ
إرث
ّ
تركه لنا من �سبقونا �إذ ن�سينا �أنّه علينا �أن نكو َن نحن �أي�ضً ا م� ّؤ�س�سين للأجيال الالحقة ال
م�ستثمرين فا�شلين.
ِ
وعليه ُ�أنهي مداخلتي بالدعوة �إلى عي�ش ُك ِنه الحياة المك ّر�سة عن طريق �أن نكون
م� ّؤ�س�سين بدورنا ،كيف؟
�أن نكون م� ّؤ�س�سين ال يعني �أن نك ّر َر ما فعله �أ�سالفُنا� ،إنّما �أن نكون في ٍ
بحث دائم
ال�ستنباط �أ�ساليب تتنا�سب مع واقع حياتنا المعا�صرة ،و�أن تكون لدينا ر�ؤي ٌة للبعيد
وللم�ستقبل الذي ينتظرنا والذي تنتظره الأجيال من بعدنا.
ِ
عالمات الأزمنة
�أن نكون م� ّؤ�س�سين للم�ستقبل يعني �أن نُ�صغي بتم ّعنٍ  ،فنتب ّين
ِ
ٍ
زعزعة �أ�سا�سا ِتنا.
عا�صفة على
أ�س�س متينة بحيث ال ت�ستطيع � ُّأي
ونبني على � ٍ
َ
�أن نكون م� ّؤ�س�سين يعني �أن َ
الرب ي�سوع الذي هو
نعرف كيف ن ّتكل على ّ
الأ�سا�س المتين الذي يجب �أن نبني عليه ،و�أن ّ
نتكل على عمل الروح القد�س في
حياتنا.
�أن نكون م� ّؤ�س�سين يعني �أن نعرف كيف نوفّق بين اال�ستمراريّة والتغيير ،بين
الرهباني.
الإخال�ص والإبداع دون �أن نفق َد هويّتَنا وتراثَنا
ّ
وختا ًما تبقى �صالتي �إلى اهلل ب�أن يتع ّهد كرمته ويُنميها ،وير�سل فعل ًة �إلى ح�صاده،
و�شك ًرا
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ال�شويري
مداخلة الأر�شمندريت بول�س نزها
ّ

نوردها كما هي:

نبذة تاريخ ّية عن الرهبان ّية البا�سيل ّية ال�شوير ّية
(الحنّاو ّية)

مدخل:

	ال ب ّد لي ،قبل ال�شروع ب َِ�س ْر ِد هذه النبذة� ،أن
�أُلمح �إلى بع�ض الإي�ضاحات ال�ضروريّة التي ت�ساعد
القارئ على فهم االنطالقة الأولى للرهبان ّية.
�إذ �إنَّ الرهبان ّية ،خال ًفا لبق ّية الرهبان ّيات ،لم يكن
لها م�ؤ� ِّس�س واحد ،ولم تن�ش�أ في تاريخ مح َّدد ،بل �ساهم في ت�أ�سي�سها ع ّدة �أ�شخا�ص،
وحدث ذلك في تواريخ متالحقة:
 ١ـ ـ ه ّي�أ المهد وك ّون الت�أ�سي�س :ثالثة ،وهم:
المطران يواكيم ،مطران طرابل�س ،الذي ر ّمم دير ال�سيدة في البلمند عام

 ،1603وبعث الحياة الرهبانية ،من جديد ،في الكني�سة الأنطاكية الملك ّية ،ويمكن القول
ب�أنّ بوادر وجود الرهبان ّية الح ّناويّة� ،أخذت تتك ّون منذ ذلك الوقت ،لأنّها ن�ش�أت
وتف ّرعت من نف�س الجذع.
�شجع طالبي
المطران مالتيو�س كرمة ،مطران حلب ( 1612ــ  ،)1634الذي ّ
خ�صو�صا ال�ش ّبان الحلب ّيين الذين منهم �ستتك ّون
الكمال على االن�ضمام �إلى دير البلمند،
ً
نواة الرهبان ّية.
خا�صة الي�سوع ّيون منهم ،الذين �أتوا �إلى حلب �سنة ،1625
المر�سلون الالتينّ ،
وزرعوا في ال�شعب مي ًال نحو الكثلكة ،ورغبة متزايدة عند ال�شبيبة ،العتناق العي�ش
القانوني.
الرهباني
ّ
ّ
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 ٢ـ ـ دعا �إلى الت�أ�سي�س الم�ستقل:
حث بع�ضً ا من
الخوري ن�صراهلل الحلبي (المطران ناوفيطو�س الحقًا)� ،إذ ّ
خا�ص من دير البلمندُ ،دعي «رواق
الرهبان( ،معظمهم حلب ّيون) ،على التج ّمع في جانح ّ
الحلب ّية»� ،سنة َّ ،1697ثم تر�أّ�س حملة المنادين ب�ضرورة ت�أ�سي�س جماعة م�ستق ّلة ،فله

يرجع ف�ضل كبير في الت�أ�سي�س� ،إن لم نقل الف�ضل الأكبر.

 ٣ـ ـ �أقدم على الخطوة الأولى من الت�أ�سي�س الم�ستق ّل:

بع�ض من الرهبان 1704( ،ــ  ،)1706عزموا �أن يحقّقوا حلم الخوري
ٌ
ن�صراهلل ،هم حنان ّيا ،مكاريو�س البايا�سي (مطران بعلبك فيما بعد) ،جرمانُ�س ،جرج�س
ال�س ّمان (مطران حلب فيما بعد)� ،سليمان ك�سرى.
 4ـ ـ ر ّكز الت�أ�سي�س الم�ستقل:

الرهبان المذكورون وغيرهم ،لم يثابروا جميعهم في ق�صدهم .ف�أكثرهم تركوا
يبق منهم � ّإل
�إخوتهمٍ ،
ل�سبب �أو لآخر ،وذلك في مهلة �سنتين 1710( ،ــ  ،)1712ولم َ
اثنان فقط ،هما :ن�صراهلل كرمة (نيكفورو�س ،الرئي�س العام الأ ّول الحقًا) ،وميخائيل
بن بول�س (التتونجي) حكيم (الرئي�س العام الثالث الحقًا ،ومطران حلبّ ،ثم
المقد�سي نقوال بن نعمة
البطريرك مك�سيمو�س الثاني فيما بعد) ،ولحق بهما� ،أخي ًرا،
ّ
اهلل ال�صايغ (الرئي�س العام الثاني الحقًا)� ،إذ جاء من حلب �سنة .1716
�أ ّو ًال مرحلة تهيئة الت�أ�سي�س:

الكن�سي مع
ن�ش�أت الرهبان ّية البا�سيل ّية ال�شويريّة (الح ّناويّة) ،مت�أثّر ًة بحركة االتّحاد
ّ
روما� ،أي الحركة الكاثوليك ّية ،التي �أذكى نارها ،في �أوائل القرن ال�سابع ع�شر ،الكهن ُة
الكاثوليكي ،كما
والرهبان المر�سلون الغرب ّيون ،الذين جا�ؤوا �إلى ال�شرق ون�شروا الفكر
ّ
عملوا ،مع بع�ض الإكليريك ّيين ،على بعث الحياة الرهبان ّية َّ
لبثت
المنظمة والقانون ّية .فما ْ
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ظهرت بع�ض الم� َّؤ�س�سات الرهبان ّية المارون ّية ،في حلب ولبنانّ ،ثم تلتها م� ّؤ�س�سات
�أن ْ
رهبان ّية في الكني�سة الأنطاك ّية الروم ّية الملك ّية ،وفي طليعتها الرهبان ّية البا�سيل ّية الح ّناويّة
(في دير مار يوح ّنا ال�شوير ــ لبنان) .وكان رهبانها ينتمون� ،أ�ص ً
ال� ،إلى دير �س ّيدة
البلمند ،قرب مدينة طرابل�س ،في �شمال لبنان ،الذي كان ،في ذلك الحين� ،أعظم �أديرة
البطريرك ّية الإنطاك ّية.
بد�أ ت�أ�سي�س هذه الرهبان ّية البا�سيل ّية الحنّاو ّية الم�ستق ّلة ،بحلم �أراد �أن
يح ِّققَه الخوري ن�صراهلل الحلبي( ،مطران �صيدنايا ،فيما بعد ،با�سم ناوفيطو�س

ّ
م�ستقل عن دير البلمند ،يكون �أكثر تنظي ًما وان�ضبا ًطا
ن�صري) �إذ دعا �إلى ت�أ�سي�س دير
وروحان ّية.
الكاثوليكي ،والرغبة في
الوحدوي
وبدافع من هذين العاملين� ،أي انت�شار الفكر
ّ
ٍ
ّ
ت�أ�سي�س حياة رهبان ّية قانون ّية نظام ّية ،ق َّرر الراهبان الحلب ّيان ،جرج�س ال�س ّمان (مطران
حلب ،فيما بعد ،با�سم جرا�سيمو�س) و�سليمان ك�سرى ،في �سنة  ،1706مع بع�ض
الرهبان ،الذين كانوا ي�شاطرونهما نف�س الهدف ،مغادرة دير البلمند ،والبحث عن دير
�آخر ،وذلك بعد �أن نالوا بركة البطريرك كير ّل�س الخام�س الزعيم ،الذي ث َّبت لهم
أور�شليمي وكليمكو�س
قانونًا م�ؤلَّ ًفا من خم�سة ع�شر بابًا ،م ّتخ ًذا من التيبكون ال
ّ
وبخوميو�س.
ثان ًيا مرحلة الت�أ�سي�س:
وبد� ْأت م�سيرة البحث عن هذا الدير� ،إلى �أن وفّقهم اهلل في �إيجاد دير قديم ،في
�ضواحي قرية ال�شوير في المتن ال�شمالي ،على ا�سم الق ّدي�س يوح ّنا ال�صابغ ،يعي�ش فيه

راهب �شيخ جليل ،ا�سمه رزق اهلل �صوايا ،فاتّفقوا معه على العي�ش م ًعا في هذا الدير
رجح أ�نَّه يعود �إلى �أو�ساط القرن ال�سابع ع�شر،
ال�صغير ،الذي ال نعرف له تاريخً ا دقيقًا ،ويُ َّ
�أي �إلى ما قبل العام  ،1676واتّخذوا من ا�سم �شفيعه ،ا�س ًما للرهبان ّية ف ُعرفت
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ا�ستوحوا نمط حياتهم من تعاليم الق ّدي�س با�سيليو�س الكبير وقوانينه
بالحنّاو ّية .وقد َ
المط ّولة والمخت�صرة ،التي راحت تت�ص َّدر مق ّدمات الفرائ�ض ،ف�صاروا يُعرفون بالبا�سيل ّيين
ق ً
وال وحياةً.
ِّ
وككل رهبان ّية في مراحلها الأولى ،واجهت الرهبان ّية الح ّناويّة م�شاكل كثيرة،
خ�صو�صا لجهة ترك بع�ض الرهبان الحياة الرهبان ّية .وقبل �أن ت َّ
ُطل مرحلة اال�ستقرار،
ً
كثرت الم�صاعب واال�ضطهادات لرهبان الدير ،وكان �أبر َز َها من البطريرك الزعيم،
ْ
الذي انقلب ،فيما بعد ،على الرهبان ّية ،ومنع رهبان البلمند من االنتماء �إليها ،م ّما �أثَّر
عليها في الداخل والخارج .ناهيك عن م�ضايقة المحيط لرهبانها ،م ّما كاد يه ّد عزيمة
الم� ّؤ�س�سين وي�ش ّتت الرهبانّ � .إل �أنّ اهلل ،الذي �أراد هذه الغر�سة ،ث ّبتها على �صخرته،
عندما �سمح �أمير المنطقة نجم �أبي اللمع ،للرهبان ب�شراء مزرعة ،تدعى مزرعة بيت
عيال القريبة من الدير ،وذلك في  10كانون الأ ّول  ،1710ومن بعدها ت�س ّنى للرهبان
اللمعي عينه.
�أي�ضً ا� ،شراء الدير نف�سه من الأمير ّ
القانوني للحياة الرهبان ّية:
ثالثًا النذور والنظام
ّ

تخطي ال�صعوباتِ ،
وبعد ّ
وبدء حركة اال�ستقرار� ،شرع الرهبان في تو�سيع دير
مار يوح ّنا ،و�أ�شادوا فيه 1716( ،ــ  ،)1719كني�سة على ا�سم الق ّدي�س نيقوالو�س،
بنفقة وم�ساعي الأخ نقوال نعمة ال�صائغ ،وراح يتزايد عدد الرهبان ،فعقدوا مجم ًعا عا ًّما،
�سنة  ،1720و�أقاموا عليهم �أ ّول رئي�س عا ّم ،هو الأب نيكيفور�س كرمة ،ومدبّرين
�أربعة ،و�أق ّروا  /18/فري�ضة جديدة.
وفي �سنة  ،1722ث َّبت مجمع المدبّرين النذور الرهبان ّية وح َّددوها في �أربعة
نذور ،هي :الفقر والع ّفة والطاعة والتوا�ضع .وهكذا دخلت عادة �إبراز النذور في
الرهبان ّيةٍ ،
القانوني للحياة الرهبان ّية .ومع رواج �سمعة
أ�سا�سي من وجوه التنظيم
ّ
كوجه � ّ
النبي
الرهبان ّية الجديدةّ ،
ان�ضم �إليها دير ال�س ّيدة في ر�أ�س بعلبك �سنة  ،1722ودير ّ
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�أ�شعيا في برمانا �سنة � ،1723إ�ضاف ًة �إلى دير مار اليا�س (�شو ّيا) الذي ت�س ّلمته
التاريخي الكبير في الكني�سة الإنطاك ّية الروم ّية
الرهبانية �سنة  .1727وبعد االنق�سام
ّ
الملك ّية ،بين كاثوليك و�أرثوذك�س ،الذي تث َّبـت �سنة  ،1724عانت �أديرة الرهبان ّية
الح ّناويّة من اال�ضطهادات وال�ضيقات ،ما كان له بالغ الأثر على م�سيرتها ،لأنّها كانت
كاثوليك ّية وتنتمي �إلى روما.
راب ًعا رئا�سة الأب نقوال ال�صائغ ومطبعة ال�شما�س عبداهلل زاخر ( 1727ـ ـ
:)1756
لكن في هذه الحقبة ،ظهر الدور الأبرز للأب نقوال ال�صائغ ،الذي ُيعتبر
الم� ّؤ�س�س
الفعلي للرهبان ّية ،ووا�ضع فرائ�ضها ومن�شىء �أكثر �أديرتها ومراكزها،
ّ

رئي�سا عا ًّما
وكان رجل علم وف�ضيلة و�أدب ،وقد ُقلِّد مهام كبيرة في الرهبان ّية ،وانتُخب ً
لفترة ناهزت الثالثين �سنة �شبه متوا�صلة ( 1727ــ  1732 ،1729ــ  .)1756وفي
وو�سع �أمالكها ،ودافع عن
غ�ضون رئا�سته ،ر َّكز دعائم الرهبان ّية ،ف�ش َّيد �أكثر �أديرتهاّ ،
حقوقها ،و�ش َّدد عزائم �أبنائهاَّ ،
الر�سولي
الكر�سي
ونظم قوانينها وفرائ�ضها ،التي ث ّبتها
ّ
ّ
نهائيًّا �سنة � ،1757أي بعد �سنة واحدة من وفاة الأب نقوال ال�صائغ .وقد �شهدت الرهبان ّية
في عهد الأب ال�صائغ تط ّو ًرا كبي ًرا ،يكفي �أن ن�شير �إلى ت�شجيعه لل�ش ّما�س عبداهلل
الزاخر(ال�صائغ) ،ن�سيبه وابن عمه ،لإن�شاء المطبعة الأولى في لبنان ،بالحرف
العربي ،وطباعة كتاب «ميزان الزمان» �سنة  ،1734وقد �ساهمت هذه المطبعة بن�شر
ّ
الكتب الدين ّية والفل�سف ّية والالهوت ّية والروح ّية .فا�شتهر الرهبان الح ّناويّون ،في عهد
الرهباني المنتظم،
خ�صو�صا ،بممار�ساتهم الرهبان ّية القانون ّية ،وعي�شهم
نقوال ال�صائغ
ً
ّ
الر�سولي
الكر�سي
خ�صو�صا في الوعظ والتعليم ،م َّما جعل
ر�سولي،
وامتازوا بن�شاط
ً
ّ
ّ
ّ
يوليهم كامل اهتمامه ،ح ّتى �إنَّ البابا �إكلمن�ضو�س الثاني ع�شر ،وهب الرهبان ّية كني�سة
ودير «�سانتا ماريا �إين دومينكا» المعروف «بالنافيت�شال»� ،أي ال�سفينة ،في روما (�إيطاليا)
�سنة  ،1734فراحوا ير�سلون �إليه بع�ض الرهبان ،لتع ّلم اللغات والفل�سفة والالهوت
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و�سائر العلوم الكن�س ّيةّ ،ثم بنى الرهبان� ،سنة  ،1767دير مار با�سيليو�س ،قرب
الكوليزه في روما �أي�ضً ا ،للغاية نف�سها.
خام�سا عهد النم ّو واالزدهار:
ً

تو�سعت �أديرة الرهبان ّية الح ّناويّة ف�شملت� ،إلى جانب
وفي هذه الفترة عينهاّ ،
الدير الأ ّم في مار يوح ّنا الخن�شارة ،ودير مار اليا�س �شويّا ،ودير ال�س ّيدة في ر�أ�س بعلبك،
ودير النبي �أ�شعيا في بر ّمانا ،الذين ان�ضموا �إلى الرهبان ّية ،كما ذكرنا �آن ًفا ،دير المالك
مخائيل ال ُمن�ش�أ �سنة  1731في قرية زوق مكايل ،ودير �س ّيدة الب�شارة ،للراهبات� ،سنة
� 1734أي�ضً ا في زوق مكايل ،ودير مار جاورجيو�س ال�شير ،في قرية بمكّين قرب
�سوق الغرب �سنة  ،1750ودير مار اليا�س ُّ
الطوق في زحلة �سنة  ،1755ودير مار
الرمانة (قرب عالَيه) ،للراهبات� ،سنة  ،1759ودير مار �أنطونيو�س
يو�سف في عين ّ
القرقفي في قرية كفر�شيما �سنة  ،1763ودير الق ّدي�س ديمتريو�س في كفرتَيه �سنة
 ،1764ودير �س ّيدة النياح في قرية بقعتوتة �سنة �1767أي�ضً ا للراهبات ال�شويريّات.
وبذلك اتّ�سع ميدان الجهاد والعمل �أمام الرهبان ،و�ساهموا في ن�شر الفكر
الكاثوليكي و�إن�شاء الرعايا ،وفي مرحلة الحقة عملوا على ت�أ�سي�س �أبر�ش ّيات جديدة،
ّ
ُ
علماني مثقَّف �أ�ضط ّروا للبقاء
ليحافظوا على الم�ؤمنين .وب�سبب عدم وجود �إكليرو�س
ّ
و�سط ال�شعب ،ح ّتى �إنَّ كثيرين منهم كانوا يبق َْون خارج الأديرة ليكونوا بين النا�س ،وفي
ظروف �صعبة �أغلب الأحيان .وهكذا انطبعت الرهبان ّية بطابع الخدمة الرعويّة ح ّتى
اليوم.
التو�سع والتط ّور الذي عا�شته الرهبان ّية ،لم يكن يخلو من اال�ضطهادات
� ّإل �أنَّ هذا ّ
خ�صو�صا �إذا �أردنا التو ّقف عند دور الأمراء الذين و�ضعوا �أيديهم على بع�ض
والم�ضايق،
ً
و�ضجة في داخلها .ناهيك
�أديرة الرهبان ّية ،و�سجنوا بع�ض رهبانها ،م ّما �أحدث ا�ضطرابًا ّ
عن اال�ضطهاد ال�شديد للكاثوليك ّيين في مدينة حلب ،وفي مق ّدمتهم الرهبان الح ّناويّين،
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الذين نالوا ن�صيبًا كبي ًرا من التعذيب واال�ضطهاد .هذا دون التو ّقف �أي�ضً ا عند مطامع
لكن الرهبان ّية تح َّملت َّ
كل ذلك
بع�ض �شركاء الرهبان ّية ،وا ّدعائهم ملك َّية �أرزاقهاَّ ،
وواجهته ب�إيمان و�صبر كبيرين.
وحلبي:
بلدي
�ساد�سا االنق�سام �إلى ّ
ً
ّ

وقد يكون �أكثر ما �آلم الرهبان ّية الح ّناويّة ،هو انق�سام �أبنائها �إلى ق�سمين الحلب ّيين
والبلديّين الذي َّتم ،ب�شـكل
نهائي �سنة  ،1829وتث َّبت من قبل ال�سلطة العليا في روما في
ّ
 9كانون الثاني �سنة  .1832ومنذ هذا التاريخ �صارت الرهبان ّية تُع َرف بالرهبان ّية
البا�سيل ّية ال�شويريّة (وهي البلديّة) والق�سم الآخر يُع َرف بالرهبان ّية البا�سيل ّية الحلب ّية.
فقُ� ِّسمت �أي�ضً ا الأديرة والممتلكات ،مما �ساهم �سلبًا في �أداء الرهبان ّيتين.
�ساب ًعا الرهبان ّية ال�شوير ّية بعد االنق�سام:

بعد هذا االنق�سام الأليم بقيت الرهبان ّية ال�شويريّة (البلديّة) فترة من الزمن تحاول
تنظيم �ش�ؤونها الداخل ّية ،وقد �شاء اهلل �أن يتولّى �إدارة الرهبان ّية ،في هذه المرحلة الحرجة
وال�صعبة ( 1835ــ  1859 ،1842ــ  1871 ،1868ــ  ،)1883راهب وقور ،وعلى
ٍ
جانب كبيرٍ من التقوى والدراية والإرادة ،وهو الخوري فالبيانو�س (الأول) كفوري،
خ�صو�صا
وك�أنَّ العناية الإله ّية قد رتّبت �أمور الرهبان ّية ود ّعمتها في م ّدة رئا�سته الطويلة،
ً
لجهة �إقبال ّ
طلب الكمال على الرهبان ّية بكثرة.
لكن ال�صعوبات لم تفارق الرهبان ّية ال�شويريّة البلديّة ،ففي الوقت الذي كانت
َّ
تحاول �أن تتابع م�سيرتها ،من �أجل خدمة �أبناء الطائفة في المناطق التي كانت تخدمها،
ألحقت الأ�ضرار في �أديرة الرهبان ّية ،ود َّمرت ق�س ًما منها.
حرب �سنة  ،1840و� ْ
ْ
ن�شبت ُ
وفي المرحلة نف�سها ر� ْأت الرهبان ّي ُة ذاتَها �أمام م�شاكل كبيرة� ،إذ قام مطران بيروت
وبع�ض من �أفراد الطائفة ،ينازعون الرهبان ّية في ممتلكاتها.
ٌ
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�أ ّما �أحداث �سنة  1860ال�شهيرة ،فقد �ألحقت بالرهبان ّية في زحلة �أ�ضرا ًرا ج�سيمة،
بع�ض من رهبانها ،وعدد غير قليل من �أبناء رع ّيتهاِ ،
ق�سم من
�أ َّدت �إلى ا�ست�شهاد ٍ
وحرق ٍ
لكن هذه الأحداث لم تمنع الرهبان ّية من المثابرة في طريق ال ُّرقي
دير مار اليا�س ُّالط َوقَّ .
خ�صو�صا على �صعيد تح�ضير رجاالت الخدمة الكن�س ّية والر�سول ّية والرعويّة،
والتقدم،
ُّ
ً
ف�أن�ش�أت مدر�سة �إكليريكية قرب دير مار يوح ّنا �سنة  ،1880ليت�س ّنى لها �أن تف�صل الرهبان
الدار�سين ،فينقطعوا �إلى الدر�س انقطا ًعا تا ًّما .وبقيت هذه �إالكليريك ّية في دير مار
يوح ّنا� ،إلى حين نق ِلها �إلى دير الق ّدي�س با�سيليو�س في الأ�شرف ّية ــ بيروت �سنة ،1936
حيث كان الرهبان يتابعون درا�ستهم عند الآباء الي�سوع ّيين ،في جامعة الق ّدي�س يو�سف
منذ العام ّ ،1896ثم انتقلت� ،سنة � ،1988إلى الدير الذي �ش ّيدته الرهبان ّية ،لهذه الغاية،
مقرا للإكليريك ّية الكبرى،
في قرية زوق مكايل ،تحت ا�سم «�س ّيدة المدائح» ،ليكون ًّ
وبذلك يَ�سهل على الرهبان الو�صول �إلى الجامعات المحيطة به ،كمعهد الق ّدي�س بول�س
في حري�صا ،وجامعة الروح القد�س في الك�سليك.
خا�صة في مدينة زحلة:
ثامنًا عهد النم ّو واالزدهارّ ،
و َع َر َف ْت الرهبان ّية عه ًدا من التط ّور المح�سو�س ،برئا�سة الخوري يو�سف

كفوري ( 1887ــ  )1913الذي ،ومن �أجل دعم مال َّية الرهبان ّيةَّ � ،أ�س�س النزل الكبير
الفخم في زحلة «�أوتيل قادري» �سنة � .1910إ�ضافة �إلى �سعيه لتعزيز المدر�سة
الإكليريك ّية في الرهبان ّية ،وال�سماح لأبنائها بالذهاب �إلى الجامعات الكبرى في �أوروبا
لتلقّن العلوم الكن�س ّية .هذا مع العلم �أنَّ الأب كفوري� ،ساهم في ن�شر العلم ،ببناء
مدر�سة وطن ّية كبرى في زحلة على طلب من وجهائها ،فقد بنت الرهبان ّية ،على نفقتها
الخا�صة� ،صرح الكل ّية ال�شرق ّية �سنة  .1898وهنا ،تجدر الإ�شارة �أنَّ الرهبان ّية �ساهمت
ّ
�إ�سها ًما كبي ًرا في تطوير مدينة زحلة ،فق َّدمت لها خدمات كثيرة في ميادين وقطاعات
متن ّوعة:
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الروحي :دير مار اليا�س ُّالط َوق ،و�أربعة كنائ�س رعائ ّية و�أناطي�شها ،عائدة
القطاع
ّ
ملك ّيتها للرهبان ّية.
والعلمي :مدر�سة الك ّل ّية ال�شرق ّية.
الثقافي
ّ
القطاع ّ
ال�سياحي :مقاهي ومطاعم البردوني ،و�أوتيل قادري الكبير.
القطاع
ّ
االجتماعي :الكهرباء والماء والطواحين.
القطاع
ّ
الخدماتي :م�ستو�صف ط ّبي.
القطاع
ّ
وهذه النه�ضة الثقاف ّية والعلم ّية ،التي تج َّلت ببناء عد ٍد من المدار�س
كال�شرق ّية في زحلة ،كما ذكرنا ،ومدر�سة القدي�س �أنطونيو�س في كفر�شيما �سنة
 ،1882والمدر�سة البطريرك ّية �سنة  1865في بيروت ،ومدر�سة المخ ِّل�ص في بيروت
�سنة � ،1887إ�ضافة �إلى مدر�سة مار يوحنّا في الخن�شارة ،التي بد�أت بالتعليم منذ
الرعوي� ،إذ
الروحي وفي الحقل
�سنة  ،1735هذه النه�ضة رافقتها نه�ضة في الحقل
ّ
ّ

الخا�صة �إلى الرعايا ،فابتنت لبع�ضها كنائ�س و�أناطي�ش ،و� َّأ�س�ست
وجهت الرهبان َّية عنايتها ّ
َّ
رعايا جديدة في بالد المهجر ،وهذا ما د�أبت عليه ح ّتى �أيّامنا هذه .وهنا ن�شير �أنَّ
الرهبان ّية خدمت في �سوريا :في حلب ،في دم�شق ،في �أبر�شية حم�ص ويبرود ،في م�صر،
في الأردن ،في �أو�ستراليا ،في كندا ،في الواليات الم ّتحدة الأميرك ّية ،في البرازيل ،في
الأرجنتين ،في فرن�سا ،دون �أن نن�سى عملها ،في فترة �سالفة ،في كالكوتا الهند وفي تركيا
وفي العراق ،وفي غيرها من المناطق والدول ،التي لم تتوا َن الرهبان ّية عن �إر�سال �أبنائها
لخدمة �أفراد الجالية الملك ّية الكاثوليك ّية حيثما انت�شروا .وق َّدمت خيرة رجاالتها ِالغيُر
الكاثوليكي عند الم�ؤمنين.
في �سبيل تثبيت الإيمان
ّ
وهكذا ا�ستم ّرت الرهبان ّية في الخدمة ،مت�أثّرة بالعوامل التي كانت تعي�شها البالد،
فت�أثَّرت كثي ًرا بنتائج الحرب العالم ّية الكبرى الأولى �سنة 1914ــ  ،1918وقد بقيت م ّدة
من الزمن تعمل وتجهد للتخ ّل�ص من الأعباء والديون التي فر�ضتها عليها هذه الحرب،
كما �أنَّ الحروب الأهل ّية والثورات الكثيرة التي م ّرت على لبنان ،في فترات متع ّددة
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ومتف ّرقة من تاريخه ،كان لها بالغ الأثر على الرهبان ّية ،لكنها لم تُثنِ عزيمتها عن متابعة
تقدمها وم�سيرتها في خدمة الكني�سة والبالد.
ُّ
تا�س ًعا الو�ضع القائم حال ًّيا:

