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د محمود عباس غبطة البطريرك غريغوريوس لحام مع رئيس دولة فلسطين السيِّ
روما – يوم أعلن البابا فرنسيس باسم دولة الفاتيكان االعتراف بدولة فلسطين
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    يقــول صاحــب المزاميــر مخاطًبــا مدينــة القــدس، وداعًيــا إياهــا أّم جميــع 
الشــعوب، قائــاًل: »أساســها فــي الجبــال المقدَّســة. قــد قيلــْت فيــِك األمجــاُد يــا 
مدينــَة هللا. كلُّ إنســاٍن يقــول للقــدس »األّم«! ألنَّ اإلنســان ولــد فيهــا. والعلــيُّ 

ســها« )مزمــور 87/86(. قــد أسَّ
    ُيخاطــب القديــس يوحنــا الدمشــقي القــدس فــي أناشــيده قائــاًل: »إفرحــي يــا 
ـِك نلــِت أوَّاًل غفــران الخطايــا  قــدس المقدَّســة! أمُّ الكنائــس! مســكُن هللا! ألنَـّ

بالقيامــة« )أناشــيد القيامــة – غــروب اللحــن الثامــن(.
ـص اإللهــي أن أخــدم هــذه المدينــة المقدَّســة، عـلـى مــدى  ـر الُمخلِـّ     لقــد دبَـّ
البطريــرك  الرحمــة  المثلــث  إليهــا  أرســلني  وقــد   .)2000-1974( ســنة   26
مكســيموس الخامــس حكيــم عــام 1974 عـلـى أثــر اعتقــال المثلــث الرحمــة 
المطــران إيالريــون كبوجــي والحكــم عليــه بالســجن 12 ســنة، ُثــمَّ نفيــه وإطــالق 

ســراحه بعــد ثــالث ســنوات ـفـي تشــرين الثاـنـي ســنة 1977.
    هــذا الكتــاب يحــوي فــي ضفَتيــه مقــاالت، محاضــرات، مواعــظ، وخطابــات فــي 
ــة... كانــت جــزء مــن نشــاطي فــي القــدس.  ــة وكنســيَّة واجتماعيَّ مناســبات وطنيَّ
إنَّهــا »فيــض مــن غيــض« جــزءٌ يســيرٌ مــن المحاضــرات وســواها، التــي ألقيتهــا 
ثهــم فيهــا  أحدِّ للحجَّــاج،  المحاضــرات  القــدس، وســواها... منهــا الســيما  ـفـي 
عــن الكنيســة الشــرقيَّة، كنيســة القــدس، العيــش المشــترك بيــن أبنــاء وبنــات 
ــر االحتــالل، عــن  القــدس بــكلِّ طوائفهــم، عــن معانــاة الفلســطينيين تحــت نَي
هجــرة المســيحيين، عــن المشــاريع ألجــل خدمتهــم وتثبيتهــم فــي أرضهــم وعــن 

تــراث الشــرق المســيحيي...

كلمة غبطة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام2
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كثرهــا! تبقــى القــدس فــي قلبــي      هــذا الكتــاب يحمــل ذكريــات جميلــة ومــا أ
كرتــي! ومع صاحــب المزامير  وجميــع أبنــاء وبنــات فلســطين فــي أجمــل صــَور ذا
أنشــُد قائــاًل: إن نســيُتِك يــا قــدس، فلتنســني يمينــي! ليلتصــق لســاني بحلقــي 

إن لــم أذكــرِك! إن لــم أضــع القــدُس فــي ذروة فرحــي« )مزمــور 1٣6(. 
    أضيــُف فــي ملحــق هــذا الكتــاب بعــض الذكريــات حــول عالقتــي مــع أخــي 
وصديقــي المثلــث الرحمــة المطــران إيالريــون كبوجــي، حبيــب القــدس، ورافــع 
حلَّهــا  أنَّ  وأعتبــر  جميًعــا.  قلوبنــا  عـلـى  الغاليــة  الفلســطينيَّة  القضيــة  رايــة 
بطريقــة عادلــة ســيكون األســاس للســالم الدائــم والشــامل والعــادل للشــرق 

األوســط وللعالــم بأســره. 
    هــذا هــو كتــاب »مقدســيات«! أهديــه لــألم فلســطين ولكنيســة القــدس أّم 
ـه عربــون شــكر وفيــه حنيــن وذكريــات وعواطــف  كنائــس العالــم بأســرها! إنَـّ
ــة لــكلِّ َمــن رافقنــي فــي مســيرة خدمتــي الطويلــة فــي القــدس،  المحبــة األخويَّ

واألرض المقدَّســة! ولهــم جميًعــا محبتــي! وألجلهــم دعاـئـي!
    ومــع أشــعيا النبــي أقــول مصلًِّيــا: »يــا ربَّ الســالم! أعطنــا الســالم فقــد 
األرض  هــذه  ســالم  ألجــل  واحــًدا  ــا  صفًّ كلُّنــا  ولنكــن  شــيء«.  كلَّ  أعطيتنــا 
المقدَّســة، ولكي تتحقَّق فيها ما يعني اســم القّدس: إنَّها المدينة المقدَّســة! 

إنَّهــا مدينــة الســالم! الســالم لجميــع أبنائهــا وللعالــم!
كــب      أشــكر هنــا حضــرة األب د. فــادي الراعــي، الراهــب الشــويري، الــذي وا

ــة وغيــرة. ــة ودقَّ مراحــل َجْمــع وتجهيــز هــذا الكتــاب بــكلِّ تقنيَّ
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ل الفصل األوَّ
ة وثائق تاريخيَّ
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استاتيكون رسامة األسقف المعاون1
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ني أميًنا فنصبني للخدمة«  اني ألنه عدَّ »أشكر ربنا يسوع المسيح الذي قوَّ
)1 ثيموثاوس 1: 11(.

»إعترفوا للرب فإنَّه صالٌح، ألن إلى األبد رحمته أليلوئيا«
»إعترفوا للرب فإنَّه صالُح، ألن إلى األبد محبته أليلوئيا« )المزمور 1٣5(.

   
    هذه هي أناشيد الفرح والشكر والحمد التي ترتفع على شفاهنا وتصدح 

بها حناجرنا وتستبشر بها قلوبنا في هذا اليوم المبارك.
الغبطة  صاحب  يد  بوضع  أسقًفا  ُرِسمُت  الشام،  دمشق  في  خال  ألسبوٍع 
وإليه  شكري  فله  حكيم.  الخامس  مكسيموس  الطوبى  الكلي  بطريركنا 

تحيتي وألجله دعائي.
    أذكر هنا في الصالة جميع النوَّاب البطريركيين الذين تعاقبوا في خدمة 
د  معقَّ جرمانوس  المطران  بالذكر  منهم  وأخصُّ   ،19 وهم  البطريركيَّة  هذه 
األرض  في  معنا  العاملين  البولسيين  اآلباء  جمعيَّة  مؤسس  المخلصي 
أمين سّر  رزق  األرشمندريت جورج  رزق عم  كيرلّس  والمطران  المقدَّسة. 
العميق على خدمته وتضحيته. ومنهم خاصًة  الذي له شكري  البطريركيَّة 
وباني  ساحور  بيت  ابن  سعدى  أبو  جبرائيل  المطران  الرحمات  المثلث 

البطريركيَّة ومنشئ كنائسها وأوقافها.
   تحيتي إلى المطران إيالريون كبوجي الذي له الفضل العميم في تزيين 
هذه الكنيسة بالرسوم الجدرانيَّة وفي إعالء بناء البطريركيَّة ونزل الحجَّاج فيه 

ريثما يعود السالم إليها.
   تحيتي إلى أمي الرهبانيَّة المخلصيَّة التي لها الفضل األكبر في حياتي. ولها 
الفضل الكبير في خدمة كنيسة األرض المقدَّسة منذ ثالث مئة سنة خاصًة 
ا في أبرشية الجليل وفي بيت  في الجليل. وال يزال رهبانها الكهنة يخدمون حاليًّ
ساحور منذ 25 سنة وهي اليوم ممثَّلة ببعض من اآلباء المشتركين معنا 

في هذه الصالة.
    تحيتي إلى الُمنسنيور هربرت ميشال أمين سّر جمعيَّة األرض المقدسة 
يًصا للمشاركة في هذا االحتفال ممثالً صاحب النيافة الكردينال  الذي أتى خصِّ
وأعمال  تاريخ  في  البيضاء  األيادي  لها  التي  كولونيا،  أساقفة  رئيس  هوفنر 
المقدسة  األرض  وكنيسة  البطريركيَّة  هذه  وحياة  ومشاريع  وإنشاءات 
بأسرها. إننا نشكره على حضوره وندعو ألجل نيافة الكردينال، ونشكر أيًضا 
الخير  تحقيق  سبيل  في  معنا  والعاملين  البطريركيَّة  هذه  أصدقاء  جميع 

ة القدس1 ل في كاتردائيَّ عظة القداس الحبري األوَّ

  1- عظة المطران لطفي لّحام في القداس الحبري األول في كاتردائية الروم الكاثوليك في القدس الشريف، 
.1981/12/6

2
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والتقدم بشتَّى المشاريع. وهم حاضرون معنا اليوم  بالروح والصالة. 

    في رتبة السيامة األسقفيَّة ُيطلب من المطران الجديد أن ُيعلن إيمانه 
الحاضرين  واألساقفة  الراسم  البطريرك  أمام  المطران  فيتلو  المسيحي. 
وجميع الشعب ثالث اعترافات باإليمان. يكون قد نسخها بخط يده وَمَهَرها 
ها إلى اإلنجيل المقدَّس، إشارة إلى أنه يستمدُّ إيمانه من وحي  بتوقيعه وضمَّ

ر به ويكون شاهًدا له في خدمته األسقفيَّة. د بأن يبشِّ اإلنجيل، ويتعهَّ
    من وحي اإلنجيل المقدس واقتباًسا من اعترافي المثلث باإليمان يوم 

سيامتي، أريد أن أعلن اليوم إيماني أمامكم كمطران جديد في القدس.

1- أومن بالله، اآلب واالبن والروح القدس، اإلله الواحد.
أومن باإلنجيل المقدَّس، إنجيل ربِّنا ومخلِّصنا يسوع المسيح.

أومن بالخالص والفداء الذي أتى به المسيح لجميع البشر، دون تمييز بين 
قوٍم ولوٍن وجنٍس وعرٍق.

أومن... وأقول نََعم لله في حياتي وخدمتي.

2- أومن باإلنسان الذي ُخلق على صورة هللا ومثاله.

المسيح من  نزل  اإلنسان وخالصه  بأنَّه ألجلنا وألجل خالصنا، ألجل  أومن 
د... وصار إنسانًا. السماء وتجسَّ

وأسقف  ُمعلِّمي  المسيح  السيِّد  مثال  على  إنسان،  كمطران  فإنَّني  ولذا 
نفسي، كما قال بولس الرسول: »إن كلَّ َحبر يؤخذ من الناس، ويقام من 
إنسان...  بكل  باإلنسان،  أومن   .)15 )عبرانيون  هو هللا«  فيما  الناس  أجل 
الكاملة...  بحقوقه  بحريته،  المقدَّسة،  الروحيَّة  بدعوته  بكرامته،  بقيمته، 

وهّمي األكبر سيكون »سياسة اإلنسان«.
وأومن بأنَّه قبل أن ُيعلن البشر شرعة حقوق اإلنسان، قد سبق هللا فأعلنها 

نها للناس في إنجيله المقدَّس. ولقَّ

ُيدعى  حيث  الرسوليَّة،  سة  المقدَّ الجامعة  الواحدة  بالكنيسة  أومن   -3
اإلنسان المؤمن لكي يشترك بالخالص والفداء من خالل النعمة والصالة 

واألسرار.
وأومن أنَّ كنيسة القدس واألرض المقدَّسة هي أّم الكنائس. أومن بكنيسة 
مع  وسأعمل  وطوائفها.  وطقوسها  جماعاتها  اختالف  في  الواحدة  القدس 
خدمة  في  الكنيسة  مسيرة  ل  نكمِّ لكي  ومحبة  بتواضع  الطوائف  جميع 

اإلنسان في هذه األرض المقدَّسة.

تي الكبرى هي أن أحمل بشرى اإلنجيل  4- أومن بأنَّ رسالتي األولى ومهمَّ
المسيح...  يسوع  »اذكر  الرسول:  بولس  قال  كما  الجميع.  إلى  المقدَّس 
باإلنجيل في وقته وفي غير وقته... عظ  كرز  ا اإلنجيل...  اشترك في مشقات 

بكل أناة وتعليم...« )الرسالة إلى تيموثاوس(.
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أومن بأنَّني مطران البشرى والشهادة...
ا... ومن  ا واجتماعيًّ ا وثقافيًّ ا وروحيًّ أومن بأنَّ رسالتي هي أن أخدم الناس دينيًّ
اإلنجيل  إليهم بشرى  وأحمل  والخدمات على كل صعيد،  المشاريع  خالل 
السارة. أحملها ليس فقط إلى أبناء طائفتي، وليس فقط إلى المسيحيين، بل 

إلى إخوتي المسلمين واليهود والحجَّاج... وإلى كلِّ إنسان.
وهذا ما ورد في نصِّ السيامة األسقفيَّة، حيث يدعى المطران »ألن يكون 
الراعي  المسيح  بالسيِّد  مقتديًا  الكهنوت،  رئاسة  لنعمة  مدبًِّرا  قديًسا، 
مؤدِّبًا  الظالم،  في  للذين  نوًرا  للعميان،  مرشًدا  والحقيقي،  األول  الصالح، 
للمؤمنين،  ومرشًدا  مثقًفا  العالم،  في   مصباًحا  لألطفال،  معلًما  للجهال، 
ومجاهًدا في حمل بشرى إنجيل السيِّد المسيح« )نص السيامة األسقفيَّة(.

أنَّه يتحتَّم  أومن  سة...  5- أومن بهذا المجتمع في القدس واألرض المقدَّ
د فيه، في ثقافته، في حضارته، في أرضه،  علي أن أحمل البشرى إليه، أن أتجسَّ
في ترابه، في تاريخه... إنَّه من أجلِّ واجباتي الراعويَّة أن أشعر بأنني من هذا 

المجتمع وله.
علي أن ألتزم به، أن ألتصق به، أن أحبَّه.

من الواجب عليَّ أن ألتزم بكم، بأرضكم، بقضيتكم، بآالمكم، بمعاناتكم، إنَّني 
أنتم  وقوة محبتي.  رجائي  إيماني، ومضاء  أصبحتم فعل  أنتم  ولكم.  منكم 

على حد قول بولس الرسول »خاتم رسالتي«.
ًة،  وثقافيَّ ًة  اجتماعيَّ ًة،  دينيَّ ًة،  روحيَّ العادلة، خدمًة  أخدم قضيتكم  أن  وعليَّ 
المستقبل  إنسان  الجديد،  اإلنسان  المقدَّسة،  األرض  هذه  في  يولد  لكي 
الفقراء  إيماني أن أخدم  إنَّه من واجبي وموضوع  القيامة.  المشرق، إنسان 
والمتألمين والالجئين، والمهجَّرين والمسجونين، والمبَعدين من أبناء بلدي، 

بكل طوائفه وأديانه.
م ما قاله بولس الرسول: »إنني صرُت كالً للكّل، ألربح الكل«. وبهذا أتمِّ

6- أومن بالحوار المنفتح إنَّني أومن مع المجمع الفاتيكاني الثاني في كالمه 
عن مهام األساقفة الراعويَّة: »بأنَّه من واجب  الكنيسة أن تفتح الحوار مع 
الناس،  إلى  الذهاب  الذي تعيش فيه. وعلى األسقف تقع مهمة  المجتمع 
وإقامة الحوار معهم. وال بد أن يتحلّى هذا الحوار بصفات الحقيقة والمحبة، 
والذكاء والوضوح والتواضع والجودة والفطنة والثقة... وهذه كلُّها تقود إلى 

الصداقة التي تجمع بين القلوب وتوحِّد األفكار« )رقم 1٣(.
األرض  هذه  في  إنسان  كلِّ  مع  الحوار  مسيرة  نتابع  أن  فنريد  هذا  وعلى 
المقدَّسة. سنذهب إلى لقاء إخوتنا الذين نُصبنا لخدمتهم، نالقي المسيحي 
ونالقي  العربي  الفلسطيني  نالقي  المسلم،  نالقي  الطوائف،  مختلف  من 

اليهودي، ونالقي الحجَّاج وكل إنسان.
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السالم والالعنف  أنَّنا حاملوا رسالة  الجميع  نقنع  الحوار ضروري لكي      
واإلخاء والمحبة والعدالة والعدل والخير والسعادة.

    الحوار ضروري لكي نقول بصراحة ما هو لخير شعبنا في سبيل بقائه 
وصموده وحرِّيته وكرامته.

    وعلى المطران أن يقوم بهذه الرسالة الدقيقة بكل ِفطنة وجرأة وروحانيَّة 
يده ممدودة  نيِّرة.  وانفتاحة  الرؤيا  الفكر ووضوح  ومرونة مقرونة بشفافيَّة 
اإلنجيل،  في  األكبر  معلِّمه  روحانيَّة  ذلك  كل  في  مستلهًما  مفتوح...  وفمه 

الداعي إلى المحبة واألخّوة والتسامح والسالم.
    انطالًقا من هذا الحوار يمكن للمطران أن يصل إلى كل فئات المجتمع، 
إلى كل إنسان، إلى الفقير والغني، إلى الكبير والصغير، إلى الظالم والمظلوم، 
إلى القديس والخاطئ إلى الضال والمارق، والهامشي والثائر والمنبوذ، وإلى 
المعافى والمريض، وإلى ابن البلد والغريب عنها: وإلى الحجَّاج... وإلى كلِّ ذي 

حاجة...
    انطالًقا من هذا الحوار يصبح المطران صديًقا للناس، قريًبا من مشاكلهم 
ة مشاكل شعبه،  واهتماماتهم، يصبح وسيًطا، فيحمل إلى الجهات المختصَّ
يدافع عن اإلنسان، يرفع صوته، يكون في يقظة لكي يالحظ عالمات األزمنة 
)المجمع  وأحالمهم.  وطموحاتهم  وآمالهم  الناس  تطلعات  مع  ويتفاعل 

الفاتيكاني الثاني عن مهام األساقفة الراعويَّة – رقم 1٣ – 16(.

على  بها  أقوم  رسالتي  وهذه  عملي  برنامج  هو  وهذا  إيماني  هو  هذا      
مستويات ثالثة:

1- إنَّني مطران في كنيسة المشرق العربي
إنَّني أسقف عربي مسيحي، سوري المنشأ لبناني بثقافتي وتربيتي في دير 
فلسطيني  وأنا  خدمتي.  من  طويالً  ردًحا  قضيت  حيث  العامر،  المخلص 
بسبب خدمتي طيلة سبع سنوات في القدس واألرض المقدَّسة والتزامي 
هذا الشعب وقضيته ومعاناته. إنَّني مطران في العالم العربي، وفي كنيسة 
هي من هذا العالم العربي وله وفي خدمته. وسأفعل لكي يولد في مجتمعنا 

العربي اإلنسان الجديد والمجتمع الجديد.

2- إنَّني مطران في طائفة الروم الكاثوليك
كون عضًوا عامالً في سينودس األساقفة، ألجل تطوير  يحتُِّم هذا على أن أ
عملها  قطاعات  ومختلف  ولجانها  مؤتمراتها  خالل  من  كنيستنا،  أوضاع 
أتابع  أن  واجبي  من  أرى  أني  كما  اليوم.  مجتمع  في  وحضورها  ووجودها 
اليوم  ومجتمع  عالم  في  تتجدد  لكي  الشرقيَّة  كنيستنا  بتراث  اهتمامي 

د. المتجدِّ
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سة هي أم الكنائس قاطبًة  3- إنَّني كمطران في خدمة األرض المقدَّ
ب وأوضاعها السياسيَّة المأسويَّة  إن واقعها الديني والمجتمعي والمتشعِّ

ا دقيًقا للغاية. ا واجتماعيًّ تفرض عليَّ عمالً دينيًّ
الحوار  وإنسان  اإلنجيل،  شاهد  كون  أ لكي  خاصة  رؤيا  إلى  أحتاج  وهنا 
عن  عنه،  أحامي  خاصًة،  والفلسطيني  عامًة  اإلنسان  بسياسة  المختص 

كرامته وأرضه ووطنه ومقدساته...

العالم  إنَّها نافذة كنيستنا الشرقية على      القدس مدينة إشعاع عالمي، 
كلِّه. وهذا يتطلب منِّي شهادة شاملة لتراثنا الشرقي أمام العالم كلِّه الحاج 
إلى األماكن المقدَّسة. وعليَّ واجب مقدَّس أن أعمل كّل ما في وسعي لكي 
للمسيح  شهوًدا  فيكونوا  ومقدساتنا  أرضنا  في  البقاء  على  الناس  أساعد 

وإنجيله إنجيل الخير والسالم. كما كان آباؤهم وأجدادهم.

    القدس مدينة الثالوث: الجلجلة والصليب والقيامة. وهذا سَيْدمغ ويطبع 
رسالتي وحياتي وخدمتي األسقفيَّة. إذ في صميم رسالتي جلجلة وصليب. 
أنا أدرى الناس بها... في حياتي األسقفيَّة جلجلة وصليب، هما جلجلة وصليب 
بالصليب  إذ  المسيح...  بنعمة  سأصعدها  األرض...  وهذه  الشعب  هذا 
فجر  والجلجلة  الصليب  ووراء   ... إليَّ الموكولة  النفوس  وخالص  خالصي 

القيامة والسالم والفرح والمجد ألبناء القدس واألرض المقدَّسة.

    هذه هي الخطوط العريضة لرسالتي األسقفيَّة. هذه هي آفاق خدمتي 
التي يفتحها الروح أمام ناظري... وهذه هي تطلعاتي وأحالم الروح في نفسي 

وقلبي وفكري.
ألجل هذا أطلب نعمة هللا وبركته...

الكهنة  إخوتي  الروحيين، ودعاء ومحبة  وآبائي  إخوتي  أطلب دعاء  ألجل هذا 
المقدَّسة، وأطلب دعاء ومحبة  العاملين في هذه األرض  الراهبات  وأخواتي 

إخوتي المؤمنين األحباء.

ا ما نسأله أو نتصوره، على      »للقادر أن يصنع كل شيء بحيث يفوق جدًّ
إلى  يسوع  المسيح  في  الكنيسة  في  المجد  فينا،  تعمل  التي  القوة  حسب 

جميع أجيال دهر الدهور. آميــن« )أفسس ٣: 21-2(.
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جلد ٣2 رقم 19 

بيروت )الربوة( في 10 شباط 1998 

ص. ب 50076 

سيادة األخ الجليل كيريوس لطفي لحام الجزيل الوقار 
النائب البطريركي العام بالقدس الشريف

بطريركيَّة الروم الملكيين الكاثوليك 
القدس 

    
    بعد التحيَّة والدعاء، نعرب لكم عن عميق شكرنا وكبير تقديرنا للعمل 
التوثيقي الجامع الذي قمتم به بكل جدارة وتوفيق. فأصدرتم هذا الكتاب 
التذكاري، بمناسبة مرور مئة وخمسين سنة على تدشين كاتدرائية سيدة 
البشارة في القدس الشريف. فأضفتم إلى سلسلة إنجازاتكم السابقة حلقًة 

ذهبيَّة، يحفظها لكم التاريخ بفخرٍ وإعتزازٍ.
   

 والكتاب، كما أردتموه، يضمُّ بين دفَتيه معلومات شتَّى، مفيدة وممتعة، 
الخصوص،  وجه  على  القدس  وكنيسة  العموم،  وجه  على  كنيستنا  عن 
من  سبقكم  من  بمآثر  وأنطقتموه  استطعتم،  ما  الماضي  فاستقصيتم 
األلوان  زاهية  النسيان، وجلوتم صورة  يأتي عليهم  لئال  الصالحين  األسالف 

هي مرآة لما بذل من جهود لبناء بيعة هللا، في أرض هللا، بشًرا وحجًرا.
 

   بطاركتنا يحملون، إلى لقب كرسيهم اإلنطاكي، لقبي اإلسكندرية وأورشليم، 
منذ العام 1772، بإعتراف السالطين العثمانيين والبابوات الرومانيين، ألنَّ 
بلٍد  لهم في كلِّ  األوسط،  المشرق  بقاع  زالوا منتشرين في  كانوا وما  أبناءنا 
األولى.           المسيحيَّة  القرون  إلى  الجذور  منها  تمتدُّ  ألصالة  وشهادة  حضور، 
ين مع  كبنا مسار الزمن في تقلباته وتعرجاته، راسخين وصامدين، ومتحدِّ فوا
شعبنا في السراء والضراء، واضطررنا، بفعل موجات اإلغتراب إلى غير بقعة 
عالمي  مستوى  على  جديدة،  بمسؤوليات  االضطالع  إلى  الدنيا،  بقاع  من 

واسع للحفاظ على أبنائنا وتلبية احتياجاتهم الروحيَّة والطقسيَّة.

وامتدت  اهتماماتنا  تعدَّدت  مهما  إلينا،  بالنسبة  القدس،  وتبقى  هذا،      

  2 - رسالة غبطة البطريرك مكسيموس الخامس حكيم للمطران لطفي لحام بمناسبة إصدار كتاب 
يوبيل  مئويَّة كاتدرائيَّة القدس. 

رسالة البطريرك مكسيموس الخامس حكيم2 3
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المتأزم،  وضعها  يؤرُِّقنا  والقلوب،  العيون  ومحجَّة  المدائن«  »زهرة  آفاقنا، 
ومصيرها المتأرجح، فنبذل كل سعي ممكن بكل ما أوتينا من عزم، لتبقى 

مدينة السالم يعيُش فيها ويأتي إليها كلُّ مؤمٍن بحريٍة وأماٍن. 

    وكم يحز في نفسنا، بعد أن قضينا في فلسطين العزيزة، السنوات األربعة 
والعشرين من أسقفيتنا، أن تحول الظروف الناشئة من الحرب، بيننا وبين 
رعيَّة محبوبة تتصل حلقاتها، على مدى  لنا  المسيح، حيث  السيد  موطن 

ة والِمَحن. العصور، بالمسيحيين األولين، وهم يعانون اليوم وطأة الِشدَّ
 

    إليكم جميًعا، أيها األخ الجليل سيادة نائبنا العام، وإلى أبنائنا األحباء الكهنة 
والرهبان والراهبات والمؤمنين، الذين يؤلِّفون كنيستنا في القدس الشريف، 
تهانينا األبويَّة الحارة بمناسبة هذا اليوبيل البهيج. لقد كان لصاحب الغبطة 
سلفنا البطريرك مكسيموس مظلوم الفضل في التأسيس ولنا اليوم الفرح 
بنمو ما غرس وحصاد ما زرع على أمل أن يزيد الرب سنة بعد سنة مواسم 

الغالل.
    

الذكرى،  بجالل  لإلحتفال  يستعدُّ  الثاني،  األلف  مشارف  على  كلّه،  العالم 
ويؤسفنا شديد األسف أن يكون المكان األول الذي تهفو في أثره القلوب، في 
ًجا بالحديد والنار. دعاؤنا إلى من عند  مشارق األرض ومغاربها، ال يزال مسيَّ
مهده بشر المالئكة بالسالم، أن ُيعيد إلى موطنه السالم، ليتالقى هناك كلُّ 
َمن بِهم مسرة هللا على موعد جديد لحضارة منشودة تنبعث من رحم اآلالم 

والمعاناة، إلى فرح المحبة والقيامة.
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ديــــــــــر             أجـــــلُّ  قــــــاَم  بأورشـــليــم 
كرِ مكسيموْس بنــــاُه     سعيُد الذِّ
وانطـــوُن بـــن أيــــــــوٍب تناهــــــــى            
 كذا اإليكونمـس إليـاُس قّطـــاُن    
فقال سليــــٌم عن تاريـــٍخ فيهـــِم 

ة التاريخّية األولى )1868(٣  اللوحة التأسيسيَّ

٣- توجد هذه اللوحة على مدخل كاتدرائيَّة سيدة البشارة، القدس.

4

ألجـــِل عبـــــاَدِة األُمِّ النقيــــــــّة
َمقامـــاً مســتقيمـــاً للرعّيــــة
وفّيــــــة بأتعـــــــاٍب  لُه جهـــــٌد 
أنهـى الكـلَّ بالــهمِم العلّيـة
جزا األتعـاِب نسأُل ياغنّيـة
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4 – توجد هذه اللوحة على مدخل كاتدرائيَّة سيدة البشارة، القدس.

ة الثانية )1974(4  اللوحة التاريخيَّ

نظم األب سمعان نصر المخلصي

ملكيــــــٍة                 كنيســـٍة  داُر  القـــدس  في 
مكسيموُس المظلوُم شاَد بناَءها          

وأطـــلَّ جبريـٌل أبـو سعــدى كنائــــــــ               
داً                        ُمجـــــــدِّ الــــبنـــــاِء  إعــــالَء  فأتــــمَّ 
إيالريــُن الكبوجــْي صاحــُب غيـــــرٍة              
فلــذاَك ديــَن كمــجرٍم ُظلــماً وفـــي                 
لـــــــــــهُ                        لحـــــــــاٍم  آُل  لطفــــي  فاختيـــَر 
وأتـــّم داَر البــطـــركيــــــــــــِة ُمنـــِجــــــــــــــزاً                         
لُبنـــاِة هـــذي الـــدارِ ذكــــــرٌ خــالــــــــــــــــدٌ                       

سجِّــــْل بتــاريـــــٍخ وبّشـــــــْر راجيــــــــــــــاً

5

 بُنيْت لبطركهـــا مقامـــاً أرفَعــــــــــــا
هَو بطريرٌك في النَّعيِم تمتعــــــــــــَا
ب بطرٍك ُحْكماً فكاَن االلمَعــــــــــا
َعـــــــــــــا ـــراً طبـــقاتِـــــــــِه وُمـــوسِّ ومكبِّ
تــِِه َسَعــــــــى راٍع ألجِل حقــــْوِق أُمَّ
سجٍن قضى ولُذلِّ نفى أُخضَعا
كرديـــِف مطــــراٍن َرِعيتـــَُه رعــــــــــَى
ـــــزاً َوْفــــَق اللــــزوِم فأبدَعـــــــا وُمجهِّ
َعـــــــا ناٍء مع الدُّ نُْسدي لهْم أوفى الثَّ
اللــــــــــُه بانيـــهـــــــا َفَلـــــْن تََتَزعـــَْزَعــــــــا
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الفصل الثاني
القدس أّم الكنائس



24

ة5   في العقيدِة المسيحيَّ
ُ

سة  المقدَّ
ُ

األرض

1- موقُف المسيِح في اإلنجيل
    حدٌث رائٌع فريٌد يرويه لنا اإلنجيليوَن األربعة متى ومرقس ولوقا ويوحنا 
بكلماٍت متشابهة، ويصفون لنا القبَر الخالي الفارغ حيث تتردَّد عندهم كلّهم 
العبارة التي يطرب لها كلُّ قلٍب مؤمن: )المسيح( »ليَس هو ههنا، إنَّه قام«.
مرِ  على  باسمه  والمؤمنوَن  يسوع  وأتباُع  والمريمات  الرسُل  يبحث  عبًثا 
والمغارة  فارغ،  القبر  خال.  فارغ،  إنه  القبر.  في  عنه  يبحثون  عبًثا  األجيال، 
والمهد فارغان خاليان، مقام المصعد فارغ، والجسمانية فارغة خاوية. لقد 
َعَمرت هذه األمكنة المقدسة وقًتا ما ولثالث سنوات عابرة بحياة المسيح 
جد القائم  اإلله المتأنِّس، لكنَّها لن تَعَمر فيما بعد إال بحضورِ المسيح الممَّ

والحي إلى األبد!
في  المقدَّسة  األرض  قيمة  عن  فصاحًة  األكثر  الصورة  هو  الفارغ  القبر      
السيد  تعاليم  في  البعد  عميق  صًدى  لها  نجد  وإننا  المسيحيَّة.  العقيدة 
موقف  ذلك،  من  واألشخاص.  األمور  تجاه  وأحكامه  ومواقفه  المسيح 
المسيح من الهيكل، وقد كان الرسل وهم من اليهود المتديِّنين معجبين 
َلألبنية«  ويا  َللحجارة!  يا  تطلع!  »يا معلِّم!  باعتزاز:  له  يقولون  به،  فخورين 
)مرقس 1٣: 1 ومتى 24: 1(، »إنه مزيَّن بالحجارة الكريمة وبُتحِف النذور« 
إلى  وتكراًرا  مراًرا  بل  ال  يصعد سنويًّا  كان  الذي  يسوَع  لكنَّ   .)5  :21 )لوقا 
الهيكل ويصلي فيه ويحترمه ويجلُّه، نسمعه يجيب تالميذه قالًبا تفكيرهم 
المادي رأًسا على عقب: »أال ترون هذا كلَّه! الحق أقول لكم، إنه لن يترك 
ههنا حجر على حجر إال وينقض« )متى 24: 2 ومرقس 1٣: 2 ولوقا 21: 6(.

التعلُّق  اليهوَد من  روا  الذين حذَّ األنبياء  أقواِل  الموقف هو صدى      هذا 
الشمامسة  رئيُس  األنبياء إستفانوس  ردَّد تحذيراِت  بالهيكل واألبنية. وقد 
ال  العليَّ  أن  غير  بيًتا.  )هللا(  له  بنى  سليمان  »إن  قائالً:  استشهاده  ُقَبيل 
 :)2-1  :66 )أشعيا  النبي  يقول  ما  على  األيدي«،  مصنوعات  في  يسكن 
»السماء عرٌش لي! واألرض موطئ قدميَّ! فأيَّ بيت تبنون لي؟ يقول الرب! 
)أعمال  كلها؟«  األشياء  هذه  صنعت  يداَي  أليست  لراحتي،  موضع  وأيُّ 

الرسل 21: 48- 49(.
    إنَّ حجاَب هذا الهيكل سيتمزَّق لدى صلب المسيح وآالمه وموته، كما 
ورد في اإلنجيل المقدس: »وإذا حجاب الهيكل قد انشق اثنين من فوق إلى 
أسفل« )متى 27: 51 ومرقس 15: ٣8 ولوقا 2٣: 45(. الهيكل الحقيقيُّ هو 
المسيح نفسه )يوحنا 2: 19-21( ال بل كلُّ إنسان هو هيكل هللا )1 كور ٣: 
16 و17( وفيه يتحقق ملكوت هللا: »إنَّ ملكوَت هللا في داخلكم« )لوقا 17: 

.)21-20

5- القدس في 8/29/198٣.

1
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العبادة  األكثَر إفصاًحا عن موقف يسوع من األرض وأماكن  الكالم  إن      
تجرَّه  أن  أرادْت  فقد  يعقوب.  بئر  على  السامريَِّة  مع  خطابه  هو  المقدَّسة 
بين  كانت سبب خالف شديد  التي  العقيمة  والمناظرات  المماحكات  إلى 
)أعني  الجبل  هذا  في  عبدوا  »آباؤنا  ليسوع:  فقالت  والسامريين،  اليهود 
العبادة،  فيه  تجب  الذي  الموضع  إنَّ  اليهود(  )أي  أنتم  وتقولون  جرزيم( 
أيَّتها  قيني  »صدِّ الخالد:  القول  هذا  للمرأة  يسوع  فقال  أورشليم«.  في  هو 
المرأة، إنها تأتي ساعةٌ تعبدوَن فيها اآلب ال في هذا الجبل وال في أورشليم. 
اليهود  الخالص من  نعلم، ألن  ما  نعبد  ونحن  تعلمون  ال  ما  تعبدون  أنتم 
يأتي. ولكنها تأتي الساعة، وها هي ذي حاضرة، حيث العابدون الحقيقيُّون 
يعبدون اآلب بالروح والحق. فعلى مثال هؤالء يريد اآلب عابديه. إن هللا روٌح 

والذين يعبدونه فبالروح والحق ينبغي أن يعبدوه« )يوحنا 4: 20 – 24(.
ى الجبال المقدَّسة كلَّها! وكلَّ الهياكل حتى أقدسها وأجلَّها!      المسيح يتخطَّ
وها هو بعد القيامة يوجِّه توبيًخا إلى الرسول توما المتشكِّك بالقيامة، وفي 
اآلِن نفِسه يطوُِّب المؤمنيَن به وبقيامته، قائالً: »ألنك رأيتني يا توما آمنت، 
من  المسيح  يريد  هكذا   .)29  :20 )يوحنا  ويؤمنون«  يَروا  لم  للذين  طوبى 
الماديَّة  البراهين  وعن  المادي  جسده  رؤية  عن  حتى  يتجرَّدوا  أن  أتباعه 

الخارجيَّة.
    أخيًرا، نرى المسيح يودِّع تالميَذه بعد القيامة مرِسالً إياهم لكي يحملوا 
يًا النظريَّة اليهوديَّة المحصورة ضمن  بشرى اإلنجيل إلى أقصى األرض، متحدِّ
حدود األرض والشعب والقوم، قائالً لتالميذه: »إذهبوا وتلمذوا كلَّ األمم« 
كلها«  للخليقة  باإلنجيل  كرِزوا  وا أجمع،  العالم  إلى  واذهبوا   )19  :28 )متى 
)مرقس 16: 15(. »وستكونون لي شهوًدا في أورشليم وفي جميع اليهوديَّة 

والسامرة وإلى أقاصي األرض« )أعمال الرسل 1: 8(.
م نرى أن األرض المقدَّسة ال أهمية لها في نظر المسيح      من كلِّ ما تقدَّ
وفي تعاليمه. ال بل إنَّ األرض التي ولد وعاش وتألم وقبر وقام فيها ليست 
نقطة وصول بل باألحرى نقطة انطالق: »إذهبوا إلى العالم أجمع!« فاإلنجيل 
المسيحيَّة  بدولة.  وال  بشعب  وال  بأرض  ُتحَصر  ال  والكنيسة  والمسيحيَّة 
جماعة أو كنيسة وكل شعب مدعو ليكون كنيسة أو جماعة! ال بل حيثما 
اجتمع إثنان أو ثالثة باسم المسيح فالمسيح بينهم، ويؤلِّفون فيه جماعة 

كنسيَّة مكتملة.
ى اإلنجيل، والمسيحيَّة تتخطى المسيحيَّة والكنيسة      هكذا، اإلنجيُل يتخطَّ
حصُرها  يمكن  الكنيسة  وال  المسيحيَّة  وال  اإلنجيُل  فال  الكنيسة.  ى  تتخطَّ

ٍة! بحدوٍد أو أرٍض أو سماٍء أو قوميَّ

2- نظرةٌ تاريخيَّة
كانوا  المقدسة.  باألماكن  إطالًقا  الرسُل  يهتمَّ  لم  المسيح،  غرار  على       
األخرى.  اليهود  أو في مجامع  القدس  في  الهيكل  في  بدء يصلُّون  بادئ ذي 
رويًدا رويًدا، انفصلوا عن الهيكل وعن المجامع اليهودية عندما رفض اليهوُد 
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بشرى اإلنجيل. كانوا يؤدُّون الصالة في البيوت وخاصًة في بيِت مرقس. لذلك 
أثًرا واضًحا في أعمال الرسل وخاصًة في المجمع الرسولي األوَّل الذي  نرى 
نجد وصًفا ألعماله في الفصل الخامس عشر من سفر أعمال الرسل. ولن 
 70 عام  تيطوس  حرب  أثر  على  المسيحيون  يتشتَّت  حتى  الزمُن  يطوَل 
ميالديَّة. على أثر ثورِة برخوبا، حوَّل اإلمبراطوُر أدريانوس المدينة المقدَّسة 
إلى معبٍد وثنيٍّ وجلب آلهَة كابيتول روما وعلى رأسهم تمثاُل جوبيتير الذي 
الجلجلة6،  فوق  فينوس  اآللهة  تمثال  ارتفع  كما  المسيح  قبر  فوَق  نصبه 

وز أو أدونيس عشيق فينوس7.  وارتفع فوق مغارة بيت لحم اإلله تمُّ
الدياميس زهاَء ثالثة  المقدَّسة في      وهكذا عاشت المسيحيَّة في األرض 
الكبير  قسطنطين  الرومانيَّة  اإلمبراطوريَّة  عرَش  ارتقى  حتى  ونيِّف،  قرون 
الذي أعطى الحرية للمسيحيَّة، ال بل أصبحت دين الدولة. اهتم قسطنطين 
التي  األماكن  على  والكنائس  المعابد  بتشييد  هيالنة  والدته  تأثير  تحت 
حفظ التقليد فيها ذكرى حياة السيِّد المسيح، منها خاّصة الجلجة والقيامة 
وكنيسة جبل صهيون والمصعد على جبل الزيتون وقبر ِستنا مريم وكنيسة 

المهد في بيت لحم.
    كما بُنَيت األدياَر الكثيرة التي كان يأوي إليها اآلالُف المؤلَّفة من الرهبان 
والراهبات في القدس وجوارها. وقد توافدوا من أنحاء سوريا وآسيا الصغرى 
هذه  سي  مؤسِّ من  فلسطين.  أديار  في  ينسكوا  لكي  والحبشة  ومصر 
وإيرونيموس  وأفتيميووس  وسابا  فارة(  )عين  خريطون  المشاهير  األديار 
وثيودوسيوس وسواهم. وقد امتدت رقعة األديار باتجاه بيت لحم وصحراء 
البحر الميِّت ونهر األردن حتَّى جبل سيناء. وقد أربى عدد الرهبان في القرن 

الخامس على الخمسة عشر ألًفا.
اريُخ منُذ القرن الرابع وما بعده قصص الحجَّاج وكتاباتهم      لقد حفَظ لنا التَّ
من  عليها  قام  وما  وأوضاعها  ومكانها  المقدَّسة  األماكن  حول  وأوصافهم 
معابد وأديار. مرَّت هذه األماكن المقدَّسة في حقبات مختلفة كان نصيبها 

فيها يختلف بين اإلعمار والهدم والحريق والترميم.
    

وهذه أهم العهود التي توالت على األماكن المقدَّسة:
ومع  الرابع  القرن  في  هيالنة  وأّمه  الملك  قسطنطين  مع  اإلعمار  عهُد  أ- 

اإلمبرطور يوستنيانوس وحتى القرن السادس.
المعابد  كثر  أ رت  دمَّ حيث   614 عام  العارمة  الجارفة  الفرس  زوبعُة  ب- 

المسيحيَّة ونجت كنيسة المهد.
ت- الفتح العربي اإلسالمي احترم األماكن المقدَّسة عموًما.

كبر عدد من المعابد المسيحيَّة  ر عام 1009 أ ث- الخليفة الحاكم بأمر هللا دمَّ
ومنها كنيسة القيامة ثم أمر بإعادة بنائها.

ج- الفرنجة عملوا على ترميم المعابد وبناء الجديد منها.
ح- على عهد صالح الدين ُهدِّمت بعض المعابد ونجا البعض اآلخر من

      الدمار.

 6- راجع رسالة القديس إيرونيموس إلى الكاهن بولينوس الرسالة 58. وقد كتبت في القرن الرابع.
 7-  المرجع السابق.
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أحوال متقلِّبة. فتمَّ  المقدَّسة في  األماكن  األتراك مرَّت  خ- على عهد 
تنظيم حقوق الطوائف المسيحيَّة المتنازعِة والمتنافرة على األماكن 
 ،)status quo( كوو  الستاتوس  بقانون  ُدِعي  ما  نشأ  كما  المقدَّسة. 
تركيا  من  كثيرًة  إمتيازاٍت  انتزعت  التي  األوروبيَّة  الدول  تأثير  تحت 

»رجل أوروبا المريض«.

وحقوقيَّة  عمليَّة  وترتيبات  تنظيمات  مجموعُة  كوو  الستاتوس      
المقدَّسة وعوائدها وطقوسها8.   األماكن  الطوائف في  بحقوق  تتعلَّق 
التاسع  القرن  السادس عشر وحتى  القرن  منذ  عناصره  تكوَّنت  لقد 
ُثمَّ  الثاني 1852 ومن  كانون  في  النهائيَّة  ُوِضع في صورته  عشر حيث 
ثبِّت في معاهدة باريس )1856( وفي معاهدة برلين )1878(. وقد أبرمتا 
الفرنسيَّة  القرم )1854 – 1856( والحرب  أثر حرب شبه جزيرة  على 

األلمانيَّة )1870 – 1871(.
المقدَّسة.  األماكن  النزاع على  الستاتوس كوو هو قصة  نظام  إن      
كل  حقوق  بتحديد  الطوائف،  بين  العالقات  تحسين  في  لكنَّه ساهم 
طائفة وواجباتها باحترام حقوق الطائفة األخرى. لعبت هذه النزاعات 
دوًرا هاًما كبيًرا جًدا في السياسة اإلقليميَّة والعالميَّة األوروبيَّة خاصة. 
المحليَّة من جهة  الكنائس  العالقات بين  الكبير في  األثر  لها  كما كان 
وبين الكنيسة الشرقيَّة والعربيَّة من جهة أخرى، خاصة في العالقات 

المسكونيَّة بين مختلف الكنائس.
    لكن حان الوقت الذي فيه صاَر لِزاًما على الطوائف أن تعمل من 
منطلق اإليمان والحضارة، على تخطي حرف الستاتوس كوو ووضِع 
المتواجدة في األرض  الطوائف  صيغة جديدة له، بحيث تتظافر قوى 
هذه  ألبناء  منوال  أحسن  على  اإلنجيل  بشرى  تحمل  لكي  المقدَّسة 
األرض وللكنيسة في األماكن المقدَّسة وللعالم أجمع. هذا وقد نشأت 
في هذا القرن خاصًة مؤسسات علميَّة كتابيَّة دينيَّة ومدنيَّة ساهمت 
كثيًرا في التنقيب عن اآلثار في األماكن المقدَّسة وتواريخها والحقبات 

التي مرت فيها.

ُة واألرُض المقدسة 3- العبادُة المسيحيَّ
الحقبات  في  المقدَّسة  األرض  تجاه  المسيحيَّة  العبادة  مرَّت  لقد      
مختلفة،  أحوال  في  السابقة  الفقرة  في  إليها  أشرنا  التي  التاريخيَّة 
نلخِّصها كالتالي: الصالة في الهيكل، ثم االنفصال عن الهيكل والصالة 
في البيوت، حيث نرى الكنيسة تتحرَّر من الهيكل ومن جزٍء من العوائد 
عهد  على  المسيحيَّة  تحرُّر  مع  بها.  الخاص  طريقها  وتشق  اليهوديَّة، 
قسطنطين، يبدأ تشييد المعابد والكنائس وكذلك الحجُّ إلى األماكن 
المقدَّسة. وقد حفظ لنا التاريخ روايات قديمة ابتدأ من رواية الحاجَّة 
أتريا في القرن الرابع، وفيها أوصاف دقيقة عن األمكنة المقدَّسة. نشط 

 8- راجع كتاب األب سليم صايغ حول الستاتوسكو روما، عام 1971، باللغة الفرنسية.
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السيِّد  حياة  أحداث  أهم  شهدت  التي  المقدسة  األماكن  بتعيين  االهتمام 
األماكن  بهذه  والجماعات  األفراد  اهتمَّ  كما  وتعاليمه.  وأعاجيبه  المسيح 
المقدسة واغدقوا عليها العطايا والتقادم والنذور في سبيل بنائها وتزيينها 

والمحافظة عليها وترميمها وإعادة بنائها بعد دمارها.
    لم يكن الحجُّ إلى األرِض المقدَّسة أبًدا فريضة إلزاميَّة في الدين المسيحي. 
ا من أركان المسيحيَّة. كما هي الحال في اليهودية  كما لم يكن أبًدا ركًنا أساسيًّ
أهميَّة  المقدَّسة  األماكن  إلى  فللحجِّ  ذلك،  مع  اإلسالم.  وفي  الشتات(  )في 

بالغة في التقوى المسيحيَّة والعبادة على مرِّ عصور التاريخ المسيحي.
لذا، لم ينقطع َسيل الحجَّاج عبر التاريخ حتى في أحلك عهوده، هذا بالرغم 
دائًما  وشوقهم  المؤمنين  حنين  كان  فقد  الحج.  فريضة  وجود  عدم  من 
المسيحي أن يزور األماكن  المؤمن  أمنية  المقدَّسة. وجلُّ  إلى األرض  قويًّا 
المقدَّسة )يقال بالعربيَّة الدارجة ان »يقدس«، أو أن يزور القدس ويتبرك بها(.

    أما األماكن األكثر شعبيَّة فهي القدس بمختلف أماكنها المقدسة )خاصة 
الجلجلة والقيامة وجبل صهيون وجبل الزيتون والمصعد وكنيسة الزيتون 
واألبانا وقبر ِستنا مريم( وبيت لحم.  قبور اآلباء وبلَّوطة ممرا وأريحا ومكان 
الشريعة )أو مكان عماد المسيح( وأمكنة رسالة يسوع في الجليل وحول 
، أمكنة كثيرة من ينابيع وتالل وجبال...  بحيرة طبريا وِمن ثَّم الناصرة. ِمن ثَمَّ
مّما ذكر في التوراة واإلنجيل. وقد تحدَّدت كل هذه األمكنة في القرون األولى 

حتى القرن السابع.
    كلُّ هذه األمكنة كانت وال تزال محّط أنظار المؤمنين. وهم يسمعون هذه 
األسماء المقدَّسة مراًرا وتكراًرا ويقرأون عنَّها ال بل يتخيلونها ويقلِّدونها في 
بالدهم النائية عنها، خاصة ببناء معابد تذكِّرهم بكنيسة المهد والقيامة. هذا 
المقدس.  الكتاب  شرح  حين  الروحيَّة  والرياضات  المواعظ  موضوع  أيًضا 
إليها  يحنُّ  حبيبة  مألوفة  أمكنة  هي  المقدَّسة  األماكن  هذه  فإن  هكذا، 
وإلى  الخاص  بيته  إلى  يحنُّ  كما  الدائم،  والصبو  الروحي  بالشوق  المؤمن 

الوطن المفقود المشتهى.
كرام ذخائر عود الصليب      من مظاهر العبادة المسيحيَّة لألماكن المقدَّسة: إ
الكفن فيه  المقدَّسة، واالعتماد في نهر األردن وتغطيس  المحيي واألماكن 
في  والدفن  والموت  والتقادم،  والنذور  والدفن،  الموت  ليوم  به  واالحتفاظ 

األرض المقدَّسة.
    أما الدوافع إلى الحجِّ فواضحة وتأخذ تعابير مختلفة. إنَّ محبة المسيح 
عند  خاصة  والسجود  المقدَّسة  األرض  إلى  الذهاب  إلى  المؤمنين  تحثُّ 
ُقربى  إلى  كبير  فالشوق  الحياة.  المفيض  المسيح  بقبر  والتبرك  الصليب 
التي  األماكن  ا(. هذه  زمنيًّ يكن  لم  )وإن  ا  المقدَّسة جسديًّا ومحليًّ األماكن 
تقدَّست بحياة الربِّ وظهوره وتعاليمه وعجائبه، مولده وآالمه وموته وقيامته 
للمسيحيين  مقدَّسًة  كلُّها  َفلسطين،  المقدَّسُة  األرض  أصبحت  وصعوده. 
بسبب أنَّ السيِّد المسيح هو الذي حقَّق كلَّ نبؤات األنبياء وتعاليمهم وبهذا 

َته. أعطى لوَحي العهد القديم )أو التوراة( كَماَله وغايَته وقمَّ
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سة كراِم األماكِن المقدَّ ُة إ 4- روحانيَّ
رٌ من شعور إنسانيٍّ بعيِد الجذور في الشعورِ  كراَم األماكِن المقدَّسِة متحدِّ     إنَّ إ
إنَّه خالٌص  الزمان والمكان،  الديني. فاإلنسان يريد أن يجعَل الخالَص حاضًرا في 

ألجله )كما نقول في قانون اإليمان من أجلنا ومن أجل خالصنا(.
الدينيَّة يريد أن يشعر بأنَّه      إن هذا االحترام مطلٌب بشريٌّ. فاإلنسان في تقواهٌ 
المسيح  يتبع وصية  بأن  اإلنسان  يكتفي  ال  إليه.  قريب  وأن هللا  قريٌب من هللا 
والمكاني  المادي  بالقرب  يشعر  أن  يريد  بل  والحق،  بالروح  نعبَد هللا  بأن  اآلمرة 
ا، ملموًسا، موضوَع  ٍة مرئيًّ للخالص. يريد أن يكون الخالُص موضوَع خبرٍة شخصيَّ
شعورٍ وذوٍق ولمٍس. هذا يناقض نوًعا ما قول السيِّد المسيح: »طوبى للذين لم 
يَروا ويؤمنون. لكنَّ هذا الشعور ينسجم مع قوِل القديس يوحنا الرسول في رسالته 
ركم« )1 يوحنا 1: 2-1(. األولى: »الذي رأيناه، الذي سمعناه الذي لمسته أيدينا، به نبشِّ
    لدينا كلِّنا هذه الرغبة )عند كلِّ األديان وكلِّ إنسان( أن يشعر بأنَّ قداسة األشياء 
األماكن  لمَس  فإنَّ  محسوسة.  ملموسة  المنال،  قريبة  واألشخاص  واألماكن 
المقدَّسة ورؤيتها والعيش فيها يعطي اإلنساَن شعوًرا بأنَّه نال الخالص وحصل 
يه ببركته، بحيث يعود اإلنسان من  عليه، على قوَّته واشترك فيه بقداسته، ويقوِّ

ق وتثبَّت. الحجِّ إنسانًا جديًدا، وقد اغتنى إيمانه وتعمَّ
    فاإلنسان ال يمكنه أن يتخلَّص من هذا الشعورِ المادي نحَو الخالص. اإلنساُن 
لكي  ليس  ولكن  اإلنسان  جسَد  أخذ  المسيح.  د  تجسَّ ولذا  د  التجسُّ إلى  يحتاُج 
يجعل  لكي  لكن  كثافتها،  في  ويغرقها  ويخنقه ضمن حدودها  المادة  في  سه  يغمِّ
اإلثنين واحًدا: الجسد والروح. لذا، فإنَّ السيِّد المسيح نفسه الذي دعا إلى العبادة 
م شرائَع  بالروح والحق، هَو نفسه كان يحجُّ سنويًّا إلى القدس وإلى الهيكل ويتمِّ
ا فريًدا. هكذا، يكتسب الحجُّ  شعبه ونواميسه مع أنه تخطاها وأعطاها بُعًدا روحيًّ

في المسيحيَّة أبعاًدا تتخطى األرض واألمكنة المقدَّسة مهما سمت قدسيَّتها. 
    مع الحجِّ المادي المكاني تطوَّرت عقلية الحجِّ الروحي. فالكنيسة تعتبر ذاتها في 
حجٍّ كبيرٍ على هذه األرض: »ليس لنا ههنا مدينةٌ باقيةٌ بل ننتظر اآلتية« )عبرانيون 
1٣: 14(. و»إننا ننتظر المدينة ذاَت األسس التي هللا بانيها« )عبرا 11: 10( وأيًضا: 
السماويَّة«  أورشليم  إلى  الحي،  هللا  مدينة  إلى  صهيون،  جبل  إلى  دنوتم  »لقد 
 :8 بند  الكنيسة،  عن  الثاني  الفاتيكاني  المجمع  وثائق  وفي   .)2٣  :12 )عبرانيين 
»إننا نتَّجه كمسافرين إلى المدينة المقدَّسة أورشليم«، وبند 6 حيث تدعى أيًضا 
الميعاد.  أرض  المقدَّسة هي  األرض   .)26  :4 )غالطية  و«أمنا«  العلويَّة  أورشليم 
وموضوع الوعود الحقيقيَّة الباقية هي الكنيسة، واالجتماع فيها باإليمان )عبرانيون 

1٣: 14( وهي تتعدَّى حدود الشعوب في الزمان والمكان )بند 9(.
والقدس  المقدَّسة  األماكن  بزيارة  جهة  من  الدائم  حجِّها  عن  الكنيسة  تعبِّر      
إنَّ  بل  باألرض،  تنتهي  ال  األرض  حجة  أن  تعتبر  كونها  أُخرى  جهة  ومن  بالذات. 
أورشليم األرضيَّة هي رمزٌ إلى أورشليم العلويَّة السماويَّة. لهذا كان دائًما لألرض 
المقدَّسة باإلضافة إلى المفهوِم المادي الم كاني الجغرافي، مفهوم معاديٌّ أُخَرِوي، 
روحيٌّ أصيٌل وساٍم. ال بل طغى طابع أورشليم السماويَّة على أورشليم األرضيَّة 
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كما نرى في الصلوات واألناشيد والتآليف الروحيَّة ومواعظ اآلباء القديسين. 
إن النظرة الروحيَّة إلى األرض المقدَّسة وإلى القدس بالذات تشرح لنا عدم 
المسيحيين  تعلُّق  من  بالرغم  المسيحيَّة  في  اإللزامي  الحجِّ  فريضة  وجود 
المقدَّسة كافة دون  القدس خاصة واألرض  المقدسة في  باألماكن  الشديد 

انقطاع عبر األجيال كلِّها.

5- الهوُت تاريِخ الخالص
    يكتسب التاريخ والجغرافية في المسيحيَّة معنى كونًيا. بحيُث أنَّ التاريَخ 
د  يتعدى التاريَخ والجغرافية تتعدى الجغرافية. فالكنيسة المسيحيَّة تشدِّ
وبناء  المقدَّسة  باألماكن  االهتمام  هنا  الخالص )من  تاريِخ وجغرافية  على 
المسيحيِّ  خالص  ارتباط  تؤكَِّد  لكي  عليهما  وتعتمد  والكنائس(  المعابد 
باألرض ومصيرها، وباإلنسان ومصيره، بطبيعته وفدائه وخالصه في أرضه، 
التاريخ  تتخطى  لكنَّها  والحضارة.  والعقليَّة  واألدب  واللغة  الثقافة  إطار  في 
والجغرافية لكي ال تحصَر رسالة المسيح وبُشراه بأرض وتاريخ وجغرافية 

ولغة وأدب وحضارة.
ي حصر الخالص في تاريٍخ ال بل هو      إنَّ الهوَت تاريخ الخالص هو تخطِّ
تاريَخ خالٍص لكلِّ  المحصور في زماٍن ومكاٍن لكي يصبَح  بالتاريخ  و  السمُّ
التاريخي، يصبح كلُّ تاريٍخ  إنسان ولكل زمان. من هذا المنطلق الالهوتي 
تاريَخ خالِص وكلُّ جغرافية جغرافيَة خالص، وكلُّ أرض أرَض خالص وكلُّ 

إنسان مدعو إلى تحقيق تاريخ الخالص في حياته9.  
    نقول في صلواتنا: »خالًصا صنعَت في وسط األرض أيها المسيح اإلله« 
بنفس  إنسان  كلِّ  إلى  قريٌب  الخالص  أنَّ  تعني  اآلية  هذه   .)2٣ )المزمور 
المقدار. لهذا، فالقدس ُتوَضُع دائًما في الخرائط القديمة في نصف الخريطة، 
يقرأ  أن  يجب  الذي  الجميل  التقليُد  ُيفَهم  هنا،  الدنيا. من  في نصف  بل  ال 
ى بموجبه كنيسة القيامة كنيسة  بالمعنى الروحي وليس المادي الذي ُتسمَّ
الدنيا. من هنا نفهم معنى وجود الجمجمة تحت صليب المسيح،  نصف 
من هنا أيًضا االعتقاُد بأنَّ الجنَّة والفردوس هما في األرض المقدَّسة. من هنا 
نفهم االعتقاد بأنَّ الجلجلة هو مكاِن خلق آدم وضحية إبراهيم. هذا المعتقد 
د هذا المكان تارة في هيكل  سائد في اليهوديَّة والمسيحيَّة واإلسالم، وقد ُحدِّ
أنَّ  كلُّه يعني  القيامة والجلجة. هذا  سليمان وفي الصخرة وتارة في كنيسة 
ولإلنسان  لها  فقط  ليَس  هو  المقدَّسة  األرض  هذه  في  تمَّ  الذي  الخالص 
الذي يعيش فيها، بل إنَّه خالص شامل، يطال كلَّ الناس ويطال كلَّ إنسان 
بنفس القدر والقوة. هو قريب إلى كل إنسان بنفس المسافة. وهذا يعني 
كثر من مكان يحجُّ إليه اإلنسان. إنَّها المكان الذي  أنَّ األرض المقدَّسة هي أ
بالسعادة  قلبه وحياته  ويغمر  إنسان  كلَّ  يطاَل  لكي  الخالص  ينطلق منه 
والحياة كما قال السيِّد المسيح: إنَّما أتيت لكي تكون للناِس الحياة وتكون 

لهم أفضل وبوفرة« )يوحنا 10: 10(.

9 - راجع أيًضا بهذا المعنى تحريض البابا بولس السادس 25 آذار 1974.
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6- موقف اآلباء القديسين
    نرى هذا واضًحا في كتاباِت اآلباء القديسين. قال القديس غريغوريوس 
يغادروا  أن  عليهم  لإلخوة  »ُقْل  الثانية:  رسالته  في   )٣95  –  ٣٣0( ي  النيصِّ
القديس  وقال  فلسطين«.  إلى  كباذوكيا  من  الربِّ  إلى  ويحجُّوا  الجسد 
غريغوريوس النزينزي: »إنَّ هللا أراد أن يعيش في أرض ليس فقط ليقدِّسها، 
أرض  كلُّ  بل  إًذا،  القداسة  في  احتكار  فال  كلَّها.  األرض  بها  ليقدِّس  ولكن 

مقدَّسة«.
ة      لكنَّ األفصَح من كلِّ ذلك هو كالم القديس إيرونيموس الذي من شدَّ
محبته لألرض المقدَّسة وللتوراة، قد نسك في بيت لحم وقضى فيها كلَّ 
ر بولينوس الكاهن من زيارة األرض المقدَّسة  حياته. مع ذلك، نسمعه يحذِّ

ويكتب إليه: 
    »ليس مدًحا لمرٍء أن يكوَن قد زاَر القدس، ولكن أْن يكوَن قد عاش في 
القدس بسيرة حميدة. وعَلينا أن نصبَو ليس إلى المدينة التي قتلِت األنبياء 
وليس  جبل  على  مبنيَّة  هي  التي  تلك  إلى  ولكن  المسيح،  دم  وسفكت 
مخفيَّة تحت مكيال، إلى تلك التي دعاها الرسول أّم القديسين، والتي يفرح 

بأن تكون له فيها حق المواطنية مع الصديقين.«
»ال أجرُؤ أن أحصَر قدرَة هللا في حدود ضيِّقة وضمَن قطعٍة من األرض، هو 
الذي ال تسُعه السماوات. وسيزن قدَر المؤمنين ليَس انطالًقا من األماكن 
فالعابدون  إيمانهم.  قيمة  مثقال  بمقدار  ولكن  يسكنونها  التي  المختلفة 
الذين  روح.  هللا  إن  جرزيم،  وال  أورشليم  في  ال  اآلب  يعبدون  الحقيقيون 

يعبدونه فبالروح والحق يجب أن يعبدوه.«
هللا  ملكوت  فإنَّ  بريطانيا.  وإلى  القدس  إلى  واحدة  مسافتها  السماَء  »إنَّ 
والبنطوس  النهرين  بين  وما  رهبان مصر  وكلَّ  أنطونيوس  إنَّ  داخلكم.  في 
وكبادونيا وأرمينيا لم يَروا القدس، ومع ذلك فإنَّ أبواب الفردوس مفتوحة 

لهم بالرغم من بعدهم عن هذه المدينة.« 
    القديُس إيالريون، وهَو فلسطيني من غزة وعاش في فلسطين، لم يزر 
َّ ليوٍم واحد فقط. وبهذا أراَد أن يبعَد عنه تهمة عدم احترام األماكن  القدس إال
َّ يترَك المجال للظنِّ بأن هللا ُيحصُر في  المقدَّسة القريبة إليه. كما أنه أراد أال

مكان ما.
»منُذ عهِد أدريانوس وحتى ملك قسطنطين، أعني لمدة 180 سنة، ارتفع 
فوَق مكان القيامة تمثال اإلله جوبيتير وفوق الجلجلة تمثال اإلله فينوس، 
يزعزعون  أو  ينزعون  أنَّهم  المضطهدوَن  ظنَّ  لقد  األوثان.  عبادة  موضوع 
آلهتهم.  بصور  المقدَّسة  األماكن  دنَّسوا  ما  إذا  لب،  والصَّ بالقيامة  إيماننا 
فبيت لحم التي هي اآلن لنا وللعالم أقدُس مكان، والتي يقول عنها كاتب 
وفي  أدونيس،  أو  تموز  إله  يعلوها  أزهر«كان  األرض  من  »الحق  المزامير 
المغارة التي فيها كان يصرخ ويبكي الطفل يسوُع كان الوثُن يبكون على 

عشيق فينوس«. 
األعيان  على  تحتوي  مدينة  في  ليست  والقيامة  الصليب  أمكنُة  كانت  »لو 
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ما  وكل  والمهرجين  والممثلين  والعواهر  والمومسات  الجيوش  وثكنات 
من  بالطبع  كاَن  الرهبان  فقط  يزورها  كاَن  لو  أو  الكبرى،  المدن  به  تعُمر 
المعقول أن تجتذَب إليها كّل جماهير الرهبان. لكن، في الوضع الراهن إنه 
المدن  بيتك ووطنك وتهجر  العالم وتغادَر  تترَك  أن  الكبرى  الحماقة  َلمن 
وتصبح راهًبا، وِمن ثمَّ تأتي لتعيش بين أناس كثيرين كما لو كنت تعيش في 
بيتك. هنا يجتمع الناس من كل أقطار العالم. المدينة تعجُّ بالناس من كل 
حدٍب وصوٍب وتسودها ضوضاء الناس من الجنَسين بحيث يترتَّب عليك 
أن تتحمل هنا كلَّ األمور التي كان باإلمكان أن تتجنب ولو بعضها في غير 

مكان«10. 

7- الوعُد باألرِض
م نفهُم لماذا ترفُض المسيحيَّة رفًضا باتًا وقاطًعا وحازًما      من كلِّ ما تقدَّ
ا نظريَّة  وشامالً حصَر الخالص في أرض وشعب وأمة وقوميَّة. ترفض قطعيًّ
يستند حق شعب  بأن  ا  ترفض قطعيًّ كما  بأرض دون سواه.  وعد شعب 
المسيحيَّة  الكنيسة  ترفض  بالتخصيص  وعد هللا.  من  انطالًقا  أرض  على 
اليهودي على  بحق  القائلة  اليهوديَّة  النظريَّة  والكاثوليكيَّة خصوًصا  عموًما 
هذا  التوراة.  في  لهم  ووعده  معهم  هللا  عهد  إلى  استناًدا  فلسطين  أرض 
الشرق  بالصراع  له  عالقة  وال  سياسي  اعتبار  أي  من  ينطلق  ال  الموقف 
ت  المسيحيَّة التي تخطَّ أوسطي المعاصر. بل هو اعتبار يستند إلى جوهرِ 
وتعتبر  تتجزأ  ال  التوراة وحدة  تعتبر  فالمسيحيَّة  اليهوديَّة.  التوراتيَّة  النظرَة 
وحَي هللا واحًدا في  العهد القديم والعهد الجديد، في التوراة واإلنجيل. كما 
تعتبر أنَّ هذا الوحيَّ الواحد قد بلغ كمالَه في المسيح يسوع الذي قال »لم 
 .)17  :5 )متى  ألكمل«  بل  ألنقض  آت  لم  واألنبياء،  الناموس  ألنقض  آِت 
ى اليهوديَّة، ليس احتقاًرا لها أو ِحقًدا عليها  فالمسيح اليهودي أراد أن يتخطَّ
أو تحقيًرا، لكنَّه أراَد أن يعطَي لليهوديَّة التي يحبُّها ويحترم شرائعها، أبعاَدها 

الحقيقيَّة األصيلة وكماَلها النهائي المتكامل. 
ى القراءَة      لذا، فالكنيسة المسيحيَّة تقرأ الوحَي والتوراة قراءًة جديدًة تتخطَّ
ومع  نفسه  المسيح  مع  بدأت  مسيحيَّة  قراءة  وهي  لها.  وتكمِّ اليهوديَّة 
الرسل  وأعمال  اإلنجيل  الجديد في  العهد  أسفار  ونراها واضحة في  الرسل؛ 
تاريخ  مجمل  في  ثمَّ  وِمن  األولى  الكنيسة  في مسلك  نراها  كما  والرسائل. 

الكنيسة وفي المجامع المسكونيَّة وفي كتابات اآلباء القديسين.
    إنَّ هذه النظرة ال تنطلُق من نظريَّة أو إيديولوجيَّة الساميَّة وال تأتي من 
قصير  سياسي  بمفهوم  متسبِّبة  ليست  وهي  التوراة،  أو  اليهوديَّة  احتقار 
المدى أو مرتبط بتاريخ أو حروب؛ وال تنطوي على أي شعور عداء أو كراهيَّة 
أو احتقار أو السامية. بعكس ذلك، فإنَّ هذه النظرة هي من جوهرِ المسيحيَّة 
ووحيها  وتعاليمها  وأحداثها  التوراة  تعتبر  ذلك  مع  تزال  ولن  تزال  ال  التي 
وكرامتها. كما أن الكنيسة تحارب كلَّ شعور أو نظريَّة ال سامية عند أبنائها 

 10-  إيرونيموس الرسالة إلى الكاهن بولينوس 58، 4-2.
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في العالم أجمع. من هذا المنطلق، أصدرت الكنيسُة وثيقًة خاصة باليهوديَّة 
الخيور  معتبرة  اليهوديَّة  مع  الحوار  إلى  داعيًة  الثاني  الفاتيكاني  المجمع  في 

الروحيَّة الثابتة والمشتركة مع المسيحيَّة11.  
    لكنَّ بعَض الفرق المسيحية تأخذ بالنظريَّة اليهوديَّة اإلسرائيليَّة الصهيونيَّة 
هم على األرض استناًدا إلى وحي هللا لهم في التوراة.  وتؤكِّد مع اليهود حقَّ
الكنيسة  بها  تقبل  وال  دة  إلى شَيع متجدِّ وتنتمي  الفئات ضئيلةٌ  لكنَّ هذه 
على  القديسين.  اآلباء  لتعاليم  والمخالفة  المتطرِّفة  الكتابية  بنظرياتها  وال 
كل حال، ليست هذه نظريَّة الكنائس الموجودة في بالدنا المشرقيَّة وال هي 
العالمي وال مجلس  الكنائس  األعضاء في مجلس  الكنائس  أي من  نظريَّة 

كنائس الشرق األوسط.

8- تطلعاٌت وآفـاق
أن  يجوز  بالحري هل  أو  المقدَّسة ضيِّقة، محصورة؟  األرِض  آفاُق      هل 
يكون لألرض المقدَّسة آفاق؟ أو بالحري أليست آفاق األرض المقدَّسة آفاَق 
العالم والكون بأسره؟ هنا ال بد من بعض اعتبارات تكون بمثابة خالصات 

لما تقدم.

9- القدسيَّة
يقول  تواريخها.  األرض وفي كل  نجده عند كلِّ شعوب  القدسيَّة طابع      
هذا  فيها«.  الساكنين  وكلُّ  الدنيا  وملؤها  األرض  »للرب  المقدس:  الكتاب 
يعني أنَّ كلَّ األرض مقدَّسة، وأنَّ تخصيَص أرض بالقداسة والُقدسية دون 
غيرها إنَّما هو انتقاص من سيادِة هللا على األرض كلِّها؛ هو الذي يقدِّسها 

بحضوره فيها وسيادته عليها وعنايته بها وحبِّه لها وألبنائها.
في  ورغبته  ومحدوديَّته  اإلنسان  ضعِف  من  ينُبع  التخصيَص  هذا  إنَّ      
التخصيص لكي يشعَر بأنَّه في بيته، بأنَّ القداسة والقدسية هي بمقياٍس 
ينطبق نوًعا ما على هذا الضعف وهذه المحدوديَّة. كما أنَّ هللا نفسه يجاري 
ضعَف اإلنسان أو بالحري يسند ضعفه. فيظهُر في مكاٍن ما وفي أرٍض ما، 
فينتقل المكان وتنتقل األرض من طابع العلمنة إلى طابع القدسيَّة. إنَّ هذا 
الحجارة  أو  النصب  أو  المعابُد  أُقيَمت  ولهذا  كلِّها  البشريَّة  في  عامٌّ  الشعور 
حيث ظهر اإلله أو اآللهة وأحيطت بهذه األمكنة بقدسيَّة خاصة ودعيت حرًما 
معيَّنة  شروط  ووضعت  خاصة  بعناية  األمكنة  هذه  نَِعَمت  كما  حراًما.  أو 
االستعدادات  يرتدي؟ وما هي  يدخلها؟ ومتى؟ وكيف؟ وماذا  دقيقة: من 
فيه  قائم  أنت  الذي  المكان  فإنَّ  نعليك  »اخلع  منه؟  المطلوبة  الداخليَّة 
مقدَّس« )خروج ٣: 5(. والقدس بالذات كانت مقدَّسة قبل المسيحيَّة وقبل 

اليهوديَّة.
المعروفة  المقدَّسة  األرض  في  المقدَّسة  األماكَن  هذه  خصَّ  هللا  لكنَّ      
خالص  أرض  منها  فجعَل  ز.  مميَّ خاص  بطابع  فلسطين،  باسم  ا  تاريخيًّ

11 - راجع التصريح بشأن عالقة الكنيسة مع الديانات غير المسيحية، بند 4 عن الديانة اليهودية.
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المقدس  الكتاب  تاريخ  نراه مدوَّنًا في  ما  الخالص. هذا  تاريخ  فيها  وأجرى 
ِّي هللا أمًة يقودها في تاريخ الخالص. وفيه نوع من التربية الدينيَّة التي بها يرب
ا  لنا في مسيرِة »القدسيَّة« عبر تاريخ البشرية تحقَّق أمًرا رائًعا جدًّ     لدى تأمُّ
وهو أن األماكن هي هي ذاتها مقدَّسة لدى أديان مختلفة وفي حقبات من 
اليهوديَّة،  الثالثِة:  أماكن مقدَّسة لألديان  بالذات نجد  التاريخ. في فلسطين 
المقدَّسة  األماكن  هذه  تكوَن  أن  األمرِ  في  والطريُف  واإلسالم.  المسيحيَّة، 
ا على التوالي، أو بالتعاقب، أو في آٍن واحٍد أو تكوَن  مقدَّسة ألكثَر من دين إمَّ
اليوم.  حتى  والجليل  للقدس  بالنسبة  نراه  ما  وهذا  المكان  في  متقاربة 
فاألمكنة تبقى هي ذاتها وتقدِّسها أديان مختلفة وشعوب مختلفة بطريقة 

متعاقبة أو متزامنة ومتقاربة.
ا في تاريخ األماكن المقدَّسة في فلسطين بالذات وفي  ة جدًّ     هذه ظاهرة مهمَّ
آثينا  الرسول عندما كان يعُظ في  القديس بولس  أبرزها  لقد  العالم أجمع. 
وخاطب اليونان عبَّاد األوثان قائالً: »لقد صادفت لدى مروري في مدينتكم 
مذبًحا مكتوبًا عليه: لإلله المجهول فذاك الذي تعبدونه وأنتم تجهلونه، به 

أنا أبشركم« )أعمال 17: 2٣(.

10- رسالة القدسيَّة
أن  أنَّه علينا  المتقاربة دليٌل على  أو  المتزامنة  أو  المتعاقبة      فالقدسيَّة 
نكتشف من خالل قدسيَّة الحجر تقارَب البشر وأرومة الدين الواحد عندهم، 
أو على األقل تقارَب هذا الدين ونموَّه في قلوب الناس وتواريخهم. هذا يعني 
أننا في تراثنا الديني وفي مقدساتنا أقرُب مما نتصوَّره أو نظنُّه، بالرغم من 
بعادنا الظاهر! لذا فإنَّه من األهمية على جانٍب عظيم أن نكتشف أبعاَد هذه 
القدسيَّة المشتركة )متعاقبة كانت أو متزامنة أو متقاربة(، ونتائَجها ليس 
فقط للتاريخ المشترك، بل أيًضا للحاضر وللمستقبل. وهذا َلعمري تراٌث 

حضاري شامل مشترك بين اليهوديَّة والمسيحيَّة واإلسالم.
    إنَّ قدسيَّة األرض المقدَّسة لألديان الثالثة ال بدَّ وأن يكون لها تأثير بالغ 
على الدين والحضارة والسالم اإلقليمي والعالمي. وهذا يعني أنَّه على أتباِع 
المقدَّسة كلَّ ما يجعلها سبب  األماكَن  ُيبعدوا عن هذه  أن  الثالثة  األديان 
نزاع ومنازعة وحروب وكراهية. من ذلك إبعاد فكرة االحتكار لها واالستئثار 
بها، والطابع السياسي عنها! إنَّ خالص األرض المقدَّسة والخالص لألرض 
على  أبنائها  ولجميع  فيها  السالم  وإحالل  المقدَّسة  األرض  خالل  من 
أبنائها  تقديس  وفي  قدسيتها  في  يجد  أن  يجب  وقوميتهم،  دينهم  اختالف 
كرامهم لها أجمَل دافع للبعد عِن العنف والحرب واألثرة  لها، واحترامهم وإ
في  والقبلي،  الديني  والتمييز  والعنصريَّة  والعصبيَّة  ب  والتعصُّ والتطرف 
الدفاع عنها وفي إيجاد الحلول المالئمة للخروج من أزمتها الخانقة ومنازعاتها 

رة في تربتها الطاهرة منذ زمٍن بعيٍد.  المتجذِّ
    هذا يعني أنَّ طابَع القدسيَّة في األرض المقدَّسة يجب أن يكون عامالً 
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ا ُيسهم في إيجاد الحلول المناسبة  ا وقوميًّ ا واجتماعيًّ ا وحضاريًّا ودينيًّ سياسيًّ
التي تكفل العدالة والكرامة والحريَّة واألمان والعيش بسالم لكلِّ أبناء هذه 
األرض المقدَّسة. وهنا ال بدَّ من التنويه عن أهميَّة دورِ رجاِل الدين في هذا 
د على دور الكنيسة في األرض المقدَّسة، إذ عليها  المجال. وكمسيحي أشدِّ
أن ُتسِمَع صوتَها موحًَّدا قويًا نافًذا من خالل مجلٍس أعلى يضمُّ رؤساءها 
الروحيين كلِّهم من بطاركة وأساقفة ورؤساء طوائف. عليهم أن ُيساهموا 
في إحالل السالم في األرض المقدَّسة، بحيُث تكون األرض المقدَّسة مدرسَة 
ومثاالً  وخارجها،  المنطقة  في  األُخرى  للشعوب  العالية  اإلنسانيَّة  الِقَيم 
وأديانهم  وِمللهم  اختالف طوائفهم  أبنائها على  بين جميع  للتعايش  رائًعا 

وقومياتهم.
    إنَّ هذه الرسالة الفريدة النابعة من القدسيَّة التي خصَّ بها هللا أرضنا 
هي أمانة في عنِقنا جميًعا. كفانا ُحروبًا في سبيِل األماكن المقدَّسة! ال بَْل في 
اإلنسان تحَت ستار  وإنَّما هي حروب  أبًدا!  دينيَّة  توجُد حروٌب  ال  اعتقادي 
عنه!  الدفاع  ألجل  وال  انتشارِه  ألجِل  ال  حرب.  إلى  يحتاج  ال  فالديُن  الدين! 
في  الدينيَّة  والحروُب  كاملٍة!  جوِّ حريٍة  في  اإلنساِن مع هللا  لقاُء  هو  فالديُن 
وحروَب  وسياسٍة،  واقتصاٍد  أطماٍع  حروَب  الواقِع  في  دائًما  كانت  التاريخ 

ٍة! والدين منها براء! ٍة وقوميَّ ٍب وقبليَّ تعصُّ
بها  واالستئثاُر  احتكاُرها  هو  المقدَّسة  األرض  آفاِت  كبَر  أ فإنَّ  لذا،      
وتسييسها. فقد ولَّت فكرُة الحروب الصليبيَّة إلى غير رجعة! وال بُدَّ للكنيسة 
كثر فأكثر عقيدتَها الروحيَّة تجاَه األرض المقدَّسة: فالكنيسة تعتبر  أن ُتبرَز أ
أو  استثنائي  حقٍّ  أيِّ  دوَن  ولكن  للمسيحيين  مقدَّسة  أرًضا  َفلسطين  كلَّ 
احتكاري! ال بل تعتبُر كلَّ األرض مقدَّسة بقداسِة هذه الرقعة الصغيرة من 

األرض في فلسطين.
    من هذا المنطلق، ُتفَهم الوثائُق الكثيرة المسيحيَّة التي صدرت بشأِن 
األرض المقدَّسة وموقف المسيحيين منها. نكتفي بسرِد بعض مقاطَع من 
تحريٍض وجهه البابا بولس السادس )حجَّ إلى األرض المقدَّسة عام 1964( 
إلى العالم أجمع بشأن األرض المقدَّسة )25 آذار 1974( من هذه المقاطع 

ما يلي:
»الُقدُس مدينةٌ مقدَّسة وعاصمة التوحيد، إليها تتجه أبصاُر تالميذ يسوع 

ويشعرون بالتَّمام مثَل اليهود واإلسالم بأنَّهم فيها مواطنون«.
»ال ينسى أحٌد أنَّ هللا عندما أراَد كإنساٍن أن يختاَر له وطًنا ولغًة وأسرًة في 

هذا العالم، قد اختارها في الشرق«.
حوَل  هم  والذين  المسيح،  عاش  حيُث  يعيشون  الذين  اإلخوَة  هؤالِء  »إنَّ 
األماكِن المقدَّسة خلفاُء الكنيسِة القديمة واألولى التي هي أصُل الكنائس 
األُخرى، لهم الفضُل الكبير ونحن مدينوَن لهم بَديٍن روحٍي كبيرٍ. وإذا اندثر 
حضورهم، فإنَّ حرارَة الشهادة الحيَّة في األماكن المقدَّسة تنطفئ وتصبُح 
كثَر من مرٍَّة  األماكُن المقدسة في القدس وفي َفلسطين متاحف! لقد عبَّرنا أ
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عن قلقنا الشديد إزاء تناقِص عدد المسيحيين في هذه األماكِن العريقة التي 
هي مهُد إيماننا«.

»إن الجماعَة المسيحيَّة في األرض المقدَّسة ترتقي إلى حوالي ألفي سنة من 
ُتثبِّت حضورها  حيُث أصُلها وحضورها في فلسطين، ال بدَّ وأن تبقى ال بل 

بطريقة فعليَّة عاملة وحتى في خدمة باقي الطوائف التي تعيش معها«.
الحجَّاج  قوافل  تتوافُد  تبقى  القدِس  »إلى  الثاني:  بولس  يوحنا  البابا  يقول 
ريعة الموسويَّة األمناء وأعضاُء الديانة  من تالميذ المسيح، وكذلك أبناُء الشَّ
المقدَّسة  األرَض  اإلسالميَّة« )5 تشرين األول 1980(. وقال قداسته: »إنَّ 

هي موطن كّل مسيحي، ألنَّها وطن يسوع ومريم«.

        ختــام: كنيسُة الحجرِ وكنيسُة الَبشر
    إنَّ حضوَر المسيحييَن لحوالي ألفي سنة في َفلسطين األرض المقدَّسة، 
كراَمهم الدائم بشّتى الطرق لألماكن المقدَّسة التي شهدت أحداَث الفداء  وإ
ا ليس فقط للمسيحيَّة بل  َلُهو تراٌث ثمين جدًّ والخالص بالمسيح يسوع، 

لإلسالم واليهوديَّة أيًضا. 
    لكنَّ كنيسَة الحجرِ )أعني األماكن المقدَّسة( تبقى متاحَف ومعابد باردة، 
الحيَّة. فاألرُض المقدَّسة تفقُد معناها بدوِن  إذا لم تنتعش كنيسُة الحجر 
جماعِة الكنيسة المسيحيَّة التي تحمُل رسالتها الروحيَّة وبُشراها المقدَّسة 
إلى أبناء هذِه األرض بجميِع طوائفهم وإلى العالم الحاجِّ إلى األرض المقدَّسة.
فيها،  الساكنون  المؤمنوَن  يقدِّسها  المقدَّسة  واألماكُن  المقدَّسة  فاألرُض 

وكنيسُة الحجرِ يرتفُع بناؤها من خالل كنيسِة البشر. 
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باللغة  العربي، نشيًدا  القديس يوحنا الدمشقي )+749( السوري      كتب 
مدينة  القدس،  فيه  يمدُح  القدس،  قرب  سابا  القديس  دير  في  اليونانيَّة 
الكنائس، مسكن  أّم  المقدَّسة،  القيامة، قائالً: »افرحي يا صهيون  وكنيسة 

هللا، ألنَّك أوَّل من نال صفح الخطايا بالقيامة«.
القدس: أّم الكنائس والكنيسة األّم

المريبة  والبعثرة  التنوع  من  بالرغم  الواحدة،  األّم  هذه  نكتشف  كيف      
المشكِّكة لنا ولرعايانا، للحجَّاج، لإلسالم ولليهود؟

كيف نكتشف ذواتنا فيها؟ هل يوجد هناك وحدة دائمة تغلِّف هذا التنوع 
الُمشرق  أّمنا  نكتشف وجه  أن  يمكننا  البعثرة؟ هل  دية وهذه  التعدُّ وهذه 

الوحيد، في تنوع طقوسنا، وتعقيدات تاريخ كنائسنا وجماعاتنا الغامض؟
وقلما  والطوائف...  والِملل  والجماعات  الكنائس  عن  دائًما  نتكلم  إنَّنا 
ألِفنا  كما  العبارات،  هذه  ألِفنا  لقد  المحليَّة.  القدس  كنيسة  عن  نتكلم 
دية والبعثرة واالنقسامات. لقد اعتدنا أن نحصر أنظارنا في  الشقاق والتعدُّ
كنائسنا  وقوقعة  وانفصاالتنا  انقساماتنا  واقع  إلى  واسترحنا  »جرسيتنا«، 
ومفاهيم التجمعات، والكيانات المتحاذية أو المتنابذة... بحيث فقدنا معنى 
المفردات األصليَّة الرائعة: الكنيسة األّم، الكنيسة الواحدة، كنيسة القدس. 

هذا ما يشرح عنوان هذه المحاضرة: ماهي كنيسة القدس؟ 
    إنَّ هدف هذه المحاضرة الوضيع هو محاولة اإلجابة على هذا السؤال. هل 
توجد كنيسة واحدة في القدس؟ ما هو أصلها؟ من يمثِّلها اليوم؟ هل يمكننا 
بالرغم من التقلُّبات التاريخيَّة التي شوَّهت وجه كنيستنا، واألّم - الكنيسة، 
أن نتكلم أيًضا عن كنيسة القدس؟ هل يمكننا أن نجد أسبابًا مقِنعًة كافيًة، 
من الحياة والتاريخ والمصير المشترك لكي نعيش مًعا كنيسة واحدة؟ هل 
يوجد مبرِّرات لكي نعيش مًعا ونشهد مًعا؟ أليس مستقبلنا كمسيحيين 
وتعدديتها؟  جماعاتنا  تنوُّع  من  بالرغم  واحد  هو  المقدَّسة  األرض  هذه  في 
إنَّ مبتغاي من هذه المحاضرة هو تشخيص هذه الكنيسة األّم وتشريحها. 
ة هذه األفكار  رُت طيلة سنوات عدَّ لسُت مؤرًِّخا، بل أنا الهوتي وراعي. لقد خمَّ
إنَّها  المحاضرة.  هذه  في  أمامكم  أبسطها  التي  التأمالت  هذه  باألحرى  أو 
لعمري رؤية واسعة اآلفاق إنجيليَّة، على تاريخ القدس ورسالتها وشهادتها 
في نظر المسيحيين. إنَّني أقر وأعترف أنَّني أتعرَّض لمشكلة شائكة، وأطأ 

أرًضا مزروعًة بالفخاِخ والمخاطر.
    وإنَّني أطلب السماح إذا كنت من خالل حديثي أجرح أحًدا من إخوتي 

 12  - ألقيت المحاضرة في معهد الطنطور المسكوني )قرب القدس( في ۱۷ آذار ۱۹۸۲.

2 ما هي كنيسة القدس ؟ 12
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من  سواء  الحبيبة،  القدس  كنيسة  في  القديسين  الروحين  الرؤساء  وآبائي 
َّي أطلب السماح من إخوتي  إن قبيل تلميح تاريخي أو تحليل أو إبداء رأي! 
إنَّ  أحبُّهم.  أنَّني  والمؤمنين  الرؤساء  لهؤالء  وأصرِّح  الكنيسة!  هذه  مؤمني 

حب القدس هو في أصل هذه المحاضرة!.
    القدس! إنَّها لعمرى حقيقة تاريخيَّة رائعة! إنَّني أريد ان أتتبع مسيرتها 
المقدَّسة،  جذورها  عن  باحًثا  وصليبها(،  )جلجلتها  بالمحبة  المأسويَّة 

ومستجلًيا بهاء وجهها في نور سبت النور الُمبهج وليلة القيامة الُمشرقة !
نظرة تاريخية خاطفة

    نُلقي نظرة سريعة إلى التاريخ المدني والديني للقدس واألرض المقدَّسة 
ا سيساعدنا كثيًرا على فهم السؤال المطروح في هذه  عامًة أو فلسطين، ِممَّ

المحاضرة.
۳۳۲ - 64 ق. م.: السيادة اليونانيَّة.

64 ق. م - ۹۳۸ ب م.: سيادة اإلمبراطوريَّة الرومانيَّة الشرقيَّة. من هنا عبارة 
الشرق  منطقة  وسادت  اليونانيَّة  الحضارة  انتشرت  قد  الروم.  بالد  أو  روم 
ا  األوسط حوالي ألف سنة. وأصبحت اللغة اليونانيَّة اللغة السائدة تقريًبا كليًّ
المجامع  وأعمال  الالهوتي  والفكر  واألدب  والثقافة  والتجارة  السياسة  في 
كثر  أ السريانيَّة(  )خاصًة  المحليَّة  الساميَّة  اللغات  بقيت  بينما  الكنسيَّة. 
شيوًعا في داخل البالد وفي األرياف وخاصة في شمالي سوريا. مع ذلك فقد 

كانت الثقافتان اليونانيَّة والسريانيَّة متواجدتَين في مناطق مختلفة. 
۷۰ ب. م.: على عهد تيطوس، فرَّ كثيرٌ من المسيحيين إلى األردن، إلى منطقة 

البتراء. وقد عاد الكثيرون فيما بعد إلى القدس وضواحيها.
في القرن الرابع. كان جماعة من الرهبان البندكتيين الالتين يعيشون على 

جبل الزيتون وُيصلُّون باللغة الالتينيَّة. 
بطريركي،  كرسي  إلى  القدس  رفع  الخلقدوني  المجمع  أعلن  م.:  ب.   458
وللبطريركيَّة  فلسطين  قيصريَّة  لكرسي  خاضًعا  القدس  كرسي  كان  وقد 
كافة  يشمل  فكان  الجديد  األورشليمي  البطريركي  الكرسي  أما  األنطاكيَّة. 

بالد فلسطين، أعني: 
فلسطين األولى، وعاصمتها قيصرية، وعليها ۲۷ أسقًفا.

فلسطين الثانية، وعاصمتها سيتوبوليس )بيسان اليوم(، وعليها ۱۱ أسقًفا.
فلسطين الثالثة، وعاصمتها البتراء، وعليها ۱۰ أساقفة. 

6٣8 ب. م.: وصول الفتح العربي إلى القدس. وقد سلَّم البطريرك األورشليمي 
وكان  الخطاب.  بن  عمر  الفاتح  الخليفة  إلى  المدينة  مفاتيح  صفرونيوس 
صفرونيوس دمشقي األصل، إًذا سوريًّا و من أصل عربي، وذا ثقافة يونانيَّة. 
ربما تكلَّم اللغة العربيَّة، وربما هذا ما خلَّص المدينة المقدَّسة من الدمار! 
وقد سلَّم الخليفة البطريرك صفرونيوس العهدة العمريَّة المشهورة، وهي 
بالرغم من الشكوك المثارة حول صحتها وقدميتها، تبقى ذات قيمة كبيرة .
في هذه العهدة ُيدعى صفرونيوس: »البطريرك المبجَّل الُمكرَّم وهو بطرك 
الِملَّة الملكيَّة في طور »جبل« الزيتون بمقام القدس الشريف في االشتمال 
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وجدوا...«.  وأين  كانوا  حيث  والراهبات  والرهبان  والقسوس  الرعايا  على 
النصارى  أجناس  »وبقية  المسيحيين،  من  األخرى  الفئات  العهدة  وتذكر 
اإلفرنج  من  للزيارة  يأتون  والذين  والحبش  الكرج  وهم  هناك  الموجودين 
والقبط والسريان واألرمن والنساطرة واليعاقبة والموارنة تابعين للبطريرك 

ًما عليهم وقد أُعطي لهم مرسومنا هذا«. المذكور ويكون متقدِّ
الروم(  )أو  الملكيين  البطاركة  أنَّ  التاريخيَّة  المصادر  بعض  في  ُذكر  وقد   
والقدس،  أنطاكية  في  كراسيهم  هجر  إلى  اضطروا  والمقدسيين  األنطاكيين 
لهم  نوابًا  أبَقوا  القسطنطينيَّة. وقد  إلى  العربي اإلسالمي ولجأوا  الفتح  بعد 
في القدس حتى عام ۷۰۸، حيث عادوا إلى القدس وإلى أنطاكية )وقد نقل 
في  أو  األمويين  الخلفاء  عهد  على  دمشق  إلى  منها  البطريركي  الكرسي 
يعاقبة  دعوا  )الذين  السريان  أو  السوريون  وازدهر  عشر(.  الحادي  القرن 
ساعدوا  الذين  وهم  وطأتهم.  وقويت  االسالم(،  والعرب  الروم  قبل  من 
كانوا  الذين  األروام  إياهم على  لين  البالد مفضِّ الفاتحين في غزوهم  العرب 
يضطهدونهم ويذلُّونهم خاصة بعد المجمع الخلقدوني. كان السريان خيرة 
النقلة الذين نقلوا إلى العربيَّة تراثًا حضاريًا واسًعا جًدا. ومع ذلك فقد بقي 
الروم الملكيين - العرب أو العاربين - حتى الحمالت  بطاركة القدس من 

الصليبيَّة، أو حرب الفرنجة.
كيرو  ميخائيل  البطرك  عهد  على  وقع  الذي  الِشقاق  تاريخ  م.:  ب.   1054
الريوس، بين كرسي القسطنطينيَّة والكرسي الروماني. لكن هذا الِشقاق لم 

يترك أثًرا في بطريركيَّة القدس.
۱۰۸۷ ب. م.: استولى الصليبيون أو الفرنجة على القدس ووضعوا بطريركًا 

ا بداًل من البطريرك الرومي الملكي. التينيًّ
وكسر  القدس،  األيوبي  الدين  صالح  استرجع  عام  مئة  بعد  م.:   . ب   ۱۱۸۷
الصليبيين. وعاد البطاركة الروم الملكيون إلى كرسيهم األورشليمي، وبَقوا 
اليوناني  المؤرخ  )راجع   1516 عام  العثماني  الفتح  حتى  روم(  )أو  ملكيين 
باباذوبولوس، في كتاب موسيه: تاريخ المسيحية في الشرق – I – ص. 561(. 

۱۲۱۹ ب. م. : زار القدس القديس فرنسيس األسيزي . 
۱۲۳۳ ب. م.: استقرَّ الرهبان الفرنسيسكان على جبل صهيون بمؤازرة أمراء 

نابولي اإليطاليين.
القرن الثالث عشر: اجتاح البالد الغزاة المماليك والمنغول. وفي هذه الحقبة 
إلى جيورجيا  الكرجيين نسبًة  تأثير  والرابع عشر(، كان  التاسع  القرن  )بين 
)من الطقس البيزنطي( كبيًرا في القدس، خاصًة في كنيسة القيامة وفي أديارٍ 
كثيرٍة. وقد اشترى الفرنسيسكان ديرهم الكبير )دير المخلِّص( من الرهبان 
جبل  دير  الثاني  سليمان  السلطان  اغتصب  أن  بعد   ،1561 عام  الكرجيين 

صهيون )العلية( من أيدي الفرنسيسكان عام 1551.
الحرب  نهاية  حتى  البالد  أسياد  وبَقوا  القدس.  األتراك  اجتاح   :1516 عام 
مسيحيي  إخضاع  تمَّ  األتراك  عهد  وعلى   .۱۹۱۸ عام  األولى  العالميَّة 
الفنار، مما أدى  الشرق األوسط لسلطة بطاركة  العثمانيَّة في  اإلمبراطوريَّة 
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إلى زيادة تصلُّب موقف الروم الملكيين األرثوذس في الشرق األوسط حيال 
روما. إالَّ أنَّ حركة التقارب من كنيسة روما أخذت تتطوَّر تحت تأثير حضور 
المرسلين الالتين في البالد ، خاصة اليسوعيين والكبوشيين والفرنسيسكان.
كما تقوَّى، تحت تأثير األتراك، العنصر اليوناني الهليني في القدس. وأصبحت 
بطريقة  هلينيَّة  يونانيَّة  األرثوذكسيَّة،  الروميَّة  أو  الملكيَّة  الكنسيَّة  السلطة 
نهائيَّة عام 15٣5، مع انتخاب البطريرك جرمانوس، وعلى أثر تأسيس أخوية 
السلطة  بين  المشاكل  تخَل  لم  عشر.  السادس  القرن  في  المقدس  القبر 

األرثوذكسيَّة اليونانيَّة والشعب العربي األرثوذكسي .
ا الشرع الذي      وعلى أثر ذلك وابتداًء من القرن السادس عشر، نشأ تدريجيًّ
ُدِعَي فيما بعد »الستاتوس كوو )status quo(« أو »الوضع القائم« )عام 
1852(. وقد صودق عليه في نص معاهدة باريس )1856( ومعاهدة برلين 

.)۱۸۷۸(
في مطلع القرن السابع عشر، اشتدَّت الرغبة في االتحاد بالكرسي الروماني 
في سوريا  األنطاكيَّة  البطريركيَّة  في  االرثوذكس  الروم  المؤمنين  في صفوف 
فلسطين،  إلى  لبنان  من  ا  تدريجيًّ الوحدويَّة  الحركة  هذه  وانتشرت  ولبنان، 
وامتدت إلى الجليل ويافا والقدس. ويرجع وجود الروم الكاثوليك في الجليل 
إلى أواسط القرن الثامن عشر. وقد طلب هؤالء عام ۱۷۷۲ أن يكونوا تحت 
وقد  ان.  دهَّ أثناسيوس  الكاثوليكي  الملكي  أو  الرومي  البطريرك  سلطة 
ا عام 1848  الثالث مظلوم عام ۱۸۳۷ ونهائيًّ البطريرك مكسيموس  حصل 
الملكيين  الروم  بكنيسة  ا  رسميًّ باالعتراف  العالي،  الباب  من  فرمان  على 
الكاثوليك في كل أرجاء األمبراطورية العثمانيَّة في الشرق األوسط بما فيه 

القدس، التي زارها البطريرك مظلوم زيارة رسميَّة عام 1848. 
الالتينيَّة  البطريركيَّة  تأسيس  عينه،  العام  في  التاسع،  بيوس  البابا  أعاد 
بالقدس، التي ترتقي إلى عهد الصليبين. وكان ذلك ردَّة فعل على التغلغل 

البروتستاني واألنكليكاني في البالد.
أّما في أواسط القرن الثامن عشر أخذ يتوافد إلى القدس البروتستانت      
)اللوثريون( واألنكليكان، تحت تأثير ملكة إنكلترا واألمبراطور األلماني. وقد 
في  واألنكليكاني  البروتستانتي  الوجود  لدعم  الدولَتين  بين  إتفاقيَّة  أُبرِمت 
ست المطرانيَّة األنكليكانيَّة في القدس )عام  األرض المقدَّسة. وعلى األثر أُسِّ

. )1841
م أنَّ شعب القدس واألرض المقدَّسة بَقي العنصر      ُيالَحظ ِمن كلِّ ما تقدَّ
الكنسيَّة، واختالف جنسيَّة  الدينية  بالرغم من تغير السلطة  الثابت  الدائم 
الرؤساء الدينيين وانتمائهم الديني، وبالرغم من تقلُّب األنظمة السياسيَّة 
واألرض  القدس  كنيسة  بقيت وحدة شعب  األساسيَّة  فالوحدة  المختلفة. 

المقدَّسة.
كبر من خالل اإلعتبارات والتحاليل الالحقة . وهذا ما سنبرهن عنه بإيضاح أ
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مقوِّمات كنيسة القدس
-المقوِّمات القوميَّة:

    تتألَّف كنيسة القدس )واألرض المقدَّسة( من مسيحيين فلسطينيين 
النسبة؟ ومنُذ  عرب. كثيرون منهم منشأهم فلسطين. ولكن ما هي هذه 
كم من الزمن؟... أسئلة ال تزال تحتاج إلى أجوبة! فإنَّ كثيرين منهم - دون 
أتَوا من سوريا، أو من الجزيرة العربيَّة أو من اليمن.  تمييز في الطقوس - 
مختلف  من  المسيحيين  من  األكثريَّة  منشأ  هي  سوريا  أنَّ  والمعروف 
الطوائف، خاصًة من الروم األرثوذكس والروم الكاثوليك، وباألخص السريان. 
ا سوريا ولبنان  نفهم هنا سوريا القديمة الكبرى، التي كان ُيفهم بها تاريخيًّ

واألردن وفلسطين والعراق. 
ا األقباط واألحباش فُهم ِمن أصل قبطى أو مصري وحبشي. واألرمن      أمَّ
ُهم ِمن أرمينيا. في عام ۱۳۱۱ أعلن رئيس أساقفة األرمن بالقدس ذاته بطريركًا.
والالتين )أي مؤمنو بطريركيَّة الالتين(، فإنَّهم ِمن أصل شرقي، وكانوا ينتمون 
أعاله،  المذكورة  البلدان  أتَوا من  المذكورة، وقد  الشرقيَّة  الطوائف  باقي  إلى 

ر بعضهم من الصليبيين . خاصًة من سوريا واألردن. ربما تحدَّ
لكن األنكليكان واللوثريون ُهم أيًضاً ِمن أصل شرقي ومن البلدان المذكورة 
أعاله. هذا ِمن الجهة القوميَّة. هكذا فإنَّ كافة المسيحيين هم عرب. وهم 
عرب بالمعنى الدقيق وبالمعنى الواسع. ينقسمون إلى سوريين )بالمعنى 

الواسع( وأقباط وأحباش وأرمن.
األقباط  مثل  محدود،  قومي  بلَون  يتَلوَّن  من  المسيحيَّة  الِفَرق  من     
ون الُهويَّة القوميَّة والجغرافيَّة،  واألحباش واألرمن والموارنة. منهم من يتَعدَّ
مثل الروم األرثوذكس والكاثوليك، السريان، الالتين، األنكليكان واللوثريين.

المقدَّسة.  القدس واألرض  الجميع يعتبرون ذواتهم في بلدهم في      لكن 
عهود  منذ  األماكن  وامتالكهم  السحيق،  القديم  تاريخهم  يؤكِّدون  وكلُّهم 

عريقة جًدا.

ة: - المقوِّمات الثقافيَّ
بالثقافة واللغة  اليوم مسيحيين يشتركون كلَّهم  القدس      تضمُّ كنيسة 
العربيَتين منذ القرن الثامن. وينعمون عموًما بثقافة غالبة إنكليزيَّة )بسبب 
اإلنتداب البريطاني(. ُيضاف إليها الثقافة أو اللغة الفرنسيَّة واإليطاليَّة وحتى 

األلمانيَّة أو اإلسبانيوليَّة.
كثر تنوًعا. هكذا فاألرمن لهم ثقافتهم األرمنية      لكن الثقافة األصليَّة فإنَّها أ
اللغة  واألحباش  القبطيَّة؛  وثقافتهم  لغتهم  لهم  واألقباط  بهم؛  الخاصة 
الحبشيَّة. أما الموارنة فلهم لغتهم وثقافتهم الخاصة وهي السريانيَّة. وهكذا 

األمر بالنسبة لألشوريين والكلدان.
كثر تعقيًدا بالنسبة للسريان أو السوريين والروم األرثوذكس       والقضيَّة أ
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والكاثوليك: فقد تقاسموا لغَتين وثقافَتين السريانيَّة واليونانيَّة. فالسريانيَّة 
هي اللغة الشعبيَّة، خاصة في األرياف داخل سوريا. أما اليونانيَّة فهي لغة 

الثقافة، خاصة في األوساط الفكريَّة الكبرى، والسياسيَّة والتجاريَّة.
    وقد كانت الثقافتان واللغتان اليونانيَّة والسريانيَّة في نضال طويل مستديم 
في كل مراحل تاريخ شعوب الشرق األوسط. هكذا فإنَّنا نرى المؤرِّخ السوري 
في  وذلك  وثقافتها،  السريانيَّة  اللغة  بلون  بأسره  الشرق  يلوِّن  السرياني  أو 
الطقوس، والحياة الكنسيَّة واللغة والثقافة. أما المؤرِّخ اليوناني أو الرومي 
الهلينيَّة!  والثقافة  اليونانيَّة  اللغة  بمنظار  يرى كل شيء  فإنَّه  األرثوذكسي 
كتشف في مخطوطات بطريركيَّة الروم  كثر تعقيًدا. هكذا مثاًل قد ا الواقع هو أ
األرثوذكس بالقدس نَِسخ من الليترجيا البيزنطيَّة اليونانيَّة، باللغة السريانيَّة. 
)راجع موسيه، تاريخ الشرق - المجلد الثالث ، صفحة 169(. لكننا ال نريد 

الدخول في هذه التفاصيل التاريخيَّة الدقيقة. 

مالحظة حول عبارة »يوناني ورومي«
    إنَّ اللجوء إلى عبارة »يوناني« في اللغات األوروبيَّة للداللة على البيزنطيين 
اللغة العربيَّة في الشرق األوسط، هو شيء ُمَضلِّل وبعيد عن الدقة  ذوي 
بالمعنى  اليونان  بالد  ومن  حًقا  يونان  هم  الهلينيون  فاليونان  العلميَّة. 
الرومانيَّة  األمبراطورية  أعني هم سكان  اآلخرون فهم »روم«،  ا  أمَّ الدقيق. 
أصبحت  »روم«  عبارة  لكن  الخاصة.  قوميتهم  عن  النظر  بقطع  الشرقيَّة 
اإلمبراطوريَّة  في  بالبيزنطيين  خاصة  عبارة   )451( الخلقدوني  المجمع  بعد 
ُتستعمل  العبارة  هذه  تزال  ال  األرثوذكس.  الروم  أعني  الشرقيَّة،  الرومانيَّة 
والروم  األرثوذكس  الروم  وهم  البيزنطيين  على  فقط  للداللة  بالعربيَّة 
على  للداللة  العبارة  هذه  ُتستعمل  كما  العربيَّة.  البالد  كافة  في  الكاثوليك 
المسيحيين الملكيين. )مع الِعلم أنَّ العبارة »بيزنطي« بدأ استعمالها في 
أو  وليس على طقس  تدل على حضارة  السادس عشر فقط، وهي  القرن 

كنيسة(.
إلى  لإلشارة  المستعملة  العبارات  بشأن  أخرى  مالحظة  أزيَد  أن  أريد      
والمناهج  الكتب  وفي  والحديث  القديم  اإلسالمي  األدب  في  المسيحيين 

المدرسيَّة.
    في الواقع فالمسيحيون ُيدَعون »الروم«، وهذا يعني مواطني وسكان 
العبارة  هذه  العربيَّة.  لألمبراطوريَّة  اللدودة  العدوَّة  الرومانيَّة،  اإلمبراطوريَّة 
ا في مخيَّم العدو بصفتهم ينتمون إلى أمبراطوريَّة  تضُع المسيحيين تلقائيًّ
غريبة، وإلى قوميَّة غير قوميَّة المسلمين. كما ُتستعمل عبارة أُخرى: الفرنجة 
 - الطائفة  أخرى مثل:  عبارات  المسيحيين  ُتطلق على  كما  الصليبيون.  أو 

الِملَّة - الذمة أو الذميون.
هامش  على  وكأنهم  المسيحيين  ُتظهر  أن  العبارات  هذه  شأن  مِن      
مجتمعهم. وهي سبب ألينة وغربة عند المسيحيين ومصدر تمييز عنصري 
بعض  عند  الشائعة  لالدعاءات  أساًسا  العبارات  هذه  ُتشكِّل  كما  تجاهم. 
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عربًا،  ليسو  المسيحيين  بأنَّ  العربيَّة  البالد  بعض  في  اإلسالميَّة  األوساط 
وليسوا مواطنين بنفس الدرجة والمكانة. لذا باَت على المسيحيين إلزاًما أْن 

ُيعطوا عبر التاريخ براهين على صدق وطنيتهم.
    هذا ما يشرح الصعوبة التي تواجه المسيحي في تحديد ُهويته كمسيحي 
مين  مقسَّ المسيحيين  كون  ًة،  حدَّ الصعوبة  ويزيد  عربي.  بلد  في  مواطن 
الالهوتي والقومي والثقافي  بالفكر  بينهم  إلى طوائف وِمَلل، يختلفون فيما 

واللغوي والسلطوي.
    قد حاول المسيحيون الخروج من هذه العزلة التي قد تنشأ منها هذه 
العبارات والتسميات، فكان منهم طالئعيون مجلِّون في مجاالت الحياة في 
أوطانهم العربيَّة، مثاًل في الجهود الرامية إلى تعريب اللغة والثقافة، والتيارات 
االجتماعيَّة والوطنيَّة والسياسيَّة، وخلق القوميَّة العربيَّة، وحركة العلمنة في 
ة... وقد لعبوا في كلِّ  الدولة العربيَّة، وتأسيس األحزاب القوميَّة والسياسيَّ

ا رائًدا . ذلك دوًرا طليعيًّ
كتشاف ُهويتها      إنَّها لعمري إنجازات رائعة تًساعد األجيال الطالعة في ا
)عند  الكنائس  ضمير  في  الوعي  هذا  يتطوَّر  وأن  بد  وال  العربي.  العالم  في 
المؤمنين ورعاتهم(، خاصًة في القدس. إنَّ واقع كنيسة القدس ُيشكُِّل عقبًة 
دون هذا الوعي، مثاًل كون السلطة يونانيَّة عند الروم األرثوذكس، وإيطاليَّة 
واللوثريين  األنكليكان  عند  غربيَّة  ومستوردة  الالتين،  عند  غربيَّة  التينيَّة 
)حتى أوآخر الثمانينات(. كلُّ ذلك من شأنه أن يعوِّق مسيرة الوعي لدى 
في  قويَّة  عقبة  األمور  هذه  ُتشكِّل  كما  ومؤمنيها.  رعاتها  القدس،  كنيسة 
سبيل تطوُّر العمل المسكوني وتحقيق قسط أوفر من التعاون والتنسيق 
الطوائف في القدس من  الطوائف. من المؤسف أن ال يتمكَّن رؤساء  بين 
والثقافة  العربيَّة  اللغة  نعتبر  أنَّنا  إذ  لقاءاتهم!  في  العربيَّة  اللغة  استعمال 
د في عالمنا ومجتمعنا، وألجل  ا في سبيل التجسُّ العربيَّة عنصَرين هاَمين جدًّ

بناء الوحدة وتدعيمها في كنيسة القدس. 