وت�سعى الرهبان ّية مع عمدتها الحال ّية الم�ؤلّفة من:
الرئي�س العام :الأر�شمندريت اليا�س معلوف

النائب العام والمدبِّر الأ ّول :الأر�شمندريت فكتور �سماحة
المدبِّر الثاني :الأر�شمندريت نقوال حكيم
المدبِّر الثالث :الأب يو�سف �شاهين
حجار
المدبِّر الرابع :الأب �شربل ّ
ت�سعى لإحداث نه�ضة روح ّية وعلم ّية عند ِّ
كل �أبنائها ،رغم معاناتها ،كبع�ض
ال�سلف ال�صالح و�أعماله
الرهبان ّيات ،من ق َّلة الدعوات ،وهم ي�صبون لإكمال م�سيرة َّ
الر�سول ّية الكبيرة ،التي �أُنجزت في تاريخ كني�سة الروم الملك ّيين الكاثوليك.
وتعت ّز الرهبان ّية البا�سيل ّية الح ّناويّة� ،أن يكون لها �إ�سهامها المم ّيز في العطاء ،فقد
ق َّدمت للكني�سة الأنطاك ّية الروم ّية الملك ّية  /3/ثالثة بطاركة ،قبل االنق�سام ،و/47/
مطرانًا منهم  /19/قبل الق�سمة ،و  /29/للرهبانيتين ال�شقيقتين ،بعدها� .إ�ضافة �إلى
مئات الرهبان والراهبات الذين خدموا الكني�سة والوطن والإن�سان.
عيد دار العناية

الجمعة  21ت�شرين الثاني  ،2014ال�ساعة الخام�سة والن�صف م�سا ًء ،بمنا�سبة عيد
دخول ال�س ّيدة العذراء �إلى الهيكل ،عيد دار العناية ــ م� ّؤ�س�سة المخ ّل�ص االجتماع ّية ،دعا
إلهي الذي احتفل به �سيادة
الأب نقوال �صغبيني مدير الدار ،الى الم�شاركة بالق ّدا�س ال ّ
الرئي�س العام ،يعاونه الأب المدبر نبيل واكيم و�آباء الدار وجمهور من الآباء المخ ّل�ص ّيين.
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وبح�ضور جمع من الكهنة والرهبان والعلمان ّيين العاملين في الدار والأ�صدقاء .بعد
رحب الأب �صغبيني بالأب العا ّم والمحتفلين معه ،وبالأب كيوان ممثّل
الإنجيل ّ
المطران اليا�س ّن�صار وبالأب بطر�س عازار �أمين عام المدار�س الكاثوليك ّية في لبنان،
فوجه معايدته الى الأب �صغبيني والعاملين معه ّ
وكل
وبجميع الح�ضور� .أ ّما الأب العا ّم ّ
�أ�سرة دار العناية العاملين في هذه «الر�سالة المخ ّل�ص ّية» ،واعتبرهم هم �أي�ضً ا مك ّر�سين
واالجتماعيّ .ثم �أتبعها بكلمة روح ّية من وحي العيد :في
والتعليمي
التربوي
لعملهم
ّ
ّ
ّ
العهد القديم ،الهيكل هو م�سكن اهلل� .أ ّما في العهد الجديد ،فعندما دخلت مريم لتك ّر�س
ذاتها هلل وبد�أت تتح ّول لت�صير �شبيهة بمن ك ّر�ست له حياتها� ،أ�صبحت هي نف�سها
ب�شري .وبهذا �أ�صبحت مريم مثا ًال
الهيكل .وهكذا ا�ستحال الهيكل
الحجري الى هيكل ّ
ّ
للتك ّر�سّ .
وكل �إن�سان �أ�صبح مدع ًّوا �إلى الدخول الى هيكل نف�سه ،لأ ّن الإن�سان هيكل
الحيّ .
وكل ذلك �أ�صبح ممكنًا بمريم العذراءَ .من ارتكز على اهلل ال يخاف من
اهلل ّ
التك ّر�س له ،رغم ال�صعاب والمخاوف والتح ّديات وال�صلبان .وهذا ك ّله واجهته مريم
ب� ٍ
إيمان كبير .دار العناية ،بكامل �أفرادها ،هي هذه العالمة الح ّية و�سط هذا العالم
الرب
المتقلقل ،رغم ال�صعوبات الإداريّة والما ّديّة والأمن ّية ،لأنّها مرتكزة على �صخرة ّ
الثابتة والأمينة .اليوم نج ّدد عهود تك ّر�سنا ،لنكمل الم�سيرة التي و�ضعها الم� ّؤ�س�سون،
واالجتماعي ،فتبقى هذه الدار على المنارة لكي يرى جميع
التربوي
ولنط ّور عملنا
ّ
ّ
ويمجدوا بذلك الآب الذي في ال�سماوات .تلى الق ّدا�س لقمة محبة
الداخلين �إليها النورّ ،
على مائدة الدار.
ن�شاطات ميالد ّية
�أم�سية ميالدية في دير ال�سيدة :م�ساء الجمعة  12كانون الأ ّول  ،2014في

كني�سة دير �س ّيدة االنتقال ،وفي �إطار اال�ستعداد لعيد الميالد المجيد� ،أحيت جماعة
الرهباني �سهرة ميالديّة بعنوان «ميالدك �ض ّوا الدني» ،وذلك بح�ضور الرئي�س
االبتداء
ّ
العام الأر�شمندريت �أنطوان ديب ورئي�س الدير الأب المدبر نبيل واكيم وجمهور من
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الآباء وح�شد كبير من الم�ؤمنين .تخ ّلل ال�سهرة ترانيم ميالديّة ب�صوت الأخ عامر
(مرق�س) ديب وجوقة من الأطفال د ّربها الأخ عامر للمنا�سبة ،مع ت�أ ّمالت �إنجيل ّية من
وحي العيد ب�صوت الأب نبيل.
غداء مخ ّل�صي في دار ال�صداقة :عيد الميالد هو عيد الطفولة والعائلة� ,أي �أنّه
بمعنى �أو ب�آخر ،عيد دار ال�صداقة ،وبهذه المنا�سبة �أقامت �أ�سرة الدار ،الأربعاء  17كانون
الأول  ،2014غدا ًء ميالديًّا جمع العائلة المخ ّل�ص ّية في لبنان� ،شارك فيه ّ
كل من المطران
ع�صام يوح ّنا دروي�ش راعي الأبر�ش ّية ،والمطران �أندره حداد والرئي�س العام للرهبان ّية
المخ ّل�ص ّية الأر�شمندريت �أنطوان ديب ،وعدد كبير من الراهبات والرهبان .ت�ض ّمن
و�شرب الجميع نخب المنا�سبة .وفي النهاية �شكر الأب
الغداء كلمات و�أمنيات معايدة
َ
جورج ا�سكندر الجميع لتلبية الدعوة وك ّرم الآن�سة �أدال عا�صي والأ�ستاذ نا�صيف �أبو
رزق لخدمتهما دار ال�صداقة على مدى �أكثر من � 25سنة .وق ّدم لهما هديّتين تذكاريّتين
و�شكر لهما عطاءهما.
�أم�سية جوقة �شبيبة المخ ّل�ص الميالد ّية في دير المخل�ص :برعاية الرئي�س
العام الأر�شمندريت �أنطوان ديب� ،أحيت جوقة �شبيبة المخ ّل�ص �أم�سية عيد الميالد في
كني�سة دير المخ ّل�ص بعنوان «نور العالم» ،بقيادة المهند�س ّب�سام ن�صراهلل ،وذلك م�ساء
الأحد  21كانون الأ ّول  .2014وامتلأت الكني�سة بالآباء والرهبان وح�شد من �أهالي
�شرقي �صيدا .ولقد جادت الجوقة ب�أ�صواتها الرخيمة من�شد ًة
المناطق المجاورة ومن ّ
الترانيم البيزنط ّية وال�سريان ّية المارونية والعالم ّية .وعزفت الفرقة المو�سيق ّية ال�شرق ّية
ق�س ًما من هذه الترانيم .بعد الأم�سية تناولت الجوقة طعام الع�شاء في مائدة ال�ضيوف.
محا�ضرة وق ّدا�س الميالد في دار ال�صداقة :الأحد  21كانون الأ ّول ،2014
و�ضمن ن�شاطات الميالد ،وبدعوة من مدير الدار الأب جورج ا�سكندر� ،إجتمع �أ�ساتذة
والتقني في الفرزل و�أ�سرة قرية ال�صداقة في ك�سارة والمتطوعين الذين
الفني
ّ
المعهد ّ
متوج ًها الى الح�ضور
روحي ،تك ّلم فيه الأب العا ّم ّ
عملوا في �صيف ّيات الأوالد ،في لقاء ّ
73

وخا�صته لم تعرفه .فالأجيال كانت
خا�صته ّ
بكلمة روح ّية م�شي ًرا الى �أ ّن الم�سيح �أتى الى ّ
تنتظر مخ ّل ً�صا ،ولك ّنها رف�ضته حين �أتى طف ًال �صغي ًرا ,فقي ًرا ,غريبًا ومتوا�ض ًعا .فهي كانت
تنتظر مل ًكا قدي ًرا يملك الى الأبد .هذا و�ش ّدد الأب العام في كلمته على معاني الميالد
وعلى ما يجب �أن نتح ّلى به من توا�ضع وت�سامح وخدمة .وفي الختام �شكر الأب ا�سكندر
للأب العام ح�ضوره ورعايته ،و�سهره الدائم على دعم م� ّؤ�س�ساتنا االجتماع ّية ،ون ّوه
بجهود كا ّفة العاملين في الدار ،متم ّنيًا للجميع �أعيا ًدا مباركة .بعدها تبادل الجميع التهاني
وتم قطع قالب الحلوى
بالعيد ،ووزّع الأب العام ومدير الدار الهدايا على المتطوعينّ .
إلهي الذي
و�شرب نخب المنا�سبة .ومن جهة �أخرى ،احتفل الرئي�س العام بالق ّدا�س ال ّ
ح�ضره �أطفال دار ال�صداقة بكافة الأق�سام الرعاية الداخل ّية والرعاية الأ�سريّة ،بح�ضور
�أهلهم والأ�صدقاء .وفي الختام ُوزّعت الهدايا على الجميع �إ�ضافة الى �ضيافة العيد.
ميالدي في مدر�سة الراهبات المخ ّل�ص ّيات ـ عبرا :الثالثاء  23كانون
حديث
ّ
الأ ّول  ،2014وبدعوة من رئي�سة المدر�سة الأم كالد�س �ص ّباغ� ،ألقى الرئي�س العا ّم حديثًا
روحيًّا من وحي عيد الميالد ،في مدر�سة عبرا للراهبات المخ ّل�ص ّيات وذلك بح�ضور
الأب جهاد فرن�سي�س والأخوات الراهبات :لو�سيان ها�شم� ،سمر ا�سطنبولي وجوزيت
توجه الجميع الى
حريز وح�شد من الأ�ساتذة والعاملين في المدر�سة ،وبعد الحديث ّ
قاعة المدر�سة لتناول حلوى العيد وتبادل التهاني.
قدا�س عيد الميالد في دار العناية� :إحتفلت دار العناية هذه ال�سنة بق ّدا�س عيد
الميالد منت�صف الليل ،تر�أّ�سه الرئي�س العا ّم يعاونه الآباء :نقوال �صغبيني ،نبيل واكيم،
�سمير �سركي�س وجيلبير وردة .وفي بدء الق ّدا�س حمل الرئي�س العام الطفل ي�سوع ،في
زياح الى المغارة ،وبعد الإنجيل �ألقى الرئي�س العام عظة من وحي العيد �ش ّدد فيها على
�أهم ّية الخروج من الذات في عيد الميالد لكي نلتقي ب�صاحب العيد ي�سوع الم�سيح ودعا
خا�صة في هذه الظروف ال�صعبة التي نعي�شها ،تلبية لمن دعانا
الم�ؤمنين لعدم الخوف ّ
لأن ال نخاف ،لمن هو معنا «عمانوئيل» ،وه ّن�أ الرئي�س العا ّم الجميع بالعيد متم ّنيًا �أن
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يكون هذا الميالد منا�سبة لتجديد الأمل والفرح وال�سالم في قلوبنا وفي مجتمعنا .بعد
الق ّدا�س التقى الجميع في �صالون الكني�سة لتبادل التهاني.
قدا�س يوبيل الراهبات المخ ّل�ص ّيات

يوم ال�سبت  27كانون الأ ّول � ،2014ضمن روزنامة ن�شاطات اليوبيل ،اجتمع
احتفالي تر�أّ�سه الرئي�س العا ّم و�شارك فيه ّ
كل
الرهبان مع �أخواتهم الراهبات في ق ّدا�س
ّ
من الآباء :عبدو رعد ،نبيل واكيم ،نقوال �صغبيني ،مكاريو�س هيدمو�س ،جورج
ا�سكندر ،ح ّنا نخّ ول ،جوزيف �صغبيني� ،سمير �سركي�س و�شربل را�شد .بح�ضور الرئي�سة
العا ّمة الأ ّم منى وازن وجمهور الراهبات المخ ّل�ص ّيات .في العظة قال الرئي�س العام:
لقا�ؤنا مم ّيز في �سنة اليوبيل ،و�سنة اليوبيل هي �سنة �شكر و�صالة ،هذه ال�صالة هي التي
تجعلنا ننطلق بثقة ورجاء ونظرة الى الم�ستقبل .في �إنجيل اليوم نرى �أ ّن جمو ًعا كثيرة
تبعت ي�سوع ف�شفاهم ك ّلهم .من يتبع الم�سيح ال يمكن �إ ّال �أن يح�صل على ال�شفاء ،من
ي�سير على خطى الم�سيح ينال ال�شفاء الذي هو حياة الجميع ،هذا هو الم�سيح المعطي
ال�شفاء والذي ُ�س ّر به الآب (هذا ابني الحبيب الذي عنه ر�ضيت) ال يُ�سمع له �صوت وال
يغ�ضبِ .من هنا نرى �أنّ دعوة الكني�سة ودعوتنا نحن الذين تبعوا الم�سيح �أن نعمل
ب�صمت كالخمير في العجين ،لنغ ّير هذا المجتمع دون �أن ي�شعر المجتمع .ونحن نحمل
هذه الر�سالة يجب �أن نعرف �أ ّن ال�شافي هو المخ ّل�ص ونحن نحمل ا�سم المخ ّل�ص.
�سنة اليوبيل تجعلنا نت�أمل بهذه الحقيقة وال نخاف �أن نواجه ذواتنا كعائلة
التجرد دون �صراخ كي ت�صل
مخ ّل�ص ّية واحدة� ،أن نرى ر�سالتنا اليوم ونعمل بهذا ّ
الر�سالة كما �أرادها الم�سيح� ،أحيانًا ننجح و�أحيانًا نف�شل ،لدينا هدف واحد هو خال�ص
النفو�س وتاريخنا الم�شترك ي�شهد ب�أنّنا مثل العائلة المق ّد�سة ننتقل من مكان الى �آخر،
وك�أنّه ال مكان نُ�سند �إليه ر�أ�سنا وهذه نعمة بح ّد ذاتها ،لأنّه هناك خطر ب�أن ن�صبح عبي ًدا
لم� ّؤ�س�ساتنا ومدار�سنا و�أديارنا .وهذا هو الخوف والتح ّدي الذي نواجهه ،م ّرات كثيرة
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�أ�صبحنا كمك ّر�سين في خدمة الم� ّؤ�س�سة ولي�س في خدمة من دعانا .ن�سينا �أن نعطي
الوقت لمن دعانا وتك ّر�سنا من �أجله وقال لنا «مملكتي لي�ست من هذا العالم» .فمن هنا
�أه ّم ّية العودة الى الأ�سا�س في ال�سنة اليوبيل ّية.
من ناحية �أخرى يجب �أن ال نن�سى �أنّه عبر تاريخنا الم�شترك حيث ُوجدت ر�سالة
للكهنة المخ ّل�ص ّيين هناك تُفتح ر�سالة للراهبات المخ ّل�ص ّيات ،حيث هناك مكان للرهبان
يجب �أن يكون هناك مكان للراهبات ،وحيث هناك َه ّم للراهبات يجب �أن يكون هناك
َه ّم للرهبان ،والعك�س �صحيح.
هذا اليوبيل يذ ّكرنا ب�أن تاريخنا م�شترك وم�ستقبلنا �أي�ضً ا م�شترك والأهم �أنّه لدينا
�س�سا لم�ستقبل م�شترك،
ر�سالة واحدة و�أن ما يجمعنا هو المخ ّل�ص ،لذلك يجب �أن ن�ضع �أُ ً
يجب �أن نحزن لحزن بع�ضنا ونفرح لفرح بع�ضنا ،ننجح �سويّة ونف�شل �سويّة.
�أُنهي من وحي الميالد ،البارحة نهار العيد ر�أينا يو�سف ومريم يتركان النا�صرة
ال�صبي ،حركة
وينطلقان الى بيت لحم ،المجو�س �أتوا من الم�شرق الى حيث كان ّ
الميالد هي خروج اهلل الى حيث الإن�سانّ ،
التج�سد هي خروج اهلل من ذاته.
وكل حركة ّ
مريم ويو�سف ذهبا الى مكان �آخر ،النجم تح ّرك والمجو�س خرجوا ،ونحن علينا �أن
نخرج من ذواتنا ،عم ًال بكلمة البابا فرن�سي�س «�أخرجوا» كي نطال المجتمع� ،أن نخرج
ب�صمت بدون �صراخ مثلما �سمعنا بالإنجيل.
كل الآباء والراهبات الذين انتقلوا ع ّنا ّ
�أعايدكم باليوبيل ،واليوم نذكر ّ
وكل
الأحياء الذين يحتاجون الى �صالة كي يكت�شفوا ر�سالتهم من جديد ،مع ّ
كل الذين
خدموا وتعبوا وهم البركة بيننا ،نرفع ال�صالة لأجل الدعوات ولأجل تطويب الأب
ب�شارة ولأجل �أن نكون نحن بدورنا نجم الميالد الذي ي�سطع في ظلمة هذا العالم.
�سفيرة النم�سا في دير المخ ّل�ص

أور�سال
الإثنين  29كانون الأ ّول  ،2014قامت �سفيرة النم�سا في لبنان ال�س ّيدة � ُ
فارنجر ( )Ursula Fahringerبزيارة دير المخ ّل�ص ،يرافقها �سيادة المطران ع�صام
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دروي�ش والأبوان عبداهلل حمديّة و�سالم فرح .وكان في ا�ستقبالها النائب العام الأب
عبدو رعد والق ّيم العا ّم الأب �أنطوان �سعد و�أمين ال�س ّر العا ّم الأب مكاريو�س هيدمو�س
توجهت الى الكني�سة وت�أ ّملت
الذي ق ّدم لها بع�ض الأ�سطوانات البيزنط ّية .حال و�صولها ّ
الرئا�سي
�إيقوناتها الجميلة و�إيقونات ال�سكر�ست ّيا الكبيرةّ ،ثم �أكملت جولتها في ال�صالون
ّ
تفح�صت الك�أ�س
ال ّ
أثري حيث تُع َر�ض الإيقونات المر ّممة وبع�ض الأواني المق ّد�سة .كما ّ
الثمين الذي ق ّدمه دوق بافاريا مك�سيمليان الى دير المخ ّل�ص �سنة .1839
ق ّدا�س �سنة المك ّر�سين في مغدو�شة

ال�سبت  31كانون الثاني  ،2015وفي �إطار �سنة «الحياة المك ّر�سة» التي �أطلقها
احتفالي في بازيليك �س ّيدة المنطرة في مغدو�شة،
قدا�سة البابا فرن�سي�س� ،أُقيم ق ّدا�س
ّ
تر�أّ�سه الرئي�س العا ّم الأر�شمندريت �أنطوان ديب ،يعاونه لفيف من الر�ؤ�ساء العام ّين
البابوي في لبنان غبريال كات�شا وال�سادة المطارنة �إيلي ب�شارة ح ّداد
بح�ضور ال�سفير
ّ
راعي الأبر�ش ّية ،اليا�س ّن�صار� ،شكر اهلل نبيل الحاج وجورج الم ّر ،الى جانب الرئي�سات
العا ّمات وح�شد كبير من المك ّر�سين والمك ّر�سات من مختلف الرهبان ّيات ،الذين �أتوا من
قريب ومن بعيد للم�شاركة بهذه المنا�سبة ،وقامت بخدمة الق ّدا�س جوقة �شبيبة
المخ ّل�ص بقيادة المهند�س ّب�سام ن�صراهلل .بعد الإنجيل �ألقى الرئي�س العام كلمة من وحي
التك ّر�س .وفي ختام الق ّدا�س ّتم تبريك ال�شموع والم�شاركة بالكوكتيل احتفا ًال بالمنا�سبة.
�إحتفاالت ذكرى �أبونا ب�شارة
ـ ـ �أم�سية �صالة �سجود �أمام القربان المق ّد�س :بمنا�سبة ذكرى انتقال الأب

ب�شارة �أبو مراد الى ال�سماء� ،أحييت «عيلة �أبونا ب�شارة» وحركة ال�شبيبة الطالبة الم�سيح ّية
�أم�سية �صالة و�سجود �أمام القربان المق ّد�س ،وذلك م�ساء الجمعة � 13شباط  2015في
كني�سة دير المخ ّل�ص ،تخ ّلل الأم�سية اعترافات وزيّاحات بالقربان المق ّد�س وترانيم
روح ّية ب�أ�صوات المرنّمين :جورج حكيم ،جوزيف ج ّبور ،نغم دندن ،الأب مكاريو�س
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هيدمو�س ،روبير �ش ّماعة ورونا ّنحا�س ،وعزف �آدي ق�سطنطين ،وت�أمالت روح ّية،
بح�ضور جمهور الآباء والإخوة والأخوات الراهبات ،وح�شد كبير من الم�ؤمنين.
ـ ـ �إحتفاالت ذكرى الأب ب�شارة �أبو مراد في ميثون� :أحيت الجماعة الرهبان ّية
في دير الق ّدي�س با�سيليو�س في ميثون ،برئا�سة الأب فار�س خليفات ،يوم ال�سبت 21
�شباط  ،2015ذكرى انتقال الأب المك ّرم ب�شارة �أبو مراد الخام�سة والثمانين ،بدعوتها
�سيادة المطران نقوال �سمرا رئي�س �أ�ساقفة نيوتن في الواليات الم ّتحدة الأميرك ّية لإلقاء
محا�ضرة حول الأب ب�شارة وتر�أّ�س الذبيحة الإله ّية ،التي ح�ضرها �آباء الدير و�أ�صدقائهم
عائليّ ،ثم ح�ضروا فيلم «�سراج الوادي»
وجمع من الم�ؤمنينّ ،ثم �شارك الجميع بغداء ّ
الذي يروي �سيرة حياة الأب ب�شارة.
حجار الم�ؤ ّبدة :م�ساء
ـ ـ ق ّدا�س الأب المك ّرم ب�شارة �أبو مراد ونذور الأخ رامي ّ
الجمعة � 20شباط � ،2015أُقيمت �سهرة روح ّية في كني�سة الدير من تنظيم جماعة
الإخوة في الإكليريك ّية الكبرى واالبتداء ،تخ ّللها ت�أ ّمالت في ف�ضائل الأب ب�شارة وترانيم
�صباحا ،احتفل
روح ّية� .أ ّما يوم ال�سبت � 21شباط ،ف�أُقيم ق ّدا�س �أ ّول عند ال�ساعة التا�سعة ً
به قد�س الأب المدبّر نبيل واكيم .وعند ال�ساعة العا�شرة والن�صف ،بح�ضور �صاحب
االحتفالي �سيادة راعي �أبر�ش ّية
الغبطة البطريرك غريغوريو�س الثالث ،تر�أّ�س الق ّدا�س
ّ
�صيدا ودير القمر المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد ،بم�شاركة الرئي�س العا ّم الأر�شمندريت
�أنطوان ديب وجمهور من الكهنة ، ،والأب جوزف واكيم ممثّل المطران اليا�س ن�صار
والأب جوزف خوري ممثّل المطران اليا�س كفوري ،والرئي�سة العا ّمة الأم منى وازن
والراهبات الفا�ضالت وجمهور من الم�ؤمنين .وبعد دورة الإنجيل �أبرز الأخ رامي
حجار نذوره الم�ؤبّدة �أمام الرئي�س العا ّم ،بح�ضور ذويه وبع�ض الأ�صدقاء وح�شد من
ّ
رحب الرئي�س العا ّم ب�صاحب الغبطة و�صاحب ال�سيادة وبالح�ضور
الم�ؤمنين .بعد الإنجيل ّ
وه ّن أ� الأخ رامي بالنذور الم�ؤبّدة متمنيًا له �أن ي�صل الى القدا�سة على مثال الأب ب�شارة.
رحب راعي الأبر�ش ّية بح�ضور �صاحب الغبطة البطريرك غريغوريو�س الثالث،
وبدوره ّ
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و�شكر الرئي�س العام على دعوته له للم�شاركة في هذا االحتفال الجميل ،و�أي�ضً ا ق ّدم
التهنئة للناذر الجديد ولقرية قيتولي ،م�شي ًدا بما ق ّدمته لدير المخ ّل�ص وللأبر�ش ّية
ال�صيداويّة من وجوه يُفتخَ ر بهاّ .ثم ا�ستعر�ض �صاحب ال�سيادة �صفات الأب المك ّرم
قائ ًال� :أبونا ب�شارة يجمعنا ك ّلنا اليوم تحت راية الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ،الق ّدي�س يجمع ّ
وكل
من يبتعد عن القدا�سة يف ّرق وهذا المنطق يرتّب علينا تجديد خدمتنا و�سعينا نحو
الكني�سة والرهبان ّية ،لماذا ال نكون مثل الأب ب�شارة (بدنا ق ّدي�سين على مثاله) هو ق ّدي�س
الخدمة في الودايا ودير القمر وال�شيخوخة في دير المخ ّل�ص ،من خالل الم�شورات
الإنجيل ّية الفقر والع ّفة والطاعة .لم ي�ش�أ �أن يتك ّرم في حياته فك ّرمته الكني�سة بعد وفاته.
الخا�ص ،و�أبونا ب�شارة لي�س للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية فقط ،بل للطائفة ك ّلها وهو
�إنه �شفيعي ّ
«كل �شيء يجوز لي ولكن لي�س ّ
نوجه طاقاتنا نحو المنفعة ّ
كل �شيء ينفع».
يدعونا لأن ّ
القد�س ّيات وحدها في الكنائ�س هي م�صدر قدا�سة لذلك �أبونا ب�شارة لي�س لطائفة مع ّينة
بل ّ
لكل الكنائ�س ،والذي عا�ش الف�ضائل ك ّلها ال يمكن �أن يكون لجماعة مع ّينة بل
للجميع .الأب المك ّرم بطل في عي�ش الف�ضائل ونحن نطلب �شفاعته ،نعي�ش ون�سعى
لكي نكون على مثاله �أبطا ًال .وبعد البركة الختام ّية كانت كلمة لغبطة البطريرك الذي
بارك بدوره للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية بنذور الأخ رامي ،و�ش ّدد على �أه ّم ّية الإيمان وال�شهادة
في هذا ال�شرق المليء بال�شهداء والق ّدي�سين على مثال الأب ب�شارة ومريم �أمة ي�سوع
الم�صلوب� ،إذ يقول لنا قدا�سة البابا فرن�سي�س «�أنتم كنز ال�شرق» ،و�أي�ضً ا «ال تتركوا �شعلة
الأمل تنطفىء في قلوبكم» .بعد الق ّدا�س ّتم تد�شين مم�شى بوالد في الطابق الأ ّول،
المخ�ص�ص للرهبان المخ ّل�ص ّيين الم�س ّنين والعجزة والمر�ضى .وفي ختام تكري�س
ّ
المم�شى بالماء المق ّد�س ،التفت غبطة البطريرك نحو الأب العام �شاك ًرا �إيّاه على تحقيق
حب الرهبان ّية لأبنائها والتفاتتها
هذه الأمنية الغالية على قلوب الكثيرين والتي تع ّبر عن ّ
خ�صو�صا نحو الم�س ّنين منهم وتقديرها لخدماتهم وت�ضحياتهم طيلة حياتهم الرهبان ّية
ً
توجه الجميع لتناول الغذاء على مائدة الدير .وفي تمام ال�ساعة الخام�سة
والكهنوت ّيةّ .ثم ّ
�أُقيم ق ّدا�س ثالث في كني�سة الدير ،احتفل فيه الق ّيم العا ّم قد�س الأب �أنطوان �سعد.
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ـ ـ ر�سيتال �أبونا ب�شارة في دار العناية :بدعوة من الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية و«عيلة
المو�سيقي
�أبونا ب�شارة»� ،أحيا الف ّنان والمرنّم نادر خوري ري�سيتا ًال دينيًّا ،باال�شتراك مع
ّ
فادي �أبي ها�شم وبالتن�سيق مع المخرج طوني نعمة ،وذلك م�ساء ال�سبت � 7آذار ،2015
في كني�سة دار العناية ــ ال�صالح ّية .ورنّم نادر خوري مجموعة من الترانيم الجديدة
الخا�صة بالأب ب�شارة ،غالب ّيتها من نظم ال�شاعر ريا�ض نجمة ،وتلحين نادر خوري
ّ
نف�سه ،وتوزيع فادي �أبي ها�شم وروي النا�شف ،بالإ�ضافة الى بع�ض الترانيم من وحي
الآالم .ق ّدمت هذه الأم�س ّية الإعالم ّية هال الم ّر ،وتخ ّللها مقتطفات �شعريّة لل�شاعر ريا�ض
نجمة .وفي الختام كانت كلمة لراعي الأبر�ش ّية المطران �إيلي ب�شارة ح ّداد .ح�ضر
الر�سيتال الرئي�س العام الأر�شمندريت �أنطوان ديب وجمهور من الآباء والرهبان
والراهبات وح�شد كبير من الم�ؤمنين� ،أ ّموا الكني�سة للم�شاركة بالأم�س ّية.
ـ ـ ر�سيتال �أبونا ب�شارة في زحلة :بمنا�سبة اال�ستعدادات الفتتاح بيت �أهل الأب
المكرم ب�شارة �أبو مراد في زحلة� ،أحيت جوقة مار اليا�س المخ ّل�ص ّية ر�سيتا ًال دينيًّا تخلله
رب الأكوان».
�إطالق �أ�سطوانة الألبوم الأ ّول للجوقة بعنوان «هديّة من ّ
م�ؤتمر �سنة الحياة المك ّر�سة في جامعة الروح القد�س الك�سليك

برعاية وح�ضور �صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار ب�شارة
بطر�س الراعي ،وفي �إطار روزنامة �سنة الحياة المك ّر�سة التي �أطلقها البابا فرن�سي�س لهذا
العامّ ،نظم مكتب الر�ؤ�ساء العامين والرئي�سات العامات في لبنان بالتعاون مع جامعة
خا�صا بالحياة المك ّر�سة
الروح القد�س الك�سليك ،ك ّل ّية العلوم الدين ّية والم�شرق ّية ،م�ؤتم ًرا ًّ
تحت عنوان «�أيقظوا العالم» وذلك من  26الى � 28شباط  ،2015في قاعة البابا الق ّدي�س
يوح ّنا بول�س الثاني في الجامعة نف�سها .وفي االفتتاح دخل المك ّر�سون والمك ّر�سات
حاملين ذخائر الق ّدي�سين� :شربل ،رفقا ،نعمة اهلل ،الأخ ا�سطفان ،الأم ماري �ألفون�سين
والطوباوي يعقوب و�صورة الأب المك ّرم ب�شارة �أبو مراد .بعدها كانت كلمات ٍ ّ
لكل من
ّ
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البابوي المطران غابريال كات�شا الذي نقل للم�ؤتمر والح�ضور بركة
�سعادة ال�سفير
ّ
قدا�سة البابا فرن�سي�س ،بعدها تك ّلم رئي�س جامعة الروح القد�س الك�سليك الأب هادي
محفوظ ّثم رئي�سة مكتب الرئي�سات العا ّمات في لبنان الأم جوديت هارون ،عقبها كلمة
رئي�س عا ّم الرهبان ّية اللبنان ّية المارون ّية الأباتي ط ّنو�س نعمه تالها با�سم مكتب الر�ؤ�ساء
العا ّمين في لبنان .واختُتم االفتتاح بكلمة البطريرك الكردينال مار ب�شارة بطر�س الراعي.
ت�ألّف الم�ؤتمر من ثمانية جل�سات توزّعت على ثالثة �أيّام وحا�ضر فيه وجوه من مختلف
الرهبان ّيات� .شارك بالم�ؤتمر الر�ؤ�ساء العا ّمون والرئي�سات العا ّمات الى جانب ح�شد كبير
�صي �إن
من المك َّر�سين والمك َّر�سات من كافّة الرهبان ّيات ،ولم يغب عنه ح�ضورنا المخ ّل ّ
على �صعيد الم�شاركين �أو على �صعيد المحا�ضرين .فلقد افتُتحت الجل�سة الأولى في
�صي تحت عنوان «نذر الطاعة» ،و�أدارت
اليوم الأ ّول بحديث للأب ن�ضال جبلي المخ ّل ّ
الأم منى وازن جل�سة بعنوان «الحياة المك ّر�سة رجاء جديد لكنائ�سنا وللعالم» ،فيما
اختتمت جل�سات الم�ؤتمر في اليوم الثالث بحديث للرئي�س العام الأر�شمندريت �أنطوان
ديب تحت عنوان «�آفاق رهبان ّية لأجل دينامية روح ّية و�إر�سال ّية متج ّددة» .وبعد
التو�صيات ُرفع كتاب �شكر ٍّ
البابوي
لكل من :قدا�سة البابا فرن�سي�س بوا�سط �سعادة ال�سفير
ّ
غابريال كات�شا ،ونيافة البطريرك الكاردينال مار ب�شارة بطر�س الراعي لرعايته وتر�أّ�سه
للم�ؤتمر ،ولرئي�س جامعة الروح القد�س ــ الك�سليك الأب هادي محفوظ ال�ست�ضافته
هذا الم�ؤتمر .بعدها تر�أّ�س غبطة البطريرك غريغوريو�س الثالث الك ّلي الطوبى �صالة
الختام و�ألقى كلمة من وحي الحياة المك ّر�سة .في الختام كان الغذاء ونهاية �أعمال
الم�ؤتمر.
يوم المع ّلم في دير المخ ّل�ص

بمنا�سبة عيد المع ّلم و�ضمن ن�شاطات �سنة الحياة المك ّر�سة ،دعت الرهبان ّية
�ضم ّ
كل مع ّلمي ومع ّلمات مدار�سها ،في يوم المع ّلم ،وذلك في
المخ ّل�صية الى اجتماع ّ
دير المخ ّل�ص ،بتاريخ � 7آذار  ،2015برعاية وح�ضور الرئي�س العام ور�ؤ�ساء ومدراء
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المدار�س الآباء :عبدو رعد ،جورج �إ�سكندر ،يو�سف ن�صر ونقوال �صغبيني وحبيب
خلف .في البداية �أُقيمت �صالة افتتاح ّية في كني�سة الدير ت�ض ّمنت ترانيم روح ّية وتالوة
رحب فيها بالمع ّلمين والمع ّلمات وبالآباء
الر�سالة والإنجيلّ ،ثم كانت كلمة للأب العام ّ
وقال لهم� :أَعلن قدا�سة البابا �سنة � 2015سن ًة للعائلة و�أي�ضً ا �سن ًة للمك ّر�سين ،يقينًا منه �أ ّن
هذان هما العامودان اللذان ي�سندان الكني�سة .وما اجتماعنا ولقا�ؤنا في هذا النهار بمنا�سبة
عيد المع ّلم و�سنة المك ّر�سين �إ ّال تعبير عن �أنّنا عائلة كبيرة واحدة تعمل م ًعا لغاية واحدة،
وما ح�ضوركم الكثيف �سوى ت�أكيد على الطاقات الب�شريّة الكبيرة التي تملكها الرهبان ّية
المخ ّل�ص ّية وت�ضعها في خدمة الإن�سان ،وهي تعتمد عليكم من �أجل �إي�صال ور�سالتها
و�إتمام عملها .لذا �أدعوكم الى التع ّرف على تاريخ وروحان ّية الرهبان ّية التي تعملون من
أ�سا�سي� ،أال وهو بناء الإن�سان من النواحي الإن�سان ّية والتربويّة
خاللها ،وتحقّقون هدفها ال ّ
مخت�صة.
والعلم ّية .فالرهبان ّية لديها ّ
�ست مدار�س :ثالث منها �أكاديم ّية ومهن ّيتان ومدر�سة ّ
وهي تطال ّ
التربوي منذ �سنة � ،1821أي منذ
كل فئات المجتمع .وهي تعمل في الحقل
ّ
المخت�صة منذ
المهني منذ خم�سين �سنة ،وفي التربية
حوالي مئتي �سنة ،وفي الحقل
ّ
ّ
�إحدى ع�شرة �سنة 1 .ــ في ج ّو عا ّم غير م�ستق ّر� ،أ�ؤ ّكد لكم �أ ّن الرهبان ّية م�ستق ّرة ،لأنّها
ت�شع ح ّتى
م� َّؤ�س�سة على ا�سم المخ ّل�ص ،ولأنّه في و�سطها منذ �سنة  ،1683وهي ما زالت ّ
اليوم ،وت�ص ّر �أن تعطي للعالم وللعاملين فيها ّ
كل دعائم االرتكاز 2 .ــ �أر ّكز �أي�ضً ا في
هذه ال�سنة على ال�شراكة والتعاون بين الرهبان والعلمان ّيين ،وعلى االنتماء الذي يجب
فنفكر �سويّة ّ
�أن ي�شعر به العلمان ّيون العاملون في م� ّؤ�س�ساتناّ ،
ونخطط �سويّة ونعمل
�سويّة 3 .ــ النقطة الثالثة هي العمل بروح وطن ّية مبن ّية على االنفتاح على الآخر ،في
مجتمع ن�شعر فيه �أنّنا مدفوعون الى التط ّرف واالنغالق على ذواتنا ،نحن على العك�س
ندعو الى االنفتاح على الجميع 4 .ــ النقطة الرابعة هي العمل على تثبيت الإن�سان في
خ�صو�صا بال�ضعيف ،وتثبيت الم�سيح ّيين في
�أر�ضه ،وجعله ي�شعر بكرامته ،واالهتمام
ً
االجتماعي في
الأطراف ،من مبد�أ العمل على الوحدة الوطن ّية والحفاظ على الن�سيج
ّ
ت�ضم الم�س�ؤولين التربويّين من الرهبان
المناطق اللبنان ّية كافة 5 .ــ �أتم ّنى �أي�ضً ا �إن�شاء لجنة ّ
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التربوي ،و�سبل تطويره،
والعلمان ّيين ،تعمل على و�ضع ا�ستراتيج ّية �أ�سا�س ّية للعمل
ّ
والم�شاركة في حمل الم�س�ؤول ّيةّ .ثم ختم الأب العام بكلمة روح ّية من وحي الآية
الإنجيل ّية «وكان ي�سوع ينمو في الحكمة والقامة والنعمة �أمام اهلل والنا�س» (لوقا ،)52 :2
وقال :نحن نرى �صورة ي�سوع الم�سيح في ّ
كل �إن�سان يعتبره المجتمع فا�ش ًال و�ساق ًطا،
الرب ي�سوع في الحكمة والقامة والنعمة .و�سوف
ون�سعى الى م�ساعدته لينمو على مثال ّ
ُحا�سب �أمام اهلل عن ّ
كل فرد مو َكل �إلينا ،نحن م�س�ؤولون عن ف�شله ،ونحن م�شاركون
ن َ
بنجاحه .وتبقى الرهبان ّية القلب الذي تلتجئون �إليه والآذان ال�سامعة والفكر الم�صغي الى
حاجاتكم والى � ّأي �صعوبة تعتر�ض عملكم في م� ّؤ�س�ساتها ك ّلهاّ .ثم �شكر جميع الآباء
والأ�ساتذة الم�شاركين في هذا اللقاء وا�ستمطر عليهم وعلى عائالتهم وعلى لبنان البركة
توجه الجميع الى المدر�سة
الإله ّية ،ب�شفاعة الأب المك َّرم ب�شارة �أبو مراد .بعد ال�صالة ّ
حيث كانت كلمات لممثّلي المدار�س الم�شاركة :الأب جورج �إ�سكندر والأ�ستاذ فادي
فرن�سي�س عن مدر�سة دار ال�صداقة ،الأب يو�سف ن�صر والأ�ستاذ خالد القا�ضي عن
مدر�سة ال�سان �سوفور ،الأب حبيب خلف وال�س ّيدة �سو�سن �سميا عن مهن ّية دار العناية
المخت�صة ،الأب عبدو رعد وال�سيدة ليليان الغريّب عن مدر�سة دير
والمدر�سة
ّ
المخ ّل�ص ،وال�س ّيدة رلى الخولي عن مدر�سة مار يو�سف حو�ش الأمراء (تغ ّيب الأب
عبد اهلل عا�صي ب�سبب وفاة ابنة خالته) .بعد الكلمات ا�شترك الجميع بلقمة المح ّبة على
مائدة المدر�سة حيث ّتم توزيع الهدايا التذكاريّة على الم�شاركين.
عيد الق ّدي�س يو�سف في كني�سة حو�ش الأمراء ـ ـ زحلة

بمنا�سبة عيد الق ّدي�س يو�سف �شفيع رع ّية حو�ش الأمراء ،احتفل الرئي�س العا ّم
إلهي في كني�سة الرع ّية م�ساء الأربعاء � 18آذار  ،2015عاونه كاهن الرعية
بالق ّدا�س ال ّ
الأب عبداهلل عا�صي والأب جو طوما�س ،بح�ضور الأب جورج �إ�سكندر والأب
رحب الأب عبداهلل بقد�س
جوزيف �صغبيني وح�شد كبير من الم�ؤمنين .وبا�سم الرع ّية ّ
الرئي�س العام ،الذي بدوره �شكر الأب عبداهلل على تفانيه وغيرته في خدمة الرع ّية و�ألقى
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بعدها العظة من وحي عيد الق ّدي�س يو�سفّ .ثم دعا الرئي�س العام جميع الحا�ضرين الى
حي مار اليا�س
الم�شاركة في تد�شين بيت �أهل الأب المك ّرم ب�شارة �أبو مراد في ّ
المخ ّل�ص ّية يوم الخام�س والع�شرين من �شهر �آذار الجاري ،و�أ�ضاف :هذا التد�شين هو
عالمة مح ّبة الرهبان ّية واهتمامها بمدينة زحلة وفي الوقت عينه هو عالمة �إكرام للأب
ب�شارة� ،أ ّما في �ش�أن مجريات دعوى تطويب �أبونا ب�شارة فالدعوى قد انتقلت ب�شكل
تتم ب�شفاعته
موثّق الى روما ونحن ننتظر الر ّد ،ولكن يوميًّا لدينا �شهادات لأعاجيب ّ
ونحن ن�أمل �أن تزداد لدينا الدعوات الرهبان ّية من زحلة على مثال �أبونا ب�شارة �أبو مراد.
واختتم الأب العام كلمته بمعايدة كاهن الرع ّية والم�ؤمنين بمنا�سبة العيد ،قائ ًال لهم� :أنتم
�سن ُد الرهبان ّية والرهبان ّية �ستكون دائ ًما �سن ًدا لكم .وبعد الق ّدا�س التقى الجميع في
عائلي.
�صالون الكني�سة للتهاني ،عقبها ع�شاء ّ
عيد الب�شارة في مدر�سة دير المخ ّل�ص ـ ـ جون

الوطني
بمنا�سبة عيد �سيدة الب�شارة �شفيعة المدر�سة والإكليريك ّية ،وهو العيد
ّ
الروحي الجامع� ،أقامت مدر�سة دير المخ ّل�ص الثانويّة ،لقا ًء �أخويًّا و�صال ًة م�شتركة.
ّ
ح�ضر �إلى جانب الرئي�س العا ّم والآباء و�أ�سرة المدر�سة ،ال�س ّيد نزار الر ّوا�س مم ّث ًال معالي
النائب به ّية الحريري ،الدكتور �سليم ال�س ّيد مم ّث ًال معالي النائب وليد جنبالط ،الأ�ستاذ
طوني �أنطونيو�س مم ّث ًال معالي النائب نعمة طعمة ،مختار جون ال�س ّيد �سمير عي�سى
الحجار،
الحجار ممثّال النائب مح ّمد ّ
مم ّث ًال النائب عالء الدين ترو ،الأ�ستاذ �أحمد ّ
العقيد كمال �صفا مم ّث ًال اللواء ع ّبا�س �إبراهيم مدير عا ّم الأمن العام ،النقيب ربيع
الجعفري ال�شيخ �أحمد طالب،
الغ�صيني مم ّث ًال �سيادة اللواء �إبراهيم ب�صبو�ص ،المفتي
ّ
الروحي ،رئي�سا اتحاد بلديّات �إقليم الخ ّروب وعدد من
عدد من �آباء وم�شايخ اللقاء
ّ
ر�ؤ�ساء البلديّات �أو ممثّلوهم ،عدد من المخاتير ،وممثّلو جمع ّيات ومدار�س و�أحزاب
و�أ�صدقاء ...وعدد من الإعالم ّيين وتلفزيون لبنان .بعد اال�ستقبال في �صالون المدر�سة،
�سار الجميع بزيّاح �إلى الم�سرح ،حاملين �أيقونة الب�شارة والورود ومرنّمين «نحن
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عبيدك» .بعد و�ضع الزهور في الم�سرح �أمام �أيقونة �س ّيدة الب�شارة ،ابتد�أ الحفل بالن�شيدين
اللبناني والمدر�سةّ ،ثم فيلم عن الأم ،بعده كلمة االفتتاح لرئي�س المدر�سة الأب عبدو
يعم ال�سالم جميع �أرجاء العالمّ ،ثم ترنيمة
رعد ّ
مرحبًا� ،شاك ًرا ،مع ّي ًدا الجميع ومتمنيًا �أن ّ
«�إنّ جبرائيل» ب�صوت الآن�سة غيد قزح ّيا ،فقراءة �أولى من �سفر �أ�شعيا  10 ،7ــ،14
للأخت �أغ�ستان خوري ،فقراءة من �إنجيل لوقا  1 ،1ــ ،11للأب نقوال �أيّوبّ ،ثم تالوة
�آيات من القر�آن الكريم� ،سورة �آل عمران  40ــ ،50رنّمتها الآن�سة �سارة ح�سنّ ،ثم ترنيم
�إنجيل لوقا  26 ،1ــ  37ب�صوت الأب عبداهلل الحمديّةّ .ثم كانت كلمات من وحي
المنا�سبة �ألقاها ّ
كل من� :سماحة المفتي ال�شيخ طالب ،ال�شيخ عامر زين الدين ،والرئي�س
العا ّم الأر�شمندريت �أنطوان ديبّ .ثم بركة القرابين على ن�شيد العيد ،فدعاء م�شترك تاله
الجميع .بعد ال�صالة انتقل الجميع ليتناولوا م ًعا لقمة محبة �إلى مائدة المدر�سة.
تد�شين بيت الأب ب�شارة في زحلة