ة  ة والكنسيَّ - المقوِّمات الالهوتيَّ
ز الحقبات التالية:     إذا اعتبرنا تطوُّر الفكر الالهوتي، فيمكننا أن نُميِّ

1- كان مسيحيو القدس متَّفقين حول اإليمان الواحد حتى مجمع خلقدونيا 
عام )451(. وكان موضوعه شخصيَّة المسيح.

المدافعون  المسيحيين: منهم  بين  المجمع حدث ِشقاق  أثر هذا  ۲- على 
عن المجمع والموافقون على تعالميه، وُهم سكان البالد المدعوون الروم 
)أو البيزنطيون الحًقا(، من ذوي الثقافة اليونانيَّة. بينما قاوم المجمَع سكاُن 
البالد من ذوي الثقافة السريانيَّة، والمناوئين للسلطة البيزنطيَّة. وقد دعوا 
األقباط  تبعهم  وقد  السريان،  وُهم  »يعاقبة«  أو  الواحدة«  الطبيعة  »ذوي 

واألحباش واألرمن.
المجمع  الروم مؤيدي  الخلقدوني هؤالء على  المجمع      قد أطلق مناوئو 
لقب »ملكيون« أعني تباع أو أذناب الملك، الذي كان يوافق على مقرَّرات 
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ة. المجامع المسكونيَّ
    وأصبح لقب »ملكيون« أو »ملكيَّة« مرادف روم أو أروام في الشرق األوسط. 
كما شاع استعمال هذه العبارة عند العرب الذين فتحوا القدس عام 6٣8. 
ال بل، إنَّ عبارة »ملكيون« ُتطلق في األدب العربي واإلسالمي القديم على 
الروم، حتى على الالتين، الذين هم ملكيون لكونهم ِمن أنصار مجمع  كلِّ 
خلقدونيا. والبابا هو »رئيس الملكيين في هذه المصادر. )راجع كتاب المؤرخ 
ا ُيطلق  حبيب الزيات: الروم الملكيون في اإلسالم – عام 195٣ بالعربيَّة(. حاليًّ
اسم »ملكيون« على الروم الكاثوليك في الشرق األوسط. الروم األرثوذكس 

يرفضون هذه التسمية. 
    هذا ما ُيظهر أهميَّة المجمع الخلقدوني وتأثيره في الالهوت والكنسيَّات 
سوء  عن  الناتجة  وخالفاتهم  األوسط،  الشرق  في  المسيحيين  وانشقاق 

التفاهم بسبب اللغة والثقافة الالهوتيَّة!   
٣- عام 1054 حدث الِشقاق الكبير بين كنيستي روما والقسطنطينيَّة .

روما  بين  خالًفا  اعُتِبَر  إذ  القدس،  كنيسة  في  كبيًراً  أثًراً  ُيحدث  ولم 
والقسطنطينيَّة. لكن هذا الخالف دخل كنيسة القدس بعد ذلك تحت تأثير 
والغزو  الصليبيَّة  الحروب  خاصة  منها  ودينيَّة،  وعسكريَّة  سياسيَّة  عوامل 

التركي والحضور اليوناني. 
كنيسة  في  الالهوتي  الفكر  تركيبة  تعقَّدت  عشر  السادس  القرن  منذ   -4

القدس، وغزا الفكر الالهوتي الغربي المنطقة تحت تأثيَرين مختلَفين :
أولهما: الرغبة المتزايدة عند فئات من الروم أو الملكيين باالتحاد مع روما. 
ال بل تَكشف بعض األدلة التاريخيَّة عن وجود صالت مختلفة الحجم والقوة 
بين الروم الملكيين وروما بطريقة شبه مستمرة، بحيث لم ُتفصم الوحدة 
في  الرغبة  هذه  تفاقمت  وقد  وروما.  الملكيين  أو  الروم  بين  اً  ونهائيًّ تماًماً 
عشر؛  السادس  القرن  في  خاصة  عارمة  وحدويَّة  حركة  فأصبحت  الوحدة، 
سوريا  من  ابتداًء  وروما،  الملكيين  الروم  بين  الشركة  استعادة  إلى  وأدت 
الروم  كنيسة  في  داخلي  ِشقاق  إلى   - وباألسف   - أدى  ذلك  لكن  ولبنان. 
روم  واألخرى  أرثوذكس،  روم  الواحدة  السلطة:  ازدواجيَّة  والى  األرثوذكس، 

كاثوليك أو ملكيَّة .
ثانيهما: تزايد تواجد المرسلين الالتين - خاصة الفرنسيسكان واليسوعيين 
والكبوشين - مما أدى إلى تأسيس البطريركيَّة الالتينيَّة، وإلى انتشار الثقافة 
سات  والفكر الالهوتي الغربَيين، وذلك من خالل المدارس والكتب والمؤسَّ

والرهبنات الرجاليَّة والنسائيَّة.
البروتستانتي،  اإلصالح  تأثير  وتحت  عشر،  التاسع  القرن  أواسط  منذ   -5
بت إلى المنطقة األفكار الالهوتيَّة الغربيَّة، مّما أّدى إلى قيام الجماعات  تسرَّ

الكنسيَّة األنكليكانيَّة واللوثريَّة، كما أشرنا سابًقا. 
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-المقوِّمات الطقسيَّة
    تلتقي كلُّ الطقوس في كنيسة القدس :

وُيقام  الكاثوليك.  والروم  األرثوذكس  الروم  لدى  البيزنطي:  الطقس   -1
باللغَتين اليونانيَّة والعربيَّة. )العبارة األصيلة: الطقس اليوناني. عبارة بيزنطية 

دخلت في القرن السادس عشر(. 
والسريان  الموارنة  عند  والماروني:  والسرياني  السوري  الطقس   -2

ة . األرثوذكس والكاثوليك، ُويقام باللغَتين السريانيَّة والعربيَّ
باللغة  وُيقام  والكاثوليك.  األرثوذكس  األرمن  لدى  األرمني:  الطقس   -3

ة . األرمنيَّ
4-  الطقس القبطي: يقام باللغَتين العربيَّة والقبطيَّة .

ة.  5-  الطقس الحبشي: ُيحتفل به باللغة الحبشيَّ
باللغَتين  ُيقام  الغربي:  الكاثوليكي  الروماني  أو  الالتيني  الطقس   -6

ة . العربيَّة والالتينيَّ

لمفهوم  وجود  ال  والكلداني.و  األشوري  للطقَسين  ا  حاليًّ وجود  ال  مالحظة:  
الطقس عند األنكليكان واللوثريين .

تجمع بين هذه الطقوس عناصر مشتركة:
الجميع. يكمن  العذراء هي واحدة عند  والسيِّدة  المسيح  السيِّد  أعياد   -1
)الغريغوري(  الغربي  الحساب  على  بها،  االحتفال  تواريخ  في  االختالف 

والشرقي )أو اليولياني(. 
۲- أعياد القديسين الكبار مشتركة: منها أعياد آباء الكنيسة والرهبان والشهداء .
٣- هناك تشابه أساسي كبير بين هذه الطقوس، مثاًلً في مضمون األناشيد 
في  وضوح  بأكثر  نراه  ما  هذا  الطقسيَّة.  والحفالت  والصلوات  الطقسيَّة 

تسلسل طقوس االحتفال بليترجيا القداس واألسرار .
   بالحقيقة إنَّ موضوع االحتفاالت في كنائس القدس ومعابدها الكثيرة إنَّما 
هو السّر الخالصي الكبير، المشترك بين جميع الطقوس. لهذا فإنَّنا نالحظ 
المؤمنين  تواجد  أال وهو  المقدَّسة  القدس واألرض  رائعة فريدة في  ظاهرة 
كهم الفعلي في  من مختلف الطقوس والطوائف في مختلف الكنائس واشترا
ظروف شتَّى، منها خاصة األعياد الكبرى، االحتفال بسَري العماد والزواج، 
والجنانيز... هذا متأٍت من الشعور العميق عند الجميع بأنَّهم في بيتهم في 
ة. إنَّها وحدة مستندة على  كل كنيسة. هذا ما يمكن أن ندعوه الوحدة الشعبيَّ

الطقوس وُيعبَّر عنها بالحياة الطقسيَّة .

ة  -نظرة تحليليَّ
أن  ويمكننا  أعاله.  المذكورة  العناصر  على  تحليليَّة  نظرة  نُلقي  أن  نريد     

نتحقَّق أنَّ والجماعات المسيحيَّة تلتقي حول أرومات تتفرع كالتالي :
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1- أرومة - سوريَّة - فلسطينيَّة هي األرومة األّم. وإليها تمتد جذور األكثريَّة 
الساحقة ِمن مؤمني الكنائس التي سنذكرها بالرغم من اختالف طقوسهم 

وجماعاتهم وسلطتهم الدينيَّة وخلفيَّة لغتهم وثقافتهم األصليَّة، وهي:
األرثوذكس  والسريان  الكاثوليك،  والروم  األرثوذكس  الروم  كنيسة  أ- 
األرومة  الكنائس  هذه  تؤلِّف  ة.  المارونيَّ والكنيسة  الكاثوليك  والسريان 
أم مزدوجة. في   - نتكلَّم عن كنيسة  أن  القدس. يمكننا  األصليَّة في كنيسة 
الواقع إنَّ هذه الكنيسة - األم تحتوي شعًبا واحًدا تشرَّب ثقافة مزدوجة، 

اليونانيَّة والسريانيَّة. وهنا تبرز وحدة الشعب وتعدديَّة الثقافة.
أصلها  حيث  من  روما،  إلى  الكنيسة  هذه  تنتمي  ة:  الالتينيَّ الكنيسة  ب- 
الكنسي وتقليدها ولغتها وثقافتها. لكن بصفتها شعب هللا، فإنَّها كنيسة 
وتمتد  الشرقيَّة،  المحليَّة  الجماعات  من  مؤمنيها  غالبيَّة  ر  يتحدَّ محليَّة، 
الفلسطينيَّة.  السوريَّة   - المزدوجة  األم   - الكنيسة  إلى  أيًضا  هي  جذورها 
القدس.  يتجزأ كامل من كنيسة  ال  الالتينيَّة هي جزء  الكنيسة  فإنَّ  وهكذا 
الصليبيين وإعادة  أّما تأسيس سلطة كنسيَّة التينيَّة وبطريركيَّة على عهد 
تأسيس البطريركيَّة عام 1848 فهذه قضيَّة كنسيَّة البُدَّ من بحثها في إطار 

نضوج مسكوني محلي مشترك .
ينتمي  واضحة.  محليَّة  قوميَّة  جذور  لهم  واللوثريون:  األنكليكان  ج- 
المؤمنون أيًضا إلى األرومة السوريَّة - الفلسطينيَّة. ال يؤثِّر على هذا االنتماء 
األنليكانيكيَّة  الجماعَتين  من  يجعل  الذي  الغربي  الالهوتي  الفكر  القومي 

واللوثريَّة كيانًا مستورًدا. 
ة: تتألَّف منها الكنيسة األرمنيَّة المتواجدة في القدس منذ  ۲- أرومة أرمنيَّ
عبر  والدينيَّة  والثقافيَّة  القوميَّة  ُهويتها  على  حافظت  قد  سحيقة.  أجيال 

العصور .
ة أو مصريَّة: هي الكنيسة القبطيَّة الموجودة في القدس منذ  ۳- أرومة قبطيَّ

أقدم العصور .
األرض  في  الموجود  العريقة  الحبشيَّة  الكنيسة  هي  ة:  حبشيَّ أرومة   -4

المقدَّسة. 
    هذه األرومات األربعة تؤلِّف ما دعوناه »كنيسة القدس«. وُتعتبر األرومة 
ًة من النواحي الالهوتيَّة والقوميَّة  األولى السوريَّة - الفلسطينيَّة األكثر أهميَّ

والثقافيَّة والكنسيَّة والعدديَّة .
الطعن في وجود كنيسة  الهدف منه  التحليل وال  القصد من هذا      ليس 
الهدف هو تسليط األضواء على  وإنَّما  أو شرعيتها.  أو أصلها  الكنائس  من 
المقدَّسة.  القدس واألرض  في  اً  المتواجدة حاليًّ للكنيسة  المشتركة  الجذور 
هذا ُيبرهن لنا بإيضاح أنَّ كنيسة القدس واحدة وهي مدعوَّة أن تكون اآلن 

د كنائسها وجماعاتها وأسمائها . ودائًما واحدة، بالرغم من تعدُّ
ستارها  تحت  ُتخفي  أن  يمكن  مختلفًة  أسماًء  أنَّ  كيف  لنا  ُن  ُيبيِّ هذا      
كتشافه. وإذا كان الشعب واحًداً )وهذا هو الواقع(،  تشابًها وتقاربًا يَصُعب ا
د طقوسنا،  فال يجوز أن يطغى علينا التفكير بأنَّنا لمم وشتات، بسبب تعدُّ
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وتقاليدنا ولغاتنا وثقافتنا وسلطتنا الدينيَّة !

ة  كنيسة القدس: كنيسة واحدة، محليَّة، شرقيَّ
    إنَّ ما سبق من تحليل واعتبارات شتَّى تقودنا حتًماً إلى هذه الخالصة، أنَّ 
كنيسة القدس واحدة ومحليَّة وشرقيَّة. فإذا كانت األرومة شرقيَّة فكنيسة 
القدس شرقيَّة وذات تقليد شرقي. لذا فقد أصبح لزاًماً علينا أن نشعر بأنَّنا 
كلّنا ننتمي إلى هذه الكنيسة، وأنَّنا شرقيون بالرغم من أنَّنا نحتفظ بُهويتنا 

وتراثنا وطقسنا.
الجماعات  وعلى  الالتينيَّة  الكنيسة  على  بخاصٍة  القول  هذا  ينطبق      
على  محافظتها  من  بالرغم   - الكنائس  هذه  وعلى  واللوثريَّة.  األنكليكانية 
يه  تقليدها الخاص بها - أن تتبنَّى التقليد الشرقي المحلي، وتتزاوج معه وتنمِّ

كز التنشئة. وتعلِّمه في المعاهد ومرا
والنسائيَّة  الرجاليَّة  الرهبانيَّة  الجمعيات  أيًضا على  ينطبق  القول      وهذا 
التي  المحليَّة،  القدس  كنيسة  خدمة  في  أنَّها  تشعر  أن  فعليها  الالتينيَّة. 

بطريركيَّة الالتين جزًء منها.
تتعامل معهم هذه  الذي  المؤمنين  األعظم من  السواد  إنَّ  الواقع  في      
واالجتماعيَّة  والخيريَّة  والراعويَّة  الفكريَّة  القطاعات  الجمعيات في مختلف 
هذه  أعضاء  من  كثيرين  أنَّ  كما  شرقي.  أصل  من  أو  الشرقيين  من  هم 

الجمعيات هم شرقيون.
وطقوسها  وتراثاتها  تقاليدها  على  الشرقيَّة،  الكنيسة  على  التعرُّف  إنَّ     
تجاهها  االنفتاح  وموقف  آخر(  إلى  وقت  من  الطقوس  هذه  )وممارسة 
والتعاطف معها، كلُّ ذلك عناصر إيجابيَّة تجعل هذه الجمعيات الرهبانيَّة 
تشعُر أنَّها حًقا من كنيسة القدس. وإالَّ بقيت هذه الجمعيات حتًما معزولًة 

عن الكنيسة الشرقيَّة المحليَّة.
    وهكذا فهي عرضة ألْن تبقى غريبة وتعيش في غربة عن الكنيسة الشرقيَّة 
المحليَّة. كما أنَّه من شأن هذه العناصر المذكورة أن ُتساهم بطريقة ممتازة 
القدس  كنيسة  في  والطقوس  الطوائف  بين  للتقارب  مالئم  مناخ  في خلق 

الواحدة. 
ق طالب مدارسنا ومعاهدنا  الواجب أن يتنشَّ أنَّه من  اً      هذا يعني عمليًّ
ويشعروا  الواحدة،  القدس  كنيسة  هواء  ورعايانا،  كزنا  ومرا نوادينا  وشباب 
بأنَّهم أبناء كنيسة شرقيَّة محليَّة، ولو أنَّهم التين أو أنكليكان أو لوثريون... 
وإالَّ فإنَّهم يبَقون غرباء عن تراثهم الخاص بهم، وهذا ما يقود إلى ألينة أشّد 
قه في الواقع، إذ أن كنيسة القدس معرَّضة  في كنيسة القدس. هذا ما نتحقِّ
المحليَّة، ال بل  الشرقيَّة  ُهويتها  والغربة وضياع  األلينة  إلى  كثر من غيرها  أ
إلى فقدان كّل ُهوية. فإنَّها هلينيَّة التينيَّة، أنكليكانيَّة، لوثريَّة... مع الِعلم أنَّه 
يجب أن تكون شرقيَّة أو باألحرى سوريَّة - فلسطينيَّة )حسب التحديد الذي 

أشرنا إليه أعاله(.
الكنسيَّة،  كلِّ مرافقها:  القدس في  كنيسة  د  وُيهدِّ ُيداِهم  الخطر  إنَّ هذا      
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الدينيَّة، االجتماعيَّة، القوميَّة، السياسيَّة، وفي عالقاتها مع اإلسالم واليهوديَّة. 
هذا الخطر يظهر في أشكاٍل خطيرٍة ومختلفٍة من األلينة، أمثال الهجرة، ابتعاد 
الشباب عن الكنيسة، الالمباالة الدينيَّة، انتشار وباء الِبَدع والِفَرق التبشيريَّة 
امة في رعايانا، فقدان أو انعدام الوعي عند المؤمنين لمعنى وجودهم  الهدَّ
وحضورهم وشهادتهم في األرض المقدسة، عدم اهتمام الكنائس - خاصة 
الرؤساء - بمستقبل القدس واألرض المقدَّسة، والليتنة المتزايدة )ولو عن 
غير قصد ربما(. إنَّ كّل هذه األمور تسببُّ الضياع والتشكيك بين صفوف 

رعايانا وتدفع بهم إلى فقدان اإليمان.
    ربما كان هذا التحليل جارًحا! إنَّني أطلب المعذرة من الجميع. ولكنَّني 
على يقين كلّي أنَّه ال بُدَّ من هذا التحليل الصريح لكي نكتشف ُهوية كنيسة 
القدس، موضوع محاضرتنا. إنَّ هذا االكتشاف ضروري للوحدة، الكتشافها 

من جديد، ألجل استعادتها، لكي تكون كنيسه القدس حًقا واحدة.
    إنَّه لِمن األهمية على جانٍب عظيٍم، أن نهيئ لمستقبل كنيسة القدس 
العناصر  هذه  نُحلِّل  وأْن  ومقوماتها،  ُهويتنا،  عناصر  باكتشاف  الواحدة 
ونكتشف ِصالتها الوثيقة وما يجمع بينها من تشابه وجذور عميقة مشتركة. 
كتشاف هذه الحقائق ووعيها  ل رؤساء الطوائف ومؤمنوها إلى ا  إذا لم يتوصَّ
والتعمق فيها، فإنَّ العمل الرعوي والديني واالجتماعي والفكري، سيبقى 
الُمر،  التنافس  وروح  والظهور،  الشهرة  ما يسوده من طلب  مبتوًرا بسبب 
وُحب تعاظم الطقس والطائفة، مما يقود طبًعاً إلى بذرقة الجهود وهدرها. 
التي  الكبرى  الحقيقة  ونتجاهل  القضيَّة،  جوهر  عن  بعيدين  نبقى  وهكذا 
أال  وأعمالنا،  ومشاريعنا  المنفردة  مبادراتنا  وبعثرة  طوائفنا  شعب  ُتلملُِم 

وهي أنَّنا أعضاء كنيسة القدس.
    إنَّ هذه التوعية حاجة ماسة ُملحَّة. وهذا هو عمل الكنيسة الحقيقي، وهو 

أساس السعي إلى الوحدة الحقيقيَّة !

كيف أتصور وحدة كنيسة القدس؟
    ليس قصدي معالجة الوحدة الالهوتيَّة العقائديَّة أو وحدة السلطة. إنَّ هذا 
األمر هو موضوع الحوار الالهوتي بين الكنائس على مستوى عالمي. إنَّني 
أريد أن أستعرض أو اقترح بعض عناصر تبدو لي مفيدة للتقارب والوحدة 

الوجوديَّة، مما ُيساعد في إيضاح رؤيا مستقبل كنيسة القدس .
 من هذه العناصر ما يلي:

على  التعرُّف  ألجل  الكنائس،  بين  ثقافي   - ديني  بحوار  البدء  ضرورة   -1
اً وتجاهاًل مفتعاًل للتراثات  تراث اآلخرين وتقاليدهم. إذ أنَّ هنالك جهاًل مطبقًّ

المختلفة. إنَّنا حًقاً بحاجة أن نكتشف اآلخر ونتعرَّف عليه. 
 بهذا الصدد أحب أن أذكِّر بعض ما يتحقق، مثاًل من خالل »الندوة المقدسيَّة« 
بين مسيحيين من  فكري  لقاء  مكان  1978والتي هي  عام  ستها  أسَّ التي 
الطنطور  سة  مؤسَّ قبل  من  المبذولة  الجهود  نذكر  كما  الطوائف.  مختلف 
س رابطة من المفكرين المسيحيين تضم  المسكونيَّة. وكم نتمنى أن تتأسَّ
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أساتذة الجامعات والمعاهد الكبرى ومفكرين سواهم من مجتمعنا. وأحبُّ 
كليريكيَّة  أن أشير إلى االهتمام المتزايد باألدب العربي المسيحي الشرقي في إ

كليريكية البطريركيَّة الالتينيَّة في بيت جاال.  كريمزان لآلباء الساليزيان وإ
2- ضرورة قيام حوار الصداقة األخويَّة، خاصًة بين كهنة رعايا المنطقة. ويا 

حبذا لو تقوم بينهم رابطة وتنظم لقاءات دوريَّة.
المختلفة  سات  المؤسَّ وبين  الكهنة  بين  راعوي  حوار  قيام  ضرورة   -3

كز الشبيبة . المتواجدة في المنطقة مثل األخويَّات، والنوادي ومرا
ة المطلقة في كّل ما يتعلق بتاريخ  ة والعقليَّ 4- علينا أْن نتجنَّب التشبثيَّ
تكتاًل  أو  لمامة  فلسنا  وثقافاتنا.  المقدَّسة  األماكن  في  وحقوقنا  كنائسنا 
ا إذ أنَّ وحدًة جذريًَّة تجَمُع فيما بيننا، كما برهنا عن ذلك في سياق  اصطناعيًّ
ع مصطنع، وال بُدَّ أن  درسنا. على كلِّ حال، ال يجوز لنا أن نعيش مثل تجمُّ

نا إلى األم: كنيسة القدس الواحدة . نجد هذا المحور الذي يشدُّ
 هذا يعني تعبئة جو نفساني يهيئ قلوبنا لنقبل بعضنا بعًضا في جماعاتنا 
ًة  المختلفة. إنَّ هذا الجو كفيل بأن يغمرنا بالشعور أنَّنا لسنا اجساًما فضائيَّ
اهبطت في هذه األرض، ولسنا كنائس متوازيَّة. بل نحن كنيسة واحدة في 

ديتها وفرادة جماعاتها. تعدِّ
الُمطلقيَّة  الى  قديًماً  يدفعنا  كان  الذي  المتطرِّف  القومي  الطابع  إنَّ      
)Exclusivisme( والشوفينيَّة أو التزمت الوطني قد ولَّى إلى غير رجعة. إًذا 
كنيسة  أو  العرب«،  »كنيسة  كتابه  عنوان  في  كوربون  االب  يقول  كما  كلُّنا 
ة من الحياة مًعا في ظروف اجتماعيَّة  المشرق العربي: ألم تكِف أجيال عدَّ
أمًة  أنَّنا  ألم تكِف لكي تشعرنا  وقوميَّة وثقافيَّة ودينيَّة وسياسيَّة واحدة؟ 
من  الرغم  على  نتحقَّق،  أن  لنا  حان  لقد  واحدًة؟  كنيسًة  وباألحرى  واحدًة 
أنَّنا نسبُح في عالٍم عربيٍّ، في غمرة لغته  المتنوِّعة،  القديمة  ثقافاتنا  خلفيَّة 

وثقافته وسياسته، ماضيه ماضينا ومستقبله مستقبلنا!
5- احترام االستقالل الداخلي لكل كنيسة، احترام تقليدها وأصالته. هذا 

يعني االمتناع عن كل دعاوة دينيَّة وكل انتقال من طائفة إلى أُخرى.
القدس  كنيسة  في  دي  تعدُّ ثقافي  مسيحي  طابع  بوجود  االعتراف   -6
الدينيَّة  ديَّة  بالتعدُّ الواقع. االعتراف  المقدَّسة، واحترام سالمة هذا  واألرض 
من خالل وجود طقوس وجماعات مختلفة، كلُّها لها تاريخها الجليل العريق، 

وكلُّها يشدها حب قوي إلى األرض المقدَّسة.
7- اعتراف ودِّي ُحّبي بالمكانة األولى والدور الطليعي التاريخي للبطريرك 
الرومي األرثوذكسي، بصفته عميداً لرؤساء الطوائف المسيحيَّة في القدس 

واألرض المقدَّسة.
8- تجنيد حملة توعية على مختلف األصعدة: الثقافيَّة، الراعويَّة، المدرسيَّة، 
إلى  ننتمي  كلُّنا  أنَّنا  المؤمنين  جميع  اقناع  الى  تهدف  والعائلية  الشبابيَّة، 

كنيسة القدس الواحدة .
 إنَّ ُهويتنا هي ُهوية كنيسة القدس المحليَّة الشرقيَّة. وليس لنا انتماء آخر 
أو تبعيَّة أُخرى ال في روما وال في كنتربري وال في اليونان وال في ألمانيا... إنَّنا 
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قبل كلِّ شيء وفوق كلِّ شيء أبناء كنيسة القدس وهذه األرض المقدَّسة، 
دون  يستأثر  أْن  ألحٍد  يحق  ال  وِمَللِنا.  طوائفنا  و  بين طقوسنا  تمييز  بدون 
اآلخرين بصفة ابن كنيسة القدس، كما ال يحق ألحٍد أن يشعر أنَّه غريٌب عن 

هذه الكنيسة.
الدمشقي  يوحنا  القديس  من  بنشيد  الدراسة  هذه  بدأُت  لقد  ختاًما،      
ُيشيد بالقدس الكنيسة - األم. وأُنهي اآلن بسرد المزمور 86 الذي ُيعطينا 
رؤيا كتابيَّة نبويَّة الهوتيَّة وكونيَّة عن معنى انتمائنا كلِّنا إلى كنيسة القدس 
وأمومتها نحونا كلِّنا. قد أَرفَق ناشر مجموعة »توراة القدس« هذا المزمور 
بتعليق جاء فيه: »إنَّ صهيون المقدَّسة، القدس، يجب أن ُتصبح العاصمة 
والحبشة  مصر  مثل  الجيران،  كلَّ  فإنَّ  الشعوب.  لجميع  واألم  الروحيَّة 
إليها  ينتمي  التي  البالد  )وهي  النهرين  بين  ما  وبالد  وفلسطين  وسوريا 
مسيحيو القدس واألرض المقدَّسة( - كلُّها لها حقوق المواطنيَّة فيها إذ هي 

حًقاً وطنهم«.
    وهذا نص هذا المزمور والكالم عن صهيون )أو القدس(:

سها على الجبال المقدَّسة ! »إنَّه )هللا( أسَّ
الرب يحبُّها!

إنَّه ُيحب أبواب صهيون على جميع مساكن يعقوب.
ُث عنِك بالمفاخر يا مدينة هللا . ُيحدَّ

أُذكر راحاب وبابل بين الذين يعرفونني
هوذا صور وفلسطين والحبشة !

إنساٌن ولد فيها؟
لكن كلُّ إنسان يقول لصهيون: أمي !

ألنَّ كلَّ إنساٍن ولد فيها !
والَعلي هو الذي شيَّدها!

بين  الشعوب  ورؤساء  فيها  ولد  إنساٌن  الشعوب:  في سجل  ُيحصي  الربُّ 
المرنِّمين ينشدون:

الكلُّ يَجُد فيِك َمسكًنا«!
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ّ
فأنا ذاهب ألصل

لن ُيقفل باب مدينتنا
فأنا ذاهب ألصّلي



52

»إفرحي يا قدس المقدَّسة، أمُّ الكنائس مسكن هللا، ألنَِّك نلِت أوالً صفح 
الخطايا بالقيامة«. هكذا يخاطُب القديس يوحنا الدمشقي واضع األناشيد 
القديس سابا، وابن وزير األمويين سرجيوس  والالهوتي الشهير، راهب دير 

ابن المنصور في عهد الخليفة عبد الملك )685(.
تتَّجه صلواتنا وعواطفنا  القيامة، لذا      القدس مدينة إيماننا ألنَّها مدينة 
ألنَّه  أمي«  »يا  للقدس  يقول  مؤمٍن  وكلُّ  انقطاع،  بال  نحوها  وجوارحنا 
سها، )المزمور 86(. لذا حجَّ إليها المؤمنون  باإليمان ُولد فيها، وهللا العليّ أسَّ
كلِّ  من  بالرغم  الحجِّ  عن  انقطعوا  وما  المسيحيَّة  فجر  منذ  المسيحيون 

المآسي والحروب والنزاعات التي كانت نصيب هذه المدينة المقدَّسة.
    ال بل إنَّ المسيحيين على اختالف طوائفهم وأوطانهم وتقاليدهم وتراثاتهم 
أرادوا أن يكون لهم فيها موطىء قدم، وأرادوا أن يخلِّدوا ذكرياِت آثار المعلم 
المقدَّسة  األماكن  قريبين من  القدس  في  ويعيشوا  المسيح  السّيد  اإللهي 

وخاصة من كنيسة القيامة ومن القبر المقدَّس.
    القيامة إًذا هي أساس عالقة المسيحي بالقدس، إذ فيها عاش المسيح 
ابن القدس وفيها ُصلب ومات منبعثاً: فكان مباركًا عبر األجيال، يوم ميالده 
ا. وهكذا فالمسيح عيسى ابن مريم، حيٌّ في القدس  ويوم دفنه ويوم بعثه حيًّ
فيها معلًما  كان  كما  اليوم  فيها  إنه حيٌّ  والدفن.  والقبر  الصلب  بعد  حتى 

مبشًرا واعًظا هاديًا مّدة ثالث سنوات.
    القدس مدينة إيماننا بالمسيح الذي يحيى حتى اليوم فيها من خالل 
ولهم  األوائل،  المسحيين  من  ينحدرون  الذين  به  المؤمنين  المسيحيين 
حافل  تاريخ مسيحي  ألَفي سنة،  حوالي  إلى  يرتقي  حيّ  تاريخ  القدس  في 
لعمري  إنها  األحفاد.  الى  األجداد  من  إنقطاع  دون  ة  المتراصَّ حلقاته  تّتصل 
د المسيح  التاريخ، اذ تصُل المؤمنين بتجسُّ الزمن وماديَّة  حلقات تتعّدى 
وفدائه وخالصه، نعمة ومنة للعالمين. وهكذا تصبح القدس مدينة إيماننا، 
يوحنا  القديس  قال  كما  إيمان مفتوحة«،  بل »مدينة  ليس مدينة مغلقة، 
ة فقط، بل ليجمع أبناء هللا  ة، وليس عن األمَّ »إنَّ المسيح سيموت عن األمَّ

المتفرِّقين إلى واحد« )يوحنا 11: 51 ــ 52(.
    القدس مدينة إيماننا عامرة بآثار المعلم اإللهي السّيد المسيح، إذ كلُّ 
حجرٍ فيها َدرََس أو ال يزال عامًرا، ينطق، كما قال السيِّد المسيح يوم دخوله 
)األطفال(  هؤالء  سكت  »إن  الشعانين:  يوم  القدس  مدينة  إلى  االحتفالي 

نطقت الحجارة« )لوقا 19: 40(.

القدس مدينة إيماننا 3
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    نقل فؤادك والحاظك وخطاك حيث شئت في القدس، إنَّك لواجد 
ولتعاليمه  صدى  وإلنجيله  دويًّا  ولصوته  أثًرا،  المقدسي  للمعلم 
عنيا  بيت  الزيتون وفي  الهيكل وعلى جبل  في  تلتقيه وتسمعه  ترداًدا: 
الغنمية  البركة  ِسلوان وعند  بركة  أبو ديس وقرب  العيزرية(، وفي  )أو 
إلى سلوان،  نزوالً  داود وعلى جبل صهيون  الغنم، وفي قلعة  باب  عند 
مروًرا بوادي قدرون وحتى الجسمانيَّة وعلى سفح جبل الزيتون... إنَّه 
يسير وكأنه اليوم معنا على دروب »القدس العتيقة«، على درب اآلالم 
وآالمه،  وشعبنا  وقضّيتنا  اليوم  أرضنا  وصليب  األجيال،  صليب  حامالً 
العمرية(  )المدرسة  األولى  المرحلة  منذ  الصليب.  درب  بمراحل  مارًّا 
وحتى الجلجلة، مروراً بطريق الواد، والهوسبيس )المستشفى المهّدد 
باإلغالق( وخان الزيت وسوق العطارين، بين المارة والباعة والحجَّاج، 
مروًرا بالحانات ودكاكين السوفينير والكنائس والمساجد، بين أصوات 

المنادين وصرخات البائعين ودّقات النواقيس ونداء المؤذنين... 
    القدس مدينة إيماننا! افتح اإلنجيل يا أخي المؤمن دون وجل، تجد 

ر كل هذه األمكنة المقدَّسة الخالدة. ذكريات وكلمات رائعة ُتعطِّ
وقد خلدت هذه الذكريات اإلنجيليَّة في القدس من خالل البطريركيات 
سات  والمؤسَّ والمدارس  والمعابد  والمطرانيات  والكنائس  واألديار 
الخيريَّة واالجتماعيَّة والمستشفيات والعيادات وبيوت الخير والرحمة. 
ا من  إنَّها لعمري صروح إنسانيَّة واجتماعيَّة وفكريَّة ودينيَّة تجعل حقًّ
ويشرق  إنسان  كل  خدماتها  تطال  مفتوحة«  إيمان  »مدينة  القدس 

نورها في كل قلب ويعّطر كل فؤاد.
    هذه هي القدس مدينة إيماننا، أم الكنائس، موطن أبناء القيامة! 
ة: إنَّها عالقة تاريخ وحضارة وحجارة ومعابد وكنائس  عالقتنا بها ثريَّة غنيَّ
ومناسك وأديار وصوامع... ولكّنها من خالل كل ذلك هي عالقة إيمان 
وقداسة وخالص، يلّفني ويلّفك يا أخي المسيحي المؤمن، كما يطالك 

ويلفك يا أخي المؤمن من كلِّ ديٍن وتحت كل سماء!...
فاحمل عالًيا شرف مدينتك يا ابن القدس وهذه األرض المقّدسة! كن 

ا في أجواء القيامة. شاهًدا لإليمان وعش حيًّ
    وضع األستاذ فريدريك هيير كتابًا بعنوان »تاريخ الكنيسة باألرض 
الثمانين  العقد  في  اآلن  وهو  الوثابة  وبحيويته  به  أُعجبُت  المقدَّسة«. 
من العمر. وهو عالم كبير وأستاذ محبوب خاصة لدى الشباب، ودليل 
عاشق للقدس ولألماكن المقدسة. وحبَّه لهذه المدينة ولكنيسة األرض 
رواًجا  نال  وقد  األلمانية  باللغة  الكتاب  هذا  إلى وضع  دفعه  المقدَّسة 

كبيًرا.
اللغة  إلى      لهذا طلبت من صديقي أن نعمل على ترجمة هذا األثر 
الغالية بعد مشقات كثيرة. وقد  الفكرة  العربيَّة. وها نحن نحقِّق هذه 
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أشرفُت على عملية التعريب التي قام بها األستاذ وديع خوري والسّيد فهد 
أبو غزالة جزاهما هللا خيًرا.

    الكتاب موسوعة كبيرة عن كنيسة القدس واألرض المقدَّسة وقد استقى 
كنيسة  من  الشكر  له  حقَّ  كثيرة.  تاريخيَّة  وثائق  من  معلوماتها  المؤلِّف 

القدس التي أحبَّها وخدمها خدمة جلَّى من خالل هذا الكتاب.
للكثيرين في  تنقيب وحافزاً  وأداة  الكتاب عون  يكون هذا  أن  نأمل  إنَّنا      
كتشاف تاريخ كنيسة األرض المقدَّسة. كما ندعو إلى قراءة تاريخ كنيسة  ا
بين  تجمع  التي  الروحيَّة  الشركة  من  تنبع  قراءة  جديدة،  قراءة  القدس 
المسيحيين على اختالف طوائفهم. قراءة تنبع من قدسيَّة هذه المدينة، ومن 
المقدَّسة  الديار  أبناء هذه  المسيحيين  عاتق  الملقاة على  الروحيَّة  الرسالة 

تجاه جميع سكانها من مسلمين ويهود، وتجاه العالم كله.
    القدس مدينة مقّدسة، مدينة إيماننا! فال يجوز لك يا أخي والحالة هذه أن 
تكون مواطًنا فيها أو ساكًنا بين أسوارها أو مارًّا في شوارعها إالَّ وتسمع نداء 
اإليمان والقدسيَّة وأجراس القيامة!!! إنَّ هذا ما يعطي لك مواطنية القدس 
الحّي  ًة للقيامة وللمسيح  ويجعل من الحجارة والمعالم واآلثار شهوًدا حيَّ

»القائم من بين األموات، والواهب الحياة للّذين في القبور«.
ك الشريفة، وال تشمخ      القدس مدينة إيماننا! ال تستكبر يا ابن القدس بأمِّ
بقدسّيتها، فإنَّك من أبناء »قوم ال يستكبرون«. فبالرغم من ِقَدِمنا في القدس 
ووفرة معالم مقدساتنا، فال يجوز أن نعتبرها موضوع فخار وكبرياء، وال ملكًا 
وال وقًفا علينا، بل يعتبرها التاريخ المسيحي شرًقا وغربًا »نصف الدنيا«. 
إذ منها ينطلق الخالص والفداء وثمار القيامة كمن الوسط إلى كلِّ األطراف، 

لكي يطال العالم كله... »أنتم شهود لي إلى أقصى األرض« )لوقا 24(.
فاحمل عالًيا شرف مدينتك يا ابن القدس وهذه األرض المقدَّسة! كن شاهًدا 

ا في أجواء القيامة. لإليمان وعش حيًّ
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ة ة والسيادة الوطنيَّ القدس بين الوالية الدينيَّ

د الجماعات المسيحيَّة )ما ُيدعى  المقدَّسة بتعدُّ القدس      تتميَّز مدينة 
جوهر  في  أو  الواحد  اإليمان  في  نقول  وكدنا  الواحدة،  الكنيسة  في  طوائف( 
ديَّة  في الدين المسيحي ميزة مالزمة ومميَّزة له. وُيعبَّر  اإليمان الواحد. التعدُّ
ة من اللغة اليونانيَّة: كاثوليك. ونقول في قانون اإليمان  عنها بالعبارة المشتقَّ
وطقوسهم  طوائفهم  اختالف  على  جميعهم  المسيحيين  بين  المشترك 
إلى  شمالها  ومن  مغاربها،  إلى  مشارقها  من  األرض،  كلِّ  في  وتقاليدهم، 
جنوبها، »أومن بكنيسة واحدة جامعة )أو كاثوليكيَّة 1٣(مقدَّسة رسوليَّة«.    
من  متأتِّية  الكثلكة(  )أو  المحليَّة  الكنائس  أو  الطوائف  في  ديَّة  التعدُّ     
دخول شعوب ذات ثقافات ولغات وحضارات وعادات مختلفة، في اإليمان 
الكتاب  ُترجم  لهذا  الخاصة.  الميزات  هذه  على  المحافظة  مع  المسيحي، 
المقدَّس بعهَديه القديم والجديد، إلى كلِّ لغات األرض، وأُنشد في الكنائس 
في هذه اللغات. ولذا نقول: إيمان مسيحي أساسي واحد، وإًذا كنيسة واحدة. 
دة. د في التعبير عنه، ومن هذا وجود طوائف وكنائس محليَّة ُمتعدِّ ولكن تعدُّ
األماكن  وجود  إلى  وتعود  وفريد،  ُمميَّز  طابع  ذات  القدس  في  ديَّة  التعدُّ
عهد  على  البالد  أهل  باختصار.  ذلك  نشرح  أن  بأس  وال  فيها.  المقدَّسة 
وهم  واليونانيَّة.  )واألراميَّة(  بالسريانيَّة  ينطقون  كانوا  والرسل،  المسيح 
والسريان  األرثوذكس  والسريان  الكاثوليك،  والروم  األرثوذكس  الروم  اليوم 

الكاثوليك، والموارنة. )5 طوائف(
    ولكن منذ فجر المسيحيَّة، وخاصًة بعد السالم القسطنطيني وبعد أن 
في  الدينيَّة  الحريَّة  وأعطى   )٣1٣( ميالنو  الملك قسطنطين مرسوم  أصدر 
اإلمبراطوريَّة الرومانيَّة؛ بدأ سيل الحجَّاج المسيحيين من كلِّ األقطار خاصًة 
من البالد المجاورة ذات الحضارات المختلفة. ولم يكونوا فقط حجَّاًجا، بل 

بدأوا يستقرُّون في القدس خاصًة ليكونوا قريبين من األماكن المقدَّسة.
وهكذا توافد إلى القدس الكلدان واألشوريون )من العراق( واألرمن واألقباط 

سات المختلفة. سوا فيها الكنائس واألديار والمؤسَّ واألحباش. وأسَّ
لهم  يكن  ولم  األديار.  في  خاصًة  هنا  تواجدوا  )الالتين(  األوروبيون      
قبل  من  التينيَّة  كنسيَّة  سلطة  أوَّل  ست  تأسَّ بهم.  خاص  كنسي  مرجع 
ست البطريركيَّة الالتينيَّة عام 1848، على أثر قدوم  الصليبيين الفرنجة. وتأسَّ
تقليد  ذات  هي  الثالث  الفئات  هذه   .1841 عام  واألنكليكان  البروتستانت 
غربي ولكن المؤمنين المنتمين إليها هم من السكَّان المحلِّيين من أعضاء 

الطوائف المذكورة أعاله.
    وفي القرن الماضي توافد أيًضا إلى البالد الروس والرومان، ولكن انحصر 

عملهم في جالياتهم. ولم يؤلِّفوا طائفة محليَّة.

الطوائف  وباقي  الكاثوليك،  الرومان  أو  الكاثوليك،  الروم  فقط  تعني  ال  »كاثوليكيَّة«  عبارة  هنا   –  1٣
يونانيَّة،  كاثوليك  كلمة  أصل  بل  ال  كاثوليك،  هم  األرثوذكس  أصالً  بل  اليوم،  مفهوم  في  الكاثوليكيَّة 

نة. وبالمعنى اآلخر الكاثوليك هم أرثوذكس، وأرثوذكس تعني هنا مستقيم الرأس وليس طائفة معيَّ

4
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القدس والوالية الدينيَّة
    لكلِّ طائفة أو كنيسة من الطوائف المذكورة أعاله، رئيس ديني ُمستقّل، 
الوالية  الرئيس  لهذا  بطريركي.  نائب  أو  مطران  أو  بطريرك  لقب  ويحمل 
حسب  كنيسته،  أو  جماعته  أو  طائفته  على  والكاملة  الُمطلقة  الدينيَّة 
أو  أفراد  كّل  الكنائس  وتشمل  جماعة.  بكلِّ  الخاصة  الكنسيَّة  القوانين 
أبناء الرعيَّة أو الطائفة، والقضاء في أمور األحوال الشخصيَّة )خاصًة الزواج 

واإلرث والتبني...(.
والمطران  البطريرك  ولكن  واجتماعي.  ديني  طابع  ذات  الوالية  هذه      
الديني واالجتماعي وحتى  الروحي ومرجعها  وأباها  الطائفة،  ُيعتبر رئيس 
الكنائس  ورؤساء  البطاركة  تمتَّع  الواسع.  العام  بالمعنى  السياسي 
المسيحيَّة بهذه الوالية الدينيَّة والشؤون السياسيَّة في العهد العربي وخاصًة 
بة،  الُمتشعِّ الوالية  هذه  ُتثبِّت  وثائق  صدرت  وقد  العثماني.  الحكم  إبَّان 
منها العهدة العمريَّة والفرمانات العثمانيَّة، ومنها فرمانات تثبيت انتخاب 
الحقوق  من  مجموعة  تألَّفت  وهكذا  المدنيَّة.  السلطة  قبل  من  البطاركة 
كوو  الستاتوس  نظام  ومنها  كنيسة.  أو  طائفة  بكلِّ  الخاصة  واالمتيازات 
األماكن  في  والكنائس  الطوائف  تواجد  م  ُينظِّ الذي   )1852(  status quo

المقدَّسة خاصًة المشتركة منها.
    في العهدة العمريَّة يعطى العهد والميثاق للبطرك صفرونيوس وكأنَّه 
الوالي الديني، على الفئات المتواجدة في القدس: الكرج – الحبش والذين 
يأتون للزيارة من اإلفرنج والقبط والسر                      يان واألرمن والنساطرة 

واليعاقبة والموارنة، تابعين للبطرك... 

القدس والسيادة الوطنيَّة
    تعلَّم المسيحيون على مرِّ العصور وبعد زوال اإلمبراطوريَّة البيزنطيَّة، 
لقيصر  ما  أعطوا  قال:  إذ  المجد،  له  المسيح  السيِّد  إياهم  نها  لقَّ أمثولة 
ُمترابًطا مع مجتمعهم وفي  المسيحيون جزًء  لله. فأصبح  لله  لقيصر وما 
في  العربي،  الحكم  تحت  القائمة:  المدنيَّة  السلطة  إشراف  تحت  خدمته، 
النزاع  عقود  وُثمَّ  االنتداب  المعاصرة:  العهود  في  العثمانيَّة  اإلمبراطوريَّة 

العربي الفلسطيني – واإلسرائيلي اليهودي في هذه المنطقة.
في  القدس،  مدينة  تاريخ  في  الة  فعَّ المسيحيون مساهمة  وقد ساهم      
سات  كلِّ هذه الحقبات التي ذكرناها. ولهم فيها األماكن المقدَّسة والمؤسَّ

المختلفة. وكانوا خاضعين للسلطة المدنيَّة القائمة.
الدينيَّة،  الوالية  القدس، متميِّزة عن  الوطنيَّة على  أّما مشكلة السيادة      
فهي جديدة ونشأت مع الصراع العربي الفلسطيني اإلسرائيلي، ولم تكن 
موضوع نزاع أو إشكال في السابق. المشكلة قائمة اليوم ألنَّنا نرى شعَبين 

يتنازعان الوالية الدينيَّة والوطنيَّة والقوميَّة على مدينة واحدة.
 Cuius Regio :ينطبق على هذا الواقع على المثل الالتيني المشهور وهو
السلطة  كانت  فقد  أسيادهم.  دين  على  القوم  وبالعربيَّة:   ،eius Religio
المقدَّسة عامة، ولكن مع  المقدَّسة واألرض  المدينة  المدنيَّة واحدة على 
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تواجد رعايا ومواطنين من أديان مختلفة وطوائف مختلفة، وقد تواجدت 
العربي  الفتح  بعد  ثَمَّ  ومن  البيزنطيين،  عهد  على  الدينيَّة  الفئات  هذه 
اإلسالمي. وهذا ما نراه في العهدة العمرانيَّة )كما ذكرنا أعاله(. فكان الوالة 
نون الوالية الوطنيَّة والقوميَّة والسياسيَّة في المدينة. لكن رعاياهم كانوا  يؤمِّ

من مختلف الطوائف والِمَلل )وحتى القوميَّات( ولهم رئاساتهم الدينيَّة.
    أبرَز وأفرَز الصراع العربي الفلسطيني – اإلسرائيلي هذه االزدواجيَّة التي 
من  الوطنيَّة  والسيادة  جهة  من  الدينيَّة  الوالية  ندوتنا:  في  بصددها  نحن 

األخرى. وبرز السؤال: أي دين؟ وأية والية؟ وأية قوميَّة؟

نظريَّات حول القدس
1- النظريَّة األولى: نظريَّة تدويل القدس، وهذه نظريَّة األمم المتحدة. ولوقٍت 
محدوٍد نظريَّة الفاتيكان. تعني هذه النظريَّة فقدان الوالية الدينيَّة والسيادة 

الوطنيَّة سواء بسواء.
2- نظريَّة اليهود: القدس عاصمة إسرائيل الموحَّدة إلى األبد. وهذا ما أعلنته 
يًة المجتمع الُدَولي والمجتمع  إسرائيل من جانب واحد )عام 1980(  متحدِّ

العربي وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
مسلمين  الفلسطينيين  ولجميع  فلسطين، دولة  عاصمة  3-القدس 
موضوع  وهذا  فصائلها،  بكلِّ  الفلسطينيَّة  الثورة  شعار  هذا  ومسيحيين. 
الُمطالبة الثابتة والُمتكرِّرة. المسيحي ال يحتاج إلى تأكيد خاص بهذا المعنى، 
ألنَّه يشعر أنَّه فلسطيني مثل إخوته الفلسطينيين، وله ما لهم من حقوق 
وعليه ما عليهم من واجبات. أو باألحرى هو ُيجاهد مع إخوته الفلسطينيين 

كفلسطيني مثلهم ويبذل الغالي والثمين في سبيل القدس.
السلطة  أنَّ  يعتقد  اآلن  لكنه  التدويل.  سابًقا  موقفه  كان  4-الفاتيكان: 
حّل  إيجاد  هو  واقتراحه  المباشرة.  المرجعيَّة  هي  الوطنيَّة  الفلسطينيَّة 
شعبان  وهي  أال  متالزمًة:  متداخلًة  أوضاًعا  االعتبار  بعين  يأخذ  محلي 
الفلسطيني  )الشعب  واحدة  مدينة  وفي  واحدة  أرض  على  ا  حاليًّ قائمان 
والشعب اليهودي(، ديانات ثالثة لها حدودها ومقدَّساتها وتراثاتها وعماراتها 

ساتها وشعبها وقومها )اليهوديَّة والمسيحيَّة واإلسالم(. ومؤسَّ
مالحظة: العالقات التي قامت مؤخًَّرا بين الفاتيكان وإسرائيل لم تتعرَّض 
الفلسطينيين  قضيَّة  من  الفاتيكان  موقف  ُتغيِّر  ولم  كما  القدس.  لقضيَّة 
عموًما والقدس خاصًة. الفاتيكان يحترم الشعوب المتواجدة في القدس وفي 
المنطقة. وهو إلى جانب حق الفلسطينيين في المدينة المقدَّسة. وإذا دافع 
الفاتيكان عن حقوق الكاثوليك في الديار المقدَّسة، فألنَّ له عالقة مباشرة مع 
الكاثوليك، وهو المرجع لهم. ولكنه ُيدافع من خالل ذلك عن حقوق جميع 
د القاتيكان  المسيحيين، ال بل عن الحقوق المكتسبة إطالًقا للجميع. ُيشدِّ
على حقوق السيادة الوطنيَّة بنوع متكافئ بين اليهود والفلسطينيين. وإنَّني 
أعتبر أنَّ الفاتيكان هو خير شريك للفلسطينيين، مسيحيين ومسلمين. هذا 

هو موقف الفاتكان الثابت.
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    هذا الحّل المحلي، الديني والقومي والوطني، يحتاج في نظر الفاتيكان 
وفي نظر المسيحيين عموًما، والكاثوليك خصوًصا، إلى ضمانات ُدَوليَّة، من 
جهة ألجل تدعيم هذا الحّل وهذه االتفاقيات التي يمكن أن تقوم. ومن جهة 
القدس من منطق وجود  العالم المسيحي بأسره له حقوق في  أخرى ألنَّ 
جذور المسيحيَّة جمعاء في القدس أم الكنائس. واألمر عينه هو صحيح عن 

المسلمين في كلِّ العالم وعن اليهود وكذلك...
5- موقفنا الفلسطيني   

    إنَّ موقفنا الفلسطيني يصبُّ في هذا التوجُّه. وإنَّه لعمري موقف سليم، 
الوطنيَّة،  والسيادة  والسلطة  الدينيَّة  الوالية  في  المحليَّة  حقوقنا  على  يؤكِّد 
مسلمين ومسيحيين، وعلى حقوق اآلخرين. وهو حّل مقبول لدى الغرب، 
ويمكننا أن نسوِّقه بنجاح كبير في الغرب المسيحي الذي نحن بحاجة إليه 

وإلى تعاطفه مع قضيتنا.
كَّدنا حقوقنا ونفينا حقوق اآلخرين. وال ُيفيُد شيًئا إذا      وال يفيدنا شيًئا، إذا أ
تعاظمت العناصر المتطرِّفة بين صفوفنا. فهناك فرق وشتان الفرق، بين 
ب والتطرُّف، وبين الموقف الواضح الكريم، الذي ال ُيفرِّط بالحقوق،  التعصُّ

بل ُيدافع عنها بعزم وعناد وكرامة.
    وفي ظنِّي أنَّ الموقف المسيحي الفلسطيني الُمتميِّز هو دعم للموقف 
اإلسالمي الفلسطيني. وهذا واجب علينا كمسيحيين فلسطينيين، بسبب 

قربنا من المسيحيين الغربيين، ونحن مستعدون للقيام به بكّل قوانا.
وقد عبَّر رؤساء الطوائف المسيحيَّة كلُّهم عن موقفهم الموحَّد تجاه القدس 

في وثيقٍة مشتَركٍة بتاريخ 1994/11/2٣. 
    

خاتمة
    إنَّ هذا الموقف الفلسطيني المسيحي اإلسالمي، الُمتَّزِن والُمعتِدل، هو 
الدينيَّة والسيادة  الوالية  القدس بين  الحقيقي على عنوان ندوتنا:  الجواب 
الديني  للطابع  بُدَّ  وال  الدينيَّة.  الوالية  يضمن  الموقف  هذا  إنَّ  الوطنيَّة. 
ز القدس في كلِّ عصورها، أن يكون الطابع األساسي فيها.  الالهوتي الذي ميَّ
ًزا، ال عند البيزنطيين وال  ا مميَّ ا مدنيًّ فالقدس لم تكتِسب أبًدا طابًعا سياسيًّ

عند اإلسالم وال عند األتراك، إالَّ لمدة قصيرة على عهد الفرنجة الصليبيين.
    كما ال بُدَّ وأن تتضافر جهودنا مسلمين ومسيحيين فلسطينيين وتكون 
مًعا  والمسيحيَّة  اإلسالميَّة  الجهات  أصدرت  ولربما  ثابتة.  موحَّدة  مواقفنا 
وثيقة مشتركة حول القدس، خاصًة لمجابهة الدعاية القوميَّة التي سيقوم 
داود.وهكذا  قدس  سنة  آآلف  ثالثة  بيوبيل  االحتفال  بمناسبة  اليهود  بها 
رساًل  كلُّنا  ولنكن  الحبيبة.  قدسنا  قضيَّة  خدمة  في  جهودنا  كلَّ  فلنُصبَّ 
للقدس. رسل قضيَّة القدس. رسل مستقبل القدس. ُمعلنين للمأل أنَّ ال 

سالم للعالم بدون القدس. وأنَّ سالم العالم من سالم القدس.
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الفصل الثالث
سة ة الروم الملكيين الكاثوليك في األرض المقدَّ بطريركيَّ
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مقدمة
    إنَّ طرح سؤال الُهوية هو عالمة عافية وأزمة. إنَّ في طرح السؤال أوجًها 
المتقادم،  إنَّه واقع كنيستنا  اليوم:  ابنة  اليوم  أزمة  إيجابيَّة وسلبيَّة. ليست 
للكنيسة  وبالنسبة  األرثوذكسيَّة  الكنيسة  تجاه  لذاتها  تحدٍّ  عالمة  فهي 
التوعية  الثاني وعمل  الفاتيكاني  المجمع  أنَّ  ال شكَّ  الكاثوليكيَّة.  الرومانيَّة 
قه البطريرك مكسيموس الرابع وأساقفته والوثيقَتين المجمعيَتين  الذي حقَّ
حول الحركة المسكونيَّة والكنائس الشرقيَّة الكاثوليكيَّة قد ساعدت كلّها في 
ة مع تطور الحركة  تخطي بعض هذه األزمة. ولكنَّها من جهة أخرى تزداد حدَّ
المسكونيَّة وعناصر أُخرى سنأتي على ذكرها. ولذا بات من الضرورة الُملِحَّة 

معالجة هذه األزمة على أعلى المستويات في بطريركيتنا.
    قد كتبت هذه العجالة لكي تلقى في مؤتمر كنيسة الروم الكاثوليك العام، 

الذي لم تحالفه الظروف لكي يرى النور.
 نوقشت أفكار هذه المحاضرة في حلقات الهوتية في القدس.

 لم أضع المصادر، إنَّما ورد أهمها في َمتن النص. 
 ُتقسم المحاضرة إلى خمسة أجزاء: 1 - شرح العنوان، ۲ - أزمة الُهوية، ۳ 
- اتحاد القرنَين السابع والثامن عشر، 4 - تحليل هذه الوحدة، 5 – دعوتنا. 

شرح العنوان
ة: إنَّ كنيستنا جماعة ذات طابع بطريركي. هذا يعني  1- كنيسة وبطريركيَّ
أصالة تقليدنا الشرقي األرثوذكسي. وال بُدَّ أْن نأخذ هذه التسمية مأخذ الجّد، 
فنحن كنيسة وليس مجرد جماعة. وال بُدَّ أن ينعكس ذلك على عالقاتنا مع 
الكنائس.  باقي  ومع  الكاثوليكيَّة  الرومانيَّة  والكنيسة  األرثوذكسيَّة  الكنيسة 
من  بُدَّ  ال  كما  الكنائس،  لباقي  أخت  كنيسة  كبطريركيَّة،  نتصرف  أن  يجب 

تشريف الُبنَية البطريركيَّة - السينودسيَّة في كنيستنا.
2- الروم: في اللغات األجنبيَّة ُتترجم بيوناني. العبارة يوناني تربطنا بالتقليد 
العبارة روم، تجعلنا  باآلباء والتاريخ.  البيزنطي واليوناني، لغة وحضارة، كما 
نتحاشى الغلو في اإلغريقيَّة والهلينيَّة والبيزنطنيَّة. فنحن سكان اإلمبراطوريَّة 
اليونانيَّة  اللغة  تحكى  كانت  المنطقة حيث  في  القديمة  الشرقيَّة  الرومانيَّة 
بإخوتنا  أنطاكية ويصلنا  يونانًا. هذا يضعنا في قلب كنيسة  القوم  ولم يكن 
عبارة  ل  نفضِّ بالطبع  العربي.  العالم  في  الجماعات  وكل  والموارنة  السريان 

روم. فهو اسمنا منذ القدم.

  14- ألقيت في مؤتمر الروم الملكيين الكاثوليك في القدس سنة ۱۹۸۸.

ُهوية كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك114
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3- الملكيون: هذه العبارة هي صلتنا إلى العالم العربي وإلى الكنائس غير 
بواجب  وتذكرنا  محيطنا،  في  دنا  ُتجسِّ عبارة  إنَّها  اإلسالم.  وإلى  الخلقدونيَّة 
المصالحة مع الذين أطلقوا علينا هذا اإلسم، خاصة مع الكنائس السريانيَّة 

واألرمنيَّة والقبطيَّة.
4- كاثوليك: إنَّها العبارة التي ُتشير إلى شركتنا مع كنيسة روما الكاثوليكيَّة. 
في  الكثلكة  عالمة  بأنَّنا  يذكرنا  كما  اإليمان.  قانون  في  الكنيسة  لقب  هذا 

الكنيسة الرومانيَّة.
    قد اختصر المطران إدلبي خصائص اسمنا وبطريركيتنا فقال: » نحن 
عرب ال مسلمون. شرقيون ال أرثوذكس. كاثوليك ال التين. هذه هي فرادتنا 
كتاب  في  الشرق  في  كمسيحيين  دعوتنا  مقاله:  )راجع  األوجه«.  المثلَّثلة 

صوت كنيسة الشرق ، ص 40 ، بالفرنسية(.

أزمة ُهوية
ًة لألسباب التالية:      إنَّ كنيستنا في أزمة ُهوية، تزداد حدَّ

األرثوذكسيَّة  والكنيسة  روما  بين  خصوًصا  المسكونيَّة،  الحركة  تطوُّر   -1
وخاصة اسطنبول، وخاصًة الحوار الالهوتي منذ عام ۱۹۸۰.

2- كنيستنا أغفلت استغالل الحصيلة الالهوتيَّة والمسكونيَّة إبَّان المجمع 
الفاتيكاني الثاني.

المسكونيَّة  حول  المجمعيَتين  الوثيقَتين  استغالل  أغفلت  كنيستنا   -٣
والكنائس الشرقيَّة الكاثوليكيَّة. فلم تستفد منها ال في عالقتها مع كنيسة 
روما، ال مع الكنيسة الالتينيَّة في الشرق، ال في أوروبا، ال في بالد اإلغتراب، وال 

حتى في كنيستنا نفسها.
4- عالقاتنا مع الكنيسة األرثوذكسيَّة فيها عقدة وتلبُّك. 

ديَّة الكنائس األرثوذكسيَّة المستقلة تجعل عالقتنا معها أصعب  5-  إنَّ تعدُّ
والعرقيَّة  التاريخيَّة  والعالقات  المسكونيَّة،  العقليَّة  اختالف  بسبب  وأدق 
معنا... هكذا مثاًل كنيسة أنطاكية عربيَّة، بينما كنيستا اإلسكندريَّة والقدس 
موقف  حتى  آخر.  موقف  لها  المهجر  في  األرثوذكسيَّة  الكنيسة  يونانيَتان. 

كنيسة أنطاكية األرثوذكسيَّة يتأثَّر بموقف باقي الكنائس األرثوذكسيَّة. 
6- جْهُلنا لتراثنا الخاص بنا )حتى عند الكهنة واألساقفة...( عنصر هام في 

األزمة. 
۷- انفتاحنا على الغرب المسيحي، ثقافتنا الالهوتيَّة والطقسيَّة والقانونيَّة 

هي غربية، وهذا ما يزيد في جْهلنا ال بَل في تنكُّرنا لتراثِنا وُهويتنا .
۸-  كثيرون من رعايانا وكهنتنا وربما أساقفتنا يعتقدون أنَّ تراثنا الشرقي 
غير قابل التجديد والتطوير. فهو ليس أداة طيِّعة للتجديد الليترجي والروحي 
والراعوي... من هنا تجربة البحث عن بديل له في عناصر غربيَّة التينيَّة أو 

مارونيَّة.
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۹- نحن في غربة تجاه تراثنا، بسبب الَجْهل ومركَّب اإلحتقار والحياء منه.
ة أزمة الُهوية الشعور بأنَّ كنيستنا كنيسة »إلى وقت«. هذا ما  10- يزيد ِحدَّ
عبَّرت عنه وثيقة المجمع الفاتيكاني الثاني عن الكنائس الشرقيَّة )رقم ۳۰(: 
»إنَّ هذه الترتيبات القانونيَّة قد اتخذت بالنظر إلى الظروف الراهنة. وذلك 

إلى أن تتَّحد الكنيسة الكاثوليكيَّة والكنائس الشرقيَّة في كمال الشركة«.
إنَّ كنيستنا بهذا المعنى ولهذا السبب، ليست ُمستقرَّة. إنَّها في قلق اآلخر: 
هذا  إنَّ  شركته.  في  لتبقى  والالتيني  معه،  الشركة  لتستعيد  األرثوذكسي 
هذا  يوم.  بعد  يوًما  وازداد  وشعًبا،  كليروًسا  إ شعبنا  عند  تقوَّى  الشعور 
أن  نعتبر  أن  يمكننا  المعنى  بهذا  كنيستنا.  في  الُهوية  أزمة  في  يتسبَّب  ما 
عن  باالنفصال  نرضى  أن  يمكننا  فال  مسكونيَّة:  عافية  دليل  الُهوية  أزمة 
األرثوذكسيَّة ونريد استعادة الشركة معها، ونساعدها الستعادة الوحدة مع 
الذي  األوَّل  الدافع  الكنسي هو  القلق  إنَّ هذا  الالتينيَّة.  الرومانيَّة  الكنيسة 

حدا بالمطران الياس زغبي أن يكتب كتابه المعروف »كلنا منشقُّون«؟.
۱۱- الدراسات التاريخيَّة الحديثة التي قام بها ملكيون وسواهم، قد كشفت 
عن نواحي سلبيَّة في حركة شركتنا مع روما. وهي أيًضا من أسباب أزمتنا .
كليروًسا وشعًبا، يأخذ أشكااًل  ۱2- النقد الذاتي المتزايد في صفوف كنيستنا إ
كنسي،  بنَّاء،  ذاتي  نقد  إلى  بحاجة  نحن  ُهويتنا.  في ضياع  يزيد  مما  ًة،  سلبيَّ
متفائل. ال يجوز أن يثبط التاريخ عزائمنا، ويجعلنا ننظر إلى الوراء. بالعكس 
توبة  إلى  بحاجة  إنَّنا  المستقبل.  مسيرة  على  وعًيا  كثر  أ يجعلنا  أن  بُدَّ  ال 
التخاذل. قد قال تشرشل: »إذا      أو  الوراء  إلى  العودة  إلى  )مطانويا(، وليس 

انتصب الحاضر قاضًيا على الماضي، فالمستقبل ضائع«. 
)هناك عوامل أُخرى في أصل هذه األزمة، أستقيها من محاضرة البطريرك 

ال وحدة«(.  مكسيموس الرابع بعنوان »دعوتنا كعمَّ
۱۳- بعض أسباب أزمتنا تأتي من موقف إخوتنا الالتين: الجهل، عدم الثقة، 
الحذر، سوء التفاهم ، ندُمهم أنَّهم قبلونا في شركتهم مع بقائنا شرقيين. هم 

يعملون متجاهلين وجودنا. 
الجهل  ا:  ِمنَّ األرثوذكس  إخوتنا  في موقف  تكُمن  األزمة  أسباب  بعض   -14
بنا، بتاريخنا، تزويره، نحن جواسيس، عمالء، ذئاب، أداة غير واعية للتسلُّط 
الغربي على الشرق. إنَّ األرثوذكس مجروحون ثائرون ضد تسرُّعنا في إقامة 

ب لكلِّ مغباتها.  الشركة مع الغرب دون تحسُّ
ضد  يقفون  الغرب  في  المسكونيَّة  الحركة  وأرباب  الُمستشرقون   -15
للوحدة  صالحة  غير  أمثلة  يعتبرونها  هم  »أونيا«.  ويعتبرونها  »وحدتنا« 

كتنا مع روما إخفاق. الحقيقيَّة. إنَّ شرا
إخوتنا  عن  ونبتعد  تراثنا  فنخون  الُمفرطة،  الليتنة  إلى  نميل  إنَّنا   -16

األرثوذكس .
۱۷- قلَّة عددنا هو عنصر في أزمتنا.

18- فقرنا الروحي، الالهوتي والفكري... قد بدأ هذا الفقر متفاقًما بعد غياب 
البطريرك مكسيموس الرابع.
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    أخيًراً يظهر من هذا التحليل أن أزمة الُهوية ظاهرة في مختلف قطاعات حياة 
التراث،  معنى  المسكوني،  العمل  الرعويات،  الالهوت،  الليترجيا،  في:  كنيستنا 
عالقاتنا مع األرثوذكس، مع الكنيسة الرومانيَّة، مستوى التاريخ ، وفي تربية شعبنا 

وكهنتنا...

اتحاد القرنَين السابع والثامن عشر
إلقاء بعض األضواء على حركة  الُهوية في كنيستنا، من  بُدَّ ألجل َفهم أزمة      ال 

استعادة الشركة مع روما في أواخر القرن السابع عشر وأوائل الثامن عشر.

ة التاريخيَّة انفتاحة الكنيسة األنطاكيَّ
أرثوذكس  المشترك )روم  بانفتاحتها وتاريخنا  األنطاكيَّة معروفة  الكنيسة  إنَّ      
موجز،  باختصار  إدلبي،  المطران  يَصُف  ذلك.  على  شاهد  قرون  منذ  وكاثوليك( 
في  األرثوذكسيَّة  »إنَّ  وكاثوليكيَّة(:  أرثوذكسيَّة  )روميَّة  الملكيَّة  الكنيسة  انفتاحة 
المدعو  الِشقاق  إنَّ  روما«.  مع  الهليني  النزاع  وراء  أبًداً  تنجرَّ  لم  اإلسالم،  أرض 
ا. لم يدخل بالدنا إالَّ  »الشرقي« لم يكن في الواقع إالَّ ِشقاًقا بيزنطًيا، يونانًيا، هلينيًّ
من خالل اإلكليروس الكبار، وهم في أغلبيتهم يونان أو من أصل يوناني، وعلى كل 
أرثوذكسيته  على  أميًناً  بقي  فقد  الشعب  أّما  ة.  القسطنطينيَّ هيمنة  تحت  حال 
ردًحا  روما  مع  العالقات  انفصمت  لقد  ببساطة.  اإلثنين  بين  جامًعا  الكاثوليكيَّة، 
من الزمن ألسباٍب سياسيَّة، وما عتمت أن عادت هذه العالقات، على أثر قدوم 
العربي جسٌم غريٌب. هذا  الشرق  اإلنِشقاق في  إنَّ  البالد.  إلى  الغربيين  الُمرسلين 
ما نراه بطريقة أجلى في تاريخ باقي الكنائس الشرقيَّة. )مقال إدلبي المذكور أعاله:     
دعوتنا كمسيحيين شرقيين في مجموعة صوت كنيسة المشرق، ص 1٣ - 14(.  

اً ألقوال المطران إدلبي في كتاب األب جوزيف حجَّار  ا علميًّ     نجُد تأييًدا تاريخيًّ
الموثَّق بعنوان »المسيحيون المتَّحدون في الشرق«. ُيظِهُر الكتاب دور التحكيم 
الذي لعبته الكنيسة الملكيَّة في البطريركيات الملكيَّة الثالث في أنطاكية واإلسكندريَّة 
وأورشليم. يقول: »لقد أُسند ألى هذه البطريركيات دور معادلة ووساطة أو تحكيم، 
ألسباب تاريخيَّة وانسجاًما مع تقليٍد عريٍق. فإنَّ حاجز اإلسالم والحمالت الصليبيَّة 
دفعت بهذه الكنائس على طريق الوصال والوساطة، مع كونها في العالم العربي، 
فقد بقيت متَّصلة اتصااًل وثيًقا بيزنطيًّة.« )الكتاب المذكور، ص 144(. ويتابع: »لقد 
وعت الكنيسة الملكيَّة الجديدة منذ مطلع الفتح اإلسالمي وفي القرن األول الذي 
تاله، بأنَّها الِصلة بين العالم اإلسالمي العربي والعالم البيزنطي والالتيني. في الواقع 
فإنَّ ارتباطها بموقعها الطبيعي، الجغرافي واإلنساني وغالبيته مسلمة، لم يفصلها 
البيزنطي والالتيني. وذلك متأٍت من كونها  عن المسيحيَّة الشاملة في العالَمين 
»روميَّة« أصيلة، مما حدا بها أن تواصل عالقاتها بالكنائس الكاثوليكيَّة الجامعة في 
ذلك الوقت. فإنَّ الحدود االصطناعية المتغيِّرة، التي أقامتها الحروب والمواجهات 
الملكيَّة  البطريركيات  المسيحيين والمسلمين، لم تقم حاجًزا بين  المتكرِّرة بين 
وبطريركيَتي روما القديمة )روما( وروما الجديدة )القسطنطينية(، فقد استمرت 
دت في الَمجامع  المراسالت الَمجمعيَّة والذكرانيات في ذبتيخا القداس اإللهي وتوطَّ
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تلك  في  والنظاميَّة  الالهوتيَّة  القضايا  في  للنظر  عقدت  التي  المسكونيَّة 
العصور« )الكتاب المذكور ص86(.

م بعَض أمثلٍة من التاريخ الكنسي؛      ُيورِد األب جوزف حجار تأييًدا لِما تقدَّ
البطريركَين فوتيوس  الِشقاق على عهد  وأزمة  األيقونات،  أزمة حرب  منها 
كملت البطريركيات الملكيَّة رسالتها الخاصة نظًرا لما  وكيروالريوس. فقد أ
تتمتَّع به من حرمة أصلها الرسولي وبالرغم من وضعها الضعيف في العالم 

اإلسالمي )الكتاب المذكور ص 115(.
    ال يمكننا أن نغفل دور الوسيط الذي لعبه البطريرك األنطاكي الملكي 
بطرس الثالث في النزاع بين البطريرك ميشال كيروالريوس وموفد البابا الون 
ا  المسيحيَّة ولعب دوًرا مسكونيًّ الوحدة  التاسع. وقد دعي بطرس رسول 

رائًدا )الكتاب المذكور ص 115(.
    يكفي أن نذكر بعض مقاطع من رسالته التي أرسل بها إلى البطريرك 
كيروالروس جوابًا على رسالة البطريرك بشأن نزاعه مع الالتين. يقول »إنَّ 
هؤالء الالتين هم مع ذلك إخوتنا... إنَّني أركع أمامك واستحلفك أن تخفِّف 
كبر واعتدااًل في أمور ال تسيء إلى  بعض الشيء من قسوتك. أظهر مرونًة أ
ر أال تزيد الخرق وأنت تريد أن ترفع الصدع. انتبه... أال تدري  مجد هللا. وأحذِّ
أنَّ هذا االنفصال الطويل، وأنَّ هذا النزاع مع هذا الكرسي الرسولي الكبير، 
ت بنا والتي ال  األول بين الكل، هو الذي تسبَّب في الويالت الكثيرة التي ألمَّ

تزال آثارها بادية في العالم كلِّه؟ )الكتاب المذكور ص 116(.
األنطاكيَّة  الملكيَّة  البطريركيَّة  طابع  بقي  المنفتح  الموقف  هذا  إنَّ      
خاصًة فيما بعد: على عهد الحمالت الصليبيَّة، في مجمَعي ليون وفلورنسا 
اإلتحاديَين، وحتى القرن السادس عشر قبيل قيام الحركة الوحدويَّة الكبرى 
البطريركيَّة  إلى قيام سلطَتين بطريركيَتين، وإلى االنقسام داخل  أدَّت  التي 
القرن  من  بَمثل  نكتفي  الروماني.  الكرسي  مع  منها  جزء  باتحاد  األنطاكيَّة 
كيم الخامس  السادس عشر حيث نقرأ في منشور بطريركي للبطريرك يوا
وجَّهه إلى مؤمنيه يطلُب منهم فيه أن يمتنعوا عن االفتراء على البابا وعن 
نعت الالتين بالهراطقة. إنَّ هذه الوقفة المنفتحة على الشرق والغرب مًعا 
بقيت واقع الكنيسة األنطاكيَّة حوالي قرن، وحتى أواخر القرن السابع عشر 

)راجع كتاب حّجار المذكور ص ۲۰۲ والصفحات 1، 4، ۱۹۲، ۲۰۰(.
    ال بُدَّ من اإلشارة إلى أنَّ هذه الوقفة الخاصة بالبطريركيَّة األنطاكيَّة، هي 
في  الوحدويَّة  الحركة  جزئي(  نجاح  )ولو  ونجاح  قيام  في  التاريخي  األساس 
التاريخيَّة  الثامن عشر. هذه اإلنارة  القرن  القرن السابع عشر وأوائل  أواخر 

ة جًدا في معالجة أزمة كنيستنا. مهمَّ

ظروف مختلفة
    ال بُدَّ لفهم حركة الوحدة عام ۱۷۲4 من اعتبار الظروف المختلفة التاريخيَّة 

والراعويَّة والسياسيَّة والقوميَّة التي رافقت هذه الحركة.
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1- إنَّ اتحاد عام 1724 من قبل األرثوذكس الملكيين لم يكن يهدف إطالًقا 
آبائنا  بِودِّ  إدلبي: »كان  المطران  يؤكِّد  األرثوذكسيَّة. هكذا  الكنيسة  تقسيم 
أن تحقِّق كل كنيستنا الوحدة مع روما، وحدة شركة كما كانت عليه قبل 
االنفصال. إذا كنَّا لم ننجح في ذلك، وإذا كانت فقط فئة استعادت الوحدة، 
كنيسة  )صوت  الوحدة«  حركة  نيَّة  حسن  في  للطعن  سبًبا  ذلك  فليس 

الشرق، ص ٣4(.
ر في البطريركيَّة األنطاكيَّة منذ أواسط القرن  ۲- إنَّ حركة الوحدة كانت تتخمَّ
السابع عشر. إذن لم تكن هذه الحركة حيلًة أو تخاذاًل )أيًضا ص ۳۷(. هذه 
البلمند  دير  رهبان  في  تتمثَّل  كانت  الصافية  األصيلة  الكاثوليكيَّة  الحركة 
)أصبحوا بعد ذلك الرهبان الشويريين(، وفي المطران أفتيميوس الصيفي 
س رهبانية دير  مطران صيدا، هذا الموحِّد النبيل )حّجار، ص 241(، الذي أسَّ

المخلص المرسلة لتكون في خدمة الوحدة.
نًة شجَّعت حركة الوحدة، منها: الظروف المأساويَّة التي  ٣- إنَّ ظروًفا معيَّ
الرعاة،  ِقبل  الرعيَّة من  إهمال  العثماني،  الحكم  تحت  المسيحيون  عاشها 

الرغبة في تقوية موقف المسيحيين، وحماية األقليَّة الضعيفة. 
4- الوحدة مع روما كانت مطلًبا ضميريًّا قويًّا: لم يكن الشعب يجُد سبًبا 
ومبرًِّرا في استمرار االنفصال. قد كتب المطران أفتيميوس الصيفي كتاب: 
الكنيسَتين  بين  األساسي  الوفاق  على  ُيبرهن  لكي  الالمعة«  »الداللة 
موقف  على  األدلَّة  السابقة  الفقرة  في  منا  قدَّ وقد  هذا  والغربيَّة.  الشرقيَّة 
تكن هناك  فلم  والقسطنطينيَّة.  روما  بين  الِخالف  ِحيال  المنفتح  أنطاكية 
خالفات، أو جداالت كنسيَّة أو سياسيَّة. وبالعكس فقد جرت محاوالت كثيرة 
الستعادة العالقات والوحدة والشركة. هكذا فإنَّ أرضيَّة الكنيسة األنطاكيَّة 
البطاركة  ذلك  شمل  وقد  الوحدة،  الستعادة  تهيئة  أجمل  مهيَّئة  كانت 
ا سهاًل، وقد القوا  واألساقفة والشعب... بحيث أنَّ عمل المرسلين كان نسبيًّ

أفضل الترحيب لدى الجميع.
األنطاكيَّة  البطريركيَّة  في  الوحدة  مفهوم  راهب:  هللا  عبد  األب  )راجع 

ة من الكتاب(.  ة... في أماكن عدَّ األرثوذكسيَّ
5- إن إخفاق الوحدة النسبي، متأٍت من أسباب خارجيَّة، وال عالقة لها بجوهر 
كتفي بَسرد هذه العوامل: المصالح السياسيَّة والقوميَّة لكلِّ من  الوحدة. أ
بالدهم  المتأثِّرة بمصالح  الغربيَّة  المرسلين  وتركيا. عقليَّة  فرنسا وروسيا، 
األصليَّة. الخصومة التقليديَّة يوناني - التيني، روما - القسطنطينيَّة، مناطق 
الفكر  المنفتحة على  أنطاكية  بطريركيَّة  بينهما، خاصًة في  المتنازعة  النفوذ 
العربي وهي عربيَّة وقوميَّة. الصراع بين النفوذ الهليني في أنطاكية والفكرة 
القوميَّة العربيَّة أو المحليَّة المستقلَّة. أضف إلى ذلك الخالفات )النسبيَّة( 
بين مؤيِّدي الوحدة أنفسهم حلبيُّون وشوام... كلُّ هذه األمور أفسدت على 
حركة الوحدة أصالتها، وإجماعها وصفاءها. هذه العوامل جعلت من الوحدة 
كما نَعَتها األب جوزيف حّجار في كتابه المذكور )ص 24٣ وصفحات أخرى(: 



68

الخطوة  رع، وغير مناسب... هكذا فإنَّ  »أنَّها وحدة ذات طابع سريع، متسِّ
ت بعكس تصوُّرات الدبلوماسيَّة  الحاسمة في الوحدة )انتخاب 1724( قد تمَّ
بين  اإلنقسام  أنَّ  كما  الشرق.  في  للكثلكة  التقليديَّة  المحامية  الفرنسيَّة، 
األساقفة الكاثوليك زاد في حراجة الموقف. هذا كلُّه جعل الوحدة الملكيَّة 

مع روما تولُد في الغموض...
ا، ال تزال  6- إنَّ هذا الغموض تسبَّب في موقف كنسي مأساوي حرج جدًّ
الشركة مع روما. ذلك أن  مفاعيله ظاهرة بعد ثالثمئة سنة من استعادة 
الملكيين كانوا يريدون وحدة مع روما على ِغرار عالقات البطريركيَّة مع روما 

ِعبر التاريخ )كما أوضحناه أعاله(.
أما في روما وفي نظر المرسلين، فالوحدة كانت تعني )أونيا(، تعني خضوًعا 
بعد  الغرب  في  الشائعة  الكنسيَّة  الفكرة  شاكلة  على  تبعيَّة  ا،  كليًّ أو  جزئًيا 
 )  )Ultramontainsالمتطرفين البابويين  الالهوتيين  وعند  ترانت  مجمع 
)المترجم  بللرمينوس  للكردينال  المسيحي  التعليم  كتاب  عنها  عبَّر  كما 
إلى العربيَّة آنذاك(. إنَّ هذا المفهوم الكنسي الالتيني من الوحدة باإلضافة 
إلى العناصر والعوامل األخرى التي أشرنا إليها، جعلت من وحدة الملكيين 
األنطاكيين مع روما وحدة غير مقبولة إطالًقا من الفريق المقاوم للوحدة. 
وهذا ما جعل التئام الجراح بين الفريَقين غير ممكن، وهذا ما حجَّر المواقف 
 1724 تاريخ  جعل  ما  هذا  رجعة.  غير  إلى  الفريَقين  بين  اإلنفصال  فجعل 

تاريخ الِشقاق الحقيقي بين روما وأنطاكية.
اد الوحدة األوائل. فكلُّهم كانوا مخلِِصين  ۷ - مع ذلك ال يجوز أن نحكم على روَّ
في رغبتهم في قيام الوحدة. أفتيميوس الصيفى وكيرللس طاناس هما شهيدا 
الوحدة مثل مالتيوس كرمه. من عمال الوحدة أيًضا البطريرك أغناطيوس 
كيرللس  الزعيم،  الثالث  مكاريوس  كرمة،  الثاني  أفتيميوس  عطيَّة،  الثالث 
الخامس الزعيم، أثناسيوس الثالث دبّاس، وكثيرون من العلمانيين الذين 
)البلمند  الشويريين  الرهبان  من  منهم  الوحدة.  تحقيق  سبيل  في  جاهدوا 

يين و»وجهاء الشام وحلب وصيدا وطرابلس«. سابًقا( والمخلصِّ
    جاهدوا كما جاهد أوالدهم وأحفادهم مدة ثالثمئة سنة داخل الكنيسة 
الرومانيَّة لشرح معنى الكنسيات الشرقيَّة، واستقالل الكنيسة البطريركيَّة 
بالرغم من الوحدة، وإنَّ الوحدة تعني شركة وليس خضوًعا، وال تبعيَّة. وال 

تزال حتى اليوم الكنسيات هي العقبة الكبرى بين الشرق والغرب.

تحليل وحدة الملكيين
    نريد أن نفكِّر بموضوعيَّة حول هذه الشركة مع كنيسة روما األخت والتي 
صار لها حوالي ثالثمئة سنة. ال شكَّ أنَّها تنطوي على اإليجابيات والسلبيات. 
أن  نريد  أن نحكم عليها.  نريد  ال  بها، كما  والتفاخر  القصد تعظيمها  فليس 
هذه  تبقى  شيء  كلِّ  من  فبالرغم  والكنيسة.  المسيح  ضوء  على  نراها 

ا، يحتاج إلى تقييم وفداء. الشركة واقًعا كنسيًّ
    ال يجوز أن نلقي على عاتق الوحدة )المدعوة باحتقار أونيا(، كل ويالت 
الشرق والغرب.  األكبر والوحيد في سبيل وحدة  العائق  الكنيسة ونعتبرها 
االنقسام  مسؤوليَّة  نحمل  الكاثوليك،  والروم  واألرثوذكس  الالتين  كلُّنا 
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والِشقاق واالنفصال والشرذمة في الكنيسة وما يتأتى عّنها من شكوك في 
صفوف المؤمنين وفي العالم.

النواحي السلبية للوحدة
إن وحدتنا أو شركتنا مع كرسي روما لها سلبياتها وهذه أهم مظاهرها :

مت البطريركيَّة األنطاكيَّة )واإلسكندريَّة واألورشليميَّة(  1- إنَّ هذه الوحدة قسَّ
ا أضعف هذه البطريركيات . إلى سلطَتين روم أرثوذكس وروم كاثوليك. ممَّ

هذه  بين  الرسمي  الصَوري  الِشقاق  في  تسبَّبت  الوحدة  هذه  ۲-إنَّ 
بنظام منع  العمل  بدأ  التاريخ  الرومانيَّة. ومن هذا  والكنيسة  البطريركيات 
االشتراك بالقدسيات. )عام ۱۷۲۹ - ق . باشا - الجزء ۲، صفحة 247 - 259(.
فقد  األرثوذكسي،  الشرقي  تراثنا  بعض  ضياع  في  تسبَّبت  الوحدة  إنَّ   -٣
البطريركيَّة  اإلدارة  في  الكنسيات،  في  مثاًل  معرفة،  وبغير  بمعرفة  »تليتنَّا« 
من  نواٍح  بعض  في  الالهوتي،  الفكر  في  القانوني،  الحق  في  والسينودسيَّة، 
ون،  ة... )راجع كتاب المطران زغبي: كلُّنا منشقُّ الليترجيا، وفي الحياة الرهبانيَّ

الطبعة الفرنسيَّة، ص ۷۷ - ۸۰ وصفحات أخرى(.
4- أثَّرت الوحدة خاصًة في قطاع الكنسيات. فإنَّ روما بطريقة أو أُخرى، قد 
ا. لكن كنيستنا قاومت دائًما هذا المفهوم  ا رومانيًّ فرضت علينا فكًرا كنسيًّ
النقطة  الكنسيات  وستبقى  وبقيت  بالتمام.  تنجح  أن  دون  الكنسي، 
اسة في عالقات الشرق والغرب إطالًقا، وفي عالقة كنيستنا بالكنيسة  الحسَّ

الرومانيَّة.
م فإنَّ وحدتنا مع روما بدت نمًطا وحدويًّا  5- وبالتالي وبسبب كل ما تقدَّ
في  الوحدة  أصالة  بعيًدا عن  نمًطا  األرثوذكسيَّة،  الكنيسة  لدى  مقبول  غير 
المحليَّة،  والكنيسة  الشركة،  الكنيسة. فإنَّ مفاهيم  تاريخ  األوَّل من  األلف 
والكنيسة األخت، كلَّها كانت غائبة عن وحدتنا مع روما. وبالتالي فقد ظهرت 
كنيستنا أو وحدتنا مع روما وحدة تبعيَّة، وحماية، وخضوع، وبالتالي وحدة 

منتَقصة.
ا في العمل المسكوني،      السؤال: الذي يطرح نفسه والجواب عليه مهّم جدًّ
هو: كيف يمكننا في كنيستنا الملكيَّة أن نتخلَّص من رواسب هذه النواحي 
والتي  بصددها،  نحن  التي  الُهوية  أزمة  وتسبِّب  ُطِمَست  والتي  السلبيَّة، 
وطرقها  الوحدة،  معنى  حول  واألرثوذكس  بيننا  النقاش  في صلب  تتسبَّب 
ة: الوثيقة عن  وإمكانيَّة تحقيقها. )راجع بهذا المعنى عمانوئيل الن بالفرنسيَّ
الحركة المسكونيَّة بعد عشرين عاًما في مجلة ايرينيكون، 1985 ص: 450 
- 467(. في الحقيقة إنَّ هذا السؤال يهمُّ أيًضا كل عمل مسكوني وحدوي 
الكنائس  جميع  اهتمام  موضوع  يكون  أن  يجب  عليه  والجواب  حقيقي. 
الشرقيَّة والغربيَّة. فكلُّنا نحمل مًعا مسؤولية هذه الخالفات خاصًة في قطاع 

الكنسيات، ومعنى الشركة والوحد.
    إنَّنا نرى بوادر الجواب على هذا السؤال، والمبادئ األساسيَّة للحل، في 
العقليَّة الجديدة التي انبثقت بعد المجمع الفاتيكاني الثاني، والتي نضجت 
وتنضج بتطوُّر الحوارات األرثوذكسيَّة والكاثوليكيَّة خاصًة منذ عام 1980. وفي 
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هذا السبيل ال بُدَّ من تطوير مفاهيم كنسيَّة أساسيَّة مثل: الكنيسة األخت 
 )Uniformisme( ديَّة - الشركة - الوحدة. بإزاء مفاهيم مثل: التشابه - التعدُّ

- الكنيسة الخاضعة – الكنيسة - الجزء - السلطة المركزيَّة.

ة للوحدة النواحي اإليجابيَّ
مفيدة  كانت  سنة،  ثالثمئة  لمدة  روما  كنيسة  مع  وحدة  في  حياتنا  إنَّ   -1
للكنيسَتين األخَتين، األرثوذكسيَّة والرومانيَّة الكاثوليكيَّة. إنَّ هذه الشركة مع 
ا في معرفة التراث الشرقي واحترامه ومحبته. كما دفعت  روما ساهمت جدًّ
عجلة الحوار وهيأت له من خالل المعرفة وهذا االحترام وهذه المحبة. ال بل 
أن هذه الشركة هي في أساس الكثير من منجزات المجمع الفاتيكاني الثاني، 
المفاهيم  تطوُّر   - الرومانيَّة  الكوريَّة  في  - خاصًة  الرومانيَّة  الالمركزيَّة  منها: 
مثل سينودس األساقفة، السينودس، الكنيسة المحليَّة - الشركة الكنسيَّة، 
ة... هذا ما  ديَّة الليترجيَّة، التاريخيَّة والالهوتيَّة والكنسيَّ الكنيسة األخت، التعدُّ
نراه خاصًة في الوثيقَتين: الحركة المسكونيَّة والكنائس الشرقيَّة الكاثوليكيَّة. 
)راجع المجلَدين »صوت كنيسة الشرق« و »الكنيسة الملكيَّة في المجمع«، 

وكتاب المطران زغبي »كلنا منشقُّون«(.
مما  بالشكر.  مقرُّون  واثق  متواضع  فرح  سبب  يكون  أن  يجب  هذا  كلُّ 
يساعد على وضوح الرؤيا، ويعطى قوًة لمتابعة الخدمة الكنسيَّة المسكونيَّة 

الخاصة بكنيستنا.
۲ - إنَّ حياتنا في شركة مع الكنيسة الرومانيَّة لمدة ثالثمئة سنة، كانت حياة 
أخوَّة ومحبة وتعايش، كان له األثر الكبير في تغيير العقليَّة الرومانيَّة، خاصًة 
وكونها  الشرقيَّة  الكنائس  تراثات  وقيمة  واألسرار  بالطقوس،  يتعلَّق  فيما 
المنفصلين بل  األخوة  ُتعاش ليس فقط عند  وأنَّها  رسولية أصيلة. خاصًة 
هي تراثات كنائس تعيش في شركة مع الكنيسة الكاثوليكيَّة الرومانيَّة. ال 
كَّدنا أنَّه بدون شركتنا مع روما ما كانت لتصل إلى هذه اإلنفتاحة....  نغالي إذا أ
)راجع مقالي في مجلة الوحدة في اإليمان في مطلع العدد الخاص بالذكرى 
ما  إلنارة  األول، ۱۹۷۰، 4(. كلُّ هذا مهم  الفاتيكاني  للمجمع  األولى  المئويَّة 
بين  كنيستنا  الواحدة في  القوة  يظهر خط  الُهوية ومنه  نحن بصدده بشأن 

المجمَعين الفاتيكاني األول والثاني.
االنفصال  أسباب  أساس  في  اإلنفصال وضع  فورنيك حول  األب  كتاب   -٣
»الغربة، واإلغتراب« بين الكنيسَتين الشرقيَّة والغربيَّة. إنَّ وحدتنا مع روما 

.)Estrangment( ة هذه الغربة ساهمت جدًذا في تخفيف حدَّ
ا أن نسمع بعض األصوات التي تعترف بأهميَّة تأثير شركتنا  4- يفيدنا جدًّ
لتراثها  أمينة  المسكونيَّة، خاصًة وأنَّ كنيستنا بقيت  الحركة  مع روما على 

الشرقي بالرغم من وحدتها مع روما؛ منها:
بطريركنا  إلى  وجَّهها  التي  أثيناغورس  المسكوني  البطريرك  كلمات  أ- 
الثاني«،  الفاتيكاني  في  األرثوذكسيَّة  صوت  كنتم  »لقد  الرابع:  مكسيموس 

وأجابه البطريرك مكسيموس: »كل مرَّة كنت أتكلم كنت أفكِّر بكم«.
ب-  نذكر كلمات األستاذ اليوناني والالهوتي المشهور أليفيزاتوس التي قالها 
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عام 1960: »إنَّني أتمنى أن تصدر من ِقبل الشرقيين الكاثوليك اعتراضات 
بعض  يفهم  وتجعله  الفاتيكان،  صالبة  تثني  أن  في  تساعد  بحيث  اشّد 
تهيئة  على  الكاثوليكيَّة(  الشرقيَّة  )الكنائس  األونيا  تعمل  هكذا  الوقائع. 
كثر غًنى في سبيل الوحدة. وهكذا تصبح الكنائس الشرقيَّة  تطوُّرات الحقة أ
الِشقاق  إزالة  ألجل  بركة  وأعتقد،  أتصوَّر  كنُت  ما  عكس  على  الكاثوليكيَّة 
األستاذ  كلمات  كانت  الواقع  في  المسيح«.  كنيسة  وحدة  استعادة  وألجل 
ألفيزاتوس نبويَّة. فإنَّ موقف البطريرك مكسيموس الرابع في قاعة المجمع 
الفاتيكاني الثاني بروما قد ساعد في بعض النقاط في تليين صالبة الفاتيكان 
)راجع مقاال لألب كليمان في مجلة األخبار الكاثوليكيَّة الدوليَّة  ICI، 15 كانون 

الثاني ۱۹۸۳، ص 4٣(.
ج - أورد كلمات أُخرى من الالهوتي الشهير المعاصر نيكوس نيسيوتيس في 
د ُمعضلُة  عام ۱۹۷۰ إذا بعد المجمع الفاتيكاني الثاني قال: »ال يجوز أن تجمِّ
العمل  في  لخمولنا  معذرة  مطية  وتكون  الوحدة  سبيل  في  جهوَدنا  األونيا 
يؤكِّدون  عندما  حّق  على  الكاثوليك  الشرقيين  أنَّ  أظن  المصالحة.  ألجل 
أن وحدتهم مع روما تخدم قضية التقارب بين روما واألرثوذكسيَّة بالرغم 
ا كثيًرا بين الكنيسَتين. فقد قام الشرقيون  من كون العالقات تطوَّرت حاليًّ
الكاثوليك )وهنا طبًعا يعني الروم الكاثوليك في المجمع الفاتيكاني الثاني( 
بعملية نقد داخليَّة جريئة وصريحة تجاه بعض مواقف كنسيَّة في الكنيسة 
اإليمان  عن  مارقين  الكاثوليك  الشرقيين  ندعو  أن  بدل  ولذلك  الالتينيَّة. 
ا في خدمة الحوار. هكذا  )Appostats(،  حريّ بنا أن نرى فيهم عاماًل إضافيًّ
الجديدة لمهمتنا المسكونيَّة  الرؤيا  الجديدة ومن خالل هذه  الطريقة  بهذه 
اًما حقيقيين للوحدة«. )مقال للمذكور  ااًل وخدَّ أمام هللا، يمكننا أن نصبح عمَّ
مجلة  في  الرومانيَّة،  الكاثوليكيَّة  الكنيسة  عن  بعد  يفصلنا  ماذا  بعنوان: 

.)Concilium( ٣0 المجمع الدوليَّة، ۱۹۷۰، العدد 54، ص
بولوني  الهوتي  مع  مقابلة  كوفيا  كرا في  كاثوليكيَّة  مجلة  أوردت  مؤخًَّرا  د- 
الكاثوليك.  أرثوذكسي هو األستاذ األب هنريك ببروسكي حول الشرقيين 
وتطرَّق فيها خاصة إلى الملكيين الكاثوليك في البطريركيَّة اأَلنطاكيَّة. عنوان 
المقابلة هو: »األونيا أو الشرقيون الكاثوليك عقبة أو فرصة مؤاتية؟«. نذكر 
الكاثوليك  الشرقيين  في  أرى  ال  »إنَّني  المقابلة:  في  الواردة  العبارات  أهم 
الكاثوليكي.  األرثوذكسي  الحوار  سبيل  في  عقبة  أو  مسكونيَّة  مشكلة 
األرثوذكسيَّة  بين  متوازن  حوار  يقوم  أن  الضروري  من  أنَّه  أرى  بالعكس 
والكنيسة الشرقيَّة المتَّحدة بروما«. هذا ما بدأ في مبادرة الكنيسة األنطاكيَّة 
بت كثيًرا، وبقي  ة... ويقول: »إنَّ البطريركيَّة اليونانيَّة األنطاكيَّة قد تعرَّ الملكيَّ
القرن  منذ  الليترجيا  في  العربيَّة  اللغة  أدخلوا  لكنهم  الملكيون مسيحيين، 
شرسة.  كأم  العرب  المؤمنين  عاملت  قد  اليونانيَّة  الكنيسة  لكن  العاشر. 
والوحدة مع روما هي التي كانت في أساس والدة مثال مسيحي عربي أو 
مثال مسيحيَّة عربيَّة«. ثم يتكلم األستاذ ببروسكي عن دور كنيسة الروم 
الملكيين في المجمع الفاتيكاني فيقول: »لقد كانت هذه الكنيسة بأساقفتها 
الشرقي  التقليد  الصائغ صوت  الرابع  البطريرك مكسيموس  رأسهم  وعلى 
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عن  مراًرا،  الطليعة،  في  والبطريرك  األساقفة،  صرَّح  قد  الكثلكة.  داخل 
استعدادهم لكي يتنازلوا عن كراسيهم األسقفيَّة إذا كان ذلك يساعد على 
بأجل  تحظى  الكاثوليكيَّة  الملكيَّة  الكنيسة  إنَّ  المسيحيَّة.  الوحدة  تحقيق 
أخيًرا كلمة تختصر فكرته حول  األرثوذكسيَّة.« ويقول  االعتبار في األوساط 
ولذا  يتجزأ،  ال  كاُل  الشرقيَّة  المسيحيَّة  الكنيسة  اعتبار  »يجب  الموضوع: 
الكنائس الشرقيَّة  البيزنطيَّة بل أيضاً  إليها ليس قط األرثوذكسيَّة  فينتمي 
مجلة  عدد  في  المقابلة  هذه  عن  تفاصيل  )راجع  الكاثوليكيَّة«.  )األونيا( 
الرابطة بالفرنسيَّة لسان حال البطريركيَّة الملكيَّة، العدد 5 – 6، ۱۹۸۷، ص 

 .)Le Lien(  ۷4 - ۷۲
هـ- أخيرا نورد كلمات من البابا يوحنا بولس الثاني في رسالته إلى الكاثوليك 
األوكرانيين بمناسبة األلف األوَّل لمعموديَّة الروس في كييف، شباط ۱۹۸۸، 
المتَّحدين  )األرقام 4, 5، 6، 7(: »علينا أن نكون متضامنين مع الشرقيين 
في  الثاني  الفاتيكاني  المجمع  آباء  يرى  ال  الروماني...  الكرسي  مع  في شركة 
الشرقيين الكاثوليك عقبة في سبيل الشركة الكاملة مع اإلخوة األرثوذكس. 
بالعكس بمقدار ما تتألأل في هذه الكنائس بعمٍق الحركُة األصيلة األولى التي 
الجديدة  المسكونيَّة  الرؤيا  بأجلى وضوح  تعي  أن  فيمكنها  والدتها  رافقت 
التي يوحيها الروح إلى الكنيسة جمعاء من خالل المجمع. إنَّ هذه الكنائس 
كثر من أي وقٍت مضى إلى أن تقوم بهذا الروح بالدور الخاص  مدعوَّة اليوم أ
بها، ألجل بناء وحدة الكنيسة المنظورة ألنه ال يوجد إالَّ رّب واحد وإيمان واحد 
ومعموديَّة واحدة » أفسس 5: 4 )راجع الرقم 6(. ويؤكد البابا: »أنَّ العناية 
ت الكنائس الشرقيَّة الكاثوليكيَّة بهذا الدور« )الرقم ۷(. اإللهيَّة هي التي خصَّ
م يمكننا أن نستخلص بأنَّ الشركة مع روما أو ما ُيسمى األونيا   مما تقدَّ
ليس عقبة بذاته في سبيل الوحدة، بل شوائبها ونواقصها وسلبياتها وعدم 
االستعداد الالزم لدى الفرقاء اآلخرين من أرثوذكس والتين. لذا فإنَّ ما قيل 
يخلو من  ال  و »موحِّدون«  الوحدة«  »أنَّنا جسر ألجل  كنيستنا ودعوتنا  في 
الصحة والحقيقة. مع ذلك يجب أن نتحلَّى في ذلك كلِّه بالتواضع والدراية في 
عملنا الوحدوي. وقد وصف خير وصف صفات عملنا الوحدوي البطريرك 
الخامس  مكسيموس  البطريرك  مثاله  على  وسار  الرابع  مكسيموس 
ومصف أساقفتنا. يقول مكسيموس الرابع: »ال يمكن أن تكون الوحدة لنا 
إالَّ مصالحة عائليَّة، وليس خضوًعا مذاًل، أو اعتراًفا بالذنب  مع األرثوذكس 
ُمشيًنا. إن عرضنا استعادة الوحدة مع إخوتنا األرثوذكس ال يعني أيَّة مصلحة 
ماديَّة أو مكسب ما. بالعكس فإنَّ ذلك يقود إلى زوالنا ككنيسة ذات سلطة 
نتكلم عن كنيسة  نعود  الوحدة فال  تتحقق  أنَّه عندما  نأمل  لكننا  ورئاسة. 
شرقيَّة متَّحدة أو كاثوليكيَّة بل عن الكنيسة الشرقيَّة فحسب، التي نشعر 
أنَّنا في صفوفها وفيها ومعها وكأننا لم ننفصل عنها أبًدا«. )انظر المحاضرة 
في كتاب صوت كنيسة الشرق، ص ۲۹. ومحاضرة غبطة البطريرك األنطاكي 
 ،1990 ,Jérusalem et le patriarcat d'Antioche أغناطيوس الرابع هزيم

le Lien، 1991 رقم2، ص 66 - 72(.
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دعـوتنـــا
في هذا الجزء األخير سنعرض األمور التالية :

 1- سرد بعض نصوص.
 ۲- تحليل العناصر األساسيَّة في هذه النصوص.

 ٣- نتائج وتوجيهات عمليَّة .
  

1- دعوتنا من خالل بعض النصوص 
 

األول  الفاتيكاني  المجمع  في  األول  يوسف  غريغوريوس  البطريرك  أ-   
.)۱۸۷۰(

اللذين  الخطابَين  في  غزيًرا  وعلًما  نادرًة  البطريرك جرأًة  أظهر هذا  لقد       
»الراعي  المعنونة  الوثيقة  من  الثالث  الفصل  بشأن  المجمع  في  ألقاهما 
واالكتفاء  البابويَّة  العصمة  حول  اإلعالن  زيادة  بعدم  طالب  وقد  األزلي«. 
األرثوذكس.  الذي عقد بحضور  دها مجمع فلورنسا  األوليَّة كما حدَّ بتحديد 
من جهٍة أخرى أبدى تعلًقا شديًدا »بالحفاظ على حقوق الكنائس الشرقيَّة« 
واستعرض، بِعلٍم وحنكٍة تاريخَيين، العالقات بين الكنائس الشرقيَّة وروما 
وشروط الوحدة بينها واألخطار التي ستتعرض لها الكنائس من جرَّاء اإلخالل 
بهذه الشروط« )راجع مقاالً لألب جوزيف حّجار بعنوان: األساقفة الكاثوليك 
الشرقيون والمجمع الفاتيكاني األوَّل في كتاب األستاذ قسطنطين باتلوس، 
كان  لقد   .)485 ص  الكاثوليك«،  الشرقيون  واألساقفة  األوَّل  »الفاتيكان 
ا للبطريرك مكسيموس الرابع  البطريرك غريغوريوس يوسف سلًفا حقيقيًّ
وأساقفته في المجمع الفاتيكاني الثاني. وقد ألقى خطابَين مستفيَضين لهما 
أهمية بالغة في تاريخ المجمع الفاتيكاني األوَّل وفي الفكر الملكي الكاثوليكي 
)أنظر الخطابَين في مجموعة مانسي، المجلد 5٣، العواميد ۱۳۳ - ۱۳۷ و671 
- 676. أنظر ترجمتهما العربية في مجلة الوحدة في اإليمان، تحقيق األب فايز 
 ،4 العدد   ،۱۹۷۰ للمجمع  األولى  المئويَّة  بالذكرى  الخاص  العدد  فريجات، 

س المجلة المطران لطفي لحام عام 1962(. الصفحات 195 - ۲۱۳. أسَّ
    األفكار الرئيسيَّة في هَذين الخطابَين هي : حّب البطريرك لألرثوذكسيَّة 
واحترامه لتقليدها. تعلُّقه بالتراث الشرقي واإلهتمام بعدم إدخال أيَّة عناصر 
استعادة  دون  الباب  إغالق  اليجوز  األرثوذكس،  مع  الهوَّة  تزيد  أن  يمكن 
الشركة مع روما. المدافعة عن استقالل الكنيسة الشرقيَّة في تقاليدها التي 
عاشتها باحترام كليِّ مدة ثمانية عشر قرنًا. المهم هو التشديد على المحبة 
الوحدة.  طريق  على  العقبات  تزيد  التي  الجديدة  التحديدات  على  وليس 

عندما تَِتم الوحدة يمكننا إذ ذاك أن نصبو إلى تحديدات عقائديَّة مًعا.
    نالحظ في هَذين الخطابَين عبارات ردَّدها بعد ذلك البطريرك مكسيموس 
الرابع. هكذا نقرأ: »أنا الذي أسوس الروم الملكيين عندما حاميت عن قضيَّة 
السياسة البطريركيَّة السائدة في الشرق ما تكلمت عن ذاتي وال عن بيتي، 
بل بنظرٍ أرفع وبقوة قلب رسولي، ناضلت عن الكنيسة الشرقيَّة بأجمعها، 
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ة منا التي أشتهي من صميم قلبي أن ترجع إلى اإلتحاد  وعن تلك المنشقَّ
الوحدة في  - نص مجلة   4 الرقم  الثاني،  )الخطاب  الحقيقيَّة«  الكنيسة  مع 

اإليمان المذكورة أعاله(.
بالقضايا  ون  والمهتمُّ أساقفتنا  يردِّده  ما  قائاًل  قليل  بعد  يتابع  ثم       
يشاهد  ال  المجمع(  آباء  )مخاطًبا  منكم  »من  سنة:  مئة  بعد  المسكونيَّة 
بأنَّ هؤالء سيبتعدون أبعد البعد عن اإلتحاد عندما يالحظون بأنَّ الرؤساء 
قد  الرومانيَّة  الكنيسة  مع  والمتَّحدين  المشتركين  الشرقيين  والبطاركة 
عرَّاهم الكرسي الرسولي من حقوقهم وإنعاماتهم الكليَّة القدميَّة؟« )الخطاب 

الثاني، الرقم 4(. 
 نشير إلى مقطَعين آخَرين من الخطاب األول: »إنَّه لشهير كيف َرْسم الكنيسة 
ُوجد هكذا عند الشرقيين منذ القديم حتى إلى هذه األوقات وهو أن كنيسة 
بحق  ع  وتتجمَّ بطريركيات  خمسة  إلى  قانوني  بحق  تتوزَّع  العامة  المسيح 
م على اآلخرين. هذه هي وهكذا كانت وحدة الكنيسة بأن  إلهي في واحد متقدِّ
األساقفة تشترك مع بطريركهم الخصوصي باإليمان والمحبة؛ وكل بطريرك 
الروماني. فواحٌد  البطريرك  البطاركة اآلخرين السيما مع  يشترك هكذا مع 
اآلخرين وخمسة بحق  م على  يتقدَّ الذي  الروماني  الحبر  أي  إلهي  بحق  هو 
قانوني: متقدِّمي الكنائس وخلفاء الرسل )6(. هكذا أيًضا الكنيسة الشرقيَّة 
تسلِّم إلى الحبر الروماني سلطة عظمى وكليَّة التمام، لكن على هذا الشرط 
 .)7( البطريركيَّة  تأتلف مع حقوق كراسي  السلطة  بأن عظمة وتمام هذه 
من هنا قد حدث بأنَّه بمقتضى شريعة وحق تغلُّب العادة الكليَّة القدميَّة 
قط  استعملوا  ما  الجسامة،  الجزيلة  الحوادث  عدا  الرومانيين،  األحبار  بأن 
التي تذكر في  المتوسطة  الكراسي تلك السلطة اإلعتياديَّة وغير  على هذه 
التحديد يقلب أساسات  إنَّ هذا  د بدون استثناء...  المرسوم لكي تحدَّ هذا 
ينبذ  الراعوي  اليونانيَّة ويجلب خرابها ومالشاتها وبالتالي ضميرنا  الكنيسة 

قبول هذا المرسوم )۸(.
    ثم يشرح البطريرك غريغوريوس يوسف لماذا ال يمكن لكنيسته أن تقبل 
بهذا القرار: »ألنَّه بعد ثمانية عشر عصًرا، أي منذ مبادئ الديانة المسيحيَّة 
ست هذه الكنيسة بقوانين توافقها وتهذيب ممتاز  إلى اليوم، قد تدبَّرت وتأسَّ
لها وبنظامات مخصوصة فيها. فهذه قد ثبَّتتها العادة القديمة المتسلسلة 
الخصوصيَّة  القديمة  المجامع  وثبَّتتها  الرسولي  العصر  واآلخذة مبدأها من 
تخلَّفت  التي  األجيال  وكلُّ  بها،  وتمسكوا  واآلباء  والمعلِّمون  والمسكونيَّة 
بعدهم كل هذه األعصار أو العصور( أقرَّتها واحترمتها. فأساس سياستها 
هو استقاللها وعدم انثالمها ثم االعتقاد بكلِّ ما يعلِّمه كرسي بطرس العالي 
وحفظ الشركة معه كما تعلِّم القدميَّة المقدَّسة ويشهد عليه سيدنا بيوس 
األمران  وهذان  مطلقة.  ضرورة  ضروري  هذا  أعاله.  الوارد  نصه  في  التاسع 
تقوم عليهما الكنيسة اليونانيَّة الشرقيَّة، وهما عند الشرقيين شيء واحد، 
ألنَّ هؤالء يعتقدون ويتمسكون بأنَّ هيئة سياسة الكنيسة الظاهر والقائم 
بذاته هو وسم مميَّز وشرط ضروري وجودهم الديني واالجتماعي« )الرقم 

8 من الخطاب األول(.
    يحاول البطريرك في خطابه أن يجيب على بعض االنتقادات التي أثيرت 
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حول مقترحاته، فيقول: »هوذا أمامكم أحد رعاة الكنيسة الشرقيَّة الموعب 
الكنيسة  عن  مرة  ناضلت  لقد  الروماني.  الرسولي  الكرسي  نحو  احتراًما 
المسلَّمة  للرعيَّة  مفيًدا  لي  استبان  ما  التمست  وباتضاع  عموًما،  اليونانيَّة 
لي ومسهاًل بنوع جزيل الفاعليَّة إلنشاء اإلتفاق واالتحاد مع المنفصلين عنا. 
المداولة  عليه  الواقع  المرسوم  على  يضاف  أن  كليَّة  بحرارة  آثرت  ثم  من 
عالوة على ما تحدد عن رئاسة الحبر الروماني ذلك الشرط واألمر التهذيبي 
المجمع  تاريخ  من  واضح  ألمر  كونه  من  الشرقية،  بالجيراركية  المختص 
الفلورنتيني. إنَّ آباء الروم من دون هذا الشرط لم يرتضوا قط باإلتحاد ولم 
د رئاسة الحبر األعظم كما قد برهن ذلك بفصاحة  يقبلوا المرسوم الذي يحدِّ
فارارينو  كران  وأسقف  رمس  أساقفة  رئيس  احترامهما  الكلي  السيِّدان 
)الخطاب  المجر(  مملكة  من  اليوناني  الطقس  من  والثاني  فرنسي  )األول 

الثانى الرقم 1(. 
ب- البطريرك مكسيموس الرابع 

 نقتطف مقطًعا من مرسومه البطريركي قبيل انعقاد المجمع الفاتيكاني 
الثاني، يقول: »إنَّ أرثوذكس الشرق يؤلِّفون معنا شعًبا واحًدا، أسرًة واحدًة، 
ًة واحدًة، طقًسا واحًدا وتاريًخا واحًدا« )راجع كتاب الكنيسة  لغًة واحدًة، عقليَّ
الملكيَّة في المجمع ، ص ٣5(. ثم يقول: »إنَّنا كاثوليك متعلِّقون إلى أقصى 
الحدود بالكنيسة الرومانيَّة وبأولويَّة األب األقدس، كما أنَّنا في الوقت نفسه 
شرقيون متعلِّقون كلَّ التعلق بتقاليدنا الشرقيَّة وتقاليد اآلباء القديسيين، 
الشرقيَّة  الكنيسة  كما وبالحقوق واالمتيازات والرسوم والعادات وطقوس 

)المصدر عينه، ص ٣6(.
ج- المطران ناوفيطوس إدلبي

    يقول في مقاله »دعوتنا كمسيحيين شرقيين« )في كتاب صوت كنيسة 
الشرق، ص ۳ – ۱۸(. 