�إحتفلت الرهبان ّية البا�سيل ّية المخ ّل�ص ّية ورع ّية مار اليا�س المخ ّل�ص ّية في زحلة
الوالدي للمك ّرم الأب ب�شارة �أبو مراد ابن الرع ّية ،في خالل ق ّدا�س
بتد�شين المنزل
ّ
احتفالي تر�أّ�سه راعي �أبر�ش ّية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملك ّيين الكاثوليك المطران
ّ
ع�صام يوح ّنا دروي�ش بم�شاركة الرئي�س العا ّم للرهبان ّية الأر�شمندريت �أنطوان ديب
ورئي�س دير مار اليا�س للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية الأب ن�ضال جبلي والأب ح ّنا كنعان وعدد
من الكهنة .ح�ضر الق ّدا�س الن ّواب طوني �أبو خاطر� ،إيلي الماروني و�شانت جنجنيان،
النائب ال�سابق �سليم عون ،راعي �أبر�ش ّية �صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران
�إيلي ب�شارة ح ّداد والمطران �أندره ح ّداد ،الأب مارون ج ّبور ممثّال المتروبوليت
ا�سبيريدون خوري ،رئي�س دير مار �أنطونيو�س الكبير الأب �شربل ف ّيا�ض ،مدير عا ّم
وزارة الزراعة المهند�س لوي�س لحود ،المحامي مي�شال بال�ش مم ّث ًال رئي�س بلديّة زحلة،
الرئي�سة العا ّمة للراهبات المخ ّل�ص ّيات الأم منى وازن ،الرئي�سة العا ّمة للراهبات الي�سوع ّيات
الأم دانييال ح ّروق ،وعدد كبير من الكهنة والرهبان والراهبات ووفود �شعبية ح�ضرت
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خ�ص ًي�صا من �صيدا والجنوب والجبل وبيروت .بعد الإنجيل المق ّد�س �ألقى المطران
ّ
توجه فيها بالتهنئة للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ،وم ّما قال�« :أريد �أن �أبارك
ع�صام دروي�ش كلمة ّ
لكم بهذا العيد المبارك المق ّد�س ،عيد �س ّيدة الب�شارة الذي هو عيد وطني يجمع �أبناء
الوطن بكافة مك ّوناته .و�أريد �أن �أبارك للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية هذا النهار ،وهي منا�سبة لكي
وخا�صة �أريد �أن �أ�شكر �آباء هذه
�أ�شكرهم على تعبهم وخدمتهم هذه الأبر�ش ّية المباركةّ ،
الرع ّية على ن�شاطهم وتفانيهم في خدمة الرع ّية والأبر�ش ّية فقد جعلوا هذه الرع ّية خل ّية
تعج بالن�شاطات .واليوم عندما ند�شّ ن بيت �أبونا ب�شارة �أبو مراد نريد �أن ن�ص ّلي من
نحل ّ
�أجل الكني�سة لكي يُع َلن �أبونا ب�شارة ق ّد ًي�سا في وقت قريب ج ًّدا»� .أ�ضاف« :على ّ
كل
حال ،نحن �أبناء زحلة ط ّوبناه ق ّد ًي�سا منذ �سنوات ونطلب �شفاعته منذ �أن تع ّرفنا �إليه .وفي
هذه المنا�سبة �أريد �أن �أذ ّكركم �أن �أبونا ب�شارة بقي �سنة كاملة نا�س ًكا في هذا البيت ي�ص ّلي
ويتلم�س دعوته ،لذلك نطلب منه اليوم �أن ير�سل للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية ولكني�سته دعوات
رجالية ون�سائ ّية مق ّد�سة لكي تخدم هذه الكني�سة»ّ .ثم كانت كلمة للرئي�س العام
رهبان ّية ّ
للرهبان ّية ،نوردها كما هي:
نجتمع في هذا اليوم المبارك يوم الب�شارة ويوم �أبونا ب�شارة في ج ّو من الرجاء
والأمل لنخرج ولو قلي ًال من الج ّو المظلم والظالم الذي يعي�شه عالمنا اليوم ،ج ّو القلق
وهموم الحياة ،لن�ستكين الى راحة واطمئنان ي�أتيانا من فوق ،ينعك�سان من وجه مج ّلل
ويتفجران من وراء رخامة ،من قبر حوى ذخيرة ثمينة
ببيا�ض ال�شيخوخة وطهر الحياةّ ،
�صقلتها ف�ضيلة �صلبة قوامها ال�صمت وال�صالة و�إماتة الذات لإحياء الآخرين.
عندما نتك ّلم عن الأب ب�شارة نقع في حيرة كبيرة فهو فريد في قدا�سته ،فريد في
إلهي� ،أخلى ذاته من ّ
كل
كهنوته وفريد في حياته الرهبان ّية .عا�ش على مثال مع ّلمه ال ّ
�شيء ،كي يتح ّرر من قيود هذا العالم ويح ّرر العالم معه.
عندما �أُ�س�أل عن الأب ب�شارة و�أين �أ�صبحت دعوى تقدي�سه اُجيب وب�شكل
طبيعي� ،أ�صبحت الدعوى في روما ،و�إذ ي�أتي ال�س�ؤال الثاني وما هي الأعجوبة التي
ّ
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فعلها .وهل هناك من �أعاجيب جديدة .فجوابي هو «حياته ك ّلها �أعجوبة»� .إنّ عالمنا
يتطلع دو ًما الى ما يبهر ح ّتى الذين عا�شوا مع الأب ب�شارة لم يحفظوا مث ًال �إ ّال �أنّه م�شى
في الهواء بين �سطح مبنيين! و�أعتقد �أنّ �أكثر ما كان ي�ؤلم الأب ب�شارة هو �أن ينظر
النا�س �إليه وك�أنّه رجل خوارق�« ،سوبرمان» �صانع �أ�شفية .كلمته على فرا�ش الموت
ته ّزنا حيث كان ير ّدد�« :أوعا تخبروا حدا بموتي ح ّتى ما ّ
مهم».
يفكروا النا�س �إنّي �شي ّ
مازحا�« :شو يا �أبونا ب�شارة
كان ي�شعر �أنّه «ما �شي»� .أتاه ّمرة �أحد �إخوته الرهبان وقال له ً
الرهبانية؟» فر ّد عليه «لي�ش
مبين ما فت عا المجمع؟ وما طلعلك �شي من التعيينات
ّ
�أنا �شي ليطلعلي �شي» .ففي هذا �أي�ضً ا كان الأب ب�شارة على �صورة معلمه ي�سوع،
مجرد �صانع عجائب .قليلة هي
في�سوع نف�سه كان يتج ّنب ً
كثيرا �أن يرى النا�س فيه ّ
المرات التي �أقدم فيها ي�سوع بنف�سه على القيام بمعجزة ما� ،أو بادر �إليها من تلقاء
ّ
نف�سه .كانت ال�شفاءات والأعاجيب تُفر�ض عليه غالبًا .ولهذا كان يُجبِر �أحيانًا من
ي�شفيهم على عدم التك ّلم بما �صنعه لهم .و�أحيانًا كان يق�صد االختفاء هربًا من َميل
النا�س الى ر�ؤية الخوارق والأعاجيب .ما كان يريده ي�سوع من العجائب هو �شفاء
القلب والباقي يُزاد.
«حب االختالء وال�صمت» واهلل
�إنّ �أول ركيزة لحياة الأب ب�شارة المك ّر�سة هيّ :
�س ّر ال يمكن �سماعه �إ ّال في �صمت الذات .لقد كان الأب ب�شارة في اختالء متوا�صل :في
الكني�سة في ق ّاليته ،في طريقه الى رعاياه ،هذه الخلوة البارزة في حياته تندمج فيها مح ّبة
ال�صالة ،ح ّتى غدت له نَ َف ً�سا ثانيًا« :هيك الدني بدها يا ابني ...ال يمكننا �أن نعي�ش بدون
�صالة» .بهذا الكالم كان ي�شجع مرافقه على متابعة مناجاة اهلل معه في الطرق القا�سية الى
القرى والمزارع الع�شرين التي تولّى خدمتها في دير القمر ووديانها.
�أ ّما حياته الكهنوت ّية والر�سول ّية فكانت ترتكز على �أ�سا�سين ها ّمين هما :الإماتة
وال�صالة .وبهما عا�ش كهنوتًا مثم ًرا وخ�صيبًا ،انطال ًقا من �شعاره الكهنوتي�« :إنّي �أقمتك
رقيبًا على هذا ال�شعبّ ،
فكل نف�س تهلك ب�سببك فمن يدك �أطلبها».
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اليوم ونحن في عيد الب�شارة �إذا نظرنا الى العذراء مريم نرى أ�نّها كانت دائ ًما في
الخفاء ّ
والظل ،قدا�ستها ن�سجت في �صمت النا�صرة ،مريم قالت عن نف�سها« :ها �أنا �أمة
للرب» .عا�شت في الخفاء ِّ
وظل ابنها .لم تطلب مجدًا لنف�سها .لم ّ
تحتل مكان ال�صدارة
ّ
�إ ّال �أمام ال�صليب حيث الجميع ترك الم�سيح وهرب .عرفت كيف تختفي ،كيف ت�صغر
ليكبر ابنها ،لي�س فقط ابنها بل ر�سله �أي�ضً ا .لقد كانت تت�أ ّمل جميع هذه الأ�شياء في قلبها.
في ال�صمت في �سكون النا�صرة .والقدا�سة تُكت�سب في الخفاء ،في ال�صمت ،في العمل
اليومي الد�ؤوب� .أن تفرح مع الفرحين وتت�ألّم مع المت�ألّمين ،هي �أن تق�ضي �أيّامك بب�ساطة
ّ
القلب وطهارة ال�سيرة .و�إذا ما نظرنا الى حياة الأب ب�شارة و�سيرته ال نرى إ� ّال ذلك.
قدي�سا �أم ال:
�إذا �أردنا �أن نعرف �إذا كان الأب ب�شارة ً
 ١ــ�إ�س�ألوا الغرفة التي ق�ضى فيها �أيّامه ولياليه راك ًعا م�ص ّليًا لربّه في الخفاء .تما ًما
كما قال ي�سوع في الإنجيل�« :أ ّما �أنت فمتى �ص ّليت ،فادخل حجرتك و�أغلق
بابك ّ
و�صل لأبيك الذي في الخفية»...
إلهي ،بداية من الكني�سة
 ٢ــ�إذهبوا وا�س�ألوا الكنائ�س التي كان يلتقي فيها بحبيبه ال ّ
التي نحن فيها ،مار اليا�س التي اكت�شف فيها بذور دعوته ،الى كني�سة دير
المخ ّل�ص وكنائ�س دير القمر والودايا ،وكني�سة مطران ّية �صيدا .فلنقل
لحجارتها ر ّددي لنا �أدعية هذا الكاهن! �إك�شفي لنا �س ّر تقواه! لو كان لهذه
الحجارة فم لأجابت� :أبونا ب�شارة ق ّدي�س لأنّه كان يُم�ضي وقته عند حبيبه.
الحب هو الذي كان يجذبه الى هنا ،ال الواجب.
ّ
 ٣ــ�إذهبوا وا�س�ألوا دروز الجبل وم�سلمي �صيدا ،ليخبروكم كيف عك�س هذا
الكاهن وجه الم�سيح ،فر ّددوا ك ّلما ر�أوه« :هذا الخوري ق ّدي�س».
لي�س المطلوب م ّنا �أن نعمل بال�ضبط ما عمله الأب ب�شارة ،بل علينا �أن نحاول
فهم الواقع الذي ح ّركه في هذا ك ّله ،ونفهم �س ّر قدا�سته.
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�أبونا ب�شارة كان ابن بيئته رج ًال عائ�شً ا بين النا�س ،ال في �صومعة نا�سك ،فهو ابن
مدينة زحلة ،وعا�ش �أغلب ّية حياته الر�سول ّية في مدينة دير القمر ومدينة �صيدا .عا�ش مع
النا�س ،عرف همومهم ،تل ّم�س م�شاكلهم الزمن ّية والروح ّية ،حاول ح ّلها بالقليل الذي
كان بين يديه .لم يتوان عن فتح مدر�سة لتعليم ال�صغار �صبيانًا وبنات ،وعن �إعمار
كني�سة لجمع الرع ّية ،وعن االت�صال بهذا �أو ذاك من المتم ّولين لفعل الخير ،والبنت التي
لم تقدر على الزواج ا�شترى لها ف�ستان العر�س .والمر�أة التي ت�ستحي �أن ت�أتي الى الكني�سة
بف�ستانها القديم ،ا�شترى لها ف�ستانًا جدي ًدا .ومن لم ّ
تغل �أر�ضه م ّد له يد العون� ،شارك
�صالتهن ،ذاق مرارة التهجير وعا�ش ق�سوة �أيّام الحرب الأولى ،واالحتالل
الأخويّات
ّ
الفرن�سي .والعجيب بالأمر �أنّ الأب ب�شارة عا�ش ّ
كل هذا ولم يع�شه.
العثماني واالنتداب
ّ
ّ
الرب .ذاق الهجرة
كان في هذا العالم ولم يكن .عا�شر النا�س من دون �أن يهجر ّ
أح�س ب�ضيق الحال من دون �أن يكفر ...لقد � ّأتم �صورة
والحرب من غير �أن يي�أ�سّ � ،
الم�سيحي كما ر�سمها الق ّدي�س بول�س�« :أقول لكم �أيّها الإخوة� ،إ ّن الزمان طوى �أ�شرعته:
ّ
فمنذ الآن ليكن الذين لهم امر�أة ك�أنّهم ال امر�أة لهم ،والذين يبكون ك�أنّهم ال يبكون،
والذين يفرحون ك�أنهم ال يفرحون ،والذين ي�شترون ك أ�نّهم ال يملكون ،والذين
ي�ستفيدون من هذا العالم ك�أنّهم ال ي�ستفيدون ،لأ ّن �صورة هذا العالم بزوال»
(1كور 29:7ــ  .)31هذا هو ق ّدي�سنا ،هذا هو �أبونا ب�شارة ،فهل من �أعجوبة �أكبر من
ذلك؟
قبل �إنهاء كلمتي� ،إ�سمحوا لي �أن �أ�شكر با�سم الرهبان ّية وبا�سم �أبونا ب�شارة
مح�سنين ومح ّبين �أرادوا ّ
وبكل ب�ساطة تكملة ر�سالة �أبونا ب�شارة ليبقى �شمعة م�ضيئة في
عالم مظلم.
�أ�شكر بنوع خا�ص ال�س ّيدة غانا ي ّمين التي تك ّلفت وتبرعت ب�شراء بيت �أهل �أبونا
ب�شارة .كما �أ�شكر ال�س ّيد جورج �سليم �شمعون وزوجته رانيا �شمعون لتبرعهم بترميم
بيت �أبونا ب�شارة؛ �أ�شكر الذين �ساهموا ب�أموالهم وبم�ستلزمات �أثاث البيت؛ �أ�شكر الذين
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واكبوا مرحلة ال�شراء والترميم ،المهند�س �إيلي عطاهلل والأخت ديما �شبيب؛ �أ�شكر
ال�سلطة الرهبان ّية ال�سابقة التي �أخذت قرار ال�شراء والترميم وعملت على تحقيقه؛
�أ�شكر �إخوة �أبونا ب�شارة في الرهبان ّية ،رئي�س دير مار اليا�س ال�سابق الأب اليا�س مايو
الذي عمل بج ّد ومح ّبة في ترميم هذه الكني�سة و�سهر على �شراء وترميم البيت؛ و�أ�شكر
الحالي الأب ن�ضال جبلي ومعاونه الأب حنّا كنعان ،الذي عمل منذ ا�ستالمه
الرئي�س ّ
م�س�ؤول ّيته بمح ّبة وتفا ًن و�إخال�ص وقام بال�سهر ومتابعة ت�أثيث هذا البيت والتهيئة لهذا
االحتفال المهيب؛ �أ�شكر راعي الأبر�ش ّية �سيادة المطران ع�صام يوحنّا دروي�ش على
�سهره الدائم ورعايته احتفالنا هذا .كما �أ�شكر ّ
كل الذين �شاركونا هذا العيد اليوم من
�أ�صحاب ال�سيادة والر�ؤ�ساء العا ّمين والرئي�سات العا ّمات وكهنة ورهبان وراهبات
وعلمان ّيين ،الذين �أتوا من الجبل ومن الجنوب ّ
وكل �أنحاء لبنان لي�شاركونا فرحتنا في
هذا اليوم المبارك.
�إنّ بيت �أبونا ب�شارة الذي �سند�شّ نه بعد قليل �ستكون ر�سالته الأولى والأ�سا�س ّية
خلق واحة روح ّية في هذه المدينة �أ�سا�سها �س ّر التوبة وال�سجود للقربان المق ّد�س .هاتين
الدعامتين الروح ّيتين اللتين تق ّد�س بهما الأب ب�شارة وق ّد�س بهما النفو�س.
هذا البيت هدفه ّ
وبكل ب�ساطة تج�سيد روحان ّية الرهبان ّية المخ ّل�ص ّية وروحان ّية
�أبونا ب�شارة.
�إجتماع مجل�س الر�ؤ�ساء العا ّمين في دير المخ ّل�ص

الدوري ،وهذه الم ّرة
�إلتقى مجل�س الر�ؤ�ساء العا ّمين في لبنان �ضمن اجتماعهم
ّ
في كنف دير المخ ّل�ص وذلك يوم الإثنين  20ني�سان  ،2015بعد االجتماع ُدعي
المجتمعون الى مائدة الغذاء وبعدها جال الجميع في الكني�سة و�صالون الرئا�سة للتع ّرف
على تراث الدير.
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باقة من �أخبار الأديار:

عيد الق ّدي�س جاورجيو�س في دير المزيرعة
في طق�س ماطر وعا�صف ،احتفل الرئي�س العام في دير المزيرعة ،بق ّدا�س
عيد الق ّدي�س جاورجيو�س ،م�ساء الخمي�س  23ني�سان  ،2015بم�شاركة رئي�س الدير
الأب المدبّر جوزيف واكيم والأبوين المدبّرين نبيل واكيم وجوزيف ج ّبور،
وبح�ضور الآباء نقوال �صغبيني ،اليا�س مايو� ،سمير �سركي�س ،طالل تعلب� ،سالم فرح
و�سمير حم�صي ،بالإ�ضافة الى �إخوة الإكليريك ّية الكبرى وجماعة االبتداء الذين
خدموا الق ّدا�س ،وح�شد كبير من الم�ؤمنين.
رئي�س الدير على جهوده المبذولة في �سبيل �إحياء
�شكر الأب العا ّم في عظته َ
الدير ،و�ألقى كلمة من وحي العيد م�ست�شهدًا بقول ال�س ّيد الم�سيح�« :أحبوا بع�ضكم
بع�ضً ا» ،المح ّبة هي �صفة اهلل ،والم�سيح يقول لنا« :حيثما اجتمع اثنان �أو ثالثة با�سمي
فهناك �أكون في و�سطهم» (مت  .)20 :18وهذه الجماعة �إن لم يكن اهلل في و�سطها
في ّ
كل ما �ستتع ّر�ض له ،ال يمكنها �أن ت�شهد للم�سيح.
من هذا المنطلق ت�صبح و�ص ّية المح ّبة عالمة و�شهادة في المجتمع والعالم.
ال�سامري الرحيم ي�س�أل« :و َمن
�أمامها نت�س�أل هل هذه المح ّبة مغلقة؟ في �إنجيل
ّ
قريبي؟» ،الجواب «هو الذي �صنع الرحمة»� .إ ًذا هذه المح ّبة ال يمكن �أن تنغلق على
ذاتها و�إ ّال �أ�صبحت �أنان ّية ،لهذه المح ّبة المنفتحة دعانا ال�س ّيد الم�سيح ،وهذه المح ّبة
تظهر في ال�شدائد وال�صعوباتّ .
كل من ي�ؤمن ب�أ ّن اهلل مح ّبة يتع ّر�ض لال�ضطهاد
والقتل ،يتع ّر�ض لأن يُر َذل من العالم.
من جهة ثانية ،عندما �أعطى الم�سيح هذه الو�ص ّية ،كان يعرف �أنّنا بب�شريّتنا ال
يمكن �أن نتق ّبلها�« .أح ّبوا �أعدائكم ،باركوا العنيكم» ،هذه الو�صية ال تُف َهم ب�شريًّا وال
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يمكن �أن تُط َّبق ب�شريًّا .من هنا الجزء الثاني من الإنجيل حيث يقول الم�سيح لتالميذه:
ذهبت �أر�سلت �إليكم المع ّزي».
«ومتى ُ
نحب بع�ضنا بع�ضً ا ،وكيف نكون
�إنّه الروح القد�س الذي يع ّلمنا كيف ّ
�شهو ًدا� .إ ًذا وجودنا هو لكي ن�شهد ونكون �شهو ًدا في عالم الظلمة ،ال�شهادة هي �أن
تكون في مكان ال يقبلك ،في عالم مظلم ،وهذه ر�سالتنا ككني�سة وكم�سيح ّيين
أحب و�أن
م�شرق ّيين ،وهذه نعمة من اهلل� .إنها النعمة التي تُعطى لي كي �أتع ّلم كيف � ّ
�أُع ّلم بدوري كيف يمكن �أن تكون مح ّبة اهلل في العالم .رغم �أن البع�ض يظ ّنون �أنهم
عالم ال�س�ؤا ُل فيه :ماذا ّ
�سيحل بنا؟
بقتلنا يق ّدمون هلل قربانًا ،تبقى ر�سالتنا واحدة .وفي ٍ
نحب� ،أن ن�ضيء ،حيث
الجواب هو ب�أ ّن دعوتنا الأ�سا�س ّية هي �أن نكون �شهود� ،أن ّ
المكان المظلم هناك يجب �أن ن�ضيء .ونحن بدورنا كرهبان ّية �سنكون حيث يترك
الآخرون� ،سنكون بالأطراف ،ههنا وفي الخارج ،لكي ال ّ
نتنكر للر�سالة التي �أوكلها
�إلينا الم�سيح.
واختتم الرئي�س العام كلمته بمعايدة الجميع بعيد الق ّدي�س جاورجيو�س،
ال�شر على مثال هذا الق ّدي�س العظيم ،وال�شهادة للحقيقة
ودعاهم الى محاربة ّ
نت�صرف وبماذا ن�شهد.
بتقبل هذه الحقيقة ،وبفتح قلوبنا لنتع ّلم كيف ّ
على مثاله ّ
ال�سفلية ،ب�سبب المطر
بعد الق ّدا�سُ ،دعي الجميع الى الع�شاء في قاعة الدير
ّ
والبرد.
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جاءنا من الأب ن�ضال جبلي رئي�س دير مار اليا�س المخ ّل�ص ّية ما يلي :يعتني
الآباء بثالثة �أخويات ن�سائ ّية� :س ّيدة الب�شارة و�أخويّة قلب ي�سوع ومار تقال .لك ٍّل من
�سنوي كما يعتني الآباء بال�ش�أن
هذه الأخويّات الثالث قدّا�س
أ�سبوعي وعيد ّ
�صباحي � ّ
ّ
الروحي لأع�ضاء هذه الأخويّات من وعظ و�إر�شاد واعترافات دوريّة ،كذلك في
ّ
الرع ّية ثالث جماعات ر�سول ّية حركة ميداد للأطفال ،و�شبيبة الأب ب�شارة �أبو مراد،
وجوقة مار اليا�س المخ ّل�ص ّية.
يعتني الآباء بمتابعة ن�شاطات هذه الحركات الر�سول ّية من اجتماعات ون�شاطات
الرعوي و�إقامة المخ ّيمات ال�صيف ّية واال�شتراك بن�شاطات
داخل وخارج المركز
ّ
الأبر�ش ّية �أي�ضً ا ،مع العلم �أ ّن حركتَي الأطفال وال�شبيبة هما من ت�أ�سي�س حديث في
الرع ّية لم يتجاوز ال�سنتين ويبلغ عدد �أع�ضاء حركة الأطفال حوالي ثالثين طف ًال
وحركة ال�شبيبة نحو ع�شرين �شابًّا و�صب ّية.
برنامجا ثابتًا
كذلك بعد تد�شين بيت �أهل المك ّرم ب�شارة �أبو مراد �أن�ش�أ الآباء ً
لهّ :
فكل يوم �أربعاء بعد الظهر هناك اعترافات و�صالة الم�سبحة وقدّا�س في تمام
ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صفّ ،
وكل يوم جمعة تُقام حلقة التن�شئة الم�سيح ّية ولكال
يغ�ص البيت معها بح�ضور الم�ؤمنين ،كما �سعى الآباء منذ اليوم الأ ّول
الن�شاطين �شعب ّية ّ
لتد�شين البيت �أن ي�ستقبل ز ّواره ّ
�صباحا وح ّتى الثامنة لي ًال
كل يوم من ال�ساعة الثامنة ً
كما ي�ستقبل البيت الرعايا والأخويّات ويحتفل لهم بقدادي�س �صباح ّية ك ّلما دعت
الحاجة.
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كذلك في رع ّية مار اليا�س المخ ّل�ص ّية تُقام ّ
كل ال�صلوات المو�سم ّية بما فيهم
�شه َري �أيّار لعبادة العذراء مريم وحزيران لعبادة قلب ي�سوع الأقد�س ،كما تُقام
الزيّاحات والتطوفات و�ساعات ال�سجود للقربان المقدّ�س� .أي�ضً ا يعتني الآباء برحالت
ترفيه ّية للرع ّية يق�صدون بها زيارة الأماكن ال�سياح ّية والتقويّة والأديار والكنائ�س
المنت�شرة على بقاع وربوع لبنان الجميل.
كذلك لرع ّية مار اليا�س المخ ّل�ص ّية ومار تقال ثالثة �أعياد كبرى� ،شفيع الكني�سة
مار اليا�س و�شفيعة الكني�سة مار تقال وعيد التج ّلي .تقام لهذه الأعياد الر�سيتاالت
والقدادي�س ون�شاطات �أخرى �شعب ّية .كذلك لذكرى وفاة المك ّرم الأب ب�شارة �أبو مراد
خا�ص في الرع ّية ،فتُقام لهذه المنا�سبة �سهرات روح ّية واعترافات ور�سيتاالت
وقع ّ
خا�ص المك ّرم ب�شارة �أبو مراد في ّ
كل �آخر
وقدادي�س احتفال ّية ،كما تذكر الرع ّية بنوع ّ
�أحد من ال�شهر.
يعاون الكهنة في ّ
ي�ضم �أكثر من
كل هذه الن�شاطات مجل�س ّ
مو�سع ّ
رعوي ّ
ثالثين رج ًال وامر�أة من عائالت مختلفة يدر�س معهم ّ
تهم الرع ّية
كل الموا�ضيع التي ّ
االقت�صادي .كما يُقام ُ
�سنوي لدعم �صندوق مجل�س الرع ّية
مع الو�ضع
حفل ع�شا ٍء ّ
ّ
وتغطية نفقات كثيرة من خالله.
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جاءنا من رئي�س الدير الأب فار�س الخليفات التقرير التالي:
لمحة عا ّمة�« :إن الآباء المخ ّل�ص ّيين هم حجر الزاوية لكني�ستنا الملك ّية في
العالم القديم ،كما في العالم الجديدّ .
فكل خطوة من الخطوات التي يقومون بها
تمجي ًدا للمخ ّل�ص� ،إنّما هي خدمة للطائفة الملك ّية بر ّمتها».
هذه الكلمة المله َمة نطق بها الط ّيب الذكر ،المطران يو�سف الطويل ،في
الرب ،حيثما حللنا َّ
حل معنا
احتفال �أُقيم في ديرنا عام  .1979والواقع �أنّنا ،بنعمة ّ
العمار والبناء.
�إ ّن �أعظم ما قامت به الرهبنة المخ ّل�ص ّية لخدمة الطائفة الملك ّية و�أبناء
الم�شرق بمختلف طوائفهم في الواليات الم ّتحدة الأمريك ّية ،هو ت�أ�سي�س دير
الق ّدي�س با�سيلو�س في ميثون عام  .1953فقد ا�ستهدفت غر�س هذه المنارة الم�ش ّعة
لتحمل راية العلم والف�ضيلة في �أعظم بلد من بالد االنت�شار .وقد تناول �إ�شعاع هذه
الم� ّؤ�س�سة المباركة ،منذ ن�ش�أتها ح ّتى الآن ،ميادين كثيرة منها:
ــ تنمية الطاقات الإن�سان ّية وتوجيهها لخدمة الملكوت والب�شر.
ــ تعزيز الحياة الروح ّية والروح الطق�س ّية.
الم�سكوني
ــتحقيق الأهداف المخ ّل�ص ّية التي �أرادها الم� ّؤ�س�س ،ومنها العمل
ّ
لتوحيد الكنائ�س.
ــ تعزيز االنتماء الى طائفة الروم الملك ّيين الكاثوليك.
ــ تن�شيط الخدمات الروح ّية لجمهور الم�ؤمنين.
ــ بناء �أكثر من ع�شرين كني�سة ملك ّية في مختلف �أرجاء الواليات الم ّتحدة.
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ــ�إعداد كهنة لخدمة الرهبنة والكني�سة الملك ّية المحل ّية ،والم�ؤمنين التابعين
ل�ش ّتى الكنائ�س ال�شرق ّية من كاثوليك ّية و�أرثوذك�س ّية ،في المناطق التي لي�س
خا�صة بهم .وقد و�صل اثنان من تالميذ �إكليريك ّية
لهم فيها كنائ�س ّ
الحالي للروم
الق ّدي�س با�سيليو�س الى �س ّدة الأ�سقف ّية وهما المطران
ّ
الكاثوليك� ،سيادة المطران نيقوالو�س �سمرا ،ومطران الموارنة المتقاعد،
�سيادة المطران روبرت �شاهين.
�أ ّو ًال :الحياة في الدير

عدد الآباء المخ ّل�ص ّيين في الواليات المتحدة هو  ،12والمقيمين في دير
الق ّدي�س با�سيليو�س هو  7كهنة و 6علمان ّيين .ن�شترك �سويًّا بالليتورج ّيا الإله ّية يوميًّا
�صباحا ،و�صالة الغروب ال�ساعة الخام�سة م�سا ًء ،ووجبة الغذاء.
ال�ساعة الحادية ع�شر ً
الخا�صة للكهنة ك�أعياد الميالد �أو ذكرى النذور
وكما نحتفل �سويًّا بالمنا�سبات ّ
الرهبان ّية والر�سامات الكهنوت ّية .وطب ًعا ّ
لكل واحد عمل ما يقوم به كا�ستقبال ز ّوار
الدير وتقديم الخدمات الروح ّية كاالعتراف �أو الأر�شاد ،والم�ساعدة في خدمة
رعايا التين ّية ،والخدمة في الم�ست�شفيات .كما كان لنا فرح بنَيل الآباء يو�سف
كليمنت وغابي غ ّنوم على درجة الدكتوراه.
ثان ًيا :الأن�شطة الرئي�س ّية للدير ومركز الريا�ضات الروح ّية
ِ
الكور�س ّيو ( :)Corsilloهو برنامج من الريا�ضات الروح ّية للعلمان ّيين،
 1ــ

يتم تنظيمه في �آخر ّ
كل �أ�سبوع على مدار العام ،طو ًرا للرجال وتار ًة للن�ساء
ّ
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بالتناوب .ويمت ّد من م�ساء الخمي�س �إلى م�ساء الأحد .وفي معظم الأحيان ال ّ
يقل
�شخ�صا .تُلقى فيه محا�ضرات مكثّفة تهدف �إلى
عدد الم�شتركين فيه عن �سبعين ً
الروحي و�إنعا�ش الإيمان في قلوب الم�شاركين.
التجديد
ّ
خا�صة مع الن�شئ ال�صاعد،
 2ـ ـ توجيه ال�شبيبة :وذلك بتنظيم لقاءات ّ
ح�سا�سة من حياتهم
هدفها تعزيز الإيمان في قلوب الفتيان والفتيات ،في مرحلة ّ
يتع ّر�ضون فيها لل�ضّ ياع واالبتعاد عن اهلل ،نتيجة لت�أثير �ش ّتى ال ُمغريات العالم ّية.
 ٣ـ ـ الإعداد للزواج ،وهو برنامج معروف �شعبيًّا با�سم «دورة الخُ ّطاب»:
تقام هذه ال ّدورة لل ُمقبلين على الزواج ،من مختلف الطوائف الكاثوليك ّية ،وفيها
يته ّي�أ ّ
الخطاب لخو�ض مرحلة جديدة حا�سمة في حياتهم ،ومجابهة الم�صاعب التي
قد تن�ش�أ عن الحياة الزوج ّية في المجتمع المعا�صر.
 ٤ـ ـ الريا�ضات ال ّروح ّية لمجموعات متن ّوعة من �أع�ضاء الإكليرو�س
والعلمان ّيين ،على مدار ال�سنة.
 5ـ ـ ا�ستقبال عدد كبير من �أبنائنا ال�شرق ّيين الم�ش ّردين ،ال �س ّيما الوافدين
من �سورية والعراق ،الذين ت�ش ّتتوا من ج ّراء ال ّنزاعات الم�س ّلحة ،ولي�س لهم من
معيل �أو معين في الواليات الم ّتحدة.
ـ ـ تقديم خدمات روح ّية متع ّددة يوم ًّيا :كاالعتراف واالر�شاد وا�ستقبال
زوار الدير ،وتقديم الم�ساعدات الغذائ ّية والمال ّية �أحيانًا لمن هم بحاجة ،والم�ساعدة
في خدمة الرعايا الالتينية ،والم�ست�شفيات.
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ـ ـ ريا�ضات روح ّية كبرى في ال�سجن :ثالث مرات �سنويًّا ،و�شهريًّا زيارة
خا�صة لل�سجناء في �سجنهم لتقديم ما يلزم من خدمات روح ّية.
ّ
ــ كر�سم�س فير -K- Walk .حفلة �سنويّة.
ــ طلي جميع �أواني الكني�سة بماء الذهب.
ــ ت�أجير غرف الطابق الأ ّول في الدير للطالب الراغبين ب�إكمال درا�ستهم.
ثالثًا :الم�شاريع التي ت ّمت حتّى الآن

منذ ت�س ّلمي الم�س�ؤول ّية ،يوم عيد الميالد المجيد من عام  ، 2013عكفت
على ّ
االطالع على �أو�ضاع الدير الراهنة ،بالتعاون مع �إخوتي الآباء المقيمين فيه،
فتع ّمقت في درا�سة احتياجاته وكيف ّية تن�شيط ما ينه�ض به من �أعمال خ ّيرة .كما
با�شرت االتّ�صال بمن �أنعم بهم اهلل علينا من �أ�صدقاء ومح�سنين ،ثم انتقلت فو ًرا �إلى
مراحل التنفيذ العم ّلي ،فتمك ّنا بعونه تبارك وتعالى ،من تحقيق المنجزات التالية:
 1ــتجديد الطابق الثالث (طابق الآباء) بكامله� ،أي :المم�شى ،وغرف
فتم تبليطها بال�سيراميك ،ودهن جدرانها ،وتجديد �أثاثها كام ًال.
المنامةّ ،
 ٢ــ تجديد المعبد ال�صغير ( )Chapelبدهان وبالط جديد.
 ٣ــتح�سين الكني�سة الرئي�س ّية للديرّ :تم تجديد دهن جدرانها ،وتزيينها
ب�إيقونتين جديدتين :لل�سيدة العذراء «الأرحب من ال�سماوات» وال�س ّيد
الم�سيح «الكاهن الأعظم».
درجين من الطابق الأ ّول ح ّتى الثالث.
 ٤ــ دهن َ
 ٥ــتجديد غرفة التلفزيون التي ن�ستقبل فيها ز ّوار الدير يوميًّا ،ببالط
�سيراميك ودهان و�أثاث جديد.
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 ٦ــالمطبخّ :تم تزويده بفرنينّ ،
وجلية ،وب ّراد� ،إ�ضاف ًة �إلى ت�صليح البراد
الكبير . WalkWaker
الرئي�سيّ :تم جلي بالطه وبالط المم�شى الأ ّول الذي يليه
 ٧ــمدخل الدير
ّ
وكذلك المم�شى الثاني.
 ٨ــالطريق الرئي�س ّية الم�ؤ ّدية من ال�شارع العا ّم �إلى الديرّ :تم تزفيتها للم ّرة
الأولى مع ال�ساحة التي تليها.
 9ــ ّ
ال�صح ّي لجميع الكهنة المقيمين بالدير
أهم ما �أُنجز هو الت�أمين ّ
ولعل � ّ
ال�صح ّي  800دوال ًرا عن ّ
كل كاهن
مجانًا ،بينما كانت تكلفة الت�أمين ّ
ّ
�شهريًّا.
خا�ص بالأب ب�شارة �أبو مراد في ذكرى وفاته .وقد ّتم
 ١٠ــاالحتفال بيوم ّ
ن�شره في مج ّلة الأبر�ش ّية مرفقًا بال�صور.
 ١١ــتجديد مركز الريا�ضات الروح ّية (� :)Salvatorian Centerأي تجديد
الرئي�سي المك َّون من غرفتين ،بتبليطه وتبليط المم�شى
المكتب
ّ
ود ّكان التقويّات بال�سيراميك.
 ١٢ــفي الطابق الثالثّ :تم ا�ستبدال جميع المغا�سل في الغرف بمغا�سل
جديدة.
 ١٣ــ بهو اال�ستقبالّ :تم ا�ستبدال الموكيت القديم بموكيت جديد.
ال�صيفي.
 ١٤ــ �إحياء المهرجان
ّ
ن�شاطي لقدامى �إكليريك ّية الق ّدي�س با�سيلو�س بمنا�سبة
 ١٥ــتنظيم �أ�سبوع
ّ
مرور �س ّتين عا ًما على ت�أ�سي�س الإكليريك ّية.
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 ١٦ــاالحتفال بيوم خا�ص بالأب ب�شارة �أبو مراد ( ذكرى وفاته ) وقد ّتم
ن�شره في مج ّلة الأبر�ش ّية مرفق بال�صور.
 ١٧ــ تجديد �سطح المبنى لمنع الدلف والن�ش.
ال�صور عن �أعمال ال ّتجديد الآنفة الذكر.
�أخي ًرا ،ي�س ّرني �أن �أرفق بع�ض ّ
�أما م�صادر تمويل هذه الم�شاريع فهي:
ــالتب ّرعات التي ّتم جمعها في العامين الما�ضيين عن طريق االتّ�صال
بالرعايا الكاثوليك ّية (الملك ّية والالتين ّية والمارون ّية).
ــالتب ّرعات التي جمعها �أخي الأب مارتن حياة ،بمرا�سلة جميع الذين
ا�شتركوا في برنامج التجديد الروحي (الكور�س ّيو) الذي ي�شرف هو
م�شج ًعا وهلل الحمد.
عليه .وقد كان التجاوب ّ
إداري
كراع لكني�سة المخ ّل�ص
ــمدخول خدمتي في المجال ال ّ
والروحي ٍ
ّ
في ِ
يانكرز (بوالية نيويورك) ،عل ًما أ� ّن جميع ال�شيكات الواردة من تلك
الرع ّية ت�أتي با�سم الدير ا�ستكما ًال لم�شاريعنا العمران ّية.
خاتمة :ي ّت�ضح م ّما ق ّدمنا �أنّ المنجزات الآنفة الذكر ّتم تحقيقها بعون
الرب ،و�سخاء المح�سنين من �أ�صدقاء الدير .وك ّلهم يق ّدر ما يتم ّتع به الآباء
ّ
المخ ّل�ص ّيون من �سمعة ح�سنة ٍ
وتفان في الخدمة وا�ست�ضافة كريمة للم�ش ّردين
إلهي.
الوافدين من ال�شرق .وذلك ك ّله تمجي ًدا ال�سم المخ ّل�ص ال ّ
ختا ًما ،ن�س�أل بركتكم و�صلواتكم ّ
لنتمكن من موا�صلة ر�سالتنا ،ك�شهود
للرب ولرهبان ّيتنا الحبيبة.
ّ
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جاءنا من رئي�س الدير الأب توفيق عيد ما يلي�14 :شه ًرا ،من � 28شباط
 2013ح ّتى  13ني�سان  ،2014دامت فترة النزوح عن دير مار �سركي�س معلوال.
�إقتحم الم�س ّلحون الدير في �شهر �آب  ،2013مع �أنّهم لم يتع ّدوا عليه لم ّدة خم�سة
ليفجر نف�سه في
�أ�شهر� .إنّما فهمنا ال�سبب عندما ّتم �إر�سال االنتحاري ب�س ّيارة بيك �آب ّ
حاجز الجي�ش على مدخل معلوال وبد�أت المعارك بين الإرهاب ّيين من جهة والجي�ش
تهجرت معلوال وا�ست�شهد ثالثة من
ال�سوري والدفاع
العربي
ّ
الوطني من جهة ثانيةّ .
ّ
ّ
ع�سكري.
�أبنائنا وبعدها ّتم قن�ص اثنين �آخرين �أي�ضً ا ،وتح ّول الدير �إلى هدف
ّ
قذائف كثيرة �أ�صابت الدير ومن جميع الجهات :قذيفة �أ�صابت ق ّبة الكني�سة،
الغربي للكني�سة فوق الباب المحفور بال�صخر
�صاروخ جو �أر�ض �أ�صاب الحائط ّ
الذي كان ي�ستعمله الإرهاب ّيون للخروج منه �إلى المغاور ،الزاوية الجنوب ّية ال�شرق ّية
للكني�سة قذيفتان ،الزاوية ال�شمال ّية ال�شرق ّية للدير مح ّطمة بالكامل ،واجهة ال�صالون
ال�شرقي ثالث قذائف ،ال�شرفتان قذيفة
تلقّت �أكثر من �أربع قذائف ،حائط الكني�سة
ّ
ّ
كل منهما ،تحت ال�شرفتين قذائف متع ّددة ،قذيفتان على ال�سطح فوق الغرف الغرب ّية.
ملحقات الدير �أي�ضً ا تلقّت ن�صيبها من القذائف :غرفة مولّدة الكهرباء ،التي
كانت قد ُ�سرقت قبل القذيفةّ ،
تحطمت ب�شكل كامل من الجهة الجنوب ّية ،المخزن
تلقّى خم�س قذائف ،الكافتريا محروقة بالكامل مع تهديم الواجهتين ال�شرق ّية
والجنوب ّية ،خ ّزان المياه فوق الكافتريا تلقّى قذيفتين ،الجلول التابعة للكافتريا
كل ّ
مه ّدمة بمع ّدل ّ
جل قذيفة.
ال�سرقات من الكني�سة :الأيقونات ّتم تحطيم البع�ض منها وبقيت في
الكني�سة ح ّتى �شهر كانون الثاني  2014حين ت ّمت �سرقتها مع جر�س الكني�سةّ .تم
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العثور (تحت الركام الذي نتج عن �إ�صابة الق ّبة ليلة عيد مار �سركي�س  6ت�شرين �أ ّول
 )2013على �أيقونتين «�س ّيدة النعم و�س ّيدة المعونة الدائمة» ون�صف �أيقونة يوح ّنا
الكريتي (ناتجة عن �ضرب الأيقونة
المعمدان وقطعة من �أيقونة ال�س ّيد لميخائيل
ّ
بالف�أ�س على ما يبدو) وقطعة مم ّزقة من قما�ش �أيقونة ال�س ّيد البولون ّية.
ال�سرقات الأخرىّ :
كل النحا�س ّيات التابعة للتذكارات� ،أدوات الكهرباء
للبن.... ،؟ تحطيم
وع ّدة المطبخ ،مولّدتان للكهرباء (الدير والكافتريا) مطحنتان ّ
كل �أدوات النبيذ ،و�إراقة النبيذ في الأر�ض ،التحطيم والعبث في ّ
ّ
كل محتويات
المخازن والتذكارات.
بد�أت الأ ّم الرهبان ّية بترميم الدير في �شهر �آذار  2015بهدف �إيقاف ال�ضرر
أ�سا�سي ،وقد ّتم �إنجاز الق�سم الأكبر من الأعمال ،وبح�سب ما يروي
ب�شكل � ّ
المتع ّهد ف�إنّ بركة الق ّد َي�سين �سركي�س وباخو�س كانت مرافقة ّ
لكل الأعمال بحيث
�أنّها ت ّمت من دون حدوث � ّأي �ضرر على الع ّمال �أو �أيّة انهيارات ،بل ،على العك�س،
ف�إنّها ت ّمت في وقت �أق�صر من المتو ّقع وبكلفة � ّأقل من التخمين .ن�ستطيع القول �إ ّن
معظم الأعمال الخارج ّية قد ا�ستُ ِ
كم َلت ،وقد بد�أنا في �أعمال الإك�ساء ،وبا�شرنا في
الكني�سة ب�أعمال ق�شر الكحلة الإ�سمنت ّية وتنظيف الحجر منها ،وتمديد الكهرباء
يتم هذا العمل ك ّله في �إطار القناعة
و�إعادة التكحيل بح�سب �شروط مديريّة الآثارّ .
لدى الرهبان ّية ب�ضرورة المبادرة في �إعادة الحياة ح ّتى يعود النا�س �إلى بيوتهم
الم�سيحي في هذا ال�شرق ي�صبح،
و�أرزاقهم برجاء و�أمل ،ونحن نعلم �أنّ وجودنا
ّ
يو ًما بعد يوم ،فعل �إيمان وفعل رجاء وفعل مح ّبة� ،أفعا ًال مو�سومة ب�إ�شارة ال�صليب.
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باقة من �أخبار المدار�س:

مدر�سة �سان �سوفور ـ ـ جعيتا
جاءنا من الأب يو�سف ن�صر ،رئي�س مدر�سة �سان �سوفور في جعيتا ما يلي:
ال ته ّتم المدر�سة فقط بتطوير المهارات الفكريّة عند الطالب بل ّ
كل �أنواع
المهارات :الإن�سان ّية والنف�س ّية واالجتماع ّية والروح ّية والأخالق ّية ...في هذا الإطار،
الدرا�سي  2014ــ  2015بمجموعة م�شاريع ون�شاطات
قامت المدر�سة خالل العام
ّ
تهدف الى بناء الإن�سانّ ،
خا�صة به.
كل الإن�سان بما وهبه اهلل من ن َعم ومواهب ووزنات ّ
�أ ّو ًال :التعاون مع

Lien systémique

ال�سهر على نم ّو �سليم للطالب ،تعاونت المدر�سة مع مجموعة
بهدف ّ
موحد يحمل ا�سم Lien systémique
� ّ
أخ�صائيين ،يعملون �ضمن فريق عمل ّ
وي�ضم Assistante sociale Psychologue scolaire – psychomotricienne
ّ
 .orthophonisteولقد قاموا خالل ال�سنة الدرا�س ّية بع ّدة ن�شاطات مع المع ّلمين
تربوي مالئم يُ ّ
مكن الطالب من اكت�ساب المعرفة من
والأهل بهدف ت�أمين ج ّو ّ
جهة ،و تذليل العقبات التي تواجه العمل ّية التربويّة من جهة �أخرى.
ثان ّيا :التعاون مع حركة الق ّدي�س بول�س ـ ـ ر�سالة مح ّبة

باال�ضافة الى ت�أمين التربية الم�سيح ّية المت ّوجبة على المدر�سة الكاثوليك ّية
والتي قام بها الأخ �أغابيو�س مع مجموعة من المع ّلمين ،قامت حركة القدي�س
بول�س بمجموعة ن�شاطات روح ّية و�إجتماع ّية لطالب المرحلة الثانوية العدادهم
�إعدا ًدا كافيًا لكي ّ
يتمكنوا بدورهم من القيام بن�شاطات مع رفاقهم الطالب في
تو�صلت الحركة بالتعاون مع خم�سة ع�شر
ال�صفوف االبتدائية والتكميل ّية .وبالفعل ّ
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�صيفي لطالب المدر�سة .وهذا ما �أتاح
طالب �إلى التح�ضير لأيّام تدريب ومخ ّيم ّ
الم�سيحي.
لهم فر�صة تعزيز �إيمانهم
ّ
ثالثًا :التعاون مع

Promethean

قامت المدر�سة بتدريب المع ّلمين على كيف ّية ا�ستعمال التكنولوجيا الحديثة
في خدمة التربية ( .)Ticesوقد خ�ضع المع ّلمون لدورات ع ّدة مع �أخ�صائ ّيين من
الذكي  Activeboardلتفعيل العمل ّية التعلم ّية
ال�شركة حول كيف ّية ا�ستعمال اللوح ّ
وتنمية قدرات الطالب الذهن ّية.
راب ًعا  :التعاون مع م� ّؤ�س�سة «وزنات»

لل�سنة الرابعة على التوالي تتعاون المدر�سة مع م� ّؤ�س�سة وزنات
لال�ست�شارات والتدريب ب�إدارة الدكتور �سمير ق�سطنطين ،وي�شمل التعاون محاور
موجهة للأهل ومرافقة
عديدة ،منها دورات
تدريبية للمع ّلمين ،محا�ضرات ّ
ّ
والمهني من خالل
الجامعي
لطالب الحلقة الثانويّة تتمحور حول التوجيه
ّ
ّ
ثنائية للطالب و�أهاليهم مع المر�شدين
لقاءات عا ّمة في ال�صفوف ولقاءات ّ
المنتدبين من الم� ّؤ�س�سة.
خام�سا :عيد المدر�سة

روحي �أع ّدت له
�إحتفلت مدر�ستنا بعيدها الثامن ع�شر من خالل ر�سيتال ّ
الآن�سة �ألين ق�صار مع ط ّالب ال�صفوف االبتدائية وقد ح�ضره الأب العام الأر�شمندريت
�أنطوان ديب مع �آباء المركز وبح�ضور بع�ض كهنة رعايا المنطقة .وقد �ألقى �سيادة
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الرئي�س العام كلمة ن ّوه فيها ب�آداء الطالب ور ّكز على �أهم ّية هذا الن�شاط لتنمية
الطالب روح ّيًا في �سبيل بناء عائالت م�سيح ّية مباركة.
الم�سرحي
�ساد�سا :العمل
ً
ّ

بهدف بناء �شخ�ص ّية رزينة ومنفتحة ،قادرة على التعبير بالقول والفعل،
الدرا�سي
التعليمي وقد ت ّوج العام
�أدخلت المدر�سة ما ّدة الم�سرح �ضمن منهجها
ّ
ّ
ب�أعمال م�سرح ّية متنوعة ق ّدمها الطالب �أمام الأهل والأ�صدقاء.
�ساب ًعا :تكريم المتف ّوقين

�أقامت المدر�سة في التا�سع من �شهر تموز  2015احتفا ًال تكريم ّيًا للط ّالب
المتف ّوقين علميًّا وكان االحتفال منا�سبة �أبرز فيها الطالب مواهبهم في العزف
والغناء والرق�ص وال�شعر والخطابة.
الثانوي في مدر�سة ال�سان �سوفور ـ ـ جعيتا:
ـ ـ حفل تخريج طالب الثالث
ّ

�إحتفلت مدر�سة �سان �سوفور ــ جعيتا بتخريج دفعة جديدة من طالب ال�صفوف
النهائية في الثالثين من حزيران  2015برعاية البطريرك غريغوريو�س الثالث لحام
الك ّل ّي الطوبى وبح�ضور المطران جان عادل �إيل ّيا والرئي�س العام الأر�شمندريت
�أنطوان ديب وممثّل دولة الرئي�س العماد مي�شال عون الأ�ستاذ روجيه عازار وممثل
رئي�س حزب الق ّوات اللبنان ّية الأ�ستاذ عزيز ا�سطفان وممثّل اللواء جورج قرعة مدير
عا ّم �أمن الدولة العميد طوني �صليبا ومعالي ال�شيخ فريد هيكل الخازن ومعالي
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الأ�ستاذ زياد بارود و�أمين عام المجل�س الأعلى للروم الكاثوليك العميد �شارل عطا
ورئي�س بلديّة جعيتا المهند�س �سمير بارود ورئي�س رابطة قدامى دير المخ ّل�ص العميد
موري�س �صافي والرئي�سة العا ّمة للراهبات المخ ّل�ص ّيات الأم منى وازن وع�ضو
المجل�س الأعلى الأ�ستاذ طوني طعمة والهيئتين الإداريّة والتعليم ّية وجمهور من الآباء
والرهبان والراهبات والأ�صدقاء بالإ�ضافة الى �أهالي الط ّالب المتخ ّرجين و�ضيوفهم.
إعالمي الأ�ستاذ داني حدّاد بكلمة �أ�شار فيها الى الظروف
�إفتَتح االحتفال ال ّ
ال�صعبة التي يتخ ّرج فيها الط ّالب ،كما �ألقت ال�س ّيدة عايدة �أندريوتي ،م�س�ؤولة الحلقة
الثانويّة ،كلمة تم ّنت فيها للطالب التوفيق في بناء م�ستقبل زاهر وم�شرق يكون ثمرة
تعبهم وجهدهمّ ،ثم كانت ترنيمة للآن�سة �ألين ق�صار وتوالى ثالثة طالب على �إلقاء
كلمات ال�شكر والتقدير بالعرب ّية والفرن�س ّية والإنكليزيّة ّثم قدّمت حركة مار بول�س
الر�سول ّية ــ ر�سالة مح ّبة رق�صة روح ّية ملفتة .كما كان لرئي�س المدر�سة الأب يو�سف
ن�صر كلمة � َش َك َر فيها �صاحب الغبطة و�سيادة الرئي�س العام ّ
وكل ال�ضيوف على
ح�ضورهم و�أ�شار الى �أه ّم ّية الأ�س�س الم�سيح ّية للتربية الكاثوليك ّية و�ضرورة ترقية العقل
الى م�ستوى الحقيقة في مجتمعاتنا ال�شرق ّية ّ
ليتمكن من عبور الأزمة الحال ّية .ومن ّثم
�س ّلم طالب ال�صف الثالث الثانوي ال�شعلة الى طالب ال�صف الثاني الثانوي بم�شهد
م�سرحي رائع من �إعداد الأخ �أغابيو�س.
ّ
كما �س ّلم �صاحب الغبطة و�سيادة الرئي�س العام ورئي�س المدر�سة در ًعا تكريميًّا
واالجتماعي ورئي�س
االقت�صادي
الى الأ�ستاذ روجيه ن�سنا�س ،رئي�س المجل�س الوطني
ّ
ّ
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الجمع ّية الخيريّة للروم الكاثوليك وذلك تقدي ًرا على �إنجازاته وعطاءاته و�س ّلموا �أي�ضً ا
در ًعا �آخر للفنان القدير نقوال الأ�سطا تقدي ًرا لم�سيرته الفن ّية وكانت كلمة للأ�ستاذ روجيه
ن�سنا�س و�أغنية وطن ّية رائعة للفنان نقوال الأ�سطا .وقد �ألقى راعي االحتفال� ،صاحب
الغبطة ،كلمة مع ّبرة ه ّن�أ فيها الرهبان ّية والمدر�سة والأهل على تخريج هذه الدفعة من
وتوجه الى ال�شبان وال�شابات بكلمة ع ّبر فيها عن مكانة ال�شباب في قلب
الطالب ّ
الكني�سة« :فكني�سة بال �شباب ،كني�سة بال م�ستقبل ،و�شباب بال كني�سة� ،شباب بال م�ستقبل».
حث ال�شباب على عدم فقدان الأمل والرجاء على الرغم من ّ
كل الظروف ال�صعبة،
كما ّ
«فنحن مدع ّوون الى �أن نكمل الم�سيرة بالبق ّية الباقية» كما بُنيت الكني�سة على ه ّمة
و�سعي اثني ع�شر ر�س ً
التم�سك بالأر�ض والوطن« ،لأ ّن �إن�سانًا بال
وال .ودعاهم �أخي ًرا الى ّ
�أر�ض هو �إن�سانٌ بال كرامة».
و�أخي ًرا �أُخ َذت ال� َصور التذكاريّة للخ ّريجين مع �صاحب الغبطة و الرئي�س
العا ّم والح�ضورّ .ثم قُطع قالب الحلوى على �أ�صوات المفرقعات الناريّة التي
�أ�ضاءت �سماء بلدت َْي جعيتا و�سهيلة.
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جاءنا من رئي�س المدر�سة الأب المدبّر عبدو رعد ،التقرير التالي:
من ن�شاطاتنا ...في عالم التربية
االفتتاحي
االفتتاحي :عقد اللقاء الأ ّول
التربوي
 :2014/9/8اللقاء
ّ
ّ
ّ

الدرا�سي الجديد  2014ــ  2015في �صالون المحا�ضرات.
لأ�سرة المدر�سة للعام
ّ
�إبتد�أ اللقاء ب�صالة وقراءة الإنجيل مع الأب ميخائيل الح ّداد ،وكانت الكلمة الأولى
لرئي�س المدر�سة الأب رعد مرحبًا و�شاك ًرا ومتمنيًا للجميع عا ًما درا�سيًا جدي ًدا
التربوي
مليئًا بالن�شاط والنجاح .والكلمة الثانية لل�س ّيدة ابتهاج �صالح من المركز
ّ
التربوي ،وكيف ّية معالجة الم�شاكل
للبحوث والإنماء والتي �شرحت عن التدريب
ّ
ال�سلوك ّية مع الطالب ،و�إدارة ال�صف .وا�ستنتجت �أنّه بالتعاون نقدر �أن ّ
نحل جميع
الم�شاكل .وكانت هناك مداخالت من قبل المع ّلمين� .إختُتم االجتماع بال�ضيافة.
 2014/10/9بالتعاون مع جمع ّية �صرخة وطن ،احتفلت المدر�سة بافتتاح
العام
واجتماعي .كان
وتربوي
ر�سمي
ّ
ّ
ّ
الدرا�سي  2014ــ  .2015و�سط ح�ضور ّ
توجه الجميع �إلى الم�سرح .ابتد�أ الحفل بالن�شيدين
اال�ستقبال في �صالون المدر�سة ،ثم ّ
اللبناني والمدر�سة .ثم كلمة الطالب �ألقتها الطالبة كري�ستال داغر ،الأ ّول ثانوي ،مقدّمة
ّ
الدرا�سي المن�صرم� ،أعده الطالب جوني عيد �صف
الحفلّ ،ثم عر�ض م�صور عن العام
ّ
الثامن ،و�سكت�ش باللغة الفرن�س ّية لل�صف ال�سابعّ .ثم تحدّث رئي�س المدر�سة الأب عبدو
مرحبًا بالجميع ،مع ّيدًا بالأ�ضحى المبارك� ،شاك ًرا ال�س ّيد جهاد دبيان رئي�س جمع ّية
رعد ّ
�صرخة وطن لم�ساهمته وتقدمته �ضيافة العيد ،ومع ّو ًال على التعاون مع الجمع ّيات
التربوي ،ومتمنيًا للجميع عا ًما مليئًا بالنجاح وال�سالم والطم�أنينةّ .ثم
لتطوير العمل
ّ
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كلمة ال�س ّيد جهاد ذبيان الذي �أمل �أن ن�ستطيع ت�أمين الج ّو المالئم لط ّالبنا ،رغم
العلمي بهدوء وجديّة .ور ّكز على دور
الظروف ال�صعبة في الوطن ،ليتابعوا التح�صيل ّ
المدني وجمع ّية �صرخة وطن ومثيالتها من الجمع ّيات في �إر�ساء ال�سلم
المجتمع
ّ
أهلي والتفاهم والمطالبة بحقوق النا�سّ ...ثم كلمة ال�شيخ نظام بو خزام رئي�س
ال ّ
اللبناني للتنمية حيث تم ّنى �أن يكون الأ�ضحى المبارك منا�سبة لجمع
جمعية البيت
ّ
الكلمة الط ّيبة و�شعا ًرا للتالقي ال �سيما في هذه الأيّام المليئة بالأوجاع والدموع .خُ تم
توجيهي للأهل مع
االحتفال ب�ضيافة العيد وقطع قالب الحلوى .وكان قد �سبقه لقاء
ّ
رئي�س المدر�سة ومديرة الدرو�س ال�س ّيدة ريتا �أنطون في �صالون المدر�سة.
 2014/11/16ندوة «� 25سنة على اتفاق ّية حقوق الطفل» :لمنا�سبة اليوم
العالمي للعمل وال�صالة من �أجل الأطفال ( 20ت� ،)2شاركت المدر�سة بتنظيم لقاء
ّ
بعنوان� 25« :سنة على اتفاقية حقوق الطفل» ،تح ّدث فيه الأبوان المخ ّل�ص ّيان عبدو
رعد ونقوال �صغبيني والأخت هدى �شبلي من راهبات المح ّبة بوزن�سون ،وقد ح�ضر
ممثّلو عدد من الجمع ّيات والمدار�س .تخ ّلله عر�ضان لفيلمين عن حقوق الطفل
ومناق�شات ومداخالت من قبل الحا�ضرين ومنها واحدة لل�شيخ محمد علي الحاج،
في دار العناية ال�صالح ّية ،تاله �ضيافة.
� 2014/11/20آخر خبر� :إ�ستقبلت المدر�سة على م�سرحها م�سرح ّية بعنوان
«�آخر خبر» بمنا�سبة � 25سنة على ذكرى اتفاقية حقوق الطفل .وقد ح�ضر �إلى جانب
ط ّالب المدر�سة ،ط ّالب مدار�س :مار يو�سف دير القمر ،ح�صروت الر�سم ّية ،و�شحيم
مرحبًا
الأولى فرن�سي .وكانت كلمة لرئي�س مدر�سة دير المخ ّل�ص الأب عبدو رعد ّ
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و�شاك ًرا الجميع ،وقد �شرح عن حقوق الطفل و�ش ّدد على �إعطاء الأطفال حقوقهم
وبالأخ�ص في التعليم والرعاية ،وقد عاد ريع هذه الم�سرح ّية لم�ساعدة الأطفال
المعوزين المحرومين من حقوقهم .بعد الم�سرح ّية قامت المدار�س الم�شاركة بزيارة
المغارة الميالديّة «�أكبر مغارة في العالم» وذهبوا فرحين والب�سمة على وجوههم.
 2014/11/21عيد اال�ستقالل ...حالة وطن :بعد �أن �ألغت المدر�سة
االحتفاالت العاديّة بعيد اال�ستقالل� ،أقامت ندوة مع طالبها بعنوان «حالة وطن» .ابتد�أ
اللبناني من تح�ضير
الوطني ّ
الحفل بعر�ض فيلم عن �صور ر�ؤ�ساء الجمهوريّة مع الن�شيد ّ
ثانوي ،تالها مداخالت وم�شاركات الح�ضور .وكانت كلمة لرئي�س
ال�صف الثاني ّ
حقيقي
المدر�سة الأب عبدو رعد مرحبًا وراف ًعا ال�صالة من �أجل الو�صول �إلى ا�ستقالل ّ
وعي�ش كريم لجميع المواطنين.
 2014/12/30الميالد ر�سالة تربو ّية ومالك حار�س :عند ال�ساعة الثانية
بعد الظهر� ،أقامت مدر�سة دير المخ ّل�ص لقا ًء ميالديًّا لفريق العمل فيها .بعد ال�صالة،
كانت الكلمة الأولى للرئي�س العا ّم فتح ّدث عن ميالد ال�س ّيد الم�سيح على م�ستوى
الب�شريّة وقال ب�أنّنا جمي ًعا ن�ؤ ّدي ر�سالة ويجب �أن تكون هذه الر�سالة على مثال
تربوي للأب �أنطوان يوح ّنا ّلطوف فعر�ض
ر�سالة ال�س ّيد الم�سيحّ .ثم كان حديث ّ
فيل ًما و�شرح فيه حقوق التلميذ وكيف ّية التعاطي معهّ .ثم كانت مناق�شات ومداخالت،
بعد تبادل هدايا المالك الحار�س والمعايدة و�ضيافة ،عر�ض الأب عبدو رعد فيل ًما
االجتماعي ،وفيل ًما يت�ض ّمن
�صغي ًرا عن يو�سف ومريم من خالل و�سائل التوا�صل
ّ
عبارات روح ّية جميلة عن حياتنا اليوم ّية .اختُتم اللقاء بتوزيع هدايا رمزيّة للجميع.
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الثالثاء � 2015/3/17أطفال وعيد من ك ّل الوطن� :شاركت مدر�سة دير
الوطني للخدمة االجتماع ّية في لبنان على
المخ ّل�ص بالن�شاط الذي ّنظمه المجل�س
ّ
الوطني وق�صر الأوني�سكو ودعا
م�سرح الأوني�سكوّ .ثم �شكر الأب رعد المجل�س
ّ
التم�سك بالفرح رغم ّ
كل ما يرونه من �صعوبات ،و�إلى تقدير المع ّلمين
الأطفال �إلى ّ
والأمهات بمنا�سبة عيدهم في �آذارّ .ثم كانت كلمة رئي�س المجل�س الأ�ستاذ في�صل
حمدان ،فكلمة الأطفال �ألقتها ليا �صليبا من دار الرعاية في مدر�سة دير المخ ّل�ص،
ّثم �أغنية لعيد الأ ّم ق ّدمها �أطفال المب ّرات الخيريّة ،ودبكة لبنان ّية ق ّدمها �أطفال دار
اللبناني ،لل�س ّيد
الأيتام الإ�سالم ّيةّ .ثم م�سرح ّية «بيتك يا �س ّتي» لفريق م�سرح الدمى
ّ
كريم دكروب.
 2015/3/21عيد الأ ّم :احتفلت المدر�سة بعيد الأ ّم برعاية ال�س ّيدة جانيت
توجه الجميع �إلى م�سرح المدر�سة.
يونان .كان اال�ستقبال في �صالون المدر�سةّ ،ثم ّ
اللبناني والمدر�سةّ ،ثم كلمة
قدمت الحفل المع ّلمة ر�شا �صالح ،فابتد�أ بالن�شيدين
ّ
مرحبًا� ،شاك ًرا ومع ّيدًا جميع الأ ّمهات وعار�ضً ا فيل ًما عن الأ ّم.
رئي�س المدر�سةّ ،
فكلمة رئي�س لجنة الأهل الأ�ستاذ �أحمد العاكومّ ،ثم رق�صة ط ّالب �صف الرو�ضة
الثالثةِ ،ف�شعر باللغة الإنكليزيّة �ألقته الطالبة �إيفا الزين من ّ
أ�سا�سيّ ،ثم
ال�صف الأ ّول � ّ
أ�سا�سي ،فرق�صة الرو�ضة الثانية ،ثم ِ�شعر �ألقته الطالبة حنين �سرور من
رق�صة الأ ّول � ّ
أ�سا�سي ،من بعدها رق�صة الرو�ضة
أ�سا�سي ،فرق�صة الثاني والثالث � ّ
ال�صف الثاني � ّ
تكريمي ل�صباح ووديع ال�صافي .ختا ًما ُوزعت
الثالثة ،ثم عر�س ،و�أخي ًرا م�شهد
ّ
الهدايا على الأمهات ،وقطع قالب الحلوى في ملعب المدر�سة.
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 2015/4/7القيامة تربية على الرجاء� :إلتقت �أ�سرة مدر�سة دير المخ ّل�ص
العادي.
لمنا�سبة عيد الف�صح وتخ ّلل اللقاء المعايدة الأخويّة واالجتماع
ال�شهري ّ
ّ
�إفتُتح اللقاء ب�صلوات الف�صح المجيدّ .ثم كان حديث عن القيامة ومعانيها لرئي�س
المدر�سة ،تاله �أ�سئلة ونقا�ش حول المو�ضوع .كما نوق�شت بع�ض الأمور التربويّة
وتم التركيز على �ضرورة تلبية الدعوات من قبل جميع الموظفين والمع ّلمين
ّ
وعدم التغ ّيب �إ ّال لأ�سباب �ضروريّة ج ًّدا.
االجتماعي :ا�ستقبلت مدر�سة
 2015/5/8الطالب واالنترنت والتما�سك
ّ
االجتماعي»،
دير المخ ّل�ص الثانويّة على م�سرحها ندوة بعنوان «االنترنت والتما�سك
ّ
تح ّدث فيها ّ
كل من مديرة المدر�سة ال�س ّيدة ريتا �أنطون ،ال�شيخ محمد علي الحاج
العاملي ،الطالبة ميرا مراد ،الطالب بالل يا�سين ،والدكتور �إبراهيم عا�صي الذي
عر�ض �أفالم توعية عن �إيجاب ّيات و�سلب ّيات الإنترنت .ح�ضرها مع ّلمون وط ّالب
ثانوي ،وعدد من الأهل والمدع ّوين.
ال�صفوف من ال�سابع ح ّتى الثالث ّ
الدرا�سي :مع نهاية العام
 2015/6/12تفوق وم�سرح ّيات تختتم العام
ّ
الدرا�سي  2014ــ  ،2015ق ّدم ط ّالب المدر�سة لزمالئهم ولذويهم م�سرح ّيات من
ّ
�إعدادهم ،تاله توزيع ال�شهادات على الط ّالب المتف ّوقين الذين ّتم �إعفا�ؤهم من
أ�سا�سي� :إيفا هيثم الزين ،لمي�س �سراج �صالح .الثاني
امتحانات �آخر ال�سنة .الأ ّول � ّ
أ�سا�سي :جريو�س جان ح ّنا ،جيمي غ�سان الغريب ،حنين �ضاهر �سرور ،وهادي
� ّ
أ�سا�سي :عبد الرحمن يحي العبد� ،شربل نعمه جرج�س ،دينا
مروان القدور .الثالث � ّ
بيار مراد ،جوني انطوان قزحيا ،بول يو�سف ّ
غطا�س ،رفقا جهاد مراد و�سهيل وليد
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أ�سا�سي� :سيلين غ�سان الغريب� ،إيلي يو�سف رزق اهلل محفوظ،
عبد اهلل .الرابع � ّ
أ�سا�سي� :ألي�س ابراهيم عبد اهلل ،ومارينا �إيلي ن ّمور.
وريم مازن الرم�ش .الخام�س � ّ
أ�سا�سي :لين جان ح ّنا ،ليا نخلة �صليبا وميرنا بطر�س �شخلول .الثامن
ال�ساد�س � ّ
ثانوي� :آمنة كفاح العثمان ودالل محمد
أ�سا�سي :مريم ال�شيخ �أحمد العاكوم .الأ ّول ّ
� ّ
ثانوي :رنا جوزف �ضاهر.
ــ وا�صف دغمان .الثاني ّ
من ن�شاطاتنا ...في عالم الروح
 2014/9/26عام يبد�أ ب�شكر اهلل :قدادي�س للط ّالب في كني�سة �س ّيدة