الكنيسة، واإلعالن  التأكيد على كثلكة واقعيَّة في      إنَّ معنى وجودنا هو 
المختلفة وتمثِّلها،  الكثلكة هي حًقا جامعة، وتعني احترام الحضارات  بأنَّ 
أن  أحد يمكن  فال  إذاً  فريدة.  وتعبيرا عن عبقرية  كونها عامل غنى روحي 
يدعي االحتكار في الكنيسة، إذ كلنا إخوة وأبناء أمٍّ واحدة«. وأيضاً »علينا أن 
ال نضخِّم رسالتنا ولكن أن نَعيها ضمن حدود الواقع والحق. إنَّ كل دعوة 
مهما كانت وضيعة، هي كبيرة وجميلة، شرط أن نفهمها ونعيشها. وهكذا 

القول عن دعوتنا«. 
الشرقيَّة  الكنائس  بعنوان:  مقالة  الكتاب  نفس  )في  إدلبي  المطران  د- 

الكاثوليكيَّة: الواقع والدعوة(
     يصف المطران إدلبي دعوة الروم الملكيين الكاثوليك هكذا: »إنَّنا شرقيون 
مريح،  وغير  مستحب،  غير  وضع  إنَّه  التين.  ال  كاثوليك  أرثوذكس.  ولسنا 
الكثلكة.  الشرق ونحو  أمانة واحدة مزدوجة نحو  بين  توازنًا صعًبا  يقتضي 
إنَّنا  الغرب.  يمتصنا  أن  نريد  ال  كما  أرثوذكسيتنا،  من  لشيء  نتنكَّر  ال  فإنَّنا 
كلنا في الكثلكة، ومع ذلك ال ننسى إخوتنا الذين سبقناهم مؤقًتا. نأمل أن 
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تفهم األرثوذكسيَّة وتفهم الكنيسة الكاثوليكيَّة مأسويَّة هذا الموقف ونبله 
األرثوذكسيَّة  من  ا  حيًّ  )Synthese( تأليًفا  نحقِّق  أن  دعوتنا  إنَّ   .)۳۷ )ص 
والكثلكة، فنفتح الغرب واألرثوذكسيَّة على شمول الكنيسة )ص 41(. إنَّ 
األونيا مهما كانت سلبياتها، فهي دعوة إلى الوحدة )ص 4۲( »هذه هي دعوة 
الشرقيين الكاثوليك: دعوة األقليَّة، الوساطة، مصد  )Tampons(واقي من 
الصدام )Pare - Chocs(، دعوة السابق واألنبياء والموحِّدين... إنَّنا مزعجون 
كثر انزعاًجا في ذواتنا بسبب هذه الرسالة الصعبة التي وضعها السيِّد  وربما أ
المسيح على عاتقنا. إنَّها حًقا دعوة تسحقنا، ألنَّنا لسنا »شيًئا« لكي نقوى 

على تحقيقها ليكون المجد كلُّه لله تعالى في تحقيقها« )ص 42(.
ھ- األب جوزيف حّجار 

»إنَّ  يقول:  الكاثوليك  الشرقيين  المسيحيين  عن  المذكور  كتابه  في      
الكنائس الشرقيَّة الكاثوليكيَّة تشكِّل تحديًا لكلِّ قوى التفرقة التي تهيمن 
في  حظ  ولألونيا  الكنائس  لهذه  هل  الخامس.  القرن  منذ  الكنيسة  على 
النجاح؟ إنَّ مأساة هذه الكنيسة دائمة منذ أجيال، عناصر كثيرة تدفعها نحو 
مصيرها. إنَّ ما يخشى على هذه الكنائس أن تظن أنَّ إخالصها في أن تجد 
االطمئنان والراحة كونها وصلت إلى هدف الوحدة فتكبو وتغفو... في الواقع 
فإنَّها ستفقد مهماز  االرتياح،  بعاطفة  الكنائس وشعرت  استقرَّت هذه  إذا 
مسؤوليتها الكنسيَّة الذي كان في أصل تاريخها والذي يبقى الصائن الوحيد 
في  ذاتها  على  تفوُّقها  في  ا  حقًّ تكمن  لها  الحياة  أسباب  فإنَّ  لمستقبلها... 
المسعى المسكوني. إنَّ الكنائس الشرقيَّة المتَّحدة مع روما تجد دعوتها في 
ي هذه الوحدة. وإذ ذاك يمكنهم )أي الشرقيون الكاثوليك( أن يلعبوا  تخطِّ
ال الذي يدَّعون أنَّهم يلعبونه بين الكثلكة الرومانيَّة واألرثوذكسيَّة  الدور الفعَّ
أنَّ  تصرفاتهم  وصفاء  عقيدتهم  صالبة  خالل  من  يبرهنون  ألنَّهم  التقيَّة. 
أقليَّة  دخول  وال  عنه  للمحامي  الضعيف  يعني خضوع  ال  األولويَّة  قبولهم 
شرقيَّة ضعيفة في نظام األكثريَّة الالتينيَّة الساحقة« )المصدر المذكور ۱۰(. 

و- المطران جوزيف طويل 
    يقول في إحدى مداخالته المجمعيَّة: »إنَّ معنى وجود الكنائس الشرقيَّة 
الكاثوليكيَّة المسكوني، هو خدمة التقليد األرثوذكسي. وال يجوز لنا أن نعتبر 
ذواتنا حقبة أو مرحلة نهائيَّة، وإنَّما نحن مرحلة أو محطة على طريق الوحدة« 

)كتاب ألماني بعنوان: الخطابات المجمعية ص 146(. 
 

خالصة هذه النصوص
ما  بعد كلِّ  الُهوية  أزمة  نبقى في  أن  آبائنا واضحة. اليمكننا  إنَّ كلمات      
قناها  سمعنا وقرأناه. ال بُدَّ وأن نأخذ مأخذ الجّد، الوحدة والشركة التي حقَّ
قبل ثالثمئة سنة. علينا أن نكون ما نحن عليه: شرقيون في شركة مع روما، 
إنَّنا نشكر هللا على نعمة الشركة مع روما.  أرثوذكس وكاثوليك.  شرقيون 
كما إنَّنا نأسف لكلِّ اإللتواءات التي طرأت على هذه الوحدة. علينا أن نتابع 
العمل بَغيرة وتواضع وصدق وإخالص ودراية، لكي نزيل كلَّ الشوائب التي 
علَِقت بشركتنا، لكي نكون خداًما حقيقيين »لوحدة كنائس هللا المقدَّسة« 
مخضعة،  كنيسة  وضع  من  نخرج  أن  علينا  الليترجية(.  تعبير  )حسب 
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ة، بنويَّة، فرعيَّة، كنيسة طقس... ونصبح كنيسة أخًتا، كنيسة  ملَحقة، موحدَّ
في شركة. علينا سعياً وراء خير الكنيسة العام - أن نخرج من هذه الحالة 
المذلِّة، كنيسة بال ُهوية، أو في تفتيش دائم على ُهويتها. فإنَّ في أقوال من 

سبقنا من رواد الوحدة والشركة ما يكفي لتحديد معالم ُهويتنا دون تردُّد.

توجيهات عمليَّة
    نختم دراستنا هذه ببعض توجيهات عمليَّة ومبادئ عامة:

1- اإلفادة من كتابات أحبارنا والُهوتيينا في الفاتيكاني األول والثاني، وترجمتها 
إلى العربيَّة.

۲- توعية الملكيين عموًما على تراثنا وإزالة الغربة تجاهه. رفع غشاء الجهل 
حوله.

د، والغوص في تراثنا لنجد عناصره األصيلة عندنا  ٣- التخلُّص من أزمة التجدُّ
وليس في طقوس أخرى أو تراثات أخرى.

4- التعامل مع ذواتنا ومع الكنائس األخرى، شرًقا وغربًا كاثوليك وأرثوذكس، 
بصفتنا كنيسة أخت، كنيسة بطريركيَّة وسنودسيَّة.

الكنسيَّة  المسكونيَّة  دعوتنا  حول  دراسة  لعرض  شامل  برنامج  وضع   -5
المؤمنين،  المستويات:  جميع  تشمل  بحيث  الكنائس  باقي  مع  وعالقاتنا 

اإلكليروس، المدارس والمعاهد، بيوت التنشئة الرهبانيَّة.
بطاركتنا  تصريحات  من  نستوحيها  مسكونيَّة  سياسة  خطة  وضع   -6
وأساقفتنا والهوتيينا، فنتحاشى الضعضعة في مواقفنا، األخطاء المسكونيَّة، 

واالرتجال والتبعيَّة.
۷- تبديد الجهل عند الكثيرين بشأن كنيستنا. من هنا وضع برنامج دقيق 
والمؤتمرات  والجامعات  المستشرقين  مع  الخارجيَّة،  العالقات  لتنمية 

كز الالهوتيَّة والمسكونيَّة. والمرا
۸ - اإلتصال خاصًة بالمجالس األسقفيَّة، لنعرِّف بكنيستنا وبالوثائق الكنسيَّة 
المتعلِّقة بها، بتراثنا... أهمية إضطالع الغرب عليه في المعاهد والجامعات 

والرعايا...
التي غزتها  الليتنة  أنماط ورواسب  المختلفة من كلِّ  تنقية مؤسساتنا   -9
في الثالثمئة سنة شركة مع روما؛ مثاًل في: مدارسنا، كتب الالهوت والتعليم 
الديني، معاهد الالهوت، الليترجيا، الحياة الرهبانيَّة، الكنسيَّات، وفي القضايا 

ة... القانونيَّ
للحياة  مركًزا  يكون  بحيث  بالبطريركيَّة،  أبحاث خاص  تأسيس معهد   -10
الفكريَّة وبحيث يستقطب كّل المختصين في العلوم الكنسيَّة واالجتماعيَّة 
د.  في كنيستنا، ويكون وبدقة فكر ملكي محلي متطوِّر في عالم دائم التجدُّ

سُتُه في القدس عام 1990(. )أسَّ
التاريخ مع  ۱۱- دراسة خاصة لتاريخ كنيستنا األنطاكيَّة خاصًة. قراءة هذا 
واألحكام  المغرضة  التأويالت  من  كثير  من  فنخلص  األرثوذكس  إخوتنا 

الخاطئة.
ين بالقضايا الشرقيَّة  ۱۲- التعاون مع إخوتنا من الكنيسة الغربيَّة المختصِّ
والمسكونيَّة، فال نُعزل عن الحركة المسكونيَّة خاصة في الحوار بين الكنيسة 
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ة. الرومانيَّة والكنائس األرثوذكسيَّ
واإلسكندريَّة  القسطنطينيَّة  في  األرثوذكس  البطاركة  أصدر   ۱۷۲۳ عام   -۱۳
ا ُحرمنا. فهل يمكن  والقدس وأنطاكية رسالة ضدَّ رواد حركة الوحدة. وعمليًّ
بكلِّ  العمل  بُدَّ من  وال  وفتح صفحة جديدة؟  الحرم  هذا  رفع  العمل على 
المحلي  الصعيد  وعلى  مباشرة  األرثوذكسيَّة  مع  الحوار  لنفتح  الوسائل 
اإلنسانيَّة،  العالقات  تطوير  الضروري  من  ولهذا  العالمي.  الصعيد  وعلى 
الكنسيَّة والفكريَّة الالهوتيَّة مع األرثوذكسيَّة، ناهيك عن الزيارات واإلفادة 

من المناسبات لكي نبقى على الخط... )تبادل الكتب، المجالت، األخبار(.
الروم  موقف  وفهم  األرثوذكسيَّة  تجاه  العقليات  تطوير  من  بُدَّ  ال  ولهذا 
األرثوذكس  بين  الحوار  يصير  بأن  نكتفي  فال  وتخوفاتهم.  وحساسياتهم 
والكنيسة الرومانيَّة ونحن نبقى خارج الحوار، أو نتحاور من خالل الكنيسة 
الرومانيَّة. ال بُدَّ من العودة إلى االقتراح الذي عرضه المطران الياس زغبي في 
كتابه »كلنا منشقُّون« )فرنسي ص 86، ۱۳۰( والذي ُعرض على السينودس 
المقدس. )تحققت هذه األمنية من خالل مبادرة استعادة الوحدة األنطاكيَّة، 

التي أطلقها سينودس الروم الكاثوليك عام 1996 ۱۹۹۷.
14- ال ننسى في كلِّ ذلك تجسدنا في محيطنا العربي واإلسالمي. وكنيستنا 
مجلَِّية في هذا المضمار. دليلنا في ذلك كتاب األب كوربون »كنيسة المشرق 

العربي« وال ننسى دور إخوتنا األرثوذكس في هذا المضمار .
المنطقة في كل  في  الكنائس  باقي  والحوار مع  الوصال  أخيًرا  ننسى  ال   -15
قطاعات اإليمان والرعاية، والشباب والتجديد وااللتزام السياسي والقومي.

 
خالصة 

هذه  يتعدَّى  الكاثوليك  الروم  كنيسة  ُهوية  موضوع  حول  البحث  إنَّ       
الكنسيَّة،  المسكونيَّة  الحركة  بمجمل  يتعلَّق  الموضوع  فإنَّ  الكنيسة. 
عناصر  نُحلِّل  أن  حاولنا  لقد  األرثوذكسي.   - الكاثوليكي  الروماني  وبالحوار 
كنيستنا.  في  ر  وتتخمَّ األفكار  ههذ  تنتشر  أن  ونأمل  الملكيَّة.  ُهويتنا  أزمة 
الكثير مما كُتب وقيل  الكثير  تتألَّف لجنة سينودسيَّة لتجمع  لو  ويا حبذا 
رائدة  تكون  مختصرة،  متكاملة،  دراسة  إلى  فتخُلص  الموضوع،  هذا  حول 
أن يساعدنا  الُمخلِّص  والكنسيَّة. ونسأل  المسكونيَّة  في تطلعات كنيستنا 
بعزم،  الكنسيَّة  خدمتنا  فنؤدي  المسيحيَّة  الوحدة  شطر  مسيرتنا  ل  لنكمِّ
وثبات ومحبة وتواضع وثقة، وأن تحركنا نعمة الروح القدس الذي يقودنا 
إلى ملء الحقيقة والمحبة. أجل إنَّ الروح القدس كفيل أن يحوِّل انقساماتنا، 
 )Epiclese( ابيكالز  فينا  سيجري  إنَّه  بحلوله.  وخطايانا  مخاوفنا،  ضعفنا، 
الواحدة  الشركة  في  واحدة  افخارستيا  إلى  ذلك  تحويل  على  تعمل  جديدة 

والكنيسة الواحدة.
         

  



79

سيادة المطران إياريون كبوجي



80

    لقد أمضيُت في دمشق عشر سنوات، من سنة ألف وتسعمائة واثنين 
الرحمة  المثلَّث  خدمة  في  وستين،  واثنين  وتسعمائة  ألف  إلى  وخمسين 
المحيطة  القرى  عن  بدايًة،  مسؤواًل  الصائغ  الرابع  مكسيموس  البطريرك 
بدمشق، وعددها عشرة. ثم كلَّفني بعد أن أخبرني، بتمثيل البطريركيَّة لدى 
الدوائر الرسميَّة وبمهمات أخرى منوَّعة. ولما انُتِخبُت سنة ألف وتسعمائة 
واثنين وستين رئيًسا عاًما على الرهبانيَّة الباسيليَّة الحلبيَّة، إضطرَّيت آسًفا 

مغادرة دمشق. 
    قبل رحيلي، طلب إليَّ غبطته بإلحاح، وكذلك المثلَّث الرحمات المطران 
في سجالت  أدوِّن  أن  الحميم،  البطريركي، صديقي  المعاون  مدوَّر،  بطرس 
ا ِقمُت به من خدمات: إن في القرى، منها مثاًل،  البطريركيَّة تقريًرا مفصاًل عمَّ
كثر من كنيسة ومدرسة وبيت للكهنة، وذلك من أموال جمعتها.  بناء وترميم أ
بالدائرة  أخرى خاصة  البطريركيَّة؛ وإن في مجاالت  المساس بصندوق  دون 
كتب حرًفا واحًدا. ذ. لم أ ة... َوعدُت غبطته باإلستجابة لطلبه ولم أنفِّ البطريركيَّ
بناء  عاًما على  لمناسبة مرور مئة وخمسين  واليوم،  باألمس.  هذا 
الرحمات  المثلَّث  شيَّدها  التي  ة،  المقدسيَّ ة  البطريركيَّ كنيسة 
البطريرك مكسيموس الثالث مظلوم، طلب إليَّ سيادة األخ لطفي 
القدس  في  قضيتها  التي  ة  المدَّ عن  نبذة  أكتب  أن  ر،  الموقَّ لحام 

ة المباركة وأبناءها األحباء. الشريف، خادًما هذه البطريركيَّ
قبل  كثيًرا  وتردَّدت  فكَّرت طوياًل.  بعدها  ِّي  أن غير  خيًرا،  َوعدُت سيادته      
المطلوب من  الحد األدنى  بالواجب هو  القيام  أنَّ  الكتابة، العتباري كعادتي، 
رجل الدين. وال شكر على واجب. ذاك الذي ال تعرف يمينه ما فعلت شماله، 
ًة. هذا هو المهم.  يتوخى أجره ال من البشر إنَّما من هللا الذي سُيجازيه عالنيَّ
ات التي أُسِنَدت إليَّ  ال لنا يا رب، بل السمك نُعطي المجد. كثيرةٌ هي المهمَّ

أو التي ُقمُت بها بعد اطالق سراحي.
ح إليها مرة. َذهبْت مع الريح وبقَيْت عند هللا. لذا كلُّ المساعي      لم أُلمِّ
كثر من دار للنشر، وأصدقاء عديدون، لحملي على كتابة مذكراتي،  التي بذْلتها أ

باءت بالفشل. َمن شبَّ على شيٍء شاب عليه.
    كلمة »أنا« مبتذلة، ضعيفة، مستهجنة. بينما ال »أنا« المنصهرة 
ة. ال شكَّ أنَّ البطريركيَّة قد بلغت  في »النحن«، مستحبَّة، قويَّة، أبيَّ
ة، مستوى رفيًعا ُتحَسُد عليه. على أنَّ الفضل  اليوم، في مجاالت عدَّ

15 - في ذكرى مرور مئة وخمسين عاًما على بناء كنيسة البطريركيَّة في القدس الشريف )في المنفى 
.)1998
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كلَّه يعود أواًل إلى هللا سبحانه وتعالى. »إن لم يبِن الربُّ البيت عبًثا 
ال ثالثة: أولهم المثلَّث الرحمات  يتعب البناؤون«، وِمن ثَمَّ إلى عمَّ
ارًة كي يجعل من  المطران جبرائيل أبو سعدي الذي بذل جهوًدا جبَّ
القديسة  ة  كليريكيَّ إ في  الكهنوتيَّة  دراستي  أيام  منارًة.  البطريركيَّة 
تردَّدت كثيًرا على  وأربعين  واثنين  ألف وتسعمائة  حنَّة منذ سنة 
البطريركي  النائب  مغبغب،  أثناسيوس  األرشمندريت  المرحوم 
ة.                البطريركيَّ ة  األبرشيَّ أوضاع  على  ِلًعا  مطَّ كنُت  وبالتالي  آنذاك، 
ا سنة ألف وتسعمائة وخمس وستِّين  ولما ُعدُت إليها أسقًفا نائًبا بطريركيًّ
وجدُت بونًا شاسًعا بين حاضرها وماضيها. إذ أنَّ َسَلفي رحمه هللا، عِمل 
والمدارس  الكنائس  فشيَّد  ودنًيا.  ديًنا  البطريركيَّة،  رفع شأن  على  كلل  بال 

ة... م البطريركيَّ كليريكيَّة بيت ساحور ورمَّ س إ والمساكن للكهنة. أسَّ
قه.  بعده حاولُت الَسيَر على خطاه وسَعيُت لمتابعة وتطوير ما حقَّ
جاهًدا،  يعمُل  الحبيب  األخ  لحام،  لطفي  المطران  سيادة  واليوم، 
إشعاٍع:  مركَز  األورشليميَّة  ة  البطريركيَّ من  ليجعل  زارًعا،  مضحًيا، 
ا. زرعوا فأكلنا. نزرع فيأكلون.  ا، عربيًّ ا، ثقافيًّ ا، اجتماعيًّ ا، روحيًّ كنسيًّ

ما أصدَق وأجمَل هذه المقولة. 
ِّي نزواًل عند رغبة سيادته، ولكي ال أحنث بوعدي كاماًل، سيقتصر      على أن
المأسوي  االحتالل  بعد  االجتماعي،   - اإلنساني  نشاطي  عن  فقط  حديثي 

ة الغربيَّة وقطاع غزة لكوني شاهد عيان وأحد ضحاياه. للضفَّ
 لما أراَد يوحنا أن يتحقَّق من ُهوية المسيح، أرسل إليه إثنين من تالميذه 
ليسألوه. هل أنت اآلتي أم ننتظر آخر«؟ أجابهما يسوع: »إذهبا وأعلما يوحنا 
رون،  ُيطهَّ البرص  يمشون،  العرج  ُيبصرون،  العميان  ورأيتما.  سمعتما  بما 
شفى  المسيح  رون«.  يبشَّ والمساكين  يقومون،  الموتى  يسمعون،  الصم 

ر بالملكوت. المرضى أواًل ، أطعم الجياع، وِمن ثَمَّ بشَّ
إذا  تاركًا لغيري،  إًذا إطالًقا إلى ما قمُت به في أي مجاٍل آخر،     لن أتطرَّق 
ة. مؤكًِّدا فقط أنَّ مباشرتي ببناء البطريركيَّة وترميم  رأى مناسًبا، هذه المهمَّ
الكنيسة، كان ثمرة إيماني الراسخ  بأنَّ المستقبل بقوة هللا لصالحنا، مهما 
طال الزمن. وسنبقى أصحاب هذه البالد، ألنَّ األرض خاصتنا، لكونِنا أبناؤها 
الظلم،  باندحار  والعدالة،  الحق  بغلبة  ينكِسر،  أن  الَقيد  لهذا  بُدَّ  ال  وبالتالي 

بانتصارنا، رغم كلِّ الصعاب. 
ة  جمَّ مصاعب  من  جسيمة،  وتضحيات  متاعب  من  الزمه  وما  فالبناء     
المعونة  رهبانيَّة  خاصة  حنينا،  بيت  أرض  كذلك  شرائي   ، يوميَّة  وعراقيل 
الدائمة التي عرضتها للبيع، تحسًبا، بعد قرار الجيش اإلسرائيلي بمصادرتها، 
ٍة مختلفٍة، وعليها قد أشاد سيادة المطران لطفي لحام مشروعه  ألسباٍب أمنيَّ
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ي،  الحسِّ البرهان  إال  إنَّهما  إًذا،  المشتراة.  واألرض  البناء  الحيوي،  اإلسكان 
لطمأنة  باستمرار  أردِّده  كنُت  لما  وتجسيد  لقناعتي هذه،  الساطع  القاطع، 
المتزايدة،  الهجرة  إنَّ  إذ  يرحلوا.  ال  كي  مستقبلهم،  على  المواطنين  إخواني 
المرفقة بتصفية األمالك، كانت في السنين األولى لإلحتالل مخيفة، ُتنذر بأسوأ 
العواقب. وهل ِمن تحرير بعد رحيل السكان؟ البقاء هو الصمود. هو الضمانة 

للبشر والحجر.
   إنسانيَّة اإلنسان في يقيني، تتجلَّى بأسمى معانيها، في موقَفين ال ثالث 
لهما. أواًل: مناصرة، بحزم وال هوادة، المظلومين المسحوقين والمستضعفين 
الثمن.  بهظ  كانوا ومهما  أيًا  الطغاة  للظالمين  التصدي  ثانًيا:  المضطهدين. 
األيدي  وغسل  المسؤوليَّة  من  تهرُّب  هو  مغايرٍ،  سلوٍك  أو  آخرٍ،  نهٍج  وأي 
بأسلوب بيالطس. »كنُت جائًعا فأطعمتموني، ُمشرًدا فآويتموني، ومحبوًسا 
كأنَّ  عنه...  لَِمن حاد  الطريق... وجهنَّم  لَِمن سلك هذا  فزرتموني«. ملكوتي 
ليحاسبنا فقط على  كلِّها  األخير سيتغاضى عن وصاياه  اليوم  في  المسيح 

المحبة. هذه هي وصيته األخيرة.
الفلسطينيَّة  القضيَّة  لخدمتي  السياسة،  تعاطيَّ  البعض  عليَّ  يأخذ     
جذورها  في  هي  المعضلة،  هذه  أنَّ  متناسين  الوخيمة،  ذيولها  ومقاومتي 
معذَّب،  بأسره:  شعب  كارثة  ألنَّها  سياسيَّة،  منها  كثر  أ إنسانيَّة  العميقة، 
دون  داره، مشرَّد  في  دياره، سجين  في  غريب  أمره،  على  مغلوب  هد،  مضطَّ
وطن، إًذا بال كرامة. العذاب خبزه اليومي، والمعاناة رفيقه الدائم. وقوفي في 
ًدا باإلحتالل، محرًِّضا على الصمود، لم  ا من أجلهم، مندِّ الكنيسة معزيًّا، مصليًّ
ُيرْح ضميري، ألنَّه ال يفي بالمرام. ليس القائل: »يا رب يا رب يَدُخل ملكوت 
السموات إنَّما من يعمل«. كان عليَّ إًذا أن أُجنِّد نفسي لنجدة ومساعدة هذا 

الشعب مدافًعا عن قضيته المأساويَّة العربيَّة الفلسطينيَّة، وذلك لكوني:  
أعماقي، أشعر  لذا في  أوطاني.  العرب  بالد  ا:  ي ولدتني عربيًّ أمِّ عربي:  أنا   )۱ 
ِّي مواطن ابن وخادم في كلِّ بلٍد عربيّ. عندما أُسأل عن أصلي وفصلي، عن  بأن
حسبي ونسبي، أُجيب بفخار، سجِّل: أنا عربي. نحن العرب ال نؤلِّف إال أسرة 
واحدة. كثيرة هي القواسم التي تجمع بينا: إلهنا األحد واحد، دمنا واحد، لغتنا 
واحدة، آالمنا وآمالنا واحدة، ومصيرنا واحد. لذا نحن أعضاء في الجسم الواحد، 
ا مبعث ألم لكلِّ األطراف. أيُّ عجٍب إذا  وبالتالي عذاُب عضٍو واحٍد هو تلقائيًّ

بمشاطرتي الفلسطيني العربي عذابه؟
دة، الفادي والفدائي األوَّل  ۲( أنا مسيحي: تلميذ المسيح، المحبة المتجسِّ
الذي ضحَّى بحياته خالًصا للبشريَّة. العالمة الفارقة للمسيحي هي المحبة. 
في  وُتترجم  باألفعال  د  تتجسَّ ولم  عاطفة،  مجرَّد  بقيت  إذا  المحبة  أنَّ  على 
إنَّ  فداء.  المحبة  وعطاء.  بذل  المحبة  وتدجيل.  نفاق  هي  اليوميَّة،  الحياة 
األناني الذي ال يفكِّر إالَّ بنفسه، متناسًيا مهماًل قريبه أي اإلنسان، كل إنسان 
وباألخص المعذَّب، أيًّا كان دينه، مذهبه، قوميته، لغته هو شخص تعيس ال 
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يفقه معنى الحياة وسعادتها ولذتها، لطالما في العطاء وليس في األخذ، كلُّ 
الغبطة والهناء. لذلك إبَّان اضطهاد النازيين لليهود، قمنا بمظاهرات إحتجاج 
وكتبنا عرائض تنديد ألنَّ اليهوديَّة دين سماوي نحترمه واليهودي المخلوق 
على صورة هللا هو أخ لنا. كم من اليهود اليوم في عالمنا العربي هم مواطنون 
لهم نفس الحقوق. ما نحارب هو الصهيونيَّة التي بنت نفسها ولم تزل على 
ا  أنقاضنا، حالمًة لتاريخه بقيام إسرائيل الكبرى. إنَّ مدى فاعليتي مسيحيًّ
ا. عندما يرى الناس أعمالي الصالحة، آنذاك  ا وعربيًّ هو بمقدار تفاعلي إنسانيًّ

فقط يمجِّدون أبي الذي في السموات.
ِّي رجل دين: تجسيد المبادئ والِقَيم واألخالق، من واجباتي، من مقوماتي.  ٣( إن
»أنتم نور العالم... أنتم ملح األرض«... هل ُيعقل إًذا أن أتغاضى عن نجدة 

بين متجاهاًل مآسيهم؟ وإال لما كنت رجاًل والدين مني برَّاء. المعذَّ
ًدا. هو أب، الناس تدعونا »أبونا«  ِّي أسقف: المطران هو خادم وليس سيِّ  4( إن
األب  ُمرائي.  فأنا  تصرفاتي،  في  معانيها  بأسمى  دها  أجسِّ لم  إن  األبوَّة،  هذه 
الحقيقي يَُهبَّ لنجدة ابنه أيَّا كان الثمن، مضحًيا بالغالي والنفيس إلنقاذه. 
المطران هو الراعي. صاحب القطيع عندما يرى الذئب مقباًل، يضحِّي بحياته 
دفاًعا عن غنمه. قطيعي هو الشعب الفلسطيني. ما الخاتم الذي ُوضع في 
إصبعي يوم سيامتي األسقفيَّة إالَّ دليل وعربون زيجتي على فلسطين. هي 
الروحيَّة.  الكنيسة هي عروسة المسيح وأبناؤها عائلتي  عروستي، كما أنَّ 
التي وضعها في  األمانة  الربُّ حساباً صارًما عن  الدين سيناقشني  لذا يوم 
عنقي وبين يديَّ عند انتخابي مطرانًا، أي خادًما، أبًا، وراعًيا... »ُخذ هذه األمانة 

واحفظها إلى مجيىء ربِّنا يسوع المسيح«.
أو ولدي. ما هو دينه؟  يوًما بين مواطن وآخر. كلٌّ منهم أخي  ز  أُميِّ     لن 
الخاص،  القرآن، هذا شأنه  أو  اإلنجيل  ربَّه؟ من خالل  يَعُبد  كيف  يعني.  ال 
أرِني دينك  أخالقه.  أعماله، تصرُّفه،  اإلنسان هو: حياته،  الدين معاملة. دين 
تكم  من سلوكك. أحسنكم أقربكم إلى هللا، أنفعكم لقريبكم وأخلصكم ألمَّ

ووطنكم. هذا هو المقياس. هذا هو الشعار الذي دائًما رفعته.
 

    أنا العربي، المسيحي، رجل الدين، األسقف، ما الذي به اطالب؟ 
الَغير  أرض  إحتالل  أوَّاًل:  تحرِّم  التي  الدوليَّة  القوانين  تنفيذ  هو      مطلبي 
بالقوة، ُتحتِّم تحريرها ثانًيا، وتأمر بعدم المساس بمعالمها ثالًثا. هذا ما تُنص 
عليه قرارات هيئة األمم ومجلس األمن. جالء إسرائيل إًذا عن كافة أراضينا 
لعذابِنا  ا  لبنان، كي نضع حدًّ في  المحتلَّة. في فلسطين، في سورية،  العربيَّة 

ومعاناتِنا كي نعيش مع كلِّ جيراننا بسالم. هذا هو المطلوب.
كاًل وشربًا.  ا هو أن نعيش. والعيش ليس أ ا وفلسطينيًّ     مأربنا الوحيد عربيًّ
الكرامة هي الحياة والوطن عنوانها. الفلسطينيون ليسوا ُمجرَّد الجئين هم 
العالم كلِّها،  إًذا، أسوة بشعوب  هم  شعب من ستة ماليين نسمة. ِمن حقِّ
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ال  نحن  المغتصبة.  أرضهم  المستقلَّة على  دولتهم  وإقامة  تقرير مصيرهم، 
نستجدي. هذا حّقنا. 

التي احتلتها إسرائيل  الفلسطينيَّة، كانت تعني تحرير األراضي  القضيَّة     
إزالة هذا  بالقوَّة سنة ألف وتسعمائة وثمان وأربعين إلقامة دولتها، أعني 
ا  ا، هو تطبيق مبدأ األرض مقابل السالم أي عمليًّ الكيان. بينما ما نتوخاه حاليًّ
تنفيذ قرار مجلس األمن ۱۸۱ لسنة ألف وتسعمائة وسبع وأربعين القاضي 
الواحدة  دولَتين، لشعَبين متجاوَرين،  إلى جزئَين إلقامة  بتقسيم فلسطين 
وتتعاونان  بالسالم،  تنعمان  دولتان مستقلتان  عبريَّة.  واألخرى  فلسطينيَّة 
لمصلحة البلَدين وخير الشعَبين. البون شاسع إًذا، بعد الثرى عن الثريا، بين 

نوايانا في الماضي واستعدادنا اليوم.
    أن تقوم إلى جانب إسرائيل وعاصمتها القدس الغربيَّة، دولة فلسطينيَّة، 
حدودها األراضي المحتلَّة سنة ألف وتسعمائة وسبع وستين أي قطاع غزَّة 
والضفة الغربيَّة والقدس الشرقيَّة عاصمتها، هذا هو مرامنا كما نصَّ عليه 
أنَّ  ِعلًما  لله.  ما  ولله  لقيصر  ما  لقيصر  نعطي  بذلك  و ۳۳۸.  القراران 242 
مساحة إسرائيل تبلغ ۷۹٪ من فلسطين، بينما الدولة الفلسطينيَّة المرتقبة 

ال تتعدَّى ۲۱٪. لذلك مطلبنا هذا هو الحّد األدنى ودونه الخط األحمر.
    إنَّ التطرُّق إلى ما آلت إليه أحوالنا نتيجة اإلحتالل، حديث ذو شجون يبعُث 
في النفس المرارة واأللم. في التاسع من حزيران 1967، ثالثة أيام فقط بعد 
اإلحتالل، فيما كنَّا سماحة الشيخ سعد الدين العلمي مفتي القدس رحمه 
د  هللا وأنا، نتجوَّل في شوارع القدس الخالية بسبب منع التجوُّل، كي نتفقَّ
أحوال أبنائنا، لنجدة الجرحى ولتأمين الطعام للجياع، لتعزية الثكالى واألرامل 
واليتامى، وكفكفة دموعهم، بلغ مسامعنا ِعبر المذياع، صوت حاخام الجيش 
اإلسرائيليَّة  الغفيرة  الجماهير  مخاطًبا  ُيصرِّح  شلوموغورين،  اإلسرائيلي 
قد  األجيال  حلم  وتهلَّلوا.  افرحوا  أال  المبكى:  حائط  من  بالقرب  المحتِشدة 
هي  األبديَّة.  األزليَّة  عاصمتنا  قدسنا  حرَّرنا  لقد  ديارنا.  إلى  عدنا  لقد  تحقَّق 

خاصتنا.
اإلحتالل  يوًما من  السابع والعشرين من حزيران أي بعد عشرين      وفي 
إتخذ الكنيست القرار 2064 القاضي بضم القدس وتوحيدها. وأتبعه رويًدا 
ا وهوَّْدتها. وأنا على هذه  رويًدا بإجراءات متتالية غيَّرت مع األيام معالمها كليًّ

المخالفات للعرف الدولي شاهد عيان. منها:
ا إذ منحونا ُهوية قدسيَّة خاصة  ة الغربيَّة سياسيًّ 1- عزل القدس عن الضفَّ
والجمارك  الضرائب  قوانين  بفرض  اقتصاديًّا  وعزلوها  دقيق.  إحصاء  بعد 
حولها  المستوطنات  وتكثيف  ببناء  فوًرا  وباشروا  على سكانها.  اإلسرائيليَّة 

ا. ا وديموغرافيًّ ا، جغرافيًّ لعزلها كليًّ
2- حّل مجلس أمانة القدس العربيَّة وإلحاق موظفيها بالبلديَّة اإلسرائيليَّة.

سات الرسميَّة الحكوميَّة اإلسرائيليَّة إلى القدس، بهدف  ٣- نفل بعض المؤسَّ
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إلغاء قطاع الخدمات العربيَّة، الستيعابها.
4- المباشرة بتطبيق المناهج اإلسرائيليَّة في الثقافة والتعليم.

5- تصفية شركة كهرباء القدس أهم مرفق اقتصادي عربي. أّما محاوالتها منذ 
البداية للقضاء على التراثَين اإلسالمي والمسيحي، فهي ماضية فيها، على 

قدم وساق، منها:
أ-الحفريات الجارية حول وتحت المسجد األقصى لتصديعه وخرابه.

ب- محاولة أولى وثانية إلحراق أولى القبلَتين وثالث الحرَمين الشريَفين.
ج- مصادرة أديرة، وعقارات إسالمية، ومتحف اآلثار الفلسطينيَّة.

المغاربة.  الباشورة، حي  الشرف، حي  بكاملها: حي  عربيَّة  أحياء  تدمير  د- 
المنازل، ويهجِّرون آالف السكان، إلحداث  بأمِّ العين يهدمون مئات  رأيتهم 
المصلِّين.  من  عدد  كبر  أ إلستيعاب  المبكى،  حائط  أمام  الكبيرة  الباحة 
الوحدات  آالف  ببناء  تقوم  عليها،  وتستولي  بيوتنا  ُتخرِّب  فيما  إسرائيل  إنَّ 
عن  ا  نهائيًّ القدس  ولفصل  الكبرى«  »القدس  لمخططها  تنفيًذا  السكنيَّة، 

ة الغربيَّة. الضفَّ
    قدسنا العربيَّة التي إليها تشُخص عيوننا وتهف قلوبنا مرات في النهار، لم 
تعد مدينة ملتقى والصالة والحجَّاج. َمْسحتها القدسيَّة قد غابت. معالمها 
التحدي  أنَّ  على  وُهوِّدت.  سياحيٍّ.  بلٍد  إلى  تحوَّلت  اضمحلت.  المقدسيَّة 
والتعدِّي بلغ ذروتهما، بإعالنهم القدس عاصمة موحَّدة أبديَّة لدولة إسرائيل.
    قدسنا محاصرة منذ خمس سنوات. هي مغلقة في وجه الفلسطينيين 
ة. ممنوع عليهم دخولها حتى للصالة، إالَّ بإذن يصعب الحصول  سكان الضفَّ
عليه. ناهيكم عن الخسائر االقتصاديَّة الفادحة والمضايقات اليوميَّة المزعجة، 

الناجَمين عن هذا االستبداد، عن هذا اإلغالق.
الشرقيَّة، هي  القدس  للنقاش.  قابل  غير  إنَّه  القدس مقدَّس.  في  نا      حقُّ
إلى أصحابها  أن تعود  قانونًا، عليها  وبالتالي  المحتلَّة،  األراضي  أوَّاًل جزء من 
الشرعيين أي العرب. القدس ثانًيا هي َمْهد الديانات السماويَّة الثالث، لذا ال 
عيًة بأنَّها عاصمتها األبديَّة،  يمكن وال يجوز إلسرائيل أن تحتكرها لنفسها، ُمدَّ
ية بذلك األعراف الدوليَّة، وثالثة مليارات من البشر هم المسيحيون  متحدِّ
بدونها  للجسم،  الرأس  بمثابة  هي  النابض.  قلبهم  القدس  والمسلمون. 

إيمانهم مبتور. القدس هي مرتقانا إلى السماء.
    على أنَّه من البديهي والمفروض، إيجاد صيغة قانونيَّة، تضمن للقدس 
دون  إًذا  القدس  عاصمَتين.  إلى  ا  سياسيًّ انقسامها  رغم  ا،  جغرافيًّ وحدتها 
وأمان،  بحريَّة  المؤمنين،  جميع  فيها  يتجوَّل  شائكة،  أسالك  وال  حواجز 

لممارسة شعائرهم الدينيَّة.
الوحيد وضع حد لعذاب شعبي. في  رائدي  اإلحتالل، كان  بعد      مباشرة 
الغربيَّة،  ة  والضفَّ القدس  اإلسرائيليون  دخل   ،۱۹6۷ حزيران  من  السادس 
وفرضوا مباشرًة منع التجوُّل الكامل. ولّما كانت الحرب قد أحدثت أضراًرا 
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الحوانيت  مغلقة،  المخابز  ماء،  وال  كهرباء  ال  التحتيَّة،  البنيَّة  في  جسيمًة 
األوامر وخرجُت من  التالي  اليوم  يُت في  تحدَّ نفذت.  الغذائيَّة  المواد  مقفلة، 
البطريركيَّة بلباسي الرسمي بغية لقاء أي مسؤول، إليجاد مخرج لهذا الوضع 
المأسوي. الطرقات خالية خاوية. جثث مبعثرة... جو قاتم... مشهد مخيف. 
لم  ولما  مقرِّي  إلى  بالعودة  إقناعي  الطرقات  في  المنتشرون  الجنود  حاول 
ياتي، قادوني إلى رئيسهم  أمتثل، هدَّدوني. في آخرِ المطاف، أمام إصراري وتحدِّ
الذي بعد أخذ ورد طويَلين، إستجاب لطلبي بالسماح للمغفور له المرحوم 
بالخروج  الها،  ولعمَّ القدس،  بلديَّة  رئيس  الحميم  صديقي  الخطيب  روحي 
ليَّة. وبعد أياٍم ثالث، جرت المياه،  من بيوتهم، بكفالتي، إلجراء اإلصالحات األوَّ
المواد  لتوزيع  فرقة  من  كثر  أ وتشكَّلت  المخابز...  ُفتحت  الكهرباء،  عادت 

الغذائيَّة على البيوت.
    أّما شهداؤنا، المبعثرة جثثهم في الطرقات، فقد أنتنوا، ألنَّ المحتل أصرَّ 
على تركهم أياًما تحت الشمس الُمحرقة. فعملنا، سماحة الشيخ سعد الدين 
العلمي وأنا مع شبَّان متطوِّعين، على لملمتهم. وِمن ثَمَّ دفناهم في حفرة 
واحدة. سماحته، تلى صالته راحًة لنفسهم، وأنا بعده كذلك، دون التمييز بين 

مسيحي ومسلم. ألنَّ دينهم بعد استشادهم هو شهادتهم.
ا. لذا      إنَّ األوضاّع االقتصاديَّة، في السنين األولى لإلحتالل كانت سيئة جدًّ
أوَّل ما قمنا به نحن األساقفة، بعد رفع الحظر على التجوُّل، تأسيس جمعيَّة 
بتوزيع  باشرنا  األولى.  األربع  السنوات  في  رئسُتها  وقد  الخيريَّة.  كاريتاس 
األموال على المحتاجين. ولما تبيَّن لنا أنَّ في اإلحسان بعض اإلذالل والحرج 
إلى شراء ما  بالتسليف دون فائدة، للمحتاج  للمستضعف، استعضنا عنه 
العمل  تمكِّنها من  خياطة  آلة  إلى  بحاجة  مثاًل  أرملة  َعيشه.  لتأمين  يلزمه، 
شجَّعنا  إصالحه...  وبودِّه  الحرب  إبَّان  حانوته  تضرَّر  تاجر  أطفالها...  إلعالة 

وساعدنا الصناعات الصغيرة.
    لقد تعاونُت طوياًل مع اإلتحاد النسائي في: القدس، رام هللا، نابلس، طول 
النسائي  اإلتحاد  من  يأخذن  النساء،  مئات  لتشغيل  آخره...  إلى  جنين  كرم 
أجرة  يعيدونها جاهزة ويقبضون  الفراغ.  إبَّان  المنزل  لخياطتها في  األقمشة 
عملهم. وِمن ثَمَّ يستلمون غيرها؛ وهكذا دواليك مهمتي كانت إحضار المواد 
المشروع من بيروت... أقمشة منوَّعة وخيطان خاصًة... وبعد  الالزمة لهذا 
سناها  التي أسَّ القدس«  إلى »جمعية  لبنان وتسليمها  إلى  إعادتها مصنَّعة 
المفروض  المواد  لشراء  بوقتهنَّ  تبرَّعن  راقيات،  سيدات  من  والمؤلَّفة 
الواردة من  البضاعة  األهم، تسويق  وهذا هو   ، ثَمَّ وِمن  ة،  الضفَّ إلى  إرسالها 
من  نذر  هو  اإلنساني.  المجال  في  ا،  حاليًّ ببالي  خطر  ما  هذا  النسائي.  اإلتحاد 

كثير... والباقي مسجَّل عند ربِّنا.
ا بنجدة المحتاج، مهما كان مطلبه، إلى     استمرَّيُت على هذا المنوال، مهتمًّ
أن طفح الكيل، إذ تأزَّمت األمور وتفاقمت، فازداد المواطن تعاسًة وإحباًطا، 
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وتعالت َصيحات النجدة والتنديد واإلحتجاج: على تصاعد مصادرة األراضي 
المزارع،  وإتالف  البيوت  هدم  على  خاصًة،  القدس  في  المستوطنات  لبناء 
على الضرائب الباهظة التي رزح المواطن تحت ثقلها، على سياسة اإلبعاد 
والتهجير إلفراغ األرض من أصحابها، على اإلمعان في المضايقات وتنغيص 
وسوء  تعذيبهم  على  بالمناضلين،  المليئة  السجون  على  ا،  يوميًّ العيش 

معاملتهم.
   عندها أفصحُت بما يدور في خاطري، ال بل في ضميري، في خطبتي يوم 
عيد األم في مدرسة اإلخوة المريميين في بيت حيفا - القدس، في شهر آذار 
مهيًبا  سبيله،  في  التضحية  وواجب  األم  الوطن  عن  ثُت  تحدَّ حيث   ،1974
بالمواطنين الدفاع عنه، دون ِخشية وال وجل، أيًّا كانت الضغوطات الممارسة 
ًدا بالوضع المأسوي الذي نجتازه،  علينا، ومهما كانت العواقب والذيول... مندِّ
كين في األرض... من ساعتها، الدفاع  مناشًدا إياهم بالصمود، بالبقاء متمسِّ

عن كرامة شعبي والزود عن حقوقه أصبح هاجسي.
    على أنَّه لكلِّ شيء ثمن. من أراد أن يشتري لشعبه كرامة، وهل أثمن منها، 
عليه أن يدفع غالًيا. والضريبة هي دائماً العذاب. قناعتي هذه جعلتني أتردَّد 
كثيًرا قبل اتخاذ قراري... نوُره تعالى أخيًرا أضاء ظلمتي وهداني. نعمته تغلَّبت 
صرخات  حدب،  كل  من  لسماعي  فرضخُت...  ومقاومتي...  ضعفي  على 
اإلستغاثة طالبًة النجدة، لما تعاني من ظلٍم، من كبٍت، من قهرٍ، ومن حيٍف... 
لذا رضيُت السجن منبًرا لتوعية الرأي العام العالمي، على ما قاسى شعبنا 
من عذاٍب وهواٍن، على مدى تعاستنا تحت نير االحتالل... فيتحرك. وتوخَّيت 
سجنى عالمة، برهانًا لمحبتي لشعبي، كل شعبي. وهل أروع من الذوبان 

ا من أجل من نُحب، ليقوموا بعد كبوٍة، ليتحرَّروا ويَحَيو بكرامة؟ تدريجيًّ
   تعذَّبت في السجن كثيًرا. فقدت ٣4 كيلو. على أنَّ معاناتي وألمي لم ينتهيا 
ا، ال يقلُّ قسوًة عن سجني. الموت إن هو، إالَّ  مع إطالق سراحي. منفاي حاليًّ
فراق ما هو عزيز. وهل أثمن لألسقف من أوطانه العربيَّة، من شعبه، من 
الموت معنويًّا. يموت اإلنسان  القسري، هو  الفراق  المنفى، هذا  أبرشيته؟ 
ِّي أعيش جسًما فقط  إن النهار معنويًّا.  مرًة جسديًّا. بينما المنفى، مرَّات في 
بعيًدا عن فلسطين والقدس، بينما أبنائها بقلبي بفكري بضميري بصالتي، 
أنا دائًما هناك. ذكرياتي هي خبزي اليومي. والذكريات تولِّد الحنين. والحنين 

قتال، ينبوع عذاب.
    إنَّ العذاب مدرسة، ال بل جامعة. إذا ما تعلَّمنا تقبله وتوظيفه ُيضحي 
ُتدفن في األرض تموت. في دفنها حياتها، خصبها،  القمح إن لم  طاقة. حبة 
وانبعاثها. ال قيامة إال بعد الموت. من لم يعرف العذاب، يبقى عقيًما، تافًها 

كالماء... ال طعم، ال لون، وال مذاق له.
    ما أعانيه من عذاب أقدِّمه لله ذبيحًة، ليُعمَّ السالم العالم أجمع وديارنا 
العربيَّة خاصة. نحن العرب طالب سالم حقيقي عادل شامل، يضمن حقوق 
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الجميع. إنَّه استراتيجيتنا أنَّه مخططنا. في السالم خالصنا. إنَّه الدواء الوحيد 
الشافي، لعذابنا ومآسينا.

    على أنَّ يًدا واحدًة ال تصفِّق. على إسرائيل أن ُتدرك أوَّاًل أنَّ السالم هو الذي 
ينقصها. إنَّها بأمسِّ الحاجة اليه. هو الضمان الوحيد ألمنها. ثانًيا: من المحال 
الجمع بين اإلحتالل والسالم، ألنَّهما متناقضان. بالسالم نجعل من فلسطين 
ا، بلًدا نُحسد عليه. ونعيدها أرًضا مقدسًة، ألنَّها اليوم، والعنف  فردوًسا أرضيًّ

يسودها مدنَّسة.
    فأنا الذي نعمُت بالعيش في القدس طوياًل، وعلى دقات نواقيصها صلَّيُت، 
ة  وعلى آيات مآذنها إلى هللا تضرعُت، وإلى سواعد أبنائها األبطال، أيام الِشدَّ
يدي َمددت، لذلك في غياهب السجن ُدفنت وعنها ِمن ثَّم أبعدت، متشوٌق 
األيل  اشتياق  والسالم،  والمحبة  األخوَّة  مدينة  مماتي  قبل  رؤيتها  إلى  أنا 

والظمآن إلى مجاري المياه.
ذوا إرادتك، أنت الطريق      اللهم سدِّد خطوات كلِّ المسؤولين في العالم، لينفِّ

والحق والحياة كي ينتصر العدل على الظلم والسالم على الحرب.
كالً بعينك الساهرة، حكامنا العرب أجمعين، ليعملوا لما فيه َفالح   إلهي إ
أمتنا الكريمة ووحدتها، كي نحقِّق ما به نحلم وإليه نصبو: جمع شملنا كراًما، 
فيما  القيامة،  وكنيسة  األقصى  الجامع  رحاب  في  ومسلمين،  مسيحيين 
مهلِّلًة  تقرع  وهي  الكنائس  أجراس  مع  متناغمة  كبر،  أ هللا  تصرخ  المآذن 
المحرَّرة،  العربيَّة  قدسنا  إلى  مقدساتنا،  إلى  ديارنا،  إلى  منتصرين،  لعودتنا 

عاصمة دولة فلسطين.
 أنت السميع المجيب وعلى كل شيء قدير! 

كنيسة  القيامة
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  الكنيسة الخادمة! عبارة إنجيليَّة وكنسيَّة. السيِّد المسيح أعلن قائالً: »إنَّ 
ابن االنسان لم يأِت لُيخَدم بل لِيْخُدم ويبذل نفسه فداًء عن كثيرين« )متى 
أتيُت لكي تكون للناس الحياة وتكون لهم أفضل  28:20(، وأضاف: »إنَّما 

وبوفرة« )يوحنا : ۱۰(.
 

   على مدى حوالي ألفي سنة من كلمات يسوع، أتت الكنيسة في المجمع 
وثيقتها  في  رسالتها  د  وتحدِّ يسوع  كلمات  على  تؤكِّد  الثاني،  الفاتيكاني 
المشهورة »الكنيسة في عالم اليوم« قائلًة: »إنَّ آمال وأفراح البشر، في زمننا 
لهَي  بين،  المعذَّ وكلِّ  الفقراء  منهم  ونخصُّ  وضيقاتهم،  أحزانهم  إنَّ  هذا، 

أفراح وآمال تالميذ المسيح، هي أحزانهم وضيقاتهم«.

   في التقليد الكنسي الشرقي ُيعتبر المطران األب والرئيس والقائد لشعبه .
 خبرتنا الطويلة في خدمة المسيح في البالد العربيَّة أوصلتنا إلى هذه القناعة، 
العالم  في  كنيسة  ألنَّها  كوربون(  األب  كتاب  )عنوان  العرب«  »كنيسة  أنَّا 
العربي، في خدمة اإلنسان العربي، حضارته، لغته، مصيره وقضيته... إنَّها حًقا 
الكنيسة الخادمة. ولكي تخُدم يجب أن تكون كنيسة حاضرة، وليست غائبة 
عن آآلم الناس وآمالهم وحاضرهم ومستقبلهم... ألنَّه »إذا تألَّم عضوٌ تألَّمْت 
معه سائر األعضاء. وإذا فرح عضوٌ فرحت معه سائر األعضاء« )ا كور12: 26(.

أساقفتنا  وكلُّ  وشعًبا.  رئاسًة  عرب  كلُّنا  كاثوليك  ملكيين  كروم  ونحن     
وبطاركتنا منذ عام 1724 كلُّهم عرب، وتربَّينا في معاهد التنشئة الكهنوتيَّة 
والرهبانيَّة على روح الخدمة والحضور والشهادة في مجتمعنا. هذه التربية 
هي في أساس التزامنا قضايا شعبنا الروحيَّة، الدينيَّة، التربويَّة، االجتماعيَّة 
خدمتنا  موضوع  هو  االنسان  كلُّ  اإلنسان،  والقوميَّة.  السياسيَّة  وحتى 

والكنيسة هي كنيسة الناس، كنيسة اإلنسان.
 

د هذا االلتزام، منها مطران     ولذلك أُطلقْت على مطارنتنا ألقاب رائعة ُتجسِّ
العرب، مسيح الشرق، ناصر الشعب )القديس نيقوالوس(، والمدافع عن 
المطران  العربيَّة والفلسطينيَّة  القضيَّة  ألقاب اشتهر فيها مطران  حقوقه. 
غريغوريوس حجار )1941(. وعلى آثاره سار المطران جبرائيل أبو سعدى 

)1956( والمطران إيالريون كبوجي والمطران لطفي لحام.

الفلسطينيَّة  القضيَّة  رجل  حجار  المطران  عن  الكثير  الكثير  كُتب  لقد     
والمدارس  الكهنة  وُدور  الكنائس  باني  عربي،  مطران  إبن  العرب.  ومطران 

16 – القدس في سنة 1998.

العدل  خدمة  في  الكاثوليك  الملكيين  الروم  ة  بطريركيَّ
سة 16  ة في األرض المقدَّ 3والسام والحوار والوحدة الوطنيَّ
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ال والمزارعين. فنحيل القارئ  وناصر المظلومين والمدافع عن حقوق العمَّ
إلى تاريخ الحجار الحافل. )راجع كتاب األب الياس كويتر المخلصي: الرهبانيَّة 

ة في األراضي المقدَّسة ۱۹۹۷(. المخلصيَّة منارة مشعَّ
 

   هكذا التزم المطران جبرائيل أبو سعدى قضايا كنيسته وأرضه وشعبه. 
قد  الساهرين.  الرعاة  مدينة  ساحور  بيت  وابن  الفلسطيني  المطران  وهو 
سبيل  في  تفانى   .1948 النكبة  عام  خاصًة  المقدَّسة  األرض  مآسي  عايش 
شعبه وخدمة العدل والسالم والنمو واالزدهار في كلِّ مرافق حياة األبرشيَّة 

البطريركيَّة. 
 

وخدمة  والعطاء  البناء  في  أسالفه  خطَّ  كبوجي  إيالريون  المطران  تابع     
كنيسته وشعبه وقضيته العادلة. وكانت أهم إنجازاته نزل الحجاج وتزيين 
كنيسة البطريركيَّة. ونتوقَّف هنا عند التزامه قضيَّة الشعب واألرض. ال مجال 
ع في موضوع إلقاء القبض على المطران إيالريون وسجنه ومحاكمته  للتوسُّ
والحكم عليه وإبعاده عن كرسيه في القدس. )راجع أيًضا التفاصيل الوافية 

في كتاب األب الياس كويتر المخلصي(. 
 

   غايتنا شرح معنى التزام المطران في خدمة شعبه وأبناء قومه. وهذا ما 
عبَّر عنه المطران إيالريون في خطاباته ورسائله ومواقفه الصريحة الجريئة 
إلى جانب العدل وفي خدمة السالم. قد تفانى خاصًة إبَّان حرب 1967، ألجل 
تثبيت المواطنين في أرضهم وبث روح الصمود بين صفوفهم ومنعهم من 
وجوامعهم  كنائسهم  حول  أرزاقهم،  في  بيوتهم،  في  والبقاء  البالد  مغادرة 

ساتهم الوطنيَّة والقوميَّة. وهم أصحاب األرض والحق. ومؤسَّ

   وبقي ُيجاهد حتى يوم اعتقاله من قبل سلطات اإلحتالل اإلسرائيليَّة في 
۱۸ آب 1974. وبقي ُيجاهد في السجن وبعد نفيه وإبعاده في 6 تشرين الثاني 

.۱۹۷۷
 

   نسرُد هنا بعض مقاطع من تصريحات المطران كبوجي ورسائله وهي 
السجن  آالم  ل  تحمُّ في  وصبره  وعزيمته  وشجاعته  التزامه  معنى  تشرح 
ومضايقاته وذلِّه. )راجع ذكرياته، صفحة ۱5۸(. »نور هللا يضيئني فتسمو 
والعزيمة.  الجسد  تشدُّ  كانت  العظيم  األمل  وفلسطين  وترتفع.  النفس 
الموت،  قهر  بالموت  الفدائي.  ومعلمي  ومعلِّمي،  قدوتي  كان  مسيحي 
... إن سجني قد توخيته وأردته السبيل إلى العذاب ثمًنا  والنور قهر الظالم 
للسالم، ومنارًة ُتسلُِّط األضواء في العالم على جرحنا البليغ، على قضيتنا. إنَّ 
الجهود يجب أن تبذل لكي يخرج الناس من سجن الظلمة إلى حريَّة أبناء 
هللا ليتالقوا ويتآخوا ويتحابوا ويجنِّدوا كلَّ طاقاتهم. ال للحرب، ال للدماء، ال 
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لسفك الدماء، بل للصفاء والرخاء واالزدهار... ولَيعيشوا بسالم«. 

    إنَّ جهاد المطران كان يهدُف تمهيد ُسُبل السالم بالدفاع عن الِقَيم اإلنسانيَّة 
التي أسماها احترام اإلنسان وحرِّيته وكرامته وأرضه وتقرير مصيره وتطلُّعاته إلى 

مستقبل أفضل.
 

في  الدوليَّة  والسالم«  »العدل  سي مؤسسة  أحد مؤسِّ كبوجي  المطران  وكان     
س عام 1967  القدس، وكان رئيسها منذ عام 1967، بعد حرب الستة أيام. كما أسَّ

مؤسسة كاريتاس.

عاشتها  كثيرة  الشاق وسط مصاعب  لحام فشقَّ طريقه  لطفي  المطران  أما     
الكنيسة وعاشها شعب هللا، وعاشها سكَّان هذه األرض المقدَّسة من مسلمين 

ومسيحيين ويهود، فلسطينيين وإسرائيليين.

    لقد أعلن المطران لطفي دستور إيمانه الديني واالجتماعي والقومي والسياسي 
في خطاب يوم رسامته مطراناً في 1981/11/27. ويوم احتفاله بالقداس الحبري 
أومن  بالله...  »أومن  مقاطعه:  بعض  وهذه   ،۱۹۸۱/۱۲/6 في  القدس  في  األوَّل 
مع  وسأعمل  بالكنيسة،  أومن  اإلنسان...  سياسة  ستكون  وسياستي  باإلنسان. 
اإلنسان  خدمة  في  الكنيسة  ل مسيرة  نُكمِّ لكي  ومحبة  بتواضع  الطوائف  جميع 
بشرى  أحمل  وهكذا  ا.  واجتماعيًّ ا  وثقافيًّ ا  وروحيًّ ا  دينيًّ المقدَّسة،  األرض  هذه  في 
واليهود  المسلمين  إخوتي  إلى  بل  المسيحيين،  إلى  فقط  ليس  والخير  اإلنجيل 
بأرضكم،  بكم،  ألتزم  أن  الواجب  »من  ويتابع:  إنسان«.  كلِّ  وإلى  والحجَّاج... 
بقضيتكم، بآالمكم، بمعاناتكم... وعليَّ أن أخدم قضيتكم العادلة... لكي يولد في 
من  القيامة...  إنسان  المستقبل،  إنسان  الجديد،  اإلنسان  المقدَّسة،  األرض  هذه 
المسجونين  والمهجَّرين،  الالجئين  والمتألمين،  الفقراء  الجميع،  أخدم  أن  واجبي 
والمبعدين من أبناء بلدي، بكلِّ طوائفه وأديانه... وسنالقي إخوتنا جميًعا... نالقي 
نالقي  العربي،  الفلسطيني  نالقي  المسلم،  نالقي  الطوائف،  المسيحي من مختلف 
أنَّنا  الجميع  نقنع  لكي  الحوار ضرورى  هذا  إنساٍن.  وكلَّ  الحّجاج  نالقي  اليهودي، 
حاملو رسالة الالعنف واألخاء والمحبة والعدالة والخير والسعادة... على المطران 
ٍة ومرونٍة مقرونٍة بشفافيِة  أن يقوم بهذه الرسالة الدقيقة بكلِّ فطنٍة وجرأٍة وروحانيَّ
الفكر ووضوح الرؤيا واالنفتاح: يده ممدودة وفمه مفتوح... مستلهًما في كلِّ ذلك 
روحانيَّة معلِّمه األكبر في اإلنجيل، الداعي إلى المحبة واألخوَّة والتسامح والسالم... 
الناس  تطلُّعات  مع  ويتفاعل  األزمنة  عالمات  يالحظ  وسيًطا...  يصبُح  وهكذا 

وآمالهم وطموحاتهم وأحالمهم«.

يشرح  الذي  األكبر  الدافع  هو  بل  فارغٍة.  كلماٍت  مجرَّد  الخطاب  هذا  يكن  لم     
بطريركي  كنائب  خدمته  من  سنة  وعشرين  ثالث  خالل  لحام  المطران  مواقف 
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بالقدس. وقد مرَّ في ظروٍف عصيبٍة مأسويٍَّة خانقٍة: رافق المطران إيالريون 
كبوجي في سجنه ودافع عنه، وبقي في خط الوطنيَّة واإليمان والكرامة )74 
كب المسيرة  كب االنتفاضة الفلسطينيَّة )۱۹۸۷ - ۱۹۹۲(. كما وا - ۷۷(. ووا

كبه . السلميَّة وال يزال يوا

   وركَّز في كلِّ مواقفه وخطاباته وتصريحاته وزياراته للمساجين ولقاءاته مع 
أهالي الشهداء، على أهميَّة التزام الكنيسة بقضايا العدل والسالم وبالحوار 
حوار  إلى  السالم  عمليَّة  بعد  تطوَّر  الذي  اإلسالمي،  المسيحي  المنفتح 
س مع رفاٍق له  مسيحي - إسالمي - يهودي. وكان المطران لحام قد أسَّ
في  والمسلمين  للمسيحيين  اللقاء  مركز  ومسلمين،  مسيحيين  وأصدقاء، 
اليوم. نخصُّ  األمناء حتى  رئيس مجلس  عام ۱۹۸۲ وهو  المقدَّسة،  الديار 
س المركز وقائد مسيرته الرائدة ومديره  بالذكر الدكتور جريس خوري مؤسِّ
في  إذ شارك  نوعه،  من  واألوَّل  رائد  مركز  وهو  اليوم.  وحتى  تأسيسه  منذ 
العيش  الحوار فقط ولكن  تأسيسه مسيحيون ومسلمون. وغايته ليست 
مسيرة  كبة  وموا ومشاركتهم  المواطنين  قضايا  إلى  مشتركة  ورؤية  مًعا 

السالم .
 

المحلِّي،  الالهوت  المسيحيين والمسلمين حول  أفكار  اللقاء طوَّر     مركز 
وحول أهميَّة الدور المسيحي في الدفاع عن الحقوق الوطنيَّة. بحيث يكون 
المسيحيين  إلى  المسلمين  إخوته  المسيحي صوت  الفلسطيني  المواطن 
ال في إيقاظ الوعي المسيحي وتدعيم  في أوروبا. فكان لهذا المركز دوره الفعَّ

الوحدة الوطنيَّة والردف الفلسطيني بين المسيحيين والمسلمين .
 

   في نظر المطران لحام عالقة المسيحيين والمسيحيَّة باإلسالم والمسلمين 
ليست عالقة سياسيَّة أو انتهازيَّة أو استراتيجيَّة. بل هي حًقا عالقة روحيَّة 
حضاريَّة تاريخيَّة إنسانيَّة مبنيَّة على الصراحة والصدق واإلخالص واألخوَّة 
اإلنسانيَّة الشاملة. والمسيحي له رسالة خاصة تجاه المسلم واإلسالم، من 
الناس.  إلى جميع  الموجَّهة  اإلنجيل  إليه بشرى  إيمانه. فهو يحمل  منطلق 

كما يعمل معه في خدمة عالم جديد مبني على حضارة المحبة.

 إنَّ هذه التوجُّهات الروحيَّة واإلنسانيَّة هي التي أملت على المطران لحام 
مواقفه الواضحة الجريئة المعتدلة تجاه شعبه وقضيته العادلة.

 
بين أن يلزموا  هدين والمعذَّ    لقد صرَّح ِمراًرا: اليمكننا أن نطلب من المضطَّ
وقف  هكذا  والكراهيَّة.  بالبغض  قلوبهم  نمأل  أن  يجوز  ال  ولكن  الصمت. 
المطران لطفي وقفة صامدة مع أبنائه في بيت ساحور التي حاصرها اإلحتالل 
مدة خمسين يوًما، بسبب تمنُّع أهلها من دفع الضرائب )عام ۱۹۸۹(. وكان 
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على رأس يوم التضامن مع بيت ساحور )5 تشرين الثاني ۱۹۹۰( الذي ضمَّ 
كنيسة  إلى  كنيسة  ًة من  آالف شخص ساروا مسيرًة سلميَّ حوالي خمسة 

مروًرا بجامع المدينة. وشارك فيها مسلمون ومسيحيون ويهود.
 

وكان حلقًة في السلسلة البشريَّة التي التفَّت حول القدس في ۱۹۹۰/۱۲/۳۰،      
ت أيًضا فلسطينيين وإسرائيليين، مسلمين ومسيحيين ويهوًدا. وكان  وضمَّ
سة »رجال دين ألجل السالم«. وهو أيًضا عضو  سيادته أيًضا عضًوا في مؤسَّ
سة العدل والسالم. كما ساهم في البيانات التي أصدرها  ُمشرف على مؤسَّ
الفلسطينيَّة  للقضيَّة  دعًما  القدس  في  المسيحيَّة  الكنائس  رؤساء  تباًعا 

ولمسيرة العدل والسالم.

الشهداء في  أهالي  المطران لحام يؤاسي  المنطلق كان سيادة      من هذا 
وبيت  لحم  وبيت  والخليل  ونابلس  هللا  ورام  والرام  حنينا  وبيت  القدس، 
الزيارات  هذه  لتنظيم  االرتباط  ضابط  وكان  ونحالين...  ساحور  وبيت  جاال 
في  شارك  كما  الجميع.  نفوس  في  الوقع  أطيب  لها  كان  التي  واللقاءات 
مسيرات في القدس وبيت ساحور. وكان دائًما يطلب أن تكون سلميَّة هادئة. 

وهذا كان شرًطا لمشاركته فيها.
   كان في استقبال المطران المناضل ِضدَّ التمييز العنصري، دزموند توتو، 
ليلة الميالد في بيت ساحور عام 1990، وقاد مسيرة الصالة الميالديَّة ألجل 

السالم، في تلك الليلة.
 

مه »رجال دين        كما شارك في القدس، في اجتماع أمام مبنى رئيس الدولة نظَّ
ألجل السالم«. وألقى كلمة إلى جانب كلماٍت من إسرائيليين وفلسطينيين 
من مختلف المشارب واالتجاهات، وممثِّلين عن المستوطنين المتطرِّفين. 
كثر ما  وسجَّل في مذكَّراته حول هذا االجتماع: »شاركت فيه لكي نبني مًعا أ

يمكن من الجسور للخير والسالم«.
    

الطعام  المضرِبين عن  الفلسطينيين  األبرشيَّة خيمة  زار مع كهنة      كما 
في مقرِّ الصليب األحمر بالقدس )۱۹۹0(. وكان على رأس مظاهرة سلميَّة 
وساعد  األميركيَّة.  القنصليَّة  أمام  ومسلمين  مسيحيين  دين  رجال  مع 
أثر  اإلسرائيليين على  الجنود  أيدي  في  الوقوع  كثيرين من  إنقاذ شباب  في 
تلك المظاهرة، وفي اشتباك آخر وقع قرب كنيسة القيامة يوم سبت النور 

.)۱۹۹۰(
 

في  الفلسطينيين  القادة  من  اليوم  وهم  الطعام،  عن  المضربون  وأراد      
السلطة الوطنيَّة، أن ينهوا إضرابهم في كنيسة البطريركيَّة بعد أن زاروا األقصى 
المبارك وكنيسة القيامة. وأُقيمت صالة خاصة معهم وألقى سيادته كلمة 
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مناسبة. وأخذت لهم الصور التذكاريَّة، وتناولوا »حساء البصل« إيذانًا بإنهاء 
إضرابهم الطويل عن الطعام.

      في هذه المناسبة زار البطريركيَّة وفد كبير من مشايخ الدروز في الجوالن. 
عن  ممثلون  فيه  شارك  المستوى  رفيع  روسي  وفد  البطريركيَّة  زار  كما 

الكنائس المسيحيَّة في القدس، تضامًنا مع قضيَّة السالم.

ا  وطنيًّ ا،  اجتماعيًّ ا،  دينيًّ ا،  روحيًّ مرجًعا  تزال  وال  البطريركيَّة  كانت  وهكذا 
ا. بل  ا. لم ُيطلب منها أبًدا أو من القائمين عليها أن تلعب دوًرا سياسيًّ وقوميًّ
كانت وال تزال مصدر دعم روحي ديني. إنَّها دعامة للسالم والوئام والتعايش 
واإلخاء واألمل بمستقبل أفضل بالرغم من المآسي والمعاناة والمخاوف 

والشعور باإلحباط واليأس والقنوط.

    وتابعت البطريركيَّة دروها الشاهد لِقَيم العدل والسالم، بعد إبرام اتفاقيَّة 
أوسلو التي فتحت الباب واسًعا أمام فرص السالم. وسارع سيادة النائب 
البطريركي المطران لطفي لحام إلى زيارة الرئيس ياسر عرفات في تونس على 
للرئيس  التهاني  موا  المسيحيَّة. فقدَّ الكنائس  رأس وفد ضمَّ بعض رؤساء 
ليستحق  السالم،  سبيل  في  قدًما  المضي  على  وشجَّعوه  ار  عمَّ أبو  القائد 
سات  السالم وبتسخير مؤسَّ بالصالة ألجل  السالم، ووعدوه  طوبى صانعي 
االجتماعيَّة  التحتيَّة  الُبنية  لدعم  والخيريَّة  والصحيَّة  االجتماعيَّة  الكنيسة 
موا للرئيس عرفات هدايا رمزيَّة: مغارة المهد وقربانًا من  الفلسطينيَّة. وقدَّ

أرض فلسطين وأغصان زيتون من بستان الجسمانيَّة.

    ختاًما لهذا المقال الضافي عن العدل والسالم، نضيُف مقتطفات واسعة 
من بعض كلمات ألقاها النائب البطريركي لطفي لحام. وهي نموذج واضح 
لموقف الكنيسة من قضايا العدل والسالم ومن قضيَّة الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي. وهكذا فإنَّ البطريركيَّة والقائمين عليها يستأهلون طوبى السيِّد 

المسيح: »طوبى لصانعي السالم فإنَّهم بني هللا يدَعون«.
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تاريخ  في  بل  ال  المقدَّسة،  والديار  القدس  تاريخ  في  كبيرٌ  تاريخيٌّ  حدٌث     
المسيحيَّة في األرض المقدَّسة، وفي العالم أجمع، مرَّ عليه عشرون عاًما أال 
وهي الزيارة التاريخيَّة التي قام بها قداسة البابا بولس السادس حاًجا إلى 
قبر  عام 1964. يستقي من  واإللهام،  الوحي  ومهد  الكنائس«  »أم  القدس 
للكنيسة  وقوًة  ونوًرا  وقيامًة  جديدًة  حياًة  الدافقة  المياه  المندَّى  المسيح 
التي بأمسِّ الحاجة إليها، وهي التي عقدت المجمع الفاتيكاني الثاني الكبير 
د شبابها، حاملة  الذي أطلق أشرعتها وفتح أمامها آفاقاً وتطلعاتًا لكي تجدِّ
عالم  على  منفتحة  نبويَّة جديدة  بروح  المقدَّس  اإلنجيل  بشارة  العالم  إلى 
اليوم الذي مزَّقته انقسامات المسيحيين عبر العصور، لكي تضاعف طاقاتها 

الروحيَّة فتتمكَّن من فتح الحوار مع اإلنسان، و مع الديانات األخرى...
في  الجديدة  الروح  هذه  من  وفيرٌ  نصيٌب  المقدَّسة  ديارنا  طال  وقد       
الالهوتيَّة كثمرة  للدراسات  المسكوني  الطنطور  س معهد  تأسَّ إذ  الكنيسة، 
مباشرة شهيَّة لهذه الزيارة التاريخيَّة، وذلك عام 1972. فكان هذا التأسيس 

أيضا حدثًا هاًما جًدا في تاريخ الديار المقدَّسة.
س معهد الطنطور طريقه وشعاره »نوُر المسيح يضيُء للجميع«.        وتلمَّ
بدأ يشعر أهل الكنيسة المحليَّة في الديار المقدَّسة أنَّ معهد الطنطور لهم، 
وأنَّه منتدى لهم جميًعا على اختالف طوائفهم في  أن يكون لغيرهم.  قبل 
ا أن يكون لي سهم  كنيسة القدس الواحدة. ونشكر هللا أنَّه وفَّر لي شخصيًّ
الكنيسة  آفاق  على  الطنطور  آفاق  فتح  في  و  النبيل،  الهدف  هذا  إحراز  في 
التي أسستها عام 1978، قد  بالذات  المقدسيَّة  الندوة  أنَّ  كما  المقدسيَّة. 

ساهمت بأهدافها و تطلعاتها في تحقيق هذا التطور.
س داخل معهد الطنطور قسم الدراسات المسيحيَّة في األرض  وهكذا تأسَّ
والفكر  والتراث  باألرض  الطنطور  ربط  يهدف  الذي   ،1978 عام  المقدَّسة، 

والناس.
      فأصبح لنا نحن مسيحيي األرض المقدَّسة منتدى فكري داخل حرم 
معهد الطنطور المسكوني. كما نأمل أن يتطوَّر بحيث يحقِّق أهدافه النبيلة 

في خدمة التراث والحضور المسيحي.
ر هللا لهذا المعهد و لقسم الدراسات المسيحيَّة فيه قيام رجل علٍم      وقدَّ
وعمٍل وفكرٍ وتصميٍم وجرأٍة، ابن هذه األرض المقدَّسة وهو الدكتور جريس 
في  صه  وتخصُّ علمه  الجد وسخَّر  ر عن ساعد  وأخي. فشمَّ خوري صديقي 

األدب العربي المسيحي لخدمة أهداف الطنطور المسكونيَّة.
    وطلع الدكتور جريس خوري بفكرة رائدة أال وهي مؤتمر التراث العربي 
أروع  من  المؤتمر  هذا  فكان  المقدَّسة.  األرض  في  واإلسالمي  المسيحي 
انجازات معهد الطنطور منذ تأسيسه. وقد عقد دورته األولى في 9، 10، 11 

17 - محاضرة في »الندوة المقدسيَّة« بتاريخ 1985/10/25.

في 4 اإلسامي   - المسيحي  العربي  التراث  مؤتمر  أبعاد 
األرض المقدسة17
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أيلول  الثالثة في 6، 7، 8  الثانية في ٣1 آب، ودورته  أيلول 198٣، دورته 
.1985

األرض  في  اإلسالمي   - المسيحي  العربي  التراث  »مؤتمر  تعريف 
سة« المقدَّ

1- مؤتمر التراث
    إنَّه اجتماع حول التراث، وهي عبارة واسعة تشمل مفاهيم كثيرة من 
الخ...،  والفلسفة  واالجتماع  والتاريخ  والشعر  والدين  واألدب  الحضارة 
المواضيع  كل  إلى  يتطرَّق  أن  ويمكنه  تطرَّق  المؤتمر  هذا  فإنَّ  وهكذا 
التي تخص أبناء البلد في كلِّ الميادين السياسيَّة والدينيَّة واالجتماعيَّة 

ة.... والثقافيَّ

2- التراث العربي
ة: إنَّه       التراث الذي يعالجه المؤتمر له صفة أولى شاملة عامة أساسيَّ
التراث العربي. يعني ذلك أنَّه يطالنا كلُّنا نحن مسيحيي هذا البلد ألنه 
يونانيَّة  أو  )سريانيَّة  والحضاريَّة  واللغويَّة  الثقافيَّة  خلفيتنا  كانت  مهما 
ة...( فنحن اليوم ومنذ أجيال نتكلم العربيَّة، وثقافتنا  أو أرمنيَّة أو قبطيَّ
وإنجيلنا  وتوراتنا  العربيَّة  باللغة  وصلواتنا  عربيَّة،  وحضارتنا  عربيَّة 
في  اإلسالم  قبل  العربيَّة  البطون  من  منا  الكثير  كون  ناهيك  بالعربيَّة. 

الجزيرة العربيَّة وخارجها وبخاصة في سوريا وفلسطين.

3- المسيحي واإلسالمي
   لنا نحن المسيحيين والمسلمين في هذه البالد تراث مشترك ولكنه 
له ميزاته الحضاريَّة لدى المسلمين وأخرى لدى المسيحيين. فاإليمان 
لذا  حضارة.  بدون  إيمان  وال  إيمان  بال  حضارة  فال  حضارة،  في  يتجلَّى 
من  فإنَّ  لذا  والمنشأ.  والقوميَّة  الدين  بلون  تتلوَّن  وحضارتنا  فتراثنا 
الضروري بحث مختلف الموضوعات في المؤتمر من الوجهة المسيحيَّة 
واإلسالميَّة  اإلسالميَّة  ل  ُتكمِّ المسيحيَّة  النظرة  أن  بحيث  واإلسالميَّة 

ل المسيحيَّة. ُتكمِّ
يها المسيحي      ولذا فالكثير من الموضوعات عولجت في المؤتمر في شقَّ
والمحاضرات  والندوات  الدراسات  خالل  من  برزت  وقد  واإلسالمي. 
ا لدى المسلمين والمسيحيين. كما برزت أيضا  وجهات نظر قريبة جدًّ
وبروح  وجديَّة  صراحة  بكل  عرضت  وقد  جوهريَّة  منها  خالفات  بعض 

منفتحة موضوعيَّة تجلَّت باالحترام والتقدير لدى كل األطراف.

4- في الديار المقدسة
    مؤتمرنا في الطنطور ال يعالج قضايا العرب المسيحيين والمسلمين في 
كل األقطار العربيَّة، لكن اختصاصه ُمركِّز على قضايا األرض المقدَّسة. 
عربيَّة شاملة.  بنظرة  الموضوعات  ليعالج  المرات  بعض  اها  يتعدَّ وقد 
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وسنرى أمثلة من عناوين المحاضرات التي ألقيت في المؤتمرات في دوراتها 
الثالثة.

فالمؤتمر يطاُل اإلنسان الفلسطيني المسيحي والمسلم في مختلف جوانب 
قضيته وحياته ودينه وتفكيره بطريقة متكاملة متكافئة.

وبهذا المعنى فهو يشكِّل ظاهرة حضاريَّة إنسانيَّة رائعة وفريدة في األرض 
المقدَّسة.

5- الحوار
    الحوار حول التراث هو من األهداف األساسيَّة الكبرى في المؤتمر، وهو 

السبيل الذي تسلكه دراسات المؤتمر ومحاضراته وندواته ومناقشاته. 
العلميَّة.  والصراحة  اإلنساني  باالحترام  يتحلَّى  موضوعي  علمي  حوار  وهو 
ويستند على اإلعالم المتبادل بإلقاء أضواء كاشفة على نواحي مختلفة من 

تراثنا وعقيدتنا ومقوِّمات مجتمعنا وتاريخنا...
ا بالمعنى الحصري. أو قل باألحرى إن حوارنا      إنَّه حوار ثقافي وليس دينيًّ
الثقافي في المؤتمر ُيفضي بنا إلى الحوار الديني، الذي بدوره ال يهدف إالَّ إلى 
العقيدتَين  ينيروا جوانب من  أن  المؤتمرون  و  المحاضرون  النور، فيحاول 
المسيحيَّة واإلسالميَّة، غير متوخِّين من ذلك الدعاوة الدينيَّة أو التبشير أو 
الهداية أو المفاضلة أو التباهي، أو إثارة العصبيَّة أو المّس بشعور أعضاء 

المعتقد األخر آخذين باآلية الكريمة:
    »ولو شاء ربَُّك آلمن َمن في األرض كلّهم جميًعا، أفأنت ُتكره الناس حتى 

يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إال بإذن هللا«. ) يونس 100-99(.
ويقول السيد المسيح: »ال أحد يأتي إليَّ ما لم يجتذبه اآلب«.

    إن عبارة »الحوار« غير واردة في اسم المؤتمر. ذلك أنَّ الحوار هو نتيجة 
د له وُيهيئ المناخ المالئم له في الضمائر والنفوس،  المؤتمر، ويقود إليه ويمهِّ
ويَُعدُّ الرجال الذين ينقلونه إلى مجتمعهم وأماكن عملهم وإلى المؤسسات 

التربويَّة والثقافيَّة والعلميَّة والخيريَّة والمجتمعيَّة التي يعملون فيها.

أبعاد المؤتمر
     ُيمكننا أن نكتشف أبعاد المؤتمر من خالل الدورات الثالثة التي عقدت 

حتى اآلن.

1 - المؤتمرون
مسلمين  من  البلد  أبناء  من  كلُّهم  المؤتمر  في  المشتركون  ألعضاء      ا
منهم  الفلسطيني،  المجتمع  من  مختلفة  فئات  إلى  ينتمون  ومسيحيين، 
المطارنة والشيوخ والقساوسة والكهنة والرهبان والراهبات، من رجال الفكر 
والمربيات،  والمربين  والمدارس،  والمعاهد  المختلفة،  الجامعات  وأساتذة 
والعاملين في الحقل االجتماعي والشبابي والَخيري، ومن رجال األعمال ودور 

النشر والصحافة، وربَّات البيوت، والشباب والشابات والجامعيين الخ ...
    وبكلمٍة يتوجَّه المؤتمر إلى الجميع ويريد أن يكون منتدى للجميع، كما 
يريد أن يطال الجميع، كون المؤتمرين كلِّهم من أبناء البلد، ذلك أن المؤتمر 
يريد أن يَخلق حركة فكريَّة محليَّة، يمتدُّ تأثيره إلى خارج زمان ومكان انعقاد 
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المؤتمر، بحيث تقوم عالقات فكريَّة واجتماعيَّة ودينيَّة وشخصيَّة بين 
وتواجدهم. ومن هذا  أماكن عملهم  إلى  الطيِّب  تأثيرها  يَصل  األعضاء، 
خيور  تَصل  لكي  المحاضرة  بهذه  المقدسيَّة  الندوة  قامت  المنطلق 
من  ممكن  عدد  كبر  أ وإلى  ومحبِّذيها  وأصدقائها  أعضائها  إلى  المؤتمر 

المستمعين.

 2 – الموضوعات
لنا  تتبيَّن  كي  والندوات  المحاضرات  عناوين  بعض  نورد  أن  يكفي     

أبعاد المؤتمر.
الدورة األولى غلب عليها الطابع الديني العقائدي، ومن موضوعاتها:

م المحاضرون المسيحيَّة واإلسالم  - ندوة »المسيحيَّة واإلسالم« حيث قدَّ
  بوضوح وثقة وأمانة.

- األرض المقدَّسة في العقيدة المسيحيَّة وفي العقيدة اإلسالميَّة. 
متها أنا(   )محاضرة قدَّ

- نظرة المسلم إلى أخيه المسيحي، ونظرة المسيحي إلى أخيه المسلم.
- التعايش المسيحي اإلسالمي في األرض المقدَّسة.

  
 الدورة الثانية فتحت أفاقا جديدًة، ومن محاضراتها:

- التوحيد عامل وحدة بين المسلمين والمسيحيين.
- أهمية الحوار العربي المسيحي اإلسالمي.

- التركيب السكاني للفلسطينيين منذ سنة 1920 وحتى اليوم.
- البعد القومي في عالقة المسيحيين والمسلمين العرب.
- التراث العربي المسيحي واإلسالمي في األرض المقدَّسة.

ة، من محاضراتها: الدورة الثالثة فتحت أفاقا اجتماعيَّ
مته أنا( - وحي هللا في المسيحيَّة واإلسالم. )قدَّ

- عالقة الدين بالدولة في المفهوم اإلسالمي والمسيحي.
- التنشئة االجتماعيَّة في المجتمع الفلسطيني.

- دور المثقف الفلسطيني في المجتمع.
سات اإلعالميَّة الفلسطينيَّة في التقارب اإلسالمي المسيحي. - دور المؤسَّ

المناقشات
مجال  يفتح  كان  الُمسهب،  الصريح  الموضوعي  العرض  بعد      
أجمل  من  لذلك  ص  المخصَّ الوقت  فكان  والتعليقات،  المناقشات 

كثرها تشويًقا. لحظات المؤتمر وأ
    فرص الكالم تعطى للجميع. جو المناقشات علمي، صريح، رصين، 

مرح... ال مسلَّمات وال تحديات وال خوف وال تابو )محظور( وال تعجيز.
أعضاء  بها  تحلَّى  التي  العيليَّة  الروح  ُتظهر  والتعليقات  فالمناقشات 

المؤتمر. لذا اقتطف بعًضا منها إلظهار أبعاد المؤتمر.
مسيحيين  بعضاً  بعضنا  عن  رائعة  وافرة  معلومات  جمعنا  لقد   -
أن  رائعاً  كان  وكم  والثقافة...  والحضارة  والدنيا  الدين  في  ومسلمين 
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ال الواحد اآلخر...  تسمع المؤتمرين يتحاورون في شتَّى الموضوعات مكمِّ
ذكره،  أغفل  كاتب مسيحي  أو  بشاعر  المسيحّي  المسلُم  يذكِّر  بحيث 
بل  ال  ة...  اإلنجيليَّ اآلياِت  المسلم  أو  القرآنية  اآليات  يسرد  والمسيحي 
ُيصلِّح الواحد أغالط اآلخر في سرد اآليات... وكلُّ واحٍد ُيعطي المفهوم 

لها في معتقده بدون وجل أو التواء أو تمويه...

كتشفنا معاً عناصر مختلفة عن الحوار المسيحي اإلسالمي - ا
الخاصة شيء آخر.  العقيدة  كتشاف اآلخر شيء وتأكيد  لنا أن ا وتبيَّن 
وال بُدَّ من األمرين في كل حوار. واالكتشاف والتأكيد أساسيَّان في معرفة 
اآلخر  قبول  على  يساعدان  وهما  الديانتين.  في  واالختالف  التالقي  نقاط 

واالستماع إليه وإلى طريقة شرحه لدينه و إيمانه.

بشرقنا  الخاصة  والدينيَّة  والثقافيَّة  والتاريخيَّة  القوميَّة  الظروف  إنَّ   -
األوسطي توفِّر مناًخا رائًعا للحوار بين المسيحيين والمسلمين.

- إنَّ وضع عبارة عربي قبل مسيحي أو إسالمي في عنوان المؤتمر لها 
مدلوٌل كبيرٌ في التأكيد على صفة العروبة الشاملة للمسلم والمسيحي 
ا  وثقافيًّ ا  قوميًّ المسيحي  عروبة  في  للتشكيك  فال سبيل  السواء،  على 

ا. وحضاريًّا وتاريخيًّ

األمر  هذا  مسيحي.  عربي  تراث  وجود  على  أيًضا  التأكيد  يعني  هذا   -
ليس من المسلَّمات عند الجميع. فأتى المؤتمر يؤكِّد هذه الحقيقة من 
خالل المحاضرات التي ألقيت والمناقشات الالحقة لها. فالنصرانيَّة لها 
عن  ناهيك  وكتابها.  وشعراؤها  وأدباؤها  العربي  وشعرها  العربي  أدبها 
إسهام المسيحيَّة في الثقافة والحضارة العربيَّة وبناء الدولة اإلسالميَّة، 
هذا  إظهار  أولوياته  في  يضع  فالمؤتمر  اآلن.  فيه  للتوسع  مجال  ال  ا  ِممَّ
التراث وأعالمه وآثاره. وهذا هو أيضا من اهتمامات الندوة المقدسيَّة، 
وقد ألقيت محاضرات كثيرة عن هذا التراث. وستكون محاضرة الندوة 

القادمة لهذا العام عن التراث العربي المسيحي.

المناهج  و  والتعليم  التربيَّة  نطاق  في  كبرى  أهميَّة  له  األمر  هذا  إنَّ   -
المدرسيَّة. 

فتأكيد تالحم التراث واألدب في البلد الواحد يجعل الطالب مسيحيين 
ومسلمين يشعرون بأنَّهم شعب واحد ولهم تاريخ مشترك، وليس أحد 

منهم غريًبا عن هذا التراث.

- لكن اليجب أن يغُرب عن بالنا أن الحضارة العربيَّة في غالبها إسالميَّة.
هذه حقيقة تاريخيَّة يجب أن يفهمها المسيحيون. إنَّ على المسلمين أن 
روا جهد المسيحيين الجبَّار الذين في غالبيتهم تركوا لغتهم السابقة  دِّ يقِّ
السريانيَّة أو اليونانيَّة ونقلوا إلى العربيَّة آثاًرا ال تحصى، فأغَنوا حضارة 
الحديثة  العربيَّة  النهضة  أساس  في  وكانوا  واإلسالم  العرب  إخوتهم 

وخاصة اللغة.  
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العربيَّة بمساندة روَّاد مسلمين،  القوميَّة  اد  - كما أنَّ المسيحيين كانوا روَّ
من خالل حركات اإلصالح اإلسالميَّة.

- قال أحدهم في المؤتمر هذا القول الجميل: »إنَّ الحضارة العربية نسيج 
خيوط كثيرة. وإذا استَلْلَت منه خيًطا تبعته باقي الخيوط. وفي هذا النسيج 

للمسيحيَّة ليس فقط خيط بل خيوط« )فيصل الحسيني(.
- إنَّني أعتقد أنَّ هذه القراءة »الحواريَّة« للتاريخ واألدب واللغة والحضارة 
والفتوحات، هي الكفيلة بأن تكثِّف التالحم بين أبناء هذه األرض مسلمين 

ومسيحيين.

- إنَّنا نحن أبناء هذا البلد نَنَعم بوضٍع فريٍد، كوننا مسيحيين ومسلمين مًعا 
منذ أجيال. وخبزنا مًعا تجربة قوميَّة فريدة ذات طابع مزدوج ديني وعلماني. 
القومي اإلسالمي والمسيحي  الفكر  بتعاون  التجربة  أن نطوِّر هذه  وعلينا 
العالم  م  المسيحي، فنقدِّ الفكر  باألكثر  إليه  الذي يميل  العلماني  البعد  مع 

نمًطا فريًدا من التجربة القوميَّة والدينيَّة مًعاً!!!

- قد أسهب المؤتمرون في إثارة جوانب القضايا الحضاريَّة ذات االنعكاسات 
بهذا  فقال  بين مسيحيين ومسلمين.  والعيش  واللقاء  الحوار  الهامة على 
االختالفات  في  ليست  الخطورة  »إن  الحسيني:  فيصل  األستاذ  المعنى 
الدينيَّة والعقائديَّة أو السياسيَّة )وإن كانت موجودة(، وليست في األصول 
العرقيَّة المختلفة، وال في التركيب الطبقي... فكل هذه يمكن حلَّها في إطار 
بانتماء  االدعاء  في  يكُمن  الخطر  لكن  الواحدة...  والمواطنة  الواحد  الوطن 

حضاري مختلف. تلك هي الِعلَّة وهنا يكمن الخالف«.

- هذا يعني ضرورة »ترشيد التاريخ«! أعني اإلهتمام بطريقة قراءة التاريخ.
ويتعلَّمون  يدرسون  ومسيحيون(  )مسلمون  جامعاتنا  وطالب  أوالدنا 
المسيحيَّة –  الحروب  بة متناقضة حول  تاريخيَّة متشعِّ ويهضمون قضايا 
اإلسالميَّة، مع الروم ومع الصليبيين وحكَّامهم، مما يثير ثائرة األوالد ويبقى 
يا ليت  ة...  اليوميَّ الحياة  كرتهم وضميرهم وينعكس على  ذلك عالًقا في ذا

يكتب التاريخ بروح جديدة، بروح المؤتمر!!!

- في كل ذلك كانت الصراحة القاعدة الذهبيَّة في المؤتمر. هكذا في المحاضرات 
التي عالجت التوحيد والتثليث بين المسيحيَّة واإلسالم، أوضحُت أنَّه يوجد 
الخالف  هذا  بل  ال  الموضوع،  هذا  حول  عميق  حقيقي  خالف  جهة  من 
جًدا في  تالٍق عميٍق  يوجد  أخرى  ولكن من جهة  والجوهري.  األساسي  هو 
التوحيد المطلق في المسيحيَّة واإلسالم. والمطلوب هو اجتهاد علماء الكالم 
اإلنجيل  في  جاء  لما  الحقيقي  التأويل  في  ومسيحيين  مسلمين  والالهوت 
ما  بأنَّ  االستنتاج  إلى  أيًضا  هنا  فنخلص  والتثليث،  التوحيد  حول  والقرآن 
يجمعنا كثيرٌ جداً، وربما يفوق ما يفصلنا! وهذا ما نتمناه من كل المؤتمرات 

المقبلة.
الذمية  اإلسالميَّة:  الدولة  في  المسيحي  وضع  تناولت  عينها  الصراحة   -
في  وتردَّدت  الجميع،  ألسنة  على  تتردَّد  عبارات  إنَّها  واالضطهاد...  والخوف 
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محاضرات المؤتمر ومناقشاته. ومما قيل بهذا الشأن: »إنَّني أعتقد جازًما 
ألحسسُت  اإلسالمي  الدين  تعليم  حسب  قامت  لو  اإلسالميَّة  الدولة  أنَّ 
برنارد  )الدكتور  اإلسالميَّة«  الدولة  في  كمسيحي  أُظلم  لن  ألنَّني  بالرضا 
اإلسالم  ُحسبوا على  البعض ممن  نشاهد ممارسات  »إنَّنا  وقيل:  سابيال( 

إنَّها كانت ظالمة والشواهد على ذلك كثيرة« ) فيفيان خميس(.
   

ة أبو بكر الصّديق وعمر بن الخطاب       »إذا أعطيتني مثااًل للدولة اإلسالميَّ
وعلي بن أبي طالب، فأنا أتشرَّف باالنتساب إلى هذه الدولة والعيش في 
متَّسمة  كانت  الخلفاء،  وغيره من  بأمر هللا  الحاكم  ولكن خالفة  ظاللها. 
ًة  بالظلم والتعصب.«... )دكتور عدنان مسلم(، وأيضا: »أريد دولًة إسالميَّ
ُتتيح لي تحقيق كامل حريتي في تحقيق ذاتي« )األب رفيق خوري(. أما بشأن 
ف يلحقان دوماً – بأسف  االضطهاد فعلَّق أحدهم: »إن االضطهاد والتعسُّ
كبير – باألقليَّة مهما كان لونها الديني والقومي. لقد اضُطهدنا في اإلسالم على 
اختالف خلفائه وفرقه وقومه من أمويين وعباسيين وفاطميين ومماليك... 
الروُم  المسيحيوُن  اضطهد  كما  مزدهرًة.  مشرقًة  ظروًفا  أيضا  عشنا  ولكن 
وأن  بد  ال  ولكن  الروم!  السريّان  اضطهد  وبالعكس  السريّان،  المسيحييَن 
االضطهاد  مركِّب  ى  ونتخطَّ الماضي؟  من  مستفيدين  األمام  إلى  نتطلع 
والخوف وعقدة األكثريَّة واألقليَّة. إنَّ حضارة المحبة في مجتمعنا المسيحي 
والمسلم يجب أن تعمل على نفي المخافة إلى الخارج. كما يقول الكتاب 
المقدَّس: »المحبة الكاملة تنفي المخافة إلى الخارج. ال مخافة في المحبة« 

)1 يوحنا 4: 17-18(، »فال تخافوا بل تحابُّوا« )المطران لطفي لحام(.

التوصيات 
دورات  من  دورة  كل  بعد  صدرت  التي  التوصيات  إلى  نخلص  أخيرا       
المؤتمر. إنَّها تظهر الروح الذي ساد المؤتمر الذي أراد المؤتمرون تمريره إلى 

مجتمعنا في األرض المقدسة.
كاديميَّة.     أجل أراد المؤتمرون أن ال تبقى أعمال المؤتمر مجرد نظريات أ
كبر عدد ممكن من المواطنين، إلى  بل هدفهم أن تصل أفكار المؤتمر إلى أ
سة التجاريَّة والجوامع  قلوبهم وضمائرهم وأفكارهم... إلى المدرسة والمؤسَّ

ة... سات الخيريَّة واالجتماعيَّ والكنائس وإلى الشارع وإلى المؤسَّ
نقتطف من التوصيات ما يتعلق بالقضايا الدينيَّة:

المسلمين  بين  وحدة  عامل  هي  التوحيد  عقيدة  أنَّ  المتكرر  التأكيد   -1
والمسيحيين. وال بُدَّ وأن تكون محوًرا للتربية البيتيَّة والمدرسيَّة والقوميَّة، 

سات الشباب والعمل االجتماعي. وموجًِّها لمؤسَّ
2- مناشدة الباحثين والمحاضرين، مسلمين ومسيحيين، إذا عرضوا اإلسالم 
والمسيحيَّة، أن يعرضوهما كما جاء في مصادرهما وكما يؤمن بهما أهلهما.

٣- دعوة المسيحيين والمسلمين إلى دراسة اإلنجيل و القرآن ليتعرَّفوا على 
جوهر الديانَتين. 

4- التوجه إلى الوعاظ والمرشدين بااللتزام بمبادئ الديانَتين والعمل على 
تعزيز االحترام المتبادل.
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التربية  لمدرِّسي  مشتركة  صة  متخصِّ ندوات  إلقامة  المعنيين  دعوة   -5
الدينيَّة عند المسلمين والمسيحيين في المدارس والمعاهد.

خالصة
   عنوان هذا الحديث هو »أبعاد مؤتمر التراث العربي المسيحي اإلسالمي 
أال وهو  آخًرا  أن نعطي عنواناً  يمكن  الحقيقة  المقدَّسة«. وعلى  األرض  في 

»آفاق«!
   أجل المؤتمر فتح لنا آفاقا في اللقاء والحوار!

لقد فتح لنا آفاًقا واسعة في ضمائرنا وأفكارنا! والمؤتمر مدعوٌ ليصبح حركة 
روحيَّة فكريَّة، إنسانيَّة وحضاريَّة، محليَّة وفلسطينيَّة.

وكلُّ ذلك بداية!
كثر من بداية! إنَّه متابعة مسيرة أجيال، وقوافل! مسيرة بدأت منذ     وهو أ

ظهور اإلسالم، ولم تنقطع أبًدا، ولن تنقطع!
التي  الصعوبات  ندرك  نحن  المسيرة!  سنتابع  تصميم!  و  إرادة  المؤتمر 

ا! ا، حضاريًّا وثقافيًّ ا، اجتماعيًّ تعترضنا وُتعيق حوارنا عقائديًّا، دينيًّ
   المؤتمر تحدٍّ روحيٍّ للمسيحيين وللمسلمين سواء بسواء. وكلُّنا مقتنعون 

من أهميَّته وضرورة استمراريته!
»هللا نور! َمن تبعه فال يمشي في الظالم بل يكون له نور الحياة« ) يوحنا 8: 12(.
   »هللا نور وليس فيه ظلمة البتة! فإن نحن قلنا إنَّ لنا شركة معه وسلكنا 

في النور كما أنَّه هو، النور، فلنا شركة لبعضنا بعض« ) يوحنا 1: 7-5(.
   بهذه الكلمات: »هللا نور«، »هللا محبة«، نتوجه إلى من ُيشكِّك في المؤتمر 
ويخاف منه أو عليه، أو من المشتركين فيه أو عليهم!!! أو من يخاف من 
لنجرِّب  لهم  ونقول  ومسلمين.  مسيحيين  إخوتنا  من  ومسراه،  طريقته 

المحبة والحوار، بدل الجدال والبعاد واالنعزال.
    وأحبُّ أن أسرد هنا بعض مقاطع من خطاب البابا يوحنا بولس الثاني 
إلى الشباب المسلمين لدى زيارته إلى مراكش )19 آب 1985( وكانوا حوالي 
مئة ألف شاب!!! وكان قد سار موكبه مع الملك الحسن الثاني في شوارع 

الدار البيضاء في خضم بحرٍ من المواطنين بلغ عددهم المليون والنصف!!!

   قال البابا: »ما أحوجنا اليوم إلى الحوار بين المسيحيين والمسلمين!.... 
وبعض  »معلَمن«  عالم  في  والعمل  بالكالم  لله  معاً  نشهد  أن  علينا 
التقاليد  احترام  في  تصير  أن  يجب  إليماننا  الشهادة  إنَّ  ملحد...  المرَّات 
الدينيَّة عند اآلخرين، ألنَّ كلَّ إنساٍن يريد أن يكون محترًما فيما هو، وفيما 
يعمله، وفيما يعتقد به من قناعة ضميريَّة... إنَّ المعنى الحقيقي للحريَّة 
الدينيَّة يكمن على السواء في احترام اإلنسان...«. وقال أيضا: »إنَّني أعتقد 
ة  أنه يتوجَّب علينا، مسيحيين ومسلمين، أن نكتشف بفرح الِقَيم الدينيَّ
المشتركة بيننا ونشكر هللا عليها. )ويذُكر قداسته بعض الِقَيم: اإليمان 
بالله الواحد الرحمان الرحيم -  الصالة – الصوم والزكاة – التوبة و الغفران 
– هللا العادل الديَّان – البعث والجزاء والعقاب...(... إنَّ النبل والشرف 
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يَفرضان علينا من جهة أخرى أن نقرَّ بوجود االختالفات بيننا... وهي خالفات 
ة، وعلينا أن نقبل بها بتواضع واحترام، في السماحة. وهذا  واختالفات مهمَّ
ومسلمين،  مسيحيين  إنَّنا،  ذلك...  من  واثق  إنَّني  هللا!  لنا  سُيكشفه  سرٌّ 
 - الماضي  في   - المرَّات  العموم، وبعض  بعًضا على وجه  بعضنا  نفهم  لم 
قمنا البعض على البعض اآلخر وأرهْقنا قوانا بالجداالت والحروب!... أعتقد 
أن  علينا  القديمة!  البالية  عوائدنا  ل  ونُبدِّ نُغيِّر  ألن  اليوم  يدعونا  أنَّ هللا 
نتبادل االحترام، ونساند بعضنا اآلخر في أعمال الخير على دروب هللا... 
لله  فيه  يكون  عالم  بناء  في  تسهموا  أن  الشباب،  أيها  لكم  أتمنى  إنَّني 
المكانة األولى لكي يساعد اإلنسان ويخلِّصه. وإنَّني أؤكُِّد لكم أن إخوتكم 
يدهم بيدكم في هذا  المسيحيين – الذين أمثِّلهم بينكم – ستكون أبداً 

المسعى!«

إنها كلمات نيِّرة على دروب الحوار المسيحي –  اإلسالمي!
ولنا األمل أن نحقِّق هذه األماني في بالدنا المقدَّسة َمْهد الوحي واإللهام. وإن 
أنَّ وحدتنا  المؤتمر. كما  المعرَّض لألخطار سيتقوى من خالل هذا  إيماننا 
كثمرة  أوصالها  تعالى  المضطربة، سيلُحُم هللا  المتزعزعة  القوميَّة  العربية 
ستكتسب  الواحدة  العادلة  قضيتنا  فإنَّ  آخًرا  وليس  وأخيًرا  المؤتمر.  لهذا 
قوة وصموًدا إذا ما سرنا على دروب هذا المؤتمر، على دروب الخير والعدل 
فيهما  و  وقرآننا  إنجيلنا  من  إيماننا،  من  النابعة  الروحيَّة  والِقَيم  والسالم، 

هدى لقوم يهتدون! 
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المطران لطفي لحام مع رجال دين من عدة طوائف
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الفصل الرابع
ة الروم الملكيين الكاثوليك في خدمة العدل والسام في األرض   بطريركيَّ

سة                                          المقدَّ



108

الصالة  معنا ألجل  اليوم  الذين حضروا  األحباء  واألخوات  باإلخوة  نؤهِّل     
مسلمين  من  الخارج  من  ضيوفنا  من  وهم  والسالم،  العدل  الستتباب 
ومسيحيين ويهود. ونؤهِّل بَمن حضر من غير مدٍن وقرى ليشاركنا الصالة 
األحباء  الشيوخ  من  المطارنة،  اإلخوة  من  والراهبات،  والرهبان  الكهنة  من 
المحترمين. نؤهِّل بإخوتي الكهنة المشتركين معي في هذه الصالة الليترجيَّة، 
والذين يرافقهم بعض من رعاياهم، وفود من القدس وبيت لحم وبيت جاال 

ورام هللا والطيبة ونابلس ورفيديا، ليصلُّوا معنا. 
محبتهم  عن  األحباء،  ساحور  بيت  أهل  يا  لكم  ليعبِّروا  أتوا  هؤالء  كلُّ     
والخير.  بالسالمة  لكم  وأمانيهم  ومشاركتهم  بكم،  واعتزازهم  وتضامنهم 
وقد جلب أبناء رعايانا معهم مساعدة ستوزَّع بالطريقة المناسبة، وقرابين 
سنصلِّي عليها في ختام الصالة، والقربان رمز المشاركة بين البشر، ورمز الخير 
والبركة. والقربان، أيًضا، هو العيش والخبز الجوهري الذي تكلَّم عنه السيِّد 
العامرة،  بيوتكم  في  والبركة  الخير  يكثِّر  أن  تعالى  هللا  إلى  نطلب  المسيح. 
وهو سُيعوِّض عليكم ما ُسلبتموه بالثالثين والستين والمئة والحياة األبديَّة. 
بالقوة  هللا  عليكم  أنعم  أن  بعد  الماديَّة،  أرزاقكم  أو  خيراتكم  لكم  فتعود 
إنسان في هذه  األكبر في حياتكم وحياة كّل  الخير  للمحافظة على  واإليمان 
جهادكم،  صمودكم،  تضامنكم،  كرامتكم،  به  عنيُت  أال  البطوليَّة  الظروف 
محبتكم،  ورجاءكم  إيمانكم  العالية،  معنوياتكم  عزيمتكم،  قوة  صبركم، 
وثقتكم بالله تعالى وبعنايته اإللهيَّة وهو الذي قال: إنَّ شعرًة من رؤوسكم 
أيها  تخف  ال  أيًضا:  وقال  السماوات.  في  الذي  أبيكم  إذن  بدون  تسقط  ال 
ن  ن يقتل الجسد، بل خافوا ِممَّ أيًضا: ال تخافوا ِممَّ القطيع الصغير، وقال 

يقتل النفس ويلقي كليهما في جهنم.