الدرا�سي ،يحتفل بها رئي�س المدر�سة
الب�شارة �شفيعة المدر�سة بمنا�سبة بداية العام
ّ
ونائبه الأب ميخائيل ح ّداد.
 2014/12/20الميالد� ،أنت مه ّم بالن�سبة لي :بعد االحتفال بالميالد لطالب
عائلي� ،أقامت المدر�سة لقا ًء ميالديًّا
الرو�ضات وتوزيع الهدايا عليهم خالل غداء ّ
توجه الجميع
مهم بالن�سبة لي» .كان اال�ستقبال في �صالون المدر�سةّ ،ثم ّ
بعنوان�« :أنت ّ
�إلى كني�سة �س ّيدة الب�شارة �شفيعة المدر�سة ،حيث بد�أ اللقاء ،قدّمه الأب ميخائيل الحداد،
وكانت الكلمة الأولى للرئي�س العا ّم �أنطوان ديب ،فكلمة �سماحة ال�شيخ دانيال
ب�صبو�صّ ،ثم ترانيم ميالديّة ب�صوت جوقة �س ّيدة االنتقال جونّ ،ثم قر�أ الأب �صغبيني
�إنجيل متى ،فقراءة من القر�آن الكريم قر�أها �سماحة ال�شيخ ح�سين م�شيم�ش ،وعر�ض
فيلم عن �أيقونة الميالد ،فمعزوفة ( )...Il est néعزفها الأ�ستاذ �أ�سعد �سرور والطالب
جوني عيد ،فنوايا قر�أها الم�شاركونّ ،ثم كلمة رئي�س المدر�سة الأب عبدو رعد �شاك ًرا
معيدًا ومتمنيًا �أن ّ
يحل ال�سالم في العالم ك ّلهّ .ثم حمل الرئي�س العام طفل المغارة
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والأب رعد الإنجيل المقدّ�س وانطلقوا بم�سيرة حاملين ال�شموع �إلى المغارة حيث
و�ضع الطفل ي�سوع والإنجيل وال�شموع في المغارة .بعد زيارة المغارة ّتم افتتاح
الميالدي الذي ت�ض ّمن هدايا و�أ�شغال يدويّة ومونة بلديّة ،تاله �ضيافة العيد في
المعر�ض
ّ
مائدة المدر�سة.
 2014/12/23الميالد ،الكلمة والهدية :بمنا�سبة عيد الميالد المجيد،
ّ
وككل �سنة� ،أقيمت القدادي�س لكا ّفة ال�صفوف في كني�سة المدر�سة� .أ ّما هديّة العيد
الأ�سا�س ّية فكانت الكتاب المق ّد�س وزّعته الجمع ّية الجدعون ّية على الطالب بعد
توجه الجميع �إلى مائدة المدر�سة حيث تناولوا طعام الغداء وقطعوا
الق ّدا�س .ثم ّ
توجهوا �إلى م�سرح المدر�سة حيث
قالب الحلوى بم�شاركة م� ّؤ�س�سة �صا�صي .ثم ّ
مرحبًا ومع ّيدًا ،و�شاك ًرا م� ّؤ�س�سة �صا�صي التي ترعى
كانت كلمة لرئي�س المدر�سة ّ
هذا الحفل ،وللأب نقوال �صغبيني مدير دار العناية ،وللجنة الأهل والإدارة
والمع ّلمين والح�ضور .وكانت كلمة لل�س ّيد �أنطوان �صا�صي الذي ع ّرف عن م� ّؤ�س�سة
�صا�صي ودعا الط ّالب �إلى الج ّد واالجتهادّ .ثم ق ّدم الطالب بع�ض ترانيم الميالد،
وقدم طالب الرعاية �سكت�شً ا من وحي الميالد بقيادة الأب ميخائيل ،وجرت مباراة
بين الطالب في الكتاب المق ّد�س بين فريقي النحل والنورُ ،وزّعت في نهايتها
الجوائز على الفائزين .اختُتم االحتفال بتوزيع كوتيون على الطالب ومعايدتهم.
إلهي :قام رئي�س المدر�سة ونائبه الأب ميخائيل
 2015/1/12الظهور ال ّ
إلهي و�أهم ّيته في
حداد بتكري�س الطالب والمدر�سة ،وب�شرح معاني عيد الظهور ال ّ
الحياة الم�سيح ّية والإن�سان ّية .و�شارك الطالب في القراءات وال�صلوات.
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 2015/3/24الب�شارة� ،صالة جامعة :قدّا�س في كني�سة دير المخ ّل�ص ،بمنا�سبة عيد
�س ّيدة الب�شارة ،تر�أّ�سه رئي�س المدر�سة والأب ميخائيل الحدّاد وح�ضره الط ّالب والمع ّلمون.
� 2015/4/1إم�سحني ...ف�أطهر� :إ�ستعدا ًدا للف�صح المبارك �أقام رئي�س
المدر�سة ونائبه الأب ميخائيل ح ّداد رتبة تبريك الزيت في المدر�سة �شارك فيها
وتم �شرح معناها ومعنى الخمي�س المق ّد�س المعروف بخمي�س الأ�سرار،
الطالبّ ،
وع ّيد الرئي�س �أ�سرة المدر�سة بالف�صح وطلب من الطالب نقل المعايدة �إلى ذويهم
متم ّنيًا لهم عطلة مفيدة لترفيههم ومراجعة درو�سهم.
المريمي ،زياح
� 2015/6/1إلى مزار �أ ّم الطفولة :لمنا�سبة ختام ال�شهر
ّ
و�صالة الم�سبحة من مزار �أ ّم الطفولة في �آخر الملعب �إلى كني�سة �س ّيدة الب�شارة
في قلب المدر�سة ،اختُتم بترانيم لأ ّمنا مريم العذراء ،وب�شروحات روح ّية من قبل
الأب ميخائيل ح ّداد.
 2015/6/4منحهم ج�سده ودمه :لمنا�سبة خمي�س الج�سد� ،أقامت مدر�سة
دير المخ ّل�ص زيّ ًاحا من ملعب المدر�سة �إلى كني�سة دير المخ ّل�ص ،بح�ضور الرئي�س
العا ّم للرهبان ّية المخ ّل�ص ّية الأر�شمندريت �أنطوان ديب ،ورئي�س دير المخ ّل�ص الأب
�سليمان جرجورة و�آباء الرهبان ّية ،تخ ّلله ّ
محطات �صالة �أمام ّ
كل �صمدة.
 2015/6/16ختامها ت�ضرع :قدّا�س تر�أّ�سه الأب ميخائيل حدّاد بم�شاركة الأب
الدرا�سي  2014ــ  2015في كني�سة �س ّيدة الب�شارة �شفيعة
رعد بمنا�سبة انتهاء العام
ّ
للرب على العام الذي انتهى ،وت�ض ّرعات من �أجل النجاح،
المدر�سة .تخ ّلله �شكر ّ
و�صلوات من �أجل الأطفال الذين ال ي�ستطيعون الح�صول عل العلم ويعي�شون في �أجواء
الحروب والعنف.
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دار ال�صداقة ـ ـ زحلة
جاءنا من مدير الدار الأب جورج �إ�سكندر ،ما يلي:
بتاريخ � 28أيّار � 2015إحتفلت دار ال�صداقة الم� ّؤ�س�سة المخ ّل�ص ّية االجتماع ّية
بالمناولة االحتفال ّية لـ  16طفلة وطفل من �أطفالها وقد جرى االحتفال في قرية
ال�صداقة زحلة ــ ك�سارة.
تر�أّ�س االحتفال مدير دار ال�صداقة الأب جورج �إ�سكندر ،وعاونه في
الذبيحة الإله ّية الآباء فادي الفحل وفادي بركيل وغابي خيراهلل .ح�ضر االحتفال
خا�صة
�أهالي الأطفال و�أ�صدقاء الدار وممثّلين عن الجمع ّيات و�أ�صحاب م� ّؤ�س�سات ّ
و�أخويّات وعدد من ال�شخ�ص ّيات البقاع ّية.
تناول الأب جورج �إ�سكندر في عظته معنى القربان المق ّد�س وكونه من
الرب في القربان يهب ذاته طعا ًما للنفو�س تحت �أ�شكال
�أعظم �أ�سرار الكني�سة حيث ّ
الخبز والخمر .كما �ش ّدد على اال�ستمرار في تناول القربان المق ّد�س ب�شكل دائم
ومتواتر لأنّ تناول القربان بال ّ
وحث ال�صغار على
روحي مع ي�سوعّ .
�شك هو لقاء ّ
وتوجه الى
ال�صالة لأنّ �صالتهم لها قدرة ال تقا�س كونها ب�سيطة ونابعة من القلبّ .
�أطفال المناولة االحتفال ّية كي يكونوا الخميرة ال�صالحة التي تخ ّمر العجين الكثير،
والوجه الجديد لكني�سة الم�سيح النق ّية ،وكي يطرحوا عنهم الثوب العتيق ،ثوب
والحق .هذا ون ّوه بالجهد
الخطيئة ،ويلب�سوا الم�سيح لي�صيروا �أبناء النور والنعمة
ّ
ومن�سق القرية في تح�ضير الأطفال
الذي بذله العاملون في الم� ّؤ�س�سة والمربّيات ّ
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وتوجه بال�شكر الى ّ
كل من ال�س ّيدة فاديا عبد الأحد و�أع�ضاء
لهذا اليوم المباركّ .
جوقة مار اليا�س المخ ّل�ص ّية بقيادة الأ�ستاذ فادي ّنحا�س على تعاونهم في تمرين
االحتفالي والى ّ
كل من �شارك بتنظيم االحتفال مختت ًما
الأطفال وخدمة الق ّدا�س
ّ
كلمته بخال�ص االمتنان الى ّ
كل الذين �ساهموا وتب ّرعوا لإنجاح هذا الحفل من
�أفراد وم� ّؤ�س�سات.
خا�صة بالمنا�سبة عربون تقدير
وبعد انتهاء الق ّدا�س ّتم ت�سليم هدايا تذكاريّة ّ
ووفاء الى ّ
كل من مدير دار ال�صداقة الأب جورج �إ�سكندر ،ال�س ّيدة فاديا عبد الأحد
و�أع�ضاء جوقة مار اليا�س المخ ّل�ص ّية .وفي الختام ت ّمت دعوة ّ
كل الح�ضور
لاللتفاف حول الأطفال لقطع قوالب الحلوى والم�شاركة في كوكتيل ق ّدمته
م� ّؤ�س�سة «ال�سي �سويت».
ـ ـ حفل تخ ّرج ط ّ
الفني :بتاريخ  6حزيران ،2015
الب معهد دار ال�صداقة ّ
وبرعاية المهند�س �أ�سعد نكد ،رئي�س مجل�س �إدارة كهرباء زحلة� ،إحتفل معهد دار
ال�صداقة الف ّني في الفرزل بتخ ّرج الدفعة ال�سابعة والع�شرين من طالب �صفوف
البكلوريا الف ّنية في كافّة االخت�صا�صات وكان عددهم  42طالبًا.
رحال ،الرئي�س العا ّم
ح�ضر الحفل المطرانان �أندره ح ّداد واليا�س ّ
الأر�شمندريت �أنطوان ديب ،رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة في البقاع
ال�س ّيد �إدمون جري�صاتي ،رئي�س بلديّة الفرزل ال�س ّيد ملحم الغ�صان ،رئي�س بلديّة
�أبلح توفيق �أبو زيدان� ،أع�ضاء مجال�س بلديّة ومخاتير المنطقة ،ممثّلين عن و�سائل
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�إعالم ّية ال�سادة جوني منير ،فاروق دروي�ش� ،سعد �شعنين ،ممثّلين عن جمع ّيات
اجتماع ّية و�إن�سان ّية ،وح�شد من الفعال ّيات التربويّة و�أع�ضاء الهيئة التعليم ّية و�أهالي
الطالب.
جمعية ك�شّ اف
الوطني
�إبتد�أ االحتفال بالن�شيد
اللبناني عزفت مو�سيقاه ّ
ّ
ّ
افتتاحية �ألقاها الدكتور جورج حرب.
مفو�ضية البقاع .تبعه كلمة
الوطنية
ّ
ّ
التربية ّ
المتخرجين ث ّمنا فيها دور
ّثم �ألقى الطالبان ريما �شكر و�أندرو رميلي كلمة با�سم
ّ
المعهد الذي �أو�صل الجميع �إلى هذه المرحلة من حياتهم ،ون ّوها بجهود الأ�ستاذ
�أ�سعد نكد الذي لم ي�ضئ لهم فقط م�صابيح المنازل و�آالت المختبرات المدر�س ّية،
كل ٍ
أ�صبح ّ
�شيء
و�إنّما فتح لهم �سو ًقا جدي ًدا للعمل ،و�أ�ضاء لهم �شعلة �أمل بوطنٍ � َ
فيه منطفئًا .ق ّدمت بعدها الطالبتان المتخ ّرجتان �سارة بعبداتي و�إليانا �أبو زيدان
الخا�صة بالمنا�سبة ،ورافقتهما عزفًا على البيانو الآن�سة ميرا فادي
بع�ض الأغاني ّ
فرن�سي�س� .ألقى بعد ذلك مدير دار ال�صداقة الأب جورج �إ�سكندر كلمة عر�ض فيها
الخريجين في هذا الزمن ،وحجم الآمال
لبع�ض التح ّديات التي �سوف تواجه ّ
المعقودة عليهم .ون ّوه الأب �إ�سكندر بجهود المهند�س �أ�سعد نكد الذي رفع �شعار
الحق بكهرباء  24/24طالما �أنّه يدفع فواتيره» .وم ّيز بين �سيا�سة ُ
تعمل
«للمواطن ّ
ٍ
و�سيا�سات �أخرى ُ
م�صالح النا�س
تهمل
أجل الإن�سان لت�ؤ ِّم َن ا�ستقرا َره ون ّم َوه،
من � ِ
َ
حق ،م ّما يول ِّ ُد الي� َأ�س
أرقام من دون � ّأي وجه ّ
للربح وتكبيرِ ال ِ
وم�شاك َلهم ،وت�سعى ِ
وال َ
متوج ًها �إلى الط ّالب
إحباط لدى المواطنين ويدف ُع ُهم للهجرة .وختم ّ
للعزم والمبادر ِة� ،إنطلقوا �إلى ِ
دروب
المتخ ّرجين�« :إنّها �ساع ُة الحقيقة� ،ساع ٌة ِ
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ؤولية ،وما ينتظره الوطن
الحياة مع َّززين بالعلم والإيمان ،وكونوا على قدرِ الم�س� ّ
منكم».
ومن جهته �ش ّدد المهند�س �أ�سعد نكد �أ ّن م�شروع توزيع الطاقة  24/24في
زحلة والمنطقة لي�س هو م�شروع �أ�سعد نكد فقط بل هو م�شروع النا�س ّ
كل النا�س،
فمن دون دعم النا�س وموافقتهم على هذا الم�شروع لما كان ليقوم .و�أ ّكد �أنّه �آن
الأوان كي نحترم �إرادة النا�س ،ودعا �إلى الالمركزيّة الإداريّة واالقت�صاديّة .وطلب
يخت�ص بالكهرباء بما فيها الفواتير ،مبديًا ا�ستعداده
من الجميع مراجعته في � ّأي �أمر ّ
لت�صحيح � ّأي خط�أ ولتح�سين الأداء .وطالب المتخ ّرجين بالبقاء في لبنان للعمل فيه
وعدم الهجرة ،لأ ّن الوطن بحاجة �إلى طاقاتهم كي ينمو ويزدهر .ثم ق ّدم مدير
الدار الأب جورج �إ�سكندر در ًعا تكريميًّا با�سم دار ال�صداقة للمهند�س �أ�سعد نكد
عربون مح ّبة وتقدير.
و�أخي ًرا جرى توزيع ال�شهادات على المتخ ّرجين ،وانتقل الح�ضور �إلى
�صالون المدر�سة لتقديم التهاني للطالب ،وتناول ال�ضيافة.
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دار العناية
ـ ـ تخ ّرج مدر�سة دار العناية المهن ّية� :إحتفلت دار العناية «م� ّؤ�س�سة
الفني في فروع
المخ ّل�ص
ّ
االجتماعية» ،بتخريج دفعة جديدة من طالب معهدها ّ
ال�صالحية،
والمعلوماتية في
والمعلوماتية الإداريّة والمحا�سبة
الإلكترونيك
ّ
ّ
ّ
�شخ�صيات
وذلك برعاية المدير العام لبنك عودة مارك جان عودة ،وح�ضور
ّ
مدنية و�أهالي الطالب .تقدم الح�ضور النائبان مي�شال
ر�سمية
وفعاليات ّ
وروحية ّ
ّ
ّ
بهية الحريري نزار الروا�س والنائب ال�سابق
مو�سى وعلي ع�سيران وممثّل النائبة ّ
المهند�س �أ�سامة �سعد ومطران �صور للموارنة �شكراهلل نبيل الحاج والرئي�س
العا ّم الأر�شمندريت �أنطوان ديب ومجل�س مدبّريه ورئي�س م� ّؤ�س�سة دار العناية
الأر�شمندريت نقوال �صغبيني� ،إ�ضافة الى ح�شد من الآباء والرهبان والراهبات
المدني من ر�ؤ�ساء بلديّات ومخاتير و�أ�صدقاء الدار
وم�س�ؤولين في المجتمع
ّ
مفو�ضية الجنوب في ك�شافة
مو�سيقية من
المتخرجين .و�أ ّدت فرقة
و�أهالي
ّ
ّ
ّ
وال�شخ�صيات
للر�سميين
التحية
ّ
ّ
الوطنية (فوج القريّة) ،بقيادة زينة زينو ديب ّ
التربية ّ
الوطنية بداية دخول المتخرجينّ ،ثم عزفت
لدى و�صولهم ،على وقع الأنا�شيد ّ
اللبناني ،وبد�أ عريف الحفل يو�سف
الوطني
الك�شفية الن�شيد
المو�سيقية
الفرقة
ّ
ّ
ّ
ّ
المتخرجين .بعدها �ألقى مدير المعهد الأب
عيد بالترحيب بالح�ضور وتهنئة
ّ
الذهبي
حبيب خلف كلمة بالمنا�سبة جاء فيها« :على �أبواب االحتفال باليوبيل
ّ
لت�أ�سي�س دار العناية في ال�سنة القادمة ،ن�ستذكر �أنّ ا�سم الدار ارتبط ارتبا ًطا عائليًّا
وثيقًا ب�آل عودة الكرام ،فقد بُنيت هذه الم� ّؤ�س�سة على �أر�ض قدمتها هذه العائلة
الكريمة عن راحة نف�س المرحوم جان وديع عودة الذي توفي بحادث �أليم،
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ال�سيد مارك جان
يكر�س ّ
وتقدماتهم ال�سنويّة ما انقطعت يو ًما .واليوم بالذات ّ
وير�سخها برعايته لهذا
عودة المدير العا ّم لبنك عودة في لبنان هذه العالقة ّ
والتقني
المهني
الحفل ،الذي نهديه لروح والده الطاهرة» .وتابع �«:إنّ المعهد
ّ
ّ
في دار العناية هو جزء من م� ّؤ�س�سة رفع �شعارها الم� ّؤ�س�سون العظماء بعبارة
للرهبانية
«التنمية طريق لل�سالم» ،وتتابع هذه الر�سالة برعاية الرئي�س العا ّم
ّ
�صية الأر�شمندريت �أنطوان ديب الجزيل االحترام والأب نقوال �صغبيني
المخ ّل ّ
المحترم المدير العام للدار والأب جيلبير وردة المحترم م�س�ؤول ق�سم الرعاية،
المخت�صة
المهني والمدر�سة
االجتماعية والمعهد
و�أق�سام الدار كافة من الرعاية
ّ
ّ
ّ
الديني والم�ستو�صف ومركز
وم�صانع التدريب والإنتاج �إلى معهد التثقيف
ّ
ال�صيفية ،تعمل م ًعا لخير الإن�سان ّ
كل �إن�سان.
الفزيائي ومركز الن�شاطات
العالج
ّ
ّ
خا�صة في هذا
وفي هذا الإطار �أريد �أن �أ�ضيء على الدور الف ّعال الذي قمنا به ّ
المخت�صة في الدار موزاييك ،فمع تخريج ط ّالب
العام ،بالتعاون مع المدر�سة
ّ
المخت�صة ما بين
يتخرج اليوم ثالثة طالب �أم�ضوا في المدر�سة
الق�سم
ّ
المهني ّ
ّ
درا�سية،
مدر�سي و�صعوبات
�سبعة وع�شرة �أعوام .وكانوا يعانون من ت� ّأخر
ّ
ّ
المخت�صة وعلى ر�أ�سهم
الجبارة لفريق العمل في المدر�سة
ّ
وبف�ضل الجهود ّ
ال�سيدة �سو�سن �سميا المحترمة� ،إ�ستطاع ه�ؤالء التالميذ �أن ي�صلوا �إلى م�ستوى
علمي ّ
المهني ،ولهذا ال�سبب نحن
يمكنهم من متابعة درا�ستهم في المعهد
ّ
ّ
ب�صدد ت�أ�سي�س ّ
المهني ليكون حلقة و�صل وت�أهيل لم ّدة
�صف ّ
خا�ص في المعهد ّ
المدر�سية
عام النخراط ه�ؤالء الطالب وغيرهم من المدار�س كافّة في المنظومة
ّ
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المهنية بعد هذا العام ليح�صلوا على
والمهنية ك�أترابهم ،على �أن يتابعوا الدرا�سة ّ
ّ
الر�سمية» .ون ّوه الأب خلف «بالتعاون الكبير الذي تق ّدمه مديريّة التعليم
ال�شهادة
ّ
المهم الذي
المهني
والتقني ممثّلة بالأ�ستاذ �سمير محمود المحترم ،والدعم ّ
ّ
ّ
التعليمية ،وللتعاون الوثيق بيننا وبين
عملية تطوير المناهج
ّ
ت�ؤ ّديه لنا في ّ
تعليمية على مدار ال�سنة في
الم� ّؤ�س�سة
الوطنية لال�ستخدام والذي يثمر دورات ّ
ّ
التعليمية».
مختلف المهن
ّ
وتوجه الى راعي االحتفال« :ت�أتون �إلينا اليوم من عالم الأعمال والأموال
ّ
ومحبتكم وقد �أطلقنا
والم�صارف والبور�صات ،لترعوا هذا الحفل بلطفكم ّ
�شعاره ،وبنا ًء لرغبتكم« ،مفتاح النجاح الم�صداق ّية واحترام الآخرين» ،وما �أحوجنا
نطبقها في حياتنا اليوم ّية والمهن ّية
اليوم �أن نغو�ص بمعنى هذه الكلمات ،و�أن ّ
لن�صل �إلى النجاح في عالم يحاول البع�ض تحويل ثقافته �إلى الكذب وازدراء
الآخر .ف�شك ًرا لكم على هذا ال�شعار ال ّأخاذ والذي لم�سنا ب�أنف�سنا �أنّه �سبب
نجاحكم».
المتخرجين« :تطوون اليوم عامكم الأخير في هذا
متوجها الى
وختم ّ
ّ
المعهد ،وتنطلقون لت� ّؤ�س�سوا حياتكم �إن في �سوق العمل �أو في الجامعة ،ف�إنّني �إذ
تخرجكم� ،أدعوكم �إلى �أن تحافظوا على ما تع ّلمتموه في معهدكم،
�أبارك لكم ّ
المهنية في هذه الظروف ال�صعبة والفا�سدة �أحيانًا� .أ�شكركم
وت�صونوا �أخالقكم ّ
محبتنا وغيرتنا على
لمحبتكم ،و�إن ك ّنا قد ق�سونا عليكم �أحيانًا ،فما ذلك � ّإل من ّ
ّ
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ق�صرنا بواجباتنا تجاهكم في مرحلة �أخرى فحقّكم علينا
م�صلحتكم� ،أو ك ّنا قد ّ
ولكم م ّنا االعتذار» .وبعد كلمة الأب خلف ،ق ّدم الطالب �ساري البابا وهو من
المتخرجين للطالبة المت�ألقة يا�سمين
غنائية ،تلتها كلمة
بين المتخرجين لوحة فنية ّ
ّ
الروا�س� ،شكرت فيها �إدارتي الدار والمعهد والأ�ساتذة على الجهود التي بُذلت
من �أجل الو�صول بهم الى هذه المرحلة من النجاح ،من دون �أن تن�سى توجيه
المتخرجين للت�ضحيات التي بذلوها للو�صول ب�أوالدهم الى
تحية تقدير لأهل
ّ
ّ
هذه اللحظة من حياتهمّ .ثم بعد ذلك ،ت�س ّلم الطالب اليا�س حليحل (بكالوريا
ال�سيد
ف ّن ّية ــ �سنة ثانية) ال�شعلة من الطالبة دانيا البزري عن
المتخرجين .و�ألقى ّ
ّ
المتخرجين الى «متابعة التطور
مارك جان عودة راعي االحتفال كلمة دعا فيها
ّ
ومواكبة الع�صر ،لأن في ذلك وحده مفتاح التق ّدم» ،مطالبًا �إيّاهم بالتح ّلي
بالم�صداقية وك�سب ثقة النا�س الذين يتعاطون معهم في ّ
كل المجاالت ،خات ًما
ّ
اللبنانية ح ّتى ال تخ�سروا
حديثه �إليهم�« :إبتعدوا عن ال�شطارة على الطريقة
ّ
المتخرجين ،كما ّتم تكريم
م�صداقيتكم» .بعدها جرى توزيع ال�شهادات على
ّ
ّ
الط ّالب المتف ّوقين في المعهد من مختلف ال�صفوف والذين �أُعفوا من االمتحانات
النهائية نتيجة ت�ألقهم .كما ّتم تكريم فريق المعهد في كرة ال�س ّلة ،الذي ا�ستطاع
ّ
المهنية والمرتبة الأولى في
�أن يح�صد المرتبة الثانية في بطولة لبنان للمعاهد ّ
بطولة الجنوب.
ـ ـ تخريج الدفعة الثانية من طالب البكالوريا الفنية فرع
وجمعية خادمي الغد والمعهد
أكاديمية باري�س
ّ
«الإلكتروتكنيك» :نظمت � ّ
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الأوروبّي للتعاون والتنمية  ،IECDبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي،
الفنية �إلكتروتكنيك (71
حفل توزيع �شهادات للدفعة الثانية من طالب البكالوريا ّ
الفندقية في الدكوانة ،برعاية وح�ضور المدير العا ّم للتعليم
طالبًا) ،في المدر�سة
ّ
أكاديمية باري�س كلود م�شلي �شهادة
المهني
والتقني �أحمد دياب .وقد منح مدير � ّ
ّ
ّ
كفاءة م�ص ّدقة من الأكاديم ّية ّ
لكل طالب ي�ستوفي ال�شروط المطلوبة لل�شهادة.
ح�ضر الحفل �أي�ضً ا ،مدير وكالة التنمية الفرن�س ّية في لبنان ليونيل كافيريني،
الفرن�سية برنار رو�ش ،ومدراء المدار�س ال�شريكة،
م�ست�شار التعاون لتعليم اللغة
ّ
حيث تمثّل معهد دار العناية المهن ّية بمديره الأب حبيب خلف وجمهور من
الأ�ساتذة الذين يتولّون تدري�س مواد الإلكتروتكنيك� ،إ�ضافة الى عدد كبير من
أوروبي للتعاون والتنمية
�أهالي المتخ ّرجين .يُذ َكر �أنّه منذ العام  2007والمعهد ال ّ
أكاديمية باري�س وبال�شراكة مع وزارة التربية والتعليم
وجمعية خادمي الغد مع � ّ
ّ
العالي ووزارة ال�صناعة و�شركة �شنايدر �إلكتريك ،ين ّفذون م�شروع «بذور الأمل»
في  12معه ًدا ف ّنيًّا في لبنان (بينها معهد دار العناية الذي لعب دو ًرا كبي ًرا من خالل
المتخ�ص�صين في �أ�س�س ومناهج هذا االخت�صا�ص ،كما و�أنّهم ي�ساهمون
�أ�ساتذته
ّ
في تدريب �أ�ساتذة من معاهد م�شاركة في البرنامج) ،ويهدف هذا الم�شروع �إلى
المهني من خالل
«تعزيز فر�ص توظيف ال�شباب عن طريق رفع م�ستوى التدريب ّ
التقنية في المدار�س ال�شريكة،
تطوير معايير التدريب وت�أهيل الآالت والأدوات ّ
وتدريب المع ّلمين ،بالإ�ضافة الى توجيه ومراقبة الطالب والتح�سي�س على �أه ّم ّية
التعليم الفني».
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ـ ـ بطولة لبنان للمعاهد والمدار�س الفن ّية بكرة ال�س ّلة :في �إطار بطولة
لبنان في كرة ال�س ّلة ،التي ّنظمتها المديريّة العامة للتعليم المهني� ،شارك فريق من
طالب معهد دار العناية
المهني ،قوامه الطالب مارك خوري وم�صطفى حريري
ّ
ورامي حو�شو ومي�شال بطر�س وري�شار حليحل وعمر غرمتي واليا�س حليحل
وفردريك �سليمان وكارلو ق�سطنطين ومارون قطار ومحي الدين القطب وبقيادة
الأ�ستاذ مراد �سليمان ،في بطولة المحافظات لمواليد  94ــ  95فئة �أولى ،حيث
تواجه الفريق مع فريق مدر�سة ال�صرفند المهن ّية وحقّق فوزًا كبي ًرا بفارق نقاط
فريق معهد الآفاق (النبط ّية) لنف�س
كبير 24 :مقابل  .4كما واجه فريق معهد الدار َ
فئة الالعبين ،وفاز بنتيجة  58ــ  .42ونتيجة لفوزه في المبارتين المتتاليتين ،ت�أ ّهل
فريق المعهد الى بطولة لبنان للمعاهد والمدار�س الفن ّية .تتابعت البطولة يوم الإثنين
� 11أيّار ،حيث تواجه فريق المعهد مع فريق معهد الدب�س وانتهى اللقاء بفوز فريق
الدار  61ــ � .48أ ّما في المباريات ن�صف النهائ ّية التي جرت الأربعاء  13أ�يّار ،تواجه
المهني وانتهى اللقاء بفوز فريق الدار من جديد
المعهد مع فريق معهد تكريت ّ
وبفارق كبير  46ــ .23
وفي النهائيات ،ح�صد فريق معهد الآفاق (بنت جبيل) الأولى في البطولة،
ّ
وحل فريق المعهد في المرتبة الثانية (على �صعيد البطولة) بفارق �ست نقاط فقط
 39ــ  .33وبرز في فريق المعهد الالعب مارك ح�سيب الخوري الذي �أبلى البالء
الح�سن في ّ
كل المباريات ،ويُذكر �أنّه من العبي منتخب لبنان للنا�شئين دون الـ18
الريا�ضي.
عا ًما ومن العبي فريق ال�ش ّياح
ّ
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♱ متف ّرقات
الق ّدي�س با�سيليو�س ــ ميثون
يوم الجمعة � 15آب  2014جرى في دير
في الواليات الم ّتحدة الأميرك ّية االحتفال بذكرى النذور الرهبان ّية الخام�سة وال�سبعين
للأب جان جدع ،والتا�سعة وال�س ّتين ل�سيادة المطران جان عادل �إيل ّيا والثانية
والثالثين للأب مارتن حياة .ل�سنين كثيرة لكم جمي ًعا ،بال�صحة والعافية والقدا�سة.
محترف الإيقونات:
في بداية �شهر كانون الأ ّول 2014
�صي لكتابة
بد�أ المحترف المخ ّل ّ
ور�سم الإيقونات با�ستقبال الطالب
و�إعطاء الدرو�س العمل ّية والنظريّة
الخا�ص ،من ر�سم
الفن
لهذا ّ
ّ
وتاريخ الإيقونة وكيف ّية قراءتها.
�إمت ّدت الدرو�س ح ّتى �آخر �شهر
حزيران  ،2015يومان في الأ�سبوع
وم�سائي ،مق ّره
نهاري
بدوامين
ّ
ّ
ال�سفلي في مبنى الإكليريك ّية
الطابق ّ
المخ ّل�ص ّية الكبرى .النتيجة كانت
م�شجعة لمتابعة هذا الم�شروع الذي
ّ
�أ�شرفت على �إنجازه الرهبان ّية
المخ ّل�ص ّية �إيمانًا منها بن�شر هذا
الفني المق ّد�س الذي تتم ّيز
التراث ّ
به كني�ستنا ال�شرق ّية.