الزيارة إلى بلدتكم 
    إنَّ زيارتي إلى بلدتكم )وبلدتي( المحبوبة بيت ساحور، ليس حدثًا نادًرا. 
الثانويَّة  ومدرستنا  الرعيَّة،  خالل  من  بكم  وألتقي  تكراًرا،  إليكم  أتردَّد  ألنّي 
وروضتنا، وطالب الكهنوت الصغار، وطالب معهد المخلِّص الكهنوتي الجديد 
الفائت(، ومستوصفنا الجديد، ومن زيارة  أن نكرِّسه األحد  )وكان مفروضاً 
الحصار  ة  مدَّ التجوُّل  بيت ساحور وقت منع  العائالت. وقد دخلت مرتَين 
الصالة  ألشارككم  الماضي  األحد  الدخول  وقصدت  األربعيني.  العسكري 
ألجل السالم وألجل الشهيد إياد أبو سعدى، ال بل ألجل كل الشهداء الذين 

يسقطون كل يوم ... وُمنعُت.

18 – عظة األحد 1989/11/5 في بيت ساحور.

عظة بعد فك الحصار األربعيني على بيت ساحور18  1
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صالة في كلِّ مكان
    وأحبُّ أن أقول لكم إنَّ صالتنا اليوم في هذه الكنيسة، مشاركة صالة مع كلِّ 
الجامع، بحيث تصبح كّل بيت  المصلّين في  كنائس بيت ساحور، ومع صالة 

ساحور بيت صالة.
      واليوم سيأتي عن دعوة مّني سماحة الشيخ سعد الدين العلمي رئيس 
رئيس  الكرام وسنزور  الشريف مع صحبه  القدس  العليا في  اإلسالمية  الهيئة 
وكلَّ  دكاٍن وكلَّ متجرٍ  إنساٍن وكلَّ  نزور كلَّ  أن  رغبتنا  رمز  المحبوب،  البلديَّة 
مصنٍع وكلَّ بيٍت وكلَّ غرفٍة دخلها الجنود وتجبَّروا فيها ونكَّلوا، وكأنَّنا نقول مع 

فيروز: نريد أن تكون زيارتنا لنمحو أثار األقدام الهمجيَّة.

مسيرة رؤساء الطوائف 
    إنَّ مسيرتنا - مسيرة رؤساء الطوائف يوم الجمعة ۲۷ تشرين اول ۱۹۸۹ - 
لنأتي إليكم، وقد منعنا عن ذلك. إنَّ هذه المسيرة رمز لمسيرة الكنيسة التي 
حًقا مسيرة  نريدها  رمز مسيرة  إنَّها  دروبه،  كلِّ  اإلنسان على  كب  توا أن  تريد 
توصلنا إلى كلِّ بلدٍة وقريٍة )وقد زرت بنفسي قرية نحالين(، ودسكرة ومخيم 
وقلب وعائلة، لنقول لكم ولهم ولكلِّ واحٍد: نحن معكم. ال بل نؤكِّد لهم بلهجة 

السالم العربي الدارج: »هللا معكم« والسالم عليكم.
هللا معكم: هذا هو اسم من أسماء السيِّد المسيح: هللا معنا. أجل هللا معكم 
عادلة  قضيَّة  أهل  ألنَّكم  معكم  هللا  والسالم.  والعدالة  المحبة  مع  هللا  ألنَّ 

تجاهدون ألجلها وتبذلون في سبيلها كلَّ غاٍل ورخيٍص. هللا معكم.

   هللا معكم - العالم معكم
كثر فأكثر قضيتكم، قضيتنا العادلة.     هللا معكم والعالم أخذ يفهم ويدرك أ
األولى  الذكرى  عتبة  على  ونحن  رائًعا  تأييًدا  لله  والشكر  قضيتنا  كََسَبْت  وقد 
إلعالن دولتنا الفلسطينية على أرضنا وترابنا. ونحن نمدُّ يد المصالحة والسالم 
لكلِّ أٍخ وأخٍت من محبي السالم في هذه األرض )ومنهم من يشتركون معنا 
ومسلمين  يهوًدا  فلسطينيين،  عربًا  أبناؤها  يعيش  بحيث  الصالة(،  هذه  في 

ومسيحيين في وئام ووفاق وسالم ومحبة وتفاهم.

 الوفود الحاضرة
    وبيننا اليوم إخوتنا من الوفد األميركي الذين هم رمز تزايد التأييد لقضيتنا 
العادلة. فنشكرهم وجميع الوفود األخرى على مشاركتهم. وليسمعوا صوتنا 

ويحملوا قضيتنا إلى بالدهم وفي قلوبهم.

موقف البابا يوحنا بولس الثاني
كر في طليعة المؤيِّدين للحق والعدل والسالم، ولقضيتنا بالذات،      ونحب أن نذِّ

قداسة البابا يوحنا بولس الثاني.
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من له أذنان للسماع فليسمع
    ونقول مع السيِّد المسيح له المجد مخاطبين اليهود الحاضرين وضيوفنا 

وكل إنسان في هذه البالد وخارجها:
- من له أذنان فليسمع صالتنا وأقوالنا وأقوال قداسة البابا.

- من له عينان فليَر ما يجري من مآسي وقتل وتعذيب وتنكيل وتشريد 
وتعنيف.

معالم  ودك  العدل  وتأييد  الباطل،  ونبذ  الحق  قول  في  األنبياء  وليفصح   -
الظلم، واقصاء الحقد والكراهية وإشاعة المحبة والوئام.

- نريد أن يقوم أنبياء في أرض الوحي واألنبياء .
- ولنصرخ كلُّنا بأعلى صوتنا، ولنعلن حقنا على المأل، ولتكن رؤيا الشعب 
والحياة  القيامة  رؤيا  ُمشرِّقة،  جميلة  محبَّة،  خّيرة  نيِّرة  رؤيا  الفلسطيني 

للجميع.
- وكما أسمَع المالئكة رعاة بيت ساحور، قبل حوالي ألفي سنة هذه البشرى 
أن نسمعها  تعالى  نطلب من هللا  اليوم مخلِّص«.  لكم  ُولَِد  »لقد  الرائعة: 
اليوم  لكم  ُولَِد  لقد  المقدَّسة:  الديار  هذه  كلِّ  وفي  ساحور،  بيت  في  جديًدا 

مخلِّص.

حضارة المحبة
المقدَّسة، من كلِّ قوميٍة وديٍن  الديار  أبناء هذه  الختام لكلِّ      ونقول في 
وقتيٍل،  شهيٍد  كلِّ  ألجل  بالصالة  صوتنا  رافعين  وقومي،  سياسي  واتجاٍه 
ألجل  بالصالة  صوتنا  رافعين  ومتألٍم،  ومقعٍد  ومعتقٍل  وسجيٍن  وجريٍح 

العدل والسالم والمصالحة، قائلين:
- لماذا الحرب يا إخوان؟

- لماذا العنف؟
-  لماذا الكراهيَّة؟ 
- لماذا البندقيَّة؟ 

- لماذا الحجر؟ 

    فلنرِم بكلِّ من هذه جانًبا، ولنجمع حجارة الوطن، وتراب الوطن، وطاقات 
وأوليائها،  وأنبيائها  كتبها  بقداسة  المقدَّسة،  األرض  هذه  طاقات  الوطن، 

ولنبِن بها كلُّها وكلُّنا، حضارة المحبة والسالم، في أرض المحبة والسالم.

اإليمان  تعميق  إلى  أدعوكم  األحباء.  اإلخوة  أيها  أدعوكم  الِقَيم  إلى هذه      
والرجاء والمحبة، الكنوز الثوابت في حياتنا. ولتشملنا جميًعا بركة هللا اآلب 

واالبن والروح القدس االله الواحد. آمين
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كرام وتهنئة ألديب هو في      أقُف في هذا الحفل الكريم لكي أقول كلمة إ
كرامي ُمضاعف: لألديب وللصديق. الوقت ذاته صديق. وهكذا فإنَّ إ

المحبة، في  وأدبه لخدمة حضارة  أديٌب وصديٌق وقف حياته وقلمه  إنَّه      
وقٍت نرى فيه ذواتنا تحت وطأة هجمة الهمجيَّة على أقدس أقداس اإلنسان.

    وإنَّ اجتماعنا اليوم إلكرام األخ الدكتور عبد الرحمن عباد هو عمل أدبّي 
فنًّا  مجتمعنا:  في  مًعا  الجسور  بناء  تكملة  على  التصميم  يعني  إنَّه  وفنّي. 
ا! خاصة وبالعكس  ا وسياسيًّ ا! ودينيًّ ا وقوميًّ وحضارًة! شعًرا وأدبًا! اجتماعيًّ
بعنوان  الرحمن  عبد  أديبنا  رواية  في  قرأت  )كما  الهمج  دولة  برنامج  فإنَّ 
وتضامن  الشعب  بذلك وحدة  تتمزَّق  لكي  كلِّها،  الجسور  الهمج( هو هدم 
الشعب،  وحدة  إلى  فيه  الحاجة  بأشدِّ  نحن  وقٍت  في  القلوب،  وألفة  الناس 
كلِّ الشعب، وتضامن الناس كلِّ الناس، وألفة القلوب كلِّ القلوب، ووعي 

الضمائر كلِّ الضمائر!

   وإنَّني لعلى قناعة كاملة أنَّ دور األدباء والشعراء والقصصيين ورجال الفن 
الزمان  عموًما هو دورٌ طليعي في كلِّ وقٍت وزماٍن ومكاٍن. وخاصًة في هذا 
الحثيثة  وأمتنا  في مسيرة شعبنا  وبالذات  الطالعة،  واألجيال  الشباب  لدى 
الدؤوب، نحو تحقيق أهدافنا في دولتنا وَعَلِمنا وأدبنا وفنِّنا وحضارتنا وهويتنا 

وتراثنا في ديارنا المقدَّسة.

    فهنيًئا ألدبنا الفلسطيني في مسيرته! وهنيًئا ألديبنا الفلسطيني الدكتور 
األخ عبد الرحمن عباد الذي ينضمُّ إلى مسيرة النور. ومبروك ببركة هللا وبركة 

أخيك المطران لطفي.

19 – القدس في1989/5/20.

في حفل تسليم جائزة فلسطين لآلداب لألديب الفلسطيني 
2الدكتور عبد الرحمن عباد19
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    أيها الحفل الكريم! أيها اإلخوة واألخوات! 
    

    إنَّنا نحيِّي شهداء الحرم القدسي الشريف تحية األحياء وليس األموات. 
كاليل الخلود منَك يا إلهنا. فإنَّهم  ونقول: » شهداؤك يارب بجهادهم نالوا أ

أحرزوا قوتك فقهروا المضطهدين وسحقوا تجبر األبالسة الواهي.«
إنَّنا نحيِّي إخوتنا وأبناءنا الشهداء الذين سقطوا في ساحة الحرم األقصى    
حائط  لدى  المصلِّين  على  الحجارة  يرمون  وليس  عنه  يدافعون  المبارك 

المبكى. 
    إنَّنا نحيِّيهم كشهداء القدس وقدسيَّة بيت المقدَّس والمسجد األقصى! 
ماتوا في ساحة الشرف وساحة الدفاع عن المقدَّسات وعن اإلنسان محور 

كلِّ المقدَّسات: 
    إنَّ قتل هؤالء الشهداء في ساحة الحرم الشريف يعتبر منعطًفا في تاريخ 
وإنَّه  اإلنسان.  لمعنى قدسيَّة  رائًعا  بُعًدا  يعطينا  إنه  الطويل.  نضال شعبنا 
لمن األهميَّة على جانب كبير أن نعي حًقا أنَّ اإلنسان هو قدس هللا، وهيكل 
هللا كما يقول الكتاب المقدَّس: »إنَّ هيكل هللا مقدَّس وهو أنتم. أال تعلمون 

أنَّكم هيكل الروح القدس الساكن فيكم؟ الويل لَِمن ُيدنِّس هيكل هللا«. 
     إنَّ قدسيَّة جوامعنا وكنائسنا وهياكلنا ومقدَّساتنا تنبع من هللا تعالى 
الذي خلق اإلنسان على صورته ومثاله وأقامه ملكًا على الخليقة كلِّها. »من 
عن  قليالً  نقَّصته  تفتقده؟  حتى  اإلنسان  ابن  أو  تذكره؟  حتى  اإلنسان  هو 

المالئكة، بالمجد والكرامة كلَّلته وعلى أعمال يديك سلَّطته« )مزمور 8(.
وتراثنا  ومقدَّساتنا  وترابنا  أرضنا  على  تستند  الفلسطينية  قضيتنا  إنَّ       
وحضورنا منذ آآلف السنين هنا. وهي تستند أيًضا وخاصًة على أسمى الِقَيم 
الدينيَّة واإلنسانيَّة. كوننا خليفة هللا على األرض، ومخلوقين على صورة هللا 
اإلنسان،  دم  ألنَّه  ثمين  ودمنا  اإلنسان!  دم  ألنَّه  ثمين  ودم شهدائنا  ومثاله. 
وحقوقنا مقدَّسة ألنَّها حقوق اإلنسان، وكرامتنا مقدَّسة ألنَّها كرامة اإلنسان، 

وحرماتنا مقدَّسة ألنَّها حرمات اإلنسان. 
     لذا فإنَّنا ال نستجدي حقوقنا ال من دول وال من عصبة أمم وال مجلس األمن 
الدولي، وال من األمم المتحدة، وال من المجموعة األوروبيَّة، وال من المجلس 
لما  وتقديرنا  احترامنا  العربيَّة، مع  القمم  وال من  والتعاون،  لألمن  األوروبي 
سات، بل إنَّنا نذكُرها ونذكِّر كلَّ إنساٍن، وكلَّ الشعوب،  تقوم به هذه المؤسَّ
الشعوب وباقي  الناس وباقي  البشر وباقي  باقي  أنَّنا بشر وشعب وقوم، مثل 
األقوام. ونريد من جميع الناس أن ينظروا إلينا برؤية واحدة. إنَّنا بشر! لسنا 

حروًفا كتبت بماء، ولكننا حروف كتبت بدماء!
  

كلمة في حفلة تأبين شهداء األقصى الشريف3
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وكرامتنا  بحقوقنا  لمطالبتنا  المتين  األساس  هو  هذا  بأنَّ  نذكِّرهم  إنَّنا      
ة كلُّها من إنسانيتنا: من إنساننا  وعلمنا ودولتنا واستقاللنا وسيادتنا المستمدَّ
الفلسطينيَّة  وبشرتنا  الفلسطيني  ولحمنا  الفلسطيني  ودمنا  الفلسطيني 
وصورتنا الفلسطينيَّة التي هي على صورة هللا ومثاله جل وتعالى! وإنَّنا نقول 

لكلِّ إنسان:
 

أنظروا إلينا!... يا شـــعوب األرض!
أنظروا إلى أطفالنا!... إنَّهم كأطفال الناس!
 أنظروا إلى أمهاتنا!... إنَّهم كأمهات الناس!
 أنظروا إلى شبابنا ... إنَّهم كشباب الناس!
.. إنَّهم كرجال الناس!  أنظروا إلى رجالنا!.
 أنظروا إلى كهولنا!... إنَّهم مثل كهول الناس!

    
    وأحبُّ أن أذكِّر كلمة قلتها في إذاعة تلفزيونيَّة في جنيف يوم الخامس عشر 
من تشرين الثاني ۱۹۸۸، يوم إعالن الدولة الفلسطينيَّة، قلُت: اليوم يولد الطفل 
الفلسطيني الجديد والقديم األيام! فنأمل من دول العالم أن تحتضنه وتحبَّه 
فإنَّه  ونبذته،  تحتضنه  لم  وإذا  العالم!...  أطفال  بكلِّ  ترحب  كما  به،  وترحِّب 
سينمو في ظروف تدفعه إلى أن يقضَّ مضجع العالم الغافي والنائم على حقوق 

الشعوب وكرامتها!
     

شهدائنا  دم  يكون  أن  ونريد  الفلسطيني،  شعبنا  انتفاضة  تكون  أن  نريد  إنَّنا 
وعذابات ومعاناة شعبنا، صرخًة في ضمير هذا العالم الذي دوَّخته رائحة البترول، 
واألحالف  والدول  سات  والمؤسَّ الشعوب  سيِّد  هللا  صوت  على  يفيق  لكى 
والتحالفات، سيِّد الجيوش، اإلله المتعالي الجبَّار العادل القدير الرحمن الرحيم! 
إنَّه الساكن في السماوات ويضحك منهم ويستهزئ بهم وبجبروتهم! إنَّه بعصا 
مهم« )مزمور 2(. ونقول لهم باسم هللا:        من حديد يكسرهم وكإناء خزٍف يحطِّ
المسكين  انصفوا  المسكونة!  قاطني  يا  اسمعوا  واإلنصاف!  بالعدل  اقضوا 
الفلسطيني  الشعب  انقذوا  يختطفهم!  من  يِد  من  ونجُّوهم  واليتيم  واألرملة 

ه وكرامته...! وانصفوه حقَّ

أمل القيامة
    ومن مدينة القيامة ننادي بأمل القيامة لموتانا وشهدائنا. كما نأمل القيامة 
أنَّنا نؤمن  بالقيامة والحياة!  أنَّنا شعب مؤمن  لنا نحن األحياء! ونؤكِّد  والحياة 

 : بأنَّ
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 الموَت سُيغـــلب
والعنف سُيحسر
والقوة سُتقــــــــــــــهر
والقوس سُيكسر
والطوق سُيفــــــــك
والقيود سُتطــــــلق
والقبور سُتفتـــــــــح 
والظلمة سُتندثـــر
ـــــــــــج والنور سيَتبلَـّ
والشمس ستطلع
ــــح والزهور ستتفتَّ
والبراعم سَتنمــــــــو

بالحبــــــوب سَتمتلئ  والسنابل 
واألطفال سَيضحكون ويرقصون
سُيزغـــــــردن الثكالى  والنساء 
سُيــــــولــــــــد الجــــديــــد  واإلنســــان 

 

أرض  في  واألولياء!  والرسل  األنبياء  أرض  في  سُتبنى  المحبة       وحضارة 
القيامة واإلسراء والمعراج! في أرضنا المقدَّسة الطاهرة!

لنبَق مًعا كلُّنا، كلُّ الفلسطينيين مسيحيين ومسلمين! 
لنبَق مًعا كلُّنا، كلُّ أصدقائنــــــــــــــــــــــــــــــــا!
 ولنبَق مًعا كلُّنا، في مسيرة الشهداء!
في مسيرة المستقبل األفضــــــــــــــــــــــــــل!
في مسيرة الحياة والكرامة والقيام،،ة!
والرحمة والخلود والحياة لشهدائنـــــــا! 

والسالم عليكم!
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»ستنالون قوًة وتكونون لي شهوًدا في أورشليم وفي جميع اليهوديَّة والسامرة 
وإلى أقصى األرض« )أعمال 8:1(.

    نفرُح بوجودنا اليوم مسيحيين من كلِّ الكنائس على هذا الجبل المقدَّس 
)جبل الزيتون( لكي نسمع مًعا هذه الوصيَّة األخيرة من فم السيِّد المسيح 

له المجد »ستكونون لي شهوًدا«.
    إنَّ هذه الوصيَّة هي أساس وجودنا وشهادتنا هنا وفي كلِّ مكان ولكلِّ 
بقلب  إليمانه  ليشهد  مدعّو  هو  بل  لذاته  المسيحي  يعيُش  ال  إذ  إنسان. 
ولليهودي  وللمسلم  للمسيحي  بالذات  وهنا  والبعيد،  للقريب  مفتوح، 
وللحجَّاج من كلِّ مكان. إنَّنا هنا في هذه األرض المقدَّسة منذ ألفي سنة بال 
انقطاع، لكي نتابع الشهادة التي ُدعينا إليها في المسيح، من خالل وجودنا 
ساتنا، وهي ِمن حجر، ولكنها  كجماعة مؤمنة، حيَّة، من خالل كنائسنا و مؤسَّ

لخدمة كنيسة البشر. 
اليهود،  ضد  والعنصريَّة  الالساميَّة  تهمة  بنا  تلصق  أن  نأبى  فإنَّنا  ولذا      
ألنَّنا دافعنا صًفا واحًدا عن فندق دير مار يوحنا في القدس القديمة وعلى 
الوجود  نا في  الوقت ذاته ندافع عن حقِّ القيامة، وألنَّنا في  أمتار من كنيسة 
وال  والمساواة.  والحريَّة  والكرامة  العيش  في  الفلسطيني  وعن حقِّ شعبنا 
اإلنسان  الكنيسة عن حقوق  دفاع  يوحنا عن  مار  تفصل قضية  أن  يمكن 
العادلة على أرضه وفي مقدَّساته. فالقضيَّة تتعدَّى مار يوحنا وحجارة بانيه: 
إنَّها قضية الوجود الكريم لكلِّ إنسان، قضيَّة العدالة والمساواة لكلِّ إنسان. 
عن هذه الِقَيم ُيدافع المسيحيون من خالل مار يوحنا. وهم ليسوا وحدهم 
بل يجدون إلى جنبهم من ذوي النّيات الطيِّبة ِمن المسلمين واليهود وِمن 

ب والتحدي. العالم أجمع من رافضي كّل حركات التعصُّ
     ستكونون لي شهوًدا

أنَّنا  نُعلن للمال، من دون خوف وال وجل وبكّل ثقة،  المنطلق      من هذا 
عن  بعيًدا  واحترام،  وكرامة  ومحبة  بسالم  إنسان،  كلِّ  مع  التعايش  نريد 
التحديات واإلثارة والتصادم. هذه هي شهادتنا. وإنَّنا نأمل، بالرغم من كلِّ 
الظروف القاسية، أن يأتي السالم وتتحقَّق العدالة فنعيش بسالم، وتصبح 
الناس،  الخوف من قلوب  ويزول  إنسان،  كّل  اإلنسان  أحياء  القدس  أحياء 
فال يعيشون بعد في عزالتهم ومتاهاتهم: فتصبح قدسي قدسك، وقدسك 
والعنصريَّة  واالستئثار  السياسة  سموم  عنها  القدس  وتنفض  قدسي، 
واإليدولوجيات والعنف والحرب والقتل، و تعود القدس تحمل اسمها حًقا: 
والمسلمين.  والمسيحيين  اليهود  أبنائها  لجميع  والقداسة  السالم  مدينة 

هذه هي شهادتنا.
    ستكونون لي شهوًدا

رنا نحن المسيحيين      إنَّ حادث مار يوحنا يجب أن يكون ناقوس خطر يحذِّ

20 – أُلقيت في القدس ۱۹ ايار ۱۹۹۰.

4عظة في عيد الصعود اإللهي20
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لكي نقف متضامنين صًفا واحًدا وروًحا واحدًة وقلًبا واحًدا في سبيل شهادة 
الروحيَّة  األخطار  من  البشر  كنيسة  على  نحافظ  لكي  مًعا  نعمل  واحدة، 
والدكاكين  المخيفة  الهجرة  أخطار  بيننا:  الشباب  د خاصة  تهدِّ التي  الكثيرة 

التبشيريَّة، واإلدمان، وضياع اإليمان والالمباالة واالبتعاد عن الكنيسة.
د: إذا ذهبنا وهاجرنا ضاع كل شيء، ستهدم الكنائس      إنَّ حضورنا مهدَّ
وُتهجُر األديار. وإذا بقينا تحيى الحجارة وُتبنى الكنائس والمعابد واألماكن 

المقدَّسة وتصبح كلّها مقدَّسة بنا.
    ستكونون لي شهوًدا

السماء:  إلى  الصاعد  المسيح  دعوة  نلبِّي  لكي  هنا  نبقى  أن  نريد    
ستكونون لي شهوًدا، أمام كلِّ إخوتنا البشر من كلِّ ديٍن وقوٍم، دون تمييز 
فالمسيحيَّة  والمسيحي.  والمسلم  واألنثى  والذكر  واليوناني  اليهودي  بين 
أتيُت  الناس:  لكلِّ  وحياة  ومحبة  خير  بل هي مشاع  للمسيحيين،  ليست 
بكل  مخلصين  نقول  بل  ال  أفضل.  لهم  وتكون  الحياة  للناس  تكون  لكي 
يجب  المقدَّسة،  البالد  هذه  أبناء  يا  إخوة،  يا  األرض  هذه  وجوديَّة:  قناعة 
ونقول  مًعا.  السماويَّة  الديانات  وحي  أرض  ألنَّها  السماء،  أرض  تبقى  أن 
بين والمتطرفين من كلِّ ديٍن وقوٍم: ال جمال وال حضارة  للمغلين والمتعصِّ
وال تاريخ لهذه الديار بدون أصحابها من الديانات الثالث اليهود والمسيحيين 
والمسلمين الذين عاشوا فيها جنًبا إلى جنب أجياالً وأجياالً. ولذا نصرخ بأعلى 
مًعا  لنعمل  ونقول:  الصاعد،  للمسيح  بفرح  شاهدين  كمسيحيين  صوتنا 
وإنجيلنا  توراتنا  السماويَّة:  كتبنا  بأجمل خيور  بعًضا  بعضنا  لُنْغِن  إخوة.  يا 
بأيدينا  كلُّنا. وسنبني  لنا  المقدَّسة  لنا. واألرض  وقرآننا. فكلُّها كتبنا وهدى 

بهاء القدس، بأيدينا سنبني حضارة المحبة في أرض المحبة والسالم.
    ستكونون لي شهوًدا

   من على هذا الجبل المقدَّس جبل الصعود اإللهي نشهد أمام المأل على 
في  المسيحيين  إلخوتنا  فلسطينيين  كمسيحيين  فنقول  الروحيَّة،  قناعاتنا 
العالم أجمع: ال تنشروا فقط أخبارنا ومشاكلنا ومآسينا في وسائل إعالمكم، 
وعلى مساجيننا وطالبنا  تتحنَّنوا على ضعفنا  وال  تتباكوا على شهدائنا  وال 
ومعوَّقينا، ولكن اعملوا جادين ألجل سالم هذه األرض التي هي مقدَّسة لنا 

كلّنا وهي مقدَّسة أيًضا لكم.
    اعملوا معنا جادين ألجل السالم. وال تتآمروا يا كبار العالم علينا. فإنَّ كّل 
تآمر على فريق هو تآمر على الفريق اآلخر على كل الشعب وعلى كلِّ األرض. 
فال أمن لفريق دون اآلخر وال سالم لليهودي دون سالم الفلسطيني. اعملوا 

معناً ألجل سالم القدس بجميع أبنائها تعملون ألجل سالم العالم أجمع .
    أجل نريد أن نقول للعالم أجمع أنَّنا نحن المسيحيين جسم واحد وقلب 
واحد وعزم واحد، وأنَّ وصيَّة السيِّد المسيح الصاعد لنا آمًرا إيانا بالشهادة 
نا األكبر، وشهادتنا في الظروف المأساويَّة الحاليَّة هي أن نجاهد  له، هي همُّ

بكلِّ قوانا، ألجل العدالة والخير والمحبة والمصالحة والسالم.
    ونقول مصلّين من كلِّ قلوبنا:

يارب أعطنا أن نكون شهوًدا كما طلبت منا: شهوًدا لِقَيم إنجيلك. أعطنا أن 
نكون شهوًدا لسالمك وحبِّك. آمين.
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1- الربُّ هو إله السالم. ولذا فال بُدَّ أن يبقى فينا أمٌل بالسالم ألنَّ هللا سيهبه 
لنا. ولذا ال ننسى أن نتابع العمل ألجل السالم.

أنتم  لكم  السالم  أمل  األمل،  هذا  عن  تعبير  هو  اليوم  بينكم  حضوري   -۲
أبنائنا  من  والفلسطينيين  كلّهم،  واإلسرائيليين  ولليهود  اآلن  الحاضرين 

وبناتنا. 
في  ومسيرات  سلميَّة  مظاهرات  من  مختلفٍة  مناسباٍت  في  حضوري   -٣
ا  ا مسيحيًّ القدس وبيت ساحور واجتماعات شعبيَّة، اعتبره حضوًرا إنسانيًّ
ا. لبعث األمل والتشجيع على المضي سبالً في السعي ألجل العدل  وإيمانيًّ

والمصالحة والسالم بأكثر ما يمكن من وسائل الالعنف.
4- حضوري بينكم هو إيماني الثابت بأنَّ الحرب والعنف والقتل والتدمير 
واإلرهاب على أنواعه ومن أيِة جهٍة أتى، من فوق أو من تحت، مّني أو منك، 
هذه كلّها وسائل ليست إنسانيَّة. بل إنَّها وسائل تنافي تدبير هللا وسياسته 
على الكون واإلنسان، ال بل تنافي طبيعة اإلنسان، وهي كلُّها نتيجة الخطيئة 
وضعف اإلنسان. وعندما يعود اإلنسان إلى رشده وضميره واالعتبار األساسي 
المقدس(، وبأنَّ  الكتاب  بأنَّه هو نفسه على صورة هللا ومثاله )كما يقول 
خصمه هو أيًضا على صورة هللا ومثاله، وله حقوقه وكرامته، فإذ ذاك ال بُدَّ 

وأن يرمي سالحه، ويعود إلى مائدة المفاوضات إلقامة الحوار.
5- حضورنا اليوم مًعا وعملنا هو أن نختصر الطريق ونساعد من يسمعنا 
والعناد  القتل  ودوامة  العنف  دورة  نتابع  أن  وبدل  الطريق،  اختصار  على 
تعاَلوا  نقول  أن  المفاوضات،  مائدة  على  نجلس  ثم  والتطرف،  والتعنُّت 
نجلس اآلن أو في أقرب وقت على مائدة المفاوضة ولنفتح الحوار والنذهب 
ا لخدمة اإلنسان وتحقيق السالم، سالم هللا ألرضنا بجميع سكانها، كما  مضيًّ
تقول أنشودة الميالد الجميلة: »المجد لله في العلى وعلى األرض السالم وفي 

الناس المسرة«.
6- هذا وأحبُّ أن أعبِّر عن موقفي الديني واإلنساني كمطران وكاهن وإنسان، 
َمثل عربي جميل، )ربما موجود في العبريَّة(، وهو: جبل على جبل ما بيلتقي، 
إنسان على إنسان بيلتقي. ويعني المثل أنَّه من شبه المستحيل أن يلتقي 
كان  مهما  اإلنسان  بأخيه  يلتقي  أن  يمكن  اإلنسان  ولكن  آخرٍ،  بجبٍل  جبٌل 
اللقاء صعًبا. فاإلنسان طيِّب وفي كلِّ إنسان طيبة وخير وبركة وفيه مرونة 
وقوة روحيَّة داخليَّة جّبارة. وإذا تركنا الناس لسجيتهم الطيِّبة فإنَّهم يجدون 
والقوميَّة  الخياليَّة  اإليديولوجيات  وضعنا  إذا  ولكن  مشاكلهم.  لكلِّ  حلوالً 
م طاقات اإلنسان ألجل لقاء أخيه اإلنسان. وإنَّني  والمعلومانيَّة، فإنَّها ستهدِّ
اإلسرائيلي  اإلنسان  أمن  لتحقيق  السعي  بين  كبيًرا  فرًقا  هناك  أنَّ  أعتبر 
اإلسرائيلي  اإلنسان  مشاعر  استغالل  وبين  ووجوده...  وسالمته  وحقوقه 
القول  الخاطئة. وهذا  المسبقة  واألحكام  والبغض  باإليديولوجيات  وشحنه 

نفسه ينطبق على اإلنسان العربي الفلسطيني.
أن  لهم  لقد حان  قائالً:  كلهم  اإلسرائيليين  إخوتي  إلى  أتوجَّه  أن  وأحبُّ   -۷  

مه رجال دين ألجل السالم.  21 – ألقيُت هذه الكلمة في اجتماع مفتوح أمام مبنى رئيس الحكومة، نظَّ
وتحدَّث فيه مسلمون ومسيحيون وإسرائيليون ومستوطنون في القدس في 1990/12/8.

5رسالة سام21
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أثبت  لقد  االنتفاضة.  ثالث سنوات من  وتأشيرات  األزمنة  يفهموا عالمات 
ذلك  بعكس  ويؤكِّدون  اإلسرائيلي  االحتالل  يريدون  ال  أنَّهم  الفلسطينيون 
على  مون  مصمِّ وأنَّهم  إسرائيل.  جنب  إلى  ووطنهم  واستقاللهم  حقوقهم 
المضي قدًما في تحقيق هدفهم مهما كان الثمن. فعلى العاقلين من اليهود 
أال  القضية  يتناول جوهر  الظرف إلقامة حوار  خاصًة أن يستفيدوا من هذا 
هذا  أنَّ  قناعتي  وفي  الكاملة.  اإلنسانيَّة  الفلسطيني  الشعب  حقوق  وهي 
كثر فائدًة لليهود مّما  األمر سيعود بالنفع الكبير على اليهود. وأنَّ السالم أ

للعرب. فال تتركوا فرصة السالم الحقيقي تضيع.
۸- وأريد أن أطمئن اإلخوة الحاضرين وكّل إنسان إسرائيلي ويهودي في كلِّ 
مكان أنَّ الكنائس المسيحيَّة المحليَّة لها موقف واضح أظهرته دون مواربة 
وفي التصريحات المختلفة خاصة منذ بدء االنتفاضة. والموقف يتلخَّص بما 

يلي:
1- الكنائس المحليَّة فلسطينيَّة وشعبها عربي فلسطيني.

وحقوقه  الفلسطيني  الشعب  جانب  إلى  وضوٍح  بكلِّ  تقُف  الكنائس   -۲
المشروعة على أرضه وترابه ومقدَّساته.

المنطقة  لكلِّ سكان  والسالم  العدل  تحقيق  بضرورة  تطالُب  الكنائس   -۳
من يهود وفلسطينيين، إذ ال أمن لليهودي دون أمن الفلسطيني وال أمن 
للفلسطيني بدون أمن اليهودي. وال بُدَّ من تحقيق المصالحة بينهم، وإلى 

هذا يدعو رجال الدين في كلِّ الظروف واألحوال.
4- كما أنَّ الكنائس تسعى بكلِّ قواها لكسب مسيحيي العالم، حكومات 
سات وأفراًدا، لهذا الموقف تجاه قضية العدل والمصالحة والسالم في  ومؤسَّ

األرض المقدَّسة ولجميع سكانها. 
5- وتؤمن الكنائس أيًضا بأنَّ الحلَّ السياسي ال يمكن أن يكون الحلَّ الوحيد 
لصراع المنطقة، إذ ال بُدَّ للديانات السماويَّة الثالث أن تدفع بثقلها الروحي 

والديني للمساعدة في إيجاد الحل العادل والدائم.
6- إنَّ موقف الكنائس هذا ليس ناتًجا عن ضغط مهما كان نوعه أو مصدره، 
الكتاب  تعاليم  من  نابع  إنَّه  بل  واجتماعي.  سياسي  تكتيك  مجرَّد  أو 
المقدس وبشرى اإلنجيل المقدَّس. ويكفي أن نذكر قول السيِّد المسيح: 

طوبى لفاعلي السالم فإنَّهم بني هللا يدعون.
   المسيحيون يريدون أن يكونوا إلى جانب إخوتهم اليهود والمسلمين وإلى 
جانب كلِّ إنسان مؤمن بقيمة اإلنسان وكرامته وبضرورة السالم، يريدون 

أن يكونوا بناة سالم.

السالم للجميع!
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     يا صاحب السيادة!
    باألمس رأيتك في بعض وسائل اإلعالم، تلَّوح بقبضتك العنيدة في وجه 
جندي إسرائيلي فما احتجُت لقراءة التعليق في أسفل الصورة، ألنّي أبصرُت 
خلف نظاريتك نور الرجاء الذي يشعُّ في تلك العيَنين، وعلى شفتيك قرأُت 

وا طريق الحق«. من إنجيل يوحنا: »صوٌت صارٌخ في البريَّة أعدُّ
كن رأيتك، بوجهك األسمر العذب، بقامتك التي ال       من خلف الدخان الدا
تنحني أمام الحديد، وأنَت تعلن رفضك للسالم المزيَّف، المدوِّي في فوهات 
يوحنا  ثانيًة سمعُت صوَت  ومرًة  األبرياء،  األطفال  بدم  والمكتوب  البنادق 

يجلجل أمام غطرسة هيرودس »ال يحقُّ لَك، ال يحقُّ لَك«. 
    كم نحن بحاجة يا سيِّدي، في هذا الليل البليد الذي يلفُّ بعتمته أصقاع 
السنين،  ودثار  الخوف  غبار  عنها  تنفض  ٍة شاهدٍة،  حيَّ كنيسٍة  إلى  الشرق، 
لقد  المسيح.  وشجاعة  اإلنجيل  بروح  ومتغيراته  الحاضر  أزمات  لتواجه 
عن  التغرب  وصقيع  الخوف  عقد  من  تعبنا  والتردُّد،  الهروب  من  تعبنا 
بيئتنا وقضايانا، ملَّت آذاننا سماع المواعظ وأصداء النداءات التي تتكرَّر في 
مناسبة وغير مناسبة. اشتقنا إلى مبادرة شجاعة يطلقها بطريرك أو مطران 
أو كاهن بسيط ولو أودت بهم جميعا إلى االستشهاد في سبيل قضية حق. 
أرطال  هؤالء  من  فعندنا  سياسة  أهل  يكونوا  أن  رعاتنا  من  نطلب  ال  إنَّنا 
أزمة وفي كلِّ موقف  الكنيسة حاضرة في كلِّ  تبقى  أن  نريد  لكننا  وأطنان، 

لتقول كلمتها على غرار السيِّد، كلمة الحق والعدل والسالم.
    

    يا صاحب السيادة!  
    َعرَفتَك كنيسة الجنوب )لبنان( منذ خمسة وعشرين عاًما عندما شاركت 
في زرع حبَّة الحنطة على تلة صار اسمها دار العناية، وقد رأى فيك الجميع 
ًة، وصاحب فكر نيِّر في شتى المجاالت.  ًة وقادًة، وشجاعًة رسوليَّ َغيرًة إيمانيَّ
زلَت  ما  القدس،  مدينة  في  الكاثوليك  للروم  ا  بطريركيًّ نائًبا  انتخابك  وبعد 
بولس  كرسي  أنطاكية،  عمق  في  الضاربة  مشرقيتك  في  تتوهَّج  أنَت،  أنَت 
وأّم الكنائس، تتوهَّج عمالً وخدمًة وَغيرًة في سبيل الكنيسة وقضايا شعبك 
المنكوب، من حصار بيت ساحور باألمس القريب إلى أبواب كنيسة القيامة 

اليوم، إلى كلِّ قريٍة ودسكرة في تخوم الجليل في غد وبعد غد.

22 - دار العناية في 1990/5/25. نشرت أيًضا في الصحافة اللبنانيَّة.

6 رسالة مفتوحة الى المطران لطفي لحام22
ي آمنت ولذلك تكلمت!

ِّ
إن
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   وإذا كّنا في لبنان نتألم، نتألم من الجهد ومن غياب الحّس الوطني، فإنَّنا 
نتألم باألكثر من عدم وجود رجاالت بحجم المأساة، يخرقون جدار الصمت 
بحكمة األنبياء وعزيمة الشهداء. ومع ذلك فقد شعرنا اليوم بالعزاء، وتعزيتنا 
المتواضع  الزيتون،  المرتفع كجبل  المقدَّسة،  المدينة  يأتي من  الصوَت  أن 
بأنَّ  يطمئننا  زال  ال  القيامة،  كنيسة  في  تراب  كجنَّة  المقدَّس  األردن،  كنهر 

الكنيسة حيَّة وأنَّ على رأسها رعاة يبذلون النفس في سبيل الرعيَّة. 
المعطاء،  المقدَّسة  األرض  هذه  بنت  األنطاكيَّة  كنيستك  سيِّدي،  ويا     
وأبناؤها هم أحفاد الرسل األوائل الذين حفظوا اإليمان. كنيستك هذه تصلّي 
معك ومن أجلك، كما كانت تصلّي مع المطران إيالريون كبوجي من قبلك. 
فاحفظ الوديعة يا سيِّد األمانات، ألنَّنا في حنين ظامئ إلى بطاركة وأساقفة 
شهداء، وغًدا عندما تعرج علينا في دار العناية التي أحببتها وأحبَّتك، سنقبِّل 
وجه  في  امتدت  التي  ذاتها  اليد  سنقبِّل  المرة،  هذه  مزمن  بعشق  يدك 

االحتالل لتنطق بكلمة الحق: »إني آمنت ولذلك تكلمت«.

اميل اسكندر
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األعزاء  الضيوف  األحباء ومن  بيرزيت  أبناء  واألخوات من  اإلخوة  أحيِّي      
والُمحاضرين والُمشتركين بالمؤتمر.

فلسطين
1- كلمة فلسطين هي الكلمة الوحيدة وال بديل لها.

2- وهي تجسيد قضيتنا الفلسطينيَّة.
٣- وبلغة عربيَّة فصحى نقيَّة صافية صريحة: هي قضيتنا )نا(.

ومقدَّساتنا  وحقوقنا  وأرضنا  شعبنا  قضيَّة  لنا:  شيء  كل  قضيَّة  أعني   -4
وتراثنا وُهويتنا واستقاللنا وكياننا ودولتنا.

5- وبالتالي فليست هي قضيَّة الجيران أو األصدقاء أو األشقاء.
ِكُل على كلِّ هؤالء ليدعموا قضيتنا ويحبوننا ويفهموننا...  ولو كّنا نتَّ

ولكنهم، ال أحد منهم، يمكنه أن ينوب عّنا!
1- وقضيتنا هي قضيتنا كلّنا، وليست قضيَّة فئة دون أخرى، وليست قضيَّة 
َمن هم في الداخل أو في الخارج... كلُّ القضيَّة هي قضيَّة كل الفلسطينيين، 
بكل فئاتهم مسيحيين ومسلمين. وكلُّ تعامٍل مع القضيَّة على غير أُُسس 
وفي إطار اعتباراٍت مختلفٍة عن هذه المفاهيم؛ فهو تعامل فاشل ولن يكتب 

له النجاح!
ألجل  فهذا  ومسيحي،  مسلم  عبارتَي  كلمتي  في  هنا  ذكرت  ما  وإذا   -2
ديَّة  تعدُّ صورِة  في  نضعهم  حتى  األجانب،  وأصدقائنا  إخوتنا  استهالك 
مجتمعنا الفلسطيني. ولكن نزيد حااًل ونقول: إنَّ اسمنا واحد، ونََسَبنا واحد 

وانتماَءنا واحد، كوننا فلسطينيين منذ آالف السنين...
الشعوب  قاموس  في  ُمستحدثة  وكلمة  األمس  إبنة  فلسطين  فليست   -٣

وتواريخ األمم والحضارات. هذه حقيقة بديهيَّة.
من  ربما حتى  قلَّة  بالذات.  القدس  تاريخ  من  مثاًل  أُعطَي  أن  أُِحبُّ  ولكن 
القدس  بطريرك  لقب  أنَّ  يعرفون  ومسلمين  مسيحيين  الفلسطينيين 
كل  في  ُيردَّد  اللقب  )هذا  فلسطين  بطريرك  هو   451 عام  منذ  التاريخي 
األرثوذكس  الروم  بطرك  يترأسها  التي  االحتفاليَّة  والصلوات  القداديس 

والروم الكاثوليك(. 
 وفي هذا داللة تاريخيَّة ال تَخفى على أحد.

4- إنَّني أخدم قضّية شعبي وأرضي من خالل حقائق تاريخيَّة مماثلة. وذلك 
بإلقاء ما ُيعادل 150 ُمحاضرة سنويًّا أمام حجَّاج وسوَّاح وِمن خالل أحاديث 
هذه  كلّهم  هؤالء  أمام  نكشف  وفيها  الخارج.  وفي  هنا  صحفيَّة  ومقابالت 

7كلمة في مؤتمر جامعة بيرزيت آذار 1988
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الحقائق البديهيَّة التي تفتح عيونهم على حقائق كثيرة يجهلونها.
ولذا فإنّي أتمنى على اإلخوة الُمحاضرين والُمشتركين في المؤتمر أن يكونوا 

حاملي تاريخ فلسطين إلى بالدهم ومجتمعهم.

مؤتمر وانتفاضة
1- إنَّه لمن األهميَّة على جانب كبير مرافقة االنتفاضة وردفها بالفكر والنور 

والصالة.
النور  ونحن في خندق الصالة في كنائسنا وجوامعنا ونطلب من هللا تعالى 
لُينيَر سبيل هذه االنتفاضة. ونعتبر هذا المؤتمر محطة وقوِد فكرٍ ونورٍ على 
التي  الصامدة  الجريئة  المقدامة  بيرزيت  جامعة  ونُحيِّي  االنتفاضة،  درب 

مت هذا المؤتمر.  نظَّ
والُمجِمع  الجامع  الشامل  الصريح  )والخارجي(  الداخلي  التأكيَد  إنَّ   -2
اسة. وعلينا كلّنا أن نبقى على  ِمن ِقَبل كّل الفئات الفلسطينيَّة نقطة حسَّ
ًة من مظاهر االنتفاضة األخرى، وعلى  هذا اإلجماع الرائع الذي ال يقلُّ أهميَّ
أن  ونأمل من هللا  لحمتها وسداها.  بل هو  ال  وتطلعاتها.  مختلف جوانبها 

يبقى لحمة وسدى شعبنا كلِّه.
٣- إنَّ دم الشهداء هو بذار فلسطين.

أملنا بعونه تعالى أن ال تذهب الدماء هدًرا. وأملنا أن تتمَّ االنتفاضة.
ألطفالنا،  لعائالتنا،  لشعبنا،  ألرضنا،  وسالًما  وُمصالحًة  عدالًة  تثمر  أن  بل 
لطالبنا، لشيوخنا، ألمهاتنا ونسائنا ورجالنا... ال بل لكلِّ إنساٍن يصبو في هذه 

الديار المقدَّسة إلى تحقيق هذه الِقَيم.
     ونأمل أن تكون حًقا لخير كل الُمقيمين في هذه البالد بدون استثناء.

    كلمة ختاميَّة للضيوف األجانب 
    نطلب إليكم أن تقولوا لكلِّ َمن يأتي هذه البالد بأن يلتقي بأبنائها كلِّهم. 

وأن يلتقي بنا نحن الفلسطينيين.
اليوم وجه  كتشفتم  الُمحاضرات – ا اليوم في      وإذا كنتم - كما سمعت 
فلسطين، وصورة اإلنسان في فلسطين. فنقول لكم إنَّ صورتنا ليست صورة 
الحرب والعنف والكراهيَّة، بل صورة ُمشرقة بالبشر والخير والعدل واإلخاء 

والمحبة. 
     وكفى بالدنا فخًرا أنَّها موطن الديانات السماويَّة.

الديني  الجنَّة. ألنَّ االعتقاد  الِقَدم ألنَّها صورة أهل      وصورتنا جميلة منذ 
والشعبي المعروف أنَّ الجّنة هي في هذه البالد. ونأمل منه تعالى ِعزَّ وَجل 
أن تعوَد الجنَّة إلى أرضنا وتعود أرضنا ويعود إنسان هذه األرض، وكلُّ إنسان 

في هذه الديار الُمقدَّسة إلى الجنَّة، جنَّة الخير، وإلى أرض السالم.       
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ا باسم      إنَّ هللا خصَّ األماكن المقدَّسة في األرض المقدَّسة المعروفة تاريخيًّ
ز، فجعل منها أرض وحي وخالص، وأجرى فيها  فلسطين، بطابع خاص ُمميَّ

تاريخ الخالص.
يحملنا على  أمًرا  تحقَّق  المقدَّسة  األرض  قدسيَّة«  في »مسيرة  تأملنا  إنَّ      
أديان  لدى  مقدَّس  نفسه  المكان  إنَّ  تاريخي:  واقعي  في شيء  النظر  إمعان 
مختلفة وعلى حقبات مختلفة في التاريخ. وهنا في فلسطين بالذات، نجد أماكن 
األمر  اليهوديَّة والمسيحيَّة واإلسالم. والغريب في  الثالثة  األديان  مقدَّسة لدى 
أن تكون هذه األماكن المقدَّسة ألكثر من دين على التوالي، أو بالتعاقب، أو في 
آٍن واحٍد أو أن تكون متفاربة في المكان. هذا ما نراه بالنسبة للقدس وللخليل 

حتى اليوم.
    فالقدسيَّة المتعافبة أو المتزامنة أو المتقاربة دليل على أنَّه على البشر أن 
يكتشفوا من خالل قدسيَّة الحجر تقارب البشر وأرومة الدين الواحد عندهم، 

كرامه وعبادته سبحانه تعالى. وتطلُّعات البشر في أجيالهم إلى معرفة هللا، وإ
    وهذا يعني أنَّنا في تراثنا الديني وفي مقدَّساتنا، نحن أقرب من بعضنا البعض، 
كثر مّما نتصوَّره أو نظنُّه، بالرغم من بعادنا الظاهر. ولذا فإنَّه من األهميَّة على  أ
ومنها  المقدَّسة،  أماكننا  من  النابعة  القدسيَّة  هذه  نكتشف  أن  عظيم  جانب 
بين  ومشترك  رائع  شامل  حضاري  تراث  حًقا  لعمري  وهذا  مشتركة.  كثيرة 

اليهوديَّة والمسيحيَّة واإلسالم.
بالغ  تأثير  لها  يكون  أن  بُدَّ  ال  الثالثة  لألديان  المقدَّسة  األرض  قدسيَّة  إنَّ      
أتباع  أنَّه على  يعني  والعالمي. وهذا  اإلقليمي  والسالم  والحضارة  الدين  على 
سبب  يجعلها  ما  كل  المقدَّسة  األماكن  هذه  عن  يبعدوا  أن  الثالثة  الديانات 
نزاع ومنازعة وحروب وكراهيَّة. إنَّ خالص األرض المقدَّسة والخالص لألرض 
اختالف  أبنائها على  ولجميع  فيها  السالم  وإحالل  المقدَّسة  األرض  من خالل 
دينهم وقوميتهم يجب أن يجد في قدسيتها وفي تقديس أبنائها لها واحترامهم 
ب، في  كرامهم لها أجمل دافع للبعاد عن العنف والحرب والتطرُّف والتعصُّ وإ
ومنازعاتها  الخانقة  أزماتها  من  للخروج  المالئمة  الحلول  وإيجاد  عنها  الدفاع 

رة في تربتها الطاهرة منذ زمٍن بعيٍد. المتجذِّ
ا،      وهكذا فإنَّ طابع القدسيَّة في األرض المقدَّسة يجب أن يكون عاماًل سياسيًّ
ا ُيسهم في إيجاد الحلول المناسبة التي تكفل العدالة  ا واجتماعيًّ حضاريًّا، دينيًّ

ة على منطقة الحرم القدسي الشريف 8السيادة اإلسرائيليَّ
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والحريَّة والكرامة واألمان والعيش بسالم لكلِّ أبناء هذه األرض المقدَّسة.
من هذا المنطلق نعتبر القرار اإلسرائيلي األخير بفرض السيادة اإلسرائيليَّة 
على منطقة الحرم القدسي الشريف قراًرا ُمخالًفا للعرف السياسي وللِقَيم 
في  المقدَّسة  األرض  في  المسلمين  بشعور  مثير  مساس  وهو  الدينيَّة. 

ته. فلسطين وفي البالد العربيَّة وفي العالم اإلسالمي برمَّ
كثر من ألف وأربعمائة سنة  وإنَّ سيادة المسلمين على مقدَّساتهم منذ أ
ال يمكن أن تنسخ بشحطة قلم وبتصويت في مجلس نيابي. ال بل إنَّ إتخاذ 
هذا القرار في هذا الظرف بالذات ونحن نتَّجه صوب االنفراج والتقارب، هو 
أمر مستهجن، وال ندري صالح َمن يخُدم. خاصًة وإنَّنا كلُّنا نُدرك مدى تعلُّق 

كرامهم له. المسلمين بهذا المكان المقدَّس وعظم تقديسهم له وإ
أُعبِّر عن مشاعر  المقدَّسة  أبناء هذه األرض       وإنَّني كمطران وابٌن من 
االستنكار باسمي وباسم المسيحيين جميعهم، لهذا القرار الذي ال يمكن إالَّ 

وأن يذكّي مشاعر الكراهيَّة والُبغض والنفور.
نزال  ال  التي  السيادة على مقدساتنا  أيًضا حق  لنا  المسيحيين  فنحن      

حاضرين فيها منذ ألَفي سنة بدون إنقطاع.
    ولنا كعرب، مسيحيين ومسلمين، حضور بعيد الجذور في بطن التاريخ، 
من خالل األقوام الكثيرين الذين تعاقبوا بالتواجد في هذه األرض وفي هذه 

المدينة المقدَّسة بالذات، والتاريخ واضح للجميع وخير شاهد.
    ولهذا نهيُب بمحّبي السالم، والخير في المجتمع اإلسرائيلي واليهودي أن 
الذي فيه يجوز  الوقت  انتهى  القرار. لقد  يعملوا ما في وسعهم إللغاء هذا 
والتفاهم  للتقارب  كّل شيء  يجب عمل  وبالعكس  الدينيَّة،  النعرات  إثارة 
والقومي  والسياسي  والمجتمعي  النفسي  الصعيد  على  واإلعمار  والبناء 

واإلنساني إطالًقا. 
إسرائيليين  ومسيحيين،  ومسلمين  يهوًدا  الجميع  من  ونطلب      
قدسيَّة  القدس:  قدسيَّة  على  المحافظة  على  يعملوا  أن  وفلسطينيين، 
حجارتها وعماراتها وأماكن العبادة فيها، وقدسيَّة اإلنسان كّل إنسان يعيش 

تحت سمائها.
إنَّ هذه الرسالة الفريدة النابعة من قدسيَّة القدس التي خصَّ بها هللا تعالى 

قدسنا كلنا وأرضنا، هي أمانة غالية في عنقنا جميًعا.
كفانا حروبًا وأحقاًدا حول األماكن المقدَّسة ألجلها...

ولَنْبِن مًعا حضارة المحبة في قدس هللا وقدس اإلنسان.
والسالم عليكم!
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غبطة البطريرك مكسيموس الخامس حكيم
مع سيادة المطران لطفي لحام
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الفصل الخامس
قة مقاالت متفرِّ
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إّن هذا الحديث هو مدخل روحي ال الهوتي ومقّدمة لمعالجة موضوع      
من  والتثاقف  د  التجسُّ موضوع  حول  الكاثوليك  الملكيين  الروم  مؤتمر 

مختلف جوانبه.
من اإلنجيل المقّدس...

د بالعبارات الخالدة: »والكلمة صار  ثنا عن التجسُّ     مطلع إنجيل يوحّنا يحدِّ
ِته... جسًدا وحلَّ فينا. وسكن فينا أو جعل خيمته فيما بيننا. إنّه أتى إلى خاصَّ
دات آنيَّة تتوافق  مواقف يسوع من اإلنسان في اإلنجيل المقّدس هي تجسُّ
مواقف  إّن  المسيح.  السيِّد  يصادفهم  الذين  المختلفة  البشر  حاالت  مع 
د اإللهي بميالد  دات ميدانيَّة، وامتداد لفعل التجسُّ يسوع وأعماله هي تجسُّ
السيِّد المسيح من عذراء على األرض، في فلسطين المقدَّسة، في بيت لحم، 

في جغرافيَّة، في تاريخ، في زمان ومكان...
    من هذه المواقف:

-حّب يسوع لألطفال: دعوتهم إليه: دعوا األطفال يأتون إلّي وال تمنعوهم... 
كون عندك... -لقاء يسوع مع زكاّ العّشار: يا زكاّ أسرع انزل، فاليوم يجب أن أ
نفسها  تسكب  عنها،  يدافع  قدميه،  تالمس  يتركها  الخاطئة:  على  -حدبه 

أمامه، تبكي عند قدميه، ويدعوها إلى التوبة...
-إنّه الطبيب اإللهي: يستقبل المرضى، كّل المرضى، يستقبلهم بحبٍّ وبدون 

تبرٍُّم. إنّهم يحاصرونه كّل الوقت، حّتى لم يكن وقت ألكل الخبز...
حاجة.  في  هم  الذين  أولئك  خاّصًة  الناس،  كّل  الناس،  مالقاة  على  -غيرته 
يستقصي  معهم،  الحديث  يبدأ  لقائهم،  الى  يذهب  يبادرهم،  الذي  هو  إنّه 
حاجاتهم الحياتيَّة وآمالهم الدفينة. هكذا نراه مع السامريَّة يطلب منها الماء 
لكي يعطيها هو الماء بدوره. هو الذي يسأل األعمى والمخلّع واألبرص وكّل 
إنَّني أتحنَُّن على هذا الشعب،  أتريد أن تبصر؟...  أتريد أن تبرأ؟  ذي عاهة: 

فإنّهم كخراف ال راعي لها...
1- يسوع ُيعبِّر عن رسالته ومعاني تجّسده:

ة... وهذه بعض أقواله اإللهيَّ
-»لقد أتيُت لتكون لهم الحياة وتكون لهم بوفرة... أنا الراعي الصالح. الراعي 
الصالح يعرُف رعيَّته... يعرُف خرافه بأسمائها... يخرجها لتجد مرعى...« )يوحّنا 

.)10
-»إّن ابن البشر لم يأِت لُيخَدم بل لَيخُدم وليبذل نفسه فداًء عن كثيرين« 

)مّتى 20: 28(.
-»لم آِت ألدين العالم بل ألخلّص العالم« ) يوحّنا ٣: 17(.

-»لم آِت ألدعو صديقين بل خطأة إلى التوبة« )متى 9:1٣(.
-»تعالوا إلّي يا جميع المتعبين المثقلين وأنا أريحكم« )متى 11: 28(.

-»إنَّ ابن البشر أتى ليخلّص ما قد هلك« )متى 18: 11(.

2٣- القدس، أحد العنصرة المجيد الواقع فيه 1992/6/7

د اإلنسان في الزمان والمكان وفي 1 د اإللهي وتجسُّ التجسُّ
حضارة اإلنسان2٣
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)مرقس  باإلنجيل«  كرزوا  وا أجمع  العالم  إلى  كلِّها...  الخليقة  إلى  -»اذهبوا 
.)15 :16

د السيِّد المسيح  بولس الرسول يشرُح تجسُّ
د اإللهي ومعنى      رسائل بولس الرسول تَْزَخر باآليات التي تشرح التجسُّ
دخوله تاريخ البشريَّة وتفاعله مع مصيرها. هذه بعض أمثلة وهي فيض 

من غيض:

- »المسيح هو وسيط المصالحة الكبرى« )أفسس 2 : 22-11(
    »إّن المسيح هو سالمنا. هو الذي جعل الشعَبين واحًدا. إذ نقض الحائط 
الحاجز بينهما أي العداوة. وأزال في جسده الناموس مع وصاياه وأحكامه، 
ليكوِّن في نفسه من اإلثنين واحًدا، إنسانًا واحًدا جديًدا بإحالل السالم بينهما، 
ويصالحهما مع هللا، كليهما في جسد واحد بالصليب الذي به قتل العداوة«.

- »المسيح يأخُذ صورة البشر« )فيليبي 2 : 8-5( 
    »إّن الحبر الذي لنا ليس عاجًزا عن الرثاء ألسقامنا بل هو مجرَّب في كلِّ 
وُيقام  الناس،  ُيؤخُذ من  فإّن كلَّ حبرٍ  الخطيئة.  شيىء على مثالنا، ما خال 
ألجل الناس في ما هو لله. وهو قادر أن يترّفق بالجّهال والضالين، لكونه هو 
أيًضا متلبًِّسا بالضعف... ولذلك يقول عند دخوله العالم: ذبيحًة وقربانًا لم 
قلت:  حينئٍذ  وذبائح.  بمحرقات  ترتض  لم  لي جسًدا.  هّيأت  أنّك  غير  تشأ. 

هاءنذا آلتي ألعمل بمشيئتك يا هللا«.

الروح القدس عامل تثاقف! 
القدس:  الروح  وحلول  العنصرة  حادثة  الرسل عن  أعمال  في سفر  نقرأ     
»ولّما حلَّ يوم الخمسين كانوا كلُّهم مًعا في مكاٍن واحٍد. فحدث بغتة صوٌت 
من السماء كصوِت ريٍح شديدٍة تعُصف. ومأل البيت الذين كانوا جالسين 
واحد  نار، واستقّرت على كلِّ  كأنّها من  ألسنة منقسمة  لهم  فيه، وظهرت 
كما  أخرى،  بلّغات  يتكلّمون  وطفقوا  القدس،  الروح  من  فامتألوا  ٍمنهم، 
أمرهم الروح أن ينطقوا« )أعمال 2 : 1-4(. وتعجَّب الحاضرون وهم قادمون 
من بالد مختلفة وثقافات مختلفة، فدهشوا وتعّجبوا وقالوا: »أليس هؤالء 
المتكلِّمون جميعهم جليليِّون؟ فكيف نسمع كالً مّنا لغته التي ولد فيها... 

نسمعهم ينطقون بألسنتنا بعظائم هللا.« )أعمال 2: 11-5(.
     الروح القدس عامل تثاقف في حياة المؤمن. وقد وعد السيِّد المسيح 
تالميذه بهذا الروح الذي »يعلِّمهم كلَّ شيئ  ويرشدهم الجميع إلى الحّق« 

)يوحّنا 16 : 15-12(.
يغمر  الذي  القدس  الروح  عن  الكالم  في  يستفيُض  الرسول  بولس      
خدمة  في  طاقاتهم  كلَّ  يضعوا  لكي  ونعمه،  ومواهبه  بعطاياه  المؤمنين 
الكنيسة والجماعة اإلنسانيَّة بطرق مختلفة بقّوة المحّبة التي هي العطيَّة 

الكبرى والطاقة الكبرى )1كور ، الفصالن 12 و 1٣(.
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مجمع خلقدونيا )451(:
ُيبيِّن  وهو  والتحادث،  التثاقف  أساس  تحديداته  د:  التجسُّ مجمع  إنَّه      
د المسيحي المؤمن في محيطه وجماعته  الخّط الالهوتي الرائع لمعاني تجسُّ

ومجتمعه. فيما يلي: 

تحديد المجمع: 
يسوع  سيِّدنا  الوحيد،  الواحد  باإلبن  ونعترف  اآلباء  تعاليم  نتابع  »إنّنا      
في  كامل  وأنّه  الالهوت  في  كامل  إله  أنّه  واحٍد  برأٍي  كلُّنا  ونعلِّم  المسيح. 
الناسوت. إنّه إله حّق وإنسان حّق، ذو نْفٍس عاقلٍة وجسٍم. إنّه مساٍو لآلب 
بحسب الالهوت، ومساٍو لنا بحسب الناسوت. إنّه شبيه بنا في كلِّ شيىء 
ما خال الخطيئة« )عبرانيون 4 : 15(. إنّه مولود من اآلب قبل الدهور بحسب 
الالهوت. ومولود في آخر األزمان ألجلنا وألجل خالصنا من مريم والدة اإلله 

بحسب الناسوت.
    »إنّنا نعترف بالسيِّد المسيح نفسه، اإلبن الواحد الوحيد في طبيعتين بال 
ر، وال انقسام وال انفصال. فيه ُتصان كلُّ خصائص الطبيعة  امتزاج، وال تغيِّ
اإللهيَّة وخصائص الطبيعة اإلنسانيَّة. لقد اجتمعت في شخٍص واحٍد، ليس 
موّزًعا أو منقسًما الى شخصين، بل هو وحده، اإلبن الوحيد واإلله الحقيقي 
الكلمة سيِّدنا يسوع المسيح. هكذا علَّمنا األنبياء والسيِّد المسيح، وهكذا 

تسلَّمنا حد )أو قانون( اآلباء.«
إّن هذه التعابير الالهوتيَّة المجرَّدة تبدو عقالنيَّة. ولكّنها واقع حياتنا اليومي. 
َد، تثاقَف، تحادَث...( ولم يترك ألوهيتة،  فالمسيح صار إنسانًا )أعني تجسَّ
اتَّحد بالبشر، واتَّخذ كلَّ ما لهم، لغتهم، ثقافتهم، تقاليدهم... ولكّنه احتفظ 

بما له، خالط الناس، نَصَب خيمته فيما بيتهم.
كمل من كّل تثاقف أو تحادث أو  د أعمق وأقوى وأبعد وأ     وهكذا فالتجسُّ

تأقلم أو إنثقاف ال بل هو أصل هذه الِقيم كلِّها وأساسها ومنطلقها.
الفكريَّة،  والحذلقة  العقالنيَّة  سّر  ليس  د  التجسُّ سرَّ  أّن  لنا  يتبيَّن  هنا  من 
وليس سّر الفالسفة وال سّر الالهوتييِّن )وال سّر آباء مجمع خلقدونيا قبل 
1540عاًما( وليس سّر المسيحيين وحدهم وليس سّر المؤمنين وحدهم! 
د هو سرُّك وسرِّي، هو  د هو بالحري سّر هللا واإلنسان، سرُّ التجسُّ سرُّ التجسُّ
سّر وحدة البشر مع هللا وهو سّر وحدة البشر فيما بينهم. هو سّر يطالعك 

ويواجهك أيّها اإلنسان في كّل محّطة وفي كّل مرافق حياتك.
    هو سّر كّل دعوة وكّل حالة وكّل حياة. هو سّر اإلنسان وكّل إنسان.

د هو وجوديٌّ ووجداني، شخصيٌّ، حياتّي.    سرُّ التجسُّ
د هو سّر الوحدة البشريَّة الكبرى. سرُّ التجسُّ

د وميالد السيِّد المسيح، يمكننا أن نقول ونؤكّد      ومن منطلق سّر التجسُّ
لي ولك:

»ليس ذكر وال أنثى« أعني ليست المرأة أعظم من الرجل وال الرجل أعظم 
من المرأة. هذا يعني سّر وحدة الرجل والمرأة واألب واألم واألهل واألوالد 
وتالقيها  تواصلها  سّر  هو  والجديدة.  القديمة  واألجيال  الطالعة  واألجيال 
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وتفاعلها وتحادثها وتثاقفها وانثقافها.
د يؤكّد لي ولك: »ليس عبٌد وال حرٌّ... وعلى العبد أن يحبَّ الحّر،     سرُّ التجسُّ
وبهذه  واحًدا.  والحّر  العبد  بالمحّبة  فيصبح  العبد  يحبَّ  أن  الحّر  على  كما 

الوحدة يتحرَّر العبد، ال بل يتحرَّر الحّر نفسه«.
اليهودي  وال يوناني، أعني ال  د يؤكِّد لي ولك: ليس يهوديّ  التجسُّ     سمو 
ليس  اليوم  وبلغة  اليهودي...  من  أفضل  اليوناني  وال  اليوناني،  من  أفضل 
يهوديّ وال عربي، وليس شرقّي وال غربّي وال شمالّي وال جنوبّي، وال أبيض وال 
أسود، وال أصفر وال أحمر... وهم على اختالف أجناسهم وألوانهم مخلوقون 
د المسيح، ليطالهم كلَّهم ببشارة  على صورة هللا تعالى، وألجلِّهم كلِّهم تجسَّ

الخالص.
د يؤكّد لي ولك: ال حواجز ثقافيَّة أو قوميَّة أو تعالي بسبب عرق      سّر التجسُّ
أو جنس أو دين، أو لون أو حضارة أو لغة. وال عالم أوَّل وثان وثالث ورابع... 
وال درجة أو طبقة أولى أو ثانية أو ثالثة... وليس فقير وال غنّي وليس كبير 
وال صغير. وليس متسلِّط وال محكوم، وليس إنسان بكرامة وآخر بال كرامة... 
د خالفاتهم الطبيعيَّة ومصالحهم  بل كلُّ هؤالء على كثرتهم وتنوُّعهم وتعدِّ
المسيح،  د  تجسَّ كلِّهم  وألجلهم  واحًدا،  ليكونوا  مدعّوون  بة،  المتشعِّ
ويدعوهم ليكونوا إخوة، يتقاسمون بمحّبة خيرات األرض ويخدمون بعضهم 
بعًضا، ويبنون عالم الخير... وكلُّهم مدعّوون للتواصل والتفاعل والتحادث 

والتثاقف واإلنثقاف...
د هو سرُّ كلِّ هذه االنقسامات، سرُّ كثرتها ووحدتها، سرُّ واقعها     سرُّ التجسُّ

وُمترجَّاها.
جديًدا  كامالً، طفالً  وإنسانًا  كامالً  إلًها  المسيح  يبقى  كما  تماًما  كلُّها  تبقى 
َقْبل الدهور«. يجمع في نفسه اإلله واإلنسان، فال يختفي  وهو اإلله »الذي 
ستبقى،  والفوارق  االنقسامات  هذه  كلُّ  وهكذا  اإلله...  يذوب  وال  اإلنسان 
ستبقى... ولكن بالرغم منها كلِّها، سيولد إنساٌن جديٌد، وعالٌم جديٌد وأرٌض 
جديدةٌ وسماءٌ جديدةٌ... وتولد حضارُة هللا في أرِض الناس، حضارُة اإلنسان 

الحقيقي، الجديد، حضارُة المحّبة.
   هذا كلُّه أمرٌ عسيرٌ إذا لم نقل مستحيالً... يحتاج الى أعجوبة تفوق البشر 
التجّسد  سرُّ  الميالد،  سرُّ  ولذلك  وخطيئتهم.  ومحدوديتهم،  وضعفهم، 
من  عجيًبا  ميالداً  فقط  ليس  حّقق  ده،  وبتجسُّ بميالده  والمسيح  أعجوبة، 
د في مجتمعهم،  كبر، يدعوهم إلى التجسُّ بتول، ولكّنه يدعو البشر الى أعجوبة أ

كبر، أال وهي ضّم المتفرّقات وجمعها إلى واحد... يدعوهم إلى أعجوبة أ

التدبير الخالصي 
للتحادث  العميقة  األُُسس  م  تقدَّ ما  م ومن خالل  تقدَّ فيما  أرسينا  لقد      
والتثاقف. إنّها أُُسس عميقة تذهب جذورها إلى هللا نفسه سبحانه وتعالى: 
اذهب  لنا:  يقول  وكأنّه  الحياة،  هذه  في  ووضعنا  خلقنا  الذي  اآلب  هللا   -1

واعمل في كرمي: الطبيعة العالم، المجتمع اإلنساني الكبير...
خاّصته،  إلى  عالمه،  إلى  أتى  نفسه  هو  ده:  بتجسُّ خلَّصنا  الذي  االبن  2- هللا 
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المجتمع  خدمة  في  وأمامنا  لنا  مثاالً  وكان  والخالص،  د  التجسُّ ُسُبل  وأرانا 
)كما أشرنا إليه سابقاً(.

د الكلمة، وحقَّق في البشر وبواسطتهم  ٣- هللا الروح القدس الذي أيَّن تجسُّ
د والفداء والخالص. وعلى مدى أجيالهم عمل التجسُّ

اإلنسانيَّة،  والِقيم  المفاهيم  والتأقلم، كلُّ هذه  والتثاقف  فالتحادث  وهكذا 
إنّما تأخذ معناها الحقيقي من سرِّ التدبير الخالصي )حسب التعبير الالهوتي 
ل(، الذي يشمل عمل اآلب واإلبن والروح القدس.  الشرقي المحبَّب المفضَّ
ويطال  يشمل  وبالتالي  والتقديس،  والفداء  د  والتجسُّ الخلق  يشمل  أعني 

عمل الكنيسة الخادمة والشاهدة والحاضرة في كّل قطاعات حياة البشر...
المسيحيَّة  مهد  البالد  هذه  في  اإليمان،  في  آباؤنا  نهل  الينابيع  هذه  من 
دوا  والحضارات. فانغَرسوا في أوطانهم وبنوا وشادوا وترجموا وكتبوا وتجسَّ
في أرض الناس، في حضارة الناس، في أرض العرب وفي حضارة العرب. وهكذا 
دة  سوا حضارة مسيحيَّة منفتحة، هي حضارة مسيحيَّة - مسيحيَّة، متعدِّ أسَّ
الجوانب واأللوان، وهي من جّهة أخرى حضارة مسيحيَّة - عربيَّة - إسالميَّة.
    انطالقاً من هذه األُُسس نشرح رسالتنا الخاّصة الفريدة والصعبة مًعا في 
المعاصر )وفي  المجتمع  العالم اإلسالمي في  الشرقي، في  المسيحي  العالم 
عتبة  وعلى  بلبنان(  الخاص  للمجمع  الكنيسة  تستعّد  حيث  خاّصًة  لبنان 

األلف الميالدي الثالث.
    هذا ما يدلُّنا على السبيل الواجب اتّباعه ألجل بلوغ هذه الغاية: فنحافظ 
أخرى.  جّهة  من  اآلخرين  على  وننفتح  جّهة،  من  المسيحي  إيماننا  على 
نعطيهم ما أعطانا هللا من إيمان ونعمة وحضارة. نعطيهم دون أن نضيِّع 
لهم.  هو  ما  نسلبهم  أن  دون  ونعطيهم  بنا.  خاًصا  يبقى  أن  ويجب  لنا  ما 
بفرح  عطاءنا  ويقبلون  يقبلوننا  وبحيث  ويغنونا،  نغنيهم  بحيث  ونعطيهم 

وكرامة وثقة.
    هذا األمر ينطبق على وجودنا في العالم العربي في تنوُّعه، كما ينطبق على 

حضورنا في المهاجر حيث الروم الكاثوليك منتشرون قي كّل العالم.
في  والوحدة  الوحدة،  في  التعدديَّة  ونفهم  نحقِّق  أن  يمكننا      وهكذا 
والتثاقف  التحادث   .. واإلنفتاح. الفرادة   .. والوحدة. الكثرة   .. التعدديَّة.
الكاثوليك  الشرق  بطاركة  رسالة  المعنى  بهذا  )راجع  أبعاده.  كّل  في 
واألرقام   17 ورقم   ٣٣-26 األرقام   خاّصًة   ،1992 عام  الفصح  رسالة 

.)47/45

المجمع الفاتيكاني الثاني
حول  الراعوي  الدستور  في  الثاني  الفاتيكاني  المجمع  عنه  عبَّر  ما  هذا      
الكنيسة في عالم اليوم. وكلُّنا نذكر المقّدمة الشهيرة الرائعة في مطلع هذه 
الوثيقة، والتي باسمها دعيت الوثيقة كلّها )أفراح وآمال...(: »إنَّ آمال البشر 
وأفراحهم في زماننا هذا، إنَّ أحزانهم وضيقاتهم، ونخصُّ منهم الفقراء وكّل 
وضيقاتهم.  أحزانهم  هي  وآمالهم،  المسيح  تالميذ  أفراح  لهَي  بين،  المعذَّ
وهل من شيٍئ إنسانيٍّ أال ويترّدد صداه في قلوبهم؟ فجماعتهم تتألّف من 
بشر يجمعهم المسيح، ويقودهم الروح القدس في مسيرتهم نحو ملكوت 
اآلب. إنّهم يحملون رسالة الخالص التي يجب أن يعرضوها على الجميع«. 
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الجنس  مع  الوثيق  الحق  بتضامنها  المسيحيَّة  الجماعة  تعترف  ولذلك 
البشري وتاريخه«. )المقّدمة رقم 1(.

د  التجسُّ سّر  المجمع  آباء  يربط  الكنيسة«  »في  العقائدي  الدستور  في      
بكثلكة الكنيسة من جهة ويربطون التحادث والتثاقف بالكنيسة من جّهة 
أخرى. فيؤكّد المجمع »أّن شعب هللا الواحد الموجود بين شعوب األرض 
الكنيسة  فإنَّ  وبالفعل  كلِّها.  الشعوب  هذه  من  أعضاءه  أخذ  ألنّه  قاطبًة، 
شعب هللا، ال تنكر شيًئا من تراثات الشعوب الزمنيَّة. بل بالعكس تعززها 
رات تلك الشعوب وثرواتها وطرق معيشتها بقدر ما هي خيِّرة.  وتتبّنى مقدَّ
يها ويرفعها... وهكذا تحاول الكنيسة الكاثوليكّية  رها ويقوِّ وبهذا التبّني يطهِّ
تحت  خيورها  وكّل  بكاملها  البشريَّة  تجمع  أن  ومستمرّة  الة  فعَّ بصورة 

المسيح الراس في وحدة روحه«. )دستور عقائدي في الكنيسة، رقم 1٣(.

التجّسد والقيامة
    القيامة نقطة انطالق في الدور الطقسي، الذي يبدأ مع الفصح المجيد. 

ة. ولذا فكلُّ أحٍد هو أحد قيامة في كنيستنا المشرقيَّ
بين  من  القائم  المسيح  فيها  نرى  إذ  د:  تجسُّ أيقونة  هي  القيامة  أيقونة 
وكأنَّه  وحواء  آدم  بيد  وُيمسك  األرض  أسافل  أقصى  إلى  ينزل  األموات 

يدعوهما قائالً: لك أنت أيًضا قيامة.
    إّن نزول السيِّد المسيح إلى أقصى أسافل األرض، هو نفسه نزوله إلى 
د اإللهي. وإنَّ القيامة ليست هي فقط قيامة المسيح  األرض في سرِّ التجسُّ
بل قيامة اإلنسان مع المسيح. القيامة تعني التزام المسيحي الحّي المؤمن 
بحياة الناس. إنَّها تحقِّق قوله: »لقد أتيت لتكون للناس الحياة وتكون لهم 

بوفرة وأفضل«.
بون »أبناء القيامة« وهم على مثال معلِّمهم     المسيحيِّون األوَّلون كانوا يلقَّ

دون في عالمهم. إنَّهم مثل معلِّمهم أحياء وأبناء القيامة والحياة. يتجسَّ
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    خيُر ما أصدر به هذا الحديث هو آيات من كتب الوحي المقدَّسة التي 
ُتكلِّمنا عن هللا.

المحبة هي من هللا، وكل من  لنحبَّ بعضنا بعًضا، ألن  األحباء،      »أيها 
يحبُّ فقد ولد من هللا ويعرف هللا.  ومن ال يحب لم يعرِف هللا، ألن هللا 
محبة. بهذا أُظهرْت محبة هللا فينا: إن هللا قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم 
لكي نحيا به. في هذا هي المحبة: ليس أننا نحن أحببنا هللا، بل أنه هو أحبنا، 

وأرسل ابنه كفارة لخطايانا« )1 يو 4: 10-7(.

    أجاب السيِّد المسيح أحد الكتبة الذي سأله: »أيُة وصيٍة هي أولى الكّل؟ 
فأجابه يسوع: »إن أوَل كّل الوصايا هي: إسمع يا إسرائيل. الربُّ إلهنا ربٌّ 
واحد. أن ُتحّب الرب إلهك من كلِّ قلبك، ومن كلِّ نفسك، ومن كلِّ فكرك، 
قريبك  ُتحّب  مثلها هي:  وثانية  األولى.  الوصية  قدرتك. هذه هي  كلِّ  ومن 
يا  جيِّدا  الكاتب:  له  فقال  هاتين.  من  أعظم  أخرى  وصية  ليس  كنفسك. 
معلم. بالحق قلت، ألنه هللا واحد وليس آخر سواه. ومحبته من كّل القلب، 
ومن كّل الفهم، ومن كّل النفس، ومن كّل القدرة، ومحبة القريب كالنفس، 

هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح« )مر12: ٣2-28(.

    الوحي هو كالم هللا الذي يوحي عن ذاته اإللهيَّة: »إنَّ هللا، بعدما كلَّم اآلباء 
باألنبياء قديًما، بأنواع وطرق كثيرة. كلَّمنا في هذه األيام األخيرة في ابنه، الذي 
جعله وارثًا لكلِّ شيء، الذي به أيًضا أنشأ العالم، وهو بهاء مجده، ورسم 

جوهره، وحامل كّل األشياء بكلمة قدرته« )عب 1: 1-٣(.

ر هذا الوحي عن هللا أُناٌس      يوحي هللا ذاته بذاته، كشخص حّي. وقد سطَّ
ُملهمون في الكتب الموحاة.

    اإلنساُن يقبُل وحي هللا، وعلى ضوء هذا الوحي يتكلَّم عن هللا. وهذا ما 
ُيسّمى كالًما عن هللا، أو أخباًرا )تمتمًة( عن هللا. ألنَّ هللا فقط يتكلَّم حًقا 

عن ذاته. 
    الالهوت المسيحي هو ِعلُم الكالم عن هللا. هو ِعلٌم قائٌم بذاته، أساسه 
إلى  التوراة واإلنجيل. ونحن نستند  المقدَّس، في  الكتاب  كالم هللا في وحي 

24 - أُلقيت هذه المحاضرة في مؤتمر »مركز لقاء« للمسيحيين والمسلمين في الديار المقدَّسة عام 
1985 )مركز األبحاث الالهوتيَّة المسكونيَّة، مركز الطنطور – بيت لحم(.

ة224 وحي الله في المسيحيَّ
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دين على اإلنجيل، وُمستقين من التوراة وحي هللا بقراءة  المصدَرين مشدِّ
مسيحيَّة على ضوء اإلنجيل. 

يستنُد الالهوُت، أيًضا، إلى خبرة الجماعة التي تعيش وحي هللا وُتعبِّر عنه، 
ُد في الكنيسة وِمن ِقبلها. ومجموع العقائد  ى العقيدة. وُتحدَّ وهذا ما ُيسمَّ

المسيحيَّة عن وحي هللا ُيدعى »قانون اإليمان«.
    والالهوت أو الكالم عن هللا، عن وجوده، وسرِّه وحياته ووصاياه وتعاليمه 
الكتابي  الالهوت  العقائدي،  الالهوت  منها  مختلفة،  أقسام  له  وأعماله... 
الالهوت  الالهوت(،  )تاريخ  التاريخي  الالهوت  المقدَّس(،  الكتاب  )شرح 
العبادي )وحي هللا في العبادة وطقوسها(، الالهوت اآلبائي )كيف تكلَّم اآلباء 

في الالهوت(، الالهوت األخالقي أو األدبي، والالهوت النسكي... 

     هذا وقد كُتبت مصادر الوحي وبََلَغْت إلينا بلغاٍت مختلفٍة، منها األراميَّة 
والعبريَّة واليونانيَّة والسريانيَّة. وِمن هنا، تقسيم حديثي عن وحي هللا في 

المسيحيَّة:
1-مذا يقول الوحي المسيحي عن هللا؟
2-الجماعة المسيحيَّة تعيش وحي هللا:

أ- في قانون اإليمان.
ب- في العبادة المسيحيَّة.

ج- في الخبرة المسيحيَّة.
د-وحي هللا محور الحوار المسيحي اإلسالمي.
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مقدمة:
     هللا هو الذي يوحي للبشر بسرِّه. واإليمان هو جواب اإلنسان المفتِّش 

عن هللا، والقابل هللا في حياته.
لإلنسان،  وحياته  وجوده  بسرِّ  يوحي  هللا  اإلنسان.  سّر  أيًضا  هو  هللا  سّر 
واإلنسان مع ذلك يبقى في تفتيٍش دائٍم عن هللا. إنَّه يتحقَّق وجوده ولكنه 

ال يدرك جوهره. فالله يبقى سرًّا بعيَد الغور جًدا.
    هللا يبقى الذي ال ُيرى، الذي ال يكِشف عن جوهره إالَّ بمقدار: »إنَّك إللهٌ 
محتجٌب« )أشعيا 45: 15(، »الذي له وحده الخلود ومسكنه نورٌ ال ُيدنى منه، 
يََرُه إنساٌن وال يقدر أن يراه، له الكرامة والعزة على الدوام آمين«  الذي لم 

)1تيموثاوس 6: 16(. 
كه بُمجرَّد أنَّنا برهنَّا عن      وكأنَّ هللا يهُرُب من حواسنا عندما نحاول إدرا

ر لنا أن ندركه بها. وجوده. بل إنَّنا ال نُصدِّق حواسنا لو ُقدِّ
    هللا سّر! نحن ذواتنا ال نريد أن ندركه كما نُدرُِك األشياء الحسيَّة والمفهومة، 
كه وَمنطقه. نحن ذواتنا نُنزِّهه عن  والتي هي في متناول َفْهِم اإلنسان وإدرا
المحسوس والمعقول والمفهوم... ومع الِعلم أنَّنا نصبو بكلِّ جوارحنا ألن 
سه ونعقله ونفهمه ونالقيه... ومع ذلك فال نريُد أن يكون في متناول  نتحسَّ

يدنا.
به عالقة  إنَّه شخص حّي، واإليمان  أن يكون موضوًعا نفهمه.  يريُد  هللا ال 
حيَّة دائمة. ال يمكن أن يكون اإليمان به تعالى عماًل ما في وقٍت ما، وحسب 
معقوٍل ما. لذا ال يصُل إلى اإليمان بالله كل الناس. وحتى الذين يؤمنون به، 
إذا ظّنوا أنَّهم باإليمان به تعالى هم في مأمٍن من الشك به تعالى، فإنَّه ليس 
ا، إذ ُيصبح هللا تعالى  ِمن الغريب أن يبتعدوا عن اإليمان به إيمانًا حقيقيًّ

فيهم صنًما، شيًئا، وال يعود هللا.
    وإذا جاز القول، فإنَّ هللا يموُت في قلبنا، أعني ال يعوُد اإللَه الحيَّ القّيوم، 
كتشاف عمله فينا وحياته فينا،  كتشافه، إلى ا إذا لم نُعد نشُعر بالحاجة إلى ا
كباقي  شيًئا  وتعالى  سبحانه  ُيصبح  وعندما  تساميه،  من  بالرغم  لقائه  إلى 
األشياء التي نملكها والتي ِمراًرا ما نترُك الغبار يعلوها، وربما وضعناها في 

متحف أو في زاوية ُمهملة في بيتنا.  
    لذا بالرغم ِمن أنَّ هللا أوحى بذاته إلى اإلنسان، وبالرغم ِمن أنَّ اإلنسان 
كتشاف وجود هللا؛ فإنَّ هللا  ا إلى  الطبيعيَّة أن يصل  العقليَّة  يمكنه بقواه 
يبقى في جوهره سًرا. إنَّه ُيكِشُف لإلنسان سرَّ حياته ووجوده، ولكنه يفوق 
سّر اإلنسان ووجوده. إنَّه ِعْلٌم عجيٌب فوق طاقتي. إنَّه أرفع من أن أُدركه. 

كبر«... »اسمَك فوق كلِّ شيء« )مز 1٣8: 2(. وهذا معنى اآلية: »هللا أ
كبر ِمن سّر اإلنسان. وبولس الرسول يتعجَّب  ُر هللا هو دوًما أعمق وأ     فسِّ
أحكامه  أبعد  قائاًل: »يا لعمق غنى هللا وحكمته وعلمه ما  األمر  أمام هذا 
عن الفحص وطرقه عن االستقصاء. ألن من عرف فكر الرب؟ أو من كان له 
مشيًرا؟ أو من سبق فأعطاه فيردَّ له؟ إنَّ كلَّ شيء هو منه وبه وإليه. فله 

المجد إلى األبد« )رومة 11: ٣٣-٣5(.
ق إيماننا به تعالى: »بَك      ولذلك فبالرغم من الوحي اإللهي علينا أن نُعمِّ
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ال تحجب وجهك  التمس.  رّب  يا  التمس وجهي. وجَهك  إياَك  قلبي.  نطق 
أمام سّر هللا: »إنّي قد نطقُت  أيوب متعجًِّبا  عّني« )مز 26: 8-9(. ويقول 
التراب  في  وأندم  أنكُر  فلذلك  أعلمها...  وال  تفوقني  بمعجزاٍت  أُدرِك،  ال  بما 

والرماد« )أيوب 42: 6-1(.
    تسامي هللا في سرِّه هو الذي يشرح لنا عبارات الوحي عن أسماء هللا. 
وهذا ما يسّميه المتصوِّفون الروحانيون »الليل الحالك« الذي يضيئه نور 
هللا الساطع، الذي كما يقول الكتاب »مسكنه نورٌ ال ُيدنى منه« )1تيموثاوس 
6: 16(. ولذلك، فإنَّ جواب اإلنسان على وحي هللا، عن سرِّه ووجوده وحياته 
هو اإليمان الذي هو طريقنا إلى هللا. إنَّه جرأةٌ تفوق تطلعاتنا. وهو توبةٌ إلى 
... ونورٌ... وسيرٌ في نور هللا. وبكلمة، اإليمان أمان.  هللا، وثقةٌ به تعالى. وحبٌّ
إليه. ولذلك فجوابنا على كالم هللا  اإليمان وتقود  ة من  وهي عبارة مشتقَّ
أمام  اإلنسان  آمين  هو  اإليمان  »آمين«.  عبارة  هي  والصالة  الدعاء  وختام 
وحي سّر هللا. وهو ما ُيعبَّر عنه، أيًضا، بكلمة إسالم. فاإليمان هو إسالٌم بالله.
مفهومها  يختلُف  ال  اللغويَّة  الوجهة  من  ذاتها  بحدِّ  )إسالم(  »واللفظة      
عن الدين واإليمان واألمن أو الشعور باألمان. َمن آمن )أي شعر باألمن(، 
ك بما أو بمن آمن( فأسلم إليه أمره ودان له. وما دام هللا  َن )أي تمسَّ أمَّ
وحده هو المهيمن فال أمن لإلنسان إالَّ لديه )إتِّباع هللا(... وإذا كان اإلنسان 
تَُمنَّ  أن  النعمة  شأِن  وِمن  نعمًة،  اإلسالم  كان  هللا  يهده  لم  ما  يهتدي  ال 
)الحجرات 27(، وال تكره فمن استجاب كان رابًحا«. )سلوم سركيس: منابع 
المسيح:  ويقول   .)56 ص.  والقرآن،  اإلنجيل  بين  اإليمان  مفهوم  العروبة: 

»لستم أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم« )يو 15: 16(.  
كلَّه. »فيخطو  اإلنسان  يلفُّ  والكشف عن سرِّه  فإنَّ وحي هللا      وهكذا 
العارف في سرِّ هللا ويتوثق إسالمه )أو قل إيمانه( ويكثر غناه ويكثر تفاؤله 
فيهنأ وينشط. يعرف أنَّ هللا َمنَّ عليه بأن هداه. فال اختيال وال فخر وال تجبُّر. 
ويعرف أنَّ هللا هو إله الكل يودُّ لو يلتقي فيه الكُل، فيجمع أيًضا بالوحدة 
أبناء هللا المتفرِّقين إلى واحد )يو11: 52( )سلوم ص. 58(. وهذا ما يقوله 
السيِّد المسيح عن اإليمان بالله: »تعاَلوا إليَّ يا جميع المتعبين والمثقلين 
وأنا أريحكم. إحملوا نيري عليكم وتعلَّموا مّني فإنّي وديع ومتواضع القلب. 

فتجدوا راحة ألنفسكم« )متى 11: 29-28(.
    وقال السيِّد المسيح أيًضا »تعرفون الحق والحق يحرِّركم« )يو 8: ٣2(. 

المؤمن يعرف الحق، يعرف الوحي، ويقبله.
    وقال السيِّد المسيح: »ملكوت السموات ال يأتي على شكٍل منظورٍ حتى 
يقولوا هو هنا وهناك. إنَّ ملكوت هللا في داخلكم« )لو 17: 20-21(. وَمن 
أنت يا َمن يدين أخاه؟ إنَّه لمواله يثبت أو يسقط، ولكن هللا قادر أن يثبِّته« 
كراه في الدين قد تبين الرشد  )روما 14: 4(. ويرادفه في القرآن الكريم: »ال إ
من الغي« )البقرة 256(. »ولو شاء ربّك آلمن َمن في األرض كلِّهم جميًعا. 
فأنت ُتكرُه الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفٍس أن تؤمن إالَّ بإذن 

هللا« )يونس 100-99(.
     »هذه اآليات ال يمكن أن تفهمها وال أن تتقبَّلها الديانات الرسميَّة ألنَّها ال 
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تنفصل عن السياسة التي ال تنفصل عن العنف. كلما تكتَّلت جماعة باسم 
العقول  وفتح  مشتركة  مصالح  عن  والدفاع  والتفوُّق  الحق  الدِّعاء  الدين 
باألساليب التي تستعمل لفتح األبصار، دلَّت على أنَّها جماعة ذليلة خائفة 
اإلنسان،  أنَّ دينها ديُن قوٍم ال ديُن  إلهها غير هللا، وعلى  أنَّ  جشعة، وعلى 
دين الخرافة ال دين الروح، دين العبيد ال دين األحرار. لذا ترى تاريخها حافاًل 
فارًغا.  هيكاًل  تمسي  إنَّها  حتى  واالضطهاد،  والحروب  والِشَيع  بالمنازعات 
واإلكراه  فقط،  ظاهرة  فيها  الدخول  عالمة  ألنَّ  ممكن  فيها  للدخول  اإلكراه 
بين  بالتمييز  ألححنا  لذا  فقط.  خارجيَّة  شعائرها  ألنَّ  ممكن  فيها  للثبات 
اإلنجيل والمسيحيَّة التاريخيَّة ألنَّه منها براء وهو المهم« )سلوم ص. 57-

.)58
    إنَّ وحي هللا ليس ُملك اإلنسان، ولكنه ألجل اإلنسان. هللا يوحي بسرِّه 
ألجل اإلنسان، ألجل خالصه، إلعطاء معنى لحياته ووجوده وتعبه وجهاده 

وألجل وضع هدٍف له، وَرسِم أفٍق لتطلعاته.
    إنَّ وحي هللا يتالقى مع أسئلة اإلنسان اليوم وفي كل زمان ومكان. ماذا؟ 
النهاية؟ وحي هللا  أنا؟ ما  إلى أين  أنا؟  أنا؟ ِمن أين  الفائدة؟ َمن  لماذا؟ ما 
يعطي ثباتًا لقلب اإلنسان وفكره وضميره ويحرُّره من الشك والريبة والفزع 

والقلق والخوف.

1- ماذا يقول الوحي المسيحي عن هللا
    أتى الوحي عن هللا في التوراة واإلنجيل دائًما من خالل تاريخ وأشخاص 
إذا  نفسها  هي  والتي  تحاديد،  خالل  من  وليس  وشعب،  وأولياء  وأنبياء 
ُوجدت فهي من وحي حياة هللا في عالقته مع البشر. كما أنَّ كتابة الوحي 
أتت الحفًة للوحي، بإرشاِد هللا إلى أُناس ألهمهم روح هللا ليدوِّنوا الوحي في 

الكتب المقدَّسة.
كب     ولذا فإنَّ وحي التوراة واإلنجيل عن هللا هو مشوار )أو مسيرة(، نوا
فيها تاريخ الخالص وكبار الشخصيات التي غزا هللا حياتها وفكرها وعملها، 
ومجرياِت الحياة التي نكتشف من خاللها هللا المحب البشر الدائب على 

خالصهم بعناية إلهيَّة فريدة.
كبة مسيرة      أو قل بالحري إنَّ كالمنا عن هللا في الوحي المسيحي هو موا
هللا ذاته الذي خلق اإلنسان وما فتئ يعمل كلَّ شيء ألجل خالصه وفدائه 
وتقويمه وهدايته وسعادته، كما جاء في اإلنجيل المقدَّس: »هكذا أحبَّ هللا 
العالم حتى إنَّه بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كّل َمن يؤمن به بل تكون له 
له  المسيح  السيِّد  ِد  األبديَّة« )يو ٣: 16(. وهذا هو معنى سّر تجسِّ الحياة 
)للناس(  لهم  الحياة وتكون  لهم  أتيُت لكي تكون  الذي قال: »إنَّما  المجد 

بوفرة« )يو 10: 10(.
    ولذا فال يمكن أن تجد في التوراة واإلنجيل الئحة بصفات هللا وأسمائه، بل 
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بالحري فإنَّ هذه الصفات واألسماء تبرز من خالل أحداث وأعمال ومواقف 
بالكون  هللا  عالقة  تظهر  خاللها  من  وتجلّيات،  وتعاليم  ونبوءات  وعجائب 

والخليقة واإلنسان.
    كما أنَّنا ال يمكننا أن نفهم هذه األسماء والصفات إالَّ من خالل كونها تعبيًرا 

عن عالقة هللا باإلنسان. 
يمكن فهمها  ال  أنَّه  إالَّ  بذاتها،  قائمة  آيات  وكأنَّها  ولو سردناها  أنَّه،  كما      
حقيقًة إالَّ من خالل قرينتها، من خال سداها ولحمتها، من خالل كونها تعبيًرا 
عن هذه العالقة الحيَّة، عالقة هللا الحّي مع العالم الحّي، مع الخالئق الحيَّة 
ومع اإلنسان الحّي. بهذا المعنى يجب أن نفهم اآليات الكريمة التي تعبِّر 

عن حياة هللا وصفاته وأسمائه25. 

- هللا هو الكائن
»الكلّي  بل هو  ال  األسماء  الكثير  وهو  تعالى  اسمه  أعلن هللا عن     هكذا 
األسماء«. »فقال هللا لموسى أنا هو الكائن. وقال قل كذا لبني إسرائيل: 

الكائن أرسلني إليكم« )خروج ٣: 14(. 
   وقال السيِّد المسيح: »قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن« )يو 8: 85(. ونقرأ 
في مطلع إنجيل يوحنا الرسول: »في البدء كان الكلمة، والكلمة كان لدى هللا 

وكان الكلمة هللا« )يوحنا 1: 1(.
   وفي سفر الرؤيا نقرأ: »أنا األلف والياء يقول الرب اإلله الكائن والذي كان 

والذي يأتي، القدير« )رؤيا 1: 8(.
إنَّه  كبر من الوقت والزمان والتاريخ، وهو األنا:      في البدء كان هللا. فهو أ
ذاٌت، قائم بذاته. إنَّه الحّي القيُّوم! إنَّه ليس فكرة مجرَّدة. هو أنا في عالقٍة مع 

أنت، مع خليقته.

- هللا الخالق
   »في البدء خلق هللا السموات واألرض« )تك 1: 1(، وقال: »هللا ليكن نور 
فكان نور« )تك 1: ٣(. وهكذا خلق هللا كّل الخليقة وكل الكائنات بكلمته 
المياه...  لتكن  النيرات...  لتكن  عشًبا...  األرض  لتنبِت  نور:  »ليكن  الخالقة: 
وخلق هللا اإلنسان على صورته. على صورة هللا خلقه . ذكًرا وأنثى خلقهما« 
)تك 1(. ويقول السيِّد المسيح بصيغة األنا أقوااًل كثيرة تدلُّ على رسالته 
 ،)12  :8 )يو  الظالم...«  في  يمشي  فال  تبعني  َمن  العالم،  نور  »أنا  اإللهيَّة: 
»أنا   ،)10 )يو  الصالح«  الراعي  »أنا   ،)5  :1 )يو  نور«  »هللا  أيًضا:  ويقول 
الطريق والحق والحياة« )يو 14: 6(، »أنا القيامة والحياة« )يو 11: 25( و«أنا 

الكرمة وأنتم األغصان« )يو 15: 1(.
    هللا الكائن والخالق هو األنا في عالقِة حياٍة وخلٍق وحيٍّ ونورٍ مع اإلنسان. 
هللا في مدٍّ يطاُل اإلنسان كلّه وفي جزرٍ ُيفضي باإلنسان إلى السماء. »فهو إله 

بعض  إلى  ذلك  وُيعزى  التوراة.  من  صفحات  بعض  في  المرَّات  بعض  قاتًما  يبدو  هللا  وجه  إنَّ   -25
اآليات  الناس. هذه  اإلنسان وكل  إله  ا، وليس  إلًها قبليًّ إذ تجعل منه  القاتمة عن هللا  الناس  تصورات 
زمانيَّة ومكانيَّة محدودة.  بأشخاص ومواقف وظروف معيَّنة  رتبطة  التوراة  نقرأها في  التي  والمواقف 
القاتمة  التصورات  تخّطى هذه  اإلنجيل  في  أنَّ وحي هللا  كما  التعميم.  ُتفهم على سبيل  أن  يجوز  وال 

المحدودة. باإلضافة إلى أنَّ المسيحيَّة تقرأ التوراة قراءة مسيحيَّة.



140

أحياء وليس إله أموات« )متى 22: 22 ومر 12: 27(، »والجميع يحيون له« 
)لو 20: ٣8(. وهو هللا الواحد في عالقة وحيدة فريدة مع اإلنسان.

    »إسمع يا اسرائيل: إنَّ الربَّ إلهنا رّب واحد« )تث 6: 4 ومر 12: 29(. 
قوتك«  وكلِّ  ذهنك  وكلِّ  نفسك  وكلِّ  قلبك  بكلِّ  إلهك  الربَّ  »فأحبب 
ُة الثانية التي  )متى 22: ٣7 ومر 12: ٣1 ولو 10: 27(. ويتابع قائاًل والوصيَّ
تشبهها: »أحبب قريبك    كنفسك« )متى 22: ٣9(. بهاتَين الوصيَتين يتعلَّق 

الناموس كلُّه واألنبياء.
    وهنا تظهر وحدة هللا أنَّها ليست وحدة عزلة وتعاٍل، بل هي وحدة هللا 
الخالق الذي يريد أن يكون اإلنسان له وحده تعالى: »أنا الرّب وهذا اسمي. 
وال أعطي آلخر مجدي وال للمخلوقات حمدي« )أشعيا 42: 8(، »لكي تعلموا 
وتؤمنوا بي وتثقوا أنّي أنا هو ولم يكن إله قبلي وال يكون بعدي« )أشعيا 44: 6(. 
وأيًضا: »فقد أريت لتعلم أنَّ الرّب هو اإلله وليس إله سواه« )تث 4: ٣5(، 
إله سواك على كلِّ ما سمعناه  بدَّ لك وال  اإلله ألنَّه ال  الرب  أيها  »عُظْمَت 
بأذاننا« )صم 7: 22(، »إذ ليس إلهٌ إاّل أنَت الُمعتني بالجميع« )حكمة 12: 1٣(. 
ا في قلب اإلنسان، بحيث يكون اإلنسان وحيًدا  فوحدة هللا هي وحدة هللا حيًّ
مع هللا الواحد، ال يعبد سواه، يجد نعيمه الكبير وسعادته القصوى في هللا. 
وهللا أيًضا يجد نعيمه مع اإلنسان، كما ورد في الكتاب: »نعيمي مع بني 
وأيًضا: »وهذه هي الحياة األبديَّة أن يعرفوك  البشر« )ابن سيراخ 8: 21(.
أنت اإلله الحقيقي وحدك والذي أرسلته يسوع المسيح« )يو 17: ٣(، »لكن 
لنا إله واحد اآلب الذي منه كل شيء ونحن إليه« )1 كور 8: 6(، »والوسيط 
ال يكون لواحد وهللا هو واحد« )غالطية ٣: 20(، »واإلله واحد والآلب واحد 
 ،)6  :4 )أفسس  الجميع«  وفي  الجميع  وخالل  الجميع  فوق  وهو  للجميع 
»وهو اإلله الحّي القيوم إلى األبد وملكه ال ينقرض وسلطانه إلى المنتهى« 

)دانيال 6: 26 و7: 14(. 

- هللا القادر على كلِّ شيء ليس أمرٌ غير مستطاع لديه        
    وقال هللا ألبرام: »أنا هللا القدير« )تكوين 17: 1(، وقال يعقوب لبنيه: 
أمرٌ  الربِّ  »أعلى  يقول:  ولساره   ،)٣ و48:   14  :4٣ )تكوين  القدير...«  »هللا 
عسير؟« )تكوين 18: 14(. ولشعبه: »انظروا اآلن إنَّني أنا هو/ وال إله معي. 
أنا أُميت وأُحي وأجرح وأشفي. وليس من ينقذ من يدي« )طوبيا 1٣: 2(، 
ويقيم  التراب،  من  المسكين  وينهض  ويرفع.  ويحّط  وُيعلي  يغفر  »الرّب 
ويقول   ،)8-7  :2 ملوك   1( العظماء...«  مع  ليجلسه  المزبلة  من  البائس 
المزمور: »الذي ينظر إلى األرض فترتعد يمسُّ الجبال فتدخِّن« )مزمور 10٣: 
٣2(. ونظر يسوع إليهم وقال لهم: »أّما عند الناس فال يستطاع هذا. وأّما 
عند هللا فكلُّ شيٍء مستطاع« )متى 19: 26 ولوقا 18: 27(، »ألنَّه ليس أمرٌ 
عسيرٌ عند هللا« )لوقا 1: ٣7(. ويقول بولس الرسول: »وللقادر أن يصنع كلَّ 
ا ما نسأله أو نتصوَّره على حسب القوة التي تعمل  شيء بحيث يفوق جدًّ
الدهور  دهر  أجيال  جميع  إلى  يسوع  المسيح  في  الكنيسة  في  المجُد  فينا، 
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آمين« )أفسس 2: 20 -21 ورؤيا 16: 7 و14 و19: 6(. وهللا القادر على كلِّ 
شيء ألجل خدمة اإلنسان يسخِّر كل شيء لخالصه.  

- هللا يدبِّر كل شيء ويسوس الجميع كما يريد
 ،)1٣  :12 )أيوب  والفطنة  المشورة  وله  والجبروت  الحكمة  عنده  هللا      
»والرّب أقرَّ عرشه في السماء وملكوته يسود على الجميع«. »وإن لم يبِن 
الربُّ البيت فباطاًل يتعُب البنَّاؤنون. إن لم يحرس الربُّ المدينة فباطاًل يسهُر 
الحّراس« )المزمور 126: 1(. »وقلب اإلنسان يفكِّر في طريقه والرّب يهدي 
خطواته« )أمثال 16: 9(، »وفي قلب اإلنسان أفكار كثيرة لكن مشورة الرّب 
هي تثبت« )أمثال 19: 21(، »وقلب الملك في يِد الرّب سواقي ماء فحيثما 
شاء يعيله« )أمثال 21: 1(. ويقول السيِّد المسيح: »أنظروا إلى طيور السماء 
فإنّها ال تزرع وال تحصد وال تخزن في األهراء وأبوكم السماوي يقوتها. أفلستم 
لوا الزنابق كيف تنمو: إنَّها ال  أنتم أفضل منها؟« )متى 6: 26(. وأيًضا: »تأمَّ
تغزل وال تنسج. وأنا أقول لكم إنَّ سليمان في كلِّ مجده لم يلبس كواحدة 
منها« )متى 6: 27-28(. »وإنَّ هللا هو الذي يعمل فيكم اإلرادة والعمل على 
حسب مرضاته« )فيلبي 2: 1٣ وكورنتس ٣: 5(، »وقد قال لموسى أصفح 
ن أصفح وارحم من أرحم« )روما 9: 15 وحزقيال ٣٣: 19(. وهذا أيًضا  عمَّ
لكم في كل عمٍل صالٍح حتى تعملوا  ألجلنا وألجل خالصنا. »وإله السالم يكمِّ
بمشيئته عامالً فيكم ما حسن لديه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى دهر 

الدهور آمين« )عبرانيون 1٣: 21(.

- هللا هو العناية األبويَّة بكل خالئقه
    وتكثر اآليات الكريمة في وصف عناية هللا بخالئقه ومحبته لها: »الجميع 
كلهم في أوانه. ترزقهم فيلتقطون تبسُط يدك فيعيشون  يرجونك لترزقهم أ
ترابهم  وإلى  فيموتون  أرواحهم  تقبُض  فيفزعون،  وجهك  تحجُب  خيًرا. 
يعودون« )مزمور 144: 15-...(، وأيًضا: »إنَّه يجلِّل السماء بالُسُحب ويهيِّئ 
وفراخ  طعامها  البهائم  يرزق  الجبال.  في  العشب  وينبت  لألرض  المطر 
المعتني  أنت  إال  إلهٌ  ليس  »إذ   .)9-8  :146 )مزمور  تصرخ«  حين  الغربان 
بالجميع« )حكمة 12: 1٣(. »وأنتم فإنَّ شعور رؤوسكم جميعه محصى« 
)أعمال 17: 28(. »والرّب  ونوجد«  ونتحرَّك  نحيا  به  »فإنَّا  )متى 10: 20(، 
راعيَّ فال يعوزني شيء. في مراٍع خصيبٍة يقيلني ومياه الراحة يوردني. إنّي ولو 
الموت ال أخاف سوًء ألنَّك معي. عصاك وعكازك  سلكت في وادي ظالل 
إبن  ترحم  فال  مرضَعها  المرأة  »أتنسى   .)4-1  :22 )مزمور  يعزيانني«  هما 
بطنها، لكن وَلو أنَّ هؤالء نَسوا ال أنساك أنا يقول الرّب« )أشعيا 49: 15(. 
وأحفظ  الضعيفة  وأقوِّي  المكسورة  وأجبر  الشاردة  وأردُّ  المفقودة  »أطلب 
السمينة والقويَّة وأرعاها بعدل« )حزقيال ٣4: 16(. »هللا هو الذي ينهض 

المسكين من التراب، ويقيم البائس من المزبلة« )1ملوك 2: 8-5(. 
الجميع  تنتظر عيون  إياك  المنحنين.  الساقطين ويقوِّم  »الرّب يعضُد كلَّ 
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حي  كلَّ  فتشبع  يدك  تبسط  حينه.  في  طعامهم  ترزقهم  الذي  أنت  فإنَّك 
مرضاته« )مزمور 144: 16-14(.

    ال بل كل تاريخ التوراة هو تجليات عناية هللا بالخالئق كِّها وبالبشر. وهذا 
كلّها  التي هي  وأقواله  المسيح  السيِّد  أعمال  في  اإلنجيل  في  أيًضا  نراه  ما 
هللا  عناية  دليل  إنها  األعجوبة:  معنى  هو  وهذا  ومحبته.  هللا  عناية  دليل 

باإلنسان ومحبته له.

- هللا أزلي أبدي )أو سرمدي(
إلى  الجبال وأُنشئت األرض والمسكونة من األزل  ُولَدِت      »من قبل أن 
األبد أنت هللا« )مزمور 89: 2(. كلُّها )اي السماوات واألرض( تبلى كالثوب... 
وأنَت أنَت وسنوك لن تفنى« )مزمور 101: 27-28(. ونقرأ في مطلع إنجيل 
يوحنا: »في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند هللا وكان الكلمة هللا« )يوحنا 

.)1 :1

- هللا يعلم ويسمع ويرى كل شيء
    »إنَّ الرّب إله عليم راشد األعمال« )1 ملوك 2: ٣ أو 1 صموئيل 20: ٣(. »إنَّ 
اإلنسان ينظر إلى العيَنين وأّما الرّب فإنَّه ينظر إلى القلب« ) 1 ملوك 16: 
17(. »ألنَّ الرّب يفحص جميع القلوب ويفهم جميع خواطر األفكار« )أخبار 
َمقرِّ جلوسه  ِمن  البشر.  بني  السماء فرأى جميع  الرّب من  28: 9(. »نظر 
بأعمالهم  وعالِم  جميًعا  قلوبهم  جابل  هو  أجمعين.  األرض  سكان  راقب 
تراقبان  وعيناه  بجبروته.  األبد  إلى  يسود  »هو   .)15-1٣  :٣2 )مزمور  كلّها« 
األمم فال يتشامخ المتمرِّدون« )مزمور 65: 7(. »أنت يا رّب عالم به )أي 
ال  لديك  يدك.  بي وجعلَت عني  أحطَت  قدام  ومن  وراء  كلّه. من  بكالمي( 
تظلم الظلمة والليل يضيئ كالنهار. ِسيان عندك الظالم والضوء. لم تخَف 
ذاتي عليك مع أنّي ُصنعُت تحت حجاب ووقعت في أسافل األرض. راتني 
عيناك جنيًنا وفي سفرك كتبْت جميع األكوان، وصوَّرَت أيامها قبل أن يكون 

منها شيء« )مزمور 1٣8: 16-5(.
    »لتكن صدقتك في الِخفية وأبوك الذي يرى في الِخفية هو يجازيك« )متى 
بكلِّ شيء  عالٌم  أنَّك  المسيح: »اآلن علِمنا  للسيِّد  التالميذ  4(. ويقول   :6
)يوحنا  أنَّك من هللا خرجت«  نؤمن  بهذا  أحد.  أن يسألك  بمحتاج  ولسَت 

.)٣0 :16
كلُّ شيٍء  بل  أمامه.  خليقٍة مستترٍة  من  »وما  الرسول:  بولس  ويقول     
عارٍ مكشوف الباطن لعينيه. وله نؤدي الحساب« )عبرانيون 4: 1٣(. وهذه 
ليست صفة البوليس بل صفة اآلب الحاضر أبًدا إلى خليقته بَحْدٍب ومحبة.

-هللا ال حدَّ له وال يسعه مكان وال يحيط به وصف، ال يرى وال يدركه 
العقل البشري بدون وحي

فإنَّها موطئ  باألرض  وال  فإنَّها عرش هللا.  بالسماء  ال  البتة  تحلفوا  »ال      
قدميه« )متى 5: ٣4-٣5(. »إنَّ سليمان يبني له له بيًتا لكن العليَّ ال يسكن 
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في مصنوعات األيدي كما قال النبي« )أعمال 7: 47-48(. »إنَّ هذا اإلله الذي 
هياكل  في  يحلُّ  ال  واألرض  السماء  رب  لكونه  فيه  ما  العالم وجميع  صنع 

مصنوعة باأليدي« )أعمال 17: 24(. 
    »وقال هللا )لموسى( أما وجهي فال تستطيع أن تراه ألنَّه ال يراني إنسان 
ويعيش« )خروج ٣٣: 2(. »هللا لم يره أحد قط. االبن الوحيد الذي في حضن 
اآلب هو أخبر« )يوحنا 1: 18(. »هو الذي لم يره إنسان وال يقدر أن يراه. له 

الكرامة والعزة المؤبدة. آمين« )1 تيموثاوس 6: 16 وأيوب 4: 12(.
    »وفي ذلك الوقت أجاب يسوع وقال: أعترف لَك يا أبِت ربَّ السماوات 
واألرض. ألنَّك أخفيت هذه عن الحكماء والعقالء وكشفتها لألطفال« )متى 

11: 25 ولوقا 10: 21(.
    »ألنَّ ما ُيعَلُم من اإللهيات هو واضح فيهم. إذ قد أوضحه لهم هللا« )روما 
أبعد أحكامه عن اإلدراك  1: 19(. »يا َلعمق غنى هللا وحكمته وعلمه. ما 
وطرقه عن االستقصاء... من عرف فكر الرّب أو َمن كان له مشيًرا« )روما 

.)٣4-٣٣ :11
إلى  عالقة  بدون  لله  صفة  فال  خالصه.  وألجل  اإلنسان  ألجل  أيًضا  وهذا 

اإلنسان... 

المعزِّي والُمخلِّص والمنقذ ومقيم  إلى اإلنسان وهو  - هللا قريب 
العهد مع البشر

مدى  بعدك  من  نسلك  وبين  )إبراهيم(  وبينك  بيني  عهدي  »وأقيم      
إلًها  لهم  كون  وأ إسرائيل  بين  فيما  »وأسكن   .)7  :17 )تكوين  أجيالهم« 
فيعلمون أني أنا الرّب إلههم الذي أخرجهم من أرض مصر أنا الرب إلههم« 
)خروج 29: 45-46(. »وأجعل مسكني فيما بينكم وال أخذلكم. وأسير فيما 
كون لكم إلًها وتكونون لي شعًبا« )أحبار 26: 11-12 و2 كور 6: 16(.  بينكم وأ
    »وهذا العهد الذي أقطعه مع آل إسرائيل بعد تلك األيام يقول الرب: هو 
كون لهم إلًها وهم  كتبها على قلوبهم وأ أنّي أجعل شريعتي في ضمائرهم وأ

يكونون لي شعًبا« )إرميا ٣1: ٣٣(.
   

    »للرب الخالص وعلى شعبك بركتك« )مزمور ٣: 9(.
ن أفزع« )مزمور 26: 1(.     »الرب نوري ومخلصي. الرب ِحصُن حياتي فِممَّ

    »وتسّميه يسوع ألنَّه يخلِّص شعبه من خطاياهم« )متى 1: 21(. »ويدعى 
اسمه عمانوئيل أي هللا معنا« )متى 1: 22(.

   »اليوم في مدينة داود ُولد لكم مخلِّص وهو المسيح الرّب« )لو 2: 11(. 
قرن  لنا  وأقام  لشعبه،  فداًء  وصنع  افتقد  ألنه  إسرائيل  إله  الرّب  »مبارك 
خالص في بيت داود فتاه، على حسب ما نطق به على أفواه أنبيائه القديسين 
في الزمن الغابر. لكي يخلِّصنا من أعدائنا ومن يد جميع مبغضينا... وأنت 
أيها الصبي، فإنَّك نبيَّ العلي ُتدعى، ألنَّك تسبق أمام وجه الرب لُتعدَّ طرقه، 



144

لتعطي شعبه علم الخالص بمغفرة خطاياهم...« )لوقا 1: 79-68(.26  
وإذا كان الخالص للجميع: »فال فرق بين اليهودي واليوناني. إذ الرّب نفسه 
يدعو  َمن  كلَّ  »ألنَّ  يدعونه.  الذين  جميع  على  غناه  يفيُض  للجميع«.  هو 

باسم الرب يخُلص« )روما 1: 12-1٣ويوئيل ٣: 5(.
كرزوا باإلنجيل للخليقة كلِّها. فمن آمن واعتمد      »إذهبوا إلى العالم أجمع وا
المؤمنين  تصحب  اآليات  ذي  هي  »وها  يدان«.  يؤِمن  لم  وَمن  يخُلص 
الحّيات  ويأخذون  جديدة  بألسنة  ينطقون  الشياطين.  يخرجون  باسمي، 
ا مميًتا فال يضرُّهم، ويضعون أيديهم على المرضى  بأيديهم. وإن شربوا سمًّ

فيبرأون« )مرفس 16: 15-18 ومتى 28: 19 ولوقا 24: 48-47(.

- هللا الرحمن الرحيم الغفور الصالح الشافي والصانع العجائب
الرّب قّدامك  أنا أجيز جميع جودتي أمامك وأنادي باسم  الرب      »وقال 

وأصفح وأرحم من أرحم« )خروج ٣٣: 19(.
    »الرب إلهٌ رحيٌم رؤوٌف طويُل األناِة وكثيُر المراحم والوفاء. يحفظ الرحمة 

أللوف ويغفر الذنب والمعصية والخطيئة« )خروج ٣4: 7-6(.
    »فاعلم أنَّ الربَّ إلهك هو هللا، اإلله األمين. يحفظ العهد والرحمة لمحّبيه 
اإلنسان  »رحمة   .)9  :7 اإلشتراع  ألف جيل« )تثنية  إلى  وصاياه  وحافظي 
لقريبه أما رحمُة الربِّ فلكل ذي جسد« )ابن سيراخ 18: 12(. »هكذا ليس 
من مشيئة أبي الذي في السماوات أن يهلك أحد من هؤالء الصغار« )متى 

.)14 :18
    وقد ضرب السيِّد المسيح أمثااًل كثيرة جًدا في اإلنجيل، لكي ُيبيِّن رحمة 
ومثل   )18 )متى  سيِّده  قلب  له  رقَّ  الذي  العبد  مثل  هكذا  ورأفته.  هللا 
الراعي  ومثل   )15 )لو  الشاطر  االبن  ومثل   )10 )لوقا  الحنون  السامريّ 

الصالح )يوحنا 10(،...
آِت  لم  فإنّي  ذبيحة.  ال  أريد رحمًة  القول(:  )هذا  ما معنى  واعلموا  »إذهبوا 

ألدعَو صّديقين بل خطأة إلى التوبة« )متى 9: 1٣(.
»واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن لَمن أساء إلينا« )متى 6: 12(. وهو مثال 
المغفرة. فنرى المسيح على الصليب يغفر لصالبيه قائاًل: »يا أبتاه اغفر لهم 

ألنَّهم ال يدرون ماذا يفعلون« )لوقا 2٣: ٣4(.       
    ولذا فالله يطلُب من الناس المغفرة بعضهم لبعض والتسامح والرأفة. 
أإلى سبع  له؟  إليَّ أخي فاغفر  الذي سأله: »كم مرّة يخطأ  لبطرس  ويقول 
مرّة  سبعين  إلى  بل  مرَّات  سبع  إلى  لك  أقول  ال  يسوع:  له  فقال  مرات؟ 
سبع مّرات« )متى 18: 21-22(. ويقول السيِّد المسيح: »فإنَّكم إن غفرتم 
للناس زالتهم يغفر لكم أبوكم السماوي زالتكم. وإن لم تغفروا للناس زالتهم 
فأبوكم أيًضا ال يغفر لكم زالتكم« )متى 6: 14-15(. انظر متى 5: 24-2٣، 18: 

معنًى  وتعطيها  المحصورة  خصوصيتها  من  تجّردها  ولكن  اآليات  هذه  تستعمل  المسيحيَّة  إنَّ   -26
الناس. فالمسيحيَّة  إله  إله قوم وليس  أنَّ هللا هو  جديًدا. فعبارة »إله إسرائيل« هي عبارة تدل على 

تعطي لهذا اإلسم معنى شاماًل. فالله ليس إله شعب معيَّن، بل إله الشعوب واألمم والملل.
أبصرتا  قد  عينيَّ  »فإنَّ  استثناء:  دون  البشر  وجميع  الشعوب  يشمل جميع  فإنَّ خالص هللا  ولذلك 
خالصك الذي أعددته أمام وجوه الشعورب كلِّها« )لوقا 2: ٣1-٣2(. »كلُّ واٍد يمتلئ. وكلُّ تلٍّ ينخفض. 

والسبُّل الملتوية فلتصر قويمة ومتوعر الطريق سهاًل. فيعاين كل إنسان خالص هللا« )لوقا ٣: 6-5(.
ر المساكين، وأرسلني ألنادي للمأسورين بالتخلية وللعميان بالبصر،  »روح الرب عليَّ النَّه مسحني ألبشِّ

وأطلق المرهقين أحراًرا واعلن سنة نعمة الرب« )لوقا 4: 19-18(.  
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٣5، لوقا 17: ٣-4، أعمال الرسل 7: 60 )صالة استفانوس(، أفسس 4: ٣2، 
كولوسي ٣: 12-1٣ و1 بطرس ٣: 9(.

    وهللا صالح وموزِّع الصالحات: »أبوكم الذي في السماوات يمنح الصالحات 
للذين يسألونه« )متى 7: 11(. »وليس من صالح إاّل هللا وحده« )مرقس 10:    18(.
    صالح هللا هو محبة وغفران وشفاء وحدب ورفق ورحمة وهداية. وهذا 
ما يدفعه تعالى إلى صنع العجائب ألجل اإلنسان. وهذا ما نراه في الكتاب 
المسيح: »وفي تلك  السيِّد  اإلنجيل عن  يروي  دائم. هكذا  بتوارد  المقدَّس 
البصر  ووهب  شريرٍة.  وأرواٍح  وأسقاٍم  أمراٍض  من  كثيرين  شفى  الساعة 
سمعتما  بما  يوحنا  وأعلِما  »إذهبا  لهما:  وقال  وأجابهما  كثيرين.  لعمي 
والصم  رون  يطهَّ والبرص   يمشون.  والعرج  يبصرون  العمي  إنَّ  ورأيتما. 
رون. وطوبى لمن ال يشك فيَّ«  يسمعون والموتى ينهضون والمساكين ُيبشَّ

)لوقا 7: 21-2٣ وأشعيا 61: 2(.
روا  المسيح اإلله الشافي ُيعطي هذه الموهبة لرسله قائاًل: »وفي الطريق بشَّ
قائلين: إنَّ ملكوت السموات قريب. إشفوا المرضى. أقيموا الموتى. طهروا 
البرص. أخرجوا الشياطين. مجانًا أخذتم مجانًا أعطوا« )متى 10: 7-8، لوقا 

9: 1-٣ ومرقس 6: 8-7(.
    وهذا ما يشرح موقف هللا من الخطأة وموقف المسيح منهم. وعموًما 
من الضعفاء والمساكين والمنبوذين في المجتمع. »هكذا يكون الفرح عند 
كثر  مالئكة هللا بخاطئ يتوب. وهكذا في السماء يكون فرح بخاطٍئ يتوب أ
مما يكون بتسعة وتسعين صّديًقا ال يحتاجون إلى توبة« )لوقا 15: 11-4(. 
ن واذبحوه.  وما أروع مثل االبن الشاطر الذي ورد فيه: »آتوا بالعجل المسمَّ
فطفقوا  فوجد.  ضااًل  وكان  فعاش  ميًتا  كان  هذا  ابني  ألنَّ  ونفرح  ولنأكل 

يفرحون« )لوقا 15(.
الزنى:  إليه بتهمة  َمت  ُقدِّ التي      وما أجمل موقف المسيح من الخاطئة 
»إنَّ خطاياها الكثيرة مغفورة لها ألنَّها أحبَّت كثيًرا. وأّما من ُيغفر له قليل 
ُمماثلة:  حادثة  عن  نقرأ  يوحنا  إنجيل  وفي   .)47  :7 )لوقا  قلياًل«  يحبُّ  فإنَّه 
عليك  يحكم  ألم  يشكونك(؟  )الذين  هم  أين  لها:  وقال  يسوع  »فانتصب 
أنا أحكم عليك. إذهبي. وال  أحد؟ قالت: ال أحد يا سيِّدي. فقال يسوع: وال 
تعودي إلى الخطيئة من بعد« )يوحنا 8: 1-11(. وهكذا كانت مواقف يسوع 
من المجدليَّة والسامريَّة والخروف الضال والدرهم الضائع واالبن الشاطر 

ار... ومن زكا العشَّ
والصالح  الشافي  للبشر،  المحب  الغفور  الرحيم  الرحمن  فالله  وهكذا     
والصانع العجائب، يعمل كّل ذلك ألجل اإلنسان. وهو الذي خلقه ويعرف 
كرامة اإلنسان فوق كل كرامة، وحتى فوق السبت الذي هو شريعة مقدَّسة 
إلهيَّة عند اليهود. »إنَّ السبت ُجِعَل ألجل اإلنسان ال اإلنسان ألجل السبت. 
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وابن اإلنسان رّب السبت أيًضا« )متى 12: 8، مرقس 2: 28 ولوقا 6: 5(.
مع  عالقة  في  هي  وأسماءه  هللا  صفات  كّل  أنَّ  رائع  بوضوح  يظهر  وهنا 

اإلنسان وخيره ورقيِّه وارتفاعه.

- هللا هو اآلب واألب ويدعو اإلنسان إلى الحياة معه، إلى القداسة، 
وإلى الوحدة مع هللا والبشر

   إنَّ أجمل صالة علَّمنا إياها السيِّد المسيح تختصر عالقات هللا باإلنسان 
ليتقدَّس  السموات  الذي في  »أبانا  تبدأ هكذا:  بالله، هي  اإلنسان  وعالقات 
السماوي  أبوكم  »أبوكم:  مراًرا:  العبارة  وتتردَُّد   .)9  :6 )متى  اسمك...« 
يقوتها« )متى 6: 26(. »أبوك الذي يرى في الخفية هو ُيجازيك« )متى 6: 

4(. »وصلِّ إلى أبيك في الخفية« )متى 6: 6(. 
    وهذا ما يؤكِّده بولس الرسول: »إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، 
 .)14  :8 )رومانيون  اآلب«  أيها  أبَّا  نصرخ:  به  الذي  التبني  روح  أخذتم  بل 
والدليل أنَّكم أبناء كون هللا أرسل روح ابنه إلى قلوبنا، ليصرخ أبّا أيها اآلب. 
فأنت إذن لسَت بعُد عبًدا بل أت ابن. وإذا كنت ابًنا فأنت أيًضا وارث بنعمة 

هللا« )عالطية 4: 7-6(.
بخائفيه«.  الربُّ  رأف  ببنيه  األب  يرأف  »كما   1٣  :102 المزمور  ويقول      
ويقول السيِّد المسيح: »ال تدُعوا لكم أبًا على األرض، فإنَّ أباكم واحد وهو 

الذي في السموات« )متى 2٣: 9(.      
    ويقول بولس الرسول: »للجميع إلهٌ واحٌد وأٌب واحٌد هو فوق الجميع 

ومع الجميع وفي جميعكم« )أفسس 4: 6-5(.
وهللا بصفته أبًا فهو قريب إلى اإلنسان ويريد أن تكون له عالقة ودِّ ومحبة مع 
اإلنسان. وهذا ما نراه في خطاب السيِّد المسيح الوداعي قبيل آالمه. نقتطف 
بعض اآليات: يقول السيِّد المسيح له المجد: »إن أحبَّني أحد يحفظ كلمتي 
الكرمة  »أنا   .)2٣  :14 )يوحنا  مقامنا«  نجعل  وعنده  نأتي  وإليه  ُيحبُّه  وأبي 
وأنتم األغصان. َمن يثبت فيَّ وأنا فيه فهو يأتي بثمرٍ  كثيرٍ« )يوحنا 15: 1(. »ال 
تضطرب قلوبكم. آمنوا بالله وآمنوا بي أيًضا. إنَّ في بيت أبي منازل كثيرة. وإاّل 
لكنُت قلُت لكم: إنّي منطلٌق ألعدَّ لكم مكانًا. وإذا ما انطلقُت وأعددُت لكم 
كون أنا« )يوحنا 14: 1-٣(. مكانًا أرجع وآخذكم إليَّ. لتكونوا أنتم أيًضا حيث أ
    والسيِّد المسيح ُيصلّي ألجل وحدة المؤمنين به وألجل قداستهم: »أيها 
اآلب القدوس إحفظ باسمك الذين أعطيتهم لي ليكونوا واحًدا مثلما نحن 
واحد... قدِّسهم في حقِّك. إنَّ كلمتك هي الحق. أنا فيهم وأنَت فيَّ. ليكونوا 
كما  أحببتهم  وأنَّك  أرسلتني.  أنَت  أنَّك  العالم  ويعَلم  الوحدة  في  لين  مكمَّ
كون  أحببتني. أيها اآلب إنَّ الذين أعطيتني أريُد أن يكونوا هم أيًضا حيث أ
أنا لكي يشاهدوا مجدي الذي أعطيتني ألنَّك أحببتني قبل إنشاء العالم« 

)يوحنا 17: 26-2(. 
    وبهذا المعنى نفهم عبارة »أنَّ اإلنسان هيكل هللا« )1 كور ٣: 17-16(. 
»وأنَّ ملكوت هللا في داخلكم« )لوقا 17: 20-21(. فاإلنسان مقدَّس ومدعو 
إلى القداسة، ألنَّ هللا تعالى هو قدوس وينبوع القداسة والتقديس، ويدعو 
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اإلنسان إلى هذه القداسة. 
    هكذا ُيصلّي المسيح ألجل تالميذه والمؤمنين به: »ال أطلب أن تخرجهم 
كلمتك هي  إنَّ  بحقِّك.  قدِّسهم  الشرير...  تحفظهم من  أن  بل  العالم  من 
الحق... وأنا أقدِّس ذاتي لكي يكونوا هم أيًضا مقدَّسين بالحق« )يوحنا 17: 
 :1 بطرس   1( قّدوس«  أنا  ألنّي  قّديسين  »كونوا  الكتاب:  ويقول   .)19-15
ةٌ مقدَّسةٌ وشعٌب مقتنى  16(. »وأّما أنتم فجيٌل مختارٌ وكهنوٌت ملوكيٌّ وأمَّ
لُتخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب« )1 بطرس 2: 
 1( كإلهنا«  صخرة  وليس  سواه  أحد  ليس  ألنَّه  الرّب  مثل  قّدوس  »ال   .)9
ملوك 2: 2(. »وكان هذا ُينادي ذاك )من السيرافيم( ويقول: قّدوس قّدوس 
قّدوس رّب الجنود. األرض كلُّها مملوءة من مجده« )أشعيا 6: ٣(. »وَمن 
ال يخافك أيها الرب وال ُيمجِّد اسمك؟ فإنَّك أنَت وحدك قّدوس« )رؤيا 4: 

8 و15: 4(.
    ولذا فإنَّ ملكوت هللا هو للقديسين: »أفال تعلمون أنَّ الظالمين ال يرثون 
وال  الزناة  وال  األوثان  عبدة  وال  العاهرون  ال  فإنَّه  تفتَروا.  فال  هللا؟  ملكوت 
المتخنِّثون وال مضاجعو الذكور وال السارقون والطّماعون وال السكّيرون وال 

الشّتامون وال الخطأة يرثون ملكوت هللا« )1 كورنتس 6: 11-9(.
    والدعوات إلى التوبة والقداسة تمأل صفحات الكتاب المقدَّس، منذ مطلع 
رسالة السيِّد المسيح حيث يقول: »توبوا فقد اقترب ملكوت السموات« 

)متى 4: 17(. »وإن لم تتوبوا تهلكوا جميعكم كذلك« )لوقا 1٣: 5(.

- هللا محبة
الصفة  إنَّ هذه  به حديثنا.  للبشر. وهذا ما استهللنا      هللا محبة ومحبٌّ 
محبة  نجد  إذ  وسداها.  لحمتها  فهي  وصفاته.  هللا  أسماء  كّل  بين  تجمع 
هللا في كل الصفات واألسماء األخرى: في الوحدة والخلق والقدرة والحكمة 
والمشورة والعناية والعلم والمعرفة والمغفرة والرحمة والرأفة وطول األناة 
والحاضر في كل  األزلي واألبدي  المحبة هو هللا  والقداسة والصالح... وهللا 
مكان والمحيط بكلِّ شيء والسامي والمخلِّص والفادي والمعّزي والمنقذ 
واألب  والشافي  والخوارق  والمعجزات  العجائب  وصانع  العهد  ومقيم 

والداعي البشر إلى الصالح والقداسة والوحدة.
    فالمحبة هي منطلق صفات هللا وأسمائه، ومعناها ومحتواها وغايتها. 
إذ تقول الحكمة: »ألنَّك تحبُّ جميع األكوان وال تمقُت شيًئا مما صنعَت. 
فإنَّك لو أبغضَت شيًئا لم تكوِّنُه، أيها الرّب المحب للنفوس« )حكمة 11: 
24-27(. »أنا أحبُّ الذين يحّبونني والذين ُيبكِّرون إليَّ يجدونني« )أمثال 8: 
ا أبديًّا، فلذلك أجتذبتك برحمة« )إرميا ٣1: ٣(. »وإنّي  17(. »وإنّي أحببتك حبًّ
كون لهم كمن يرفع النير عن فكوكهم  اجتذبتهم بحبال البشر برابط الحب. وأ
وأُعدُّ له وأُطِعمه« )هوشع 11: 4(. »ألنَّه هكذا أحبَّ هللا العالم حتى إنَّه بذل ابنه 

الوحيد لكي ال يهلك كلُّ َمن يؤمن به، بل تكون له الحياة األبديَّة« )يوحنا ٣: 16(.
أتيُت  وأنا  الخرفان.  عن  نفسه  يبذل  الصالح  والراعي  الصالح  الراعي  »أنا 
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لكي تكون لهم الحياة بوفرة« )يوحنا 10: 10-11(. »كما أحبَّني اآلب كذلك 
أنا أحببتكم. أثبتوا في محبتي« )يوحنا 15: 9(. »بهذا تثبت محبة هللا لنا: إنَّ 
هللا أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لنحيا به. وإنّما المحبة في هذا أنّنا لم نكن 
نحن َمن أحببنا هللا بل هو أحبَّنا، فأرسل ابنه كّفارة عن خطايانا« )1يوحنا 4: 

16  و1 يوحنا 9: 10 وأفسس 5: 1-2 ورؤيا 5: 9-8(. 
    هللا محبة ويدعو اإلنسان إلى محبته تعالى وإلى محبة أخيه، بحيث ترتبط 
ارتباًطا وثيًقا محبة هللا للبشر من جهة، ومحبة البشر لله ولبعضهم بعًضا 

من جهٍة أخرى.
    الكتاب المقدَّس يزخر باآليات الرائعة في هذا الموضوع القَمة في فهم وحي 

هللا في المسيحيَّة، وقد ذكرنا بعضها.
الربَّ إلهك بكلِّ قلبك وكلِّ نفسك وكلِّ      قال السيِّد المسيح: »أحبب 
قريبك  أحبب  تشبهها:  والثانية  والكبرى.  األولى  الوصيَّة  هي  هذه  ذهنك. 
 ٣7  :22 )متى  واألنبياء«  كلّه  الناموس  يتعلَّق  الوصيَتين  بهاتَين  كنفسك. 
-40، مرقس 12: ٣0، لوقا 10: 27، تثنية اإلشتراع 6: 5(. وأيًضا: »محبة هللا 
من كلِّ القلب وكلِّ العقل وكلِّ النفس وكلِّ القدرة. ومحبة القريب كالنفس. 
»المحبة   .)٣٣  :12 )مرقس  والذبائح«  الُمحرقات  جميع  من  أفضل  وهما 
الثالثة  هذه  والمحبة.  والرجاء  اإليمان  هو  اآلن  يثبت  الذي  أبًدا...  تسقط  ال 
وأعظمهنَّ المحبة« )1 كورنتس 12: 8-1٣(. »وإنَّما غاية الوصيَّة المحبة من 
قلب طاهر وضمير صالح وإيمان ال رئاء فيه« )1 تيموثاوس 1: 5(. »وفوق 
الكمال« )كولوسي ٣: 14(. »ال  رباط  التي هي  المحبة  إلبسوا  جميع هذه 
مخافة في المحبة بل المحبة الكاملة تنفي المخافة إلى الخارج. ألنَّ المخافة 

لها عذاب. فالخائف غير كامل في المحبة« )1 يوحنا 4: 18-17(.
    ويقول السيِّد المسيح: »إن كنتم تحّبوني فاحفظوا وصاياي. إن أحبَّني 
أحد يحفظ كلمتي وأبي يحبُّه وإليه نأتي وعنده نجعل مقامنا« )يوحنا 14: 

.)22-15
)يوحنا 15: 12- أحببتكم«  أنا  كما  بعًضا  أن يحبَّ بعضكم  »هذه وصيتي 
17(. »ولو كنُت أنِطُق بألسنة الناس والمالئكة ولم تكن فيَّ المحبة فإنَّما أنا 

نحاٌس يطّن وصنٌج يرِّن« )1 كورنثس كل الفصل 1٣(.
    »هللا محبة. فَمن ثبت في المحبة فقد ثبت في هللا وهللا فيه« )1 يوحنا 
ِّي أحبُّ هللا وهو ُيبغض أخاه، فهو كاذب. فَمن  4: 8-16(، »وإن قال أحد إن
، فال يستطيع أن ُيحبَّ هللا وال يراه. أجل هذه هي  ال يحبُّ أخاه وهو يراه 

الوصيَّة التي لنا منه: َمن أحّب فلُيحبَّ أخاه أيًضا« )1 يوحنا 4: 20(.
    من اآليات الوارد ذكرها تظهر العالقة الوثيقة بين هللا الُمحّب )هللا محبة( 
ا،  ا ليكون إنسانًا ُمحبًّ الداعي إلى المحبَّة. بحيث يكون اإلنسان مدعوًّ وهللا 
إنسانًا بالمحبَّة. وكما أنَّ تحديد هللا )الذي ال ُيحّد( هي المحبَّة، بحيث إنَّ 
المحدود هو  اإلنسان  تحديد  فإنَّ  أيًضا  إلًها. هكذا  ليس  ال يحبُّ  الذي  هللا 
أن يرتفع إلى علوِّ هللا غير المحدود. وبالتالي فهو مدعو ليكون إنسانًا ُمحبًّا 
ويٌحقِّق كمال إنسانيَّته بالمحبَّة. فليس هللا إلًها بدون محبَّة، وليس اإلنساُن 
إنسانًا بدون محبَّة.وِمن هنا نفهم دعوات المحبة المتكرِّرة خاصًة في اإلنجيل 

المقدَّس ووحي العهد الجديد.
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    »َمن أحبَّ أخاه فهو ثابت في النور وال عثار عليه« )1 يوحنا 2: 10(. »هذه 
وصيَّتي أن ُيحبَّ بعضكم بعًضا كما أحببتكم أنا« )يوحنا 15: 12-1٣(. »أّما 
أنا فأقول لكم أحّبوا أعداءكم وأحسنوا إلى َمن يبغضكم وصلُّوا ألجل َمن 
أليس  لكم؟  أجرٍ  ُيحبُّكم فأيّ  إْن أحببتم َمن  يبغضكم ويضطهدكم. فإنَّكم 

العّشارون يفعلون ذلك« )متى 5: 45-47 ولوقا 6: ٣2-٣6(.
ا أخويًّا. ليبادر بعضكم بعًضا باإلكرام« )روما      »ولُيحّب بعضكم بعًضا ُحبًّ
فحبس  فاقة  في  أخاه  ورأى  العالميَّة  المعيشة  له  كانت  »َمن   .)10  :12
أحشاءه عنه فكيف تحل محبَّة هللا فيه. أيها األبناء ال تكن محبتكم بالكالم 

وال باللسان بل بالعمل والحق« )1 يوحنا ٣: 18-16(.
م أن نتحقَّق من اإلنجيل أن هللا الديَّان العادل      وال عجب بعد كلِّ ما تقدَّ
ال  ال تسرق،  تقتل،  ال  تزِن،  ال  الوصيَّة:  »أنَّ هذه  ذلك  المحبَّة.  سيدين على 
نة  إنَّما هي متضمِّ ذلك  الوصايا غير  كان من  وما  ال تشته...  بالزور،  تشهد 
في هذه الكلمة أن أحبب قريبك كنفسك. إنَّ المحبَّة ال تصنع شرًّا بالقريب، 

فالمحبَّة إذن هي الناموس بتمامه« )روما 1٣: 9-10 وغالطية 5: 14(.
    وقد عبَّر السيِّد المسيح عن ذلك بمثٍل يصُف لنا كيف ستصيُر الدينونة 
وكيف سيصدر الحكم. »ومتى جاء ابن البشر بمجده، وجميع المالئكة معه. 
حينئٍذ يجلس على عرش مجده، وتحشر لديه جميع األمم، فيفصل بعضهم 
عن  الخراف  ويقيُم  الجداء...  عن  الخراف  الراعي  يفصل  كما  بعض،  عن 

يمينه، والجداء عن يساره« )متى 25: ٣1-٣٣(. 
ورثوا  أبي،  مباركي  يا  تعاَلوا  يمينه:  عن  للذين  الملك  يقول  »حينئٍذ      
وعطشُت  فأطعمتموني،  جعُت  ألنّي  العالم:  إنشاء  منذ  لكم  المعدَّ  الُملَك 
ومحبوًسا  فزرتموني،  مريًضا  وكنُت  عريانًا فكسوتموني،  كنُت  فسقيتموني، 
فأتيتم إلّي. فيجيبه األبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، 
أو عطشانا فسقيناك؟ ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك؟ 
ومتى رأيناك مريًضا أو محبوًسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: 
الحق أقول لكم: بما أنكم فعلتموه بأحِد إخوتي هؤالء األصاغر، فبي فعلتم. 
األبديَّة  النار  إلى  مالعين  يا  عنِّي  اذهبوا  اليسار:  عن  للذين  أيًضا  يقول  ثم 
ة إلبليس ومالئكته، ألني جعت فلم تطعموني. عطشت فلم تسقوني.  الُمعدَّ
كنت غريًبا فلم تؤوني. عريانًا فلم تكسوني. مريضا ومحبوًسا فلم تزوروني.  
أو  أو عطشانًا  رأيناك جائًعا  يا رب، متى  أيضا قائلين:  حينئذ يجيبونه هم 
الحق  قائال:  فيجيبهم  نخدمك؟  ولم  محبوًسا  أو  مريًضا  أو  عريانًا  أو  غريًبا 
أقول لكم: بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤالء األصاغر، فبي لم تفعلوا. فيمضي 

هؤالء إلى عذاب أبدي واألبرار إلى حياة أبدية« )متى 25: ٣4-46(.
    وهكذا فالله محبَّة، هو »األلف والياء« )رؤيا 8: 1(. واإلنسان خليقته هو 
فعُل محبَّة. البداية والنهاية محبَّة. وحياته دعوة محبَّة. وعند الموت سُيدان 

على المحبَّة. واإلنسان، أيًضا، بدايته ونهايته المحبَّة...
    وهكذا هللا محبَّة. واإلنسان مدعو إلى المحبَّة.

فالمحبَّة تجمع بين هللا واإلنسان.
ة في الوحي عن هللا في المسيحيَّة. هللا محبَّة. هذه هي القمَّ
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- هللا واحد في الثالوث
م إيضاحه بشأن وحي هللا في المسيحيَّة، تبيَّن لنا أنَّ هللا      ِمن كلِّ ما تقدَّ

هو الكثير األسماء ال بل الكلّي األسماء! 
والرحمة  والمحبَّة  والقدرة  الخلق  إلى  الوحدة  من  صفاته  أنَّ  قنا  وتحقَّ     
بالعالم والخليقة واإلنسان. فهو  كلُّها صفات في عالقة  إنَّما هي  والعناية... 
وردت  القرآن  )وفي  معنا  أي هللا  عّمانوئيل  هو  ولكنَّه  الصمد!  الواحد  هللا 

ِّي قريب« )البقرة 186(.  آية:« وإذا سألوَك عّني فقْل إن
ليست وحدًة  وأسمائه  كّل صفاته  فإنَّ وحدانيَّة هللا من خالل      وهكذا 
عدديًَّة. كما ليست وحدَة ُعزلٍة تجعل هللا خارج العالم وبدون العالم وفوق 
العالم... ال بل إنَّ وحدانيَّة هللا ُتفهُم من خالل وفي إطار عالقة. إذ يدخل هللا 
في تاريخ     العالم واإلنسان. كما أنَّ هذه الوحدانيَّة هي تعبير عن حياة هللا، 
العالم ومع  الخارجيَّة مع  الداخليَّة في ذاته، وعن سرِّ حياته  عن سرِّ حياته 
كلِّ  في  ُتفَهم  ال  الوحدانيَّة  هذه  إنَّ  بحيث  اإلنسان.  مع  وخصوًصا  الخالئق 
أبعادها إاّل ِعبَر دخول هللا في حياة العالم واإلنسان والبشر. وهذا ما ُيسّمى 
د وسّر الثالوث. وهنا نعني بكلمة سّر أمًرا  في الوحي المسيحي سّر التجسُّ
أو حقيقًة فوق مفهومنا وفكرنا... وهنا نحتاج إلى وحي هللا لكي نؤمن بالسرِّ 

حتى ولو لم نكن نفهمه. وهكذا فالثالوث سّر وليس كفًرا أو شركًا.
د سّر وليس كفًرا أو شركًا. وليس التثليث سرًّا بمعنى      وكذلك فالتجسُّ
كونه لغًزا. وال يجوز أن ُيفهم التثليث كونه رياضة فكريَّة أو معادلة جبريَّة، أو 
عمل تزاوج أو تناسل أو والدة عاديَّة جسديَّة... كما وليس هو جمباًزا فكريًّا 
وال حصيلة كمبيوتر... سرُّ الثالوث أو التثليث هو حياة ولقاء ومحبَّة ورحمة 
للعالمين. ولذا فالمسيحي الذي يعيش سرَّ هللا الواحد في ثالوث ليس كافًرا 
ا )وقد قال: حيُّ أنا الرّب... وليس هللا إله  وال مشركًا. وكيف يكون هللا حيًّ
أموات بل إله أحياء( وليس له حياة داخليَّة؟ وكيف يكون له حياة خارجيَّة 
)أعني عالقة مع الخالئق( وال يكون له حياة داخليَّة، أي مع ذاته وفي ذاته؟ 

د      إنَّ الوحي عن حياة هللا الداخليَّة والخارجيَّة هو ما نسّميه سّر التجسُّ
وسّر الثالوث.

    ولذا فإنَّ وحي هللا الكامل في المسيحيَّة هو وحي هللا الواحد في ثالوث. 
بدون  يستقيم  وال  كما  الوحدانيَّة  بدون  هللا  عن  الوحي  يستقيُم  فال  ولذا 
التثليث. بحيث ال يمكن أن نفصل الوحدانيَّة عن التثليث وال التثليث عن 
آياٍت عن وحي هللا وأسمائه وصفاته  أوردناه من  الوحدانيَّة. ولذا فكلُّ ما 

ينطبق على هللا الواحد في ثالوث.
    وقد تبيَّت إشارات في العهد القديم عن وحي هللا الواحد في ثالوث. هكذا 
مثاًل في الخلق حيث نقرأ: »وقال هللا لنصنعنَّ اإلنسان على صورتنا كمثالنا 
)صيغة الجمع( وليتسلَّط على سمك البحر وطير السماء« )تكوين 1: 26(. 
وأيًضا: »هوذا آدم قد صار كواحٍد مّنا )الجمع( يعرُِف الخير والشر« )تكوين 
ة برج بابل يقول: »هُلمَّ نهبط )الجمع( ونبلبل هناك لغتهم  ٣: 22(. وفي قصَّ

حتى ال يفهم بعضهم لغة بعض« )تكوين 11: 7(.
    ومن أجمل تعابير ارتباط وحي الوحدانيَّة بوحي الثالوث هو ظهور هللا 
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إلبراهيم عند بلوطة ممرا، حيث نرى استعمال صيغة الجمع والمفرد سواًء 
بسواء: » وتجلّى له )إلبراهيم( الرّب في بلوطة ممرا وهو جالس بباب الخباء 
عند احتداد النهار. فرفع طرفه ونظر فإذا ثالثة رجال وقوٌف أمامه. فلما رآهم 
بادر للقائهم من باب الخباء وسجد إلى األرض، وقال: يا سيِّد إن نلُت حظوًة 

في عيَنيك فال ُتجْز عن عبدك« )تكوين 18: 16-1(.
    ووردت آيات تأشيريَّة أخرى منها: »بكلمة الرّب ُصِنَعِت السموات وبروح 
فيه كلُّ جنودها« )مزمور ٣2: 6(. »أنا من قبل أن يحدث األمر كنُت هناك 
واآلن السيِّد أرسلني هو وروحه« )أشعيا 48: 16(. وكذلك: »إنَّ روح الرّب 
ر المساكين وأرسلني ألجبر المأسورين القلوب  عليَّ ألنَّ الرّب مسحني ألبشِّ
وأنادي بعتٍق للمسببين وبتخليَّة للمأسورين« )أشعيا 61: 1 ولوقا 4: 18-

.)19
د والثالوث األقدس      أّما في اإلنجيل المقدَّس فقد أُعلن وحي سّر التجسُّ
بوضوح حيث نقرأ بعض اآليات: »فلّما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، 
وإذا  عليه.  وحاالًّ  حمامٍة  مثل  نازاًل  هللا  روح  ورأى  السموات  له  فانفتحت 
صوت من السماء قائاًل: هذا هو ابني الحبيب الذي به ُسررت« )مرقس 1: 
10-11، لوقا ٣: 22 ويوحنا 1: ٣٣(. هنا نرى يسوع المعتمد، نسمع صوت 

اآلب، ونرى الروح القدس نازاًل على االبن.
    »ألنَّكم لستم أنتم المتكلِّمين لكن روح أبيكم هو المتكلِّم فيكم« )لوقا 

.)12 :12
    وحادثة التجلّي: »وفيما هو )يسوع( يتكلَّم إذا سحابةٌ منيرةٌ قد ظلَّلتهم 
فله  ُسررت،  به  الذي  الحبيب  ابني  هو  هذا  يقول:  السحابة  من  وصوت 

اسمعوا« )متى 17: 5، مرقس 9: 6، لوقا 9: ٣5 و2 بطرس 1: 17(.
األمم  كلَّ  وتلمذوا  »إذهبوا  قائاًل:  تالميذه  أمر  المسيح  السيِّد  أنَّ  كما      
دين إياهم باسم اآلب واالبن والروح القدس« )متى 28: 19(. والمسيح  معمِّ
يسأُل اآلب: »وأنا أسأُل اآلب فيعطيكم ُمعزِّيًا آخر لُيقيم معكم إلى األبد« 

)يوحنا 14: 16(.
    وكذلك: »وأّما المعّزي الروح القدس الذي سيرسله اآلب باسمي فهو 

ُيعلِّمكم كلَّ شيء وُيذكِّركم كّل ما قلته لكم« )يوحنا 14: 26(.
    وكذلك: »ومتى جاء الُمعّزي الذي أرسله إليكم من عند اآلب، روح الحق، 
الذي ِمن اآلب ينبثق، فهو يشهد لي« )يوحنا 15: 26(. وفي هذه اآليات عن 

الروح القدس يبدو الثالوث واضًحا: اآلب، المسيح والروح القدس.
    وُيسلِّم القديس بولس على المؤمنين في كورنثوس بسالم ثالوثي ال يزال 
هللا  ومحبة  المسيح  يسوع  ربِّنا  نعمة  المسيحيَّة:  الصلوات  في  ُيستعمل 

اآلب وشركة الروح القدس معكم أجمعين« )2 كورنثوس 1٣: 1٣(. 
    وفي رسالة يوحنا الرسول وردت هذه اآلية: »ألنَّ الشهود في السماء ثالثة 

اآلب والكلمة والروح، وهؤالء هم واحد« )1 يوحنا 5: 7(. 
ُتعبِّر عن موقف أساسي في  الواحد في ثالوث  اإلله      إنَّ هذه اآليات عن 

المسيحيَّة انطالًقا من الوحي. ويمكننا أن نختصر هذا الوحي بما يلي:
1-هللا خلق اإلنسان على صورته ومثاله.
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2-هللا هو اآلب الخالق، وهو في عالقة وحي ومحبَّة وحياة مع خالئقه، مع 
اإلنسان.

د المسيح ابن  ٣-التعبير عن هذه العالقة برز في تجلّي هللا في العالم، في تجسُّ
هللا. كما يقول الكتاب: »هللا لم يره أحد. االبن الوحيد الذي في حضن اآلب 

هو أخبر« )يوحنا 1: 18(.     
د أتى لخالص البشر، لكي يرفعهم بنعمة الروح القدس إلى  4-االبن المتجسِّ

مشاركة حياة هللا.
    هذا هو اإلطار الحياتي الوجوديّ اإللهي واإلنساني الذي يتبدَّى فيه وحي هللا 

الواحد في ثالوث في المسيحيَّة. وهذا هو جوهر محتوى الوحي المسيحي.
    ال مجال في هذه العجالة الحاضرة إلبداء محاوالت إعطاء بعض إيضاحات 
أو أدلَّة )ال أقول براهين( حول هذا السّر العظيم، سّر هللا الواحد في ثالوث. 
العقل  أنَّ  الِعلم  مع  آخر،  مؤتمر  في  لمعالجته  أوسع  مجال  ُيتاح  وربما 
البشري ال يمكن أن يفهم هذا السّر اإللهي وإن كان هذا السّر ال ُيناقض عقل 

اإلنسان ولو فاقه.
    نستطيع من هذا العرض السريع لوحي هللا في المسيحيَّة في اإلنجيل 
والتوراة أن نقول أنَّ ما يجمعنا مسيحيين ومسلمين حول وحي هللا هو 
كثر بكثير مما ُيفرِّقنا. وهذا ذو أهميَّة كبيرة في سبيل اللقاء المسيحي –  أ

اإلسالمي.

2 - وحي هللا في الجماعة المسيحيَّة
    سنتكلَّم هنا في قبول وحي هللا في الجماعة المسيحيَّة من خالل تاريخها 

وعبادتها وخبرتها.

- التاريخ
    لقد صاغت المسيحيَّة إيمانها الحّي بالله ِعبَر الكتب المقدَّسة في وثائق 

ُدعَيت قانون اإليمان.
    وهذا هو نص قانون اإليمان األساسي المشترك بين جميع المسيحيين 

شرًقا وغربًا على اختالف طوائفهم وِفرَِقهم وِمللِهم.
-نؤمن بإله واحد.

-آٍب ضابِط الكّل، خالق السماء واألرض، كّل ما ُيرى وما ال ُيرى.
كّل  قبل  اآلب  من  المولود  الوحيد  هللا  ابن  المسيح  يسوع  واحٍد  -وبرٍب 
الدهور. نور من نور إله حق ِمن إله حق. مولود غير مخلوق، مساٍو لآلب في 

الجوهر الذي به كان كلُّ شيء.
د ِمن  -الذي ِمن أجلنا نحن البشر وِمن أجل خالصنا نزل من السماء وتجسَّ
بيالطس  عهد  على  عّنا  وُصلب  وتأنَّس.  العذراء  مريم  وِمن  القدس  الروح 
البنطي وتألَّم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب. وصعد إلى السماء 
وجلس عن يميمن اآلب. وأيًضا يأتي بمجٍد عظيٍم ليدين األحياء واألموات، 
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الذي ال فناء لُملكه.
- وبالروح القدس الربِّ الُمحيي المنبثق من اآلب، الذي هو مع اآلب واالبن 

مسجودٌ له وُممجَّد الناطق باألنبياء.
- وبكنيسة واحدة جامعة مقدَّسة رسوليَّة.

- ونعترف بمعموديَّة واحدة لمغفرة الخطايا.
- ونترّجى قيامة الموتى والحياة في الدهر اآلتي. آمين.

ة: إنَّه عالقة بشخص حّي. لذلك      هنا، أيًضا يبدو وحي هللا في المسيحيَّ
فإنَّ   قانون اإليمان المسيحي يؤكِّد أبعاد عالقة هللا باإلنسان ودعوة هذا 
األخير إلى الحياة مع هللا ِعبَر جماعة. يقبُل اإلنساُن هللا في حياته: الخلق، 
الذي تمَّ باآلب  التدبير الخالصّي  الخالص والتقديس. وهذا ما ُيسّمى سّر 
واالبن والروح القدس اإلله الواحد. هذا الخالص ُيعاش ضمن جماعة مؤمنة 
المعموديَّة  خصوًصا  المسيحيَّة،  الحياة  بأسرار  وتتغذَّى  الكنيسة.  ُتدعى 

واالفخارستّيا )سّر القربان المقدَّس( والتوبة. وتسيُر نحو الحياة األبديَّة. 
ُن قانون اإليمان )وهو ِمن القرن الرابع ٣25( ِحْرَص المسيحيين      كما ُيبيِّ
على اإلعالن بدون تفريط أو تقسيم عن وحدة هللا الواحد في ثالوث. ومختصر 
البسملة/ باسم اآلب واالبن والروح  الشهادة هو  أو مثْل هذه  اإليمان  هذا 

القدس، اإلله الواحد، آمين.
    

    ووردت ِعْبَر التاريخ ِصَيغ عن هذا اإليمان بوحي هللا الواحد في ثالوث. 
ننقل فيما يلي بعض نصوصها.

- قانون اإليمان المنسوب إلى البابا داماسوس )حوالي 500 م(
»نؤمن بإلٍه واحٍد آٍب ضابط الكّل وبربٍّ واحٍد يسوَع المسيح ابن هللا. وبإلٍه 
واحٍد الروح القدس. ليس ثالثة آلهة ولكن نؤمن بإله واحد ونعُبد إلًها واحًدا 
ة... اآلب واالبن والروح القدس«. وُيبيِّن النص عالقة الثالوث في حياته الداخليَّ

كلمنضوص )حوالي 500 م( - صيغة الثالوث عند ا
»الثالوث إله واحد. فاآلب واالبن والروح القدس، ينبوع واحد، جوهر واحد، 
إلًها  بتقوى  نعُبد  ولكن  آلهة.  ثالثة  نقول  ال  إنَّنا  واحدة.  سلطة  واحدة،  قوَّة 

واحًدا، هللا اآلب، هللا االبن وهللا الروح القدس...

- القانون المنسوب للقديس أثناسيوس اإلسكندري )القرن الرابع(
»اإليمان الكاثوليكي هو أنَّنا نعُبد إلًها واحًدا في ثالوث، وثالوثًا في وحدة. فال 
نخلط األشخاص وال نفصل الجوهر. ولآلب ولالبن والروح القدس الهوت )أو 
ألوهيَّة( واحد، مجٌد متساٍو وجالٌل أبديٌّ واحٌد... وليس ثالثة كلّيو القدرة... 

بل إله واحد كلّي القدرة...
وقد وردت قوانين وِصَيغ أخرى مماثلة ال مجال لذكرها. نرى في هذه القوانين 
أو الِصَيغ أو قواعد اإليمان، التشديد القوي على وحدة هللا في ثالوث. وهذا 
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عاَلم  في  األحد  الواحد  يبرزوا وحدة هللا  بأن  المسيحيين  اهتمام  يدلُّ على 
كثرها وأهّمها قبل ظهور أي  وثني روماني. كما أنَّ هذه القوانين صيغت في أ

د. جدال مسيحي – إسالمي حول وحدة هللا وحول الثالوث والتجسُّ

- العبادة
    هذا اإليمان بوحي هللا المعَلن في قانون اإليمان بِصَيغ مختلفة واحدة 
المسيحيَّة من خالل  الجماعة  في جوهرها وِعبَر األجيال، هو نفسه عاشته 

طقوِسها وصلواتِها وعبادتِها.
    هذه الصلوات ُتظِهر بوضوح جوهر هللا الواحد في ثالوث وتتغّنى بتمجيد 
اإللهيَّة واإلشادة بأسمائه الحسنى  هللا وتسبيحه وتعظيمه، ومدح صفاته 

وشكره واإلقرار بفضله ومحبته وعنايته...
    وتجدر اإلشارة إلى صفة أساسيَّة شاملة في هذه الصلوات، أال وهي التوحيد 
الثالوث  ذكر  إنَّ  بحيث  المسيحيَّة.  للعبادة  ز  المميَّ الطابع  الذي هو  القوي 
بصيغة  دائًما  كلُّها  الصلوات  األحد.  هللا  وحدة  إطار  في  دوًما  هو  القدوس 
المفرد، وتوجَّه عادًة إلى هللا عموًما، أو إلى اآلب أو إلى االبن أو الروح القدس. 
أو بصيغة أُخرى إلى األب باالبن في الروح القدس، مع الشعور العميق أنَّ 

الصالة هي لله الواحد األحد الثالوث القّدوس. 
فيما يلي بعض المقاطع من الصلوات:

- باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد، آمين.
عن  تجاوز  سيِّد  يا  خطايانا.  اغفر  رّب  يا  ارحمنا،  القّدوس  الثالوث  أيها   -

سيئاتنا. يا قّدوس افتقدنا واشِف أسقامنا من أجل اسمك.
- المجد لآلب واالبن والروح القدس.

- إليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها اآلب واالبن والروح القدس.
- المجد لله في الُعلى وعلى األرض السالم وفي الناس المسرَّة. نسبُِّحك، 
   نُباركك، نسجُد لك، نُمجِّدك. نشكرك ألجل عظيم مجدك. أيها الربُّ  

   الملك اإلله السماوي، اآلُب القدير. أيها الربُّ االبُن الوحيُد يسوع المسيح، 
   ويا أيها الروح القدس. 

فيما يلي بعض المقاطع من الصلوات:
- باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد، آمين.

- أيها الثالوث القّدوس ارحمنا، يا رّب اغفر خطايانا. يا سيِّد تجاوز عن 
   سيئاتنا. يا قّدوس افتقدنا واشِف أسقامنا من أجل اسمك.

- المجد لآلب واالبن والروح القدس.
- إليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها اآلب واالبن والروح القدس.

نسبُِّحك،  المسرَّة.  الناس  وفي  السالم  األرض  وعلى  الُعلى  في  لله  المجد   -
نُباركك، نسجُد لك، نُمجِّدك. نشكرك ألجل عظيم مجدك. أيها الربُّ الملك 
اإلله السماوي، اآلُب القدير. أيها الربُّ االبُن الوحيُد يسوع المسيح، ويا أيها 

الروح القدس. 
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- صالة رفع القرابين )للقديس يوحنا الذهبي الفم(
    »واجٌب وحقُّ أن نسبِّحك،  ونباركََك، ونُشيَد لَك، ونشكَرَك، ونسُجَد لَك 
ُه  في كلِّ مواضِع سيادتَِك.  فإنََّك أنَت اإللُه الذي ال يفي به وصٌف، وال يحدُّ
عقٌل، وال ُيرى، وال ُيدرك، الدائُم الوجود والكائُن هو هو، أنَت وابُنك الوحيد 
وروُحك القّدوس. أنَت أخرْجَتنا من العدِم إلى الوجوِد، وبعد أن سقطنا ُعدَت 
فأقْمَتنا، وما زلَت تصنُع كلَّ شيٍء حّتى أصعْدتَنا إلى السماء، وأنعْمَت علينا 
وروَحَك  الوحيد  ابَنَك  ونشكُر  نشكُرَك،  كلِّها  هذه  أجِل  فِمن  اآلتي.  بُِملِكَك 
والمجهولِة،  المعروفِة  إحساناتَِك،  ِمن  نِلنا  ما  كلَّ  لَك  كما نشكُر  القّدوس. 

الظاهرِة والخفّية«.  

- صالة الساعة الثالثة
والروُح  المسيح،  يسوع  الوحيد  واالبُن  القدير،  اآلُب  اإلله،  السيِّد  »أيها      
القدس، الالهوُت الواحد والقدرُة الواحدة، إرحمني أنا الخاطئ، وخلّصني أنا 
عبدك غيَر المستحق باألحكام التي تعلُمها. فإنَّك مبارٌك إلى دهر الداهرين، 

آمين.
    طابع الصالة هذا ينطبُق على الصلوات النهاريَّة والليليَّة المختلفة، من 

غروب ونوم وسحر وساعات النهار.
ُترافق منح األسرار  التي  التعبير عن وحي هللا في الصلوات      كما يظهر 
المسيحيَّة مثل المعموديَّة والميرون واإلفخارستّيا )أو سّر الشكر( والتوبة 
والزواج والكهنوت ومسحة المرضى. واألسرار هي اشتراك المؤمن بحياة 
هللا الواحد في ثالوث، في قدرته وتقديسه ونعمته وفدائه وخالصه ومحبته 

وعنايته، وخصوًصا بآالم المسيح وصلبه وموته وقيامته المجيدة.
د عبد هللا  ُيعمَّ المفرد:  المقدَّسة هي بصيغة  المعموديَّة  العماد في  صورة 

)فالن( باسم )وليس بأسماء( اآلب واالبن والروح القدس.   

- الخبرة المسيحيَّة
    المسيحي المؤمن يعيش في حياته اليوميَّة وحي هللا الواحد في ثالوث. 
أعني هو مدعو من خالل إيمانه أن يعيش في عالقة إيمان ورجاء ومحبَّة مع 

هللا الواحد في ثالوث ومع إخوته البشر.
    وهكذا فإنَّ اإليمان بالله الواحد في ثالوث يغزو كلَّ حياة المؤمن: مصيره، 
معتقده، قرارة نفسه، خبرته الشخصيَّة اليوميَّة. وال يشعُر المؤمُن بانقسام 
في عبادته أو صالته أو خبرته الروحيَّة الداخليَّة. فهو يعيش في جو التوحيد 
)هللا في ثالوث( العميق الكامل. بحيث إن الشرك أو الشعور بكثرة اآللهة أو 

ثالثة... غير وارد إطالًقا في حياة المسيحي.
يعيش  هكذا  والمتوحِّدون...  والرهبان  اك  والُنسَّ المؤمن  يعيش  هكذا      
والكاهن  العادي  المؤمن  الالهوت...  علم  في  المتبحِّر  والالهوتي  المؤمن 
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والمطران... الفرد والجماعة. 
    وألجل هذا اإليمان بالله الواحد في ثالوث استشهد الماليين من المؤمنين 

المسيحيين ِعبَر األجيال شرًقا وغربًا، شمااًل وجنوبًا...
وبهذا المعنى يشعُر المؤمُن المسيحي أنَّه يلتقي مع أخيه المسلم في وحي 
ا. فهو موحِّد مثل أخيه المسلم. وال يشعر  هللا الواحد األحد لقاًء عفويًّا طبيعيًّ

أبًدا أنَّه بسبب إيمانه الثالوثي هو مشرِك أو كافر أو عابد صنم...
وهذا الشعور الموحِّد حول وحي هللا الواحد يبرز بطريقة عفويَّة من خالل 
والتحيات،  واألماني  معكم(  )هللا  السالم  في  المسيحيَّة.  الشعبيَّة  التعابير 
حفظكم هللا، هللا يبارك عليكم، الشكر لله، إن شاء هللا، تبارك هللا، الحمد 

هللا... وال ذكر أبًدا وال أثر أبًدا أليَّة تعابير غير موحِّدة أو مشرِكة...
    وإذا أردُت الكالم عن خبرة شخصيَّة حياتيَّة فأقول: إنَّني أجد تعبيًرا عن 
األكبر! وأجد  التوحيد في اإلسالم وخصوًصا في عبارة هللا  إيماني في عبارات 
يَلِْد) االبن( ولم  إيماني في اآلية القرآنيَّة: »قل هو هللا أحد. هللا الصمد. لم 
ُيولد ولم يكن له كفوء أحد« )سورة اإلخالص(. وذلك بالرغم من صعوبتها 

وربما في حرفها تكفيرٌ إليماني.
    أجل أشعر دائًما في صالتي وعبادتي ونسكي وتكفيري أنَّني أعبد إلًها واحًدا 
المسيح،  السيِّد  في  د  المتجسِّ إليَّ،  القريب  مع هللا  عالقتي  ثالثة...  وليس 
أيًضا مع هللا  أبًدا طابعها وكونها عالقة  القربان، لم تفقد  وإلهي في ذبيحة 
القدرة  الكلّي  السامي،  المتعالي،  القيوم،  الواحد،  البشر،  إدراك  يفوق  الذي 

والرحمن الرحيم...
تفتح  ثالوث،  في  الواحد  العميقة من حياة هللا  الشخصيَّة  إنَّ خبرتي  بل  ال 
باإلسالم  ألتقي  إنَّني  إذ  الروحيَّة على اإلسالم بطريقة عفويَّة صادقة.  آفاقي 
والمسلمين ألنّي موحٌِّد مثلهم. ولم أشعر أبًدا أنَّني كافر أو مشرك »ألنَّني 

أعبد هللا عن أجدادي بضميرٍ طاهرٍ« )2 تيموثاوس 1: ٣(.
أتألَّم وأُجرح في صميم نفسي عندما أسمع مسبَّاٍت وتعابيَر نابيةٌ     وكم 
»وإلهنا  الكريم:  القرآن  عنه  قال  الذي  الواحد  بالله  المسيحي  إيماني  على 

وإلهكم واحد. ونحن له مسلمون« )العنكبوت 26(.
    وبالعكس، أفرُح عندما أسمع اآليات القرآنيَّة عن عيسى ابن مريم وعن 

مريم وعن مديح النصارى في القرآن...
    وأفرُح عندما أقراُ لألخ محمود أبو كته مؤكًِّدا عقيدة التوحيد في المسيحيَّة، 
واإليمان  التوحيد  بميزة  تميَّزوا  فطالما  النصارى  إخواننا  »إنَّ  يقول:  إذ 
أخيه  إلى  المسلم  )نظرة  غيرهم«  من  للمسلمين  أقرب  فإنَّهم  واحد،  بإله 
المسيحي واإلسالمي، 198٣، ص. 152- العربي  التراث  المسيحي، مؤتمر 
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3 - وحي هللا: محور الحوار المسيحي – اإلسالمي
مسيحيين  لقائنا  جوانب  بعض  أشرح  ان  األخير  الجزء  هذا  في  أريد      

ومسلمين من منطلق وحي هللا في المسيحيَّة واإلسالم.
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كتبنا  إنَّ  إذ  واإلسالم،  المسيحَّة  في  كتشاف وحي هللا  ا إلى  بحاجة  إنَّنا      
أنزل  وما  بالله  آمنَّا  »قولوا  مشتركة:   – القرآنيَّة  اآليات  منطوق  حسب 
أوتَي  إبراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب واألسباط وما  إلى  أنزل  إلينا ما 
موسى وعيسى وما أوتَي النبيون من ربّهم ال نفرِّق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون« )البقرة 1٣6(. »وإن كنَت في شك مما أنزلنا إليَك فاسأل الذين 
يقرأون الكتاب من قبلك« )يونس 94(. »وليحكم أهل اإلنجيل بما أنزل هللا 

فيه ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون« )المائدة 47(.
    إنَّنا بحاجة إلى احترام هذا الوحي الذي فيه قواسم مشتركة، كثيرة، واضحة 
كتشاف  ا الوحي وإلى  ق في معاني هذا  التعمُّ إلى  ورائعة. كما ونحن بحاجة 

خبرة المؤمنين، مسيحيين ومسلمين، الحياتيَّة والوجوديَّة واإليمانيَّة.
البعض:  بعضنا  كتب  قراءة  البعض:  بعضنا  كتشاف  ا إلى  بحاجة  نحن      
والالهوتيَّة  الدينيَّة  المصطلحات  على  التعرُّف  والقرآن.  اإلنجيل  التوراة، 
إلى معرفة ما تعنيه  المسيحيين والمسلمين. نحن بحاجة  والكالميَّة لدى 
تجاه  المسيحيين  أسئلة  نعرف  أن  علينا  وصفاته.  الحسنى  هللا  أسماء 
الثالوث  وسّر  هللا  سّر  حول  المسيحيَّة  تجاه  المسلمين  وأسئلة  اإلسالم 
والحديثة،  القديمة  التاريخيَّة  الكثيرة  األحكام  نعرف  أن  علينا  األقدس... 

الصائبة والمخطئة والتقليديَّة التي نطلقها الواحد على اآلخر...
ر بعض أوجه الوحي المسيحي      إنَّنا نعرف مثاًل أهم اآليات القرآنيَّة التي تكفِّ
عن هللا، منها: »يا أهل الكتاب ال تغلوا في دينكم وال تقولوا على هللا إالَّ الحق. 
وروح  مريم  إلى  ألقاها  وكلمته  مريم رسول هللا  ابن  المسيح عيسى  إنما 
منه. فآمنوا بالله ورسله وال تقولوا ثالثة. انتهوا خيًرا لكم إنّما هللا إله واحد 
سبحانه أن يكون له ولد. له ما في السموات وما في األرض وكفى بالله وكياًل. 
)سورة  بون«  المقرَّ المالئكة  وال  هللا  عبد  يكون  أن  المسيح  يستنكف  لن 
للناس  قلت  أأنَت  مريم  ابن  عيسى  يا  قال هللا  »وإذا   .)171-170 النساء 
اتخذوني وأمي إَلَهين من دون هللا؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما 
ليس لي بحّق. إن كنُت قلته فقد علمَته تعلم ما في نفسي وال أعلم ما في 
م الغيوب. ما قلُت لهم إالَّ ما امرتني به أن اعبدوا هللا  نفسك إنَّك أنَت عالَّ
ربّي وربّكم« )سورة المائدة 115-116(. »قل هو هللا أحد. هللا الصمد. لم يلد 
ولم يولد. ولم يكن له كفًوا أحٌد« )سورة االخالص 1-4(. وآياٌت أخرى كثيرة 

تظهر بعض أوجه الخالف في وحي هللا بين المسيحيَّة واإلسالم.
    لن ندخل في مجال الجدال حول هذه اآليات. وإنَّما نقول باختصار إنَّ تكفير 
المسيحي  التثليث  المسيحيَّة بشيء، ألنَّ  بالثالثة ال تطال  القرآن للمقولة 
د في  تفسير منزل لحياة هللا الحّي القيوم في وحدانيته الصمدانيَّة، فال تعدُّ
الكيانيَّة  صفاته  تثليث  هو  المسيحي  التثليث  إنَّما  الفرد.  اإللهي  الجوهر 
فالقول  ذاتيَّة.  صفات  هللا.  ذات  في  الذاتي،  الروح  الذاتي،  النطق  الوجوديَّة: 
الواحد األحد، ال وجود له في  د في هللا  القرآن( تعدُّ »بالثالثة« )حسب نص 

التثليث المسيحي« )يوسف دره الحداد، القرآن والمسيحيَّة، ص. 251(.
    وكذلك القول عن تأليه مريم. لم يكن أبًدا في تاريخ المسيحيَّة بدعة تدَّعي 
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أنَّ مريم آلهة! وحتى يسوع بصفته ابن مريم ليس من هللا بشيء، ولكنَّه 
هللا بصفته »كلمة هللا ألقاها إلى مريم وروح منه« )المائدة 71-74(. كما أنَّ 
القرآن يعكس في تكفيراته وآياته آراء وخيمة خاطئة ظهرت في بعض البدع 
قبل  المسكونيَّة  المجامع  في  أنفسهم  المسيحيون  رها  كفَّ وقد  المسيحيَّة. 
البدع األريوسيَّة. وقد حكم عليها المجمع  القرآن وظهور اإلسالم. من هذه 
المسكوني األوَّل في نيقية )٣25( والمجمع الثاني في القسطنطينيَّة )٣81(. 
وقد  السادس.  القرن  في  ظهرت  المثلثة«  »البدعة  تدعى  األخرى  والبدعة 
حكم عليها مجمع القسطنطنيَّة )557(. وهناك بدعة أخرى يذكرها القديس 
أبيفانوس )من فلسطين في القرن الرابع( في كتابه الشامل عن الهرطقات، 
م أتباعها قرابين  وهي بدعة غريبة ُتدعى »الكليريين من كليرس«، وفيها ُيقدِّ
وأقراص خبز الشعير إلى مريم وتنسب إليها األلوهيَّة. لكن هذه البدعة لم 
تظهر خارج الجزيرة العربيَّة )راجع دره الحداد، مدخل إلى الحوار اإلسالمي 
الكتابي  التوحيد   ،Masson ماسون  وكتاب   ،279-271 ص.  المسيحي، 
والقرآني، ص. 10٣-104، وكتاب األستاذ تيودور خوري، الجدل البيزنطي مع 

اإلسالم، ص. 50 وما يتبع(.
بمحاربتها  القرآن  مع  متَّفقة  وهي  البدع  هذه  من  براءة  والمسيحيَّة      
بعبارات  عنه  يعبَّر  والقرآن  اإلنجيل  في  الصحيح  قالتثليث  قبله.  وتكفيرها 
وردت في اإلنجيل والقرآن على السواء وهي »هللا، كلمته وروحه«. والخالف 
كل الخالف بين المسيحيَّة واإلسالم في تأويلها. ولن ندخل في مضمار شرح 
الخالف في التأويل، ولكننا نقول مع األستاذ دره الحداد: »إنَّ التثليث الظاهر 
هللا  »باسم  اإلسالم  يسجِّله  وما  القرآن«.  في  باطن  تثليث  هو  اإلنجيل  في 

والرحمن الرحيم«.
    سوى صدى لبسملة المسيحيَّة: »باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله 
الواحد«. وهو تعبير شعبي الصطالح كالمي لعقيدة اإلنجيل والقرآن في هللا 
الواحد األحد: ذاته ونطقه الذاتي وروحه الذاتي«. أي »هللا والكلمة والروح« 
في الوحدانيَّة الصمدانيَّة. هذا هو التثليث الصحيح الكامن في القرآن والظاهر 
القرآن  الحداد،  )دره  القرآن«  رها  يكفِّ التي  »الثالثة  غير  وهو  اإلنجيل.  في 
رين والمتكلِّمين  المفسِّ أيًضا عرض موقف  والمسيحيَّة، ص. 212(. راجع 
إلى  الحداد، مدخل  دره  أيًضا  واإلنجيل  القرآن  بين  التثليث  المسلمين عن 
الحوار اإلسالمي المسيحي، ص. 290-297. ومنهم الزمخشري والبيضاوى 

والرازي والغزالي واألشعريَّة.
    وهناك موضوع آخر جوهري في وحي هللا في المسيحيَّة واإلسالم: إنَّ سرَّ 
المسيح عيسى ابن مريم وابن هللا مطروح في المسيحيَّة واإلسالم. اإلنجيل 
شاهد على سّر المسيح. واآليات القرآنيَّة المتعلِّقة بعيسى المسيح ومريم 
»وابن المرأة المصطفاة فوق نساء العالمين« )سورة مريم(، التي لها عالقة 
خاصة فريدة بيسوع المسيح الذي له بركة خاصة فائقة وفريدة »يوم ميالده 
وموته وانبعاثه«. كما تواردت عبارات الروح القدس »وكلمة هللا« في القرآن 
لكي  المسلمين  إخوتنا  إلى  دعوة  هذا  كلُّ  باإلنجيل...  ا  جدًّ شبيه  إطار  في 
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كبر بسّر المسيح في القرآن  وا سّر المسيح. وإنّي على يقين أنَّ اهتماًما أ يتقصَّ
كفيل بأن يلقي ضوًء هاًما على المسيحيَّة واإلسالم، وعلى الحوار المسيحي 
اإلسالمي. فكم ستكون الثمار خيِّرة وفيرة إذا قرأ إخوتنا المسلمون اإلنجيل 
وقبلوا به كما َقِبَل به الرسول محمد في القرآن. كما ذكرنا في اآلية الكريمة 
أعاله. وكم سيكون مجال الحوار واسًعا في كشف اآلية الكريمة أعاله. وكم 
والقرآن  اإلنجيل  بين  المسيح  الحوار واسًعا في كشف سّر  سيكون مجال 
كما تشير إليه اآلية القرآنيَّة الكريمة: »يسألونك عن الروح؟ قل الروح من 
أمر ربّي، وما أوتيتم من العلم إالَّ قلياًل« )سورة اإلسراء 85(. وهذا يعني أنَّنا 
كلُّنا لم نصل بعد ولن نصل إلى فهم كامل لسرِّ هللا وإلى معرفِة هذا الروح. 

إذ هو هللا الذي ال يمكننا أن نكنه ذاته اإللهيَّة.
    كما وال بدَّ لفهم وحي هللا في المسيحيَّة واإلسالم من البحث بموضوعيَّة 
ة جّدا لفهم القرآن واإلنجيل واإلسالم  وتاريخيَّة عاليَّة من معاني عبارات مهمَّ
»أهل  »النصرانيَّة«،  »النصارى«،  عبارة:  مثاًل  السواء،  على  والمسيحيَّة 
الكتاب«، »الكفر والشرك«، »الكافرون«، المشركون«، »الروح«، »الكلمة« 
فهل  واليوم.  باألمس  بالمسيحيَّة  العبارة  هذه  وعالقة  القدس«...  والروح 
حًقا ألصق القرآن الكفر والشرك بالمسيحيَّة عموًما دون تمييز في التاريخ 

والزمان والمكان والعقيدة؟...
وخلط  الفهم  وسوء  التفاهم  من سوء  كبيرٌ  قسٌط  المضمار  هذا  ففي      
اته أشدَّ األخطار لإليقاع بين المسيحيَّة  مخيف، حمل وال يزال يحمل في طيَّ

واإلسالم. ألم ُيطبَّق التعميم في موضع التخصيص؟
القرآن من  تبرِّئ  ارتباط« جذريَّة شاملة  إلى عمليَّة »فك  بحاجة  وإنَّنا       
والمسلمين،  القرآن  حكم  من  المسيحيَّة  وتبرِّئ  المسيحيَّة،  على  الحكم 
المسلمين  أحكام  من  العصور  مرِّ  على  واإلسالم  المسيحيَّة  وتبرِّئ 
نحتاج  إنَّنا  ظّني  وعلى  اإلنجيل؟  وعلى  القرآن  وعلى  عليهما  والمسيحيين 
لتصفية إيماننا بوحي هللا »األحد الصمد« وأن نُعيد النظر في إلصاق الكفر 
وذلك  المسيحيين.  وعند  المسيحيَّة  في  وبوحي هللا  بالمسيحيَّة  والشرك 
مستوى  وعلى  واألكاديمي،  والشرعي  والفقهي  الفكري  المستوى  على 
الوعظ  وعلى مستوى  والتعليم،  التربية  وعلى مستوى  واألبحاث،  الثقافة 

واإلرشاد والشعور والعاطفة وعلى مستوى العائلة والشعب...
إنَّنا  وصراحة:  وثقة  وإيمان  قناعة  بكل  المسلمين  إلخوتنا  نقول  وإنَّنا      
في  الواحد  بالله  إيماننا  وإنَّ  الصمد.  الواحد  األحد  إالَّ هللا  نعُبد  ال  موحِّدون 
ثالوث ال ُيغيِّر في شيء إيماننا بالله الواحد. لقد حاربنا الكفر وقاومنا اإللحاد 
والشرك وعبادة األوثان! ومات الماليين من شهدائنا ِعبَر التاريخ في سبيل 
إيمانهم بالله الواحد. لقد جاهدنا وما زلنا، اليوم، نُجاهد في سبيل هللا الواحد، 
ب ذاتها آلهة في المجتمع،  مقاومين كلَّ أصنام اإلنسان المعاصر التي ُتنصِّ
القوميَّة،  الشعب،  ة،  اللذَّ م،  التقدُّ السلطة،  العمل،  المادة،  المال،  منها: 
ة... وإزاء هذه األصنام المعاصرة نصرخ صرخة التوراة  العنصريَّة واإليديولوجيَّ

كبر؟ واإلنجيل والقرآن: هللا أ
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إخوتنا  حياتنا:  في  عقدة  من  ومسلمين  مسيحيين  نتخلَّص  أن  علينا      
ونحن  والشرك!  الكفر  وبالتالي  الثالوث  بعقدة  معنا  يعيشون  المسلمون 

كبر«. المسيحيون نعيش مع المسلمين في عقدة الخوف من »هللا أ
    إنَّنا نخاف بعضنا بعًضا، وكأنَّنا في جبهة حرب بين المسلمين وملك الروم 

أو كأنَّنا في جبهة خّطين بين صالح الدين والصليببيين!!!
الكريم  القرآن  الواحد ونقول مع      لكننا نريد أن نرفع مًعا مصحف هللا 
مسلمون«  له  ونحن  واحد  وإلهكم  »إلهنا  والمسيحيين:  النصارى  مخاطًبا 
ليس  يجمعنا  الذي  فاإلسالم  واثقون!  به  نحن  أي   ،)26 العنكبوت  )سورة 
واالستسالم  والثقة  التوحيد  إسالم  ولكنَّه  الواحد  الخارجي  الدين  ضرورة 

للباري تعالى.
   فنحن، مسيحيين ومسلمين، في خندق التوحيد الواحد! وعلينا أن نذهب 

إلى جذورنا المشتركة، جذور المسيحيَّة واإلسالم! إلى خيورهما المشتركة!
    ونقول إلخوتنا المسلمين بهذا الروح: »نحن إخوتكم أهل الكتاب! نحن 
المسلمون قبلكم! نحن أولو العلم بالقسط! نحن الذين ال يستكبرون! نحن 
الخيرات...  في  ويسارعون  بالمعروف  ونأمر  والنسك،  الصالة  نقيم  الذين 

)سورة آل عمران 115-11٣...(.
تصريحات  مجرَّد  ليست  واإلسالم  المسيحيَّة  بين  الكبيرة  القرابة  إنَّ      
واألصول  الدعوة  صميم  في  هي  بل  شعريَّة!  شرقيَّة  مغاالة  أو  عاطفيَّة 
ر هذا الواقع حقَّ قدره، بل ال نزال في منطق  والعقيدة والكلمة. إنَّنا لم نُقدِّ
تاريخ حرب الروم، وحرب العرب والصليبيين... وهذا ما يمأل كتب تاريخنا 
ب وصالنا... وبالتأكيد لم  د عالقتنا وُيشنِّج منطقتنا وُيعصِّ ومدارسنا، وُيعقِّ

يكن عيسى ومحمد )من خالل القرآن( في المسافة التي نحن فيها!
قة نبويَّة إلى محمد      ال بدَّ أن نجرأ كمسيحيين أن نتطلَّع بنظرة جديدة خالَّ
، أيًضا، أن يجرأ إخوتنا  وإلى اإلسالم والمسلمين من خالل وحي هللا. وال بدَّ
قة مبدعة متطوِّرة متحرِّرة واثقة  المسلمون أن يتطلَّعوا بنظرة جديدة خالَّ

إلى المسيح عيسى وإلى المسيحيَّة وإلى المسيحيين.
بين  هللا  وحي  من  ينبعان  هاَمين  أمَرين  أستخلِص  أن  أحبُّ  أخيًرا      

المسيحيَّة واإلسالم:

    األمر األوَّل هو أنَّنا نحن العرب المسيحيين أو المسيحيين العرب )نقول 
ذلك دون تمييز وال تفريق وال تفضيل وال تقديم وال تأخير( موحِّدون لله في 
القوميَّة  العربيَّة  أيًضا، قضيتنا  التوحيد يشمل،  ولكن هذا  د.  ثالوث وتجسُّ
الواحدة. فتوحيد هللا يفترض توحيد األّمة والشعب والقضيَّة والمصير. فال 
توحيد مع هللا إذ لم يكن توحيًدا مع اإلنسان ومع قضيته ومصيره. هذا هو 

د الذي يقودنا إلى الوحدة مع اإلنسان أخينا. المعتقد المسيحي في التجسُّ

المسلمين  إخوتنا  واحد مع  المسيحي. فنحن  اإللتزام      وهذا هو معنى 
إنَّ  تذبذب.  أو  خوف  دون  نقوله  وهذا  المصيريَّة.  العادلة  قضايانا  كل  في 
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فهًما أعمق لوحي هللا الواحد ولإلسالم والمسيحيَّة يسِهم في وحدتنا وخدمتنا 
لقضيتنا وشعبنا.

   
   األمر الثاني هي المسؤوليَّة المشتركة بين المسيحيَّة واإلسالم في عالم 
ا بين المسيحيَّة  اإليمان من منطلق وحي هللا. فهناك ترابط ولحمة قويَّة جدًّ
واإلسالم بسبب ترابط التوراة واإلنجيل والقرآن، ألنَّ الرسول محمد دعا إلى 
األخذ بها كلّها دون تفريق. وهكذا فال يستقيُم إسالٌم بدون التوراة واإلنجيل. 
وهذا يعني أنَّه ال يقوم إسالم بدون المسيحيَّة والمسيحيين. وبهذا المعنى 
إذا كان اإلسالم حسب تعليم القرآن الكريم يأخذ حًقا بالتوراة واإلنجيل، فال 

تقوم أيًضا المسيحيَّة بدون إيمان المسلم.
    وِمن هنا تبدو مسؤوليَّة المؤمنين الجسيمة، مسيحيين ومسلميين، في 

عالم اليوم الُمتخبِّط بين اإليمان واإللحاد.
الواحد،  بالله  إيمان  حوار  والمسلمين  المسيحيين  نحن  أقمنا  وإذا       
في  ليس  والكفر. وهما موجودان  الشرك  العالم في محاربة  اد  روَّ فسنكون 
عقيدة المسيحي أو المسلم، بل في الحياة العمليَّة المسلكيَّة اليوميَّة. وقد 
أن  يمكنكم  »ال  قال:  إذ  الشرك  وهذا  الكفر  هذا  من  المسيح  السيِّد  ر  حذَّ
والمتعة  ة  واللذَّ والماديَّة  فالمال   .)24 :6 والمال« )متى  ربَّين هللا  تعبدوا 
وما إليها هو شرك اإلنسان يقوده إلى الكفر. ونحن المؤمنون بوحي هللا في 
الكتب المقدَّسة مدعوون إلى محاربة هذا الشرك المعاصر والكفر الكاسح. 
ونقول: أيها المؤمنون بوحي هللا اتحدوا! فإنَّ ملكوت هللا قريب! إنَّ ملكوت 

هللا في داخلكم!     
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    سؤاٌل يوجُِّهه المسيح إلينا كما وجََّهه إلى تالميذه قبل ألفي سنة.
ل في ُمحتواه أيُّها اإلخوة واألخوات، ونَِقف قليالً في َغمَرة هذه  حريٌّ بِنا أن نتأمَّ
األناشيد والَحَفالت الُمقدَّسة في هذا األسبوع الغنّي باألحداث التي كان لها 

أعَمق أثر على ُمجريات تاريخ البشريَّة جمعاء.

من تقول الناس إنّي هَو؟ 
    ويسيُر المسيح على دروب باِلِدنا الُمقدَّسة، ويسأل تالِميَذُه سؤاالً ُيطَرح 

علينا اليوم أيًضا )متى 16(.
ِّي هَو؟«     »من تقول الناس إن

ن َسِمعوا     وتتوالى أجِوبة التالميذ وتعكُس تفكيَرُهم وتفكير ُمعاِصريِهم ِممَّ
عن السيِّد المسيح:

ا َوَغيرهم أرميا… أو      »بعُضُهم يقولون أنََّك يوحنَّا المعمدان، وغيرهم إيليَّ
التردُّد في  ُيزيل نغَمة  واِحد من األنبياء. ويأتي جواب بُطُرس واِضًحاً جريًئا، 

أجِوبَة الُرُسل رفاِقه، فيقول للمسيح: »أنَت المسيُح ابُن هللا الحي«…

وما هو جوابُنا
الموَسم  هذا  في  األُمسية،  هذه  في  األِحبَّاء،  أيُّها  السؤال  عليكُم  أطَرح  أنا 

السنوي الكبير واألكبر: من وما هو المسيح في نََظرِكُم؟ في رأيِكُم؟
ماذا تعرِفون عن المسيح؟

ماذا تنَتِظرون ِمن المسيح؟
للحياة،  رِكُم  تََصوُّ في  تفكيرِكُم؟  في  حياتِكُم؟  في  المسيُح  يَلَعُب  دورٍ  أُي 

للُمجَتَمع؟
ما هو المسيح لَك يا أخي؟

الُمَعلِّم؟ النبي؟
صانِع العجائب؟ حكيٌم كُحكَماء الهند؟

الُمتألِّم والمصلوب؟ رُجل دين؟
د؟… س ديانة مثل موسى ومحمَّ ُمؤسِّ

هل هو superstar؟ بطل؟ ُتعَجب بِِه؟…
لها، ُتِحبُّها، تقَبُلها، ُتضيُء الشموع أمامها؟… هل هو أيقونة جميلة تتأمَّ

أو هو خياٌل أو شبٌح ُيضيء وراء تأرُجح ضوء شمعة شاِحبة؟ 
    ويخَتفي بيَن تضاعيف حفَلة ِعماد…أو أوَّل ُمناَوَلة أو زفاف…أو جنَّاز…

ي هو؟3
ّ
من تقول الناس إن
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الحياة لي هي المسيح، والمسيح لي هو الحياة
هذا ما يقوُله بوُلس الرسول…

كِتشاف شخصيَّة المسيح ومعنى المسيح في حياتِك      سأساِعُدك على ا
من ِخالل ما جرى في اإلنجيل الُمقدَّس مع رجاٍل ونِساٍء مثلك… إنَُّهم عايشوا 
بَّما  ُر الحياة…فاسَمع،  َلُهم  المسيح  وكاَن  المسيح،  ُخبَرة  المسيح وعاشوا 
ُتِحب أن تتمثَّل بِِهم… بُطُرس وإندراوس ومتَّى…يَتُركون كُلَّ شيء ويَتبعون 

المسيح…
    التلميذان اللذان سأال يسوع أيَن يسكُن، وأقاما في َخلوة َمَعُه يوماً كاِمالً… 
الزيتون في صالة  ليَلَتُهم في ُمُغر جبل  الُرُسل يقضوَن  في الصالة والِحوار… 

وحديث مع المسيح…
    مريم تجلِس في بيت عنيا ِعنَد قدمي يسوع تسَمع كالَمه… األعمى يقول 

ليسوع بِكُل إيمان وتصميم: يا رب أُريد أن أُبِصر…
علينا  فتحنَّن  شيئاً  اسَتطعت  بيسوع:إن  يصُرخون  والَمرضى  الُمتألِّمون 

وأِغثنا…
الُرُسل على جبل التجلِّي يقولون ليسوع: َحَسٌن لنا أن نَكون َهُهنا…

المجدليَّة الخاِطئة، تتحوَّل إلى حاِملة الطيب، إلى قديسة بعَد ُمالقاة يسوع…
الُرُسل وبُطُرس على رأِسِهم، يقولون للمسيح بإعجاب وُحب وحماَسة: إلى 

أين نذَهب يا رب؟ فإنَّ كلِمات الحياة هي ِعنَدك…
كَض إلى يسوع لَِتسَمع كالَمه…وتََتوجَّه إلى الُرُسل وتقول َلُهم:  الجموع تترا
نُريد أن نَرى يسوع! الشاب ينُظر إلى المسيح ويعَشُقه ويقول َلُه: ماذا أعَمل 

ألرث الحياة األبديَّة؟…
الوصيَّة  ما  فيسأُلُه  المحبَّة،  أمثوَلة  يسوع  ِمن  يسَمع  أن  ُيريد  آخر  وشاب 

الُعظمى في الناموس، ومن قريبي؟…
والشاب الذي يقول له: أُريد أن أتَبَعك إلى حيُث تذَهب…

كاَن ِسحُر  الشباب…وكَم  إنجيُل  اً  اإلنجيل…إنَُّه حقَّ الشباب في  كثر  أ     وما 
في  وأحداث  وأصواٌت  وأمثال  وأمثاٌل  الشباب!  ِعنَد  قويًّا  المسيح  يسوع 

اإلنجيل!…عن ُخُبرات الناس مع المسيح…

وأنت؟
    ما هي ُخبَرُتَك من المسيح؟

َلَك أبوك وأُُمك عن المسيح!… ال أطُلُب ِمنَك أن تقول وُتَردِّد لي، ما قاَلُه 
وأُستاذ الدين، والراِهبة، والخوري والمدَرَسة…

ما هَي ُخبَرُتَك أنَت من المسيح؟
اً فيك؟ عاِمالً فيك؟… هل َشَعرَت بالمسيح حيَّ
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ِتِه، بالحديث إليه، االسِتماع إليه، اإلصغاء إليه، الصمت  ة محبَّ هل شعرَت بِلِذَّ
أماَمه… الذهول أماَمه؟…

هل شعرت أنَُّه شيء، شخص غير إعتيادي في حياتِك؟…إنَُّه حياُتك…

»الحياة لي هَي المسيح«...
هل أحَببَته حتَّى الِعشق؟…حتَّى الجنون؟…

هل وقفت مشدوهاً، مسحوراً أمام أيقونَِته، أماَم كَلَِمة من كلِمات اإلنجيل، 
وأمثالِه وتعاليمه…

هل شعرت بأنَّ تعاليَم المسيح طيِّبة…ُحلوة، لذيذة، ُممِتعة؟…
جذَّاب؟…عظيم؟…فريد؟…إَله؟…وإنسان  ُحلو؟  المسيح  بأنَّ  شعرت  هل 

قريب؟
توبَة،…ُمطاَلَعة  ُمناَوَلة،  ِسّر،  اس،  ُقدَّ صالة،  َخلوة،  ِخالل  من  شعرت،  هل 

لإلنجيل، أنََّك قريب من المسيح؟ 
هل شعرت أنََّك سعيد مع المسيح؟…

هل بَكيت يوًما من الفرح والُشكُر والنداَمة والمحبَّة أماَمه؟…
هل بَكَيت بيَن يديه كما تَبكي بين يَدي أُّم وفي أحضان حبيب، وفي َحضَرة 

صديق؟…
إلى هذا أدعوك! إلى هذا يدعوك المسيح! وعنده تجد كلمات الحياة األبديَّة.
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    )َمن َضَربََك على خدِّك األيمن، فحّول له األيسر(
    أليس تحديًا الكالم عن حضارة المحبة وعن مد الخّد األيسر بعد األيمن، 
في هذه  النووي... خاصة  والتسلح  الحرب  العنف وتصعيد  ه  يعمُّ في عصر 
والعصبيَّة  والحقد  العنف  مظاهر  من  ألوانًا  يوم  كلَّ  تشهد  التي  المنطقة 

والقتل والّدمار والظلم والتشريد؟
    ومع ذلك فال خيار لنا حيال هذا التحّدي. إنه مطروح أمامنا وعلينا، وعلى 

أجيالنا 
المحبة  بناة  التحّدي فنكون  ا نقبل  بالذات، مهما كان موقفنا منه! فإمَّ     

وبناة كّل حضارة، وإما نرفضه فنهدم المحبة ونهدم معها كّل حضارة.
ِمراًرا  غيري  وعلى  عليَّ  السؤال  توارد  هو  المحاضرة  هذه  إلقاء  سبب  إنَّ 

وتكراًرا حول معنى آيات اإلنجيل المقّدس وبخاصة اآلية المذكورة أعاله.
سيتناول حديثي األجزاء التالية:

 Loi du talion – Retaliation Law ْحل 1- نظرة تاريخيَّة على شريعة الذَّ
أو عقوبة الِمْثل.

وحول  ومحتواها  اآليات  لمعنى  شرح  مع  المحبة:  حضارة  اإلنجيل   -2
شمولية هذه الحضارة وأساسها والتربية عليها...

نظـرة تاريخيـة
    قايين وهابيل. حادثة قتل هابيل على يد أخيه قايين كانت أوَّل حادثة 
وانتقام عند  أعمال عنف  التكوين. وقد فجَّرت سلسلة  يرويها سفر  عنف 
ا على لسان »المك« أحد  ذريَّة قايين. ويورد لنا سفر التكوين نشيًدا انتقاميًّ
أوالد قايين حيث يقول: »وقال المك ألمرأتيه عادة وصلّة: إسمعا قولي يا 
امرأتَي المك وأصغيا لكالمي. إنني قتلُت رجالً لجرحي وفتى لَِشْدخي. إنه 
ينتقم لقايين سبعة أضعاف. وأما لالمك فسبعة وسبعين« )تكوين 2٣ – 24(.

 Loi du talion – Retaliation law ْحل شريعة الذَّ
الحقد  تأثير عاطفة  اآلخر تحت  ر  يدمِّ الذي  الجارف  الثأر  َمَثل على      هذا 
المشاعر.  فإنها تقف في وجه هذه  التوراة  أما شريعة موسى في  واالنتقام. 
فإن عنفوان الثأر يدفع اإلنسان إلى االنتقام من اإلهانة بقسوة بالغة، فيكيل 
الُمهين  كثر. فينتقم من اإلهانة أضعاف األضعاف ويذل  الصاع صاعين وأ

ويتوّعد ويزبد ويرعد...
أّما موسى فقد أعطى شعبه في التوراة شريعة الذْحل التي اشتهرت بهذه 
وجراحًة  بكي.  وكًيا  برجل  ورجالً  بيد  ويًدا  بسن  وسًنا  بعين  »عيًنا  العبارة: 

27 – كُِتَب هذا المقال عام 1990.

4 حضـارة المحبــة 27
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« )خروج 21: 2٣- 24(. ا برضٍّ بجراحة ورضًّ
    وردت الشريعة نفسها في سفر تثنية اإلشتراع )19: 21( حيث نقرأ »السّن 
بالسّن واليّد باليّد والرِجل بالرِجل«. ووردت أيًضا في سفر األحبار )24: 20( 
»الكسر بالكسر والعين بالعين والسّن بالسّن. كالعيب الذي ُيْحِدُثه اإلنسان 

ُيْحِدُث فيه«.
فيقول:  والرّدع.  العبرة  بل  االنتقام  ليس  الشريعة  هذه  من  المقصود      
فيسمع  بينكم.  من  الشّر  واقلع  بأخيه،  يصنع  أن  نوى  كما  به  »إصنعوا 
الباقون ويخافوا وال يعودوا يصنعون أيًضا مثل هذا الشّر فيما بينكم. فال 

ُتْشِفْق نفُسَك« )تثنية االشتراع 19: 19- 20(.

شريعـة حمـورابـي )القرن 18 ق.م.(
    هذه الّشريعة نفسها موجودة في تشريع حمورابي وفي شريعة اإلثني عشر 
نقرأ في تشريع حمورابي:  اليهودي.  الّشرع  لوًحا. وهي ليست مستقاة من 
»إذا َقَلع إنساٌن حرٌّ عيَن ابن إنسان حرٍ قُتقلع عينه« )بند 196(. »وإذا كََسر 
يُد إنساٍن حرٍ، فُتكسر إحدى عظامه« )بند 197(. »وإذا كََسر إنساٌن حرٌ سَن 

إنساٍن حرٍ ُتكسر سّنه« )بند 198(.
    إنَّ شريعة الذْحل الشائعة في العهد القديم وفي تشريع حمورابي، هي حدٌّ 
من عنفوان الثأر الجارف. وهي تستند إلى طريقة دقيقة »عين بعين وسّن 

م بالنسبة للماضي، وتنفي جانًبا كل ثأر وحقد. بسّن« وفيها تقدُّ

تطلعـات العهـد القديـم
القديم حيث  العهد  توجيهات  على ضوء  الشريعة  هذه  نقرأ  وأن  بدَّ  ال      
خلق هللا اإلنسان في جنَّة الفردوس ليكون وحّواء في أسرة هللا. لكنَّ عصيان 
ر هذه األخوَّة. فكان أوَُّل قتٍل وأوَُّل عنٍف عن يد قايين الذي قتل  اإلنسان دمَّ
أخاه هابيل. ومن هنا تحريم كل أنواع القتل تحريًما قاطًعا مبرًما في الوصية: 

»ال تقتل«. وهي تعني تحريم كّل أنواع القتل والتعذيب والعنف.
روا بكّل أشكال الظلم والعنف ضدَّ الفقراء      كما أّن أنبياء العهد القديم شهَّ
والمساكين واأليتام واألرامل. ودعوا إلى السالم والمصالحة. وبّشروا بإتيان 
 :٣2 )أشعيا  ومناجل«  سكًنا  سيوفهم  فيه  يصكّون  جديد  مسياني  »عالم 
17(؛ وأشاروا إلى مجيء المسيح »الذي يقضي للمساكين بعدل، ويحكم 
لبائسي األرض بإنصاف. ويضرب األرض بقضيب فيه، ويهلك المنافق بنفس 
شفتيه ويكون العدل منطقة حقويَه والحق حزام كشحيه. فيسكن الذئب 
والمعلوف  والشبل  العجل  ويكون  الجدي،  النمر مع  ويربض  الحمل،  مع 
مًعا، وصبي صغير يسوقها. ترعى البقرة والدب مًعا ويربض أوالدهما مًعا. 
واألسد يأكل التبن كالثور، ويلعب المرضع على حجر األفعى، ويضع الفطيم 
يده في نفق األرقم. وال يسيئون وال يفسدون في كلِّ جبٍل قدسيٍّ ألنَّ األرض 

تمتلئ من معرفة الرّب كما تغمر المياه البحر« )اشعيا 11: 1 – 10(.
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محبـة القريـب
اإلسرائيليُّ  به  وُيفَهُم  القريب،  محّبة  على  د  يشدِّ القديم  العهد  وكان      
نقرأ: »أحبب قريبك كنفسك« )أحبار 19: 18(. وقد حاول  اليهودي. هكذا 
ع نطاق مفهوم القريب بحيث يشمل النزيل والمقيم بين  المشترع أن يوسِّ
)تثنية  مصر«  أرض  في  غرباء  كنتم  فإنَّكم  الغريب  »فأحِّبوا  فقال:  اليهود 
ما  بينكم  فيما  الدخيل  الغريب  وأيضاً: »وليكن عندكم  االشتراع 10: 19(. 
كالصريح )المواطن( منكم. وكنفسك تحبُّه ألنكم كنتم غرباء في أرض مصر. 

أنا الرب إلهكم« )أحبار 19: ٣4(.

الموقـف من الوثـن والوثنـي
    أّما الوثنّي ووثنه وصنمه ال يمكن أن يكون موضوع المحبة. ال بل بعكس 
ذلك. فالوثني هو العدو وال بدَّ من محاربته. وكثيًرا ما كان ينعكس بُغُض 
إلى  ينتقل  الُبغض  هذا  وكان  )غوييم(.  الوثني  اإلنسان  بُغِض  إلى  األوثان 
المسلك الفردي ويسود مشاعر األفراد. وهذا ما نرى انعكاًسا له في نصوص 

المزامير )مثالً المزامير ٣4، 54، 57، 67( وهذه بعض أمثلة منها:

ليكونوا  يخاصمني...  من  خاصم   .)6( ظلمة  طريقهم  »ليكن   :٣4 المزمور 
كالغفى...« 

رهم«. المزمور 5٣: »بحقك دمِّ
يُق إذا أبصر االنتقام. يغسل  المزمور 57: »أرُضض أسنانهم )7(. يفرُح الصدِّ

قدميه بدم المنافق...« )11(.
المزمور 68: »لتظلم عيونهم... صبَّ عليهم سخطك... لتصْر دارهم خرابًا وال 

يكن في أخبيتهم ساكن... ليمحوا من سفر األحياء...« )24 – 29(.

    وهكذا كانت عاطفة الُبغض شائعة نحو من هم خارج القوم والدين. ال بل 
كان معلموا الناموس على عهد المسيح، وال يزالون حتى اليوم، يشرحون 
الوصية القاطعة »ال تقتل« بطريقة تسمح لإلنسان أن يقتل إنسانًا يظن أنّه 
ينوي قتله. بحيث يقولون: »عليك أن تقتل من تظن أنه سيصبح قاتلك. 
في  بلي  هاكوهين  بنحاس  الحاخام  محاضرة  )راجع  غيرك«.  قاتل  أيًضا  أو 

الطنطور عام 198٣، ص. 8 – 19(.

    وبهذا المعنى نفهم تأكيد السيِّد المسيح عندما قال في عظة الجبل: »قد 
سمعتم أنه قيل. أحبب قريبك وأبغض عدوَّك« )متى 5: 4٣(. فإنَّ الجزء 
الثاني من هذه اآلية غير موجود في التوراة، ولكن المسلك الواقعي العملي 
وقوميَّة  آخر  دين  من  هو  الذي  اإلنسان  أعني  العدو،  ببغض  يقضي  كان 

أخرى...
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ر تاريخـي تطـوُّ
    وهكذا نرى التطوُّر باديًا بين نشيد »المك«، وشريعة الذْحل عند حمورابي 
وفي توراة موسى. حتى نصل إلى اإلنجيل المقدس. وهذا ما سنشرحه مطوَّالً 

بعد أن نلقي نظرة سريعة مقتضبة على موقف القرآن من هذا الموضوع.

موقـف القـرآن
    نكتفي بإشارة سريعة إلى شريعة الذْحل التي ال تختلف عن الشريعة 
عنها  عّبر  وقد  بالسّن.  والسّن  بالعين  العين  شريعة  أو  أعاله،  المذكورة 
والحرمات  الحرام  بالشهر  الحرام  »الشهر   :)194( البقرة  سورة  في  القرآن 
قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وأتّقوا 
البقرة عينها  اآلية 187 من سورة  المتقين«. وفي  هللا. وأعلموا أن هللا مع 
نقرأ: »يا أيها الذين آمنوا كُتَب عليكم القصاص في القتل: الُحّر بالُحر والعبد 
بالعبد واألنثى باألنثى. فمن ُعفَي له من أخيه شيء فاتباٌع بالمعروف وأداء 
فله  ذلك  بعد  اعتدى  فمن  ورحمة.  ربكم  تحفيف من  ذلك  بإحسان.  إليه 
عذاب أليم«. وفي سورة اإلسراء اآلية ٣٣: »وال تقتلوا النفس التي حرَّم هللا 

إال بالحق«. 
    والواضح أن القرآن يّتبع شريعة العين بالعين والسّن بالسّن، وهذا ما 
يسّمى القصاص، أو المجازاة بالمثل حسب تفسير الجاللين. لكن يجب أن 
يكون ذلك بالحق، وبدون إسراف، أي ال يجوز تجاوز الحّد بأن يقتل غير قاتله 
أو بغير ما قتل به. ويجب أن يكون ذلك بالتقوى، إذ تضيف اآلية: »واتقوا 
لئال يصبح  وتخافه  تتقي هللا  أن  أنَّ عليك  هنا،  العبارة  هللا« وتعني هذه 

حقك تعديًا وانتقاًما وأن تتجاوز الحدود بالحق.

ُخلُق اإلنجيل حضارة المحبة
اإلنجيل  ُخلق  في شرح  ننطلق  ومنها  عندها  التي سنتوقف  اآليات  إنَّ      
الجديد من خالل بعض آيات أخرى ومواقف مختلفة، نجدها في متى )5: 

٣8 – 48( وفي لوقا بطريقة مماثلة )6: 27 – ٣8(. نقرأ في متى ما يلي:
متى: »قد سمعتم أنه قيل العين بالعين والسّن بالسّن. أما أنا فأقول لكم: 
ال تقاوموا الشرير بل من لَطَمَك على خدِّك األيمن فحوِّل له اآلخر. ومن أراد 
أن يخاِصَمك ويأخذ ثوبك فخلِّ له رداَءك أيًضا. ومن سخَّرك ميالً فامش 
قد  تمنعه.  فال  منك  يقترض  أن  أراد  ومن  فاعطه.  اثنين. من سألك  معه 
أحبوا  لكم  فأقول  أنا  أّما  عدوك.  وأبغض  قريبك  أحبب  قيل  أنه  سمعتم 
أعداَءكم وأحسنوا إلى من يبغضكم وصلّوا ألجل من ُيعنِّتكم ويضطهدكم 
األشرار  على  شمسه  ُيطلع  ألنه  السماوات  في  الذي  أبيكم  بني  لتكونوا 
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والصالحين وُيمطر على األبرار والظالمين. فإنكم إن أحببتم من ُيحبِّكم فأيُّ 
فقط  إخوانكم  على  وإن سلمتم  ذلك.  يفعلون  ارون  العشَّ أليس  لكم.  أجرٍ 
أن  كما  كاملين  فكونوا  ذلك.  يفعلون  الوثنيون  أليس  عملتم،  فضٍل  فأيُّ 

أباكم السماوي هو كامل«.
وباركوا  يبغضكم.  من  إلى  وأحسنوا  أعداَءكم  أحبُّوا  السامعون  »أيها  لوقا: 
العنيكم وصلوا ألجل من ُيعنِّتكم. ومن ضربك على خدك فقدم اآلخر. ومن 
فال  مالك  أخذ  ومن  فأعطه  وكل من سألك  ثوبك.  تمنعه  فال  رداَءك  أخذ 
تطالبه به. وكما تريدون أن يفعل الناس بكم كذلك افعلوا أنتم بهم. فإنَّكم 
إن أحببتم َمن ُيحبُّكم فأية منة لكم، فإنَّ الخطأة يحبُّون الذين يحبُّونهم. وإن 
إليكم فأية منة لكم، فإنَّ الخطأة هكذا يصنعون.  أحسنتم إلى من ُيحِسن 
الخطأة  فإن  لكم،  فأية منة  أن تستوفوا منهم  ترجون  الذين  أقرضتم،  وإن 
يقرضون الخطأة لكي يستوفوا منهم المثل. ولكن أحبُّوا أعداءكم. وأحسنوا 
فإنه  العلي.  بني  وتكونوا  كثيًرا  أجركم  فيكون  لين شيًئا  مؤمِّ غير  وأقرضوا 

ُمنِعٌم على غير الشاكرين واألشرار. فكونوا رحماء كما أن أباكم هو رحيم«.
    سمعتم أنّه قيل... أّما أنا فأقول لكم:

إًذا  هللا،  قال  نقول:  أن  ويمكن  ذكره.  دون  هللا  فاعلها  »قيل«  العبارة   -1
يمكن  ال  فهو  ولذا  المسيح يشرح شريعة هللا بصفته مشترًِعا مثل هللا. 
لها ويعطيها معناها الحقيقي  أن ينقض شريعته الخاصة وإنما يريد أن يكمِّ
المقطع حول  نقرأه في مطلع هذا  ما  كاملًة. وهذا  أبعادها  إلى  بها  ويذهب 
الناموَسين العتيق والجديد: »ال تظنوا أني أتيُت ألنقَض الناموس أو األنبياء؛ 

ل« )متى 5: 17(. إني ما جئُت ألنقض بل ألكمِّ
ال  لكم  فأقول  أنا  أما  بسّن.  وسّن  بعين  عين  قيل  أنه  سمعتم  »قد   -2

ك األيمن فقدم له اآلخر أيضاً«  تقاوموا الشرير. بل من لطمك على خدِّ
)متى 8: ٣8 – ٣9(.

    إنه لمن السذاجة أن نفهم أن المقصود من هذه اآلية هو معناها الحرفي، 
وأنه علينا أن نمدَّ الخدَّ اآلخر لمن ضربنا على األيمن. إنَّ هذه العبارة هي 
َمَثٌل بين أمثال يسوع الكثيرة، وكما هي عليه اآليات الالحقة. والمثل مضخَّم 
بقصٍد واضٍح. وهي طريقة خاصة بالعقليَّة الساميَّة واإلنشاء اإلنجيلي، تماًما 
كما نرى في واجب قلع العين وقطع اليّد لمنع الشكوك في قول المسيح: 
إن شكَّكتك عينك اليمنى فأقلعها... وإن شكَّكتك يدك اليمنى فأقطعها« 
)متى  5 : 29 – ٣0(. في الواقع فإن ِمْثَل هذا التصرف ال يجدي نفًعا وال في حال 
من األحوال، تماًما كما أن قلع العين وقطع اليّد لن يمنع وقوع الشكوك. 
كما أن الصفعة الثانية لن تمنع الثالثة، كما ولن تساعد على تغيير مشاعر 
المعتدي. كما أن المسيح نفسه قد أعطى شرًحا عملًيا ممتاًزا لهذه اآليات، 
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م الخّد اآلخر وقت اآلالم عندما صفعه الخادم، بل أجابه بصرامة:  فإنَّه لم يقدِّ
تضربني«  فلماذا  بخير  وإْن  بالسوء  عليَّ  فاشهد  بسوٍء  تكلمُت  كنُت  »إن 

)يوحنا 18: 2٣(.
    كما أّن القديس بولس الرسول تصرَّف التصرف عينه عندما كان واقًفا 
أمام محفل اليهود وضربه: »سيضربك هللا أيها الحائط المبيَّض! أَو تكون 
أُضرب على خالف  بأّن  وتأمر  الناموس.  بمقتضى  أمري  في  لتحكم  جالًسا 

الناموس؟« )أعمال الرسل 2٣: ٣(.
َميَلين  والسير  الثوب،  مع  الرداء  وترك  اآلخر  الخّد  بسط  فإنَّ  وهكذا      
بدل الَميل الواحد، إنما هي أمثلة ثالثة )من كثيرة( حول تطبيق الشريعة 
اإلنجيليَّة الجديدة، التي تسِبق هذه اآليات حيث نقرأ: »قد سمعتم أنه قيل 
العين بالعين، والسّن بالسّن. أما أنا فأقول لكم ال تقاوموا الشرير«. التشديد 
الثالثة. وهذا ما يقوله بولس  هو على عدم مقاومة الشرير، كما في األمثلة 
الرسول »إغلب الشر بالخير« )روما 12: 21(. وهذا هو معنى اآلية الالحقة، 

أيًضا: »من سألك فأعطه« )متى 5: 42(.
تها في اآلية الالحقة: »قد      ويصل تطبيق الخليقة الجديدة الفريدة إلى قمَّ
أحبوا  لكم:  أنا فأقول  أّما  وأبغض عدوَّك.  أحبب قريبك  أنه قيل:  سمعتم 
أعداَءكم وصلُّوا ألجل الذين يضطهدونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في 
السماوات، فإنه ُيطلع شمسه على األشرار والصالحين وُيمطر على األبرار 
واألثمة« )متى 5: 4٣ - 45(. فهذه الدعوة إلى المحبة وحتى إلى محبة األعداء 
هي المعنى الحقيقي والمحتوى الجوهري الكامن في األمثلة الواردة أعاله 

حول تقديم الخّد اآلخر وترك الرداء والسير َميَلين...
طرقات  على  المتنقِّل  الروماني  للجندي  يِحقُّ  كان  أنَّه  نُشير  أن  نحبُّ      
َميٍل  لمسافة  وقناعه  كيسه  بحمل  اليهود  المارة  أحد  يسخِّر  أن  فلسطين 
واحد. وكانت األَميال واضحة على طرقات ذلك الوقت. المسيح يقول: »من 
سخَّرَك ميالً فامشي معه اثنين«. وهكذا تتغّير بينك وبينه )ربما( العالقة 

من ُسخرة إلى لقاء!

بشرى تعليم اإلنجيل 
ق في محتوى البشرى التي يريُد المسيح      المهم في بحثنا إذن هو أن نتعمَّ
أن يحملها إلى العالم واإلنسان وكّل إنسان من خالل تعليمه الذي أوردناه 

في اآليات المذكورة أعاله.