�شارك الأب

العا ّم في اجتماعات
الر�ؤ�ساء
العا ّمين في روما ،في
ت

�شرين الثان

ي  2014و�أيار .2015

لب
�س الطالب باتريك �أبو �سليمان� ،أ�صله
من
جون ومقيم في بكف ّيا ،ثوب االبتداء نهار
الأحد  25كانون
هي
في كني�سة دير ال الثاني في القدّا�س الإل ّ
مخل�ص ،وهو حاليًّا في دير
ال�س ّيدة يق�ضي فترة االبتداء.
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● �أحيت جوقة مار اليا�س المخ ّل�ص ّية في زحلة
ري�ستا ًال للأب ب�شارة �أبو مراد و�أطلقت فيه �ألبومها الأ ّول
رب الكون»� ،ألف مبروك.
بعنوان« :هد ّية من ّ
● بهمة وجهود الأب فادي البركيل بد�أ العمل بترميم كني�سة الق ّدي�س
جاورجيو�س في المع ّلقة ــ زحلة.
● �إنتهى العمل في بناء وترميم بيت الريا�ضات الروح ّية في دير ال�س ّيدة

الرب في � 6آب .2015
وتم تد�شينه في عيد ّ
ّ

● بهمة وجهود الأب فادي الفحل ،بد�أ العمل ببناء القاعة الراعوية في �أبلح.

�أ�صدر الأب �أغابيو�س �أبو �سعدى كتابه الجديد بعنوان «الم�سيح ّية العرب ّية
والم�شرق ّية ،درا�سة تاريخ ّية» وقد ق ّدم له �سمو الأمير الح�سن بن طالل الها�شمي

باال�ضافة الى ر�سالة من الكاردينال ليوناردو �ساندري .يقع الكتاب في ثالثة �أق�سام:
الم�سيحي من العن�صرة ح ّتى ظهور الإ�سالم من العام  ٣٠ــ٦١٠
الق�سم الأ ّول :الوجود
ّ
الق�سم الثاني :الم�سيح ّيون في ّ
وال�سيا�سي من العام  ٦١٠ــ ١٩١٧
الديني
ّ
ظل اال�سالم ّ
الق�سم الثالث :م�سيح ّيو ال�شرق في الحقبة الحديثة والمعا�صرة ،القرنان الع�شرون
والحادي والع�شرون.
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 نورده،نيل الأب كليمان يو�سف �شهادة الدكتوراه
:بالإنكليزية كما هو

Fr. Clement Youssef, bso Graduation

On May 2015 ,16, Fr. Clement Youssef, a
Basilian Salvatorian Order priest, received his
Doctor of Ministry Degree from Andover
Newton Theological School in Boston.
Defending his Dissertation titled: Encountering
the Divine in Veterans’ Palliative Care, Fr
Youssef offers an integrative psycho-theological approach on human life near
its end. The degree course-work consisted of 9 courses with particular focus
on Pastoral Care and Counseling for the elderly and near the end of life.
Emerging from his study at Boston College toward his Master’s Degree in
Pastoral Ministry (Aug 2009) and his experience as VA Chaplain
(Manchester, NH: 2012-2009), Fr. Youssef aimed to specialize in a
comparatively new field that engages chaplaincy with Palliative Care at
Veterans medical centers.
He moved then to work more closely with lager Veterans’ population at VA
Maryland HCS (2013-2012) where he obtained his certification as VA
Board Certified chaplain (BCC) In the opening of his Dissertation, Fr.
Youssef states: Many critics today see the cultural change in the West has
resulted in some type of aggressive secularism that has determined to rid
our nation of its JudeoChristian heritage.
As our social and family problems have increased, the majority of people
have been seeking help outside religious institutions.
To integrate theological heritage with psychological studies has been a
crucial task indeed in my chaplaincy career. Such a crucial task is what my
project is about! Across his writing, he aimed to integrate knowledge with
experience, theory with practice, and theology with psychology in order to
answer an overarching question: Why should and how could VA clinical
chaplains engage an integrative humanistic and theological approach in their
healing ministry to military Veterans and their families near the end of life?
Currently Fr. Youssef resides at the Rectory of the Annunciation Cathedral
and works as full time Catholic Chaplain at VA Boston Health Care System.
He hopes to share his study and experience in pastoral care for a greater
understating of the healing ministry in a parish setting.
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وف��ي��ات م��ن �أب��ن��اء الرهبان َّية

�صي في ذمّة ال َّلـه
الأب مي�شال �سيدة المخ ّل ّ
ت�أبين الأب مي�شال �سيدة رحمه اهلل

ّ�صي
بقلم الأب مكاريو�س وهبي المخل ّ

�أخواتي و�إخوتي المحبوبين
الرب ي�سوع في �صباح الأحد
لقد افتقد ّ
الما�ضي الثامن والع�شرين من �شهر �أيلول المن�صرم ابنه
�صي،
المحبوب ج ًّدا الإيكونومو�س مي�شال �سيدة المخ ّل ّ
�إذ �أر�سل مالئكته ليحملوا روح خادمه �إلى الأخدار ال�سماويّة ،ليقيم معه عن يمينه �إلى
الرب ي�سوع �أبانا مي�شال ح ّبًا كبي ًرا .فقد اختار له �أن يولد في �ضيعة
أحب ّ
الأبد .لقد � ّ
م�سيح ّية بقاع ّية وادعة هي �صغبين ،لعائلة م�سيح ّية تق ّية ،امتاز ابنا�ؤها بمح ّبة الكني�سة
الرب .وقد �سبق ي�سوع و�أنعم عليها باختيار ع ّمه يو�سف كاهنًا لخدمة مذابح
وخدمة ّ
الرب وراهبًا من �أبناء الرهبان ّية البا�سيل ّية المخ ّل�ص ّية .ترعرع المولود الجديد مي�شال في
ّ
بيت والديه ،ونال الق�سط الأكبر من اهتمامهم ورعايتهم وحنانهم وتربيتهم الم�ستقيمة،
الوالدي لهذه العائلة الم�ؤمنة والم ّتكلة
بالقول والعمل والمثل ال�صالح .وكان المنزل
ّ
الرب الكني�سة الأولى التي فتح فيها مي�شال عيني قلبه و�آذانه ل�سماع كلمة اهلل في
على ّ
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الإنجيل وال�صلوات .لقد غر�س الوالدان بذرة الإيمان في قلب ابنهم ال�صغير مي�شال.
وكان الحديث عن الأب يو�سف وخدمته في دير المخ ّل�ص ودير مار تقال في عين
الجوزة البقاع ّية ير�سم �أحال ًما في قلب ال�صغير مي�شال وين�ش ّد بدوره �إلى التق ّرب �أكثر
ف�أكثر من خدمة الكني�سة �أيّام الآحاد ،واال�شتراك بال�صلوات الطق�س ّية الرعويّة� ،إلى �أن
الرب ي�سوع ير�سمها له �أي�ضً ا� ،إذ غادر المنزل
خطى الخطوة الأولى في الطريق التي كان ّ
للرب ويك ّر�س
ال ّ
أبوي قا�ص ًدا مع ع ّمه الأب يو�سف دير المخ ّل�ص العامر ،ليهب ذاته ّ
نف�سه راهبًا وكاهنًا لخدمة الكني�سة .وهكذا �صار بعد �أن تلقّى التربية الروح ّية والمدر�س ّية
الرهباني .فنذر نذوره
والأكادم ّية في مدر�سة دير المخ ّل�ص ودير ال�س ّيدة لالبتداء
ّ
الرهبان ّية الم�ؤبّدة في الثاني من �شهر �شباط �سنة  .1949وبعد �أن � ّأتم درا�ساته الفل�سف ّية
والالهوت ّية �سيم كاهنًا في الثاني والع�شرين من �شهر ت�شرين الثاني �سنة  .1956لقد امتاز
وحب
الأخ مي�شال في هذه المرحلة من عمره بالطيبة والوداعة والتوا�ضع والتقوى ّ
العمل في �أرا�ضي ال ّدير العامر .فكان يُ�س َمح له �أن يرافق بع�ض الأحيان ع ّمه الأب
يق�ص علينا
�صحته .وكان يطيب له �أن ّ
يو�سف ،ليعمل معه بيديه و�ساعديه ،رغم �ضعف ّ
حادثة غريبة �أنقذته من مر�ض الع�صبي الذي كان يعاني منه وهو بعد ياف ًعا .فيبادر الأب
مي�شال بالحديث عن �أه ّم ّية تربية النحل واالعتناء بها وقطف محا�صيل الع�سل من
الخاليا النحل ّية ،وكيف تع ّر�ض في يوم من الأيام �إلى هجوم عدد ال يُح�صى من النحل
عليه وهو في طور خدمتهم وقطف المح�صول ،فتع ّر�ض لل�سعات (عق�صات) كثيرة ،ما
�أدى �إلى �شفائه التام من مر�ض الع�صبي الدائم� .إمتاز الأب مي�شال بطاعته الرهبان ّية
واجتهاده في عي�ش الفرائ�ض الرهبان ّية المبن ّية على قوانين مار با�سيليو�س الكبير للحياة
الجماع ّية والخدمة الر�سول ّية  .فنهل الكثير من روحان ّية هذا الق ّدي�س الكبير و�أبي
الرهبان في بالد كاباذوكية والبنط�س وال�شرق عا ّمة .يقول الق ّدي�س با�سيليو�س� :إ ّن
الراهب الكاهن والواعظ ي�شبه النحلة التي تعمل بجهد دون تعب ،تعمل مع �أخواتها
لتحافظ على حياة الخل ّية بطاعة كاملة للملكة .فمنذ �أن تبزغ �أ�شعة ال�شم�س تح ّلق في
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الحقول والبراري مف ّت�شة عن �أطيب رحيق الزهور و�أندرها و�أكثرها نف ًعا وتغذي ًة ،لتنتج
منها �أ�شهى �أنواع الع�سل و�أطيبها ...فالواعظ �أي�ضا ،بعد �أن يق ّدر بقوة الروح حاجة
إلهي ،لينهل
م�ستمعيه الروح ّية ي�سرع الى الينابيع ال�صافية من كلمة الإنجيل والوحي ال ّ
والموجهة والمع ّزية ،ليبني
�أطيب الكلمات الروح ّية ،المع ّلمة منها والمربّية والم�ؤ ّدبة
ّ
بوا�سطتها نفو�س الم�ؤمنين المتعثّرة ويروي عط�شها وي�س ّد جوع الإن�سان الم�ؤمن الى
كلمة اهلل ،وي�س ّدد خطواته في طريق الملكوت ،الى �أن يكتمل في ملء قامة الم�سيح.
الرهبانية وم�س�ؤولوها امتيازات الكاهن الجديد فع ّولوا عليه كثي ًرا
الحظ �آباء
ّ
في خدمة النفو�س في الرعايا التي �ستوكل �إليه ،وكان له �أن انتُدب ليخدم في رعايا
كثيرة في جوار بلدته �صغبين ودير الق ّدي�سة تقال في عين الجوزة ،ومن ّثم في حيفا
وزحلة� ،إلى ان �أُر�سل �سنة  1970لخدمة النفو�س في كنداّ .
فحط به الرحيل في
�صيين �أفا�ضل المث ّلثي الرحمات
مونتريال ّ
لين�ضم الى فريق العمل المك ّون من �آباء مخ ّل ّ
الإك�سرخو�س جورج خرياطي والإك�سرخو�س حبيب كويتر والأب ف�ؤاد ن�صر .ومن
ّثم كان له �أن يتعاون مع الأ�سقف الجديد المث ّلث الرحمة المطران مي�شال حكيم الذي
حجار .ومع لفيف
رقّاه الى رتبة �إيكونومو�س ،ومع المث ّلث الرحمة المطران �سليمان ّ
رعية المخ ّل�ص في
�صيين الأفا�ضل الذين تناوبت خدمتهم في ّ
من الكهنة المخ ّل ّ
مونتريال منذ �سنة  1970الى يومنا هذا .يطول بنا الوقت ،وال يعجز الل�سان عن
الحديث ،وال ّ
تمل الآذان من �سماع الق�ص�ص والروايات عن االعمال التي قام بها
الإيكونومو�س الغيور في خدمة النفو�س في بالد الهجرة .فمنذ �أن وط�أت قدماه �أر�ض
مونتريال ،لم يتوان فقيدنا الكبير الراحل عنا الى ديار ال�سماء ،عن الإ�سراع الى افتقاد
إر�ساليات الجديدة في ّ
كل من كيبك وتورونتو ،ح ّتى بلغ به
�أبناء الرعايا المتناثرة وال ّ
�صباحا في مونتريال وعند الم�ساء في تورونتو �أو في كيبك.
الأمر �أن يحتفل بالق ّدا�س ً
الرب �ألف ّمرة على نعمه وت�أييده وت�شجيعه
وعندما كان يروي لنا ذلك كان ي�شكر ّ
محب
ويتعبد لها كابن �أمين ّ
وكذلك العذراء مريم التي كان ّ
يكرمها تكري ًما فائقًا ّ
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وتلين قلوب النا�س لما
ومطيع ،ي�س�ألها فت�سارع ال�ستجابته وتمهيد الطرق �أمام ر�سالته ّ
إر�ساليات الموكلة خدمة
في ذلك من خير عام على الكني�سة و�أبناء الرعايا وال ّ
نفو�سهم لأبينا الغيور مي�شال رحمه اهلل� .إنّ االنطباعات التي تركها الأب مي�شال في
المبنية على الإيمان
الطيبة ّ
قلوب النا�س والآثار التي ال تمحى المليئة بالذكريات ّ
بي�سوع الم�سيح والطاعة لأ ّمه العذراء وللكني�سة ،هي كثيرة ال يمكن �أن نوردها ك ّلها،
لق�صر الوقت .لكن يطيب لي �أن �أ�شارككم غي�ضً ا من في�ض وجز ًءا �صغي ًرا من ّ
كل
ممدوح ومبارك.
الرعوي قا�ص ًدا تن�شئة الأجيال ال�شابة
لقد عمل الأب مي�شال في حقل العمل
ّ
الملكية وطقو�سها وكنوزها
وروحانية كني�ستنا
و�إطالعهم على غنى �صلواتنا
ّ
ّ
للت�ضرع لأمنا العذراء ا�ستعدا ًدا لعيد
ّ
المخفية .فبادر الى �إقامة �صلوات الباراكلي�سي ّ
انتقالها الى ال�سماء .وكان تكريمه الفريد لها يدفعه لأن تزور العذراء مريم ّ
كل
البيوت التي ّ
المريمي
خا�صة في ال�شهر
وزائرا ،وبطريقة ّ
يحل فيها الأب مي�شال �ضي ًفا ً
ّ
�سيدة
المبارك .وقد تت ّوج عمله هذا و�أثمرت �صلواته في جمع �أبناء العذراء مريم ّ
تعرف على ميرنا �سنة  1993الى
ال�صوفانية في �صلوات
ّ
م�ستمرة لم تنقطع منذ �أن ّ
ّ
الم�سيحيين.
يومنا هذا ،فحمل �شعلة ال�صالة لأجل وحدة
ّ
رعية المخ ّل�ص في مونتريال وكهنتها
�إنّ حلم بناء
الكاتدرائية الذي راود �أبناء ّ
ّ
أبر�شية
منذ �سنة  1965لم يفارق بال الأب مي�شال يو ًما .وعندما انتدبه ّ
الرب ليدبّر ال ّ
الرعية
بعد �أن فقدت راعيها المثلث الرحمة المطران �سليمان ّ
حجار ،بادر مع مجل�س ّ
الرعية ،فخل�صت
مو�ضوعية
في درا�سة
إمكانية بناء الكني�سة على �أر�ض ّ
وعلمية ل ّ
ّ
ّ
الكاتدرائية الجديدة ،التي ارتفعت من ّثم في
مج�سم
جهودهم المت�ضافرة ل�صنع ّ
ّ
�أعالي �سماء مونتريال به ّمة راعينا المحبوب المطران �إبراهيم �إبراهيم الك ّلي الوقار،
�أطال اهلل عمره وغمره بنعمة وبركاته.
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لقد �أتممت �أيّها الأب الجليل �شوطك وحفظت الوديعة ،ونطقت بالحق لأنّك
عالم بمن �آمنت .لقد نلت الإكليل المع ّد لك منذ �إن�شاء العالم وجذبك الم�سيح الى
ال�سماوي .رائحة ذكراك
ال�سماوي ،وناداك لتقيم عن يمينه مع مباركي الآب
�أبيه
ّ
ّ
الطيبة لن تفارق قلوبنا وعقولنا .ويطيب لنا �أن نر ّدد لك مع �صاحب المزامير:
ّ
ال�ص ّديق كالنخلة يُزهر وك�أرز لبنان ينمو ،المغرو�س في بيت الرب يزهر في ديار
الرب ي�سوع عندما تحين ال�ساعة.
نحبك �أبونا مي�شال .نلتقي مع ّ
�إلهناّ .
�صية قد�س الأر�شمندريت �أنطوان
للرهبانية
با�سم الرئي�س العا ّم
البا�سيلية المخ ّل ّ
ّ
ّ
ديب� ،أق ّدم التعازي الحا ّرة لأبر�شية المخ ّل�ص ب�شخ�ص �أبينا وراعينا المطران �إبراهيم
�صية التي فقدت ابنًا با ًّرا من �أبنائها،
�إبراهيم الك ّلي الوقار ،لأ ّمنا
الرهبانية المخ ّل ّ
ّ
لجميع �إخوتي الآباء الكهنة العاملين في كندا والمهجر ،لعائلة �أبينا مي�شال الحا�ضرين
هنا والغائبين ع ّنا المقيمين في لبناننا الحبيبّ ،
لكل ال�شعب الحا�ضر ههنا و�أبناء
ورعية المخ ّل�ص .لكم البقاء وطول العمر .والرحمة والراحة
أبر�شية المخ ّل�ص ّ
� ّ
الأبديّة لفقيدنا الغالي الإيكونومو�س مي�شال �سيدة.
ذكر ال�ص ّديق يدوم الى الأبد!
>

فليكن ذكـره مـ�ؤ ّبـداً!