إنسان  لكلِّ  يحقُّ  كما  للمسيحي  فيحقُّ  ُتْنَقْض،  لم  السابقة  الشريعة   -1
أن ُيطالِب بحقوقه بالطرق المشروعة كما يجوز لإلنسان المؤمن أن يُصدَّ 
إلى  ويتوجَّه  يرافع  أن  له  يحق  كما  بالتعويض؛  ويطالب  عليه  المعتدي 

المحاكم بطلب العدالة لنفسه أو لغيره.
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2- بشرى اإلنجيل ال تهدف إلى أن تجعل من المؤمن إنسانًا ذليالً بال كرامة 
وال شعور، أو أن تجعله عبًدا لغيره ومحط األلم والعذاب والسخرية واإلذالل. 
الجاني في جنايته  الغارب فيمضي  ُيترَك الحبل على  كما ال يقصد منها أن 
ا وإثًما وظلًما وفساًدا ويعبث بالمجتمع وكرامة أترابه البشر. كما  ويزداد غيًّ
ليست البشرى دعوة إلى أن تستعبد فئة أخرى وتستغل إيمانها ومبادَءها 

السمحاء وتتسلَّط عليها وتهضم حقوقها. 

٣- هدف البشرى اإلنجيليَّة في اآليات التي نحن بصدِدها هو أن تكون أيها 
التسامح. وال يعني  إلى أقصى حدود  اإلنسان )مهما كان دينك( مسامًحا 
ا بالسالم.  أن ال تأخذ حقَّك، ولكن األفضل أن تتنازل عنه أو عن جزء منه حبًّ
به،  المطالبة  أو  الحّق  عن  التنازل  ليس  هو  البشرى  هذه  في  المهم  ولكن 
والخير  والوئام  السالم  ما في وسعك ألجل  كّل  تعمل  أن  أهميَّة  األكثر  بل 
والمصالحة. وأن تنزع من سعيك لنيل حقِّك وتحصيله كّل عاطفة عنف أو 
بغض أو حقد أو ثأر أو انتقام. المهم هو أن تنزع العنف والمشاعر العدائيَّة 
من قلبك، من ضميرك، من تفكيرك، من ثقافتك، من أحاسيسك ونزعاتك.

4- المهم والمقصود من بشرى المسيح في اإلنجيل هو أن تتغيَّر ذهنيتك 
وخلقيتك وتتحوَّل مقاييس عالقاتك مع اآلخرين. ال بل المقصود هو تغيير 
أو عالمية.  دوليًة  اجتماعية،  أو  كانت  فرديًة  االجتماعيَّة  العالقات  مقاييس 

وهذا يبدأ بالعالقة الفردية في الضمير الفردي.

على  ضربك  )من  بصدِدها  نحن  التي  اآليات  وراء  الكامنة  فالبشرى   -5
أيًضا، ومن سخَّرك  الرداء  فاعطه  ثوبك  اآلخر، من سألك  له  خدِّك فحوِّل 
ي الشريعة رغم وجودها، وكذلك  َميالً فامِش معه اثنين( ُيقصد منها تخطِّ
مقاييس  واعتماد  جديدة  مجتمعيَّة  عالقات  وخلق  والحقوق...  المحاكم 
واألحكام  الشرائع  على  فحسب  ترتكز  ال  بحيث  العالقات،  هذه  في  جديدة 
العالقات مع  أي  بالحري على عالقات بشريَّة،  ترتكز  القانون، ولكن  وبنود 

ره ونكتشف رقيه الروحي والحضاري. كائن بشري نعتبره ونقدِّ

وتحوِّله  غريمك  أو  خصمك  عواطف  تغيير  على  تعمل  أن  يعني  هذا   -6
إلى إنساٍن صديٍق، إلى إنساٍن جديٍد. هذا يعني أن الشريعة اإلنجيليَّة ترتكز 
ومثاله.  هللا  صورة  على  مخلوًقا  كونه  وقيمته،  لإلنسان  عظيم  تقدير  على 
التحوُّل من إنسان شرير إلى صالح.  بالقوة على  كبيًرا  وهذا يفترض تفاؤالً 
والصالح  الخير  بواعث  تكتشف عمق  وتفاؤليَّة  واقعيَّة  نظرة  يفترض  هذا 
والمحبة بالرغم من مظاهر الشّر والعنق والفساد. فال تيأس أبًدا من إمكانيَّة 

تحويل الخصم إلى صديٍق وإلى إنساٍن جديٍد!



172

لب إذن تغييًرا جذريًّا في قلب المعتدي والمعتدى  إنَّ بشرى اإلنجيل تتطَّ
عليه وتتوجَّه في مطالبها إلى الظالم والمظلوم.

7- وهكذا فإنَّ بشرى اإلنجيل وشرعة المسيح الجديدة ليست شريعة تحلُّ 
وقانون  كلَّ شريعة  ديناميكي يعطي  روحي  مبدأ  بل هي  القديمة،  مكان 
المحبة.  روح  إلى  الشرع  حرَف  تتخطى  بحيث  الحقيقيَّة،  أبعاده  وتشريع 
كما وتبعث فيَك أيها اإلنسان ديناميكية متجددة متوثِّبة متحرِّرة، تنفذ إلى 
صميم اإلنسان وإلى قيمته الروحية، بحيث تجعلك أنت )وغريمك وأخاك 
اإلنسان( في تخٍط دائٍم لذاتك وحدودك وذهنيتك وطموحاتك نفسها. وهكذا 
فهي شرعة وبشرى تربط اإلنسان بالله وباإلنسان أخيه، وهي الوحيدة التي 
تمأل طموحات قلب اإلنسان وتطلعاته التي ال حدوَد لها، بالرغم من حدوده 
هي  والبشرى  الشرعة  هذه  فإن  وبالتالي  وخطيئته.  وعنفه  وشرِّه  الضيقة 
لكلِّ  معاصران  وإنجيله  فالمسيح  ولليوم.  المسيح(  عهد  )على  لألمس 

إنسان، وبُشراه تنطبق على معاصريه كما تنطبق على إنسان اليوم.

أساس الخلق اإلنجيلي
    ما هو أساس هذه الشرعة الجديدة؟ إلى أي شيء تستند؟ إنَّنا نجد الجواب 
يضطهدونكم.  الذين  ألجل  وصلّوا  أعداَءكم  »أحبُّوا  نقرأ:  حيث  اإلنجيل  في 
لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. فإنه ُيطلع شمسه على األشرار 
أن  كما  كاملين  كونوا  إذن  فأنتم  واألثمة...  األبرار  على  وُيمطر  والصالحين 

أباكم السماوي هو كامل« )متى 5: 44 – 48(.
    إنَّ الصفح والمسامحة وغفران الخطيئة سبعين مرة سبع مرات )متى 
18: 21 – 22(، ومدَّ الخّد اآلخر ومحبة األعداء... كلّها إنما هي اقتداء بمحبة 
يحبُّ  وهو  هللا،  مع  جديدة  جماعة  يؤلِّفون  فالمؤمنون  الخالق.  اآلب  هللا 

الجميع دون تمييز. وهكذا يجب أن تكون محبة المؤمنين شاملة.

    إنَّ المؤمن المسيحي هو في سعي نحو الملكوت. المسيح يبدأ بشرى 
إنجيله بهذه الدعوة: »توبوا فقد اقترب ملكوت السموات«. فالُخلق المسيحي 
الحاضر.  في  يبدأ  ولكنه  المستقبل،  في  يتحقَّق  الذي  الملكوت،  إلى  مشدود 
والملكوت هو تحقيق الوحدة بين هللا والبشر واستتباب السالم والمحبة بين 
هللا والناس وبين الناس فيما بينهم. الملكوت هو في الواقع العصر الذهبي 
الذي تصبو إليه البشريَّة في كلِّ أجيالها. وبدون النظرة إلى الملكوت في شقتيه 
نفهم  أن  يمكننا  ال  اآلفاق  واسعة  تطلعات  بدون  والمستقبليَّة،  الحاضرة 
الُخلق اإلنجيلي ومتطلباته سواء في الموضوع الذي نحن بصدده أو في شتى 

الموضوعات األخرى.
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    الُخلق اإلنجيلي تحدٍّ في وجه كلِّ عنف. ومن ال يفهم التحدِّي أو ال يحتمله... 
ال يفهم اإلنجيل وال يحتمله وال يطيقه. ولذا فإن ُخلق اإلنجيل يلقى مقاومة 
عند المسيحيين أنفسهم وكثيرون منهم يقولون مع الرسل: »إن هذا الكالم 
صعب من يستطيع احتماله« )يوحنا 6:6(. علينا نحن المسيحيين أن نكون 
اإلنجيل  وبخلقية  المسيح  يسوع  ربنا  بصليب  نستحي  وال  اإلنجيل  شهود 
التي هي القوة الحقيقيَّة أمام العنف ولها ميراث األرض الجديدة والسماء 

الجديدة.

حلقـة العنـف
    الصراع الفردي والجماعي موجود. وكأنَّ العنف الوجودي يفرض ذاته 
المحبة  بقِيم  يؤمن  مجتمع  في  يعيش  الذي  المؤمن  اإلنسان  على  فرًضا 

وشرعة اإلنجيل.
    مع ذلك فال بدَّ من التأكيد أنَّ العنف والقتل واالنتقام والحقد والثأر على 
الملكوت. ويجب أن تكون غريبة عن المؤمن. والتحدي  أنواعها، كلّها ضّد 
الوحيد تجاه هذا الصراع هو اإليمان واالعتقاد الثابت بأنَّ المحبة أقوى من 

الموت والخير أقوى من الشّر والنعمة أسمى من الدمار والفساد.

     ذلك أن الردَّ بالعنف على العنف يضاعفه. فإذا كان جارك عنيًفا أو جرَّك 
إلى العنف، فبدل عنيٍف واحٍد يكون لدينا عنيفان. وإذا طبَّقنا هذه المعادلة 

الحسابيَّة على العالم فيكون إما نصف العالم عنيًفا أو مئة بالمئة عنيًفا.
والعدل:  بالحق  التزام  هو  وكفاحه  العنف.  يكافح  فالمؤمن  ذلك  ومع      
»طوبى للجياع والعطاش إلى البر )أو العدل(« )متى 5: 6(. وكفاح المؤمن 
يرتكز على الرجاء واإليمان والتضامن واألخوَّة والحزم ومقاومة الظلم والجور 
واالضطهاد والفسق والرئاُء )متى 2٣ كالم المسيح عن الكتبة والفريسيين(. 
بل  سالًما  األرض  على  أللقي  آِت  »لم  المسيح:  السيِّد  كالم  معنى  وهذا 
 .)27  :14 )يوحنا  أعطيكم«  »سالمي  أيًضا:  وقال   .)٣4  :10 )متى  سيًفا« 
فالمسيح ال يأتي بالسالم المزيَّف الذي يرتكز على الظلم والخمول والصمت 

أمام القمع والتواطؤ السلمي مع أنواع العنف السريَّة الظاهرة والمكبوتة.
والجماعات،  والعائالت  القلوب  المسيح سيف قاطع يمزق  تعليم  إنَّ      
لب من اإلنسان توبة جذريَّة وتغييًرا في الضمير وتحريكًا لكّل قوى  ألنه يتطَّ
اإلنسان ضدَّ قوى الشر، ومحاربة للخطيئة في جذورها ألنَّ الخطيئة هي تمرُّد 
العنف هم رهائن  على هللا واإلنسان وتدمير لصورة هللا فيه. وإن ضحايا 

بأيدي أوائك الذين تمرّدوا على هللا.
أو ال عنف.  بعبارات عنف  يعبَّر عنه  ال  المسيح  تعليم  فإن      ومع ذلك 
فالعنف مرفوض ألنه قتل أو يجرُّ إليه. والمسيحي تخلَّى عن مبدأ العنف 
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وأعماله  الشيطان  يرفض  إنه  المقدَّسة:  المعموديَّة  في عهود  عندما صرَّح 
مناسبة.  كثر  أ في ظرف  آخر  لعنف  ز  تحفُّ هو  فإنما  الالعنف  أما  وأباطيله... 
أو  المحبة  والالعنف( فهي  )العنف  العبارتَين  لهاتَين  الحقيقي  البديل  أما 

حضارة المحبة.

شمولية شرعة اإلنجيل
مّد  عن  وخاصًة  عامًة،  المسيح  تعليم  أن  يظنُّ  َمن  فادًحا  يخطأ خطأً      
بالحري  أو  تعليم مسيحي فقط  والمسامحة، هو  والمصالحة  األيمن  الخّد 
إلى  موجَّهة  المسيح  السيِّد  تعاليم  إن  فقط.  للمسيحي  موجَّه  تعليم  هو 
جميع البشر. وهذا ما نراه في اإلنجيل حيث نقرأ: »قد سمعتم أنَّه قيل... أما 
أنا فأقول لكم«. وتتردَّد هذه العبارة ِمراًرا وتتناول كّل الوصايا أو الكلمات 
العشر التي هي في الواقع تعبير عن الشرائع الطبيعية الموجَّهة لكلِّ إنسان، 
لكلِّ  جديدًة  ًة  روحيَّ أبعاًدا  ُيعطي  هنا  والمسيح  الديانات.  كلِّ  في  ونراها 
الوصايا، وهذا هو معنى قد سمعتم أنه قيل )أي لكلِّ إنسان من ِقبل هللا 
والشريعة( »أما أنا فأقول لكم«. ويتبعها »إنني لم آِت ألنقض بل ألكمل«.
القاعدة الذهبيَّة للبشريَّة      إنَّ شريعة اإلنجيل حول حضارة المحبة هي 
كلّها. وهي تحقيق ما ُيدعى في كّل الديانات والحضارات العهد الذهبي أو 
المدينة الفاضلة. وهي تأخذ قوتها من شموليتها. إنَّها دعوة عامة للجميع 
وليس إلى فئة دون أخرى. المسيحي ُملَزم بها بدرجة أولى لكونها واردة في 
كتابه الذي َقِبل به وآمن به، ولكنها موجَّهة في جوهرها إلى المسلم، اليهودي، 
البوذي والملحد. إنَّها وصية هللا لإلنسان ولكلِّ إنسان، وليست وصية نبّي 
العبارة: »قد  لهذه  الجوهري  العميق  البعيد  المعنى  أو رسول ما. هذا هو 

سمعتم أنه قيل... أما أنا فأقول لكم«.
    وبالتالي الشرعة اإلنجيليَّة مثاليَّة بعيدة األهداف والمرامي واآلفاق؛ وعلى 
تطبيقها يتعلَّق مستقبل البشريَّة. وهي وحدها )وأمثالها في توجيهات دينيَّة 
الدمار والهمجيَّة  العالم من  ُتنِقذ  بأن  الدينيَّة( كفيلة  الكتب  باقي  أخرى في 
وشريعة الغاب والثأر واالنتقام والكراهيَّة والعداء. مستقبل البشريَّة مرهون 
بهذه الشرعة والخلقيَّة الجديدة. إنَّها مسلكيَّة المستقبل األفضل. وال بديل 

لها إطالقاً.
نراه  ما  وهذا  الويالت.  كّل  البشريَّة  على  يجرُّ  انعدامها  فإن  وبالعكس      
في التسابق إلى التسلُّح، خاصًة النووي. وهو تطبيق لشريعة العين بالعين 
والسّن بالسّن، ولكن على مستوى َدولي عالمي: صاروخ بصاروخ وقوة بقوة 

وردع بردع ودمار بدمار.
الداخلي  الصراع  هذا  في  وحدهم  هم  المسيحيين  أنَّ  خطأ  نظنُّ  وال      
وعقالنيتها  تطبيقها  إمكانيَّة  ومدى  تعاليمه  ومعنى  المسيح  شرعة  تجاه 
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أيضاً  ولكنه  كلِّها ولجميع مؤمنيها،  للكنيسة  التحدي موجَّه  إنَّ  وفعاليتها. 
موجَّه لكلِّ إنسان. ال بل إنَّ جواب المسيحي على هذا التحدي من منطلق 
العالم  كلّه!  العالم  أنظار  محط  هو  وروحانيته  ومنطقه  والملكوت  اإلنجيل 
أتباع  جواب  يكون  بحيث  الرائعة،  اإلنجيل  تحديات  نعيش  أن  إلى  بحاجة 
والقوة  العنف  لحلقة  بديالً  المحبة  بحضارة  يؤمن  من  وجميع  المسيح 

ر. وسباق التسلح النووي المدمِّ
األديان  كّل  من  مخلصين  مؤمنين  وجود  هو  األكبر  التحدِّي  أنَّ  بل  ال      
يعيشون هذا التمزُّق وهذا التحدي، وفيهم صبوٌّ وشوٌق إلى عيش تطويبات 
يكتشفونها  لكنهم  بحرفها،  يعرفونها  ال  أنَّهم  ولو  اإلنجيل،  وشرعة  اإلنجيل 
المسلم  ومنهم  الرائع.  اإلنسانّي  الروحّي  وشعورهم  قلبهم  في  روحها  في 
العالم  مؤمني  يا  نقول  وعليه  والملحد...  والشيوعي  والبوذي  واليهودي 
للعالم قلًبا جديًدا ونفًسا  عوا! لكي تعطوا  المحبة، تجمَّ المؤمنين بحضارة 

جديدًة وضميًرا جديًدا!
كتشفناها      أجل إنَّ الحلَّ الحقيقي لمآسي العالم هو خلقيَّة جديدة، سواء ا
في اإلنجيل أو في ِقَيم دينيَّة أخرى، وكلُّها مصدرها الحقيقي هللا الذي أعلنها 
لنا بأشكاٍل مختلفٍة. إنَّ نظريَّة الحّد من األسلحة النووية ومن سباق التسلح 
الشرق  صراع  وخاصة  األمم  وصراع  العالم  لمشاكل  ا  حقيقيًّ حالً  يوفر  لن 

والغرب والجنوب والشمال وصراع الجنس والعرق واللون والدين...
    إنَّ الرادع الحقيقي هو خلقيَّة اإلنجيل وشرعته، هي التي تعطي اإلنسان 
ا يقوم على الثقة المتبادلة والمحبة والتسامح واإلخاء. إذ  سالًحا رادًعا حقيقيًّ
ذاك فال نحتاج إلى حدود وال صواريخ بعيدة أو متوسطة المدى وال إلى ذرّة. 

إذ الرادع يكون المحبة.
    الرادع الحقيقي هو تحويل اإلنسان من ذئب إلى حمل. والغلبة النهائيَّة 
هي لهذه القيم. والتاريخ شاهد. ومعاهدات الصلح تبقى دون مفعول وهي 
هدنة لحروب الحقة، بسبب انعدام الِقَيم الخلقيَّة الروحيَّة التي هي أساس 
التعامل بين الناس والُدول والشعوب، وهي محتوى المعاهدات الحقيقيَّة. 

وإذا انعدمت أفرغت المعاهدات من كل معنى.

التـربيـة
    إنَّ هذا الكالم صعب! وليس تحقيق هذا الهدف بالسهل المنال. فالصعوبة 
كامنة في أنَّ المجتمع الذي نعيش فيه ال يؤمن بهذه الِقَيم وربما ال يعرفها 
المؤمنين بها. إن متطلبات  وال يريد أن يسير بموجبها ويقاومها ويستغل 
وتساؤالت  صعوبات  وتثير  سهلة.  ليست  اإلنجيل  شرعة  في  المسيح 
حقاً  اإلنجيل هي  في  راديكاليَّة  هناك  إذ  العادية.  تفوق مقدرتنا  إنَّها  كثيرة! 
ته. إنَّ مطالب اإلنجيل تهزُّ مشاعرنا. ولكنها تبدو وكأنَّها ُمجرَّد  جوهره وجدَّ
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نظريات. وهذا األمر ينطبق على اآليات والتعاليم التي نحن بصددها في هذه 
المحاضرة، ولكن ينطبق أيًضا على تعاليم أخرى كثيرة، منها التعاليم بشأن 

الزواج والطالق والسالم والملكوت والزنى والقتل...
    لكن صعوبة خلقية اإلنجيل ال تعني عدم صالحيتها أو فعاليتها ألن تكون 
وبالعكس  كلنا.  إليه  نسعى  الذي  األفضل  الجديد  والعالم  اإلنسان  خلقية 
فإنَّ عدم األخذ بشرعة اإلنجيل يعني أننا يئسنا من مجتمعنا واستسلمنا 
الوحيدة  الواقعيَّة  الشريعة  هي  الغاب  شريعة  بأنَّ  ا  نهائيًّ وسلّمنا  لقدرنا 
كلتك  أ ذئباً  تكن  لم  إذا  وأنَّه  اإلنسان  ألخيه  ذئب  اإلنسان  وأنَّ  والممكنة، 
الذئاب وأن الغلبة للقوة ال للحق، والرطل يجب له رطل وأوقية، والويل لَِمن 
الوحيدة  فالشريعة  والضعيف.  والمريض  للفقير  والويل  واطي«  »حيطه 
هي العنف والكفاح Struggle for life. هذا يعني حربًا دائمًة، تارًة تسمى 

ساخنة وأُخرى باردة...
    الصعوبة حقيقيَّة! وكلنا نقول مع تالميذ المسيح »هذا الكالم صعب من 
التربية على روح شرعة  يستطيع احتماله«! )يوحنا 6: 6(. ولكن ال بدَّ من 
اإلنجيل الجديدة. فإنَّ األخوَّة والتسامح والمحبة هي موضوع تربية، تماًما 

َّى بالديمقراطيَّة وممارستها بشتَّى الطرق. كما أن الديمقراطيَّة تترب
    لهذا ال بدَّ من التربية على األخوَّة والالعنف والتسامح وحسن التعاون 
الطالب  لدى  خاصًة  بالمدرسة  تبدأ  التربية  وهذه  المنافسة.  على  وليس 
على  وليس  التعاون  على  ينشأوا  أن  يجب  والشاب  فالطفل  والشباب. 
المنافسة بحيث يَرون في اآلخر صديًقا ومعاونًا وأًخا وليس خصًما أو منافًسا 

أو عدًوا )هكذا في المسابقات المدرسيَّة والرياضيَّة واأللعاب...(
    كما وال بدَّ من تشجيع الحلقات الدراسيَّة والندوات واللقاءات والمناقشات 
وطرق  وواقعه  أسبابه  حول  عامة  توعية  ألجل  والعنف،  الالعنف  حول 
إلى  أن تهدف  العنف وأسبابه يجب  التوعية حول  إنَّ جهود  التغلُّب عليه. 
اقناع الكّل أنَّ حلقة العنف تلفُّ كّل الناس. وأنَّ المرء الذي ال يعمل على 
الحّد من العنف أو تخفيفه حسب إمكانياته، فإنَّه يصبح هو نفسه ضحية 

العنف، أو دافًعا إليه.     وهذا ينطبق على العائلة والعمل والمجتمع كلّه.
    إنَّ هذا الوعي يجب أن يعلِّمنا أنَّه ال يجوز أن نكون متفرجين على مشهد 
ته أو  أو مشاهد أو واقع العنف. فنحن في حلقة العنف فإّما نخفِّف من حدَّ

كثر شناعًة وعنًفا. نجعله أ

تعليم الكنيسة
    إنَّ تعاليم الكنيسة بشأن شرعة المسيح بحر واسع األطراف. وتشمل 
بالدرس  وتتناول  الجماعات.  ومسلك  الفردي  المسلك  التعاليم  هذه 
والتشريع والتفسير، حقَّ الدفاع الفردي عن النفس، حق الدول في الدفاع      
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خـاتمـة
    أريد أن أختم حديثي بسرد حادثة لقاء البابا يوحنا بولس الثاني مع غريمه 
الذي حاول قتله الشاب التركي علي آغا )25 سنة(. إنَّه والحق يقال تجسيد 
وَمّد  األعداء  محبة  عن  المسيح  السيِّد  ولوصيَّة  المقدس  اإلنجيل  لتعليم 

الخّد األيسر بعد األيمن.
    جرى اللقاء في سجن ربيبيا اإليطالي الذي يتَّسع أللف وخمسمائة سجين. 
إلتقى البابا بخمسمائة منهم يمثلون المجموعة. وقد طلب السجين علي 
الطلب وأقضى في  لهذا  استجاب قداسته  ا. وحاالً  البابا شخصيًّ آغا مقابلة 
زنزانة آغا 21 دقيقة في حديث منفرد معه لم يحضره أحد. وقد صرَّح قداسته 
ثت إليه كأخ. إنَّ علي آغا هو أخ سامحته أنا. إنَّه  َعِقَب اللقاء قائالً: »لقد تحدَّ
البابا  وبينه«. وقد صرَّح  بيني  بيننا فسيبقى سًرا  دار  ما  أما  بثقتي.  حري 
للسيدات السجينات على األثر قائالً: »إن العناية اإللهيَّة دبَّرت األمور على 
ا مغفرتي لمهاجمي، الذي  أحسن منوال، بطريقة عجيبة. لقد جدَّدت احتفاليًّ

كنت قد غفرت له حاالً بعد اإلعتداء على حياتي. إنَّه أخي«.
إنَّه اإلنجيل المعاش. وقد  المؤثِّر إلى أي تعليق.      ال يحتاج هذا المشهد 
عاش خلَق اإلنجيل بناُة حضارة المحبة منهم قريبون منا: غاندي، مارتن لوثر 

كينغ، واألخ شارل دي فوكو، والراهب مكسيميليان كولب.
ولماذا هؤالء وليس أنت يا أخي المسيحي بدرجة أولى، وأنت أيًضا يا أخي 
ويا  واألنبياء،  أنزل على عيسى  بما  الذي تؤمن  المسلم  ويا أخي  اليهودي 
بقيمة  تؤمنون  من  يا  وأنتم  والملحد،  الشيوعي  أيها  وأنت  البوذي  أخي 

اإلنسان وبقيم الخير والعدل والمحبة والسالم؟
    أنت مهما كان دينك أو كانت قوميتك أو كان فكرك السياسي، أنت ابن 
هذه األرض المقدَّسة مهد الديانات والوحي، أنت مدعّو إلى تحقيق حضارة 

اإلنجيل التي هي حضارة المحبة.

اقتراح من وحي المحاضرة
    يا حبذا لو نعمل نحن أبناء هذه األرض المقدَّسة وورثة الكُتب السماويَّة 
وحاملي لواء الِقيم الروحيَّة، على تأسيس حركة سالم في األرض المقدَّسة. 
تحمل اسم »حضارة المحبة« ونعمل على بناء حضارة المحبة، وعلى محاربة 
العنف في كل مظاهره، وبنوع أخّص ندأب على التربية على حضارة المحبة 
في قطاعات الحياة اليوميَّة والعائليَّة والمدرسيَّة والعمل... إنَّ العالم يحتاج 
إلى سماع صوت المحبة والخير والسالم من أرض السالم والوحي والمحبة.
لُيلهم الروح رجاالً ونساًء لكي يحققوا هذه الفكرة التي نطرحها اليوم على 

جمهوركم الكريم بِذرَة خيرٍ وحٍب ومستقبل أفضل لهذه األرض المقدَّسة.
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صاة القديس فرنسيس األسيـــــــزي

»أيها السيِّد اجعلني أداة سالمك!

أن أضَع الحبَّ حيث البغـــــــــــــــــــــــــض

أن أنشَر الغفراَن حيث اإلســـــــــــــــــاءة

أن أِحلَّ الوحدَة حيث النـــــــــــــــــــــــــــــزاع

أن أشعَّ الحقيقَة حيث الضـــــــــــــــــالل

أن أزرَع اإليماَن حيث الشــــــــــــــــــــــــــك

أن أنشَر الرجاَء حيث اليـــــــــــــــــــــــــــــأس

أن أفجَِّر الفرَح حيث الكآبــــــــــــــــــــــــــــــة

أن أنشَر النوَر حيث الظلمـــــــــــــــــــــــات

يا رب اجعلني أُفتِّش علــــــــــــــــــــــــــــــــى

أن أعزِّي أحرى من أن أُعــــــــــــــــــــــــــزَّى

وأن أفهم اآلخرين أحرى من أن أطلب أن يفهموني

وأن أِحبَّ أحرى من أن أَُحــــــــــــــــــــــــبَّ

ألنَّنا ننال بمقدار ما نعطـــــــــــــــــــــــــــــــــي

وعندما ننسى ذواتنا نجدهـــــــــــــــــــــــــــــا

وننال الغفران عندما نسامــــــــــــــــــــــــح

وعندما نموت نقدم للحياة األبديّـــــَة«
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البابا يوحنا بولس الثاني
ه  أمُّ وال  هو  ال  بالسالح،  أبًدا  يتكلم  لم  المسيح  أنَّ  بالتمام  نعلم  »كلُّنا      
هو  المسلَّح  الصراع  إنَّ  المسيحيين«.  »نصيرة  بصفتها  إليها  نتوجَّه  التي 
في حالة حدوثه شّر ال بد منه وال يمكن للمسيحيين أن يبتعدوا عنه بسبب 
ارتباطهم االجتماعي. وحتى في هذه الحالة فإنَّ وصيَّة محبة العدو، والرحمة، 
هي واجب على المسيحي. إن الذي مات مصلوبًا ألجل صالبيه يجعل من 
كلِّ عدٍو أًخا لي يستحق محبتي، حتى ولو كنت أدفع عني اعتداءه علّي« 

)كلمة البابا في النمسا 1٣ أيلول 198٣(.
العنف  وإقصاء  السالم  والقلب إلحالل  الضمير  تربية  البابا على  د      يشدِّ
من اإلنسان: »إن الحرب تولد في قلب اإلنسان. إن الذي يقتل هو اإلنسان 
وليس سيفه أو صواريخه. إن القلب في مفهوم الكتاب المقدس، هو صميم 
الشخصي البشري في عالقته بالخير واآلخرين وهللا. ليس األمر متعلقاً فقط 
بتأثيراته العاطفية بل باألحرى بضميره وقناعاته والنظرة الفكريَّة التي يرتبط 
ُس اإلنسان ِقيم الخير  بها وال سيما بالميول التي تورطه. ففي القلب يتحسَّ
المطلقة ووقع العدالة واألخوَّة والسالم« )رسالة البابا ليوم السالم العالمي 

.)1984

أساقفـة فرنـسا
    عبَّر أساقفة فرنسا عن أفكارهم حول السالم والحرب والعنف والالعنف 

في وثيقة دعوها: »ربح السالم«. نقتطف منها هذه االعتبارات:
»إنَّ المسيح سيبقى يذكِّر البشر على مرِّ األجيال إن الكلمة األخيرة ال يمكن 
ر به هو الوحيد  أن تكون للعنف. إن »ال عنف« المسيح والتسامح الذي يبشَّ
الكفيل بأن يخلِّص األرض من فساد ودمار العنف. إنَّ الالعنف يبقى دعوة 
الدول  تحتفظ  ذلك  ومع  البشريَّة.  للجماعات  وحتى  إنساٍن  لكلِّ  مفتوحة 

بحق الدفاع عن حقوق شعوبها«.
    يورد األساقفة كلمة البابا بولس السادس: »ال يمكننا أبداً أن نحب ونحن 
نحمل بأيدينا أسلحة دفاعية«. وكم هو سهل أن تتحول األسلحة الدفاعية 
إلى هجومية مدمرة... ويقول بولس السادس أيضاً: ال حرب بعد اليوم! إنتهى 
عهد البعض ضد اآلخرين، وحتى البعض فوق اآلخرين« )بولس السادس 
وأن تضع  بدَّ  كندي: »ال  ويقول  األول 1979(.  المتحدة تشرين  األمم  أمام 

ا للحرب، وإالَّ وضعت الحرب حًدا للبشريَّة«. البشريَّة حدًّ
    ويعتبر األساقفة: »إن الالعنف ال يمكن أن يفهم بأنَّه فقط مقاومة العنف. 
والالعنف ال يرتكز على تقنيات معيَّنة مطلقة على طريقة غاندي الذي هو 
الجبل.  الالعنف يستقي كل قوَّته من عظة  إن  لم يعتبرها مطلقة.  نفسه 
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استسلموا  أناس  بين  إنسان ساهر  هو  العنف  يرفض  الذي  اإلنسان  »إنَّ 
للعنف السائد في كل مكان« )من كالم الكردينال إتشيغيراي رئيس أساقفة 

مرسيليا(.
     ويخلص األساقفة إلى القول: »إنَّ العالم يصبح تاعًسا إذا صار الحّب بال 
حياة وصارت الحياة بال حّب« )الكردينال لوستيجيه( »البعض ضدَّ اآلخر«. 
وهذا لن يتيح لنا أن نربح الحرب. لكن البعض مع اآلخر«. هذا ما يجعلنا 

نربح السالم!

أساقفـة ألمانيـا
يبني  »العدل  عنوان  تحمل  وهي  ألمانيا  أساقفة  رسالة  سياق  في       
في  راجعها  ٣0 صفحة.  في  تقع  )الوثيقة  بإسهاب  األساقفة  يتكلم  السالم« 
مجلة التوثيق الكاثوليكي العدد 11، 5 حزيران 198٣ عامود 568 – 597( 
عن السالم ومفهومه وتعليم الكنيسة حول السالم والحرب ورسالة السالم 
والحفاظ على السالم والعمل على تحقيقه... تتطرق الرسالة أيضاً إلى العنف 

والالعنف والشرعة اإلنجيليَّة عن المحبة. نقتطف منها بعض المقاطع:
السير بموجب عدالة  اتباعه في  الواجب  الطريق  تدلُّنا على  الجبل  إنَّ عظة 
تتعدَّى  أعني   .)20 :5 )متى  والفريسيين  الكتبة  برَّ  تتعدى  بحيث  فائضة، 
البرَّ والعدالة المستندة على الشرائع. وال يجوز أن نتهرب من متطلبات عظة 
الجبل بحجة انها تفوق مقدرتنا، فإن مصدرها المسيح وهو بالتالي يعطينا 

القوة لنحقق ما يطلبه منا.
عن  والتخلِّي  بالصبر  الظلم  يقابل  أن  المؤمن  على  يترتَّب  أنَّه  يعني  وهذا 
العنف، عليه أن يعطي ثوبه ويمدَّ الخدَّ اآلخر...« )متى 5: ٣9(. كما يترتَّب 
عليه بالروح عينه أن يتغلَّب على عداوة )أو روح عداء( اآلخر ولكن دون أن 

يقصيه من حبِّه«.
التي  وهي  للمسيحي.  ملزمة  هي  الجبل  عظة  متطلبات  فإنَّ  وبالتالي 
البشريَّة فقط.  التصورات  المؤسسة على  المواقف  أن يتخطى  تمكنُّه من 
القطاعات  كلِّ  في  وموجبة  التطبيق  الجبل هي ممكنة  متطلبات عظة  إن 
وأنظمة  شرائع  بمثابة  ليست  فهي  ذلك  ومع  والسياسيَّة.  االجتماعيَّة 
وقوانين ينبغي تطبيقها على طريقة تطبيق القوانين األخرى. فإنَّ التناقضات 
antithèses البارزة في عظة الجبل إنما يقصد منها أن يتخطى المرء ذهنيَّة 
حرف الشريعة التي يظنُّ بموجبها أنه معفى من مسؤوليته تجاه هللا وتجاه 

القريب بحجَّة القانون المكتوب.
ال  لكم...«  فأقول  أنا  أّما  قيل،  أنه  »قد سمعتم  المسيح:  قول  فإنَّ  ولهذا 
كثر راديكاليَّة مّما سبقه، ويستنتج منه )من  يعني تأسيس قانون جديد أ
الجديد( عدول )أو عزوف( الفرد أو الدولة عن اللجوء إلى القوَّة مهما كانت 
الظروف. وبالعكس، فعندما يمكن أن يؤدي العدول عن استعمال القوة إلى 
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حدوث ضَرَر لآلخر – عادًة لشخص ثالث – فإنَّ ذلك يخالف قصد المسيح. 
وِمن ثَّم فإنَّه يتحتَّم على المسيحيين بدافع محبة القريب، أن يهبُّوا إلى الدفاع 

الة عن الفقراء والمعوزين والمضطهدين. بطريقة فعَّ
وبالتالي فإنَّ تصرُّف المسيحي الذي يريد أن يسير بموجب عظة الجبل ليس 
فالظلم  العنف.  أمام  استسالم  أو  تخاذل  هو  وال  الشّر،  بإزاء  أعمى  تصرًفا 
يبقى ظلًما، والمذنب يبقى مذنًبا! وال يكفي نظام العدالة! وإنما يطلب من 
ى برَّهم وعدالتهم كّل بّر وعدالة )متى 5: 20( إن لم يزد  المسيحيين أن يتخطَّ
برُّكم على الكتبة والفريسيين... وهذا يعني أنَّ المطلوب هو حّب خالّق يبقى 
بعيًدا عن مشاعر الحقد ورغبة االنتقام بالرغم من مقاومة الظلم والعدوان. 
يجعل  الحّب  هذا  إنَّ  جذوره!  من  الشّر  اجتثاث  على  يعمل  فإنَّه  وبالعكس 
المؤمن يبذل قصارى جهده وبدون كلل أو ملل، لكي يربح الخصم إلى قضية 
السالم، ويستنبط حلوالً للمشاكل والخالفات بعيًدا عن العنف، فاتًحا دائًما 
روح  ونستأصل  الهمجي،  العنف  طوق  ُيكسر  وهكذا  للتعاون.  جديدًة  آفاًقا 

العدوانية والمجابهات والتصديات والمصادمات.
وتبقى محبة األعداء دليل إتيان الملكوت، والرغبة في تحقيقه بين البشر منذ 

اآلن.
الخالفات.  في  ٍة  عدوانيَّ عاطفٍة  وراء  ننجرَّ  ال  لكي  تساعدنا  األعداء  محّبَة  إنَّ 
وهي تعطينا الحريَّة لكي نخطو الخطوة األولى نحو الخصم بدون كلل وبدون 
استسالم. إنَّ محبة األعداء ال تفقدنا األمل بأن نتوصل يوًما ما إلى أن نجعل 

الخصم صديًقا. 
الجبل  عظة  متطلِّبات  نترجم  أن  المسيحيين  نحن  علينا  الواجب  من  إنه 
إلى عمٍل اجتماعيٍّ وسياسيٍّ في خدمة السالم، خاصًة في عصر يتفاقم فيه 
)يقول  العالم«  خالص  سبَب  اإلنجيل  خلقيُة  فتكون  النوويَّة،  الحرب  خطر 
فإن  المعنى  وبهذا  العالم(  الذي سيخلِّص  هو  الجمال  إنَّ  دوستيوفسكي: 
الكاثوليك  مؤتمر  )في  إلزامي«.  طابع  ذات  حًقا  هي  الجبل  عظة  متطلبات 
الجبل  الطويلة حول عظة  المحاضرات  كانت  األلمان في ميونيخ عام 198٣ 

تجلب اآلالف من الشباب المتعطشين إلى العدالة والسالم والمحبة(.

أساقفة الواليات المتحدة األميركيَّة
    لقد درس أساقفة الواليات المتحدة الكاثوليك بإسهاٍب كبيرٍ وفي جلساٍت 
طويلٍة قضيَّة العنف ومسألة السالح النووي )راجع التوثيق الكاثوليكي عدد 
نورد  عامود 710 – 726(.  والعدد 14 –  عامود 99 – 100   198٣/1/16 2

بعض األفكار المقتضبة حول موضوعنا.
اإلنجيلي  الهدف  »إنَّ  فيالدلفيا(:  أساقفة  )رئيس  كرول  الكردينال  يقول      
ُيتَّخذ  أن  يمكن  ال  خدِّك...(  على  ضربك  )من  الشخصي  بالكمال  المتعلِّق 
المعتدين  ضد  مواطنيها  عن  الدفاع  في  وواجبها  الدولة  حق  لرفض  ذريعة 
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الظالمين. كما ال يحرم األب حق الدفاع عن شرف ابنته ضدَّ مغتصب أو عن 
ابنه ضدَّ مهاجم نذل«.

»إنَّ   :198٣ أيار  شهر  في  األساقفة  أصدرها  التي  الطويلة  الرسالة  وتقول 
ُم الشريعة ولكن يتخطاها. من  تعاليم يسوع دعوة إلى نمط حياتي جديد، يتمِّ
أبرز هذه التعاليم المغفرة والتسامح والمحبة. إنَّه يدعو إلى محبة تتخطى 
الروابط العائليَّة والصداقة لكي تطال األعداء« )متى 5: 44– 48 ولوقا 6: 
27 – 28(. »إنَّ حبًّا كهذا ال يسعى وراء االنتقام ولكنه يتحلّى بالرأفة والرحمة 

تجاه العداوة« )متى 5: ٣9 – 42 ولوقا 6: 29 – ٣1(.
    إنَّ كلمات يسوع تبدو وكأنها هدف خيالي ُمبَهم ومستحيل، لوال وجود 
أعماله  في  يدلُّنا  يسوع  إنَّ  القدس.  الروح  وعطيَّة  يسوع  أعمال  حقيقَتين: 
من  جميع  ويسامح  يغفر  فإنَّه  هللا،  ملكوت  نعيش  أن  علينا  يجب  كيف 
وبهذا  الشياطين.  من  وينقذهم  يشفيهم،  لهم خطاياهم،  يغفر  إليه:  يأتون 
يجعل رحمة هللا حاضرة فاعلة في عالم يسوده العنف والطغيان والظلم. 
لون الناس أحماالً  إنَّ يسوع يضع إصبعه على مظالم عصره ويقاوم من يحمِّ
ا مثيًرا، كما  شاقة ويدنِّسون العبادة الحقيقيَّة. ونراه يتصرف تصرًفا تهجميًّ
حدث له عندما تناول سوًطا وقلب موائد الصيارفة في الهيكل الذين جعلوا 

بيت هللا مغارة لصوص )متى21: 12 – 17(.
إنَّ المسيح رفض اللجوء إلى الدفاع عن نفسه بالعنف والقوة في آالمه وفي 
حياته وخدمته. وبالعكس فإنَّه احتمل العنف مجيًبا بالغفران والرأفة: »يا 

أبتاه اغفر لهم« )لوقا 2٣: ٣4(. 
تذكر الرسالة بعض أمثلة من تصرُّف المسيحيين عبر األجيال ضدَّ العنف 
وفي القرن الرابع ضدَّ الخدمة العسكريَّة. وتذكر القديس فرنسيس األسيزي 
وهو من ألمع وجوه الالعنف والمحبة في تاريخ المسيحيَّة. وتذكر الرسالة 

أيضاً أمثال غاندي ومارتن لوثر كينغ...
ر الرسالة »من أن اإلفراط في التفتيش عن األمان واألمن يجعلنا نعيش  وتحذِّ

في جو بعيد كل البعد عن األمن واألمان«.

أساقفـة البرازيـل
لألخوَّة!  »نعم  بعنوان   198٣ عام  شاملة  حملة  البرازيل  أساقفة  م  نظَّ     
عامود   198٣/10/16  –  18 العدد  الكاثوليكي  التوثيق  )راجع  للعنف«  ال 
947 – 959(. تقتطف من النص المتعلِّق بهذه الحملة ما يلي: »إنَّ السيِّد 
المسيح قاوم الظلم والعنف، ولم ينجرَّ إطالًقا وراء حركاٍت ومنظماٍت تلجأ 
جديدة  بشرعة  وتعليمه  حياته  خالل  من  يبّشر  ولكّنه  الثوري.  العنف  إلى 

للِقَيم«.
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إنَّ نصَر األخوَّة على العنف ال يمكن أن يتحقق بدون المسامحة والغفران. إنَّ 
المغفرة قيمة أساسيَّة في اإلنجيل، بحيث ال تستقيم عالقات البشر بدونها. 
والمسامحة من  المغفرة  غابت  وإذا  العالم.  في  المحبة  وجود  وعي عالمة 
هذا العالم فإنَّه سيكون بارًدا متعالًيا، يفتُِّش كلُّ فرٍد فيه فقط عن حقوقه. 
وهكذا تتفجر كّل أشكال األنانية الخفيَّة الكامنة في قلب اإلنسان، فتتحول 
الحياة الجماعيَّة إلى أشكال مختلفة من تسلُّط القوي على الضعيف وإلى 

حلبِة صراع ٍ وقتاٍل.
تبطل  وال  تنفي  ال  والمسامحة  المغفرة  متطلبات  أن  الواضح  أنَّه من  كما 
المغفرة  الهدف من  أنَّ  القول  الموضوعيَّة. ال بل يمكننا  العدالة  متطلبات 
الغفران  حيث  اإلنجيل  في  واحًدا  موقًفا  نجد  أن  يمكننا  وال  العدالة!  هو 
والظلم  والحيف  الشك  أو  الشّر  عن  التغاضي  تعني  والرأفة  والمسامحة 
واإلهانات. وبالعكس فإنَّ شروط المغفرة هو التعويض عن الشّر والشك 
والتكفير عن الحيف المتسبِّب وعن اإلهانة. »وهكذا نرى أن هيكليَّة أو بُنَية 
تعطي  الرحمة  فإنَّ  وبالعكس  والرحمة.  الغفران  مجال  في  تدخل  العدالة 
للعدالة المجال للتدخل في مجال الغفران بالغفران. إنَّ إتمام شروط العدالة 

ال بديل عنها لكي يظهر الحب بمظهره الحقيقي )رقم 75(.
د سالمته  تهدِّ والتي  إليه  ة  الموجهَّ اإلساءة  الحق في دفع  أحٍد  لكلِّ  أنَّ  كما 
التعدِّي  دفع  عن  يكفي  بما  بالدفاع  نكتفي  أن  يجب  ولكن  الشخصيَّة. 
ده بالعنف. كما أنَّ الدفاع عن النفس ال يمكن  والحفاظ على سالمة من يهدِّ
المعتدي،  اإلنجيل صادًرا عن بغض  المسيحي وعلى ضوء  يكون عند  أن 

ولكن فقط عن حّق المحافظة على عطية الحياة الكبرى )رقم 78(.
مسؤوالً  شخًصا  ولكن  معتديًا،  وال  ضحيَّة  يكون  ال  أن  المسيحي  على 

وصامًدا« )رقم 102(.



184

التكلّم عن التسامح انطالًقا من الدين ومن  الباحث      يسهل على 
والدعوات  واضح  فاألمر  المقدَّسة.  وتعاليمها  السماويَّة  الكتب 
في  تكمن  المشكلة  لكن  جًدا.  كثيرة  والتآخي  والمحبة  التسامح  إلى 
ويقتل.  ويضطهد  ويصول  ويتجبَّر  ويتكبَّر  يقسو  الذي  اإلنسان  قلب 
أفراد وجماعات  التاريخ ضدَّ  المجازر في  أفظع  ارتكبوا  البشر قد  فإنَّ 
يدافعون عن  أنهم  منهم  زعًما  دينهم،  غير  الناس من  من  وشعوب 

دينهم ويقيمونه وينتصرون له.
المطلوب منِّي في هذه العجالة السريعة أن أعرض أفكاًرا عن التسامح 
استناًدا إلى بشرى الكتاب المقدَّس وإلى تعاليم الكنيسة. من هنا هذه 

األجزاء الثالثة في حديثي:
1- التسامح في الكتاب المقدَّس
2- التسامح في تعاليم الكنيسة

٣- من واقعنا

1- التسامح في الكتاب المقدس

تسامح هللا نحو البشر
    اإلنسان خاطئ وضعيف. وهو دائًما بحاجة إلى غفران وصفٍح وحدٍب 
وعطٍف من قبل هللا تعالى. هذا ما تزخر به كتبنا المقدَّسة التي تظهر 

بجالء تسامح هللا نحو البشر.
    إنَّه تعالى الرحمن الرحيم، الكثير الرحمات، الرؤوف المحّب البشر 
المحبُّ  الناس.  شرور  على  النادم  الذنوب  الغافر  والراحم  والشافي 
الخيرات  موعد  إلى  الجميع  والداعي  الخطأة  والراحم  الصديقين 
ها كالثلج«  المنتظرة. وهو القائل: »ولو كانت خطاياكم كالقرمز فألبيضَّ

)أشعيا 1: 18(.
   موقف المسيح ُيفيض بالتسامح، واإلنجيل المقدَّس يزخر باآليات 
واألمثال والعجائب التي ُتعبِّر عن هذا الموقف. إنَّه موقف لْيٍن ومحبٍة 
ارين  والعشَّ والخطأة  والفقراء  الضعفاء  تجاه  وغفراٍن  وتسامٍح  ورأفٍة 
تجاه  قاس  ثابت  صامد  موقف  ولكنَّه  المنبوذة.  المجتمع  وفئات 
مقاومي الملكوت والمعاندين والمتغاضين عن سماع تعاليمه بشأن 

الحق والعدل والمحبة وقيمة اإلنسان وكرامته.
   من هذه المواقف السمحة، موقفه من المرأة الزانية: فهو ال يحكم 
ار الخاطئ  عليها بالرغم من أنَّ الناموس يأمر برجمها. وموقفه من العشَّ

28 - القدس 12 تموز 1990.

ة528 التسامح في المسيحيَّ
)من خالل اإلنجيل المقدَّس وتعاليم الكنيسة(
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إذ يقول فيه: »اليوم حصل الخالص لهذا البيت«. وموقفه من الذين انتقدوه 
لمخالفته شريعة السبت ليس احتقاًرا للسبت بل ألجل عمل الخير. ومن 
أقواله المأثورة بهذا الصدد: »إنَّ هذه هي أيضاً ابنة ابراهيم« )لوقا 14: 16( 
ابن  السبت، ألن  اإلنسان ألجل  اإلنسان ال  السبت جعل ألجل  وأيضاً: »إن 
اإلنسان هو رب السبت أيضاً« )مرقس 2: 27- 28( وأيضاً: »اذهبي مغفورة 
لِك خطاياِك« )لوقا 7: 48- 50( وأيضاً: »ها قد عوفيَت فال تعد تخطأ بعد« 

)يوحنا 5: 14(.
ر وضعه الخاص، يَرِقُّ لضعفه، يدرك      المسيح يشعُر مع اإلنسان، إنَّه ُيقدِّ

ما في قلب اإلنسان، فهو فاحص القلوب والكلى )مزمور 7: 9(.
أساس  في  هي  التي  المحبة  هي  البشر  مع  األساسيَّة  هللا  عالقة  إنَّ     
من  يطردهما  هللا  وحواء.  آدم  خطيئة  عن  الكالم  في  مثالً  هكذا  التسامح. 
الفردوس، من جنَّة النعيم. لكنه يترك مجاالً لعودتهما إلى الجنَّة عن طريق 
التوبة. وبعد أن يعاقب هللا آدم وحواء، يرثي لهما، يرأف بهما، ويفتح أمامهما 
طريق العودة. هذا ما نقرأه في سفر التكوين: »صنع الرب اإلله آلدم وألمرأته 
أقمشة من جلد وكساهما. وقال الرب: هوذا آدم قد صار كواحٍد منَّا يعرف 
الخير والشر. واآلن لعله يمدُّ يده فيأخذ من شجرة الحياة أيًضا ويأكل ويحيا 

إلى الدهر« )تكوين ٣: 22-21(.
    نجد الموقف نفسه في اإلنجيل حسب لوقا، حيث يبني المسيح التسامح 
على المحبة: »إن خطاياها، خطاياها الكثيرة، مغفورة لها ألنَّها أحبَّت كثيًرا« 

)لوقا 7: 47-41(.
رِفٍق  بالحري ذوي  القديس بولس: »كونوا  المسيح يقول  السيِّد      وعن 
المسيح«  في  هللا  سامحكم  كما  متسامحين،  شفقاء  ببعض،  بعضكم 
)أفسس 4: ٣2( ويتابع »أجل كونوا مقتدين بالله كأوالد أحباء واسلكوا في 
ًما نفسه  أحبَّكم وبذل نفسه ألجلنا مقدِّ الذي  المسيح  المحبة، على مثال 
ذبيحًة رائحًة طيبًة« )أفسس 5: 1-2(. ويقول بولس أيًضا: »لقد كنتم أمواتًا 
تكم وقلف أجسادكم فأحياكم معه. وسامحنا بجميع زالتنا. إذ  من جرَّاء زالَّ
ًرا إياه على الصليب« )كولوسي 2: 1٣(. محا الصكَّ المكتوب علينا وأزاله مسمِّ
    في هذه النصوص نرى أن المسيح هو المسامح األكبر. وما المسامحة 
لدى البشر إال اقتداء بالمسيح مثال المسامحة. »يا أبِت اغفر لهم ألنَّهم ال 

يدرون ماذا يعملون« )لوقا 2٣: ٣4(.
    كما نقرأ عند بولس عن التسامح المبني على قيمة اإلنسان وكرامته، 
مهم إلى أجناس  ز البشر وتقسِّ بقطع النظر عن الفوارق الخارجيَّة التي تميِّ
ة ليس بعد ال يوناني وال يهودي وال ختان وال قلف  وأقوام شعوب فيقول: »ثمَّ
وال عبد وال حّر. بل المسيح الذي هو كلُّ شيء وفي كلِّ شيء. فالبسوا إذن 
والوداعة  والتواضع  واللطف  الرحمة  أحشاء  وقديسيه  كمختاري هللا  أنتم 

والصبر«.
    »إحتملوا بعضكم بعًضا وتسامحوا. إْن كان ألحد شكوى على آخر. وكما 
أن الربَّ سامحكم سامحوا أنتم أيًضا. وفوق كل شيء إلبسوا المحبة التي 
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ْد في قلوبكم سالم المسيح الذي دعيتم إليه لتكونوا  هي رباط الكمال وليسُّ
جسًدا واحًدا «.)كولوسي ٣: 11-1٣(.

التسامح في العالقة مع اآلخرين
    يدعو المسيح أيًضا إلى التسامح األخوي الذي يعني هنا الغفران وترك 
وصيَّة  يسوع  يتجاوز  التعاليم  هذه  وفي  اإلساءة.  ونسيان  والديون  الذنوب 
العين بالعين والسّن بالسّن. إن األخذ بهذه الوصية هو حّق لإلنسان. ولكن 
نحو  أن يجعلوا منها قاعدة تصرُّفهم  وأتباعه  يريد من تالميذه  ال  المسيح 
أنا  فأّما  قيل...  أنَّه  »قد سمعتم  لهم:  يقول  ولذلك  إطالًقا.  واآلخر  القريب 
ليضع  فيأتي  هو  أّما  البشر.  وصايا  من  الوصيَّة  هذه  معتبًرا  لكم«  فأقول 
البشريَّة في الخط الصحيح خط التسامح والمحبة، خط هللا تعالى )متى 5(.
العين  وصيَّة  عن  الثرى  عن  الثريا  بعد  تبتعد  آيات  نقرأ  فإنَّنا  ولذلك      
ة:  ًبا على هذه الوصيَّ بالعين والسّن بالسّن، حيث يقول السيِّد المسيح معقِّ
األيمن  خدِّك  على  لطمك  من  بل  الشرير  تقاوموا  ال  لكم:  فأقول  أنا  »أّما 
فحوِّل له اآلخر أيًضا... سمعتم أنَّه قيل أحبب قريبك وأبغض عدوَّك. أّما 
أنا فأقول لكم: أحبُّوا أعداءكم وصلُّوا ألجل الذين يضطهدونكم لتكونوا أبناء 
أبيكم الذي في السموات، فإنَّه ُيطلع شمسه على األشرار والصالحين وُيمطر 
على األبرار واألثمة. فإنَّكم إن أحببتم الذين يحبونكم فأيُّ أجرٍ لكم« )متى 

.)47-٣8 :5
ر السيِّد المسيح سامعيه من الحكم والدينونة على مسلك اآلخرين:      وُيحذِّ
 :7 )متى  تدانون«  تدينون  بها  التي  بالدينونة  فإنَّكم  تدانوا،  لئال  تدينوا  »ال 

.)5-1
وعن المغفرة يجيب له المجد بطرس السائل قائالً: »يا سيِّد كم مرّة يخطأ 
أخي إليَّ وأغفر له؟ أإلى سبع مرات؟ فقال يسوع: ال أقول لَك إلى سبع مّرات 

بل إلى سبعين مرة سبع مرات« )متى 18: 22-21(.
لذكرها  أخرى عديدة. ولكن ال مجال  كثيرٍة جًدا ومواقف  آيات      وهناك 
هنا. في هذه اآليات المذكورة والمواقف الحاسمة، نجد أساس كّل تسامح 
الحبل  يترك  وال  الشّر  على  عينيه  ُيغمض  ال  فالتسامح  الحقيقي.  ومعناه 
على الغارب. وال يوافق على مسلك السوء أو على الكفر أو الزندقة والشّر 
والفساد على أنواعها... ولكنه يدعو إلى مقاومة الشّر على أنواعه وإلى حمل 

بشرى الخير للجميع.

ماذا عن التسامح الديني؟
تعاليمه  يرفضون  الذين  من  المجد  له  المسيح  السيِّد  موقف  هو  ما      
بهذا  منها  نكتفي  كثيرة  آيات ومواقف  في  الجواب  نجد  الهادية؟  المقدَّسة 

النزر اليسير.
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مثل زؤان الحقل )متى 1٣: 24-٣0( حيث نرى أنَّ الزؤان )الشّر( ينبت إلى 
جانب القمح الجيِّد )الخير(. ويقول السيِّد المسيح: »دعوهما ينبتان مًعا 
حتى الحصاد«. والحصاد هنا وقت دينونة هللا تعالى للبشر. وبهذا المعنى 
قال السيِّد المسيح مصلًيا ألجل المؤمنين به: »ال أطلب أن تخرجهم من 

العالم بل أن تحفظهم من الشرير« )يوحنا 15-17(.
    ومع ذلك فالسيِّد المسيح يوصي تالميذه تكراًرا بواجب حمل البشرى 
إلى كلِّ إنسان. ال بل كّل مؤمن بالمسيح يصبح مبشًرا به وبتعاليمه. هكذا 
دوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس.  نقرأ: »إذهبوا وتلمذوا كلَّ األمم وعمِّ

وعلِّموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به« )متى 28: 20-19(.
كرزوا باإلنجيل للخليقة كلِّها. فَمن آمن  وأيًضا: »اذهبوا إلى العالم أجمع. وا
ُيدان  عبارة   .)16-15  :16 )مرقس  ُيدان«  يؤمن  ال  ومن  يخُلص.  واعتمد 
بالمجهول، تعني أن الدينونة هي عمل هللا. وليس على اإلنسان أن يَغِصَب 

اآلخر على اإليمان. فالله هو الديَّان.
    وأيًضا: »ستنالون قوًَّة بحلول الروح القدس عليكم. فتكونون لي شهوًدا 
)أعمال  األرض«  أقصى  وإلى  والسامرة  اليهوديَّة  جميع  وفي  أورشليم  في 
الرسل 1: 8(. ويبدأ السيِّد المسيح نفسه رسالته بين الناس داعًيا إياهم إلى 
التوبة: »توبوا وآمنوا باإلنجيل« )مرقس 1: 15(. »توبوا فقد اقترب ملكوت 

السموات« )متى 4: 17(.
    مما تقدم نستنتج ما يلي:

1- واجب حمل البشرى اإلنجيليَّة واجب ثابت وملزم. فعلى كّل مسيحي أن 
يحمل تعاليم المعلِّم اإللهي إلى َمن لم يسمعها ولم يعرف بها. فكلُّ مؤمن 
بالمسيح يصبح رسوالً له ومبشًرا به ومجاهًدا ألجله. وال يجب أن يكلَّ في 

حمل البشرى.
كرز بالكلمة،  2- وبهذا المعنى يقول القديس بولس إلى تلميذه تموثاوس: »إ
إعكف على ذلك في وقته وفي غير وقته. حاجج ووبِّخ وعظ بكّل أناة وبجميع 
أساليب التعليم... إحتمل المشقة واعمل عمل المبشر وأوِف خدمتك« )2 
تيموتاوس 4: 1-5(. ذلك »ألنَّ هللا يريد أن جميَع الناس يخلصون ويبلغون 

إلى معرفة الحّق« )تيموتاوس 2: ٣-6(.
ناًرا وما أشدَّ  أتيُت أللقي األرض  ِّي  المسيح نفسه: »إن السيِّد  ٣- وقد قال 
رغبتي في إضرامها. وأتيُت أللقَي على األرض ال سالًما بل سيًفا« )لوقا 12: 

.)51-49
واإلرشاد  والموعظة  الشهادة  هي  اآلخرين  إلى  البشرى  إيصال  طرق   -4

وأساليب التعليم المختلفة.
5- رفض البشرى مسؤوليَّة جسيمة ويترتَّب على رفضها قضاء هللا تعالى. 

ولكن هللا هو الذي يجازي ويقضي ويدين وليس اإلنسان.
والقوة  والعنف  الضغط  طرق  إلى  يلجأ  أن  ر  للمبشِّ يجوز  ال  هذا  وعلى   -6
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والقتل في حمل البشرى. ولذا وردت اآلية بصيغة المجهول: »ومن ال ُيؤمن 
ُيدان« يعني هللا يدينه.

كراه في الدين، ولكن الدعوة ملِّحة وشاملة للدخول في ملكوت هللا  7- فال إ
أي في الكنيسة. كما ورد في مثل المدعوين إلى العشاء )لوقا 14: 24-15( 
حيث نرى المدعوين إلى وليمة الملكوت يعتذرون واحًدا فواحًدا. وعلى األثر 
إلى  الناس  الطرق واألسيجة واضطر  إلى  له: »اخرج  قائالً  السيِّد عبده  يأمر 

الدخول حتى يمتلىء بيتي«.
استندت الكنيسة إلى هذه اآليات المقدَّسة والمواقف السيديَّة، لكي تضع 
والحوار  الضمير  وحريَّة  الدينيَّة  والحريَّة  البشرى  بحمل  المتعلِّقة  المبادئ 
مع باقي األديان ونشاط الكنيسة الرسالي وخالص الناس الذين ال يدخلون 
واإلنساني  الديني  التسامح  مبادئ  انبثقت  ومنها  المسيحي.  الدين  في 

والمجتمعي.
    

    في الجزء الثاني من حديثنا سنستعرض تعاليم الكنيسة المقدَّسة حول 
هذه المبادئ، خاصًة انطالًقا من وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني التي ُتعتبر 
تفكير الكنيسة حول تعاليم السيِّد المسيح وحياة الجماعة في عالم اليوم 

وعلى عتبة األلف الميالدي الثالث.

2- التسامح في تعاليم الكنيسة 
   مرَّت تعاليم الكنيسة في مراحل مختلفة بشأن التسامح الديني واعتبار 
عن  ين  والمنشقِّ والكافرين  والكفر  المبتدعين  ومحاربة  الديانات  باقي 

الكنيسة.
    ال مجال لبحث هذه التطورات، بل ننتقل حاالً إلى خالصة تعاليم الكنيسة 
في أواخر القرن العشرين. وذلك خاصة من خالل وثائق المجمع الفاتيكاني 
اليوم  العالم  في  الكنيسة  الدستور عن  الدينيَّة –  الحريَّة  القرار عن  التالية: 
الكنيسة  نشاط  في  قرار   – المسيحيَّة  باألديان  الكنيسة  عالقة  في  بيان   –

الرسالي.

الحرية الدينيَّة على نور الوحي
ة... نتيجة لذلك     على اإلنسان أن يلبِّي دعوة هللا إلى اإليمان، تلبية طوعيَّ
يجب أال يرغم إنسان على اعتناق اإليمان مكرها. »إذ ال يأتي أحد إلى االبن 
ما لم يجتذبه اآلب« )يوحنا 6: 44( معلًنا إيمانه بالله بكامل وعيه وحرِّيته... 
ويحب أن يستبعد أي نوع من الضغط يقوم به الناس في أمور الدين )الحرية 

الدينية، بند 10(.
    ويقول القديس أغوسطينوس بهذا المعنى »إنَّ هللا الذي خلقك بدون 

إرادتك ال يمكنه أن يخلِّصك بدون إرادتك«.
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أساس الحريَّة الدينيَّة
    يقول المجمع: »إنَّ الحريَّة الدينيَّة هي حّق من حقوق الشخص البشري... 

يستند هذا الحق إلى كرامة الشخص البشري نفسه«.
المحتشدة لسماع كالمه  الجموع  تالميذه ومع  المسيح مع  تصرَّف  هكذا 

اإللهي. وقد رأينا أمثلة على ذلك في الجزء األول السابق من هذا الحديث.
ويتابع المجمع: »وإنَّ لعلى التلميذ واجًبا خطيًرا تجاه المسيح المعلِّم. أال 
ر بأمانة  ق يوًما فيوًما في فهم الحقيقة التي تلّقاها منه وأن يبشِّ وهو أن يتعمَّ
ويدافع عنها بشدة نابًذا الوسائل المنافية لروح االنجيل. إنَّ محبة المسيح 
تدفعه أيًضا إلى أن يتصرَّف بالحّب والعظة والصبر مع الناس الذين هم في 

الضالل أو يجهلون اإليمان« )الحرية الدينيَّة بند 14(.
الكنيسة  داخل  واالجتماعي،  الديني  التسامح  يقوم  األُسس      على هذه 

والجماعة المسيحيَّة، وخارجها مع غير المسيحيين.

ة الدعوة المسيحيَّة شموليَّ
    إن التأكيد الثابت الواضح على الحريَّة الدينيَّة، ال يتعارض وإعالن شموليَّة 
الكنيسة  نشاط  حول  الوثيقة  في  المجمع  أقرَّه  ما  هذا  المسيحيَّة.  الدعوة 
لتكون  األمم  إلى  هللا  أرسلها  التي  الكنيسة  »إنَّ  المجمع:  يقول  اإلرسالي. 
باإلنجيل،  الناس  جميع  ر  لتبشِّ قواها  بكلِّ  تجتهد  للخالص،  الشامل  السّر 
الباطنيَّة  للمقتضيات  ونظًرا   .)16:16 )مرقس  سها«  مؤسِّ ألمر  منها  طاعة 
»كرزوا  الكنيسة  بنيت  عليهم  الذين  أنفسهم،  فالرسل  الذاتيَّة.  لجامعيتها 
واجب  وما  المسيح.  خطى  على  سائرين  كنائس«  ووَلدوا  الحقيقة  بكالم 
جد«  خلفائهم إال أن يزاولوا هذا العمل حتى »تواصل كلمة هللا جريها وتمَّ
بحيث  األرض...  كلِّ  في  د  ويوطِّ هللا  بملكوت  ويكرز   .)1  :٣ تسالونيكي   2(
د كل شيء في المسيح فيكون البشر عائلة واحدة وشعًبا واحًدا لله«  يتجدَّ

)البند 1(.
هذا  بل  المؤمنين،  غيرة  نتيجة  ليست  المسيحيَّة  الدعوة  إنَّ شموليَّة      
قصد هللا، ينبوع الحّب، الذي خلقنا أحراًرا بحنانه ولطفه السامَيين، ودعانا 
بسخائه لكي نشاركه الحياة والمجد... ولذلك شاء هللا أن يدعو الناس لكي 
يؤلِّفوا شعًبا يتجمع فيه ويتوحَّد أبناؤه الذين كانوا مشتتين )يوحنا 11: 25( 
ما أقوال األنبياء: »إنَّ روح الرب  )البند 2(. وهذا ما قاله السيِّد المسيح متمِّ
ر المساكين وأشفي منسحقي القلوب  عليَّ. ولذلك مسحني وأرسلني ألبشِّ
ر األسرى بالخالص والعميان بالبصر« )لوقا 5: 18(. »ألن ابن اإلنسان  وأبشِّ
لم يأِت لُيخَدم بل لَيخُدم وليبذل نفسه فداًء عن كثيرين« )مرقس 10: 45( 

أي عن الجميع. وقد أتى »ليطلب ويخلِّص ما قد هلك« )لوقا 19: 10(.
    ولهذا فإنَّ شموليَّة الدعوة المسيحيَّة هي خدمة وفداء وخالص. وعلى 
العالم  في  رسالتها  تتم  أن  ومؤمنات(  ومؤمنين  وكهنة  )أساقفة  الكنيسة 
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الصالح، وحمل  بالمثل  الناس  بأن تكون حاضرة تمام الحضور بين جميع 
الفقر والطاعة واالحسان والمحبة والشهادة والقداسة  البشرى عن طريق 
والخدمة وبذل الذات حتى الموت والشهادة ألجل خالص كّل إنسان، في كلِّ 

األقطار، في كلِّ زمان ومكان.
    وذلك إنَّ هللا يريُد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحّق يبلغون. 
ولذلك فإن نشاط الكنيسة اإلرسالي هو فعل محبة، محبة هللا ومحبة الناس 
جميعهم. وهذا ما يدفع المؤمنين أن يعملوا بكلِّ قواهم لكي يشاركوا جميع 

الناس بالخيور الروحيَّة سواء كانت خيور الحياة الحاضرة أم المستقبلة.
    وبهذا النشاط يتحقَّق قصد هللا اآلب أال وهو أن يؤلِّف الجنس البشري 
كلَّه شعب هللا الواحد ويجتمع في جسد المسيح الواحد ويبنى في هيكل 
على  اإلنسان  كوَّن  الذي  الخالق   هللا  تصميم  فإنَّ  القدس...  للروح  واحد 
الطبيعة  في  يشتركون  اللذين  كّل  حًقا عندما يستطيع  يتمُّ  ومثاله  صورته 

البشريَّة أن يقولوا )أبانا(.

عالقة الكنيسة بالديانات غير المسيحيَّة
    إنَّ المبدأ نفسه الذي يحمل المؤمنين أبناء الكنيسة إلى نشاط إرسالي كبير 
هو نفسه يدفعهم إلى لقاء إخوتهم البشر بحبٍّ كبيرٍ. وهذا ما نراه في وثيقة 
المجمع الفاتيكاني الثاني حول عالقة الكنيسة بالديانات غير المسيحيَّة. وقد 
كلِّ  في  المؤمن  أخيه  على  المؤمن  واإلنسان  الكنيسة  الوثيقة  هذه  فتحت 
لقاِء  في  دينه  غير  من  اإلنسان  أخيه  تجاه  ذاته  اإلنسان  يرى  بحيث  ديانة، 
رسالة وحمل بشرى من جهة وفي لقاء حٍب وتقديرٍ وحوارٍ من جهٍة اخرى. 
لقد فتحت أبواب الكنيسة على العالم كلِّه. وُفِتَح ضميُر المؤمن وقلبه على 

اإلنسان وعلى كلِّ إنسان.
    وقد عبَّر عن هذا الموقف مطلع الدستور الراعوي حول الكنيسة في عالم 
البشر، في زمننا  آمال وأفراح  الرائعة: »إن  االفتتاحيَّة  نقرأ هذه  اليوم حيث 
هذا، إن أحزانهم وضيقاتهم ونخصُّ منهم الفقراء وكّل المعذبين، لهي أفراح 
وآمال تالميذ المسيح، هي أحزانهم وضيقاتهم. وهل من شيئ إنساني حّق، 
إالَّ ويرنُّ صداه في قلوبهم؟ إنَّهم يحملون رسالة خالص عليهم أن يعرضوها 
والوثيق مع  الحق  المؤنين بتضامنها  الجميع. ولذلك تعترف جماعة  على 
والحوار  اللقاء  ينبع  التضامن  هذا  من   .)1 )بند  وتاريخه؟  البشري  الجنس 

والتسامح.
   

ا يوحِّد التفتيش عمَّ
ا يوحِّد في عالقات      اإلنسان عدّو ما يجهله: ولذا من الضروري التفتيش عمَّ

الكنيسة ومؤمنيها مع مؤمني الديانات األخرى.
البشري  الجنس  فيه  يتحدَّ  الذي  عصرنا  »في  المجمع:  يقوله  ما  وهذا      
المختلفة،  الشعوب  بين  العالقات  فيه  وتنمو  يوم  بعد  يوًما  أوثق  اتحاًدا 
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ة. إنَّها  تتفحَّص الكنيسة بانتباه بالغ ما هي عالقاتها بالديانات غير المسيحيَّ
الناس ال بل بين  الوحدة والمحبة بين  التي تقوم بتعزيز  في نطاق مهمتها 
إلى  ويقودهم  الناس  بين  مشترك  هو  ما  بدء  ذي  بادئ  وتكتشف  األمم. 

مصير واحد«.
   »فكلُّ الشعوب جماعًة واحدًة ولها أصٌل واحٌد ألنَّ هللا هو الذي أسكن 
واحدة وهو هللا  غاية  ولهم  كلّها.  األرض  بأسره على وجه  البشري  الجنس 
الذي يشمل الجميع بعنايته وشهادة جودته وتصاميم خالصه. إلى أن يتحد 
المختارون في المدينة المقدَّسة التي سينيرها مجد هللا وستمشي األمم 

هناك في نوره« )العالقات بالديانات غير المسيحيَّة – البند 1(.
التي  والجحيم  البشر.  لكلِّ  واحدًة  بها  المؤمنون  التي سينعم  فالسماء     
بون فيها بعذاٍب أليٍم واحدًة لكلِّ البشر. ألنَّ هللا واحد. ولذا فإن صالة  سيعذَّ
وهي  شاملة  صالة  هي  البشر  ولكلِذ  لتالميذه  لّقنها  التي  المسيح  السيد 
في  الذي  أبانا  يا  ة:  األساسيَّ التسامح  مبادئ  الرائعة عن  معانيها  في  تعتبر 
اختالف  على  المسيحيين  لكّل  اليوميَّة  المحبوبة  الصالة  وهي  السموات. 

طوائفهم. 

الطريق تختلف وأسرار الحياة واحدة
    سرُّ هللا واحد، والوصال به تعالى يختلف، والوصول إلى بعض من سره 
بة. وهذا ما يؤكِّده المجمع قائالً: »إنَّ البشر من مختلف  يمر بطرق متشعِّ
الديانات ينتظرون جوابًا على األلغاز الخفيَّة، ألغاز الكيان اإلنساني. وهي ألغاز 
تهزُّ قلوب الناس في الصميم، في األمس كما اليوم. وهي: ما اإلنسان؟ معنى 
حياتنا وغايتها؟ ما الخير وما الشّر والخطيئة؟ وما مصدر اآلالم وما غايتها؟ 
وما السبيل للحصول على السعادة الحقيقيَّة؟ وما الموت؟ والقضاء والجزاء 
بعد الموت؟ ما هو أخيًرا ذلك السّر النهائي الذي ال يوصُف ويلفُّ وجودنا 

الذي عنه صدرنا وإليه نتَّجه؟« )البند 1(.
الديني  انتمائنا  سّر  هو  آخر:  سّر  الوجوديَّة،  األسرار  هذه  إلى  ُيضاف      
ُت  ِّي ولدِّ اإلسالمي والمسيحي أو اليهودي أو سواه. وهكذا فأنا مسيحي ألن
َت من والَدين مسلَمين. أليس  من والَدين مسيحَيين. وأنت مسلم ألنك ولدِّ
كون متسامًحا كل التسامح تجاه الذي من غير ديني؟  هذا سًرا يجعلني أ
كون متسامًحا متواضًعا في مسيحيتي، ومتسامًحا متواضًعا في إسالمي.  أ

ونردد الكلمة القرآنية المأثورة: »وهم ال يستكبرون«.
    بالطبع ال بدَّ وأن يختار اإلنسان ديَنه الذي ولد فيه اختياًرا مرتكًزا على 
اإليمان والقناعة الشخصيَّة وينمو في إيمانه وقناعته. ولكن دينه الذي ولد 

فيه يبقى سًرا في حياته.

موقف المسيحيَّة من الديانات غير المسيحيَّة عموًما
إلى  يخلص  ثم  بسرعة،  الديانات  بعض خصائص  المجمع  يستعرض      
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ترذل شيًئا مما هو حّق ومقدَّس في هذه  ال  الكاثوليكيَّة  القول: »الكنيسة 
الديانات. بل تنظر بعين االحترام والصراحة إلى تلك الطرق، طرق المسلك 
والحياة، وإلى تلك القواعد والتعاليم والتي غالًبا ما تحمل شعاًعا من تلك 
الحقيقة التي تنير كلَّ الناس بالرغم من أنَّها تختلف في كثير من النقاط عن 
ر وعليها  تبشِّ فالكنيسة  ولذا  نفسها وتعرضها.  بها هي  ك  تتمسَّ التي  تلك 
ر بالمسيح دون انقطاع إذ إنَّه »هو الطريق والحق والحياة« )يوحنا  أن تبشِّ
شيء.  كلَّ  هللا  صالح  وبه  الدينيَّة  الحياة  كمال  الناس  يجد  وفيه   .)6  :14
ولذا فالكنيسة تحثُّ أبناءها كيما، بفطنٍة ومحبٍة وبالحوار والتعاون مع أتباع 
الديانات األخرى وبشهادتهم لإليمان وللحياة المسيحيَّة، يعرفون ويصونون 
التي توجد  الِقَيم االجتماعيَّة والثقافيَّة  الروحيَّة واألدبيَّة وتلك  الخيور  تلك 

لديهم« )البند 2(.
    هذا هو الموقف المتسامح الواضح تجاه الديانات غير المسيحيَّة عموًما: 
احترام للخيور واألنوار الموجودة في باقي الديانات والتأكيد على صحة وحقيقة 

الدين المسيحي.

موقف المسيحيَّة من اإلسالم
    »وتنظر الكنيسة بعين االعتبار أيًضا إلى المسلمين الذين يعبدون اإلله 
المتكلِّم  واألرض  السماء  خالق  الكّل  الضابط  الرحيم  القيوم  الحّي  الواحد 
إلى البشر. ويجتهدون في أن يخضعوا بكلِّيتهم حتى ألوامر هللا الخفيَّة كما 
وإنهم  اإلسالمي.  اإليمان  خاطر  بطيبة  إليه  يسند  الذي  إبراهيم  له  يخضع 
ه العذراء. كما  يجلِّون يسوع كنبي وإن لم يعترفوا به كإله ويكرِّمون مريم أمَّ
أنَّهم يدعونها أحيانًا بتقوى. وعالوًة على ذلك إنَّهم ينتظرون يوم الدين عندما 
يثيب هللا كّل البشر القائمين من الموت، ويعتبرون أيًضا الحياة األخالقيَّة 

ويؤّدون العبادة لله ال سيما بالصالة والزكاة والصوم«.
بين  القرون، منازعات وعداوات كثيرة      »وإذا كانت قد نشأت، على مر 
المسيحيين والمسلمين، فالمجمع المقدَّس يحضُّ الجميع على أن يتناسوا 
الماضي وينصرفوا بإخالص إلى التفاهم المتبادل ويصونوا ويعززوا سويًة 
العدالة االجتماعيَّة والخيور األخالقيَّة والسالم والحريَّة لفائدة جميع الناس« 

)العالقات بالديانات غير المسيحيَّة - بند ٣(.
موقف المسيحيَّة من اليهوديَّة

الذي  الرباط  الكنيسة يذكر  ى سّر  إذ يتقصَّ المقدَّس  المجمع      »إن هذا 
يربط روحيًذا شعب العهد الجديد بذريَّة إبراهيم«.

اآلباء  لدى  توجد  واختيارها  إيمانها  كير  بوا بأنَّ  المسيح      »وُتقّر  كنيسة 
كلَّ  بأنَّ  تعترف  وإنَّها  الخالصي.  هللا  لسّر  وفًقا  واألنبياء  موسى  ولدى 
المؤمنين بالمسيح، أبناء إبراهيم حسب اإليمان، ال يستثنون من دعوة ذلك 
الشيخ. وإنَّ خالص الكنيسة ُرِمَز عنه سريًا ومسبًقا بخروج الشعب المختار 
من أرض العبوديَّة. ولذا تؤمن الكنيسة بأنَّ المسيح، سالمنا، صاَلَح بصلبيه 
اليهود واألمم وجعل من اإلثنين واحًدا في ذاته. ومع األنبياء والرسول عينه 
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تنتظر الكنيسة اليوم الذي يعرفه هللا وحده والذي فيه تدعو الربَّ جميُع 
الشعوب بصوٍت واحٍد. ويخدمون تحت نير واحد« )صفنيا ٣/9(.

هذا  يريد  وسامًيا  مشتركًا  ا  روحيًّ تراثًا  ولليهود  للمسيحيين  أنَّ  »وبما      
يعززهما  وأن  المتبادَلين  واالعتبار  بالمعرفة  يوصَي  أن  المقدَّس  المجمع 
الكتابيَّة والالهوتيَّة وبالحوار  بين اإلثنين، ويحصل ذلك خصوًصا بالدروس 

األخوي« )العالقات بالديانات غير المسيحيَّة بند 4(.

األخوَّة الشاملة تنفي كل تمييز
إذا رفضنا أن نسلك أخويًّا تجاه  أبًا للجميع      »ال نستطيع أن ندعو هللا 
بعض الناس المخلوقين على صورة هللا. فعالقة اإلنسان بالله اآلب وعالقته 
بإخوته البشر مرتبطان إلى حدٍّ أنَّ الكتاب يقول: »إنَّ َمن ال يحّب ال يعرف 

هللا« )1 يوحنا 4: 8(.
    »إنَّ هذا الموقف يقوِّض أساس كلِّ نظريَّة أو تصرُّف بين إنساٍن وإنسان، 
وأمٍة وأمة، في ما يتعلّق بالكرامة اإلنسانيَّة وبالحقوق النابعة منها« )البند 5(.
يلحق  جور  أو  تفرقة  كلَّ  المسيح  لروح  كمناٍف  إًذا  تشجب  »فالكنيسة 
ثَّم  وِمن  ديانتهم.  أو  وضعهم  وبسبب  لونهم،  أو  عرقهم  بسبب  بالبشر 
وبولس  بطرس  الرسوَلين  القديَسين  خطى  يتتبَّع  إذ  المقدَّس،  فالمجمع 
يناشد المسيحيين بحرارة كي »يسيروا سيرًة حسنًة بين األمم« )1 بطرس 
2: 12(. ويعيشوا بسالٍم مع جميع الناس إن أمكن بقدر ما يتعلَّق ذلك بهم، 
بحيث يكونون حًقا أبناء اآلب الذي في السموات« )العالقات بالديانات غير 

المسيحيَّة بند 5(.

شهادة الحياة والحوار
    استناًدا إلى كّل ما تقّدم من مواقف الكنيسة المسيحيَّة تجاه األديان غير 
الحوار، من خالل  هو  اسًما  يأخذ  المسيحي  التسامح  أنَّ  نرى  المسيحيَّة، 
إيمانه  المؤمن  يعيش  أن  يعني  وهذا  الحوار.  إلى  باإلضافة  الحياة  شهادة 
يكتشف  بحيث  معهم،  مخلًِصا  صبوًرا  حواًرا  وُيقيم  اآلخرين،  أمام  الحّي 
المسيحيون ما هي الكنوز التي وزَّعها هللا بسخاء على األمم« )أعني على 
أن  في  نفسه  بالوقت  يجتهدوا  »أن  هنا  يعني  والحوار  المسيحيين(.  غير 
اإلنجيل«. وذلك بحضورهم في كّل  بنور  اآلخرين(  الكنوز )لدى  ينيروا هذه 
عائشين  إخوتهم  المواطنين  جانب جميع  إلى  المجتمعيَّة  الحياة  قطاعات 

معهم بمحبة )راجع القرار في نشاط الكنيسة اإلرسالي، بند 11(.
    وهذا ما يسّمى أيًضا »حضور المحبة« أعني حضور الخدمة على أوجهها 
أو  االجتماعي  والوضع  العرق  في  تمييز  »دون  للجميع  خدمة  المختلفة، 
الديني، وبدون السعي إلى مكسب أو عرفان جميل«. وهذا يتمُّ عن طريق 
والمستشفيات  والصحيَّة  واالجتماعيَّة  الخيريَّة  سات  والمؤسَّ المدارس 

والمالجىء والمعاهد المختصة« )بند 12(.
المؤمنين  مع  يبني  لكي  جاهًدا  المسيحي  يعمل  أن  يعني  وهذا      
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المسيحيين ومع جميع المؤمنين ومع جميع المواطنين »حضارة المحبة«. 
إذ إنَّ التسامح ال يمكن أن يفهم بشيء سلبي أو عدم مباالة أو عدم اهتمام 
في  التزام  وهو  ال.  فعَّ فاعل  إيجابي  أمر  هو  بل  ديني.  غير  من  البشر  تجاه 

قضايا الناس. وهو تفاعل إيجابي مع كلِّ إنسان وكلِّ مجتمع.
    وهذا يفترض غيرة وقادة في حمل البشرى لآلخرين. كما يقول بولس 
أن  »نريد  وأيًضا:   )16  :9 كورنثوس   1( ر«  أبشِّ لم  إن  لي  »الويل  الرسول: 

نسبي كّل بصيرة إلى معرفة المسيح« )2 كورنثوس 10: 5(.
ت واألصوليَّة. وبالعكس  ب أو التزمُّ     وهذا األمر بعيد كّل البعد عن التعصُّ
ينعت  أن  يمكن  وال  إليمانه.  خائًنا  يعتبر  بإيمانه  يجاهر  ال  الذي  المسيحي 
الكنيسة  »ولكن  المسلم(.  عن  نقوله  عينه  )واألمر  متسامح  بأنَّه  إطالًقا 
ُيقاَد أو يجذب إليه  ر بقساوة أن ُيرغم أحد على اعتناق اإليمان أو أن  تحظِّ
ة في حقِّ أيٍّ كان كيال ُيبعد عن  أنَّها ُتطالب بشدَّ بوسائل غير مالئمة. كما 

اإليمان بمضايقات جائرة« )البند 1٣(.
    »كما ال بدَّ من نبذ احتقار األعراق األخرى، والقوميَّة المتطرفة« )البند 15(.
كرامه واحترام حريته ورأيه. حتى  فالتسامح يعني احترام اآلخر ومحبته وإ

ولو كان من غير عقيدتي وإيماني وديني ومعتقدي.
    ولكن من بين عالمات احترام اآلخر هو أن أحمل إليه أجمل ما عندي: 
الكنيسة  ُتطالب  ولهذا  الثمين.  الدفين  كنزي  وهما  ومعتقدي  إيماني 
لمؤمنيها بالحريَّة الدينيَّة الداخليَّة والخارجيَّة، كما ُتطالب لآلخرين من غير 
الدينيَّة حّق لي ولغيري، وتعنى  الدينيَّة. فالحريَّة  بالحريَّة  الدين المسيحي 
الحريَّة باعتناق دين أو رفضه أو التحوُّل عنه. وال بدَّ من التعادل والتقابل 
ب واألصوليَّة. المسيحي ُيطالب بالحريَّة  في هذا المضمار. وإال ينشأ التعصُّ

الدينيَّة الكاملة له ولغيره.
    واإلنجيل يصف لنا التعامل في هذه الظروف: »إن خطىء أخوك فعاتبه 
انفراد. فإن سمع لَك ربحت أخاك. وإن لم يسمع، فخذ  بينك وبينه على 
معك أيًضا واحًدا أو اثنين، لكي تقوم كلُّ كلمة على شهادة اثنين أو ثالثة. 

ار« )متى 18: 18-15(. فإن لم يسمع للبيعة، فليكن عندك كوثني وعشَّ
    إًذا التسامح يتعدى العبارة ذاتها. فال يعني فقط » سمح« أو »تسامح« 
تسيير  ألجل  تكتيكيَّة،  ألسباب  أو  مضض«،  على  »قبل  أو  »تغاضى«  أو 
األمور، وإنقاذ المواقف الصعبة والعويصة، وألن تواجد األديان شرَّ ال بد منه.
كيدة      كال! التسامح يبدو من كّل ما سبق أنه يستند على قناعة عميقة أ
الخيور  من  خاللها  من  يجمعنا  ما  فإنَّ  اختلفت،  وإن  أدياننا  أنَّ  على  ثابتة 
ا على بناء  الروحيَّة الدينيَّة والعقائديَّة والمجتمعيَّة، يمكنه أن يساعدنا حقًّ

حضارة إنسانيَّة رائعة هي حضارة المحبة.

3- من واقعنا
     التسامح شأنه شأن كّل الِقيم الروحيَّة اإلنسانيَّة السامية؛ إنه صعب 
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المنال والمراس. إنها فضيلة نادرة شاقة. اإلنسان معرَّض دوًما لمخالفتها 
على الصعيد الفردي والعائلي والمجتمعي والديني. هذا ما حدث في التاريخ 

الغابر وما يحدث اليوم وسيحدث غًدا أيًضا.
ر أنَّنا إذا تكلَّمنا في هذا المؤتمر كالًما جميالً      فال نغرَّن أنفسنا، وال نتصوَّ
التسامح،  عن  والروحيَّة  الدينيَّة  والشعارات  المبادئ  وأطلقنا  وشعريًّا 
اآليات  بعض  أوردنا  إذا  أنَّنا  نظّن  وال  العظمى.  الفضيلة  هذه  قنا  حقَّ أنَّنا 
القدسية من التسامح في المسيحيَّة واإلسالم، أنَّ التسامح أصبح في قلوب 
لًة. وال نظّن أنَّه إذا كان ديننا  المسيحيين والمسلمين حقيقًة حاصلًة محصَّ
كرمكم عند إله أتقاكم. وليس كّل من يقول  حنيًفا فنحن من الحنفاء. ألنَّ أ
لي يا رّب يا رّب يدخل ملكوت السموات، بل الذي يعمل إرادة أبي الذي في 
السموات. وال نظّن أنّنا إذا أوردنا أمثلة سمحاء عن التسامح لدى المسلمين 
والمسيحيين عبر التاريخ أصبح بحكم الواقع كّل المسلمين والمسيحيين 

متسامحين.
أنَّنا سنزيل  المسلمين  التسامح عند  أمثلة  أوردنا بعض  إذا  نظنََّن      وال 
المخاوف لدى المسيحيين من إنقالب ظهر المجّن لهم من قبل أقرب الناس 
في  المسلمين  إلخوتنا  صراحة  بكلِّ  وأقول  المسلمين.  إخوتهم  من  إليهم 
المؤتمر وخارجه أن عامة المسيحيين يخافون من عدم تسامح المسلمين 
وتعصبُّ فئات كثيرة منهم. ولم يخل مؤتمر من مؤتمراتنا السابقة إال وعاد 

الحديث بطريقة عفويَّة حول موضوع التسامح والتعصب.
    وال شكَّ أنَّ عاطفة التخوُّف هذه توجد لدى المسلمين تجاه المسيحيين 
والمجتمعي  واالجتماعي  الديموغرافي  الوضع  أخف ألن  بدرجة  أظن  ولكن 
كثر من قبل  ب أ يجعل المسيحي في موقف الخوف من بروز عالئم التعصُّ

المسلم.
ب اإلسالمي تجاه المسيحيين أغزر      وأقول كلمة صريحة: إنَّ سجِّل التعصُّ
ب المسيحي. وكل مسيحي تقريًبا يمكن أن يروي  مادة من سجِّل التعصُّ
ولمعتقده  ولصليبه  ولدينه  له  اإلهانة  مظاهر  روايات  من  قصًصا  أو  قصة 
كب معه في الباص  ولتقاليده من قبل جاره المسلم أو رفيق عمله أو الرا
أو السائر معه على الطريق. وال أستثني ذاتي إذ لدي أيًضا قصًصا وروايات 

كثيرة.
    علينا في هذا المؤتمر ونحن نعالج هذا الموضوع بالذات أن نقول كلمة 
صريحة واضحة شجاعة. وهذا ليس لكي ننَقم على إخوتنا ومواطني ورفقاء 
درب مسيرتنا المسيحيَّة في هذه األرض المقدَّسة منذ أربعة عشر قرنًا )منذ 
ونبّرر  لغيرنا  الحجر  لنرمَي  وليس   .. ونتقوقع. لنتشنَّج  وليس   .)1410
ب، وليس المقصود  ًبا على تعصُّ أنفسنا . 29 وليس المقصود أن نزيد تعصُّ
من ذلك أن نزيد أسباب الفرقة أو التوتر أو الشقاق بين األخوة الذين كتب 
عليهم أن يعيشوا مًعا. وإنما علينا أن نقرَّ بكّل موضوعيَّة وواقعيَّة وتواضع 
ونقد ذاتي أنَّ بيننا فوارق دينيَّة، مجتمعيَّة، حضاريَّة، تربويَّة، أخالقيَّة، أدبيَّة، 

   اإلشارة هنا إلى مؤتمرات مركز اللقاء في القدس الذي تأسس عام 198٣.
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المسبقة  واألحكام  واألهواء  المصالح  عليها  زّد  ر.  نتصوَّ مّما  كثر  أ فكريَّة، 
والتاريخ وجروحه والحروب الكثيرة...

تنا شاقة ورسالتنا صعبة ومقدار     وإنما نريد من خالل ذلك أن نرى كم مهمَّ
ًة وتسامًحا  كثر إنسانيَّ الطاقات التي علينا أن نبذلها لكي يصبح مجتمعنا أ

ومحبًة وأمًنا وسالًما.
    كما أنَّنا بدورنا نحن المسيحيين نقرُّ بأخطائنا عبر التاريخ ونفهم تخوفات 
الحروب  تاريخ  بسبب  الغرب  مسيحيي  تجاه  خاصة  المسلمين  إخوتنا 

واالستعمار واالنتداب.
والمسيحيَّة  اليهوديَّة  الثالثة  األديان  بين  القائمة  الكبرى  المشكلة      
واإلسالم، في العالم عموًما وخاصًة في بالدنا المشرقيَّة، هو كون المسيحيَّة 
حلَّت محلَّ اليهوديَّة، واإلسالم محّل المسيحيَّة. وكان التالقي التاريخي بين 
الشرق والغرب غالًبا الحرب. والمؤسف المؤسف أن المسيحيَّة واإلسالم 

لم يتقابال إال نادًرا خارج ساحة الحروب والغزوات والحمالت.
    المؤسف المؤسف أن المسيحيين والمسلمين تالقوا في ساحات الوغى 
كثر من تالقيهم على مائدة المفاوضات، وفي خلوات الحوارات  والمعارك أ

وفي أجواء المحادثات والمناقشات الهادئة األخويَّة.
    والمؤسف المؤسف في كلِّ ذلك أن السياسة واألطماع والمنافع الماديَّة 
والتجارة والمال واالبتزاز طغت على عالقاتنا مسيحيين ومسلمين. كما أنَّ 
األحكام المسبقة والخاطئة والمشوَّهة... ومحاوالت شحن النفوس واألدمغة 
وإثارة الضغائن طغت في تربيتنا وكتبنا ونشراتنا وإذاعاتنا ووسائل إعالمنا 

على مشاعر التسامح واألخوَّة الصادقة والصراحة واالحترام المتبادل.
أساس  ال  الديني  ب  التعصُّ برويات  يسمى  ما  كثر  أ أنَّ  العلم  مع  هذا      
كثر أبطالها هم من غير المتديِّنين المسلمين وغير المتعلِّقين  للدين فيها، وأ
بالحري  هي  الديني  ب  التعصُّ روايات  تكون  من  وكثيًرا  الدين...  بأهداب 
روايات استغالل للدين، لالبتزاز واإلذالل وأخذ الثأر وتحصيل منفعة ماديَّة... 
ب )بالمعنى لهذه الكلمة( عن  وفي رأيي قلَّ ونََدَر جًدا أن تروى رواية تعصُّ
وليست  آفة مجتمعيَّة  ب  التعصُّ أنَّ  رأيي  وعلى  حًقا.  ومتديِّن  رجل مسلم 
ى بالثورات الدينيَّة هي ثورات عصبيَّة  كثر ما يسمَّ آفة دينيَّة. ال بل أؤكد أن أ
قبليَّة اجتماعيَّة وسياسيَّة، اقتصاديَّة، قوميَّة، والدين منها براء كبراءة الذئب 

من دم يوسف.
    ال بل اؤكد دون وجلذ أن هذه الثورات العصبيَّة وما يسّمى بالثورات الدينيَّة 
المسلم  بين  تحدث  ولكنها  والمسيحي،  المسلم  بين  فقط  ليس  تحدث 
والهندوسي،  المسلم  بين  والمسيحي... كما تحدث  والمسيحي  والمسلم 

والهندوسي والهندوسي، والمسلم واليهودي، واليهودي واليهودي...
وعندما تخلو ساحة المجتمع من فوارق دينيَّة، تحّل مكانها فوارق اجتماعيَّة 

ب. واعتبارات قوميَّة، وأسباب أخرى تذكي التعصُّ
    األمثلة كثيرة في التاريخ القديم والحديث:

   اإلشارة هنا إلى مؤتمرات مركز اللقاء في القدس الذي تأسس عام 198٣.
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1- قايين وهابيل: أخوان: وصل البغض بقايين إلى قتل هابيل.
المسيحيين  من  ألف   25 الدروز  فيها  قتل  حيث  لبنان  في   1860 ثورة   -2
الدين،  ليس  المجزرة  هذه  سبب  أن  التاريخ  أظهر  لماذا؟  موارنة.  كثرهم  أ

ولكن الصراع بين اإلنكليز والفرنسيين على النفوذ في المنطقة.
٣- حرب لبنان الحاليَّة منذ 1975: ظاهرها حرب دينيَّة، وفي الواقع هي براء 

من الدين، بالرغم من وجود بعض عناصر دينيَّة فيها.
رت مناطق بأسرها.  4- الحرب ضد بدعة الكتار في جنوب فرنسا، حيث دمَّ

أسبابها لم تكن دينيَّة.
5- حرب الثالثين سنة في أوروبا بين مختلف الفئات المسيحيَّة في أوروبا.

6- حروب الفرنجة، أو ما يسّمى بالحروب الصليبيَّة. في الواقع هي حروب 
كثر مّما هي حروب باسم الصليب. الفرنجة ضد العرب، أ

7- وفي سفر أعمال الرسل ثار الوثن في مدينة أفسس ضد تعاليم بولس 
بولس  بشارة  بسبب  ألنَّهم  ذلك  المسيح.  بالسيِّد  رهم  بشَّ الذي  الرسول 

فقدوا موارد رزقهم من صنع تماثيل اآللهة ارتاميس )أعمال 19: 40-2٣(.

التربية على التسامح
التسامح  الدينيَّة واالجتماعيَّة والمدرسيَّة على  التربية  أهميَّة       من هنا 
متديًنا،  تكون  ال  ربما  المستويات.  كلذ  على  واإلنساني  واالجتماعي  الديني 
قرآنيَّة  أو  إنجيليَّة  آياٍت  بدون  ربما  التسامح  على  ابنَك  ربيَت  إذا  ولكنَك 
وأرشدته قائالً: المسلم أخوك، المسيحي أخوك، فيسود السالم بين أوالد 
تخالط  ال  وسخ،  المسلم  وسخ،  المسيحي  له:  قلت  إذا  وبالعكس  الحارة. 
المسلم، أو ال تخالط المسيحي... تنشبُّ الحرُب وتقوم الفتنة بين أوالد الحي 
الواحد، وتنشبُّ نار الفتنة من الحي إلى المدينة كلَّها ال بل إلى الوطن بأسره.
ب      إنَّ التربية على التسامح هي العامل األكبر واألهم لتالقي أخطار التعصُّ
المدرسيَّة  التربية  أغفلْت  وإذا  البغيضة.  المتطرفة  والقبليَّة  والعصبيَّة 
ب بغيض.  ة... فيصبح المجتمع بؤرة تعصُّ والبيتيَّة واالجتماعيَّة والمجتمعيَّ
وإذ ذاك يكفي هتاف ديني بسيط حتى تلتهب المشاعر وتثور الثورة وتعلن 

الحرب، ويعمُّ الدمار... وهذا ما يحدث غالًبا...
على  تقوم  فضيلة  يكون  أن  يمكن  ال  التسامح  أن  اعتقادي  وإن  هذا      
واحتمال  النظر  وغض  والتعالي  الغطرسة  أو  والتحنُّن  والتنازل  ف  التعطُّ
القريب واحترام مشاعره. وإذا بقي التسامح فضيلة منفعلة، وليس فاعلة، 
أن  إلى  اإلشارة  يجب  كما  أفضل.  مجتمع  لبناء  كافية  تكون  فلن  إيجابيَّة، 
الكالم عن التسامح يجب أن يفهم ليس فقط بالنسبة لعالقة األديان فيما 
بينها، وبالذات هنا مثالً عالقة المسيحيين بالمسلمين... أو باليهود، بل أن 
التسامح فضيلة نحتاج إليها في كلِّ مجتمع بين المسيحيين والمسلمين 
السنَّة  بين  بينهم:  فيما  المسيحيين  وبين  بينهم،  فيما  المسلمين  وبين 
الطوائف  وبين  والشيعة...  السنَّة  من  مختلفة  الفئات  وبين  والشيعة... 
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السياسيَّة على  الفئات  وبين  الواحدة.  الطائفة  أبناء  بين  المسيحيَّة وحتى 
القديمة  األجيال  وبين  المجتمعية...  الفئات  وبين  السياسي  المستوى 
والجديدة الطالعة... وبين أفراد األسرة الواحدة. وهذا يعني أن السير في خط 
التسامح الذي تأمر به المسيحيَّة ويأمر به اإلسالم، هو طريق المستقبل، 
والطريق الوحيد ويبقى الطريق الوحيد بالرغم من كلِّ التصعيدات الطائفيَّة 
ار  التي يمكن أن يشهدها سواء بسواء العالم المسيحي واإلسالمي. إنَّ تيَّ
كيًدا للبشريَّة جمعاء  ب واألصوليَّة يخبئ خطًرا دفيًنا أ عدم التسامح والتعصُّ
ولألجيال كلّها ولكّل شرائح المجتمع، وذلك ألنَّه ال يستند على الدين. ولو 

استند على الدين لقوَّمه الدين. وقارعناه بآيات الكتب المقدَّسة.
المقدَّسة،  الكتب  في  تعالى  بكالم هللا  التسامح من جهة  ربطُت  ولهذا      
والحريَّة  واالحترام  والحوار  المحبة  بِقَيم  التسامح  فضيلة  ربطت  ولكني 

الدينيَّة والمجتعيَّة والفكريَّة واإلنسانيَّة.
    فال يكفي أن نكون متسامحين، مسلمين ومسيحيين ويهوًدا في هذه 
البالد، من منطلٍق عاطفي سطحي عابر. بل ال بد أن تنمو قناعاتنا ويتطوَّر 
فينا وعي وجودي عميق، بأنَّنا أبناء هللا الواحد، وعلينا كبشر ُوِجدوا تحت 
السماء الواحدة وعلى هذه األرض المقدَّسة الواحدة منذ آالف السنين، أن 

نعيش مًعا ما شاء هللا.
     وهذا ينطبق علينا خاصًة نحن مسيحيين ومسلمي هذه الديار المقدَّسة 
فلسطين. وأقول هذه الكلمة إلى إخوتي المسيحيين: إنَّنا مسيحيون في هذه 
األرض، ولهذه األرض المقدَّسة. إنَّنا مسيحيون ألجل إخوتنا المسلمين هنا 
وفي العالم العربي عموًما. وقد أطلق علينا لقب »كنيسة العرب« )كما ورد 
في عنوان كتاب األب كوربون في لبنان(. إنَّ عالقتنا خاصة مميَّزة، وجوديَّة 
مع اإلسالم والمسلمين، من منطلق عروبتنا وفلسطيننا، نحن مسيحيون 
السيِّد  قال  وكما  فريد.  بطابع  يطبع مسيحيتنا  وهذا  وللمسلمين.  للعرب 
المسيح عن المؤمنين: »ألجلهم أقدِّس ذاتي«. نحن المسيحيين نقول نحن 
ا  ا إسالميًّ موجودون هنا ألجل اإلسالم والمسلمين، لنكون حضوًرا مسيحيًّ
ا. هذا هو سبيلنا في فضيلة التسامح، وفي التربية، على كلِّ المستويات،  عربيًّ

وهذا هو معنى وجودنا وهذا هو حاضرنا ومستقبلنا.
    وأسمح لذاتي أن أقول كلمة إلخوتي المسلمين: إنَّنا ننتظر منهم المثل، 
بيانًا يشرح  بالدنا،  لو يصدر مسلموا  ويا حبذا  وفرادتنا.  بوجودنا  يقبلوا  أن 
معنى العالقات مع المسيحيين وعمق االنتماء المتبادل والتالحم الوطني 
والقومي والديني واإلنساني. ويا حبذا لو يصير هذا األمر أيًضا على مستوى 
العالم العربي بحيث يصدر بيان أو دستور بشأن مفهوم الحريَّة الدينيَّة تجاه 
المسيحيين. إنَّنا بحاجة ماسة إلى هذا اإلعالن أو الدستور الذي يستند على 
الحنيفة  التليدة  والمسلمين  اإلسالم  وتقاليد  السنَّة  وعلى  الكريم  القرآن 
وربما  المدرسيَّة وسواها.  التربويَّة  الكتب  في  اإلعالن  ويدرج هذا  السمحة. 
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أرضنا،  بها  تمرُّ  التي  الحاليَّة  الظروف  في  األمر  هذا  إلى  أمّس  بحاجة  نحن 
أبناء  كلُّنا  أنَّنا  فيها  نشعر  أن  نريد  فلسطينيَّة  دولة  لمستقبل  واستعداًدا 
ومواطنون متساوون متحابون متضامنون، قلًبا واحًدا ويًدا واحدًة وضميًرا 

واحًدا في الوطن الواحد.
    أجل هذا هو مصيرنا وهذه هي قوتنا، وهذه هي خالصة كتبنا السماويَّة 
وحضارتنا وتراثنا المشترك أن نعمل مًعا في المجتمع الواحد والوطن الواحد 
مستقبل  ألجل  والمحبة،  واالحترام  بالحوار  الواحد،  والحيذ  الواحد  والبلد 
واحد، أفضل، وألجل بناء حضارة واحدة مشتركة بيننا، هي حضارة المحبة 

في هذه األرض المقدَّسة.
وهللا من وراء القصــد.
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  لقطات من اإلنجيل 
    وسط ما يجيش به عالمنا القريب والبعيد بكّل أنواع العنف، نرى ذواتنا 
ا...  داخليًّ مجرَّحين  عاجزين،  ذواتنا  ونرى  وتردُّد...  وتخوُّف  يأس  دوَّامة  في 
نا إلى لقاء مع شخص ُمحّب ُمخلص، يزيح كابوس البغض  وبنا حاجة تشدُّ
والحقد والدماء والتقتيل والحرب... هذا الكابوس الذي هو من أبرز أسباب 

فتور اإليمان وفقدانه في العالم.
    ولذا نريد في رياضتنا واليوم بالذات أن نغوص في بعض صفحات من 
اإلنجيل، نستجلي وجه المسيح المحّب وتعاليمه عن المحّبة ودعوته إليها.

تعليًما  ويحمل  شامل  فهو  لذا  مثالً.  إالّ  ليس  إنّه  الصالح:  -السامري 
ا، تتخّطى العقبات  ينطبق على كلِّ إنسان في كّل عصر المحّبة ال تعرف حدًّ
ة... مهما كثرت: الجنس، العرق، الدم، اللحم، القرابة، الدين، المعتقد، العقليَّ

-حّبة الحنطة: إن لم تمت بقيت وحدها وإن ماتت أتت بثمرٍ كثيرٍ. المزارع 
يحبُّ الحّبة، ومع ذلك ال يحتفظ بها في أهرائه بل يعمل على موتها ودفنها 
المحّبة: من أحبَّها يهلكها ومن  في باطن األرض... وهذا ما قاله يسوع عن 

أهلك نفسه يخلِّصها...
-المسيح يفتُِّش عن اإلنسان: عن زكا، المخلّع، األعمى، السامريَّة، وابن    

أرملة نائيم )ومثل الخروف الضاّل(...
    المحّبة هي دوًما بادئة، صاحبة المبادرة األولى... ليس أنَّنا نحن أحببنا هللا 

بل هو من أحبَّنا.
    من شروط المحّبة أن تكون مّجانّية، سبَّاقة ومجرَّدة... إذا كنتم تحبُّون 

الذين يحبُّونكم فأيُّ أجرٍ لكم؟
    إذا فقدت محبَّة يسوع ومحبَّة اإلنجيل فراَدتها... فال ضرورة للكالم عنها...
الصالة عند المسيح عالمة محبَّة كبرى: إنَّه يتحنَّن على الجمع بعد ساعات 
لقاء مع هللا.  دوًما  هو  الناس  مع  الحّبي  لقاؤه  والخلوة...  والتأّمل  الصالة 
اليوم في الالهوت األفقي والعامودي... والهوت  المسيح يتخّطى مشاكلنا 

هللا أو الالهوت الذي يريد أن يتحوَّل إلى ناسوت.
    يا أبِت، مجِّد اسمك... وإنَّما قلت هذا من أجل الشعب الحاضر... ليس 

من أجلي بل من أجلكم كان هذا الصوت... 
الحّب األعظم: العطاء األعظم: ما من حبٍّ أعظم من هذا، ِمن أن يبذل 
هي  المحبَّة  ذاته.  بل  شيًئا...  يبذل  ليس  أحبَّائه...  عن  نفسه  اإلنسان 
النتائج  المحبَّة:  ة  العطاء والبذل تنتهي مهمَّ عطاء ولكن دون مقابل: بعد 
هي  المحبَّة  في  الكبرى  ة  المهمَّ المحبَّة.  اهتمامات  من  ليس  والحصاد... 

العطاء والبذل.
كيف ستكون نتيجة عطائي، إلى ما ستصل وستوصل!... هذا بحث آخر...

ابنه  بذل  إنَّه  حّتى  العالم  هللا  أحبَّ  هكذا  الكبرى:  المحبَّة  عالمة  د  التجسُّ
الوحيد... وأرسل ابنه الوحيد... لكي تكون لكلِّ من يؤمن به الحياة...

المحّبة6٣0
تأّمل في المحّبة، هذا البحر الزاخر، أال وهو بحر هللا: هللا محّبة.

٣0 – رياضة روحيَّة، أُلقيت في الناصرة سنة 1976.
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في  خيمته  نصب  ساكنهم،  مثلهم،  وصار  د  فتجسَّ الناس  هللا  أحبَّ 
وسطهم، قاسمهم حياتهم... ملكوت هللا في داخلكم...

الخلــــــــق = محّبة
ـد = محّبة التجسُّ

، ومن ُيِحبُّ )الدينونة  الخالص = محّبة: يَخُلص من يترك ذاته، ُيَحبُّ
األخيرة قوامها المحّبة(.

د أن يَُشدَّ عالقة هللا مع الناس. وصل المسيح  أراد المسيح بالتجسُّ
د إلى حياة كّل إنسان.  بالتجسُّ

من القرار المجمعي: الكنيسة في عالم اليوم )أنظر البند 1، 2، 
3 و4(

    األقكار من هذه المقاطع:
- أفراح البشر، اهتماماتهم... هي أيًضا لتالميذ المسيح...

- االنفتاح على الجميع.
- االنفتاح على كلِّ شيء.

- تسليط ضوء اإلنجيل والمسيح على كلِّ شيء...
- الحضور إلى عالم اليوم...

توجيهات عملّية
وتحليل ومنطق وعقيدة  وإيمان  فكر  )وليس فقط  1- محّبة قلب 

ة. وفلسفة( للمسيح ولإلنسان وللرعيَّ
    هذا ما عبَّر عنه المسيح: أتيُت ألُلقي على األرض ناًرا وال أريد إالّ 

اضطرامها... اشتهيت شهوة... ال أدعوكم عبيًدا... دَعْوتكم أحّبائي...
س...  في حبِّنا مثل كهنة ورهبان ورعاة ينقص مراًرا هذا الحّب المتحمِّ
الجنوني... خطرٌ أن نبرد مع الوقت نتحوَّل إلى موّظفين، إلى طقوس، إلى 
معامالت، شكلّيات، قانون... الكاهن ُمعرَّض لقساوة القلب، لمرض     

النشاف الروحي واإلنساني والعاطفي...
    من هنا أيًضا، ضرورة الصبر مع الرعيَّة: المحّبة، يقول بولس الرسول، 

تصبر على كلِّ شيئ.
الصبر مع المرضى، المتألّمين، الناقمين، المنتقدين والذين ال يعجبهم 
إّن  الشباب...  الفئات خاّصة  المتشكِّكين، ومع مختلف  العجب، مع 
رسالتنا فائقة الطبيعة، روحانيَّة، صعبة، مربوطة بأمور صعبة: اإليمان، 
دة... لذا علينا أن نلجأ  األسرار غير المرئّيات... إّن مهّمتنا صعبة ومعقَّ
ال  فنحن  القدس.  الروح  فعل  تأثير  تحت  بالصبر  العاملة  المحبَّة  إلى 
إلى  نحملها  المسيح  رسالة  رسالتنا هي  بل  بإنجيلنا.  أو  بذواتنا  نكرز 

اآلخرين )صبر المسيح مع تالميذه(.
    لذا نفهم ضرورة المحّبة الكبرى في قلوبنا، محّبة وجنون: من يتشكّك 
وال أتشكّك أنا... من يتألّم وال أتاّلّم أنا... ال نيأس من المسيح وال من 

ذواتنا وال من رعّيتنا وال من محّبتنا...
    محّبة القلب هي محّبة الصالة التي فيها نستعرض أمام الرب كّل 
حاجات شعبنا، مجتمعنا ورعّيتنا... ساعة الليترجيا هي أهّم ساعات 
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اللقاء مع شعبنا وأقوى ساعات المحّبة... 
    المحّبة العاطفّية الشابة، هي وحدها خالّقة وتحملنا الى عمٍل جادٍّ ومتفائٍل 

في خدمتنا...

2- المحّبة التزام 
بقضايا  التزام  فيه من  ذكرنا  ما  بكلِّ  اإلنجيل  عنها  عبَّر  المسيح      محّبة 

اإلنسان والتفتيش عنه... 
كتشاف  كتشافاً لجوهر رسالتنا التي هي رسالة المسيح وا     المحّبة تعني ا
لملزمات هذه الرسالة في خدمة الشعب. ومن هذا االكتشاف ينجم اإللتزام...
وانكبابنا  وبالدنا  وأبرشّيتنا  وكنيستنا  رعّيتنا  بمشاكل  اهتماًما  يعني  وهذا 

عليها.
والتعليم  المدرسة  مشاكل  منها  منَّا،  أحٍد  على  بخافية  ليست  وهي     
الشبابي والراشدين والهجرة واإلحتالل وتأئير اليهوديَّة واإلسالم على شبابنا 
اإليمان  الكهنوتيَّة والرهبانيَّة، تنمية  الدعوات  الشباب،  ومسيحّيتنا عموًما، 
ة... العمل الوحدوي  في مختلف فئات الشعب، القضايا الراعويَّة والطقسيَّ

المسكوني مع باقي الطوائف المتواجدة في الرعيَّة...
ا مرهًفا ومحّبًة شاملًة      إنَّ هذه األمور كلّها تتطلّب مّنا سهًرا دائًما وحسًّ
اهتماٍم محدوٍد، في عمٍل  في  الراعي  يغرق  أن  يجوز  واسًعا... فال  واهتماًما 
ٍن، في فئة من الرعيَّة، وال حّتى في رعّيته وال حّتى في طائفته وال حّتى في  ُمعيَّ
المسيحّيين فقط من أبناء رعّيته وال حّتى في رعّيته وحدها... هذا هو األفق 
وعلى  مجتمعي،  بيئي،  محلّي،  راعوي،  التزام  إنّه  الكاهن:  إللتزام  الواسع 

مختلف األصعدة الروحيَّة واإلجتماعيَّة والسياسيَّة واإلنسانيَّة عموًما.
    وهذا ما نعبِّر عنه بحضورنا إلى المجتمع: هذا يعني العين المفتوحة، األذن 
الصاغية، الَيد الممدودة، الحّس المرهف، القلب الساهر والفكر المنفتح... 
ا، وهو عمل كّل الحياة، ويتطلّب مع المحّبة  هذا األمر على أهمّيته صعٌب جدًّ

د الدائم... الخبرة والفطنة والتجدُّ

3- المحّبة المتضامنة
ة.     المؤمن مدعو انطالقاً من عماده إلى حياة ضمن الجماعة المسيحيَّ

قائد  هو  بل  ال  الجماعة.  حياة  إلى  أعمق  دعوة  مدعوٌّ  )والراهب(  الكاهن 
الجماعة الكنسيَّة المؤمنة بفعل سّر الكهنوت. الكاهن ما عاد فرًدا، بل إنّه 
كثر من أيٍّ كان في الجماعة، كما رأينا سابًقا ولكّنه بنوٍع خاّص في الجماعة  أ

الكنسيَّة اإلكليركيَّة. 
    قوام هذه الجماعة المحبَّة العاملة لخير األفراد وجماعة المؤمنين. وهذا 

ل العالقات الوديَّة بين الكهنة واألسقف وفيما بينهم. ُيجمِّ
الكهنة  »حياة  حول  قراره  في  الصالت  هذه  الفاتيكاني  المجمع  وصف  قد 

وخدمتهم الراعويَّة«.
    إنَّ هذه المحبَّة المتضامنة هي أيضاَ َمثل رائع نعطيه لشعبنا، بحيث أنَّ 
محّبتنا لآلخر وشعبنا يجب أن تعكس هذه المحبَّة التي تجمع الكهنة فيما 
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بينهم ونحو أسقفهم. وكالنا بحاجة إلى محبَّة، التفاتة، عاطفة، تقدير، كلمة، 
واإللتفاف  المحبَّة  إلى  فأكثر  كثر  أ بحاجة  مسؤول  وكّل  واألسقف  مدح... 

والتعاون والتفّهم.
    من صفات هذه المحبَّة اإلحترام لشخصيَّة اآلخر وفرادته وحياته الشخصيَّة 

وهويّته...
    هذا ال يعني أّن كّل ذلك يصير دون صعوبة ومشاكل. وهذا ال يعني أنَّنا 
نجهل العقبات الكثيرة التي تقوم في سبيل هذه المحبَّة نحو زمالئنا الكهنة، 

نحو األسقف ونحو الرعيَّة.
م، العنف، اإلستغالل،      هناك عقبات كثيرة منها نكران الجميل، عدم التفهُّ
ة... وكلُّ هذه تعوِّق طريق المحبَّة وتقيم  فقدان الثقة، اللسان النّمام واألنانيَّ
لكي  القّوة  فيها  اإلنجيل  في  نستجليها  التي  المحبَّة  لكّن  وحواجز...  حواجز 
نتخّطى هذه العقبات. وإنَّ المسيح إذ أوصانا بمحّبة األعداء فقد دلّنا على 
طريٍق شاٍق هو الُممّيز للمحبَّة المسيحيَّة. لقد دلّنا على أصعب طريق، معه 

تزول أو تَصغر باقي الصعوبات األقّل حجًما.                            

محّبة يسوع
    إّن المحبَّة التي نحن بصددها ليست فقط محبَّة موافقة لتعاليم السيِّد 
تكون  أن  فبل  بشخصّية  اقتداء  إنَّها  بالذات،  المسيح  محبَّة  إنَّها  المسيح. 
المسيحي  الُمفاضة في نفس  اإللهيَّة  بتعاليمه. هي مفعول األسرار  اقتداء 

والكاهن تحت تأثير الروح القدس. وهذا ما يعطيها ضمانة سريَّة روحيَّة.
    إنَّ ما تصبو إليه المحبَّة إذ ذاك هو لقاء مغ المسيح ومع اآلخر في شخص 
المسيح: من َقبلكم فقد َقبلني. من قبلني فقد َقبل الذي أرسلني. وأيضاً 

كلُّ ما فعلتموه بأحِد إخوتي الصغار فبي فعلتموه...
إنَّ المحبَّة تأخذ قوَّتها وعمقها وعلوَّها وطولها وعرضها وكّل أبعادها من سّر 

المسيح الذي يصبح سّر الكاهن المؤمن الساعي إلى كمال المحبَّة.
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هل يمكن أن يكون الفرح موضوع عظة؟
   إنّه بالحريّ تأّمل حول الفرح الذي نحن بأشدِّ الحاجة إليه.

هل من دواعي فرح؟
كثر بكثير...     وربما دواعي الحزن واأللم أ

    الوضع الحالي في بلدنا لبنان وفي البالد العربيَّة، في الكنيسة، وفي العالم... 
وفي أعماق ذواتنا... كّل هذا ال يترك مجااًل للكالم عن الفرح.

بالضجر  الشعور  هناك  والطمأنينة؛  والمال  الّلذة  ومالذ  أفراح  فهناك      
والحزن والسويداء... والتخوُّف من الحاضر والمستقبل، مستقبل الكنيسة 

والبالد...
والطبيعة  والحّب  والوجود  الحياة  فرح  ا:  جدًّ إلينا  قريب  فالفرح  ذلك  ومع 

والصداقة والعمل والنجاح والحياة المشتركة في المجتمع...
    يصعب تحديد الفرح، ولكن يسهل الشعور به ووصف عوامل الشعور 
في  واألقارب  األصدقاء  مع  اآلخر،  مع  العالم،  مع  الطبيعة،  مع  باإلنسجام 
كثر غبطة من األخذ(  العمل... الطاقة على المشاركة مع اآلخر... العطاء )أ

التضحية، التحقيقات...
    سنقتصر في حديثنا على نقطتين: الفرح في اإلنجيل والفرح في الليترجيا 

)هما أساس الفرح في الدعوة المسيحيَّة والرهبانيَّة والكهنوتيَّة(.

الفرح في اإلنجيل
روحي  وتبتهج  الرب  نفسي  م  »تعظِّ بالمسيح:  البشارة  لدى  الفرح   -

بالله مخلصي« وبميالده » أبّشركم بفرٍح عظيم«.
- الفرح ُيعطى للناس لدى لقائه: الرعاة، المجوس وسمعان الشيخ.               
يبدو  لمن  الفرح  بشرى  إنَّها  التطويبات:  بفرح  تبدأ  يسوع  بشرى   -
أنَّهم أقّل الناس استعداًدا للفرح والذين ليس عندهم أسباب الفرح ولكن 

بالعكس: الفقر، الدموع، الجوع، العطش، اإلضطهادات...
ا كبير ورائع في اإلنجيل: - فرح المسيح شخصيًّ

ل الطيور وزنابق     لقد َرَشف من كلِّ أفراح األرض اإلنسانيَّة السامية: يتأمَّ
الحقل... يصف فرح الزارع والحاصد. فرح واجد الكنز. فرح الراعي الذي وجد 
ين إلى العرس  خروفه الضاّل. فرح المرأة التي وجدت درهمها. فرح المدعوِّ

الفرح ٣1 7

٣1 - عظة ألقيت أثناء رياضة روحّية في الناصرة سنة 1976
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والوليمة، وفرح األب الذي يستقبل ابنه الشاطر والمرأة حين تلد...
    كلُّ هذه األفراح هي أفراح الملكوت في نظر يسوع وأفراح قبوله وتحقيقه 

في المجتمع...
    يفرح إلقبال األوالد إليه والشاب الغنّي... يفرح مع مريم ومرتا.

يفرح لفرح اآلخرين، خاّصًة المرضى والمتألّمين والخطأة... يفرح ألنَّ ملكوت 
هللّا ُيعرف وُيكشف.

    هو نفسه أتى بشرى صالحة: »روح الربِّ عليَّ ألبّشر المساكين: وأنادي 
للمأسورين بالتخلية...« )لوقا 4(.

    المسيح يفجِّر الفرح عند الشعب، يخبره بالخير والعجائب واألشفية... إنَّه 
موزِّع الخير والفرح...

فرح المسيح ُقبيل أآلمه )يوحنا 15(.
كمال رسالة اآلب  كمال مشيئة اآلب، تصميمه على العالم، فرح إ     إنَّه فرح إ

عبر كأس اآللم والصلب والموت وفرح القيامة العارم.
األلم  مع  الحقيقة،  مع  عالقة  دون  ا،  خياليًّ فرًحا  المسيح  فرح  وليس      
والواقع وحّتى الموت. إنَّ فرح المسيح هو في عالقة مع كلِّ إنسان وواقعه 
وأالمه وشكوكه ومخاوفه... ليس فرح ساكن قصر العاج أو فرح إنسان غير 
مهتّم، أعمى على واقٍع وأصّم تجاه األصوات وبال شعور أمام ألم اإلنسان... 

سبب فرح المسيح 
    يشرح المسيح سبب فرحه، كما نرى ذلك، خاصًة في إنجيل يوحّنا: إنَّ 
تعني  التي  الوثيقة  العالقات  هذه  باآلب.  االبن  عالقات  في  يكمن  السبب 
إلى  المهد  من  تصميمه  أيًضا  هو  الذي  اآلب  تصميم  بكلِّ  المسيح  قبول 

اللّحد.
» إنَّه محبوب اآلب في العماد«

» اآلب يعرفني وأنا أعرف اآلب«
» كلُّ ما لي هو لك وكلُّ ما لك هو لي«

» أنا في اآلب واآلب فيَّ«
» إنَّني أحبُّ أبي وأعمل إرادته في كلِّ حين«

م عمله« م مشيئة اآلب الذي أرسلني وأتمِّ » طعامي أن أتمِّ
» إنَّك أحببتني قبل إنشاء العالم«

» فرح بسوع بأن ينصرف إلى اآلب ويرسل الروح القدس«
» لقد عرَّفتهم  باسمك وسأعرِّفهم أيًضا لكي تكون فيهم المحبَّة التي بها 

كون فيهم« أحببتني وأ
    إّن هذا الفرح هو باختصار فرح يسوع بأن يحقِّق إتيان الملكوت. ملكوت 
إلتيان  المخاض  واآلم  صعوبات  بكلِّ  يمرُّ  فرٌح  فهو  لذا  البشر.  إلى  بشراه 

الملكوت وميالده على األرض وبين الناس.
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ته في فرحة القيامة: بعد ثالثة أيّام أقوم... هذا الفرح هو      يجد هذا الفرح قمَّ
فرح الشركة والوحدة مع اآلب.

الفرح في الليترجيا
     الليترجيا هي في طبيعتها احتفال، واحتفال فرح. هذا ما نرى وصفه في 
أعمال الرسل، بحيث أنَّ هذا الفرح ُيميِّز وجه الكنيسة في مهدها )أعمال 2: 
42-47(. من مظاهر هذا الفرح ودواعيه: الترانيم المشاركة فيها، اللقاء بين 

المؤمنين...
ق في صلواتنا  سأعرض بعض أمثلة عن هذا الفرح؛ وهذا يساعدنا على التعمُّ
الشرقيَّة،  وروحانّيتنا  الروحانيَّة  لحياتنا  وينبوع  ُمعين  هي  التي  الطقسيَّة، 

قها ونعيشها. التي من الضروري أن نكتشفها ونعمِّ

صالة السحر
    فيها دعوات متكرِّرة إلى الفرح، بحيث ُيخلق جّو مؤاٍت للصالة:

- المجد لله في العلى ... المسرَّة... يا رّب افتح...
- المزامير الستَّة )مزامير التوبة( دعوة إلى الفرح.

- الربُّ هو هللا: صرخة فرح.
- الثالوثيَّات )أيّام الصوم( دعوة للمشاركة مع فرح المالئكة في اإلنشاد...

د والخالص:  - تعظيمة العذراء: فرح مريم وفرحتنا بأن نشترك في سرِّ التجسُّ
د  كّل يوم هو دعوة لنا إلى هذا الفرح الذي هو فرح الدخول في سرِّ التجسُّ

والفداء، وفرح المشاركة فيه وتحقيقه في النهار الجديد...
الفرح  تشاركنا  لكي  الخالئق  ندعو  وإليه  فرح،  نشيد  الباكريَّة:  مزامير   -

واألنشودة.
األولى  الساعة  مع  يشكِّل   ،89 المزمور  من  مختارات  وهو  األبوستيخون   -
مدخاًل رائًعا للنهار الجديد ويحتوي على تحريضات وصلوات يمكن أن نقول 

أنَّها مستقاة من أروع  معلومات وتوجيهات علم النفس.

الساعات
    إنَّها خاّصًة في مزاميرها وأدعّيتها... بذار فرح على مدى ساعات النهار... 

الغروب
    إنَّها صالة عودة تأمليَّة، فرحة على النهار المنصرم. المزمور اإلفتتاحي 10٣، 

هو أنشودة الخليقة الرائعة. النشيد: أيّها النور البهّي.
العذراء صباًحا وسمعان مساًء(: قبول  )نشيد      ونشيد سمعان خاّصًة 
الخالص... تحقيقه في النهار المنصرم، استعداد فرح للقاء الرب )يذكرنا هذا 

النشيد بعيد اللقاء 2 شباط(.
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األكاثستوس 
د والتأليه.     إنَّه النشيد الشرقي الرائع: إنَّه مهرجان فرح موضوعه التجسُّ

مريم سبب وعلّة الفرح )األودية السادسة(. إنّها تمألنا فرًحا، وتقطر خمرة 
ُتفرح النفوس. والدعوة إلى الرقص )األودية التاسعة(.

    هذه األبيات هي دعوة فرح: إفرحي يا من بها يشرق الفرح، يا منقذة حّواء 
ويوّحدهما...)7(،  واألرض  السماء  يشمل  الفرح  هذا  إنَّ  الدموع...)1(،  من 
إنَّ مريم هي سرور األجيال...)9(، إنَّها كأس مزج فيها السرور...)21( وهي 

وليمة فرح...

البارالكيسي 
    هذا النشيد الذي نستقبل فيهه عيد رقاد العذراء...

والغمة  والحزن  األلم  من  المصلَّية  النفس  ُيخرج  الفرح،  إلى  دعوة  إنَّه     
الضاغطة على اإلنسان. 

الميالد
    نشيد فرح للمسيح المولود.

الفصح
    هو قّمة الفرح المسيحي.

جديدة  وحياة  ميالد  فرحة  كبرى:  لفرحة  نشيدان  هما  والفصح  الميالد     
)طفل جديد( وفرحة قيامة جديدة )هي أيًضا والدة(.

الليترجيا اإللهّية )القّداس( 
د... - األنديفونا الثالثة: دعوة فرح مع المخلّص المتجسِّ

- دعوة إلى الفرح في نشيد الشروبيكون...
- الصالة السريَّة فبل البركة الختاميَّة: امأل قلوبنا فرًحا وسروًرا. 

- وكذلك في ليترجيا باسيليوس إنَّه الفرح العظيم، إنَّنا اشتركنا ونشترك في 
التدبير الخالصي، على قدر طاقتنا... )هذه الصالة من  اليوميَّة بسّر  الحياة 
الليترجيا معجزة فرح. فهي مؤلّفة  تبدو  الطقسيَّة(. وهكذا  أجمل صلواتنا 

من عناصر فرحة: 
* إنَّها مدعاة ومكانة اتّحاد مع المسيح ولقاء مع الّرب: الفرح.

* إنَّها شعور باألمان مع الرب. 
* إنَّها مشاركة بالخالص مع المسيح.

* إنَّها مشاركة بالتدبير الخالصي. 
* إنَّها مشاركة مع الجماعة بالفرح، وهي لحظات من حياة الملكوت.                         
العالم  حياة  في  الكاملة  للمشاركة  يهّيئنا  حياتنا،  ُينير  فرح  ينبوع  إنَّها   *

وخالص البشريَّة...
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وهنا نصل الى خالصة حديثنا عن الفرح:
    إنَّ هذه الخالصات البسيطة تفتح أمامنا آفاقاَ واسعة وُتسهم في تأسيس 

حياتنا الروحيَّة المسيحيَّة والكهنوتيَّة والرهبانيَّة على أُسس ثابتة.
1- الفرح في اإلنجيل وفي الليترجيا ينبثق من نظرة هللا وإلى اإلنسان. الفرح 
مرتبط دائًما بالنظرة إلى الحياة، وتختلف النظرة إذا أضفنا إليها نظرة هللا أو 
بنظرة  الحقيقيَّة تستنير  الفرح وبواعثه  لذا فإنَّ مبادىء  أقصينا هللا عنها. 

هللا على الكون.
2- إّن هذه البواعث بسيطة ولكّنها أساسيَّة: لقد أحبَّ هللا العالم حّتى أنَّه 
د... وهذا الفرح هو إذاَ مشاركة  بذل ابنه الوحيد... أحبَّ فخلق... وأحبَّ فتجسَّ

اآلخر...
د  للتجسُّ خاتمة  أعطي  الروح  إنَّ  القدس:  الروح  عطيَّة  هو  الفرح  هذا   -٣

والفداء، وهكذا الفرح هو عطيَّة الروح، فيتحوَّل الفرح إلى فداء وخالص.
إلهيَّة وإنسانيَّة مع العالم، وهو صبو  4- وهكذا يصبح الفرح نتيجة شركة 
إلى مشاركة أعمق. الفرح الحقيقي عطاء، مشاركة، وهو بعيد عن كلِّ إنطواء 

كتفاء ذاتّي واعتكاف أناني. وقوقعة على الذات وا
د، مرتبط باألرض وبواقع كّل يوم. فال فرح لّذة ومتعة  5- الفرح دائًما متجسِّ
الفرح  فجر  فالله  وبالله.  وبالسماء  باألرض  مرتبط  الفرح  بل  واستهتار... 
ابنه الوحيد لكي ال يهلك كّل َمن يؤمن به بل  د، إذ بذل  الحقيقي بالتجسُّ

تكون له الحياة األبديَّة.
    الفرح إًذا مرتبط بالخلق والوعد والوالدة )والدة يسوع( والصليب واآلالم 
والفداء والموت والقيامة ومجيىء الروح القدس... وبكلمة الفرح المسيحي 
الحقيقي مرتبط )مثل فرح المسيح كما رأينا( باإليكونوميا بتدبير الخالص. 
ة، وهذا  وبدون هذه العالقة يصبح الفرح )Hedonisme( أو استمتاع باللذَّ
ر اإلنسان اآلخر ليشبع منه الفرد أو مجموعة، أو يحلَّ محّل الفرح اليأس  ُيدمِّ

القاتل )اإلنتحار(.
    هذا يعني أّن الطريق المؤدِّية إلى فرحنا نحن البشر هي طريق المسيح 
التي تمّر بالصليب واآللم والموت وتصل إلى بهجة القيامة. إنَّنا مدعّوون إلى 
أن نعيش هذا الفرح ونفجِّره في حياتنا ومحيطنا ورعّيتنا. إنَّه فرح الخالص 

والفداء، فرح الروح... وفرح القيامة.
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    األسرة أوَّل كنيسة وأوَّل جماعة، واألسرُة كنيسة البيت أو المجتمع البيتي 
األّول واألهّم. هذا هو موضوع حديثنا اليوم وهو موضوع اهتمام خاصٍّ في 
أو  سينوُدًسا  الكاثولكيَّة  الكنيسة  أساقفة  له  كرَّس  لقد  جمعاء.  الكنيسة 
بطريركًا   216 ضمَّ   ،1980 األّول  تشرين  و25  أيلول   26 بين  ُعقد  مجمًعا 
وكرديناالً ومطرانًا برئاسة البابا يوحّنا بولس الثاني. ُيضاف إليهم 4٣ مستمعاً 
ومستمعة و16 زوًجا من العائالت، باإلضافة إلى 10 خبراء في شؤون العائلة 
رَووا  العائالت  من  شخًصا   800 مع  لقاءات  جرت  وقد  األسرة.  والهوت 

خبراتهم آلباء السينوُدس وللبابا.
     لهذا هو السينودس الخامس الذي ُيعقد بعَد المجمع الفاتيكاني الثاني 
الكنيسة  تبقى  لكي  سنوات  ثالث  كلَّ  االجتماعات  هذه  إقامة  قرَّر  الذي 
حاضرة إلى عالم اليوم، إلى إنسان اليوم، إلى المجتمع ومشاكله، ولكي يبرز 
طابع الكنيسة الجماعي حيث البابا يستشير األساقفة إخوته المنتشرين في 

خدمة الكنيسة والمجتمع في العالم أجمع.
    كان الفضل الكبير في بعث فكرة سينودس األساقفة حول البابا للكنيسة 
الشرقيَّة، حيث حاول البطاركة واألساقفة الشرقّيون المشتركون في المجمع 
الكنيسة  بالتشديد على طابع  الرومانيَّة  المركزيَّة  تخفيف  الثاني  الفاتيكاني 
مكسيموس  البطريرك  الرحمات  المثلّث  كان  السينودسي.  أو  الجماعي 
حيث  تأثيًرا  األكثر  المجمع  رجاالت  أحُد  الكاثوليك  للروم  الصائغ  الرابع 
شكَّل مع أساقفته قطباً بارزاً بين آباء المجمع من كلِّ العالم. لقد كان هذا 
وهو صاحب  واألرثوذكسي  الشرقي  التراث  ومشعل  علم  حامَل  البطريرك 

الفضل الكبير في تأسيس سينودس األساقفة.
    اشترك في سينودس أيلول 1980 بطاركة وأساقفة عن الكنائس الشرقيَّة 
للسريان  حايك  أنطون  لألقباط،  سيداروس  استفانوس  وهم:  الكاثوليكيَّة 
للكلدان،  شيخو  الثاني  بولس  للموارنة،  خريش  بطرس  أنطون  الكاثوليك، 
بلتريتي  الكاثوليك، يعقوب  السابع عشر خديجيان لألرمن  همياغ بطرس 
الكاثوليك،  األوكران  سليبي  يوسف  الكاردينال  القدس،  في  الالتين  بطرك 
لألحباش  تسادوا  والمطران  الهند،  في  للكاثوليك  ماتيل  بر  الكاردينال 

الكاثوليك. 
   وقد دار بحث آباء السينودس حول »واجبات األسرة المسيحيَّة في العالم 

المعاصر«، وشملت المناقشات والعناوين األساسيَّة الكبرى:

- وضع العائلة في عالم اليوم
2- تصميم هللا على العائلة اليوم

٣- واجبات األسرة المسيحيَّة

٣2-  ُعِقَد في أيلول – تشرين األول 1980

نيَسة8٣2
َ
ُل ك سَرة: أوَّ

ُ
األ

سينوُدُس األساقفِة حوَل البابَا َعن ِاألُسَرة  
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أّما حديثنا فسيشتمل على النقاط التالية: 
1- األسرة في تصميم هللا

2- رسالة وواجبات األسرة المسيحيَّة 
٣- مشاكل األسرة المسيحيَّة 

4- طريٌق إلى الحّل: روحانيَّة األسرة المسيحيَّة

1- األسرة في تصميم هللا 
سنستعرض ثالث لوحات رائعة فريدة:

أ- األسرة في سفر التكوين
- نََعم، األسرة نجدها في مطلع الكتاب المقّدس، وهي في صلب الوحي

   اإللهي. فلنفتح الفصَلين األول والثاني ولنحاول القراءة مًعا.
- الخلق كلُّه ألجل اإلنسان؛ فهو القّمة، وهللا يخلق اإلنسان.

- يخلقه ذكًرا وأنثى. 
- يخلق اإلنسان على صورته ومثاله.

- الذكر واألنثى على صورة هللا.
- الجنس على صورة هللا.

- ويخلق هللا بذلك »األسرة«.
- ويخلقها وحدًة رائعًة: وحدة الرجل والمرأة.

- وحدة الذكر واألنثى )من ضلعه ما أجمل هذه الصورة!(. كأنَّ هللا هو أوَّل 
   جرًّاح! هو الطبيب األّول. هذا هو تصميم هللا على األسرة! إنَّها قّمة خلقه   
    ويخلق اإلنسان في ازدواجّية الجنس وتكامله الجسدي والنفسي والبشري

   في خدمة وحدة الشخص.
   هذا هو تصميم هللا على األسرة: إنَّها قمة خلقه!

ب- األسرُة في اإلنجيل  
د يدخل هو نفسه في أسرة الناس.      هللا خلق اإلنسان أسرة، وهللا بالتجسُّ
ابن  هذا  »أليس  بشريٍَّة  ألسرٍة  ابٌن  إنََّه  البشر،  أسرة  من  عضًوا  يصبح  إنَّه 
أفراد  أحد  إنَّه  الجليل،  ابن  فلسطين،  ابن  الناصرة،  عذراء  ابن  إنَّه  النّجار؟« 

أسرة الناصرة الوديعة المتواضعة: مريم ويوسف ويسوع.
ل في هذه الحقيقة      إنَّه أحد أفراد العائلة المقدَّسة. قليالً ما نتوقَّف للتأمُّ
الشاعر: هللا من عّنا... من  إنسانيَّة كما قال  لكنَّها حقيقة بسيطة  الرائعة، 

َهون... ابن بلدنا... ابن عيلتنا.... من حمولتنا...
    اهتمام المسيح باألوالد، مدافعته عن المرأة الخاطئة والمريضة ومدافعته 

عن حقوق المرأة في الزواج والطالق.
    أوَّل عجائب المسيح حصلت في إطار عائلة في قانا الجليل، حيث حوَّل 

الماء خمًرا لتخليص أسرة شابَّة فتيَّة من مأزٍق يوَم العرس بالذات.
تحقيق  مكان  األسرة  الكون.  على  هللا  تصميم  صلب  في  هي  إًذا  األسرة 

د والفداء والخالص. أهداف الخلق واإلنسان. واألسرة مكان تحقيق التجسُّ
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األسرُة في الكنيسة )جماعة المؤمنين(
    األسرة هي أوَّل كنيسة )وهذا عنوان محاضرة اليوم(. إنّها نواة الجماعة 

المؤمنة.
حقيقة األسرة وقيمتها وسمّوها وتصميم هللا عليها أن تكون رمًزا وصورًة 
عن عالقة المسيح بالكنيسة. هذا ما يقوله بولس الرسول: »إنَّ هذا السّر 
)سرُّ الزواج( َلعظيُم ]...[ أقوُل هذا بالنسبة إلى المسيح والكنيسة« )أفسس 

.)٣2 :5
بالعماد  وتولد  الكنيسة  تبدأ  وفيها  للكنيسة،  األولى  الخليَّة  هي  فاألسرة 

المقدَّس بقوَّة فعِل الروح القدس.
    لذلك يسلِّم القديس بولس على »الكنيسة البيتيَّة« إذ إنَّ األسرة هي 

المكان الذي يتّم فيه، في أعضائها، وأفرادها، سرُّ الكنيسة.
فال كنيسة بال أسرة، وال جماعة مسيحيَّة بال أسرة، وال يمكن أن نفهم سرَّ 
َّ في األسرة. حّتى أسرار  ده والخالص الذي جلبه وفدائه إال المسيح، سرَّ تجسُّ
الكنيسة هي أسرار األسرة المسيحيَّة، وتتمُّ في إطار األسرة، من المعموديّة، 

إلى التثبيت، إلى الزواج وإلى الكهنوت.
    هذا ما قاله البابا يوحنَّا بولس الثاني في الخطاب االفتتاحي للسينودس: 
رة، وعليها أن تَعي بنوٍع  »األسرة هي كنيسة البيت« هي الكنيسة الُمصغَّ

تها في هذه الرسالة.« خاصٍّ رسالة الكنيسة وحصَّ
    إنَّ عناية الكنيسِة باألسرة هي عنايتها باإلنسان. فالمهمُّ هو المحافظة 

على اإلنسان وعلى قيمته في األسرة.

2- رسالة وواجبات األسرة المسيحيَّة
أن  يمكننا  األسرة،  على  الّسامي  تصميم هللا  ومن  م،  تقدَّ مّما  انطالقاً      
نستجلي رسالة األسرة الفريدة في الكنيسة والمجتمع. نستعرض باختصار 

الخطوط البارزة من هذه الرسالة:
في  األسرة  نمّو  يعني  هذا  أشخاص  جماعة  تصبح  لكي  مدعوَّة  األسرة  أ- 
أفرادها؛  الروحي واالجتماعي واإلنساني بين  التفاعل  المشتركة وفي  الحياة 
وإالّ بقيت مجرَّد أفراد يتعايشون الواحد قرب اآلخر وال يتمُّ االتِّحاد الحقيقي 

عها. اإلنساني بينهم. إنَّ نَقَص هذا العنصر في األسرة، ُيسبِّب تصدُّ
واألم  )األب  أفرادها  ذاتها،  تقديس  إلى  القداسة  إلى  مدعوَّة  األسرة  ب- 
واألوالد( وإلى تقديس اآلخرين حولها. إليها يتوجَّه نداء السّيد المسيح: »أنتم 
القداسة  إلى  للدعوة  اهتمامنا  نعير  قلَّما  العالم.«  نور  وأنتم  األرض،  ملح 
الفضائل  المحبَّة وكلِّ  النموَّ في أسس قيم  داخل األسرة. فالقداسة تعني 
الذي  اإليمان  في  النموَّ  تعني  األسرة  في  فالقداسة  واإلنسانيَّة.  المسيحيَّة 
في  القداسة  أزهار  باقي  تزهر  اإليمان  من  المسيحّي.  شخصيَّة  أساس  هو 
األسرة: مثل احترام اآلخرين، الحياة الشريفة، الطاعة، المسامحة، التسامح 

والمسؤوليَّة.
تربية األوالد. يعني  الكبرى عن  األولى والمسؤولة  الُمربيَّة  ت- األسرة هي 
والمجتمع  المدرسة  على  فقط  االتكال  وليس  بالتربية  ا  حقًّ االهتمام  ذلك 
َّى األوالد تحت تأثير الشارع والرفاق والراديو والتلفزيون  وإهمال األوالد، فيترب
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عمل  لون  يكمِّ والُمربّون  والكنيسة  المدرسُة  بالطبع،  والجريدة.  والمجلّة 
األولى  والكنيسة  األوَّل،  ِّي  المرب هم  األهل  لكنَّ  معهم،  ويتعاونون  األهل 
والمدرسة األولى. فعليهم يترتَّب أن يهدفوا العمل التربوي، ويتحاوروا فيما 
بينهم حول تربية أوالدهم ويطالعوا بهذا الّشأن، ويستشيروا ذوي الخبرة، 
يجب  كما  لتربيتهم.  الفضلى  الطريقة  ويكتشفوا  أوالدهم  أطباع  ويدرسوا 
ًة اليوم، حيث تغزو  أن تحتلَّ التربية الجنسيَّة مكانة هاّمة في التربية خاصَّ
قضايا الجنس كلَّ وسائل اإلعالم وكلَّ مرافق المجتمع. هذا موضوع واسع 

ال مجال للتبحُّر فيه اآلن.
في  للدخول  األوالد  ُتهيِّئ  التي  وهي  المجتمع  أساس  هي  األسرة  ث- 
ة  سات الرسميَّة الحكوميَّة والخاصَّ المجتمع. لذا يترتب على الدولة والمؤسَّ
ة الصعبة. من هنا تبرز أهميَّة التهيئة للزواج  أن ُتسهِّل لألسرة هذه المهمَّ
األسرة  أهميَّة  تبرز  أيضاً  هنا  ومن  والسياسيَّة.  العائليَّة  وللحياة  وللمهنة 
هي  فاألسرة  األوالد.  عند  والدينيَّة  المختلفة  االجتماعيَّة  الدعوات  لتفتُّح 
والراهبات  والرهبان  الكهنة  وأيًضا  والمخترعين،  والشعراء  النوابغ  مشتل 
يَن الملتزمين في الكنيسة والمجتمع. على األسرة أن تكون »حضارة  والعلمانيِّ
الكنيسة من  المحبَّة« )La civilization de l’amour(. هذا أهّم ما تطلبه 
ا وهي مصدر مسؤولّية جسيمة  األسرة. إنَّها والحّق ُيقال رسالة سامية جدًّ

ثقيلة. 
    يمكننا أن نتحقَّق من أهميَّة األسرة وجسامة رسالتها وصعوبة تحقيقها 

عندما نستعرض المشاكل التي تواجه األسرة، خاّصًة في الوقت الحاضر.

3- مشاكُل األسرِة المسيحيَّة
َتها األولى. مشاكل األسرة كثيرة، إنّها مشاكل الحياة التي تؤلِّف األسرُة خليَّ

أ- اختالف العقلّيات: أي بين األب واألمِّ من جهة، وبينهما وبين أوالدهما 
من جّهة أخرى، بحيث يَصعب الحوار.

كثر من أي وقٍت مضى. صعوبة التربية البيتيَّة  ب- صعوبة التربية: اليوم أ
والمدرسيَّة، وخاّصًة بسبب موجة الرفض عند الشباب وعند الجميع.

ا يدفع الكثيرين من األهل  ة بنوع خاص: ممَّ ت- صعوبة التربية الدينيَّ
على إهمالها. وهذا ما يجعل األهل يرمون سالحهم ويستسلمون ويتخاذلون 
أمام واجب التربية والتوجيه، اإلرشاد والنصح، والمالحقة والتأثير في مسلك 
التي  المختلفة  التأثيرات  على  واإلّطالع  مشاكلهم  على  والتعرّف  أوالدهم، 
الواقع، هذا  في  والمدرسيَّة.  البيتيَّة  بالتربية  يتأثَّرون  ال  تتجاذبهم وتجعلهم 
التربية ومتطلّباتها. فال  أساليب  الع على  باالطِّ األهل  اهتمام  قلِّة  ينتج عن 
أو  كتاب  قراءة  أو  محاضرة  إلى  لالستماع  الوقت  من  متَّسًعا  األهُل  يجد 

استشارة ذوي االختصاص. 
ث-تحديد النسل: وهي مشكلة كبرى في حياة األسرة كما هي مواضيع 

منع الحمل واإلجهاض. 
منذ  ة  خاصَّ القضايا  بهذه  كثيراً  الكاثوليكي  المسيحي  التعليُم  اهتمَّ      
رقم  خاّصًة  اليوم،  عالم  في  الكنيسة  عن  )القرار  الثاني  الفاتيكاني  المجمع 
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50-51(، ورسالة البابا بولس السادس الشهيرة »الحياُة البشريَّة« )1968( 
وأبحاث سينوُدس األساقفة في أيلول – تشرين األّول 1980.

    ترتكز خالصة تعليم الكنيسة على ما قلناه سابقاً عن تصميِم هللا على 
األسرة، على الشريعة األدبيَّة الطبيعيَّة وعلى تعاليم اإلنجيل المقدَّس. هذه 
التعاليم تقضي باحترام شريعة هللا في إعطاء الحياة والحفاظ عليها وعدم 
قتلها. فتحديد النسل جائزٌ بالطرق الطبيعيَّة ويعني ذلك باالمتناع في أوقات 
معيَّنة عن العالقات الزوجيَّة. ترى الكنيسة مخالًفا للِقَيم األدبيَّة واألخالقيَّة 
ولشريعِة هللا ولقيمِة اإلنسان اللجوَء إلى التعقيم اآللي والفيزيولوجي عند 
الرجل والمرأة، وكذلك استعمال حبوب منع الحمل، أو استعمال أي شيء 
أو واسطة لمنع الحمل. كما تعتبر الكنيسة اإلجهاض والتخلُّص من الجنين 

ًدا. قتالً متعمَّ

ج- العالقات الجنسيَّة قبل الزواج وخارج الزواج: هذه مشكلة كبرى 
خاّصًة في حياة الشباب والشابات في مجتمعنا المعاصر حيث الشريعة هو 
كثر فأكثر هي  ُة التي تتفّشى وتعمُّ أ الحّب المطلق الحّر المتحرِّر. فالعقليَّ
عدم إمكانيَّة االستغناء عن العالقات الجنسيَّة قبل الزواج وخارج الزواج، ال 
بْل ضرورة هذه العالقات وضرورة تجربة الحياة الجنسيَّة والعالقات الزوجيَّة 

قبل الزواج )زواج التجربة( وحتَّى بدون قصد الزواج.
    هذا موقف الشريعة األدبيَّة الخلقيَّة واإلنسانيَّة وموقف الكنيسة واإلنجيل 
واضح، والكتاب المقدَّس واضح ويمنعها منًعا باتًا قاطًعا مطلًقا. ال نجد في 
وحي الكتاب المقدَّس معالجة مباشرة لهذه القضايا الجنسيَّة كلّها. ولكن 
نجد   التعاليم الروحيَّة حول قيمة اإلنسان ورسالته وتصميم هللا على األسرة 
وأهميَّة عالقة الرجل والمرأة ومعنى الجنس وقيمته. هذه التعاليم تفترض 
الكامل.  الجنسيَّة في إطارها اإلنساني  الحياة  الجنسيَّة وكلَّ  العالقات  وضع 
فال يجوز حصر الحياة الجنسيَّة في العالقات الجنسيَّة الماديَّة العضويَّة دون 
نظرة أوسع وأشمل إلى الِقَيم األخرى وإلى مجمل حياة اإلنسان والمجتمع. 
المتكامل  الكامل  الطبيعي  الجنسيَّة  العالقة  مكان  هي  وحدها  فاألسرُة 

واإلنساني الروحي األمثل.

مصدر من  أيضاً  هذا  الطالق:  األسرة وعدم جواز  سة  ثباُت مؤسَّ ح- 
وتنشىء  زواجهم،  في  األزواج  فيها  يتوّفق  ال  كثيرة.  المشاكل ألسرٍ  مصادر 
الزوجيَّة. مع ذلك، ومع اعتبار ما  الحياة  عوائق جسيمة في سبيل متابعة 
يجب اعتباره، فإنَّ تعليم الكنيسة المسيحيَّة الكاثوليكيَّة واضح بشأن عدم 
السماح بالطالق وبالتأكيد على عدم انحالل الزواج والرباط الزوجي لصالح 

الرجل والمرأة واألوالد والمجتمع.
َة بالنسبة للطالق. إنّنا نَْعَلُم      تَعَلْم الكنيسة حقَّ العلم الصعوباِت الواقعيَّ
أنَّ الطالق شرٌّ، لكّننا كلُّنا نفهم أنَّ الحفاظ بزواٍج فاشٍل في الواقع وبطريقٍة 
الطالق. مع ذلك، فالكنيسة ال ترى مجاالً  أفظع من  ال عودة عنها هو شرٌّ 
لتغيير موقفها حيال الطالق. لكنها تنكبُّ على دراسة كلِّ المشاكل الناشئة 
عن تعليمها بشأن الطالق أو تنظيم النسل والعالقات الجنسيَّة قبل الزواج 
المنفصلين  أو  المطلَّقين  وَوضع  والِسحاق  المختلطة  والزواجات  وخارجه، 
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الذين ُيقدمون على زواج جديد خارج الكنيسة.

ٌة جديدةٌ غريبة: لقد استعرضُت بعَض مشاكل األسرة وكلُّكم  خ- عقليَّ
تعرفونها، والكالم عنها كثير. لكّنني أريد في معرض الكالم عن مشاكل األسرة، 
المسيحيين  موقف  وألسباب  المشاكل،  هذه  ألسباب  تحليالً  أعطَي  أن 
بها.  تعلًُّقا  واألقلَّ  الكنيسة  بتعاليم  والمتعلِّقين  إيمانًا  واألقلَّ  المؤمنين 
هذه النقطة هي في اعتقادي العقدُة األساسيَّة في مشاكل األسرة وفي أزمِة 

ِة المسيحيَّة واإلنسانيَّة إطالقاً. الخلقيَّ

    أستهلُّ بإعطاء أهمَّ االعتراضات على تعليم الكنيسة بشأن األسرة:
- كثير من العائالت تقبل توجيهات الكنيسة بفرح ولكنَّ العدد األكبر يشعر 
بأنَّ تعاليم الكنيسة ليست عمليَّة فيما يخصُّ األسرة والعالقات الجنسيَّة 
الكنيسة عن األسرة والحّب  إلى هنالك. هكذا توجد فجوة بين تعاليم  وما 
والعالقات الجنسيَّة والطالق وتحديد النسل وبين منطق الناس والمجتمع.
من  قيٍد  أليِّ  تخضع  ال  مطلقة  قيمة  الحبُّ  الناس  من  األكثريَّة  نظر  في   -

القيود، وال أليَّة قيمة مهما سمت.
الواقع  اعتبارات  من  تنطلق  الخلقيَّة  القواعد  بشأن  السائدة  العقليَّة   -
ة بالزواج واألسرة وكلِّ ما يمتُّ إليها بصلة. هذا  المعاش  فيما يتعلَّق خاصَّ
ا في الراديو والتلفزيون والجرائد والمجالّت، وهذا  ما تبّثه وسائل اإلعالم يوميًّ
الذي ينال موافقة األكثريَّة هو  المجتمعيَّة. فالمنطق  البنية  ما ترشح عنه 
والعالميَّة،  الزمنيَّة  القيم  والماديَّة،   )Situationisme( »النسبيَّة«  منطق 
 )Subjectivisme( ومذهب الذاتيَّة )l’Hédonisme( ومنطق مذهب الُمتعيَّة
الذي يقيِّم كلَّ شيء فقط انطالقاً من الشخص ومن خبرته  المذهب  أي 
الذاتيَّة. ومنطق اإلباحيَّة )Permissivité(واستباحة كلِّ شيء وكلِّ شخص.
هي  الفكريَّة  والموضة  القاعدة  هو  والمعاش  القاعدة،  هو  فالمجتمع      
د الكنيسة على التقليد الخلقي، وتشتدُّ الثورُة على التقليد  الَحكَم. بينما تشدَّ
»بعد  موقف  واتّخذوا  التقليدي  الموقف  طلَّقوا  الناس  لكنَّ  والتقاليد. 

التقليدي« أو الالتقليدي.
أن  تريد  كثيرٍة  أُسرٍ  إيماِن  بين  فجوة  وجود  من  نتحّقق  أخرى  جّهة  من   -
ًة حول  تعيش اإلنجيل في األسرة والحياة الزوجيَّة، وبين تعاليم الكنيسة خاصَّ
ة  اللذَّ خلقيَّة األسرة. فهم يبتعدون عن تعاليم الكنيسة، لكن ليس بداعي 
األسرة  بمسؤوليَّات  المأساوي  الشعور  بسبب  ولكن  الماديَّة  أو  والمتعة 
المسيحيين يشعرون  المعاصر. كثيرٌ من  المجتمع  بة في  الثقيلة والمتشعِّ
ا أن  بأنَّ ضميرهم ُمثقل وبأنَّ الكنيسة تحكم عليهم ألنَّه يصعب عليهم جدًّ

يتبعوا تعاليمها عن الجنس.
    يقول الكاردينال هيوم، رئيس أساقفة ويستمنستر في إنكلترا مشيًرا إلى 
إيمانهم وضميرهم حيٌّ.  أمناء على  »يوجد مؤمنون ومؤمنات  الفئة:  هذه 
لكنَّهم ال يستطيعون أن يقبلوا تعليمات الكنيسة الصارمة بشأن عدم جواز 
استعمال حبوب منع الحمل، ولو في بعض الظروف وال يفهمون كيف وبأيِّ 

شيء استعمال هذه الحبوب أمرٌ شائن وال أخالقي بذاته«.
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    وعن حبوب الحمل يقول الكردينال نفسه في خطاب افتتاح السينودس: 
»إنَّ استعمال الوسائل الكيماويَّة لمنع الحمل هو تجاوز لسلطة اإلنسان 
احترام  وجوب  على  الوعي  الضروري  ومن  خطيرة،  بطريقة  الطبيعة  على 

الطبيعة في النطاق البيولوجي«.
كثر فأكثر      ويقول مطران آخر بهذا الشأن: »إنَّه من الواجب علينا أن نعي أ
اإلنسان.  عند  البيولوجيَّة  والطبيعة  البشريَّة  الطبيعة  بين  القائمة  العالقة 
أبوَّة  أمام  المجال  لهم  وتفسح  لألزواج  نقولها  كلمة  إلى  ل  نتوصَّ وهكذا 

وأمومة مسؤولة«.
بين  التوفيق  إلى  السبيل  كيف  األسرة:  في  الخلقيَّة  األزمة  لّب  هو  هذا     

التعليم الذي ال ُيمّس وبين االهتمام الراعوي بالناس؟
- هذه األزمة تظهر أيًضا في قلق اإلنسان المعاصر )L’angoisse( بالمعنى 
الفلسفي، وخاّصًة في الفلسفة الوجوديَّة المعاصرة، وهو القلق الذي يتولَّد 
الحاضر  من  الخوف  ُيولِّد  الذي  القلق  هذا  والعدم،  الوجود  في  التفكير  من 

والمستقبل، ويقود إلى اإلباحيَّة الخلقيَّ.

ُة األسرِة المسيحيَّة 4- طريٌق إلى الحّل: روحانيَّ
     ال بدَّ من اإلشارة إلى أنَّ أُسًرا كثيرًة تعيش مثال األسرِة بانسجاٍم واندفاٍع 
المشاكل  لكنَّ  والسعادة.  الفرح  من  جّو  في  الكنيسة  تعاليم  مع  وتناغم 
لهذه  وواضح  نهائي  حلٌّ  يوجد  وال  والمعاناة،  واآلالم  العائالت  في  موجودة 
المشاكل التي أشرنا إليها. لكّنني سأعطي في الجزء اآلخير من حديثي بعض 
الكنسيَّة  السلطة  الكنيسة،  المؤمن،  الشعب  كلّنا،  تساعدنا  التي  األفكار 

واإلخوة واألخوات على إيجاد سبيٍل لتذليل صعوبات ومشاكل األسرة.
أ- التشديد على تعاليم الكنيسة بشأن األسرة وخلقّيتها واحترام توجيهاتها 
وتفكيرها، يقيناً مّنا أنَّها تستند إلى الوحي اإللهي وإلى قيمة اإلنسان وتحرص 
على صيانة حقوقه واستجالء واجباته وتأمين كرامة كّل إنسان، كرامة األب 

واألمِّ واألوالد والمجتمع العائلي، اليوم وغًدا وبعد غد.
ب- أهمّية تطوير تعليم الكنيسة واالستفادة من معطيات العلوم البيولوجيَّة 

المتطوِّرة.
ج- العمل على تحسين طريقة عرض هذا التعليم على المؤمنين وإيصاله 
الع على تعليم  وا باالطِّ إلى العدد األكبر منهم. وعلى المؤمنين أيًضا أن يهتمَّ

الكنيسة وليس االكتفاء بعناوين وأقوال المجالت.
د- إقرار الكنيسة واالعتراف بوجود مشاكل جسيمة في حياِة كثيرٍ من األسر 
كثريَّتها(. واالعتراف بصعوبة تطبيق تعليم  )والشكر لله ليَس في كلِّها وال أ
والشعور  اليوميَّة  العمليَّة  المؤمنين  حياة  في  والعائلي  الخلقي  الكنيسة 

معهم.
ه- من الضروري مساعدُة المؤمنين على إيجاد التوازن بين متطلَّبات التعليم 
الكنسي الخلقي، وبين متطلَّبات الحريَّة الفرديَّة، بين الزواج كحقٍّ طبيعي 
وبين الزواج كسرٍّ كنسي مرتبط بتعليم الكنيسة، بين حريَّة األزواج في حبِّهم 

وزواجهم وحياتهم العائليَّة وبين متطلّبات الكنيسة التي تحمي هذه الحريّة.
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و- ال بدَّ من خلق جوٍّ من الحوار بين الكنيسة والمؤمنين واألزواج والعائالت 
الفتيَّة. هذا واجب على السلطة )على المطران والكاهن ومعلِّم التعليم الديني( 
وعلى المؤمنين. يجب الحفاظ على قواعد الحوار )ولعبة الحوار( في التعليم 
الديني والوعظ، وسّر التوبة واالعتراف واإلرشاد الروحي الفردي والجماعي 
والحديث خاّصًة مع الشباب ومع العائالت. ال يفيد الكنيسة أن تكتفي باألمر 
ق في الحوار،  والنهي وتكرار اإلعالن عن تعاليمها الخلقيَّة دون محاولة التعمُّ
كثر فأكثر منطق اآلخرين. هذا كلُّه يساعد على أن ُيقَبَل تعليُم  لكي نفهم أ

الكنيسة من الداخل، في قلب المؤمن، وفي ضمير األسرة وفي قرارة قناعتها.
م إزاء      فعلى الكنيسة وخاّصًة على الكاهن والراعي أن يتحلَّى بالرحمة والتفهُّ
مها لتعليم الكنيسة وحّتى ُمقاومتها  مشاكل العائالت وضعفها وعدم تفهُّ
إعطاء  منها:  شّتى،  بطرق  العائالت  مساندة  الضروري  من  التعليم.  لهذا 
دراسات خاّصة للعائالت، تأليف رابطة العائالت الفتّية، والقاء المحاضرات.

فليست  المسيحيَّة،  األسرة  في  عميقة  روحانيَّة  تنمو  أن  الضروري  من  ز- 
هي  واالقتصاديَّة  والتشريعيَّة  والقانونيَّة  العقليَّة  والحلول  التقنيَّة  فقط 
دة، إذ ليَس بالخبز وحده يحيا  التي تساعد على حلِّ مشاكل األسرة المعقَّ
ٍة عميقٍة ونضوج  ٍة مسيحيَّ اإلنسان. بل ُتحلُّ هذه المشاكل بواسطة روحانيَّ
العائالت ونضوج الحياة اإلنسانيَّة والمجتمعيَّة والروحيَّة بين الرجل والمرأة 

وبين األهل واألوالد وفي العائالت عموًما.
المتكامل بين األزواج وبين  البشري  الروحانيَّة: الحبُّ  ح- من عناصر هذه 
والخدمة  التعاون  والمسامحة،  التسامح  المتبادل،  التفاهم  واألوالد،  األهل 
المتبادلة، العمل بجّد ورصانة على تربية األوالد، أفراح وأتراح األسرة التي 
نعيشها مًعا ونتقاسمها، عيش اإلنجيل واالستنارة بتعاليمه التي هي مبعث 
مشاكلهم  وحول  الروحانيَّة  هذه  حول  األزواج  بين  الحوار  الروحانيَّة،  هذه 
على ضوء اإلنجيل. وقدرة اإلنسان أيضاً على تخّطي ذاته ومضاعفة طاقاته 
الروحيَّة والبشريَّة إزاء المشاكل وعدم االستسالم والتخاذل أمامها. البدَّ من 
رفع معنويَّات األسرة المسيحيَّة ووضع هدف عاٍل أمامها. هذا الهدف الذي 
م الكالم  يستند خاّصًة على قيمة اإلنسان وعلى تصميم هللا عليه كما تقدَّ

عنه في مطلع حديثنا.

للختام: كلمات نيِّرة
قوا بكرم ومن خالل مصادفات      قال بولس السادس: »على األزواج أن ُيحقِّ
ا إلى إقرار  َّ تدريجيًّ ومخاطر وجودهم، هدف الزواج المسيحي. ال يصل المرء إال
الكثيرة لكي يجعلها متناغمة  االتِّجاهات  التسلسل والتكامل والدَّمج بين 
وتألُّقهم  تفتُّحهم  األزواج  فيها  يجد  التي  الزوجيَّة  ة  العفَّ تحقيق  سبيل  في 
عن  السينودس  ختام  في  السادس  )بولس  الكامل«  والمسيحي  اإلنساني 

البشرى عام 1976 إلى العائالت(.
    كما قال أيًضا: »على األسرِة أن تكوَن مكان إشعاع اإلنجيل، فكلُّ أعضاء 
األسرة هم حاملو البشرى ويقبلونها. فاألهل يحملون اإلنجيل إلى أوالدهم 

واألوالد اإلنجيل إلى أهلهم«.
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أن  اليوم  »علينا  تورونتو:  أساقفة  رئيس   Carter كرتر  المطران  يقول      
نعلِّم الشعب كما في مطلع تاريخ الكنيسة، تصميَم هللا على الرجل والمرأة، 
المؤمنين  في ضمير  نُفجِّر  أن  علينا  والزوجيَّة.  الجنسيَّة  الحياة  مسؤولّيات 
مع  سيتجاوبون  المؤمنين  أنَّ  وأَمُلنا  مسؤولّياتهم،  تجاه  أوضح  وعياً 
الكنيسة، ليس انطالقاً مّما قلنا لهم أو أمرناهم به، بل انطالقاً مّما رأوه هم 

قوه بذواتهم«. وتحقَّ
إبَّان  الثاني ُمخاطباً حوالي ثمانية آالف من األزواج  البابا يوحّنا بولس  وقال 
انعقاد سينودس األساقفة في 1980/10/12: »إنَّ عيش اإلنجيل في األسرة 
األسر  تكتشف  أن  الضروري  ومن  واألسرة.  األزواج  روحانيَّة  دعامة  هو 
والقوَّة  األسرة  في  التوازن  تحقِّق  أن  كفيلة  الروحانيَّة وهي  المسيحيَّة هذه 

واالنفتاح والسعادة«.
يقول السيِّد المسيح، ونريد أن نطبِّق كالمه على األسر المسيحيَّة واإلنسانيَّة 
فقد حسن  الصغير،  القطيع  أيُّها  تخف  »ال  الحياة:  في مصاعب  المتخبِّطة 

لدى أبيكم أن يعطَيكم الملكوت«.   
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سيدة أّم المعونة الدائمة
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1- المرأُة والعهِد الجديد
اء أمُّ كلِّ حيٍّ – معطية الحياة. - إنَّها حوَّ

- إنَّها على مثال مريم حواء الجديدة: تقبل الحياة - تقول نعم للخالص
- تحمي يسوع الطفل - تهرب به إلى مصر - تربِّيه في الناصرة وتحضنه  

     وتحبُّه...
- إنَّها رفيقة يسوع ورسله على دروب األرض المقدَّسة، وهي التي تطلب

   منه األعجوبة األولى في عرس قانا الجليل.
 - إنَّها التي تصرف من أموالها لخدمة يسوع ورسالته وصحبه ورسله.

- إنَّها المرأة التي يَِحنُّ عليها المسيح، ويحبُّها، ويغفر لها خطاياها الكثيرة 
   أحبَّت كثيًرا«، )المجدليَّة( ويقوِّمها )المرأة المنحنية( ويشفيها من مرضها
   ألنَّها )المرأة نازفة الدّم( ويقيم لها ابنها )في نائين( ويشفي ابنها )الكنعانيَّة( 

   ويمدح عطاءها السخيَّ رغم فقرها )األرملة(.
- إنَّها المرأة العاشقة للمسيح والجالسة عند قدميه تسمع كالمه...

فهما بشعر رأسها. - هي المرأة التي تْدَهن رجلَي يسوع بالطيب وتنشِّ
- إنَّها المرأة التي ُيقيم يسوع أخاها لعازار ويخاطبها بمحبَّة وحنو.

- إنَّها المرأة التي تزغرد ليسوع قائلة: »طوبى للبطن الذي حملك وللثديَين
   اللذين رضعتهما«.

- إنَّها التي ترافق المسيح على درب اآلالم.
ين - إنَّها التي تمسح وجه يسوع الدامي المتألِّم، وتمسح دمعة الخدَّ

   وتؤاسي وتحنو وتحب.
- إنَّها األمُّ مريم الواقفة تحت الصليب بجرأة، بشجاعة، بصمود، وبشهامة.

- إنَّها المرأة األمينة للمسيح ولحبِّه.
- إنَّها المرأة المسرعة إلى القبر فجر القيامة المجيدة.

ة ُالتي تالقي المسيح القائم من بين األموات. - إنَّها المجدليَّ
- إنَّها المرأة والنسوة اللواتي يقبلن من المالك بشرى القيامة البهيجة، وهنَّ  

  يحِملن الطيوب ويدفقنها على قبر المخلِّص المحبوب.
- إنَّها النسوة يرسلهنَّ المسيح الحيُّ إلى الرسل لكي يبشرنَّهم بأنَّ المسيح

  قد قام، ويطلبن إلى الرسل أن يذهبوا إلى الجليل لكي يَروا المسيح. 
- إنَّهنَّ ألجل ذلك النسوُة حامالت الطيب المعادالت الرسل وهذا لقبهنُّ

   الكنسي الليترجي، ألنهنَّ حامالت بشرى القيامة.

٣٣- القدس في 2000/4/1.
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- إنَّها أمُّ يسوع جالسة في العليَّة الصهيونيَّة تصلِّي مع الرسل وتشدِّدهم 
   ومعهم تقتبل األلسن الناريَّة ومواهب الروح القدس.

   2- ألقاٌب ودعوةٌ
ة      كلُّ حادث، كلُّ موقف، وكلُّ تصرُّف ومسلك وكلمة تشكِّل دعوًة خاصَّ
ة مميَّزة وعمالً وخدمة وعطاء. إنَّ هذه األلقاب واألحداث َلداللةٌ  للمرأة ومهمَّ
واضحة على مكانة المرأة وكرامتها، شرفها واحترامها، والمسؤولّية الواقعة 

عليها.
    من خالل أحداث اإلنجيل المقدَّس )ال نتطرَّق اآلن إلى العهد القديم، لكنَّه 
يحوي أمثااًل وأحداثًا كثيرًة عن المرأة، منها اآليات الكثيرة في أمثال سليمان 
الحكيم( نكتشف أيضاً صفاِت المرأة وأخالقها، شخصيَّتها واآلمال الكثيرة 
المعلَّقِة عليها، والمتطلّبات والمهام المطلوبة منها. فلتطبِِّق المرأة المؤمنة 
هذه األمثال التي ذكرتها ولتعمل األعمال التي تطالُعها في اإلنجيل ولتتحلَّ 
بالصفات الروحيَّة التي تميَّزت نساُء العهَدين القديم والجديد بها. إذ ذاك، 
ُن بوضوح ما مدى وسعة اآلفاق التي تنتظر المرأة قي األلفيَّة الجديدة.  يتبيَّ
إنَّ اإلنجيل المقدَّس يحمل بين دفَتيه أجمل صورة عن المرأة وفيه برنامج 

ا للعمل والخدمة والعطاء.  عمل واسع جدًّ
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التاريخيَّة  السالم  في خضم مسيرة  السالم  أمير  ميالد  عيُد  علينا  يطلُّ      
األكيدة والصعبة، نحو مرفأ السالم. في هذا العيد المجيد نتوجَّه برسالة روحيَّة 
إلى صانعي السالم فلسطينيين وإسرائيليين، بكلمات السيِّد المسيح أمير 
ياسر  الفلسطيني  الرئيس  خاطبنا  هكذا  السالم...  لصانعي  طوبى  السالم: 

عرفات والسيِّد رابين رئيس الوزراء.

الميالديَّة،  باألعياد  المحتفلين  المسيحيين  إلى  العبارة  هذه  نردُِّد  اليوم      
البالد وفي  الفلسطينيين، في هذه  إخوتنا  إلى  ونبُثها بعاطفٍة صادقٍة ومحبٍة 
إلى جميع  نتوجَّه  كما  السالم.  في صنع  عزائمهم  نقوِّي  لكي  أجمع،  العالم 
َد ِهَممهم في متابعة مسيرة السالم،  سكَّان هذه الديار المقدَّسة، لكي نشدِّ

في صنع السالم، ونحِته وصقله ودعمه وتثبيت ركائزه.

    لنا سند في هذه الطريقة الوعرة الشاقَّة، لكن الوحيدة واألكيدة، أال وهي 
كلمات هللا تعالى في الوحي المقدَّس، نزُّفها في العهد باقة روحيَّة إلى القرَّاء 
األحباء، إلى كلِّ إنسان خلقه هللا على صورته ومثاله فأحبَّه وشرَّفه بالكرامة 
والحريَّة. فنقول مع صاحب المزامير: »أرنا يا رّب رحمتك وحقَّك... إنَّ الربَّ 
الرحمة  إليه...  يردُّون قلوبهم  الذين  بالسالم لشعبه، ألبراره ولجميع  ينُطق 
من  والعدل  األرض  من  نبت  الحّق  تالثما...  والسالم  العدل  تالقيا،  والحّق 

السماء طلع...«.

المخلَّعة،  الُركَُب  أيتها  تقوَّي  شعبي...  عزُّوا  النبي:  أشعيا  مع  ونقول      
نبتهل في  للربِّ أن يعمل، وإليه  الوقت قريب، حان  المسترخية...  واأليدي 
العيد قائلين: »امألنا بالغداة من رحمتك فلنبتهج ونفرح في كلِّ أيامنا فرِّحنا 
بدل األيَّام التي عنَّيتنا فيها والسنين التي رأينا فيها المساوئ. وعمل أدينا 

وفِّق لنا وعمل أيدينا وفِّق«. 

    إنَّنا نرى في هذه اآليات متناقضات كبيرة وكثيرة تجتمع في النفس البشريَّة 
والحريَّة من  والكرامة  واألمان  والسالم  العدل  نحو  الشعوب  تطلعات  وفي 
والعنف  الحرب  إلى  والميل  الثقة  وعدم  واإلحباط  بالخوف  والشعور  جهة 

طوبى لفاعلي السام! 10
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ة...    والكراهيَّ
هذه هي حال النفس البشريَّة، ال بل هذه حال الشعوب في مسيرتها الدائمة 
وشعبنا  أرضنا  حال  هو  وهذا  السالم...  ومعاهدات  والحروب  التاريخ  عبر 

وقضيتنا ومعاناتنا...
    

    فال نَخف من الصعاب التي تعترض سبيل السالم والعدل والمصالحة... 
لمعاهدة  المناهضة  األصوات  وتعالي  والمعارضة  المقاومة  من  نخاف  ال 
أنَّه  يشعر  أن  يجب  أحد  وال  السالم  مسيرة  في  كلُّنا  أجل،   ، فالكلُّ السالم... 

ُمستثنى من عملية السالم ومن صنع السالم ومن مغامرة السالم.
تي أنا رجل الدين، أنا المواطن والمطران واألخ والقريب إلى كلِّ  ا حصَّ     وأمَّ
ة الدعوة إلى شحذ الِهَمم ورفع  أخ وأخت في هذه األرض المقدَّسة فهي حصَّ
جميع  صفوف  رّص  بّل  ال  كلّها،  الفلسطينيَّة  الصفوف  ورّص  المعنويَّات 
والسعي  الجيِّد  والتصميم  التفاؤل  إلى  السالم،  وكلُّنا نحبُّ  السالم،  محبي 
كبر خير  الحثيث مع الحذر وتسلُّق الصعاب وتذليلها، سعًيا وراء تحقيق أ
جميًعا.  لهم  مشرِّف  ومستقبل  وطالبنا  وعائالتنا  وأطفالنا  وأرضنا  لشعبنا 

ونقول لشعبنا: تشجَّع أيها الشعب الفلسطيني وال تنثِن عزيمتك.

المعلم  مثال  وعلى  بالذات  العيد  هذا  في  التفاؤل  هي  حصتي  أجل       
المتفائل األكبر، أال وهو طفل المغارة السيِّد المسيح، عيسى ابن مريم له 
ر به، معناه البشرى الطيِّبة، اإلنجيل  المجد وعليه السالم. فاإلنجيل الذي بشَّ
د، الميالد اإللهي، ليس إالَّ تفاؤل هللا تعالى تجاه اإلنسان  كلُّه تفاؤل. التجسُّ
د أتى المسيح ليحبَّ هذا  الخاطئ، المتمرِّد، العاصي، الضعيف... في التجسُّ

االنسان، ليقيله من عثرته، ليرفعه، ليقدِّسه وليؤلِّهه...
كبر متفائل في التاريخ هو السيِّد المسيح، وقد قام من خالل      أظن أنَّ أ
هو  هو  وخالص:  وفداء  وإنقاذ  تفاؤل   عطيَّة  بأكبر  وقيامته  وموته  حياته 

د اإللهي. التجسُّ

المجيد مردِّدين  العيد  لذا علينا أن نكون كلّنا متفائلين خاصًة في هذا      
الذي جعل  المسيح هو سالمنا، هو  الرسول: »السيِّد  القديس بولس  مع 
الذي جعل من  بيننا. هو  الحاجز  الحائط  الذي نقض  واحًد،ا هو  الشعَبين 

اإلثنين واحد، بإحالل السالم بيننا ومصالحتنا مع هللا، وقتل العداوة. 
    نُهدي الجميع هذه الحكمة المأثورة: أناٌس كثيرون صغار في أماكن صغيرة 

يقومون بخطوات كثيرة صغيرة يمكنهم أن يوجوا وجه العالم.
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الفصل السادس
ة اد الوحدة المسيحيَّ  روَّ

                                        

مبادرة الوحدة بين الروم األرثوذكس 
والروم الملكيين الكاثوليك

ل الجزء األوَّ
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في  المنعقد  الكاثوليك  الملكيين  للروم  البطريركي  السينودس  آباء  إنَّ      
لعوا على الوثائق التي  الربوة )لبنان( من ۲۲ تموز إلى ۲۷ منه، سنة 1996 إطَّ
متها اللجنة البطريركيَّة، التي كوَّنها من المطرانين الياس زغبي وكيرلس  قدَّ
آذار   ۲۰ في  حكيم  الخامس  مكسيموس  البطريك  غبطة  بسترس  سليم 
ل إلى ما  ۱۹۹6، طالًبا منهما القيام بكلِّ ما يلزم من اتصاالت ولقاءات للتوصُّ
ُيقرِّب القلوب ويجمعها من جديد في الوحدة األنطاكيَّة. وعلى أثر االجتماعات 
لدرس  والسينودسيَّة  البطريركيَّة  األرثوذكسيَّة  اللجنة  مع  عقداها  التي 
إمكانية وسبل إعادة الشركة بين كنيستي الروم الملكيين الكاثوليك والروم 
األرثوذكس وإعادة الوحدة بينهما في إطار البطريركيَّة األنطاكية الواحدة، يُسرُّ 
آباء السينودس المقدَّس وعلى رأسهم غبطة السيِّد البطريرك مكسيموس 

الخامس أن يعلنوا بهذا الصدد ما يلي:

ولسينودس  هزيم  الرابع  إغناطيوس  البطريرك  لغبطة  يشكرون  أنَّهم   -۱
كنيسة الروم األرثوذكس اهتمامهم بهذا الموضوع والتصريح األخوي الذي 
أدلوا به في شأن هذه الوحدة في البيان الختامي لمجمعهم المقدَّس المنعِقد 
من 16 إلى ۲۲ تشرين األوَّل 1995، ويشاركونهم قولهم »أنَّنا منذ استقبال 
الموفدين المتبادل في السينودس سنة ۱۹۷۳ في ودٍّ كبيرٍ تطلَّعنا مًعا آنذاك 
إلى وحدة أنطاكية تحفظ التراث الواحد والعبادات الواحدة التي هي ينبوع 

معتقد واحد«.

الروم  فيه  يعود  الذي  اليوم  ذلك  إلى  بشوٍق  يتطلَّعون  بأجمعهم  أنَّهم   -۲
الملكيون الكاثوليك والروم األرثوذكس، في بطريركية أنطاكية، كنيسة واحدة 
تعني  ال  هذه  الوحدة  إعادة  أنَّ  للجميع  يؤكِّدون  وهم  واحدة،  وبطريركية 
انتصار كنيسة على أخرى، وال عودة كنيسة إلى أخرى، وال ذوبان كنيسة في 
أخرى، بل وضع حّد لالنفصال بين األخوَّة الذي جرى سنة 1724 وأدَّى إلى 
وجود بطريركيَتين منفصلَتين إحداهما عن األخرى، والرجوع مًعا إلى الوحدة 

التي كانت سائدة قبل االنفصال في بطريركية أنطاكية الواحدة.

۳- أنَّهم يَرون أنَّ إعادة الوحدة هذه قد صارت اليوم ممكنة بفضل التقدم 
في شركة اإليمان الذي حصل بنعمة هللا في السنوات األخيرة على الصعيد 

ة1 ة األنطاكيَّ إعان سينودسي في شأن وحدة البطريركيَّ
للروم الملكيين الكاثوليك والروم األرثوذكس
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الكنيسة  بين  المشتركة  الدوليَّة  الالهوتيَّة  اللجنة  خالل  من  العالمي 
وثائق  أربع  في  أعلنت  التي  األرثوذكسيَّة  والكنائس  الرومانيَّة  الكاثوليكيَّة 
على  واإلفخارستيا  الكنيسة  »سّر  األساسيَّة:  العقائد  في  اإليمان  وحدة 
الكنيسة«  ووحدة  واألسرار  »اإليمان   ،)۱۹۸۲( األقدس«  الثالوث  ضوء سّر 
»األونياتيَّة   ،)۱۹۸۸( األسراريَّة«  الكنيسة  بنية  في  الكهنوت  سّر   ،)۱۹۸۷(
)L’Uniatisme(« سبيل للوحدة مرَّ عليه الزمن، والسعي الحالي إلى الشركة 
كنيسة  إلى  الشركة  إلعادة  أنَّ سعيهم  ويعتبرون  )البلمند ۱۹۹۳(.  التامة« 
أنطاكية هو جزء من السعي إلعادة الشركة الكاملة بين الكنيسة الكاثوليكيَّة 

والكنائس األرثوذكسيَّة على الصعيد العالمي. 

4- هناك نقطة سوف تعالجها اللجنة المشتركة وهي »دور أسقف رومة في 
الكنيسة والمجامع المسكونيَّة«. يتبنى آباء السينودس في هذا الموضوع ما 
جاء في المجمع الفاتيكاني الثاني: »يوصي المجمع بأْن ُتؤَخْذ بعين االعتبار 
الظروف التي رافقت نشأة كنائس الشرق ونموَّها، وكذلك طبيعة العالقات 
الحركة  )في  االنفصال«  قبل  رومة  كرسى  وبين  بينهما  قائمة  كانت  التي 
المسكونيَّة، رقم 14(، وكذلك قول قداسة البابا يوحنا بولس الثاني في رسالته 
ليكونوا واحًدا: »ال تريد الكنيسة الكاثوليكيَّة سوى ملء الشركة بين الشرق 
ويعلن   .)61 )رقم  األول«  األلف  اختبار  ذلك  في  تستوحي  وهي  والغرب. 
اآلباء أنَّهم في ما يتعلق بأوليَّة أسقف رومة، يستوحون المفهوم الذي عاشه 
الشرق والغرب مًعا في األلف األول على ضوء تعاليم المجامع المسكونيَّة 

السبعة، ويَرون أنَّ ال ُمبرِّر الستمرار االنفصال بسبب هذه األوليَّة.

 5-  استناًدا إلى تلك الوحدة في جوهر اإليمان، يرى آباء السينودس المقدَّس 
أنَّ المشاركة في القدسات هي اليوم ممكنة، وهم يقبلون بها تاركين مدى 
الملكيين  الروم  كنيسَتي  سينودسا  مًعا  يقرِّره  سوف  لما  تطبيقها  وطرق 

الكاثوليك والروم األرثوذكس. 

الكاملة مع كنيسة  الشركة  بقاءهم في  المقدَّس  السينودس  آباء  6- يعلن 
ما  لتحديد  معها  التحاور  إلى  عينه  الوقت  في  وسعيهم  الرسوليَّة،  رومة 

يقتضيه دخولهم في الشركة مع كنيسة أنطاكيَّة األرثوذكسيَّة.

اد الحركة المسكونيَّة في كنيستنا  ۷- أنَّهم يثنون على الجهود التي بذلها روَّ
من  كثر  أ منذ  يسعى  الذي  الزغبي  الياس  المطران  سيادة  خاص  وبنوع 
لما  المشتركة  اللجنة  أعضاء  ويشكرون  السبيل،  هذا  في  سنة  عشرين 
اآلباء  كلَّف  وقد  الموضوع.  هذا  في  الحوار  متابعة  منها  ويطلبون  به،  قاموا 
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ق في بحث سبل التوحيد،  اللجنة الالهوتيَّة والمسكونيَّة السينودسيَّة التعمُّ
ومؤتمرات  ندوات  وتنظيم  والرعائيَّة،  القانونيَّة  مقتضياته  في  والتداول 

مشتركة إلشراك مؤمني الكنيسَتين في مسيرة الوحدة هذه. 

۸ - يطلبون أخيًرا من جميع أبنائهم مشاركتهم في الصالة لتتم فينا جميًعا 
السماوي:  أبيه  إلى  المسيح  السيِّد  صالة  وتتحقق  المقدَّسة  هللا  مشيئة 
أنت أرسلتني« )يو 17:  أنَّك  العالم  »ليكونوا واحًدا كما نحن واحد ليؤمن 

.)۲۲ – 21

سيادة المطران لطفي لحام
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   نُثِبُت منه ما ورد بشأن مبادرة الروم الكاثوليك :
     أخذ المجمع المقدَّس ِعلًما بإعالن السينودس البطريركي للروم الكاثوليك 

في شأن الوحدة األنطاكيَّة والصادر في ۲۹ تموز 1996 وقوامه ما يأتي :

1- أنَّهم يتطلَّعون بشوٍق إلى عودة البطريركيَّة األنطاكيَّة إلى الوحدة .

2- أنَّهم يَرون أنَّ إعادة الوحدة صارت ممكنة بفضل التقدم في شركة اإليمان .

۳- بالنسبة إلى مكانة أسقف رومة يقولون أنَّهم يستوحون المفهوم الذي 
المجامع  تعاليم  ضوء  على  األول  األلف  في  مًعا  والغرب  الشرق  عاشه 

المسكونيَّة السبعة، وتالًيا أنَّ أوليَّة بابا روما لم تبَق سبًبا لالنفصال.

ا.  4- يَرون أنَّ المشاركة في القدسيات أصبحت اليوم أمًرا طبيعيًّ

معها  التحاور  إلى  وسعيهم  روما  كنيسة  مع  الشركة  في  بقاءهم  يَرون   -5
لتحديد عالقتهم بها بعد توحيد كنيسَتي البطريركيَّة األنطاكيَّة.

   تدارس المجمع األنطاكي هذا التصميم الوجودي بروح الودِّ مغتبًطا لعزم 
الذي وقع سنة 1724. ويرى  االنفصال  الكاثوليك على تجاوز  الروم  اإلخوة 
المستوى  على  الكنيسة  الهوت  في  المباحثات  مواصلة  يجب  أنَّه  المجمع 
األنطاكي، وكذلك االستمرار في عمل اللجنة المشتركة العالميَّة للكنيسَتين 
األنطاكي  المستوى  بين  الفصل  ر  يتعذَّ إنَّه  إذ  واألرثوذكسيَّة،  الكاثوليكيَّة 

والمستوى العالمي.
الوحدة في  الكاثوليك في أمر  الروم     في هذا االتجاه تسأل كنيستنا اإلخوة 
أنَّها قد صارت ممكنة. وترى كنيستنا أنَّ التباحث فيها  اإليمان التي يَرون 

مع رومة ال يزال في أوائله.
   إنَّ أوَّل خطوة على طريق الوحدة على الصعيد العقائدي تكون في عدم 
إضفاء الصفة المسكونيَّة على المجامع الغربيَّة المحليَّة التي عقدها الغرب 
هذه  إلزاميَّة  عدم  على  وتالًيا  األول  الفاتيكاني  المجمع  فيها  بما  منفرًدا 

المجامع للروم الكاثوليك.

س للروم األرثوذكس 2بيان صادر عن المجمع األنطاكي المقدَّ
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أنَّها  يرى  فإنَّ مجمعنا  فوًرا،  القدسات  في  بالمشاركة  يختص  ما  وفي       
مرتبطة باستقامة الرأي الكاملة الوضوح وإنَّ هذه الخطوة إنما هي األخيرة 

في المسيرة الوحدويَّة ال الخطوة التمهيديَّة.
وبصورة أدق أنَّ الوحدة على أرض أنطاكيَّة مرتبطة عند الجانب األرثوذكسي 
بموافقة الكنائس األرثوذكسيَّة الشقيقة بحيث أنَّ المشاركة المزدوجة التي 
يطلبها الروم الكاثوليك مع رومة والكنيسة األرثوذكسيَّة األنطاكيَّة بآٍن مًعا 
ال يمكن أن تنفصل عن إعادة الشركة بين الكرسي الروماني واألرثوذكسي 
جمعاء فال تذوب كنيسة بكنيسة وال تكون بديالً عنها وال مركًزا لوحدها بل 

تعيشان مًعا »وحدانيَّة الروح برباط السالم« )أفسس 4:٣(.
العالمي  الصعيد  على  طويالً  يبدو  الذي  الوحودي  الالهوتي  المسار  إنَّ     
لن يثنينا عن تواصل المودَّة بيننا وبين كنيسة الروم الكاثوليك مع تمتين 
أواصر األخوَّة في المسيح والتعبير عن ذلك في البحث الالهوتي والتنسيق 
الرعائي والتعاون اإلنساني والخيري بغية عودة الكنيسة األنطاكيَّة إلى وحدتها 
األولى مع الكنائس األرثوذكسيَّة الشرقيَّة والكاثوليكيَّة الشرقيَّة فنكون نحن 

وإخوتنا الروم الكاثوليك محرًضا واحًدا لروما وألرثوذكس العالم.
سهما التراث الشرقي الواحد     يرافق كلُّ هذا توعية واحدة للرعيَتين لتحسِّ

في كلِّ أبعاده.
بالمباحثات مع  االستمرار  المسكونيَّة  لجنته  المقدَّس  المجمع     وفوَّض 
إالَّ  المباحثات  يذاع شيء من مضمون  أن ال  الكاثوليك على  الروم  كنيسة 

بموافقة المجمَعين. 
ومكسيموس  هزيم  إغناطيوس  البطريركَين  غبطة  من  مؤلفة  اللجنة 
الخامس حكيم، ومن المطرانَين األرثوذكسيَين جورج خضر والياس عودة 

ومن المطرانَين الروم الكاثوليك الياس زغبي وسليم بسترس.
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    رسالة إلى أخي المطران جورج خضر الجزيل الوقار
    إنَّ ودًّا كبيًرا وقديًما يجمعنا. وهذا ما يسمح لي أن أخاطبك على صفحات 
نشرة  وفي  الجريدة  هذه  في  نشرته  ما  ذلك  إلى  دفعني  الصحيفة.  هذه 

كتبه هو تأمل وحوار روحي. »رعيتي«. وما أ
وحدة  إعادة  مشروع  حول  الكاثوليك  الروم  وثيقة  محلالً  كتبَت  لقد      

ة. البطريركيَّة األنطاكيَّ
   وكعادتك سكبت تحليلك في قالب »خضري« ال يجاريك فيه أحد سواك. 
سكبت تحليلك في قالب فيه من العمق والبعد والعلو والعرض والطول، 
مما يليق بسرِّ المسيح وبسرِّ الوحدة الذي هو المسيح وليس شيًئا خارًجا 
عنه، إذ قال الرسول بولس: »ويصيران كالهما جسًدا واحًدا... إنَّ هذا السرَّ 

لعظيم، أقول هذا عن المسيح والكنيسة«.

1- إنَّ هذا السرَّ لعظيم، سرُّ الوحدة: وحدة هللا الواحد في ثالوث. سرُّ وحدة 
اإلنسان مع هللا  د(. وسرُّ وحدة  التجسُّ )أعني سّر  واإلنسان  اإلله  المسيح 
التأليه والتألُّه. وسرُّ وحدة اإلنسان مع  وسرُّ وحدة هللا مع اإلنسان، أعني 

أخيه اإلنسان في المسيح يسوع، أعني سّر الكنيسة ووحدتها.

األسقفيَّة.  دائًما في حياته وخدمته وموهبته  السّر  األسقف يحمل هذا   -2
وإلى هذا ترمز الشموع التي تسير أمامه ويحملها ويبارك بها الشعب أي 
القدوس  الثالوث  إلى  يرمز  الشموع  مثلث  فاألوَّل  والذيكاري:  التريكاري 
د المسيح اإلله  الواحد في الجوهر، والثاني المثنَّى الشموع يرمز إلى سرِّ تجسُّ
الكامل واإلنسان الكامل الواحد بطبيعَتين. وعندما يبارك األسقف الشعب 
بهَذين الشمعدانَين في القداس، يصلِّي ألجل الكنيسة التي غرسها المسيح، 
كلَّها  األغصان  الكنيسة،  أي  الكرمة،  في  يجمع  أن  ويريد  الحقيقيَّة،  الكرمة 
العالم  لبناء  وعطاء  وخدمة  خير  كلِّ  في  القدس  الروح  مواهب  بثمار  لتأتي 

والجماعة، لبناء حضارة المحبة!

٣- يحمل األسقف هذا السّر ذخيرًة على صدره، مسكوبًا »الهوتًا في ألوان«. 
السيِّد  وأيقونة  والفداء،  الخالص  رمز  المقدس  الصليب  باستمرار  فيحمل 
الكنيسة عروس  المسيح المخلِّص والفادي وأيقونة والدة اإلله مريم رمز 

٣4- كُِتبت في تشرين الثاني 1996.

2المحبة ال تسقط أبًدا ٣4
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لقائه مع  والعلن، وفي  السرِّ  المسيح. وُيظهر األسقف في حلِّه وترحاله، في 
الذي على  )األنغولبيون  األيقونات  ُيظهر من خالل  إنسان،  رعيته ومع كلِّ 
صدره(، سرَّ المسيح للمأل ويسبي كلَّ بصيرٍة إلى معرفة المسيح ومحبته: 

إنَّه يحمل سرَّ الوحدة !

4- كما يحمل األسقف سرَّ المسيح مرموًزا إليه بالبطرشيل الكبير ويسمى 
أُموفوريون )أي لباس الكتف(، يحمله على كتَفيه عالمًة لكرامته األسقفية 
وخدمة رئاسة الكهنوت. ويقول عند ارتدائه هذه الصالة: »أيها المسيح لقد 
إلى اآلب...«.  متها  البشريَّة على منكَبيك. ولما صعدت قدَّ الطبيعة  حملت 
هذه الصالة مأخوذة من خدمة عيد الصعود اإللهي لما صعد الرّب يسوع إلى 
أبيه حامالً معه طبيعتنا البشريَّة وأجلسها عن يمين المجد في األعالي. وهكذا 
يحمل األسقف سّر المسيح مقرونًا بطبيعة البشر، يحمل الكنيسة والرعيَّة 

مثل المسيح، يرعاها ويوحِّدها، يقدِّسها ويؤلِّهها ويقودها إلى هللا اآلب.

5- أيها األخ المطران جورج، أيها الصديق الحبيب. إنَّك تحمل سرَّ المسيح 
بشعورٍ ُمرهٍف. وانطالًقا من هذا السّر حلَّلَت وثيقة سينودس كنيسة الروم 
بولس  الرسول  يصفه  الذي  المسيح  بسرِّ  وربطتها  الكاثوليك،  الملكيين 
ربطت  لقد  أثره.  يستقصى  ال  والذي  الدهور  قبل  من  المكتوم  السّر  بأنَّه 
وثيقة إعادة وحدة البطريركيَّة األنطاكيَّة بسرِّ المسيح الذي غاص فيه آباؤنا 
)أبوفاتيسم  النفي  بالهوت  ُدعى  بما  وحاولوا وصفه  اإليمان  في  ومعلمونا 
اللغة  عبقريَّة  مقوالته  صياغة  في  تجلَّت  وإْن  الذي،  السلبي(  الالهوت  أو 
اليونانيَّة وحضارتها، يبقى عاجًزا عن وصف ما ال يوصف و«ما لم تره عين 
ُر هذه اآلية أوفى  ولم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر«! ربما تعبِّ

تعبيرٍ عن حيرتنا وحيرة الناس أمام وثيقة الوحدة!

إلى  تشير  واأليقونات  صلواتنا  لكن  المسيح.  سرَّ  األسقف  يحمل  أجل   -6
الذي يحمل األسقف، ويضع في قلبه وفي  الرب يسوع هو  أبعد من ذلك: 
فمه، على صدره وعلى كتَفيه، على تاجه وعلى عرشه هذا السرَّ المسيحاني 
»أنَّه  المسيح:  عن  األنطاكي  أغناطيوس  القديس  قاله  ما  وهذا  اإللهي! 
أسقف نفوسنا«. وتقول صلواتنا في الليتورجيا اإللهيَّة: »أنت أيها المسيح 
هو المقرِّب والمقرَّب ، القابل والموزَّع«. وفوق رأس األسقف، على العرش، 
تنتصب أيقونة المسيح رئيس الكهنة األعظم مرتديًا تماًما ثياب األسقف. 
الخدام  والشمامسة  الكهنة  وأنظار  األسقف  ناظَري  أمام  القبَّة،  أعلى  وفي 
السيِّد  المسيح  سّر  ويغمرنا  علينا  ُيشرق  الجماعة،  كلِّ  وأنظار  بالمسيح 

الضابط الكل )أو البانتوكراتور(.

۷ - نحن األساقفة نحمُل سرَّ المسيح. لكن الواقع هو أنَّ المسيح يحملنا 
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غيُر  إنَّنا  إًذا  وملكوته!  لنلَج سرَّه  بأيدينا  ويقودنا  ويساعدنا  األساقفة.  نحن 
لندخل  الفردوس  وُحَلِل  والبهاء  الجمال  من  لدينا  وليس  السرِّ  لهذا  أهٍل 
إنَّني أشاهد خدرك )سرَّك( مزيًنا  ننشده في صلواتنا:  الِخدر. وهذا ما  هذا 
يا مخلِّصي. وليس لي ثوٌب للدخول إليه. فأبهج ُحلَّة نفسي يا مانح النور 
الواحد، إلى سرِّ المسيح وسرِّ  وخلِّصني! »الوثيقة تدعونا إلى دخول الخدرِ 

وحدته!

إلى جسامة وخطورة  الوقور يشيُر بوضوٍح  والحبر  األخ  أيها  إنَّ تحليَلك   -۸
إعادة  »مغامرة«  عليها  تنطوي  التي  الرائدة  الجريئة  الخطوة  هذه  ووعورة 
الكنيسة  بها  تقوم  مشتركة  »مغامرة  إنَّها  األنطاكيَّة!  البطريركيَّة  وحدة 
األنطاكيَّة الواحدة! يقوم بها الروم األرثوذكس والروم الكاثوليك مًعا! وليس 
األمر مبادرة من الروم الكاثوليك فقط. وال أنسى أنَّك أيها األخ الحبيب زرت 
في العام ۱۹۷۳ مجمع كنيسة الروم الكاثوليك موفًدا من المجمع األنطاكي 
وما  أرثوذكسيَّة!  أخويَّة  مبادرة  كانت  التاريخيَّة  الزيارة  وهذه  األرثوذكسي، 

قلته آنذاك ال يزال في ذهني، وقد نشرته في مجلتي »الوحدة في االيمان«.

إالَّ صدى  الكاثوليك في تموز 1996،  الروم  9- وما وثيقة سينودس كنيسة 
لكلماتك في المجمع األنطاكي المقدَّس وتحقيًقا لما تمنَّيَته في العام ۱۹۷۳. 
الثاني  تشرين  في  الحقة  وثيقة  إالَّ  السينودسيَّة  الكاثوليك  الروم  وثيقة  وما 
ز الروم الكاثوليك على المضي ُقدًما في السعي نحو الوحدة.  1995، وهذا حفَّ
وما كان مبادرة غير رسميَّة على هامش سينودس كنيسة الروم الكاثوليك 

في تموز 1995 أصبح وثيقة سينودسيَّة في العام 1996.

۱۰- فالمبادرة مشتركة! والمسيرة مشتركة! والمغامرة مشتركة! وأعباؤها 
وصعوباتها ومخاوفها ومخاطرها ومستلزماتها وتطلعاتها، أتراحها وأفراحها 
وآمالها وآالمها... كلُّها مشتركة أيًضا! فإذا تألَّم عضوٌ تألَّم سائر األعضاء وإذا 
فرح معه سائر األعضاء. هذه هي حالنا في مبادرة و«مغامرة«  فرح عضوٌ 
المزامير،  يقول صاحب  البطريركيَّة! »أنا سلكت طرًقا وعرة«.  إعادة وحدة 

ُويضيُف: »ثبِّت خطواتي في سبلك!«.

۱۱- لقد وضعتنا أيها األخ الحبيب من خالل كلمتك أمام أبعاد سرِّ المسيح 
اك والرهبان  الذي هو موضوع مبادرتنا الوحدويَّة. ذكَّرتنا بما قاله اآلباء النسَّ
في الفيلوكاليا من أنَّ الطريق األوَّل واألخير والدائم إلى هللا هو التواضع. كما 
يقول صاحب المزامير: »يارب لم يترفَّع قلبي ولم تطمح عيناي ولم أسَع 
إنَّها دعوة لنا جميًعا، روم كاثوليك  إلى ما هو أرفَع منِّي!« )المزمور ۱۳۰(. 
وروم أرثوذكس، إلى التواضع أمام المسيح الواحد والموِّحد، القابل والموزِّع، 
هذا  مًعا.  إليها  التي نسعى  المقدَّسة  الوحدة  أمام سرِّ  التواضع  إلى  دعوة 
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ما تدعونا إليه الكنيسة وتطلب منَّا أن نسعى ألجل الوحدة ونلتصق مًعا 
بالمسيح لنحقِّق هذه الوحدة، إذ نصلِّي: لنسأل الوحدة في اإليمان وشركة 
كلَّها«.  وحياتنا  بعًضا  وبعضنا  ذواتنا  اإلله  المسيح  ولنودع  القدس  الروح 

ل الصالة: »إياك نوِدُع حياتنا كلَّها ورجاءنا.« ولنكمِّ

 ۱۲- أشكرك يا أخي المطران الحبيب جورج على مقالتك في نشرة »رعيتي« 
ألنَّها دعوة لكي نرفع قلوبنا إلى فوق، ألنَّ كلَّ عطيٍة صالحٍة هي من لُدِن أبي 

األنوار.
 

۱۳- وأشكر هللا من أجل بيان المجمع األنطاكي المقدَّس للروم األرثوذكس، 
البيان  إنَّ  إيضاٍح.  إلى  تحتاج  كانت  حروٍف  على  كثيرًة  نقاًطا  وضع  ألنَّه 
سواعدنا  عن  ر  نشمِّ لكي  دعوة  وهو  جميًعا  همتنا  شحذ  األرثوذكسي 
ونعمل في كرم الرب، ونستجيب لدعوة مطلع الليتورجيَّة اإللهية حيث يقول 
الشماس للكاهن: إنَّه وقت ُيعمل فيه للرّب! وحان للرّب أن يعمل! ونحن 
نقول بعضنا البعض، أرثوذكس وكاثوليك: إنَّه وقٌت ُيعمل فيه للرّب! حان 
للربِّ أن يعمل وحان أن نعمل باسم الرّب وننطلق في سبيل الوحدة باسم 
لنعمل  اإلخوة  »أيها  العظيم:  األسبوع  صلوات  إليه  تدعونا  ما  هذا  الرّب. 
للسيِّد بنشاٍط. فإنَّه يوزِّع الثروة على عبيده. وليضاعف كلٌّ مّنا وزنة النعمة 
بحسب طاقته. فعلى الواحد أن يزيّن حكمته باألعمال الصالحة. وعلى اآلخر 
أن يضفي على خدمته مسحًة من الجمال. وعلى المؤمن أن ُيشرك الجاهل 
في الكلمة. وعلى اآلخر أن يوزِّع ثروته على البائسين. فهكذا نُضاعف القرض 
أيًضا،  هكذا  ُل  نؤهَّ ونحن  للنعمة!...«  أمناء  كوكالء  السيِّدي  للفرح  ونؤهَّل 

كوكالء على نعمة الوحدة، لهذه الوحدة!

14- وبهذه الكلمة على صفحات هذه الصحيفة الغراء، لنشجِّع نحن الرعاة 
يفرِّقنا.  مما  بكثير  كثر  أ يجمعنا  وما  يجمعنا!  الكثير  فالكثير  بعًضا.  بعضنا 
وليشجِّع الرعاة الشعب والشعب الرعاة على متابعة هذه »المغامرة«، إنَّها 

حًقا »مغامرة حرزانة«! إنَّها »المغامرة«!

ورجاء  ومحبة  إخالص  بكلِّ  جورج،  المطران  ألخي  الختام  في  وأقول   -15
وروم  أرثوذكس  روم   - المشتركة  مبادرتنا  تسقط!  لم  المبادرة  وإيمان: 
كاثوليك - لم تسقط! ألنَّنا قائمون في المحبة، وفي المحبة المتبادلة نعترف 
مقرِّين بنيٍة واحدٍة! ولذا فالمبادرة لم تسقط ألنَّها مبادرة المحبة! »والمحبة 

ال تسقط أبًدا« )كور ۱۳ : ۸(.
 

أخوك المطران لطفي
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الجزء الثاني
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التي  والوحدوي،  المسكوني  الطابع  المبادرات ذات  إلى  باختصار      نشير 
المطران  سيادة  عهد  على  بالقدس  الكاثوليك  الروم  بطريركية  بها  تميَّزت 

لطفي لحام النائب البطريركي.
عليها  َّى  وترب المسيحيَّة.  الوحدة  محبة  على  لحام  لطفي  المطران  نشأ      
َس عام 1685  األب لطفى الراهب المخلِّصي أواًل في دير المخلِّص الذي أُسِّ
س  ألجل تحقيق وحدة الكرسي اإلنطاكي مع الكرسي الروماني. فكان مؤسِّ
الرهبانيَّة المخلصيَّة المطران أفتيموس صيفي )+ ۱۷۲۳( من دعاة الوحدة 
في أواخر القرن السابع عشر، قبل ثالثمئة سنة. وكان الرهبان المخلصيُّون 

رسل الوحدة على مرِّ تاريخهم.
ا في معاهد  ا كان طالًبا جامعيًّ     بدأت دعوة المطران لطفي الوحدويَّة لمَّ
روما الحبريَّة حيث حاز على شهادة الدكتوراه في العلوم الشرقيَّة الكنسيَّة 
أعدادها  ووضع  الوحدة.  قضيَّة  تخدم  مجلة  بإنشاء  يحلم  وبدأ   .1961 عام 
س في  األولى على مقاعد الجامعة. وحال عودته إلى دير المخلِّص )لبنان(، أسَّ
مطلع 1962 مجلة »الوحدة في اإليمان« وهي المجلة الشرقيَّة المسكونيَّة 
األولى باللغة العربيَّة. وكان يكتب فيها ومشتركًا فيها بطاركة ومطارنة وكهنة 

ورهبان وراهبات وعلمانيون من كلِّ الطوائف والكنائس.
بدأ   ،1974 عام  القدس  في  ا  بطريركيًّ نائًبا  لحام  األب  َن  ُعيِّ عندما      
المبادرات  من  سلسلة  وهذه  عينها.  المنفتحة  المسكونيَّة  بالروح  رسالته 
سات واإلنجازات التي تهدف كلُّها إلى إشاعة روح التعارف والتقارب  والمؤسَّ

واأللفة والمحبة األخوية على كلِّ المستويات.

ة والتوجيه الرسولي مركز الثقافة الدينيَّ
سه سيادة المطران لطفي لحام عام 1975. واستدعى إلى اإلدارة األب      أسَّ
الدكتور رفيق خوري من بطريركيَّة الالتين، واألب جورج أبو خازن من األباء 
الفرنسيسكان واألخت منى مكرزل مارونيَّة من راهبات مار يوسف واألخ 

السيِّد واصف ضاهر من العلمانيين. 
    وكانت ُتلقى فيه دروس تنشئة روحيَّة ودينيَّة ورسوليَّة بروح مسكونيَّة 
للعلمانيين الراغبين في خدمة الكنيسة، ضمن نشاطات مختلفة مع كهنة 

ة في القدس مبادرات مسكونيَّ 1
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ة. الرعايا. وكانت تعطى الدروس على سنتين باللغة العربيَّ
القلوب  في  يبذرون  المحاضرون  الطوائف.  كلِّ  من  الدراسة  إلى  المنتمون 
المحبة والترفع عن الروح الطائفيَّة. وفي االجتماعات كانت ترفع الشعارات 
الوحدويَّة، منها: مجلس أعلى للمسيحيين في القدس. مجلس أعلى لرؤساء 
المركز يحمل منذ عام ۱۹۸۳  القدس. وأصبح هذا  المسيحيَّة في  الكنائس 
ًنا بالقديس كيرللس مطران القدس )+ ۳۸۷( والواعظ  اسم مار كيرللس تيمُّ

المشهور.
 وتخرَّج ويتخرَّج من هذا المركز علمانيون وكهنة وراهبات يخدمون كنائس 

القدس الواحدة بروح وحدويَّة ممتازة.
كاديمي في جامعة بيت لحم، ويعطي درجة بكالوريوس.  ا للمركز فرع أ     حاليًّ
القدس  في  عماوص  وهي:  آخر  مستوى  على  أخرى  كز  مرا َسْت  وأُسِّ

ونيقوديموس في الرملة ويافا.

 المكتبة الشرقيَّة
ست هذه المكتبة في الدار البطريركيَّة بالقدس عام 1975.     تأسَّ

الالهوت  الشرقيَّة في  الكنائس  تراث  الكتب عن  للقرَّاء شراء  توفر     وهي 
والليترجيَّة واأليقونة والرهبنة والتاريخ والنسك والروحانيَّة، بلغاٍت مختلفٍة. 
وهي الوحيدة من نوعها في الشرق بأسره. وهي عامل كبير في خدمة التراث 

الشرقي. 

الندوة المقدسيَّة
ست الندوة المقدسيَّة أيًضا في البطريركيَّة عام ۱۹۷۸.     تأسَّ

    وهي حركة فكريَّة علمانيَّة عملت على تعزيز الوجود المسيحي الفكري في 
الديار المقدَّسة، وتوعية العلمانيين على التراث المسيحي العربي .

كاديميين  ت نخبة فكريَّة من مؤمني القدس والمنطقة من أساتذة وأ  وقد ضمَّ
ورجال أعمال من كلِّ الكنائس، وكانت تقيم الندوات والمحاضرات في شّتى 
الميادين الفكريَّة والدينيَّة. واشترك فيها محاضرون من الخارج. ومن روادها 

مفكِّرون مسلمون راغبون باالطالع على الفكر المسيحي العربي.

مركز اللقاء 
س في الطنطور »مركز اللقاء« للحوار بين المسيحيين والمسلمين      تأسَّ
سيه  أحد مؤسِّ لحام  لطفي  المطران  وكان   .۱۹۸۲ عام  المقدَّسة،  الديار  في 
المسلمين  األكاديميين  األصدقاء  وبعض  خوري  جريس  الدكتور  األخ  مع 
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والمسيحيين من جامعة بيت لحم وجامعة الخليل. ال يزال سيادته رئيس 
مجلس أمناء مركز اللقاء منذ تأسيسه وحتى اآلن.

الكتب  وينشر  والدوريَّة،  السنويَّة  والمحاضرات  المؤتمرات  المركز  م  ينظِّ   
التراثيَّة الدينيَّة واالجتماعيَّة؛ ويصدر مجلة مسكونيَّة هي األولى في المنطقة 
باللغة العربيَّة. ومن فروعه أيًضا مؤتمر الالهوت المحلي الرائد، الذي وضع 
األُسس لالهوت المسيحي المنفتح أو للحوار المسيحي اإلسالمي، وللحوار 

الوطني الفلسطيني الواعي المنفتح.
المسيحي  الدين  رجال  والمحاضرات  المؤتمرات  في  يشارك  كان       
كلِّ  من  ملتزمون  وعلمانيون  واإلتجاهات،  الطوائف  كلِّ  من  واإلسالمي، 
الظروف  في  الجريئة  المتحرِّرة  الفكريَّة  الحركة  يستقطب  وكان  الكنائس. 

الصعبة الكثيرة التي مرَّت فيها المنطقة.

اجتماعات رؤساء الكنائس األخويَّة
    مبادرة أخرى وحدويَّة مسكونيَّة قام بها سيادة المطران لطفى لحام. فبدأ 
أخويَّة غير رسميَّة، كانت تضمُّ  إلى اجتماعات دوريَّة  منذ عام ۱۹۸۳ يدعو 
واألنكليكان  واألحباش  األرثوذكس  واألقباط  األرثوذكس  السريان  مطارنة 
والموارنة  والسريان  الكاثوليك  الروم  البطريركيين  والنوَّاب  واللوثريين، 

واألرمن الكاثوليك.
    دعيت هذه الجماعة: رؤساء كنائس في القدس مًعا على طريق اإليمان 
كز هذه الكنائس وكَّنا نصلّي  والوحدة. كنَّا نجتمع كل مرٍَّة في مركز من مرا
مًعا، ونرنِّم مًعا. نشارك التأمل في اإلنجيل مًعا. نشرب القهوة مًعا. نتبادل 
األخبار والخبرات الروحيَّة مًعا. نزور األماكن المقدسيَّة ونقوم برحالت مًعا. 
واأللفة  واألخوَّة  الفرح  جو  كان  مًعا.  سات  والمؤسَّ األديار  نزور  مًعا.  نغنِّي 
َعْنَصريَّة«  كنَّا جماعة »نبويَّة  اجتماعاتنا.  ًما على  والبساطة مخيِّ والصراحة 
في القمة. ولسان حالنا: »ما أطيب وما ألذَّ أْن يسكن اإلخوة مًعا! »وحيثما 
تتكرَّر  االجتماعات  تزال  وال  بينهم«.  كون  أ باسمي  ثالثة  أو  إثنان  اجتمع 

بالروح عينه.

مركز الشرق المسيحي
س سيادة النائب البطريركي مركز الشرق المسيحي عام 1984 .      أسَّ

    وهو مركز رائد فريد من نوعه، ليس فقط في القدس واألرض المقدَّسة بل 
في الشرق العربي بأسره. في هذا المركز معرض دائم عن الكنائس الشرقيَّة 
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المتواجدة في القدس. يحتوي المعرض على الثياب الطقسيَّة في كّل كنيسة، 
األدوات الطقسيَّة، نموذج عن اللغة الطقسيَّة، الخبز القرباني المستعمل في 
تلك الكنيسة، الصلبان الخاصة بكلِّ كنيسة، نبذة عن تاريخها، خريطة أماكن 

تواجدها، صور عن االحتفاالت المميَّزة فيها.
    يضمُّ المركز أيًضا مكتبة شرقيَّة بلغات مختلفة، وغرفة مطالعة لسكان 

البالد والسوا.
م المركز معارض عن التراثات المتميِّزة في الكنائس الشرقيَّة.     ُينظِّ

بالعربيَّة  الشرقي  التراث  عن  ومحاضرات  دروس  وُتلقى  دورات  ُتقام    
والفرنسيَّة واإلنكليزيَّة، شارك فيها المئات من سكان البالد ومن األجانب 
المقيمين. تناولت على سبيل المثال: شرح القداس اإللهي في كلِّ الطقوس 
الشرقيَّة  الروحانيَّة   - الشرقيَّة  الكنائس  الميالد والصوم والفصح في  - دور 
األيقونات -  األيقونة - دروس في رسم  العذراء - روحانيَّة  أيقونات مريم   -
معارض عن األيقونات والكتب الشرقيَّة خاصة الطقسيَّة منها - دورة عن 
الترنيم الكنسي في الكنائس الشرقيَّة - زيارات لألديار القائمة والدارسة في 

المنطقة وداخل أسوار القدس - دورة في األدب الروحي واإلرشاد.
    شارك في إلقاء الدروس والمحاضرات أساقفة وكهنة ورهبان وراهبات 

وعلمانيون من الكنائس الشرقيَّة والغربيَّة من مختلف الطقوس.
توثيقيَّة  ميدانيَّة  بزيارات  الدورات،  وفي  المركز  في  المشاركون  قام  كما 
على  وتعرَّفوا  القدس.  في  القائمة  الكثيرة  والكنائس  واألديار  للبطريركيات 

رؤسائها وتاريخها من أصحابها بكل موضوعيَّة وروح مسكونيَّة.
    كما أصدر المركز نشرات تناولت تاريخ الكنائس الشرقيَّة وروحانيتها. وقد 
م المركز سنة 1998 بمناسبة يوبيل تدشين كنيسة البطريركيَّة، سلسلة  نظَّ

من المحاضرات عن كنيسة الروم الكاثوليك: تاريخها ورسالتها الوحدويَّة.
سنة  األلفا  الكبير:  اليوبيل  بمناسبة  نشاطاته  المركز  وسيضاعف      
الة خاصة للحجَّاج والسواح، وللتعرُّف على  للمسيحيَّة. بحيث يكون أداة فعَّ

كافة الكنائس الشرقيَّة والغربيَّة القائمة في القدس.
الكنائس واألديار والمدارس خاصة أن يستفيدوا من      نأمل من رؤساء 
على  وطالبهم  ومؤمنوهم  رهبانهم  يتعرَّف  لكي  الرائد  المركز  هذا  خدمات 
تراثات الكنائس وغناها الكبير. كما نأمل منهم ومن مكاتب الحج والسياحة 
وكنيسة  المسيحي  الشرق  مركز  زيارة  إلى  والسواح  الحجَّاج  يوجِّهوا  أن 

البطريركيَّة، لتكون بمثابة مدخل إلى زيارة القدس والتعرُّف على كنائسها.
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سة  مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكيَّة في الديار المقدَّ
البطريركي عضو في  النائب  الكاثوليك وسيادة  الملكيين  الروم      كنيسة 
س عام  تأسَّ الذي  المقدَّسة  الديار  الكاثوليكيَّة في  الكنائس  مجلس رؤساء 
دعا  أوَّل من  كانت  البطريركيَّة  أنَّ  وموضوعيَّة  بكّل صراحة  ونقول   .1991
إلى تأليف هذا المجلس منذ العام 1975، من خالل النشاطات المسكونيَّة 

المذكورة أعاله.

    يضمُّ هذا المجلس الكنائس الكاثوليكيَّة كلَّها:
- بطريركية الالتين بشخص البطريرك ونائبه في الجليل واألردن. 

- بطريركية الروم الكاثوليك في القدس بشخص مطرانها النائب البطريركي.
- أبرشيَّة عكا والناصرة وسائر الجليل للروم الكاثوليك بشخص مطرانها.

- أبرشيَّة عّمان وسائر األردن للروم الكاثوليك بشخص مطرانها.
- النيابة البطريركيَّة للموارنة )واألبرشيَّة( بشخص مطرانها.

-  النيابة البطريركيَّة للسريان الكاثوليك بشخص النائب البطريركي.
-  النيابة البطريركيَّة األرمنيَّة لألرمن الكاثوليك بشخص نائبها البطريركي.

-  حراسة األرض المقدَّسة لآلباء الفرنسيسان بشخص رئيسها العام .
بين  للتعاون  الة  فعَّ أداة  وهو  سنويَّة،  دوريَّة  اجتماعات  المجلس  يعقد 

الكنائس الكاثوليكيَّة.