>

رثاء المرحوم الأب مي�شال �سيدة المخ ّل�صي  ١ت�شرين الأ ّول ٢٠١٤

بقلم المطران �إبراهيم مخايل �إبراهيم

والروح القد�س ،ال ِإله ِ
الواح ِد� .آمين.
واالبن
با�سم ال ِآب ِ
ِ
ِ
َم ْن �أ ْه َل َك نَف َْ�س ُه ِم ْن َ�أ ْج ِلي يَ ِج ُد َها (متى )25:16
إنجيل م َّتى بنى لنف�سه
َر َح َل �أبونا مي�شال �سيِّدة الذي على �صخر ِة هذه ال ِآية من � ِ
وجو ًدا ِمن ٍ
�صادق ِ�ص َ
هالك وقيام ًة من موت .وع ُد ال�سيِّ ِد له ٌ
أوجد ُه
دق َمن ِم َن ِ
العدم � َ
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ِ
و�إلى الحيا ِة دعاه� .أقامه بيننا قيا َم ال ِ
ال�سماء
ر�س
أر�ض ،و�إلى ُع ِ
أبرارَ ،ف َزهت به ال ُ
طر ٍ
فار�س � ٍ
إيمان ِهلل دربُه ،ما خانَ ُه في هذه الدنيا
قدا�سة و�ضياءُ .
ا�صطفا ُه ليترك َخ ْل َفه ِع َ
عز ٌم على ِ
نف�سه �إ َّال ِ
بالبذل
العطاء وال َو َه َن فيه
ٌ
ت�صميم على ال َوفاء .بيننا ،ما طابت ُ
كح ِّد ال�سيف ،عهدناه في ِ
و�ص ِ
ثبات �إيما ِنه،
َ
ون العهود ،وعن َد ا ِهلل له اليو َم ال�سالمَ .
كاهن ال يداو ُر في ٍ
قناعة وال يماطل في ٍ
واجب ،ال
الربى في لُ ْطف كلما ِتهٌ .
وكن�سيم ُ
يُحابي ٍ
مديحا �أو تكري ًما� .أمينًا كان في حمل ال�سيِّد على راحتيه،
لغاية وال ي�ستجدي ً
يوزِّعه على طالبيه ب� ٍ
البر َكة ،وعلى ِمثال معلِّمه �أراد �أن
المحبة وخبزِ َ
إيمان من ك�أ�س َّ
العطية والعاطي في �آن� .شاهدناه في موا�سم الزرع كما في موا�سم ِ ِالقطاف
يكون َّ
ِ
والوديع ال َمتوا�ضع .لم يُ ِّفر ْط
البطل ال ُمدافع
حري�صا على
ر�ص ِ
والح�صادً ،
الوديعة ِح َ
ِ
َ
ظل ال�ضَّ ِ
بو َزنَا ِته ،بل على ق َْد ِر طاق ِته ا�ستثمرها في ِفعل الخيرِ و َع ْي ِ�شه .في ّ
عف
ِ
النجاح و�شرو ِقه� ،أدرك �أنَّه دو ًما على �صليبه الذي به يُ ْه ِلك
وقنوطه كما في لَ َحظات ِ
الم�سيح كي يخلِّ�صها .لذلك كانت الب�ساط ُة حالوتَ ًه الدا ِئم َة التي
أجل
نف�س ُه من � ِ
ِ
َ
إلهي الذي يُ ْن ِب ُع الفرح .لقد كان بَيننا
أب�صر
� ْ
َ
أ�سقطت من فكرِ ه الق�شو َر ،ف� َ
الجوهر ال َّ
الم�سيح كيانًا وواق ًعا ووجو ًدا
بر َك ًة ون�سم َة اغتباط ،كما كان �أي�ضً ا ِمثا ًال ِل َمن عنى له
ُ
ٍ
ومحب ًة و�أفعا ًال .هذا التجلِّي ذ َّوق ال�سما َء
الم�سيح فيه تج َّلى �إيمانًا
وحياة.
ُ
وقناعات َّ
أنف�س َّ
ِ
ولكل ما هو َ
والجمالِّ ،
فوق اليبا�س والفناء .هذه هي ق َّو ُة
تعط�شت للح ِّق
ل ٍ
الب�ساطة التي تح ِّول ما َ�صغُر من ال ِ
ِ
أ�شياء �إلى َع َظ َمة .فما � َ
أعظمك يا توا�ض َع ال ِأب
مي�شال الذي ِ
بنعمة اهلل �صار ِرفع ًة ِوكبَ ًرا َّ
مكنا ُه من ِ
تحقيق بطوالت الروح التي هي
أدرك هذا ِ
عفوي .لقد � َ
أهمي َة
�صامت ٌّ
بجوهرها نكرانٌ لل َّذات ،و َعطا ٌء ٌ
الكاه ُن الطيِّ ُب � َّ
وتك�ش ُف لنا حقيق َة ِ
درب تو�صلنا �إلى ا ِهللِ ،
ال�صال ِة لأنَّها �أنج ُع ٍ
وجوده في داخلنا.
القلب والج�س َد ل ٍ
أوقات ِط ٍ
والت�ضرع .حيا ُة ال�صالة هذه
وال في االبتهال
لذلك �أر َك َع َ
ُّ
ب�صمت وف ََرح .لَ ْم ِ
ال�صعاب والآالم ٍ
ي�شتك يو ًما ل ٍ
ِ
يخ�سر
د َّرب ْت ُه على تح ُّمل
إن�سان ،ولم ْ
أجرا له في ال�سماء ُمع ًّدا .وما نف ُع ال�شكوى لغيرِ اهلل؟ �ألَم يَق ُِل المزمو ُر
�أب ًدا بفعل ذلك � ً
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ال�ص ِّد َيق يَ�ض َطرِ ُب �إلى الأَبَ ِد» (المزمور
«�أ ْل ِق على َّالر ِّب َه َّم َك ،وه َو يَعولُ َك ال يَ َد ُع ِّ
.)55
في ُ�ص ْل ِب � ِ
إيمان ال ِأب مي�شال ثق ٌة عميق ٌة �أنَّ لنا طبيبًا واح ًدا ،و�أنَّ �إطال َة الحيا ِة
�ستحب ٍ
للقاء ُم�شْ ت ًهى مع ال� ِّسيد ومع م�ستوطني
غير ُم ٍّ
ال ُم�صطن َع ِة لي�ست �إ َّال ابعا ًدا َ
المدينة ِ
ِ
الملكوت .فهل يجو ُز للق ِّدي�سين ا�شتها ُء ِ
ِ
االنتقال �إلى
أكثر ِمن
البقاء في
الزائلة � َ
اختيار ِ
الروحية ،دفعه �إلى ِ
الموت الطبيعي على
تلك البا ِقيَ ِة؟ هذا ال�صفا ُء في الر�ؤية
َّ
نت�صرا لأنَّه ا�ستطاع التغ ُّل َب
�سريرِ ه ،في بيته
الرهباني وبين �إخوته و�أه ِلهَ � .
أطبق عينيه ُم ً
ِّ
على الي� ِأ�س بق َّو ِة ِ
ِ
الرجاء ،وعلى القنوط بق َّوة ال ِ
بالعنفوان كما كان
إيمان ،وبَ ِق َي مليئًا
�صبر ُه وثباتَ ُه و�إيمانَ ُه
ونجح حينما َ
على الدوامَ .ر ِب َح المعرك َة َ
امتحنَه المر�ض� .إمتَ َح َن َ
بالن�سبة � ِإليه كا َن يعني فقدا َن ِ
ِ
ال�صليب .فقدا ُن ال�صبرِ وال ِ
ِ
ال�سماء
إيمان
وف ْه َم ُه لمعنى
َف�س ُه؟» (م َّتى  )16لقد تح َّول
�أي�ضً ا« .وماذا يَن َف ُع الإن�سا َن لو َر ِب َح العالَ َم ُك َّل ُه َ
وخ ِ�س َر ن َ
�إلى ما كان يت�أ َّم ُله في � ِ
الم�صلوب الذي ِ
الموتُ .
ِ
ومثل ي�سوع
أيقونة
بطول �أنا ِته َغ َل َب َ
مريم �إلى ِ
تكررةَ�« :صلِّي لأج ِلنا
ال ُمت�أل ِّ ِمْ ،
وقفت ُ
جانب ال ِأب مي�شال ُملبِّيَ ًة طلبا ِته ال ُم ِّ
�ساعة مو ِتناِ .
الآ َن وفي ِ
ال�شقي ِة ،وتُق�صي
وح َين َوفاتي ،كوني َمعي ،لتُح ِّدقي بنَفْ�سي َّ
يوم ال َّد ِ
ياطين ال ِ
الر ِ
هيب كوني معي،
ال�ش ِ
ناظر َّ
أ�شرار ال ُم ْظ ِل َم ِة .وفي ِ
عنها َم َ
ينونة َّ
وارثًا ِل ِ
مجد ِ
ابنك ،و�إِلهِ نا ال ُم ْع ِجزِ البَ ِ
بدي ،وتَج َعليني ِ
ِلتُ ِنقذيني ِم َن ِالع ِ
يان الذي
قاب الأَ ِّ
ِ
القدا�سة �س ِ ّيدتي».
ُ�صر ِت ِك ،يا وال َد َة ال ِإله الفائق َة
�أَرجو ال َفو َز ِبه ِب َو�ساط ِت ِك ون َ
الأب مي�شال ،كان ير ِّدد دائ ًما� :أنا مي�شال �سيِّدة ،يعني �أنا � ُإبن ال�سيِّدة� ،إبن العدرا.
وقد قا َل لي َ
ممازحا «و�إذا تركتني
قبل وفا ِته بيومين« :العدرا ما بتتركني»َّ ،ثم تابع
ً
ّ
بت�شكى عليها لإبنا ي�سوع» .كان يقول �أي�ضً ا�« :أنا عندي وا�سطة ق َّوية لأنو العدرا �إ ِّمي».
أمانة ٍ
عميق ج ًّدا ،لذلك َحرِ َ�ص ب� ٍ
ِ
ِ
فائقة ُمرافق َة
ب�شفاعة
ك ُّلنا يعرف �أنَّ �إيمانه
العذراء مري َم ٌ
رافق ح َّتى مما ِته مجموع َة الم�ؤمنين الذين
خا�ص لأ ِّم اهلل .وقد َ
الذين �أرادوا �أداء � ٍ
إكرام ٍّ
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ِ
العذراء ال�صوفان َّية .لكن لجوءه لل�سيِّد ِة العذراء ،التي ي�صادف اليوم
بر�سائل ال�سيِّدة
�آمنوا ِ
ِ
الدائم ِمن �شفيعه
طلب
الحماية ِ
عي َدها� ،أي عي ُد �س ّيدة الحماية �أو �ستر والدة الإله ،را َفقَه ُ
ِ
المالئكة ،ومن الأب ال ُمك َّرم ب�شارة �أبو مراد« ،ق ِّد ِي�س» الرهبان َّية
رئي�س
ميخائيلِ ،
ِ
ِ
الجامعةَ .ط َوا َل حيا ِته ،وفي �ساعاته الأخير ِة ،ح َّوط ال ُأب مي�شال
والكني�سة
ال ُمخلِّ�ص َّي ِة
مكتبَه وغرفتَه وم�سكنَه بال ِ
أيقونات ال ُمق َّد ِ�سة التي كان يت�أ َّم ُلها ويهتدي بنورها لتقو َد ُه �إلى
ِ
ٍ
أعمق ل�س ِّر الخالقِ
نحن اليو َم ب�سير ِة حيا ِته
وم�شروعه
معرفة � َ
الخال�صي .وكم نتع َّزى ُ
ّ
ِ
�سبيل ِ
ال ُم ِ
الكني�سة والنفو�س .نتع ّزى لأنّه كان َ
رجل �صالة
خدمة
�ستقيمة ،وبذ ِله ذاتَ ُه في ِ
وتقوى وقد كتب يو ًما في ر�سالة للأب اليا�س زحالوي ما يلي« :ال�صالة هي ِ�صل ٌة باهلل
طريق مفتوحة بخط ّيها ،تقوده �إلينا وتقو ُدنا �إليه ،ولي�س �سوى ِ
الوقت
وهي منه و�إليهٌ ،
ُم َمهِ ًدا لل�سبيل .وكنت دائ ًما �أقول ب�أن ال خطر على من ي�ص ّلي ،لأنّ ال�صالة لقا ُء اهلل .و�إذا
كان ال�شعب على اختالف مذاهبه و�أديانه يتزاحم على ال�صالة فهو يالقي اهلل م ّرتين :في
القريب الذي هو �صورة اهلل ،وفي روح اهلل الذي يجمعنا بح�ضوره لل�صالة .واهلل ال
يناق�ض نف�سه» .هذه كانت بع�ض كلمات هذا الكاهن الذي بلغ بف�ضل ال�صالة مراتب
قدا�سة مميزة لها جذورها العميقة المت� ّأ�صلة في عائلته وفي رهبان ّيته المخ ّل�ص ّية التي
اختارها و�أح ّبها .كم م ّر ٍة �سمعنا الأب مي�شال ي�ستعر�ض الذكريات ويروي مدى ت�أ ُّثرِ ه
وكم م ّرة
وكم ْ
بع ّمه الكاهن الذي �أح ّبه طف ًال وق ّرر االقتداء به لي�صير كاهنًا على مثالهْ .
ا�ستعر�ض لنا �أبونا مي�شال �أيّام ال�صبا بين جدران الدير العامر الذي فيه تربّى على مح ّبة
اهلل ومح ّبة الإن�سان .من تلك الأكمة الن ّيرة ومن ذلك الما�ضي الأثيل ا�ستم َّد ز َْخ َم ُه
ِ
ُطرب
و�شموع
الرجولة وبطول َة التقوى .بخو ٌر
وحما�سه ومزايا
ٌ
أجرا�س ت ُ
ٌ
َ
وترانيم تُ�سكر و� ٌ
الم�سيح فيهم
وقدادي�س بها يُعطي الم�سيح ُ ذاتَه وكهن ٌة ق ّدي�سون رحلوا و�آخرون يحيا
ُ
ُ
ويُ�شرق للعالم :هذه هي الرهبان ّية التي انطبعت في فكر الأب مي�شال وقلبه وفي فكر
ِّ
�صي يدرك قدا�سة هذه الأ ّم الرهبان ّية ال ُمف ّداة وجمالها وبهاءها� .أبونا مي�شال كان
كل مخ ّل ّ
وفرحا ج ًّدا لوجود �إخو ٍة ٍ
رهبان �أوفياء رافقوه بالمح ّبة والخدمة ح ّتى
فخو ًرا ج ًّدا ً
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�صعود روحه �إلى خالقها .هذه كانت تعزيتُه الكبيرة وهو يل ُف ُظ �أنفا� َسه الأخيرة �أنّ الآباء
�أنطوان �سمعان ،برنار با�سط ،و�أفرام قردوح رافقوه بالت�شجيع وال�صالة �صباح الأحد
وهو يوم قيامة� .أ ّما الأب ربيع �أبو زغيب الموجود حاليًّا في لبنان فقد حزن ج ًّدا على
هذه الخ�سارة الكبيرة له ولوالديه اللذين ن َِعما بمباركة الأب مي�شال �إكلي َل ُهما .وكما كانت
الرهبان ّية في قلبه كان هو في قلبها �أي�ضً ا وقد تابعته في مراحل حياته ك ّلها ابنًا محبوبًا به
الرهباني ذي الرقم :1099
ُ�س َّرت .فلن�ستمع م ًعا لما ورد في مل ّفه
ّ
الأب مي�شال �سيدة

هو مي�شال ابن �شكراهلل �سيدة ومرتا اليا�س كرمُ ،ولد في �صغبين في  23ت�شرين
الثاني �سنة  ،1929وقبِل ِ�س ّري العماد والتثبيت في دير عين الجوزة في  7كانون
�صية في  3ت�شرين الأ ّول �سنة  ،1941نزل الى
الثاني  .1930دخل المدر�سة المخ ّل ّ
االبتداء في  30تموز �سنة  ،1947و�أبرز نذوره الم�ؤقّتة في � 2شباط �سنة  ،1949وفي
�صحته ،نُقل
�أيلول �سنة  ،1951ل ّما لم يكن قاد ًرا على متابعة نظام المدر�سة ب�سبب ّ
االحتفالية في  20كانون الثاني
الى دير المخ ّل�صّ ،ثم �أُعيد الى المدر�سة و�أبرز نذوره
ّ
�سنة � .1954سيم �ش ّم ًا�سا �إنجيليًّا في � 2شباط �سنة  1956عن يد �سيادة المطران
با�سيليو�س خوري ،وكاهنًا في  22ني�سان �سنة  ،1956في كني�سة دير المخ ّل�ص ،عن
يد �سيادة المطران �أغابيو�س ن ّعوم متروبوليت �صور .وبقي يتابع درو�سه وي�ساعد في
وح�سن معاطاة مع النا�س� .سنة ُ 1962ع ّين
الإدارة الما ّديّةُ ،مبديًا ا�ستعدا ًدا للخدمة
َ
أحبته
كاهن ّ
رعية حو�ش الأمراء في زحلة ،فقام بخدمته بغيرة ون�شاط واهتمام ،لذلك � ّ
الرعية وتع ّلقت به .وهو الذي بنى الأنطو�ش الذي بقرب الكني�سة .نُقل الى حيفا في
ّ
الرهبانية ،وبقي ح ّتى �سنة
للرعية وم�ساع ًدا لوكيل
ّ
 4كانون الثاني �سنة  1966كاهنًا ّ
 1969التي فيها انتقل كم�ساعد لرئي�س دير عين الجوزة ومدير للمدر�سة الثانويّة في
�صغبين وخوري بلدات خربة قنافار وجب ج ّنين وكفريا (البقاع) وبقي فيها ح ّتى �سنة
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 .1970ومنها انتقل في  13ت�شرين الأ ّول �سنة  1970الى مونتريال م�ساع ًدا
للأر�شمندريت جورج خرياطي ،خاد ًما الرعايا ب�أمانة ون�شاط ح ّتى �سنة  .2014وعلى
�سيدة
ال�سيدة ميرنا الأخر�س لمونتريال �سنة  ،1993ونزول الزيت من �إيقونة ّ
�أثر زيارة ّ
ال�صوفانية ،وهي بين يدي الأب مي�شال ،و�سماعه ر�سالة العذراء�« :أبنائي� ،أنتم
ّ
والمحبة� ،أنا معكم» .تلقّف هذه الر�سالة و�أ�صبح
�ستع ّلمون الأجيال كلمة الوحدة
ّ
ال�صوفانية في كندا ،وم�س�ؤو ًال عن ر�سالة الوحدة .وابتد�أ يتنقّل بين البيوت
ر�سول
ّ
التي ترغب بزيارة العذراء ،الأ ّم ال�سماويّة لها.
إلهيُ ،منح الإيكونومو�س مي�شال �سيدة
وفي  7ني�سان  ،2013خالل القدا�س ال ّ
أور�شليمي
البطريركي ال
المخ ّل�صي ،وهو في الرابعة والثمانين من العمر ،ال�صليب
ّ
ّ
أبر�شية كندا ،ممثِّ ًال غبطة البطريرك
عن يد المطران �إبراهيم مخايل �إبراهيم ،راعي � ّ
البطريركي بقلب الأب مي�شال الكبير
غريغوريو�س الثالث ّلحام ،الذي �أ�شاد في رقيمه
ّ
الكهنوتية العالية .بعد الق ّدا�س جرى احتفال كبير على
وبكرمه العظيم وب�صفاته
ّ
وتم عر�ض فيلم وثائقي ق�صير عن حياته من �إعداد �إذاعة �صوت
�شرف الأب �سيدة ّ
الرب و�إخراج الأخت جاكي �أبي نا�صيف ،بالإ�ضافة �إلى كلمات التكريم والمنوعات
ّ
الغنية.
الفنية ّ
ّ
�أيّتها الأخوات والإخوة الأحباء،
قد يت�ساءل بع�ضُ هم :لماذا يُوارى جثما ُن الأب مي�شال الثرى ا�ستثنائيًّا في مدافن
جيب بما يلي:
المطارنة في الكاتدرائية؟ عن هذا ال�س�ؤال �أُ ُ
الكاتدرائية مدة � 44سنة متوا�صلة ٍ
بتفان وتوا�ضع
� ًأول :الأب مي�شال �سيدة خدم
ّ
بكلي ِت ِه كما كان ك ُّل ُه هلل.
وبذل ،فكان لها ّ
أ�سقفي
ثان ًيا :خدم الأب مي�شال الأبر�شية مدبّ ًرا ر�سوليًّا م ّدة �شغور
الكر�سي ال ّ
ّ
بمحبة و�أمانة.
بعد وفاة المث ّلث الرحمات المطران �سليمان ّ
حجار وقد �أتم َّ �شوطه ّ
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ثالثًا :نحن نعتبر على ما �سمعنا وبح�سب ما عاي ّنا في ال�سنوات الع�شر الأخيرة
الكاتدرائية وقد �شاهدناه جمي ًعا يعي�ش �سنوا ِته
مميزة لرعيتنا
ّ
�أنّ الأب مي�شال هو بركة ّ
إلهي ِ
والخدم
الأخير َة برائحة القدا�سة حيث لم تمنعه �ش ّد ٌة من ح�ضور الق ّدا�س ال ّ
أ�سقفي
المتن ّوعة ب�أمانة وتقوى ،لذلك ،وبعد موافقة ال�سلطة
ّ
الرهبانية العليا والنائب ال ّ
أبر�شي الأعلى
العام لل ّ
أبر�شية الأر�شمندريت مكاريو�س وهبة ورئي�س المجل�س ال ّ
ال�سيد جوزيف �شلهوبّ ،قررنا �أنّ االحتفاظ بهذه البركة بيننا ومعنا ولأجلنا.
ّ
�أيّها الأحباء،
�صية الأر�شمندريت �أنطوان ديب ال�سامي
با�سم الرئي�س العا ّم
للرهبانية المخ ّل ّ
ّ
االحترام الذي تع ّذ َر ُح�ضُ و ُره لأ�سباب قاهرة ،وبا�سم �إخوتي الرهبان والكهنة العاملين
أحبوا الأب مي�شال وخدموه من
أبر�شيتنا
ّ
في � ّ
الملكية في كندا� ،أ�شكر جميع الذين � ّ
الرهبان والأهل والأ�صدقاء و�أتق ّد ُم من عائلته المحبوبة ،التي َّ
تفط َر بال ُم ِ
�صاب ف�ؤا ُدها،
أحر التعازي القلبية ،و�أ�شكر ّ
كل الآباء الذين ح�ضروا من الكنائ�س ال�شقيقة لم�شاركتنا
ب� ّ
ال�صالة لراحة نف�س �أخينا الأب مي�شال الراقد.
با�سم ِّ
وعرفت،
وعرفَك
َ
أحبك و� َ
أتوجه ِ
ولك يا «�أبونا مي�شال» � ّ
أحببتَ ،
كل َمن � َّ
مت ،وبا�سم ِّ
يت لَ ُه ،لأقو َل لك �أ ُّيها
با�سم ُك ِّل َمن َخ َدمك َ
كل َمن �ص َّلى لك و�ص َّل َ
وخ َد َ
ِ
الحبيب �إنَّك ٍ
فرحا ولي�س حزنًا ،ول�سوف تبقى
ال ُأب
باق في قلوبنا لقا ًء ولي�س ودا ًعاً ،
ُ
تحين �ساع ُة ِ
ِ
الخلود.
اللقاء في دنيا
وع ًدا ب�أنَّ اهلل �سيجمعنا من جديد عندما ُ
>

فليكن ذكرك �أ ّيها الأب الط ّيب م�ؤ ّب ًدا .الم�سيح قام! حقًّا قام!
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وفيات من ذوي الرهبان و�أن�سبائهم

1

الخمي�س  7حزيران  ،2014توفيت جورجيت عيد ،خالة ا�ﻷ ب توفيق عيد ،و�أقيم
لها ج ّناز في كاتدرائ ّية الق ّدي�س نقوالو�س في �صيدا� ،شارك فيه قد�س الأب العام
والأب المدبّر نبيل واكيم والأبوان �أنطوان �سعد ومكاريو�س هيدمو�س .ليكن
ذكرها م�ؤبّ ًدا.

2

الجمعة � 29آب  ،2014توفيت �سعاد خليل ا�سكندر ،ع ّمة الأب جورج
الحي في كفرفالو�س .ليكن
ا�سكندر ،و�أقيم لها ج ّناز في كني�سة مار اليا�س ّ
ذكرها م�ؤبّ ًدا.
توفي جادو فرح عم االب �سالم فرح ،و�أقيم له ج ّناز في
ال�سبت � 30آب ّ ،2014
كني�سة مار اليا�س المخ ّل�ص ّية في زحلة .فليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
الجمعة  3ت�شرين الأ ّول  ،2014توفيت روزيت �صافي �شقيقة الأب نبيه �صافي،
و�أقيم لها ج ّناز في كني�سة رومية المتن .ليكن ذكرها م�ؤبّ ًدا.

5

الأربعاء  8ت�شرين الأ ّول  ،2014انتقل الى رحمة اهلل �سمعان فرج �شقيق الأب
جان فرج ،و�أقيم له ج ّناز الخمي�س  9ت�شرين الأ ّول ،في كني�سة مار جاورجيو�س
في تربل .ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.

3

4
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6

7

8

9

10

11

12

الثالثاء  18ت�شرين الثاني  ،2014توفي جورج را�شد والد الأب �شربل را�شد ،و�أقيم
له ج ّناز الخمي�س  20ت�شرين الثاني في كني�سة مار اليا�س في الدكوانة ،تر�أّ�سه الأب
العام ولفيف من الآباء المخ ّل�صيين والأبر�ش ّيين .ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
الأحد  28كانون الأ ّول  ،2014توفى نقوال واكيم والد الأب جوزيف واكيم
و�أقيم له ج ّناز الإثنين  29كانون الأ ّول ،في كني�سة مار اليا�س في الح�سان ّية ،تر�أّ�سه
راعي الأبر�ش ّية المطران �إيلي ب�شارة الح ّداد و�شارك فيه الأب العام ولفيف من الآباء
المخ ّل�صيين والأبر�ش ّيين .ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
ال�سبت  10كانون الثاني  ،2015توفيت �أديل البابا خالة الأب بول�س (موفق)
�أرملي من �شفاعمر .ليكن ذكرها م�ؤبّ ًدا.
ال�سبت  31كانون الثاني  ،2015توفي �أنطوان م�سعد خال الأب �سمير �سركي�س،
و�أقيم له ج ّناز الأحد � 1شباط  ،2015في كني�سة ال�س ّيدة في ريّاق ــ حو�ش حاال.
ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
الثالثاء � 24شباط  ،2015توفيت �إفلين �أبو ع ّراج حنّا ،ع ّمة الأب طوني �أبو ع ّراج
و�شقيقة الأ ّم �أنطونين .و�أقيم لها ج ّناز الأربعاء � 25شباط  ،2015في كني�سة مار
نقوال في جبج ّنين .ليكن ذكرها م�ؤبّ ًدا.
�صي،
الخمي�س في � 5آذار  ،2015توفّي ف�ؤاد عنتر والد الأخ جورج عنتر المخ ّل ّ
و�أقيم لها ج ّناز في كني�سة مار �أنطونيو�س للموارنة في دم�شق� ،شارك فيه الرئي�س
الق�صاع ولفيف من الرهبان والكهنة.
العام والأب المدبّر جوزيف ج ّبور وكهنة ّ
ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
الأحد � 31آذار  ،2015توفيت �شفاء �أبو �سعدى �شقيقة الأب �أغابيو�س �أبو �سعدى
في الأردن ،عن عمر � 57سنة .ليكن ذكرها م�ؤبّ ًدا.
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13

14

15

ال�سبت � 16أيّار  ،2015توفيت �سليمة عون رعد والدة الأب النائب العام عبدو
رعد ،و�أقيم لها ج ّناز الأحد في كني�سة مار اليا�س في كفرنبرخ ،تر�أّ�سه راعي
الأبر�ش ّية المطران �إيلي ب�شارة ح ّداد والرئي�س العام و�شارك فيه لفيف من الكهنة
والإخوة المخل�ص ّيين والأبر�ش ّيين .ليكن ذكرها م�ؤبّ ًدا.
الأحد في  19تموز  ،2015توفّي في تورنتو (كندا) ف�ؤاد ب�شارة داغر� ،شقيق
�صي ،و�أقيم له ج ّناز في  22ت ّموز في مدافن تورنتو ،تر�أّ�سه
الأب �سامي داغر المخ ّل ّ
الأب �إبراهيم ح ّداد و�شاركه الأبوان م�ساعداه في الرع ّية .ليكن ذكره م�ؤبّ ًدا.
الخمي�س في � 6آب  ،2015توفّيت تريز مو�سى والدة الأخ جورج عنتر
�صي ،و�أقيم لها ج ّناز في كني�سة مار �أنطونيو�س للموارنة في دم�شق� ،شارك
المخ ّل ّ
فيه الرئي�س العام والأبوان المدبّران نبيل واكيم وجوزيف ج ّبور والأبوان نقوال
�صغبيني ويو�سف الجين ...ولفيف من الرهبان والكهنة .ليكن ذكرها م�ؤبّ ًدا.
رب عبيدك في بلدة الأحياء ✟
✟ �أرِح يا ّ
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