االجتماعات الدوريَّة لرؤساء الكنائس المسيحيَّة في القدس
الثاني 1994، وتضمُّ جميع رؤساء  االجتماعات منذ تشرين  بدأت هذه      
األرثوذكس، بطريرك  الروم  القدس وهم:  بطريرك  المسيحيَّة في  الكنائس 
واألحباش  واألقباط  السريان  مطارنة  األرثوذكس،  األرمن  بطريرك  الالتين، 
والسريان  والموارنة  الكاثوليك  للروم  البطريركيين  النوَّاب  األرثوذكس، 
األراضي  وحارس  واللوثري،  األنكليكاني  المطرانين:  الكاثوليك،  واألرمن 

المقدَّسة. ما مجموعه ثالث عشر من رؤساء الكنائس األجالء.
البطريرك  برئاسة  األرثوذكس  الروم  بطريركيَّة  في  االجتماعات  ُتعقد      
القدس  في  المسيحيين  تهّم  التي  القضايا  مختلف  وتطال  األرثوذكسي، 

ز بالبساطة والروح األخويَّة. واألرض المقدَّسة. وتتميَّ
مناسبات  في  للمؤمنين  مشتركة  ورسائل  بيانات  المجتمعون  ُيصدر      

األعياد الميالديَّة والفصحيَّة وسواها حسب الحاجة.
ال في هذه اللقاءات. وهنا نقول أيًضا      بطريركيَّة الروم الكاثوليك عضو فعَّ
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أنَّها كانت الداعية األولى إلى هذه المبادرة المسكونيَّة الرائدة الفريدة ليس 
فقط في القدس، بل في كلِّ الشرق، ال بل في العالم المسيحي بأسره. 

أن  يمكننا  بأنَّه  ونفرح  المسكونيَّة.  المبادرات  إنَّنا نشكر هللا على هذه      
نذيع أخبار المحبة والوحدة والتعاون، خاصة للحجَّاج القادمين إلى األرض 
العمل  رائدة  تكون  أن  القدس  كنيسة  من  ينتظرون  الذين  المقدَّسة، 

الوحدوي في العالم.

موقف الروم الكاثوليك من الوحدة المسيحيَّة
    ختاًما لهذه المبادرات المذكورة ننشر كلمة سيادة المطران لطفي لحام 

الكنيسة  في  القدس  في  المسيحيَّة  الوحدة  ألجل  الصالة  أسبوع  ختام  في 
البطريركيَّة عام 1986 .

الوحدة المسيحيَّة واجب ُملقى على عاتق كلِّ الكنائس. وأحبُّ أن 
أستعرض هنا موقف كنيستنا الروم الملكيين الكاثوليك.

نحن  كنَّا  التي  اإلساءات  الجميع عن  بتواضع من  السماح  أطلب  إنَّني   -1
الروم الكاثوليك سببها تجاه الوحدة. 

قنا شركتنا مع روما من جديد منذ حوالي ثالثمئة سنة. باألسف  ۲- لقد حقَّ
إنَّ هذه الشركة سبَّبت انفصااًل داخل كنيستنا، وتسبَّبت في ثنائيَّة السلطة: 
واحدة روم أرثوذكس وأخرى روم كاثوليك. لقد قاسينا كثيًرا بسبب شركتنا 

مع روما، وحتى السجن والقتل.  

للتقاليد  أمناء  بقينا  ولكن  روما  كنيسة  مع  الشركة  استعدنا  لقد   -٣
األرثوذكسيَّة األصيلة المشتركة بيننا وبين إخوتنا األرثوذكس.

ومحبته.  واحترامه  الشرق،  على  التعرُّف  في  كثيًرا  الغرب  ساعدنا  لقد   -4
ما  وهذا  الثاني.  الفاتيكاني  المجمع  في  الشرق  صوت  الغرب  أسمعنا  وقد 
قاله البطريرك أثيناغوراس لبطريركنا مكسيموس الرابع الصايغ »لقد كنتم 
صوت الشرق في المجتمع«. وأجابه البطريرك مكسيموس: » كلُّ مرٍة كنُت 

أتكلَُّم، كنُت أفكُِّر بَك«.
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ا أنَّه يوم تتحقَّق الوحدة بين  5- صرَّح بطريركنا مكسيموس الصايغ رسميًّ
البطريرك  لصالح  البطريركي  منصبه  عن  هو  سيتخلّى  والغرب،  الشرق 
األرثوذكسي. وهذا القول ردَّده غبطة بطريركنا مكسيموس الخامس حكيم. 

6- قرَّرت سينودوساتنا )أو مجامعنا( البطريركيَّة المقدَّسة أن ترفض مبدأ 
الدعاوة الدينيَّة في العالقات مع األرثوذكس. فليبق كلُّ واحد في كنيسته!

7 - إنَّني أصرِّح أنَّني أريد أن أسير على هذه المبادىء النيِّرة. وعندما تتحقَّق 
الوحدة سنشعر أنَنا واحد مع إخوتنا األرثوذكس. ومنذ اآلن نشعر بوحدتنا 
العميقة معهم بالرغم من اإلنفصال التاريخي الذي حصل! فلنا تقليد واحد 

ورسالة واحدة ومصير واحد.

8 - إنَّنا كروم كاثوليك نريد أن نبذل قصارى جهدنا لكي نطوِّر عالقات األخوَّة 
الواحدة.  القدس  كنيسة  أبناء  كلُّنا  فنحن  الطوائف:  جميع  مع  والتعاون 
ونحن بصراحة مع فكرة توحيد األعياد لخدمة حضورنا المسيحي وشهادتنا 

في األرض المقدَّسة وإيماننا المشترك.
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مقدمــة
    السيِّد المسيح له المجد صلّى قبل آالمه ألجل وحدة تالميذه المؤمنين 
كلّهم، وحدة تالميذه، فيما  البشر  الوحدة، وحدة  بهذه  به: وقد عنى يسوع 
بينهم، ولكن أيًضا وحدتهم مع هللا تعالى. فال وحدة بين البشر إذا لم يكن 
»حيثما  أيًضا:  يسوع  قال  كما  ولحمتها،  سداها  الوحدة،  هذه  صانع  هللا 

كون بينهم« )متى 18: 20(. اجتمع اثنان أو ثالثة باسمي، فأنا أ
    لكن الوحدة ال تنفي التعدديَّة، ال بل تفترضها: السعي إلى الوحدة، يعني 
أنَّ هناك تعدديَّة وكثرة. هكذا األمر في الجسد الواحد ذي األعضاء والوظائف 
الكثيرة. هكذا األمر بين الرجل والمرأة في وحدة الزواج. هكذا األمر أيًضا بين 
الواحد  الكبير  أنت وأنا واآلخر... عالمنا  أنا وأنت ونحن وهم...  البشر كلِّهم: 

يضمُّ ماليين من الخالئق والموجودات.
     إذا انتقلنا إلى الكنيسة، فنراها أنها تعكس هذا الواقع. فهي جماعة البشر 
التي تشترك باإليمان الواحد بيسوع المسيح. فهي إًذا مرتكزة على التعدديَّة 
ومدعوَّة إلى الوحدة. لذا نقول في قانون اإليمان: أومن بكنيسة واحدة جامعة، 

أو كاثوليكيَّة بمعنى أنَّها واحدة ولكنها تضمُّ أمًما وشعوبًا كثيرًة.

الوحدة والتعدديَّة
    الكنيسة في مجمل تاريخها عاشت دوًما خبرة الوحدة والتعدديَّة، وذلك 
منذ القرون األولى، ومنذ بدء انتشار البشارة المقدسة على يدِّ الرسل. وهكذا 
وأقاليم  ولغات  وحضارات  وثقافات  شعوب  إلى  اإلنجيليَّة  البشرى  بحمل 
الكنائس المحليَّة، والطوائف )من كلمة طائفة أعني فئة  مختلفة، تكوَّنت 

دة. متميزة( واألبرشيَّات والبطريركيَّات، ومن ثم الطقوس المتعدِّ
ذكرنا  كما  وهي  وهيكليتها،  ولطبيعتها  الكنيسة  لحياة  مالزمة  فالتعدديَّة 
نشأت  هكذا  الكنيسة.  عالمات  من  أساسيَّة  عالمة  الوحدة  مثل  أعاله 
التعدديَّة خاصة في الشرق وفيما بين الشرقيين ألن اإليمان المسيحي ُقِبَل 
في حضارات ولغات متنوِّعة. بينما حافظ الغرب على وحدة كنسيَّة ولغويَّة 

وعباديَّة حتى ظهور البروتستانتيَّة.
    هناك جدل علمي حول الطقوس الكنسيَّة: هل الوحدة سبقت التعدديَّة، أو 
هل انتقلت الطقوس من التعدديَّة والكثرة إلى الوحدة؟ الواقع أن تاريخ العصور 
األولى للكنيسة هو جزرٌ ومدٌّ دائم متفاعل بين التعدديَّة والكثرة والوحدة. وهكذا 

القول عن الكنائس المحليَّة، واألبرشيَّات والمتروبوليتيَّات والبطريركيَّات.

٣5 - القدس في 1994/7/16.

ة٣5 ديَّ عدُّ
َّ
2مستقبُل الكنيسِة بيَن الَوحدِة والت
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التعدديَّة والشقاق
     التعدديَّة والوحدة شيء، والتعدديَّة والشقاق شيء آخر. فال تناقض بين 
التعدديَّة والوحدة. ولكن الشقاق هو عدو مشترك للوحدة وللتعدديَّة على 

السواء.
    الواقع أن التعدديَّة وجدت مع الوحدة: وهذه كانت صورة الكنيسة في 
العصور األربعة أو الخمسة األولى، حتى 4٣1 و451. فكانت كنائس الشرق: 

السريانيَّة والقبطيَّة واألرمنَية واليونانيَّة واألشوريَّة والحبشيَّة.
    ولّما ذرَّ قرُن الخالف في التعاليم حول السيِّد المسيح )الخرستولوجيا( 
على  الشقاق  عنصر  دخل   ،)451( وخلقدونيا   )4٣1( أفُسس  مجمعي  في 
فيما  كة  والشرا الشركة  وفقدت  الكنائس  وانفصلت  والتعدديَّة،  الوحدة 

بينهما، وظهرت كنائس متحاربة متخاصمة.
تعدديَّتها.  على  وحافظت  بالشقاق،  وحدتها  الكنائس  فقدت  وهكذا      

فالشقاق هو الذي أفسد التوازن بين الوحدة والتعدديَّة.
الشرقيَّة  الكنائس  واقع  في  هو  والتعدديَّة  للوحدة  وضوًحا  األكثر  المثل 
القديمة أو كما تدعى، ال خلقدونية ألنَّها رفضت مًعا مجمع خلقدونيا. وهي 
إيمانها واحد وطقوسها  واألرمنيَّة.  والحبشيَّة  والقبطيَّة  السريانيَّة  الكنائس 

دة. وكنائسها متعدِّ
    مثل آخر هو واقع الكنائس الشرقيَّة الكاثوليكيَّة فيما بينها )وهم الروم 
الكاثوليك – السريان الكاثوليك – األرمن الكاثوليك – الموارنة – األقباط 

الكاثوليك – األحباش الكاثوليك(.
    مثل آخر للوحدة والتعدديَّة هو واقع الكنائس الشرقيَّة الكاثوليكيَّة في 

وحدتها مع الكنيسة الرومانيَّة، مع البابا ومع الكنيسة الالتينيَّة عموًما.
أما واقع التعدديَّة والشقاق فنجده في واقع الكنائس األرثوذكسيَّة والكنيسة 
الرومانيَّة: وهنا نجد عناصر التعدديَّة، وقد دخل عليها عنصر الشقاق ففقدت 

الوحدة فيما بينها.
الشرقيَّة  والكنائس  البيزنطيَّة  األرثوذكسيَّة  الكنائس  عن  القول  كذلك      
دة، ولكنَّها واحدة. وبعد مجمع خلقدونيا  األرثوذكسيَّة، فقد كانت دوًما متعدِّ
كتشفت هذه الكنائس  )451( فقدت وحدتها وحافظت على تعدديَّتها. واآلن ا
القائمة فيما بينها، بواقع طقوسها  وحدتها العقائديَّة بالرغم من التعدديَّة 

ولغاتها وسلطتها وقوانينها وحتى تنوُّعها الالهوتي ضمن اإليمان الواحد.

    واقع الكنيسة الرومانيَّة الكاثوليكيَّة مع الكنيسة األنكليكانيَّة هو شقاق 
وليس تعدديَّة. وكذلك القول عن واقع الكنائس البروتستانتيَّة مع الكنائس 

الرومانيَّة أنَّه واقع شقاق.
نشأت  الكنائس  هذه  بين  االنفصال  وبسبب  الشقاق  وبعد  الوقت  مع 
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تطوُّرات أخرى طقسيَّة وقانونيَّة وكنسيَّة يمكن أن نقول عنها أنَّها تعدديَّة 
الحقة للشقاق وناتجة عنه.

الروم األرثوذكس هو شقاق  الكاثوليك مع كنيسة  الروم       واقع كنيسة 
بحت وليس تعدديَّة: فإيماننا واحد وطقسنا واحد ولكننا في شقاق منذ عام 
1724. وهذا القول ينطبق على واقع كنيسة السريان الكاثوليك والسريان 
األرثوذكس، إنَّه شقاق ال تعدديَّة. وكذا القول عن األرمن الكاثوليك واألرمن 
األرثوذكس، واألقباط الكاثوليك واألقباط األرثوذكس. واألحباش األرثوذكس 

والكاثوليك...

التعدديَّة والوحدة والشقاق في كنيسة القدس
      القدس هي الكنيسة األّم. هي أّم إيماننا المسيحي. وأّم الطقوس الكنسية 
ومصدرها ألن الطقوس نشأت حول األماكن المقدسة، وِمن ثَمَّ انتشرت في 

العالم المسيحي في تعدديَّة الطقوس واللغات والبالد والحضارات.
فيها  نجد  التي  البقعة  هي  عامة  والشرق  المقدسة  واألرض  القدس     
والتصدُّعات  الشقاقات  )إذا استثنينا  وأبهاها  التعدديَّة في أوسع مظاهرها 

الالحقة(.
    إنَّما قليلون يعرفون كيف وصلنا إلى هذه التعدديَّة في القدس بالذات. لكي 
نفهم عالقة الوحدة بالتعدديَّة وِمن ثَمَّ بالشقاق وأيًضا بالدعاوة الدينيَّة في 
القدس، يجب أن نلقي نظرة سريعة على تاريخ تواجد الكنائس والطوائف 
في  التعدديَّة  تكون مثل هذه  أن  الطبيعي  ألنه من  القدس.  في  والشعوب 
الشعوب  بين  تقوم  التعدديَّة عادًة  واحدٍة.  واحدٍة وحضارٍة  ولغٍة  واحٍد  بلٍد 

والقوميات المختلفة في بالد مختلفة.
    السبب األساسي للتعدديَّة في كنيسة القدس بالذات هو األماكن المقدسة، 
وشعوبهم  طوائفهم  اختالف  على  المسيحيين  لجميع  مقدَّسة  هي  التي 
ومللهم، وجميعهم يحبُّونها، ويريدون أن يحجُّوا إليها. ال بل كلُّهم يريدون أن 

يكون لهم فيها موطئ قدم.
  

     الكنيسة األّم في القدس: كنيسة بيزنطيَّة – سريانيَّة، بطقس أورشليمي 
المحليَّة  النواة األساسيَّة  أنطاكي ثم قسطنطيني الحًقا. وهي  مقدسي – 
وسرياني.  )رومي(  يوناني  بيزنطي  بتراثَين  واحدة  كنيسة  القدس.  لكنيسة 

بعد مجمع خلقدونية انفصلت الكنيستان وحصل الشقاق بينهما.
   باقي الكنائس المتواجدة في القدس منذ األجيال األولى هي كنائس حاجَّة: 
األديار،  سوا  أرمن كثيرون واستقروا ألحقاب طويلة، وأسَّ َقِدَم حجَّاج  هكذا 
والبنايات الستقبال الحجَّاج األرمن. ثم ترأس عليهم مطران، والحًقا أطلق 
عليه لقب بطريرك. هذا الوجود يرتقي إلى القرن الرابع، أعني قبل شقاق 
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مجمع خلقدونيا )451(. وهكذا القول عن األقباط واألحباش. وهكذا القول 
في  وجود  لهم  يعد  ولم  قرون  منذ  اندثروا  وقد  الكلدان،  أو  األشوريين  عن 
الكبير  العدد  بنوا  الذين   Géorgiens الكرجيين  عن  القول  وهكذا  القدس. 
ديرهم  السيما  الفرنسيسكان  وأديار  اليونان،  أديار  منها  القدس،  أديار  من 
يؤلِّفوا  لم  ولكنهم  الرعويَّة...(  والكنيسة  المخلِّص  )دير  بالقدس  الرئيسي 
الروم  إلى  وأمالكهم  أديارهم  وتحوَّلت  واندثروا  مستقلة  كنيسة  أو  طائفة 

األرثوذكس.

الموارنة أتوا البالد الحًقا في قرون متأخرة، وهم مهاجرون من لبنان وسوريا
 ،Francs الفرنجة  باسم  األولى  القرون  منذ  القدس  في  تواجدوا  الالتين      
وبنوا أدياًرا للرهبان والراهبات. ولكنَّهم لم يؤلِّفوا طائفة مستقلِّة، بل كانوا 
شركة  في  آنذاك  )وكان  الرومي  القدس  لبطريرك  أو  لمطران  يخضعون 
بل  كبيًرا،  يكن عددهم  لم  حال  كلِّ  وعلى  الرومانيَّة(  الكنيسة  مع  ووحدة 
كانوا في األديار. وأما الحجَّاج الالتين والفرنجة فلم يستقروا في القدس مثل 

الحجَّاج األرمن واألحباش واألقباط.
    الجدير بالذكر أن العهدة العمريَّة )مهما كانت قيمتها التاريخيَّة( تذكر كل 
الرومي(  الملكي )أعني  البطريرك  الفئات وتضعها كلُّها تحت سلطة  هذه 
وهو  المكرَّم  المبجَّل  البطريرك  فيها: »صفرونيوس  ورد  وقد  صفرونيوس. 
بطريرك الملّة الملكيَّة في طور الزيتون بمقام القدس الشريف، في االشتمال 
وجدوا...«  وأين  كانوا  حيث  والراهبات  والرهبان  والقسوس  الرعايا  على 
النصارى  أجناس  وبقيَّة  المسيحيين...  من  األخرى  الفئات  العهدة  وتذكر 
اإلفرنج  من  للزيارة  يأتون  والذين  والحبش  الكرج  وهم  هناك  الموجودين 
والقبط والسريان واألرمن والنساطرة واليعاقبة والموارنة تابعين للبطريرك 

ا عليهم«... المذكور ويكون متقدمًّ
ا  ا في القدس، وبقي الشعب شرقيًّ     على عهد الفرنجة أصبح البطريرك التينيًّ
س بالمعنى الحصري بطريركيَّة التينيَّة، بل حلَّت محل  ا. ولم تتأسَّ أرثوذكسيًّ
ة. إنَّما يجب اإلقرار بأنَّ هذه الحقبة التاريخيَّة  البطريركيَّة األرثوذكسيَّة المحليَّ

غامضة. ويا حبذا لو تكون هذه الحقبة موضوع رسالة دكتوراه.
س بطريركيَّة التينيَّة إلى جانب البطريركيَّة األرثوذكسيَّة      وفي الواقع لم تتأسَّ
والكنائس األخرى أرثوذكسيَّة وكاثوليكيَّة، إال في القرن التاسع عشر عام 1848 
بقرار من البابا بيوس التاسع، وذلك لمحاربة نفوذ البروتستانت واألنكليكان 

ا في القدس عام 1841. بوا مطرانًا أنكلو- بروسيًّ المتزايد، والذين نصَّ
باقي  إالَّ على حساب  واألنكليكان  والبروتستانت  الالتين  ينمو عدد  ولم      
وتربويَّة  اقتصاديَّة  وبطرق  وألسباب  الدينيَّة  الدعاوة  وبسبب  الكنائس 

ومعيشيَّة.
القرون  القدس منذ  كنيسة      هذه هي قصة وهذا هو شكل فسيفساء 
ا يوجد كنائس أو جماعات أخرى  األولى وحتى التاريخ المعاصر. بالطبع حاليًّ

متفرِّعة من التقليد البروتستانتي، وجماعات يهوديَّة متنصرة.



247

التحدِّي
   إنَّ التحدِّي المطروح على كنيسة أو على كنائس األرض المقدَّسة يمكن 

أن نصوغه من خالل األسئلة التالية:
ونبذ  األصيلة،  والتعدديَّة  الحقيقيَّة،  الوحدة  إلى  كنائسنا  تعود  كيف   -1
نتيجة  وهي  تعدديَّة  اسم  عليها  نطلق  كثيرة  مظاهر  الواقع  في  الشقاق؟ 

شقاق وانفصال بين الكنائس.
الوحدة  في  رغبتنا  على  وانفصالنا  شقاقنا  واقع  تأثير  من  نخفِّف  كيف   -2

وعلى سعينا إليها؟
٣- كيف ال نجعل من التعدديَّة شقاًقا، وكيف بالرغم من التعدديَّة والشقاق 

نقبل بعضنا بعًضا ونحترم بعضنا بعًضا؟
التعدديَّة هنا، ونحن في وطٍن واحٍد وحضارٍة واحدٍة ومجتمٍع  4- ما معنى 

واحٍد ومكاٍن واحٍد وعائلٍة واحدٍة؟
5- كيف نقوم برسالتنا المسيحيَّة الفريدة بالرغم من تعدديتنا وشقاقاتنا 

وانفصاالتنا؟.
    وهنا ال بدَّ من اإلشارة إلى أن التعدديَّة نفسها بدون شقاق ومع الوحدة، 
أمر  إنَّها  بل  سهلة،  ليست  التعدديَّة  أنَّ  اإلقرار  وعلينا  كبيًرا.  تحديًّا  تشكل 
ا وواقع مجتمعي مليئ بالتحديَّات والعقبات والتعقيدات. خاصًة  صعب جدًّ
الفلسطيني  مجتمعنا  في  المختلفة  جوانبها  من  التعدديَّة  إلى  ننظر  عندما 

بالذات.

ة: فلسطيني عربي يهودي. فهناك التعدديَّة القوميَّ
ويهودي.  ومسلم  الطوائف(  كثرة  )مع  مسيحي  الدينيَّة:  التعدديَّة      
إلى  )باإلضافة  مسيحي  وآخر  مسلم  مجتمع  المجتمعيَّة:  والتعدديَّة 
اليهودي(. والتعدديَّة السياسيَّة في وضع احتالل وعدم استقرار ووالدة دولة 

جديدة.
    لذا فإنَّ تحدِّي الوحدة والتعدديَّة ال يختصر في اإلطار الديني، بل يطال 
كبيرٍ  بألٍم  يعيش  المسيحي  والمؤمن  والمجتمعي.  االجتماعي  وضعنا 
د. وربما التعدديَّة على المستوى الديني  وصعوبٍة كبيرٍة هذا التحدِّي المتعدِّ

والكنسي.
الدينيَّة  التربويَّة  العناصر  التعدديَّة يجب أن تشمل      ولذا فالتربيَّة على 
واالجتماعيَّة والقوميَّة والسياسيَّة. وهي عنصر أساسي في مواجهة تحديات 
التعدديَّة في كنيستنا الفلسطينيَّة. خاصًة وأنَّ تحديَّات التعدديَّة ومخاطرها 

تطال مشاريعنا وأعمالنا ومؤسساتنا وتدخل في حرم عائالتنا.
كبر تحدٍّ لمستقبل كنائسنا ورسالتها في      الواقع أنَّ التعدديَّة تشكِّل حًقا أ

األرض المقدَّسة.
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    وأحبُّ أن أزيد أنَّ التعدديَّة هي منطلق مفهوم طابع القدس المدينة 
المقدَّسة للجميع، يهوًدا ومسيحيين ومسلمين. ومن الضروري أن يكون 
القدس،  لمشكلة  المالئم  الحّل  إيجاد  عناصر  من  عنصًرا  التعدديَّة  طابع 
أ. ولنا في القدس حقوٌق كما لغيرنا. وال يجوز لفئة أن  ا وسياسيًّ ا وقوميًّ دينيًّ
تستأثر بالقدس أو تتفرد بالسيطرة عليها. فالقدس مدينة اإليمان المفتوحة 
للوحدة  الحقيقيَّة  الصورة  كلّه  العالم  أمام  تعكس  أن  ويجب  كله.  للعالم 
اليهودي  الشعَبين  على  مطروٍح  أساسيٍّ  تحٍد  أيًضا  هو  هذا  والتعدديَّة. 

والفلسطيني العربي، وعلى العالم أجمع.

مسيحيون مًعا على الطريق
والتعدديَّة والشقاق. واآلن  الوحدة  لقد حلَّلُت في ما تقدم شرحه واقع     
على  كنائسنا  تساعد  ووقائع  واقتراحات  أفكار  بعض  عرض  إلى  انتقل 

مواجهة تحدِّي الوحدة والتعدديَّة:

1- إنَّ اجتماعات ولقاءات رؤساء الكنائس المسيحيَّة في بعض الظروف، 
الكبرى هي  أمنيتنا  بدَّ وأن تستمر. ولكن  االنتفاضة، ال  بداية  وخاصًة منذ 
للوحدة  الكبرى  اإلداة  أعلى، يكون  كلَّها مجلًسا  الكنائس  يؤلِّف رؤساء  أن 

والشهادة والرسالة المشتركة.

س مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكيَّة في الديار المقدسة عام  2 -لقد تأسَّ
1991. وهذه خطوة جبَّارة نحو الوحدة.

ر لسينودس )أو اجتماع( كبير لمعالجة  ٣- الكنائس الكاثوليكيَّة بدأت تحضِّ
التحديَّات التي تواجه كنيسة األرض المقدَّسة. آمالنا كبيرة، بأن ينضمَّ إلى 

هذا السينودس باقي الكنائس.

4- لقاءات كثيرة دوريَّة بعقدها الكهنة مًعا في مختلف الرعايا. وفي مطلع 
تموز 1994 أقام الكهنة الكاثوليك من كل الطوائف رياضة روحيَّة في حيفا، 

وسيقيمون رياضة أخرى في تشرين الثاني.

ر جيِّد.  األوسط مؤشِّ الشرق  كنائس  الكنائس في مجلس  كّل  5- مشاركة 
يجب تفعيل هذه المشاركة في المنطقة على كلِّ األصعدة.

6- أصدقاء الوحدة، يجتمعون شهريًّا منذ حوالي خمس وعشرين عاًما. وهم 
من كلِّ الطوائف والكنائس.
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7- فريق من رؤساء الكنائس )يضم 9 كنائس( يجتمع مًعا دوريًّا بتنسيق 
المطران لطفي لحام، منذ عام 198٣، في جوٍّ من الصالة والصداقة واألخوَّة 

والمحبَّة.

البطاركة  اجتماع  إلى  نشير  كلّه  العربي  الشرق  مستوى  على   -8
المسيرة  في  الصفوف  لتوحيد  ممتازة  أداة  وهو   )7 )وهم  الكاثوليك 
المشتركة. ونوصي جميع المسيحيين وجميع الفلسطينيين بقراءة الوثيقة 
الشرق:  المسيحي في  البطاركة عام 1992 بعنوان »الحضور  التي أصدرها 
وتعطي  التحديَّات  من  كثير  على  الضوء  تلقي  وهي  ورسالة«،  شهادة 

التوجيهات الرشيدة لمواجهتها.

كلِّ  من  اختصاصيِّين  يجمع  علمي  دراسي  يوم  أو  مؤتمر  عقد  أقترح   -9
الكنائس، وفيه تستطلع الكنائس تاريخها وتتطلع مًعا نحو المستقبل. وفي 
كرة وصفاء الرؤية والتواضع والجرأة والروح  هذه األمور ال بدَّ من تتنقية الذا

النبويَّة.

10-  كلُّنا مسؤولون، مسيحيُّون من كلِّ الطوائف، في هذا السعي المصيري 
لكي تتوحَّد الكنيسة في األرض المقدَّسة وتؤدي رسالتها المقدَّسة لخدمة 
ا  ا وشعوبيًّ الجميع. وال بدَّ أن يصبح هاجس الوحدة المسيحيَّة، هاجًسا شعبيًّ

وجماهيريًّا.
إلى ملء  إنسان كامل  إلى  نبلغ  الرسول: »أن  بولس  قاله  وهكذا نحقق ما 
يكونوا  »أن  يسوع:  صالة  هكذا  ونحقق   ،)1٣  :4 )أفسس  المسيح«  قامة 

بأجمعهم واحًدا... لكي يؤمن العالم« )يوحنا 17(.
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  على أثر اجتماع ميونيخ وجَّه »أصدقاء الوحدة« بالقدس دعوة إلى سيادة 
المتروبوليت جرمانوس وهو ممثِّل بطريركيَّة القدس في اللجنة المشتركة 
لنا  م  قدَّ لنا ما جرى في ميونيخ. وقد  لكي يشرح  األرثوذكسيَّة  الكاثوليكيَّة 
سيادته الوثيقة التي أسهبنا في شرحها في هذه المحاضرة. بعد ذلك توّجه 
الوثيقة لكي  أن تنشر هذه  المحاضرة بسؤال: هل يحسن  إليه كاتب هذه 

يطلع عليها شعبنا في األرض المقدَّسة.
    فأجاب سيادته بالنفي معلالً جوابه السلبي بأنَّ الشعب سيستنتج من 
الكنيسة  فسيهجر  وبالتالي  واألرثوذكس  الكاثوليك  بين  فرق  ال  أنَّ  الوثيقة 
األرثوذكسية إلى الكنيسة الكاثوليكية. أليس هذا التخوُّف في محلّه؟ ألم يقم 
الكثير من طوائفنا على حساب األخرى؟ أين نحن من مسيرة الوحدة؟ ما 
هي العواطف والمواقف التي تسود عالقات الكنائس؟ أليست على األغلب 
والتعاظم  الثقة  وبالتالي فقدان  والتفوُّق...  والنفوذ  الخوف والحذر  مواقف 
كل طائفة على حساب األخرى والدعاوة بشتى الطرق والوسائل الستمالة 

أبناء طوائف أخرى إلى كنيستنا؟
    بهذا المعنى نورد مقاطع من البيان الختامي المشترك الذي صدر في 
أعقاب الزيارة التي قام بها البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسيَّة القبطيَّة 
الجميع  نذكِّر  »إننا  فيها:  أيار سنة 197٣ جاء  في  السادس  بولس  البابا  إلى 
بإخالص وإلحاح أنَّ المحبَّة الحقيقيَّة المبنيَّة على أمانة كاملة للسيِّد األوحد 
عنصر  هي  كنيسة  كل  لتقاليد  المتبادل  االحترام  وعلى  المسيح  يسوع 

أساسي من عناصر السعي إلى المشاركة الكاملة.
    »باسم هذه المحبَّة نرفض كّل شكل من أشكال الدعاوة الدينيَّة. ونعني 
بهذه الدعاوة هنا مبادرات يحاول بهذا بعض األفراد تعكير صفو الجماعة 
األخرى باجتذاب أعضاء جدد إلى جماعتهم مستعملين للبلوغ إلى غايتهم 
المسيحيَّة  المحبَّة  مقتضيات  تناقض  فكريَّة  مواقف  متخذين  أو  وسائل 
القبطيَّة  )هنا  الكنيسَتين  بين  العالقات  ز  تميِّ أن  يجب  التي  المبادئ  أو 
تزال  ال  األساليب حيث  هذه  لمثل  ا  حدًّ نضع  أن  الالزم  من  والكاثوليكيَّة(. 
المحبَّة  زيادة  في  يجتهدوا  أن  واألرثوذكس  الكاثوليك  وعلى  موجودة.  ربما 
عمًقا وإنماًء بتبادل المشورة والتفكير والتعاون في حقل العمل االجتماعي 
يبلغ  أن  تعالى  إليه  ضارعين  هللا  أمام  يتضعوا  أن  كذلك  عليهم  والثقافي. 
 – اإليمان  في  الوحدة  )مجلة  السعيدة«.  غايته  إلى  فينا  ابتدأه  الذي  عمله 

197٣ – العدد2، ص. 158(.
أن  يمكن  عمليَّة  اقتراحات  ببعض  العامة  المبادئ  هذه  نترجم  أن  يمكننا 

تسهم في دفع مسيرة الوحدة المقدسيَّة إلى األمام! 

1- تجنُّب وشجب كلذ ما يناقض المحبَّة واالحترام المتبادَلين.

٣6 - القدس في 5/198٣/٣

ة 1 للكنيسة األرثوذكسيَّ المشترك  الختامي  البيان  حوار حول 
ة٣6 ة الكاثوليكيَّ والرومانيَّ
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ديَّة، وعلينا أن نحافظ على  2- علينا أن نسعى إلى الوحدة مع احترام التعدُّ
ديَّة الطوائف بالرغم من شوقنا الشديد إلى الوحدة. تعدُّ

بها  مؤمًنا  كنيسته،  في  عامالً  عضًوا  واحد  كّل  يبقوا  أن  المؤمنين  على   -٣
منتمًيا إليها بالرغم من انفتاحه على الكنيسة األخرى.

4- إقصاء فكرة التعاظم أو األفضليَّة بين طائفة وأخرى! عند رؤساء الطوائف 
وعند المؤمنين. فال توجد كنيسة أنبل أو أشرف من األخرى!

تثقِّف  لكي  جهدها  وقصارى  اهتمامها  جلَّ  تبذل  أن  كنيسة  كلِّ  على   -5
ساتها وخارجها، بمقتضى تراثهم الخاص بهم، وتفتحهم  أبناَءها في إطار مؤسَّ
الدكاكين  وأصحاب  خاصًة  المبشرين  خطر  من  وتحذِّرهم  اآلخرين،  على 

الدينيَّة والمصالح الماديَّة.

6- لفت نظر الرهبان والراهبات ومعلِّمي ومعلِّمات المدارس وكهنة الرعايا 
العاملة  الشبيبة  سات  ومؤسَّ والنوادي  الشبيبة  حركات  عن  والمسؤولين 
والطالبات  الطالب  بين  الطائفيَّة  ديَّة  التعدُّ إلى  وسواها...  واللجيو  والطالبة 
والتثقيف  الديني  التعليم  أمور  في  خاصة  والعائالت،  والشابات  والشباب 
الطقسي وتقاليد الصوم والصالة والعبادات الروحيَّة والممارسات التقويَّة 
سات  المؤسَّ هذه  تكون  أن  يجوز  فال  القداس...  صالة  وخاصة  واألعياد 
المدرسيَّة والشبابيَّة وسواها عاملة اغتراب ثقافي وروحي وكنسي، بحيث 
المشرقيَّة  وهويتهم  وفكرهم  تراثهم  عن  غربة  في  البلد  هذا  أبناء  يصبح 

العربيَّة والمحليَّة.

الشبيبة  حركة  تأسيس  بداية  العلميَّة  والعبرة  للمثل  أذكر  وهنا   -7
البارزين  وأعضائها  سيها  مؤسِّ ومن   MJO وسوريا  لبنان  في  األرثوذكسيَّة 
البطريرك األنطاكي إغناطيوس هزيم والمطران جورج خضر والمطران الياس 
قربان والسيِّد غابي حبيب واألستاذ كوستي بندلي ورهبان دير مار جريس 
المطران جورج ورفاق  لما كان  الطريقة:  ست على هذه  تأسَّ الحرف... وقد 
في  الشباب  يجمعون  اآلباء  كان  بيروت،  في  اليسوعيين  معهد  في  طالبًا  له 
حركة الشبيبة الطالبة المسيحية )وكانت تسمى الكاثوليكية آنذاك(. وكان 
الطالب  يقبلوا  فلم  المسكونيَّة  االنفتاحة  كبير من  اليسوعيون على جانب 
وعًيا  فيهم  نفخوا  بل  الكاثوليكيَّة،  الطالبة  الشبيبة  في  ورفاقه  جورج خضر 
منبثًقا من تراثهم الشرقي األرثوذكسي ووجهوهم نحو آفاق تتالءم وثقافتهم 
وروحانيَّة كنيستهم. وكانت ثمرة هذه الجهود أن انطلق جورج خضر ورفاقه 
سوا حركة الشبيبة األرثوذكسيَّة التي لها الفضل العميم الكبير في بعث  وأسَّ
البطريركيَّة األنطاكيَّة جمعاء، على مستوى الشعب  حركة روحيَّة رائعة في 
والرهبان واإلكليروس والمطارنة والنتاج الروحي والديني والثقافي. نذكر من 
ذلك مجلة النور ومنشورات النور الغنيَّة ودار الكلمة للنشر والنخبة القائمة 
اليوم في  القائم  البلمند... والحوار  الدمشقي في  القديس يوحنا  على معهد 
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البطريركيَّة األنطاكيَّة بين الروم األرثوذكس والروم الكاثوليك منذ سنوات.

البطريركيَّة  التعاون في نطاق  الذي جعل ممكًنا  النضوج عينه هو      هذا 
األنطاكيَّة في لبنان بين األرمن والسريان والروم األرثوذكس والروم الكاثوليك. 
مبادئ  الكنائس  هذه  إلى سينودسات  م  تقدِّ لكي  رة  لجنة مصغَّ ألَّفوا  وقد 
بدأت  وقد  الراعوي.  الصعيد  على  المحبَّة  في  للشركة  عمليَّة  واقتراحات 
اللجنة عملها عام 1981. وهي مكّبة على معالجة قضايا شائكة في العالقات 

بين الكنائس منها:
1- انتقال مؤمن من كنيسة إلى أخرى.

2- أوضاع خاّصة تتعلّق بالنزاع والمنافسة في الرعايا
الراعويَّة  سات  والمؤسَّ الحركات  في  خاصة  والشباب  المؤمنين  أوضاع   -٣

والمدارس
4 -المشاكل الناشئة في العائالت بسبب الزواج المختلط، بالنسة لممارسة 

األسرار لألهل ولألوالد وبالنسبة للتربية الدينيَّة
5-مواقف صعبة بشأن الشركة في الصلوات والطقوس واألسرار )إنَّه لمن 
الواضح أنَّ طوائفنا في المنطقة في األرض المقدَّسة تعاني من هذه األمور 

عينها معاناة شديدة جًدا(.
6- إزدياد القناعة األكيدة لدى الجميع أنَّ كنيسة األرض المقدَّسة المحلّية 
والكاثوليكيَّة.  األرثوذكسيَّة  فروعها  بمختلف  مشرقيَّة  كنيسة  هي  األصيَّلة 
سة رهبانيَّة أو مرسلة ذات تراث آخر  وعلى هذا فكُل كنيسة أخرى أو مؤسَّ
فإنَّها في خدمة هذه الكنيسة المحليَّة وليست مرسلة إليها وال وصية عليها 
وال بديالً عنها. كلُّنا شرقيُّون في هذه األرض المقدَّسة، بطاركة ومطارنة وكهنة 

وقسًسا ومؤمنين!
الشرقيَّة واألرثوذكسيَّة خاصًة  الكنيسة  الدينيَّة تجاه  الدعاوة  إنَّ تجنُّب      
ال يقوم بأن تمتنع عن ضم شرقيِّين إلى طائفة أخرى، بل أيًضا وخصوًصا 
بتحويل العقليَّة وتغيير موقعنا النفسي الذي نقفه من الكنيسة الشرقيَّة 
تمهيد  أحسن  د  يمهِّ بأن  كفيل  العقليَّة  هذه  تغيير  إنَّ  األصيلة.  المحليَّة 
النفتاحة الكنيسة الشرقيَّة األرثوذكسيَّة على الحوار مع باقي الكنائس. فال نرِم 
الحجر لألرثوذكس، بل علينا أن نفحص ضميرنا أيًضا! وعلى األرثوذكس أن 
يفحصوا ضميرهم! وعلينا كلنا أن نفحص ضميرنا، فنصيح كلنا في موقف 

التائب الضارع قائالً: اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني!
من  األحباء  المستمعون  األخوة  ينقله  أن  وأرجو  االقتراح  بهذا  وأختم   -7
اإلكليروس ورهبان وراهبات وعلمانيين كلٍّ إلى كنيسته إلى كاهنه ومطرانه 

وبطريركه. واالقتراح قديم جديد وهو: 
الطوائف  ورؤساء  وأساقفة  بطاركة  يضم  مجلًسا  نؤلِّف  أن  لنا  حان     
العادي للحضور والشهادة  ق  المنسِّ المقدَّسة، يكون  المسيحيَّة في األرض 
والخدمة المسيحيَّة في األرض المقدَّسة! ويعالج القضايا التي ذكرتها تحت 

رقم 6.
    ال ينفع االعتراض على تأليف هذا المجلس أنَّه يوجد اختالف في مناصب 
هذا  يضم  والمونسينيور!   والمطران  البطريرك  منهم  إذ  الطوائف  رؤساء 
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أحد  يعترض  وال  وسوريا!  لبنان  في  وسواهم  وأساقفة  بطاركة  المجلس 
بحجَّة أنَّ قضايا الستاتوس كوو status quo ال تتيح تأليف هذا المجلس. 
كوو!  الستاتوس  في  محصورة  ليست  المقدَّسة  األرض  في  المسيحيَّة  فإنَّ 
، ولكن ال يطغى على  المقدَّسة مهمٌّ الحجارة  االهتمام بستاتوس كوو  فإنَّ 
االهتمام باإلنسان المسيحي الحّي المُحرَّر من كلِّ ستاتوس كوو المدعو من 

المسيح إلى ديناميكيَّة القيامة في مدينة القيامة وفي أرض القيامة.
    ليست غاية الستاتوس كوو المحافظة على الحجر بل على البشر! وإذا كان 
للستاتوسكو من مبرِّر فهو أن يحافظ على حضور المسيحيِّين وشهادتهم 
في األرض المقدَّسة، ويجعل صوتهم مسموًعا في المحافل المحليَّة والدوليَّة 
المقدَّسة  األرض  وبقائهم في هذه  تدعيم صمودهم  والعالميَّة، ويسهم في 
األرض  هذه  أبناء  لخدمة  والمحبَّة  الخير  ولِقَيم  وإلنجيله  للمسيح  شهوًدا 

المقدَّسة بجميع طوائفهم وأديانهم.
)115٣ – 1198( وهو من  لمبرون  نرسيس  القديس  بكلمة من  أنهي      
األناشيد  الكبير من  الجزء  ُملَهم وواضع  األرمنيَّة وشاعر  الكنيسة  آباء  كبار 
الوحدة  تحقيق  هدفه  كان   1179 عام  مجمع  في  خطابًا  ألقى  وقد  الدينيَّة. 
أنَّ  الدمار، عندما ظننا  األرمنيَّة والبيزنطيَّة. قال: »ما أشدَّ  الكنيسَتين  بين 
إيماننا يقوم على صخور مختلفة، وبدأنا نتحارب، وقد أصبحنا أعداء لبعضنا 
ليس  تباغضنا  وقد  الروح.  بحسب  ولكن  الجسد،  بحسب  ليس  البعض 
بخداع متبادل ولكن ألنَّ محبتنا لله ليست إال خياالً، وقد جعلنا من المسيح 
الذي هو سبب سالمنا، سبب عدائنا. وظهرنا تالميذه، ليس بمحبة بعضنا 
المتبادل. وقد وضعنا أساًسا لحكمتنا ليس ذبيحة  البعض ولكن ببغضنا 
المصالحة من اآلب، وإنَّما حسد قايين. مع أنَّنا نملك الروح فلسنا روحيِّين، 
وأصبحنا جسديِّين، إذ تصرَّفنا بحسب شهوات الجسد، وإذ أهملنا شريعة 
الحياة التي تأتي من الروح، فقد خضعنا لشريعة الجسد. وكيف يكون األمر 
كذلك؟ فقد قال بولس الرسول: »إنَّنا جميًعا قد شربنا روًحا واحًدا واعتمدنا 

بروٍح واحدٍة لجسٍد واحٍد«.
لنا إلى كائن روحيٍّ واحٍد، ومع كوننا أعضاء كثيرة تناسقنا مع      وهكذا تحوَّ

الرأس الواحد والجسم الواحد.
الطوائف  نحن  إنَّنا  إذ  ووصيته!  الرسول  نظام  خالفنا  فقد  الواقع  وفي       

ا، متَّحدون في النظام المادي. المنفصلين روحيًّ
ونرفض  الجسديَّة،  والثقة  األلفة  على  المتبادلة  عالقاتنا  في  نحافظ  فإنَّنا 

الوحدة الروحيَّة.
    إنَّنا نقتسم مًعا األكل والشرب، وننسحب من هيكل المسيح.

إلى  األوطان، ونهرع  المسيحيين من مختلف  العيش نحن  نقتسم  إنَّنا      
بيوت األصدقاء. بينما نستنكف من الذهاب إلى بيوت هللا التي هي كنائس 

الطوائف المختلفة مع كونها مسيحيَّة.
ببعضنا  نشكِّك  بينما  بالكالم،  ونسلِّم  ببعض  بعضنا  نثق  أحاديثنا  في      

البعض في اإليمان.
    إنَّنا نحمل كلُّنا اسم المسيح ونسير على الطريق الواحدة، ولكننا إذ نفقد 

الروح نخاف أن نسير مًعا«.
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الفصل السابع
وثائق حديثة للبطريرك غريغوريوس الثالث 

حول القدس
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وسائر  أنطاكية  بطريرك  لحام،  الثالث  غريغوريوس  البطريرك  شجب      
من  صدر  ما  سابًقا،  الكاثوليك  للروم  وأورشليم  واإلسكندريَّة  المشرق 
الرئيس األمريكّي ترامب حول القدس والجوالن وبعث رسالة قال فيها: »ال 

أحد ُيعطي ما ال يملك!«.
في  دولة  كبر  أ به  تقوم  ما  أمام  جريئٍة  واضحٍة  صريحٍة  كلمة  من  بدَّ  ال      
المنطق واألعراف والقرارات  العالم بشخص رئيسها، من خطوات تخالف 
الَدولية... ومنها خاصًة ما صدر مؤخًَّرا بشأن القدس عاصمة إيماننا جميًعا 
وأّم الكنائس المسيحيَّة وثاني القبلتين وكنيسة القيامة واإلسراء والمعراج. 

والحقاً ما صدر بشأن هضبة الجوالن السوري.
المتحدة  الواليات  رئيس  يملك! فهل  ال  ما  ُيعطي  أحد  ال  المثل:  يقول      
األميركيَّة هو مالك القدس أو مالك الجوالن لكي ُيعلن أي إعالن بشأنهما؟

إعالن  فإنَّ  ولهذا  السطر.  على  نقطة  سوريَّة.  والجوالن  فلسطينيَّة  القدس 
السيِّد ترامب أنَّها عاصمة إسرائيل هو إعالن باطل، ويرفضه العالم.

    وكذلك إعالن الجوالن أنَّها أرض إسرائيليَّة هو إعالن باطل وفارغ من أيّ 
مضمون. مع الِعلم أنَّ هَذين القراَرين ُيخالفان كّل قرارات األمم المتحدة. 
وحقوقها.  الشعوب  ولمشاعر  وللتاريخ  الدولي  للقانون  صارٍخ  تحدٍّ  وهما 
لهذا فهو قرار خاٍل من كلِّ أساٍس قانونيٍّ ومستهجٌن ومتهوِّرٌ ويزيد التوتُّر 

والكراهيَّة واألصوليَّة والعنف واإلرهاب في العالم بأسره.
    وقد عبَّرت مراجع كنسيَّة عالية عن رفضها لهذا التصرُّف جملًة وتفصياًل! 
هَذين  تشجب  ًة  وعالميَّ ًة  ومدنيَّ ًة  دينيَّ أُخرى  إعالنات  تصدر  أن  ونأمل 

القراَرين.
    وسنبقى دعاة السالم والعدل وكرامة واحترام القانون الدولي!

٣8 – كُتبت ونشرت في 2019/11/17

ال  يحق ألحد  أن ُيعطي ما ال يملك!1٣8
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ى »صفقة القرن«، وأشعر من خاللها      أتابع وباهتماٍم كبيرٍ، أخبار ما يسمَّ
لُه قيمة، وأصبح سلعًة! والوطن أصبح سلعًة! والِقَيُم  أنَّ اإلنسان ما عاَد 
ُيتاَجر بها  أيًضا أصبحت سلعًة! فالقدس سلعة! وفلسطين سلعة! سلعةٌ 
من ليس له عالقة بها، وال يملك قيراًطا منها وال شبًرا من ترابها، ويتاجر بها 

كأنَّها ُملكه...
كثر  وتذكِّرني »صفقة القرن«، بصفقٍة أخرى جرت أيًضا في فلسطين قبل أ
من ألَفي سنة. بطُل هذه الصفقة هو يهوذا اإلسخريوطي الذي خان يسوع 
فجعلوا  إليكم.  )يسوع(  أسلمه  وأنا  تعطوني،  »ماذا  لليهود:  وقال  معلَّمه، 
ة. ومنذئٍذ كان يطلب فرصًة ليسلمه« )متى 26:  )اليهود( له ثالثين من الفضَّ

15-16 ومرقس 14: 10-11ولوقا 22 :٣-6(.
ا في الصفقَتين: صفقة بيع يسوع وخيانته وصفقة بيع      الثمن بخس جدًّ

فلسطين وخيانتها.
نقرأ في  تآمر معه حيث  يهوذا ومن  تؤكِّده صلواتنا حول خيانة      هذا ما 
وبحسب  رخيصة!  الصفقة  )يهوذا(  اآلآلم« جعل  »أسبوع  صلوات خميس 
عادة التجَّار تاجر بالمبيع ولم يدقِّق في تحديد الثمن! فإنَّ من عادة اللصوص 

أن يجازفوا في األسعار!
    ولهذا، فإنَّ اإلسم الحقيقي لما ُدعي »صفقة القرن« هو أنَّها فّخ القرن! 
الضربة  الصفقة  القرن! ستكون هذه  القرن! مؤامرة  القرن! مسرحيَّة  كذبة 
ِة سالٍم في الِمنطقة! وستكون  القاضية لكلِّ حوارٍ في الِمنطقة... ولكلِّ عمليَّ
الَمدخل للمزيد من الحروب والصراعات في الِمنطقة. ال بل إنَّ هذه الصفقة 
في  إسفيًنا  وستدُّق  بأسرها،  العربيَّة  الدول  على مصير  المؤامرة  ة  قمَّ هي 
إلى  الِمنطقة  وتجرُّ  الِمنطقة،  في  المشترك  العيش  وفي  العربيَّة،  العالقات 
صراعات دينيَّة، تقود إلى قيام كانتونات في البالد العربيَّة على أساس ديني 

مثل الدولة اليهوديَّة!
هذه الصفقة ستكون منطلًقا لمزيد من العنف واإلرهاب والِفَرق التكفيريَّة، 
وجحافل الدواعش، وتجَّار الحروب أصحاب القبضة التي ظهرت في الثورة 
لنارالالسامية  والوقود  النار  الصفقة  هذه   ستكون  بل  ال  مؤخًَّرا.  اللبنانيَّة 
واإلسالموفوبيا  )Antisémitisme et Islamophobie(  في الشرق والغرب، 
ي  تفشِّ في  ستتسبَّب  بل  ال  بأسره،  للغرب  والكراهيَة  الحقَد  وستؤجُِّج 

األصوليَّة الدينيَّة في كلِّ مكان، وفي عالقات الدول والشعوب!
    

٣9 – كُتبت ونُشرت في ٣0/2020/1.

2 القدس ليست سلعة!... وفلسطين ليست سلعة!...٣9
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وأقول متوجِّها إلى ضمير العالم بأسره: هل تعقلون وهل تتصوَّرون أن يقبل 
الفلسطينيون ب »صفقة القرن«؟ هل يقبلون بها بعد تشريدهم في العالم 
سالت  التي  الدماء  بعد  واألسرى؟  الشهداء  من  وآآلف  آآلف  بعد  أجمع؟ 
له  بأن ال يكون  الفلسطيني  في فلسطين وخارجها؟ هل يقبل  في كلِّ شبرٍ 
وطن؟ وال حقوق وال استقالل؟ هل يقبل الفلسطيني أن يكون تحت حماية 
ورحمة وإدارة دولة أخرى، هي تقرر في األمور األساسيَّة، اإلداريَّة والسياسيَّة 
ا  م حياته وسياسته وعالقاته محليًّ واالقتصاديَّة والَدوليَّة والثقافيَّة، التي ُتنظِّ
التمييز العنصري،  ا؟... إنَّ بنود »صفقة القرن« هي نوع جديد من  وعالميًّ
من االستعباد، من االحتالل ومن نظام العبيد الذي كان قائًما على سنواٍت 
طويلٍة في بعض واليات أميركا... ال يمكن أليِّ فلسطيني أالَّ أن يرفض هذه 

ٍة... ٍة ونهائيَّ الصفقة جملًة وتفصياًل وبطريقٍة قطعيَّ
الغاب والتمييز العنصري كما      هذه الصفقة المشؤومة تكرِّس شريعة 
كان سابًقا في أميركا بوجود الهنود الحمر وفي أفريقيا، والظلم الدولي، وغياب 
العدالة والحقوق المشروعة للشعوب... وتضرب عرض الحائط بكلِّ قرارات 
الَحكَم  الَدولي. وكأنَّ أميركا هي  الَدولي والقانون  المتحدة والمجتمع  األمم 
التي كانت سبب حروب وأزمات أغرقت  العالميَّة  القضيَّة  الوحيد في هذه 

وتغرق الشرق العربي بالدماء...
بالذات على  القدس      هذه االعتبارات هي ثمرة خبرتي في فلسطين وفي 
كون دائًما قريًبا من الجميع  مدى ست وعشرين سنة. وفيها حاولت أن أ
من المسيحي والمسلم واليهودي. وكنت داعية سالٍم وحوارٍ. لكي أجنِّب 

الِمنطقة المزيد من الحقد والكراهيَّة، ال سيما لدى الشباب.
    وهذا ما عبَّرت عنه في مواقفي وخطاباتي ومحاضراتي في ظروف االنتفاضة 

األولى في فلسطين. وهذه سطور من خطاب عام 1982:

حضارة المحبة
ٍة وديٍن  المقدَّسة، من كلِّ قوميَّ الديار  أبناء هذه  الختام لكلِّ      وأقول في 
قتيٍل،  شهيٍد،  كلِّ  ألجل  بالصالة  صوتنا  رافعين  وقومّي،  سياسّي  واتجاٍه 
جريٍح، سجيٍن، معتقٍل، مقعٍد ومتألٍِّم، رافعين صوتنا بالصالة ألجل العدل 

والسالم والمصالحة، قائلين:
- لماذا الحرب يا إخوان؟

- لماذا العنف؟
- لماذا الكراهيَّة؟
- لماذا البندقيَّة؟ 

- لماذا الحجر؟
- فلنرِم بكلِّ هذا جانًبا، ولنجمع حجارة الوطن، وتراب الوطن، وطاقات الوطن، 
بها  ولنبِن  وأوليائها،  وأنبيائها  كتبها  بقداسة  المقدَّسة،  األرض  طاقات هذه 



259

كلُّها وكلّنا، حضارة المحبَّة والسالم، في أرض المحبَّة والسالم!
النداء إلى العرب، ملوكًا وأمراًء ورؤساًء وحكًّاًما ورجاَل      اليوم أوجِّه هذا 
دولة وأعمال... قفوا صًفا واحًدا في وجه هذه الصفقة التي ستجلُب الويالت 

ومزيًدا من الحروب والخالفات في عالمنا العربي.
المتحدة  الواليات  ال سيما  بأسره  العالم  إلى حكام  نفسه  النداء  وأوجِّه      
وجه  في  واحًدا  صًفا  قفوا  ة...  والشرقيَّ الغربيَّة  وأوروبا  وروسيا  االميريكيَّة 
وا جهودكم ألجل الحّل الوحيد المشرِّف اإلنسانّي، أال  »صفقة القرن«. وضمُّ
ا وفي  وهو دولتان متساويتان في الحقوق والواجبات. وسعي مشترك محليًّ
العالم في الشرق والغرب، ألجل سالٍم عادٍل شامٍل ثابٍت، عربيٍّ، فلسطينيٍّ، 

إسرائيليٍّ، مسيحيٍّ - إسالميٍّ، محليٍّ وعالميٍّ.
    وهكذا تكون األرض المقدَّسة التي هي مهد الديانات اإلبراهميَّة: اليهوديَّة 
والمسيحيَّة واإلسالميَّة، انطالق اإليمان المقدَّس إلى العالم بأسره، وبشارة 
نشيد  الميالد،  نشيد  لحم  وبيت  ساحور  بيت  مالئكة  أنشد  وفيها  السالم، 
تكون  األرض  هذه  السالم«...  األرض  وعلى  العلى،  في  لله  »المجد  السالم: 

أيًضا اليوم منطلق السالم العالمي!
    هذا هو ندائي اإلنساني، الوجداني، الروحي والديني... هذا هو ندائي كمطران 
وأحببُت  إنسان.  كّل  اإلنسان  فيها  خدمت  سنة،   26 مدى  على  للقدس 
اإلنسان كلَّ إنسان، وكنت رسول سالم األرض المقدَّسة في كلِّ مكان وإلى 

كلِّ إنسان.
    إيماننا المقدَّس، وأقول تعليم اإلنجيل المقدَّس، يدعونا دائًما إلى رؤية 
جديدة في العالقات بين الناس، بين األمم، بين الشعوب، بين البشر وبين 

الُدول....
المميتة  أمام هذه األخطار  ندائي هذا  المقدَّس هو أساس  التعليم      هذا 
في  السالم  ومسيرة  الفلسطينيَّة،  والقضيَّة  فلسطين،  ُتجابِه  التي  رة  المدمِّ

الِمنطقة وفي العالم بأسره.
    ومع السيِّد المسيح أخاطب الجميع قائاًل: »طوبى لصانعي السالم! فإنَّهم 

أبناء هللا يدعون! « 
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ة )1988/11/6( يد الراعي ترتفع أمام البندقيَّ
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    أتابُع باهتماٍم كبيرٍ ردَّات الفعل على ما ُدعي بهتانًا »صفقة القرن« وهي 
باألحرى »عار القرن«! 

ت المظاهرات فلسطين بعنفوان وإباء وتصميم فلسطينّي مشرِّف،      عمَّ
والئق باألّم فلسطين، أرًضا وشعًبا وتاريًخا وإيمانًا وتراثًا وحضارًة وقداسًة! 
ت المظاهرات عموم الدول العربيَّة. ونتمنى أن تبقى وتيرة موجة  كما عمَّ

الرفض القاطع لهذه الصفقة العار! 
عار  وثيقة  إنَّها  جرأة:  بكلِّ  وأقول  القرن!  لهذا  عار«  »صفقة  إنَّها  أجل      
احالل  بشأن  القرارات  بكلِّ  الحائط  عرض  ضربت  ألنَّها  بأسرها.  للبشريَّة 
السالم العادل والشامل والدائم بين الشعَبين اإلسرائيلي والفلسطيني. إنَّها 
المجتمعات  تقبل  المتمدِّن! كيف  العالم  الواقع »صفقة عار« في وجه  في 

العالميَّة هذه الوثيقة؟
    المطلوب اليوم وقفة عالميَّة ضدَّ هذه الصفقة، نصرة للعدالة وحقوق 
نصرة  فقط  وسيادتها...وليس  واستقاللها  وحريتها  وكرامتها  الشعوب 

للشعب الفلسطيني!
    المطلوب وقفة عالميَّة ألجل سالم الشرق األوسط، وإنهاء الحرب الجائرة 
سياسة  إنهاء  ألجل  وقفةٌ  اليمن!  وعلى  العراق  على  والحرب  سوريا  على 
العقوبات التي تزيد في أزمات الشعوب ومعاناة المواطنين، السيما الفقراء. 

وقد حصدت هذه الحروب واألزمات ماليين الضحايا في هذه المنطقة.
    من هنا ندائي اليوم، أُطلقه من جديد ألجل فلسطين والقدس واألرض 
المقدَّسة، التي خدمت فيها 26 سنة )1974 – 2000( كنائٍب بطريركيٍّ عام 
لبطريركيَّة الروم الملكيين الكاثوليك بالقدس! نداء أُطلقه ألجل السالم كما 
السماء  العدل من  تالثما...  والسالم  »العدل  المزامير  في  كتاب هللا  يقول 
نداء   .)84 )مزمور  لخطواته«  الطريق  د  ويمهِّ أمامه.  يسلك  العدل  طلع... 
أُطلقه مثل يوحنا المعمدان ُمردًِّدا أقوال نبؤة أشعيا داعية السالم الكبير في 
وا طريق الرّب! السبل الملتوية فلتصر  التوراة: »صوت صارخ في البريَّة! أعدُّ

قويمة! فيعاين كلُّ إنساٍن خالص هللا« )لوقا ٣: 6-4(. 
    ومع يوحنا المعمدان نقول بلغة األنبياء في وجه هذه الصفقة، وبوجه من 
صاغها وأعلنها ومن يدعمها ويروِّج لها، كما فعل يوحنا المعمدان في وجه 

الملك هيرودس: »ال يحلُّ لَك ذلك!« )مرقس 6:18(.

40 – نُشر في 2020/2/10.

نعم لوقفة القرن! ال لصفقة القرن! 40
2)نداء إلى الضمير األميركي والعالمي(
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    ومع السيِّد المسيح نخاطب سيادة الرئيس ترامب، بكلِّ احتراٍم لموقعه 
السيِّد  وباسم  به،  يؤمن  الذي  المقدَّس  الكتاب  بلغة  وندعوه  العالمي، 
المسيح الداعي إلى السالم الحقيقي. »طوبى لصانعي السالم! فإنَّهم أبناء 

هللا يدعون« )متى 5 : 9(.
بنوٍع  أتوجَّه  تعالى،  سة على كالم هللا  المؤسَّ الثقة  وبهذه  الجرأة  وبهذه      
خاٍص إلى الشعب األميركي الكبير، ساسًة وأحزابًا، وواليات ومواطنين، لهم 
هي  التي  المقدَّسة  األرض  باسم  إليهم  أتوجَّه  وتقديري،  احترامي  جميًعا 
وطن إيماننا جميًعا، يهوًدا ومسيحيين ومسلمين. باسم فلسطين أدعوهم 
ا واحًدا ضدَّ هذه الصفقة!... أدعوهم باسم رمز أميركا تمثال  إلى الوقوف صفًّ
ساتها: إنَّ هذه الصفقة لن ُتحقِّق السالم! وال  الحريَّة المرتِفع فوق كلِّ مؤسَّ

يمكن أن ُتحقِّق السالم!
    وليكن شعب فلسطين مدرسًة لجميع شعوب األرض، وصوتًا باسم كلِّ 
الكريمة، ألنَّه مخلوق على صورة هللا  الحياة  ه في  ُيطالب بحقِّ إنسان كريم 

تعالى الذي خلقنا جميًعا متساوين، وخلقنا على صورته ومثاله! 
هذه الوقفة الفلسطينيَّة، هذه الوقفة العالميَّة، لتكن وقفة القرن العالميَّة، 

الكريمة، العادلة، المناصرة لكلِّ شعوب األرض.
    هذا هو ندائي أُطلقه من منطلق إنسان يؤمن بأنَّ رسالة السالم للعالم، 
هي رسالة محبة هللا ألبنائه البشر جميًعا. وألنَّني أومن أنَّ سالم المنطقة، 
المقدَّسة  األرض  في  السالم  من  ينطلُِق  واستقراره،  وأمنه  العالم  وسالم 
التي هي موطئ إيماننا المقدَّس يهوًدا ومسيحيين ومسلمين. وكما أنَشَد 
نشيد  سَينطلُق  سنة،  ألَفي  قبل  والقدس،  لحم  بيت  سماء  في  المالئكة 
السالم للعالم بأسره من القدس: »المجد لله في العلى وعلى األرض السالم 

وفي الناس المسرَّة«
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ابق والمحسنين من الخارج، السيما أصدقاء      بالتعاون مع القيِّم العاّم السَّ
القيام  تمَّ  وسواها،  ألمانيا  في  لحام  الثالث  غريغوريوس  البطريرك  غبطة 

بالمشاريع التالية:
الرحمة  المثلَّث  الذي شرع فيه  البطريركيَّة  بناء  إعادة  كمل مشروع  1- أ
كمل رسم الحجَّاج وأ إيالريون كبوجي وبناء نزل الستقبال  المطران      

    الكاتدرائيَّة بالرسوم الجدرانيَّة )1974 – 1975(. 
س »مركز الثقافة الدينية والتوجيه الرسولي« سنة 1975 الذي خرَّج    2- أسَّ

    العديد من الكهنة والذي أصبح له فرٌع في جامعة بيت لحم وُيعطي
    شهادات ِدبلوم حتى يومنا هذا.

س »صندوق الطالب« سنة 1976 لمساعدة الطالب في تحصيلهم  ٣- أسَّ
    العلمي. 

س »المكتبة الشرقية« سنة 1976 بلغات عدة بهدف التعرُّف على  4- أسَّ
التراث الشرقي. 

س »متحف الكنائس الشرقية« سنة 1976 في القدس، خدمة للحجاج 5- أسَّ
    للتعرُّف على الكنائس الشرقيَّة.

س »صندوق القروض« سنة 1977 لمساعدة العائالت في الظروف 6- أسَّ
    الصعبة.

د »كنيسة المرحلة السادسة« في درب اآلآلم سنة 1978. 7- جدَّ
س »الندوة القدسيَّة« سنة 1978، وهي عبارة عن ندوة فكريَّة دينيَّة  8- أسَّ

    مسكونيَّة. 
9- أعاد بناء »أنطش بلدة رفيديا )نابلس( سنة 1978.

س »عيادة أسنان« سنة 1979 ألطفال القدس. 10- أسَّ
11- استعاد مقبرة القدس للروم الكاثوليك سنة 1979 بعد أن ُسلبت على

     أثر الحرب سنة 1947.
12- رفع بناء »المدرسة الثانويَّة البطريركيَّة« سنة 1980 في رام هللا وأضاف 

     طابقين عليها.
س »مركز الدروس الدينيَّة للسيدات« سنة 1980 في القدس ورام هللا.  1٣- أسَّ

14- شرع بالعمل في »مشروع االسكان )بيت حنينا(« سنة 1981 ألبناء 
ع اللقاء وفيه حضانة ومجمع رعوي واجتماعي      القدس باإلضافة إلى مجمَّ

     وصحي وديني مع كنيسة، وقد أُنجز المشروع سنة 1987.

41- من كتاب »غالل الساهر«: البطريرك غريغوريوس الثالث لحَّام - كاهًنا – مطرانًا – بطريركًا، 
إعداد األب فادي الراعي، 2018، ص. 12- 16.

ق
لح

م

في 1 البطريركي  والنائب  األسقف  لحام:  لطفي  المطران 
القدس )1974 - 2000(41
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س »مركز الثقاقة الدينيَّة وتأهيل معلمي التعليم المسيحي« سنة 15- أسَّ
     1981 في القدس.

س »بيت الطالب الجامعي« سنة 1981 في جامعة بيت لحم. 16- أسَّ
د أنطش رعيَّة يافا سنة 1981.  1 - جدَّ

1 - أنشأ »مركز درس رسم االيقونات« سنة 1982.
س »مركز الشرق المسيحي« سنة 1984 في القدس، ُتلَقْن فيه  1 - أسَّ

    دروس حول الشرق المسيحي بالعربيَّة والفرنسيَّة واإلنكليزيَّة.
س »سبعة محالت تجاريَّة« سنة 1984 في بيت ساحور. 20- أسَّ

21- ُعيِّن رئيًسا للجنة الليترجيَّة البطريركيَّة سنة 1986.
س »معهد المخلِّص الكهنوتي« )1987 – 1990( لطالب الكهنوت  22- أسَّ

     للجليل واألردن والقدس في بيت ساحور.  
س »عيادة طبيَّة عامة« سنة 1988 في بيت ساحور. 2٣- أسَّ
س »عيادة المحبة« سنة 1988 في رفيديا )نابلس(. 24- أسَّ

25- بنى »مدرسة ابتدائيَّة« )1990 – 1992( في بيت ساحور.
26 - اشترى أرًضا لإلسكان في بيت ساحور سنة 1991 وسلَّمها لتعاونيَّة 

      اإلسكان.
27- أنجز مع اللجنة الليتورجيَّة كتاب الليترجّيات عام 1992 )ليترجيَّة 

      يوحنا فم الذهب وليترجيَّة القديس باسيليوس، وقداس األقداس  
      السابق تقديسها(.

28- سلَّم أرًضا في رام هللا إلى تعاونيَّة اإلسكان سنة 199٣.
29- بنى جناًحا جديًدا في مدرسة رام هللا للتدريب المهني )1995 – 1996(.
٣0 - اشترى أرًضا في القدس بهدف إنشاء مشروع آخر لإلسكان في القدس  

      سنة 1996.
د مبنى الحّجاج في القدس )1996 – 1998( بمناسبة يوبيل 150  ٣1 - جدَّ

      سنة على تدشين كاتدرائيَّة سيدة البشارة في البطريركيَّة   )1848 –   1998(.
م االحتفال اليوبيلي بذكرى مرور 150سنة على تدشين كاتدرائيَّة  ٣2 - نظَّ

      سيدة البشارة - القدس في 1998/11/1 . 
٣٣ - عقد »مؤتمر رؤساء الكنائس البيزنطيَّة الكاثوليكيَّة« في أورويا الشرقَية

     في تموز 2000.
٣4 - أنجز مع اللجنة الليترجيَّة مشروع »كتاب الصلوات الطقسيَّة« – أربعة

     أجزاء )ابتدأ العمل بتحضيره سنة 199٣ وانتهى سنة 2000 (. بكلفة 
     حوالي نصف مليون دوالر. 

٣5- احتفل بيوبيل مئة سنة لآلباء البيض في القدس وإلكليريكيَّة القديسة
     حّنة في القدس.

٣6- اشترى أرًضا في بيت لحم ألجل مشروع إسكان الحق في بيت ساحور. 
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٣7- اشترى أرًضا مقابل مدرسة رام هللا وقام عليها بناء على عهد النائب 
     البطريركي األرشمندريت جوزف صغبيني وعلى عهد النائب البطريركي

     المطران جوزف جول الزريعي تحت اسم »بناية الساهر«.

مالحظة: قد بلغت قيمة المبالغ ألجل مشاريع القدس حوالي 20 إلى 22 
مليون دوالر أمريكي.

سيادة المطران لطفي لحام 
د ياسر عرفات مع دولة الرئيس السيِّ
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رسامته  يوم  كان  كبوجي،  إيالريون  المطران  المرحوم  مع  لي  لقاء  أول    
مطراناً ونائباً بطريركياً للقدس )يوم ٣0 تموز 1964(.                                       

أول أعماله في القدس، كان ورشة شاملة في بناء البطريركية، ترميم، إضافة 
طابق ثاٍن بحيث يتوفر في البطريركية نزٌل للحجاج يكون مصدَر دخٍل ثابٍت 

للبطريركية ولمعاش الكهنة ومصاريف الرعايا.... 
    وقد تبّرَعْت أبرشية كولونيا )ألمانيا( وجمعية االرض المقدسة في كولونيا 
بالرسوم  البطريركية  كنيسة  تزيين  الى  باالضافة  االعمال.  هذه  بمصاريف 
الجدرانية. واستدعى المطران لهذا الغرض األخويَن الرّساَمين من رومانيا 

ميشال وجبرائيل موروشان مصوََّري بطريركية رومانيا االرثوذكسية.
أثر اعتقال المطران. ولهذا  الكنيسة على  البطريركية وفي  توّقف العمل في 
يتابعون  كيف  فيها،  المقدسة  االرض  وجمعية  كولونيا  ابرشية  َهمُّ  كان 

االعمال في البطريركية.
    كان السيد )Walter Blueggel( المسؤول عن متابعة مشاريع الجمعية 
على  وكنت  لي.  لبنان، صديقا  وفي  المقّدسة  االرض  في  السيما  الشرق،  في 
ومع  كولونيا  أبرشية  ومع  المقّدسة  االرض  جمعية  ومع  معه  تواصل 
Missio-Misereor-( آخن  وفي  فيها،  الكبرى  االجتماعية  المؤسسات 
Kinder-Werk… Aachen(. وذلك ألجل مشروع تأسيس دار العناية، التي 
أّسسُتها عام 1966. وكنت أرافق السيد Blueggel في زياراته  للمشاريع، ال 
سيما في لبنان )عند الموارنة، وجمعية المرسلين البولسيين( وكان يثق بي 
جداً. وهو الذي اقترح اسمي على ابرشية كولونيا وجمعية االرض المقدسة، 

ألنني رجل ثقٍة، آلتابع االعمال في البطريركية بالقدس...
   كنُت في تشرين االول 1974 في مؤتمرٍ مسكونٍي في المانيا )قرب مدينة 
Regensburg( واتصل بي السيد بلوغل، وتوجهُت الى كولونيا. ومن هناك 
الى  إرسالي  بقرار  الى روما. وهناك كان متواجداً من لهم عالقة  طرُت معه 
القدس. وهم كردينال كولونيا Hoefner ، والبطريرك مكسيموس الخامس 
ورئيس عام الرهبانية المخلصيَّة األرشمندريت ميشال حكيم. وصلنا، وصار 
إرسالي  على مشروع  ووافقوا معاً  الثالثة.  الكنسيين  المسؤولين  بين  لقاءٌ 

ألتابع االعمال في بطريركية القدس.
   والحقا عدُت الى لبنان واتصلُت بغبطة البطريرك مكسيموس الخامس، 

2ذكرياتي مع المطران إياريون كبوجي
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وسيادة المطران بطرس كامل مدوَّرمستشاره )في عين تراز(، وكان معي 
في الزيارة المطران بولس أشقر مطران الالذقية، الموفُد من قبل البطريرك 
الى بطريركية القدس، كمدبّرٍ بطريركي. ومعاً وأمام المطران مدّور، وضعنا 
خطوط العمل وتقاسَم المسؤوليات بيني وبين المطران أشقر. وكانت هذه 

فكرة جيدة، وّفرْت شروط العمل معاً، أشقر وأنا، في بطريركية القدس.
    توّجهُت الى القدس عن طريق الناقورة في 6 تشرين الثاني 1974، بمساعي 
كَل  دبَّر  الذي  شلح،  درسي  السيد  المرحوم  حيفا،  في  البطريرك  مستشار 

المعامالت.
في  االسرائيلي  الحدود  ضابط  ألكس  السيد  واستقبلني  الحدود،  عبرُت     
المخلصية في حيفا، بضيافة  الوكالة  ليلًة في  ترحاب. قضيُت  الناقورة، بكل 
المرحوم األب يوحنا نخُّول الراهب المخلصي، وكاهن الرعية. ويوم السابع 
من الشهر، توّجهُت إلى القدس، وأنا ال أعرُف شيئاً عن البطريركية إطالقاً... 
ويوم 9 تشرين الثاني، حضرُت جلسَة محاكمِة المطران كبوجي في القدس، 
بعد أن تجادلُت مع دافيد ِحن الضابط االسرائيلي المكلّف  بمراقبة المطران، 
ليسمح لي بحضور المحاكمة، بصفتي موفًدا من قبل البطريرك مكسيموس 
من  مشّددة،  حراسة  ضمن  يصل  كبوجي  بالمطران  واذا  حكيم.  الخامس 
الفلسطينيين  مئاُت  وكان  البالد(.  )وسط  نتانيا  قرب  كفريونا  في  سجنه 
قبل  من  مرسالً  بصفتي  وتعارَْفنا  عليَّ  بحياته. سلّموا  ويهتفون  ينتظرونه 
البطريرك، وكانوا يتساءلون : ماذا يمكن أن يفعل هذا الكاهن الشاب )كنت 
إنني  له:  وقلُت  يده  قّبلُت  كبوجي،  المطران  التقيُت  ولما  ال42(.  سن  في 
البطريركية  كّمَل عملَك في  البطريرك، ألكون في خدَمتَك وأ موفٌد من قبل 
البطريركية لتصبح  وفق تعليماتك. وكان المطران قبل اعتقاله ُيعلي بناء 

نزالً للحجاج . 
    الملفت: محامي المطران كبوجي السيد عزيز شحادة، وهو من رام هللا، 
قال في مرافعته عن المطران، أنه كان يجلب خيطان وأقمشة من لبنان الى 
اتحاد النساء الفلسطيني في القدس، لتصنيع كنزات وثياب، وُيعيدها كي 
للسالح من  باً  ُمهرِّ ُتْظِهره  لبنان... بينما كانت الصحف اإلسرائيلية  ُتباع في 

لبنان الى فلسطين.
قبل  من  موفداُ  البولسيين،  المرسلين  أشقر من  بولس  المطران  كان      
البطريرك يقيم في البطريركية، دون ان يتدّخل  في القضية، ال من قريب وال 
من بعيد ... لذلك كنت حذراً تجاهه... أنا كنت أعمل كل شيء وهو يصلّي...
ما  على  معه  وجلب  كولونيا،  Blueggelمن  بلوغيل  السيد  أتى  اياٍم،  بعد 
أذكر 58 ألف مارك. ُحوِّلت الى العملة االسرائيلية بالشيكل الجديد. بعدها   
قضيُت انا والسيد أبو ابراهيم )أنطوان نّحاس( مدير الدار البطريركية ونَْزل 
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الحجاج، يوماً كامالً، ندفع جميع مستَحّقات العمال في ورش العمل، وكان 
العّمال قد توّقفوا عن العمل بعد توقيف المطران عام 1974.

الُوَرش... وكنت  العمل في  العّمال مستحّقاتهم، عاودوا  أن قبض      بعد 
أُْطلُِع المطران كبوجي على كل تفاصيل العمل. وكنُت قد زرُته مرتين  في 
غرفة  كان جيداً:  السجن  َوْضُع  البالد.  نتانيا وسط  قرب  كفريونا  في  سجنه 
كبيرة ...مدير السجن يهودي من اسبانيا، عاَمله بكل احترام. وكان المطران 
يقضي ساعات في مكتب المدير: شرب شاي وقهوة... وكان مدير السجن 
يوم  زرُته ذات  السياسة...  االمور ما عدا  نتكلم في كل  أن  له: يمكننا  يقول 
بسيارته المرسيدس الجديدة، وقادها بجولة داخل مقر السجن . وكنا نجلب 

كه... له معنا الحلويات والفوا
اتصلت باالخوات      وكان العمل في البطريركية يسير على ما يرام. وحاالً 
من  المطران  بهن  أتى  اللواتي   Auxiliaires de l’Appostolat المساعدات 
لورد. ولكّنهن بقين في الجليل بسبب سجن المطران. لكنني عندما وصلت، 
  Marguerite Maurice  : أتين من الجليل وبدأَن العمل في البطريركية، وهنَّ
واالخت  الفرنسية  التبعية  من   Geneviève Pont rouéوYvonne Byéو
Maria Do Ceu Gamairo da Silva وهي من الجنسية البرتغالية. واالربعة 
البطريركية  الجمعية االساسي. استلمن كَل قطاعات  لورد مركز  أتين من 
ثياباً  يرتديَن  يكنَّ  ولم  العربية.  باللغة  دروساً  أُعطيهن  وكنُت  الداخلية... 

رهبانية ، ألنهنَّ مؤسسة علمانية.
    غادرت جنفياف بعد حين، وغادرت مرغريت وماتت قرب مرسيليا في 

فرنسا. 
     غادرت إيفون وال تزال تعيش في فرنسا. وبقيت ماريا في البطريركية حتى 

عام 2017.
    Luisa Ogavaوأخرى يابانية Irma Fisher أتْت في ما بعد أخت ألمانية    
من  احد  يبق  لم   2020 عام  وفي   .Brigitte Hergowitz نمساوية  وأخرى 

الراهبات في البطريركية.
    سارت االعمال على قدم وساق، وافتتحنا نزل الحجاج واستقبلنا أول 

فوج في 11 شباط 1975.
إنتقل   1975 الثاني  كانون   26 االحد  ويوم  بتواتر...  المطران  أزوُر  كنُت      
المطران كبوجي إلى سجن الرملة قرب مطار تل ابيب...ألنه أراد أن يكون مع 
السجناء الفلسطنيين...وصل الى السجن يوم االحد 26 كانون الثاني 1975، 
وكّنا نحتفل بالقداس برئاستي عند اآلباء الفرنسيسكان بصالِة اسبوع وحدة 
اليوم...  الطوائف:  العظة وقلُت للمصلين من جميع  ألقيُت  المسيحيين... 
اآلن ينتقل المطران كبوجي الي سجنه الجديد في الرملة في غرفة منعزلة ... 
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    بقيُت أزور المطران بتواتر، وأصطحب معي 4 أو 5 أشخاص...نجلب له 
الدخان والقهوة والثياب.ِعْلًما أنه أُرغم على خلع ثيابه الرهبانية  واستبدالها 
بثياب أخرى. وكانت قميصه تحمل رقما مثل سائر المحكومين.. وكنا نبقى 
معه بحدود الساعتين... كّنا نتحادث... ُيقّوي معنوياتنا... ونُقّوي معنوياته...
غرفته كانت صغيرة جداً. تحوي على تخت صغير...قربه طاولة يصلّي ويقيم 
القداس عليها ويقرأ... إضافة إلى حمام صغير وطالّقة تفتح  من الداخل... 
يخدمه  وكان  يوميا.  ساعة  ربع  لمدة  الزنزانة  خارج  بالتنزه  له  ُيسمح  كان 
سجين فلسطيني إسمه سرحان. وعند زيارتي له كنت أصطحب معي زواراً 

من المنطقة وحّجاجاً واصدقاء مطارنة وكرادلة...
    كنت أُلقي المحاضرات لحجاج البطريركية، وأُحدثهم عن المطران والتزامه 

قضية فلسطين، وهي قضيتنا كلِّنا...
    قمُت بالدفاع عنه في الصحف المحلية السّيما صحيفة القدس المقّدسية، 
ُتْصِدُر اخباراً عن المطران  وكذلك الصحف العالمية. ال سيما عندما كانت 

وتتهّجم عليه بتهم كثيرة...
بتوسط من قداسة  المطران،  إخالء سبيل  التماس  ورقة  بوضع      قمُت 
البابا بولس السادس. وّقع على الطلب رؤساء الكنائس في القدس... نجحْت 
تشرين   6 يوم  السجن  من  المطران  وأُطلِق  طلبه...  البابا  ونال  الخطوة 
الثاني1977. في ذلك اليوم زرته في السجن مع السفير البابوي، حامالً له خبر 
الكنسي  اللباس  يرتدي  ال  أن  البابوي،  السفير  منه  إطالق سراحه...وطلب 
لدى خروجه من السجن. فانتفض المطران وقال: هذا مستحيل... اليمكن 
للبابا ان يطلب هكذا طلب!  وإن فعل فسأرفض... وهكذا، خرج مرتدياً ثيابه 

األسقفية، وقّبل أرض الوطن قبل ركوب الطائرة...
    وأذكر أن ضابَطي األمن االسرائليَين المولّجَين بحراسته في كل تحركاته 
أثناء المحاكمة وخارجها، كانا يتواصالن معي ألجله، وهما دافيد ِحن، وأصله 
وكان  الكاثوليك.  للروم  فّتال  المطران  ميتم  في  تربّى  قد  كان  حلب،  من 
يشترك في كل نشاطات الميتم كأي تلميذ مسيحي. وكان هو الضابُط الذي 
الى  المطران  مغادرة  قبل  غوريون،  بن  مطار  الى  ورافقه  السجن  في  وّدعه 

روما. والضابط اآلخر هو دافيد أغمون، وهو أيضاً من أصل حلبي.
    سافرُت قبل المطران بمفردي الى روما، بعد رفض السلطات االسرائيلية 
أن أطير معه... أما هو فغادر مع المطران مكسيموس سلوم، مطران الجليل 

والقاصد الرسولي في القدس.
    وصلُت روما قبلهم، حيث التقيُت البطريرك مكسيموس الخامس حكيم، 
الذي وصل الى روما ،الستقبال المطران كبوجي، الذي وصلها يوم 6 تشرين 
الثاني 1977 بعد أن أمضى ثالثة سنين وثالثة أشهر في السجن... إستقبلنا 
رافقُته  والفلسطينيين...  السوريين  من  حشٍد  مع  المطار  في  المطراَن 
االلمانيات  المخلص  راهبات  في مشفى  في شقة  إقامته  مقر  إلى  بالسيارة 
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وبعد   . روما(  في  المخلصية  الرهبانية  وكالة  )قرب   Salvator Mundi في  
فلسطين وسوريا...  باهتمام سفارة  الجديدة  روما  في  إلى شقة  انتقل  مدٍة 
وعندما كنُت أزور روما الشغالي الخاصة، كنُت أقصد زيارته، ونصلّي سويّة في 
كنيسة Sancta Maria in Cosmedin . وكنُت أجمُعه على الغداء مع طالب 
الروم الكاثوليك الدارسين في روما كهنًة وطالّباً... وكنُت أتّصل به هاتفياً في 

مناسبات عديدة )أعياد وما شابه...(.
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وليست  بطريركية  القدس   : قانونية  كنسية  قضية  إلى  أشيَر  أن  أودُّ      
مطرانية، رئيسها عند الروم الكاثوليك هو بطريرك أنطاكية وسائر المشرق.
وأورشليم.  االسكندرية  بطريرك  لقب  االساسي،  لقبه  الى  يضاف  الذي 
ولذلك ُتدعى القدس بطريركية واالسكندرية بطريركية. والبطريرك ُيديرهما 
ُيرسم  أو  أرشمندريتاً،  أو  كاهناً،  يكون  أن  يمكن  بطريركي،  نائب  بواسطة 
مطراناً. ويحمل لقب نائب بطريركي. هكذا المطران جبرائيل أبوسعدى بقي 
وبقي   .1965 وفاته  حتى    1948 من  27  سنة،  القدس  في  بطريركياً  نائباً 
يحمل هذا اللقب دون سواه كاهناً ثم أرشمندريتاً وبعد أن ُرسم مطراناً عام 

...1961
    وهكذا فال يمكن أن ندعو النائب البطريركي في القدس، مطران القدس! 
 26 على مدى  أيضاً  أنا  لقبي  كان  وهذا  القدس.  في  البطريركي  النائب  بل 
سنة. وكنت أُوّقع دائماً هكذا: المطران لطفي لحام – النائب البطريركي في 

القدس.
    وهكذا كان يوقِّع المطران إيالريون كبوجي النائب البطريركي. ربما الحقاً 
بعد أن نُفَي إلى روما، بدأ يكتب مطران القدس ألسباب عملية بعد منفاه. 
وقد نشرُت له مقاالً في كتاب يوبيل كنيسة الكاتدرائية في القدس عام 1981، 

ووّقع هكذا: المطران إيالريون كبوجي النائب البطريركي.  

  

لقب النائب البطريركي في القدس3

المساكن الشعبّية
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     وصلُت  القدس )7 تشرين الثاني 1974( وسّماني البطريرك أرشمندريت 
من  المؤقت  الموفد  أشقر،  بولس  للمطران  مساعداً  وكنُت  لطفي.  باسم 

قبل البطريرك.
     في أَيَّار 1975 غادر المطران بولس أشقر إلى أبرشيته في الالذقية. وبقيُت 

أنا وكان لقبي مدبّر بطريركي.
     وكان البطريرك مكسيموس الخامس يريد سيامتي مطراناً عام 1975  
أثناء وجود المطران كبوجي في السجن. رفضُت وقلُت له: هذا يعني عدم 
نفي  البطريركية.وبعد  الى  يعود  أن  األمل  قطعنا  وكأننا  للمطران،  احتراٍم 
العام.  ذلك  في  مطراناً  سيامتي  غبطته  أراد   ،1977 عام  روما  إلى  المطران 
كبوجي.  بالمطران  نَشمُت  أننا  سُيشرح  التصرف  هذا  له:  وقلُت  رفضُت 
حتى  سنوات،  سبع  بطريركي  كنائب  األسقفية  سيامتي  تأخرْت  وهكذا 

سينودس 9 أيلول 1981 الذي انتخبني مطراناً نائباً بطريركياً للقدس.
     شكرُت غبطته، واتفقنا أن تكون السيامة االسقفية يوم الجمعة 2 تشرين 
األول 1981. وطبعُت بطاقات الدعوة للسيامة وأعددُت كل ما يلزم وتوّجهُت 
الى دمشق في أواخر ايلول  وأقمُت عند المرحوم أخي في بيته خلف كنيسة 
سيدة دمشق. ويوم الخميس األول من تشرين األول احتفلت بالليتورجيا 
االلهية في كنيسة سيدة دمشق، وشكرُت هللا على سني الكهنوت، وطلبُت 

شفاعة مريم سيدة دمشق على حياتي االسقفية المقبلة.
من  تلغرام  وصلني  الفطور  أتناول  كنُت  وفيما  أخي.  بيت  الى  عدٌت       
أوقفنا  البطريرك.  لمقابلة  تراز  عين  الى  حاالً  دمشق،ألتوّجه  في  البطريركية 
طلبية الطعام من المطعم، وتوّجهُت مع المرحوم أخي إلى لبنان، بواسطة 
سيارة أجرة نقلتنا الى بيروت الشرقية آنذاك، ومن ثم الى عين تريز. وكان 
تريز  عين  غادر  قد  دمشق،  في  البطريركي  النائب  أبومخ  فرنسوا  المطران 
الى دمشق. وكنُت أرغب لقاءه لنبحث أمور السيامة، ألنه كان سيشارك في 
كيم )رحمهما هللا( إلى جانب غبطة  سيامتي االسقفية مع المطران سابا يوا

البطريرك.
     وصلُت عين تريز ظهراً، وكان غبطته جالساً على فرندة مكتبه... إستقبلني 
حاالً وقال لي: ال يمكنني ان ارسمَك مطرانًا ألن الفلسطنيين يريدون قْتلَك 

ويرفضون أن يكون في القدس مطران غير المطران كبوجي.
    

 في القدس
ً
 بطريركيا

ً
 نائبا

ً
4قضية سيامتي مطرانا

المساكن الشعبّية
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الفلسطينيين  رفض  أن  لغبطته  وقلُت  االسباب  حول  مطوَّالً  تناقشنا      
لهم مشاريع سكنية  وأقمُت  إخالص  بكل  فانا خدمتهم  إشاعة.  يكون  قد 
وأحببُتهم وأحّبوني، هذه اشاعات ال اساس لها، وربما صادرة من اشخاص 
بتأجيل  موقفه  على  ُمصًراً  بقي  لكنه  غبطته،  إقناع  وحاولُت  معدودين... 
السيامة، طالباً مني العودة الى القدس ألمارس مهامي كمطران من دون 

سيامة.
     عدٌت مع أخي الى دمشق. ألغيُت كل االستعدادات للسيامة: وضعُت 
ان  االول  تشرين  اول  الخامسة  الساعة  نشرة  في  اللبنانية  االذاعة  في  خبرا 
السيامة تأجلْت ألََجْل غير محدد، ووضعُت يافطًة كبيرًة في ساحة البطريركية 

في دمشق بتأجيل السيامة...
     عدُت يوم 2 تشرين األول الى لبنان ومنه الى ألمانيا، كي أتمكّن من ادارة 
شؤون البطريركية، بسبِب عدم وجود اتصاالٍت هاتفية من لبنان وسوريا الى 

القدس!
     ومن المانيا تواصلُت مع المطران فرنسوا وتشاورنا ما العمل!؟... واتصل 
سيادته بالمطران كبوجي... وبعد مشاورات كثيرة توّصلنا الى اقتراح حل. 
وتوّجهنا الى امانة سر دولة الفاتيكان في روما : المطران كبوجي والمطران 

فرنسوا ابو مخ واالب لطفي لحام.
    والتقينا هناك بالمنسنيور Monterisi المسؤول عن العالقات الخارجية 

في الفاتيكان وقّدمنا له اقتراحنا الذي اتفقنا عليه:
- يبقى المطران كبوجي مطرانا. ويكون نائباً بطريركياً في الخارج )وليس في 

المنفى(.
- ُيساُم األرشمندريت لطفي لحام مطراناً ويكون نائبا بطريركياً في الداخل.

البطريرك  وغبطة  البابا  قداسة  من   ًّ كال باالمر  وأبلغنا  االتفاق،  تّم  وهكذا 
األساس  هذا  وعلى  الجميع.  قبل  من  الموافقة  وتمِت  الشرقي،  والمجمع 
تّمْت سيامتي مطرانا يوم 27 تشرين الثاني 1981 في البطريركية في دمشق، 

ووّجه المطران كبوجي إلّي رسالة تهنئة.
تهديداً  تتضّمن  والتي  الصحف  اخبار  من  الكتير  بعد  االتفاق  هذا  تّم      
باغتيالي من مجهولين... وكنُت استدركُت األمر. فكتبُت رسالًة الى المطران 
كبوجي عندما بدأت المشكلة )تشرين األوَّل( قلُت له فيها: أنا لسُت َخلًفا 
لَك. ولسُت مكانَك. ولكن حاجة االبرشية التي رعيَتها، والقضية التي دافعَت 
القرار بسيامتي  الى اخذ  عنها بكل قواك... حملُت السينودس والبطريرك 
سأستقبلَك  القدس  الى  تعوُد  يوم  أنه  لَك  أؤكد  له:  قائالً  وأضفُت  مطراناً. 
باحتفال عظيم، وبعد ذلك أُغادُر القدس، وأعوُد إلى ديري دير المخلص – 
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جون )لبنان(... وقد نشرْت هذه الرسالة صحيفة »السفير« اللبنانية، التي 
على  القضية  انتهت  وهكذا  القضية...  حول  كثيرة  اموراً  نشرْت   قد  كانت 

سالمة!!!
 ، مطراناً  سيامتي  بعد   )1985 األوَّل  كانون    5( القدس  وصولي  ويوم      
إحتفالّياً على  أن أصل ليالً لكي ال أُستقبَل استقباالً رسمياً  تعّمدُت قصداً 
احتراماً  المطارنة، وذلك  والبروتوكول لجميع  العادة  الخليل، كما هي  باب 
الكهنوت  في  وأخي  صديقي  هو  الذي  كبوجي  إيالريون  المطران  لذكرى 
العالم  العربي وفي  العالم  في  الفلسطينية  القضية  ورمز  الكنسية،  والخدمة 

بأسره.
ولو  القدس  الى  كبوجي  المطران  ليعود  أسعى  ان  الحقاً  حاولت  وقد      
لزيارة... ولكن عبثاً.... وقلُت له: لن يسمح اليهود بعودتك الى القدس ولو 
لزيارة...ألنك انَت غير عن كل المناضلين الفلسطينيين... أنت رمزٌ يختلف 

عن كل باقي الرموز الفلسطينيَّة.
السينودس  البطريرك حكيم وباعضاء  اتصلُت بغبطة  أخرى،      من جهة 
بطريركياً  ونائباً  المقّدس، وقلت لهم: يبقى المطران كبوجي مطراناً أصيالً 
سن  في  التقاعد   نظام  عليه  يَسري  وال  الحياة،  مدى  القدس  على  أصيالً 
الخمس والسبعين وال ُيسّمى أبداً مطران القدس سابقاً... أو نائباً بطريركياً 

في القدس سابقاً. وهكذا كان.
    هذا كلّه قمُت به انطالقاً من محبتي لسيادته )رحمة هللا عليه(، وتقديراً 
وأنا سعيٌد  األعلى...  رمَزها  بَطلها وسيبقى  كان  التي  الفلسطينية  للقضية 
بكل ما قمُت به في سبيل قضيتنا الفلسطينية المقدسة، طيلة خدمتي في 

بطريركية القدس على مدى 26 سنة )1974 – 2000(.
    وختاًما أُردِّد ما قلته في مسيرة بيت ساحور)بتاريخ 6  تشرين الثاني 1988(. 
في ذكرى األربعين لوفاة الشهيد إياد أبو سعدى(: »حضارة المحبة ، ستبقى 
القيامة واإلسراء والمعراج. في  االنبياء والرسل واألولياء. في أرض  في أرض 

أرضنا المقدسة الطاهرة.
    ولنبق معاً كلنا... كل الفلسطينيين مسيحيين ومسلمين... في مسيرة 
والكرامة  الحياة  مسيرة  في  األفضل...  المستقبل  مسيرة  في  الشهداء... 

والقيامة والرحمة والخلود والحياة لشهدائنا. 
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مًعا فقيدنا  نُودِّع  لكي  الخاشعة  الجنائزيَّة  الصالة  مًعا في هذه  نجتمع      
العام  البطريركي  النائب  كبوجي،  إيالريون  المطران  الرحمة  المثلَّث  الغالي 
الرهبانيَّة  فقيد  وهو  الُمنتِصرة.  الشهيدة  حلب  فقيد  إنَّه  القدس.  ومطران 
الحلبيَّة الُمباركة. وفقيد كنيسة بطريركيَّة الروم الملكيين الكاثوليك. وفقيد 
القدس عاصمة إيماننا. وفقيد فلسطين. وفقيد المقاومة والحريَّة والكرامة.
وهو أخي. وقد جاهدنا مًعا في فلسطين منذ عام 1974. فكان هو في سجن 
كملُت  الشهامة واإلباء والعزة، وأنا كنُت أسيُر بهدي إيمانه وقوَّة معنوياته. وأ
عمله في تزيين الكاتدرائيَّة في القدس وإعادة تأهيل وتطوير الدار البطريركيَّة 
بالقدس. كما كنُت أتابع رسالته في المحاضرات شبه اليوميَّة التي كنُت ِمن 
المطران  شخصية  عن  كلِّمهم  وأ العالم.  أقطار  من  بالحجَّاج  ألتقي  خاللها 
العالميَّة. وما  الفلسطينيَّة  القضيَّة  التزامه  كبوجي ومعنى وأهميَّة وفرادة 
قاساه وُيقاسيه في سبيلها. وأحَسُب نفسي من خريجي مدرسة المطران 

كبوجي.
    فقيدنا من مواليد حلب الشهباء 1922/٣/2. وهو راهب من الرهبانيَّة 
الباسيليَّة  الرهبانيَّة  رئيس  وكان  عام 1947  كاهًنا  ُرِسَم  الحلبيَّة.  الباسيليَّة 
الحلبيَّة )في األعوام 1962-1965(. وبهذه الصفة شارك في المجمع الفاتيكاني 
الثاني )1962-1965(. وهو المطران األخير بين مطارنة كنيسة الروم الملكيين 
الكاثوليك الذين شاركوا في المجمع المذكور. ُرِسَم مطرانًا عام 1965 عن يد 
المثلَّث الرحمة البطريرك مكسيموس الرابع الصائغ، وساعده في الرسامة 
األسقفيَّة المثلَّث الرحمة المطران جاورجيوس حكيم مطران حيفا والناصرة 
نائًبا  َنه  َعيَّ وقد  الخامس.  مكسيموس  البطريرك  الحًقا  الجليل،  وسائر 
ا عاًما في القدس الشريف خلًفا للمثلَّث الرحمة المطران جبرائيل  بطريركيًّ
أبو سعدى عام 1965. وفي شهر آب 1974 اعُتِقَل ِمن ِقَبل سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي وُسِجَن وُحِكَم عليه بالسجن اثنتي عشرة سنة. قضى منها في 
السجون اإلسرائيليَّة في زنزانة ضيِّقة منفردة ثالث سنوات. وعلى أثر وساطة 
المثلَّث الرحمة البابا بولس السادس ورؤساء الكنائس في القدس خرج من 
السجن في 6 تشرين الثاني 1977 وكنُت في استقباله في مطار روما. وعيَّنه 
ا على  على األثر المثلَّث الرحمة البطريرك مكسيموس الخامس زائراً رسوليًّ

لبنان؛   – الربوة  البشارة،  سيدة  كنيسة  في   2017/1/9 بتاريخ  الجنائزيَّة  الصالة  أُقيت   –  42
وفي ما بعد أُقيم جناز األربعين في 2017/2/7 في كاتدرائيَّة الروم الكاثوليك في دمشق، سوريا 
حيث شارك فيهما مطارنة كنيسة الروم الكاثوليك وبطاركة ومطارنة ممثلي الكنائس الشرقيَّة 
دة، وممثلون عن السلطات المدنيَّة والسياسيَّة والسفارات العربيَّة السيما سوريا، لبنان،  المتعدِّ
فلسطين وإيران وحشد كبير من المؤمنين ومحبي المثلث الرحمة. كما أُقيم حفل تأبين وندوة 
في دار الثقافة في دمشق تكريًما للمطران كبوجي تحت عنوان: من مهد الشام إلى مهد القدس.    

كلمة غبطة البطريرك غريغوريوس الثالث542
في الصالة الجنائزيَّة للمطران إيالريون كبوجي
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الروم الكاثوليك في أوروبا الغربيَّة حتى عام 1999. كما أنَّه بقي في وظيفته 
مدى  للقدس  ا  بطريركيًّ نائًبا  يبقى  أن  قرَّرُت  وقد  للقدس.  ا  بطريركيًّ نائًبا 
بلوغهم  لدى  المطارنة  على  المفروضة  اإلستقالة  لنظام  يخضع  وال  الحياة 
الِسن الخامسة والسبعين. وقد طلبُت من المثلَّث الرحمة غبطة البطريرك 
مكسيموس الخامس حكيم أن يؤخِّر رسامتي مطرانًا سبع سنوات احتراًما 

ألخي وصديقي المطران كبوجي.
    وبعد نَفيه من القدس بقي في المنفى في روما. ولم يزر البالد العربيَّة إال 
بعد انقضاء مدة محكوميته 12 سنة. وذلك عام 1986. وكانت أوَّل زيارة له 

إلى سوريا حيث اسُتقِبل استقبال األبطال.
   

     أيها األحباء، هذه هي نبذة من حياة فقيدنا الغالي.
    المطران إيالريون راهب حلبي. والراهب ينذر حياته كلّها للرب من خالل 
َن  نذوره الثالثة. وفقيدنا كان نذره اآلخر الوحيد الكبير فلسطين. فمنذ أن ُعيِّ
ا في القدس عام 1965، أصبح رمزاً للقضيَّة الفلسطينيَّة. ونذر  نائًبا بطريركيًّ
حياته لخدمة الفلسطينيين في الوطن وفي أمكنة نزوحهم في البالد العربيَّة 
وفي العالم أجمع. وأصبحت قضيَّة فلسطين قضيَّته. وقد أعلن في خطابه 
الشهير في مدرسة الروم الكاثوليك في بيت حنينا أنَّ أرض فلسطين هي األم 
لكلِّ أبنائها. وقد ألهب هذا اإلعالن مشاعر الفلسطينيين. وبدأت المناورات 
ألجل القبض عليه وسجنه، حيث تمَّ ذلك أوالً صبيحة اليوم الثامن من آب 
ا يوم 19 آب 1974. ُثمَّ جرت محاكمته في القدس وُحِكَم عليه  1974، ثمَّ نهائيًّ

بالسجن اثنتي عشرة سنة.
عنها حتى  ُيدافع  وبقى  الفلسطينيَّة.  القضيَّة  بطل  ا  حقًّ فقيدنا هو  إنَّ      
ٍة  آخر رمٍق من حياته. وبقي ُيلقي المحاضرات متنقالً في بلداٍن كثيرٍة عربيَّ
مسلمين  الفلسطينيين  أبنائه  وحقوق  القضيَّة  َعَلَم  يَحِمل  ٍة  وأوروبيَّ

ومسيحيين بكلِّ جرأٍة واعتزازٍ وبفصاحته المشهورة بالعربيَّة والفرنسيَّة.
وكم كان ُيردِّد رغبته في العودة إلى فلسطين ليلتقي بأبنائه الفلسطينيين، 
الجهود  بذل من  وُمعاناتهم. وكم  آالمهم  إليهم وُيشاركهم في  قريًبا  ليكون 
الفلسطينيَّة،  سات  المؤسَّ لدعم  أنواعها  على  المساعدات  تأمين  ألجل 

ة الغربيَّة. السيما االجتماعيَّة في القدس والِضفَّ
إبَّان  حاولُت  وقد  لها.  اًقا  خفَّ وَعَلًما  الفلسطينيَّة  للقضيَّة  رمزاً  وأصبح     
ولكن دون جدوى.  للقدس حبيبته،  زيارة  له  أُرتِّب  أن  القدس،  في  خدمتي 
وقد ُسِمَح للكثيرين من الُمناضلين أن يعودوا إلى القدس، ولكن ليس له، 

ألنَّ عودته تعني الكثير الكثير محلًيا وعالمًيا.
     إنَّ نضال وجهاد وتضحيات فقيدنا الغالي المطران إيالريون فخرٌ لفلسطين 
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ولسورية وطنه وللبالد العربيَّة. وفخر لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك. وال 
بُدَّ لنا ونحن نودُِّع هذا المجاهد الكبير أن نذكر مطرانَين سبقاه في الدفاع عن 
الرحمة المطران غريغوريوس حّجار )1901- المثلَّث  الفلسطينيَّة:  القضيَّة 
1940( مطران عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل الذي استشهد في ظروٍف 
لدعم  مؤتمرٍ  في  شارك  أن  بعد  حيفا  إلى  القدس  من  عودته  عند  غامضٍة 
القضيَّة الفلسطينيَّة؛ والمثلَّث الرحمة المطران جبرائيل أبو سعدى ابن بيت 
ساحور )قرب بيت لحم( النائب البطريركي العام في القدس )1965-1946(. 
ال بل نقول إنَّ الدفاع عن القضيَّة الفلسطينيَّة هو من تراث كنيسة الروم 
يز الكثير من أساقفتها بدعم القضيَّة الفلسطينيَّة والقضايا  الكاثوليك. وقد تمَّ
العربيَّة عموًما. ال بل إنَّ الكنيسة الكاثوليكيَّة السيما بشخص البابوات هي 
االكثر دعًما وإخالًصا للقضيَّة الفلسطينيَّة، وأعتَبَر البابا فرنسيس أن العدالة 

للفلسطينيين مفتاح السالم )عّمان - 24 أيّار 2014(.
المناضل، رجل صالة وروحانيَّة  الحلبي والمطران  الراهب      وكان فقيدنا 
راسخة. ودخل الزنزانة المنفردة يوم األحد 26 كانون الثاني 1975. وفيها سرير 
يحتِفل  وكان  والصينيَّة.  والكأس  المقدس  اإلنجيل  عليها  صغيرة  وطاولة 
ر له من  ا، وُيقيم الصلوات الطقسيَّة وُيطالع في ما تَيسَّ بالقداس اإللهي يوميًّ
م  الكتب. وال أزال احتفظ بالورقة حيث التوقيت اليومي الدقيق الذي ُينظِّ
بدقة ساعات نهوضه وصلواته وكل تفاصيل حياته. ومن هذه الزنزانة كان 

يتواصل مع رؤساء الدول العربيَّة بطريقٍة بقيت خافية على مدير السجن!
والثالث  الساعتين  بين  تدوم  كانت  زنزانته  في  له  األسبوعيَّة  شبه  زياراتي 
والوطنيَّة  اإلنجيليَّة  الروحانيَّة  في  ودروًسا  دوراٍت  جلساته  وكانت  ساعات. 
والقوميَّة والتقوى والصبر والتسليم إلرادة المخلِّص السيِّد المسيح، والثقة 
بالله. وكانت كلمته المأثورة: هللا ُيمِهل وال ُيهِمل. وكان هو ُيشجِّعنا ويَشحننا 
وسواهم،  دين  رجال  وعالميين،  محليين  اره  زوَّ وكان  العاليَّة.  بالمعنويَّات 

يخرجون منذهلين من قوة إيمانه وعزيمته. 
    وخرج من سجنه بكامل ثيابه األسقفيَّة وقبَّل أرض فلسطين آلخر مرَّة 
قبل أن يستِقلَّ الطائرة إلى روما يوم السادس من تشرين الثاني 1977. وكان 
برفقته المثلَّث الرحمة المطران مكسيموس سلوم والسفير البابوي. وكنت 
قد سبقته مع غبطة المثلَّث الرحمة البطريرك مكسيموس الخامس حيث 

استقبلناه مع الجالية الفلسطينيَّة في مطار روما. 
المنشأ.  سوري  إنَّه  قال:  وكما  وصالة.  إيمان  رجل  هو  الغالي  فقيدنا      
الصالة  سالحه  كان  كبوجي  المطران  الهوية.  عربّي  الكفاح.  فلسطيني 
إنّه  ة.  الفلسطينيَّ للقضيَّة  واإلخالص  الِصدَق  وُيمثِّل  العالية  والمعنويات 
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شخصيَّة فلسطينيَّة سوريَّة عربيَّة شاملة. نحتاج إلى كبوجي اليوم كما في 
األمس. ونحتاج إلى أمثاله في الدفاع بصدٍق وإخالٍص عن القضيَّة الفلسطينيَّة 

أُم القضايا العربيَّة، ال بل العالميَّة.
    عاش فقيدنا إيمانه مجاهًدا في سبيل شعبه في األرض المقدَّسة. واستوحى 
الذي  الرسول  بولس  القديس  نقرأ في رسائل  كما  األيمان.  جهاده من هذا 
 2( تيوثاوس  تلميذه  إلى  رسالته  في  نقرأ  هكذا  اإليماني.  الجهاد  رسول  هو 
تيموثاوس 4: 6-8( »وفيها وصف رائع لهذا المجاهد والمجاهدين جميًعا 
»الذين  العبرانيين:  إلى  رسالته  في  بولس  القديس  يصفهم  الذين  )وهم 
األسود.  أفواَه  وا  وَسدُّ المواِعَد  ونالوا  الِبّر.  وعملوا  الَممالَك  قَهروا  باإليماِن 
اَء  َة النارِ ونََجوا من حدِّ السيف. وتَقوَّوا ِمن ُضعٍف وصاروا أِشدَّ وأطَفأُوا قوَّ
األعضاء  بتوتيرِ  بوا  ُعذِّ قد  وآخرون  األجانب.  ُمعسكََر  وكَسروا  الِقتال  في 
يَقَبلوا النجاَة لَيحصلوا على قيامٍة أفضل. وآخرون قد ذاقوا  رب. وَلم  والضَّ
بَحدِّ  ماتوا  امُتِحنوا.  نُِشروا.  ُرِجموا.  والِسجن.  أيًضا  والقيوَد  والِسياَط  الُهزَء 
َمجهودين.  ُمضايَقين.  ُمعوزين.  والَمْعزِ.  الَغَنِم  ُجلوِد  في  ساحوا  السيف. 
ا لُهم. تائهين في البراري والجبال والمغاور وكهوف  ولم يكُِن العالُم ُمستحقًّ
األرض« )الرسالة إلى العبرانيين 11: ٣٣ – ٣8(. ونرى في سفر الرؤيا وصًفا 
للقدس التي من أجلها جاهد فقيدنا الغالي )رؤيا يوحنا 21: 1-4 و21: 26-2٣ 
و22: 20-21(. إنَّها القدس السماويَّة امنا تستقبل ابن القدس األرضيَّة البار، 

وهي أمنا جميًعا.
    

لحياِة  الُمقدَّسة. وهي وصٌف  الجليل مع صلواتنا  الحبَر  نودُِّع هذا  إنَّنا      
ِة فقيدنا الغالي الجليل: »مجِّْد أيها الُمخلِّص في ملكوت السماوات  وروحانيَّ
هذا الذي عاش على األرض كما يليُق برؤساء الكهنة بإيماٍن ورجاٍء ومحبٍة. 

ٍة«. ٍة وسيرٍة نقيَّ وعبادٍة ُمستقيمٍة. وتجرٍُّد واتضاٍع وغيرٍة رسوليَّ

وليكن ذكره مؤبًَّدا!
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