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 2013كانون الثاني  26السبت 

La communauté chrétienne au Liban en marge de la visite du Pape :  

Approche anthropologique 

 خطاب الجماعة المسيحّية في لبنان على هامش زيارة البابا : منحًى انتروبولوجّي 

  

المسيحيين من سياسيين ورجال دين  بعد أن تابعنا خالل هذين اليومين الدراسات المختلفة حول خطاب

ا ضمن اإلطار العاّم  ومفكرين، سوف نطلع في هذه الدراسة الوجيزة الى خطاب الشعب الذي أردنا له إطاًرا خاص�

الذي هو "زمن األزمات" أي واقع العالم العربّي الحالّي المتغّير وواقع الصراع على األرض والنفوذ. إطارنا الخاص 

حي�ا مركًزا أال وهو زيارة قداسة البابا بنديكتس السادس عشر الى لبنان ومن خالل لبنان الشرق األوسط أردناه زمًنا رو 

برّمته. وأردنا من خالل هذا التوقيت بالذات أن نلتقي بعدد غير قليل من الناس في وضعّية اإلنتظار والترّقب لما 

ألوسط. ونظّن أّنه في هذه المناسبات يختبر الفرد كما سوف يقوله ويعمله البابا القادم خّصيًصا من أجل الشرق ا

 ،ب على األقلالجماعات إحساًسا قوي�ا باإلنتماء الى الجماعة الدينّية الحاضنة مّما يجعله يعيش فورة "روحّية" أو يترقّ 

الخ. لذا تكّون هذه الزيارة الوقت زه لإلفصاح ولو بشكل جزئيٍّ عّما يفّكر به أو عّما يشعر به أو عّما يتمّناه وذلك يحفّ 

 والمكان األنتروبولوجيين المناسبين للرصد والتحليل واإلستنتاج. 

رادنا لمس لقد قسمنا رصدنا لألحداث والوقائع على ثالثة محاور أو أوقات. األّول، وقت التحضير للزيارة ومُ 

طّلعات النبيلة. الثاني، خالل الزيارة وذلك في الحماس والت ،وبجميع األحوال ،المشاعر واإلنتظارات أو التخّوفات

وهنا أردنا أن  وخالل القّداس اإلحتفالي في بيروت. بكركي -مكانين، خالل لقاء الشبيبة في الصرح البطريركي

 نستشفي الشعور باإلنتماء للجماعة الُكبرى التي تتخّطى الحضور المشرقي من خالل انفتاحها على العالم الكاثوليكي

وذلك لنرى إن كان الحماس قد خمد وتغّير الخطاب  ،بأقّله شهرين ،. الثالث، ما بعد الزيارةكافة مسيحيّ أو ال

 خصوًصا أّنه كان قد مّر على لبنان خالل هذه الفترة أحداثًا أليمة.

الى نكون قد أحطنا الحدث من كافة جوانبه الزمنّية. أّما بالنسبة  ،الى قبل وخالل وما بعد ،فبهذا التقسيم

أمكنة الرصد فكانت متنّوعة. فكّنا قد قمنا بلقاء الناس حيث هّم في اماكن عملهم، وحياتهم الخاّصة، وأماكن صالتهم 

واحتفاالتهم وأين ما القيناهم إن في باحة الكنيسة أو في الساحات العاّمة، في المكاتب أو حتى عند األصدقاء أو في 

ن نتوّجه بالحديث الى كافة الفئات الشعبّية والطبقات وذوي الدراسات العليا المستشفى وهو يزورون مريًضا. وأردنا أ
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الفئات العمرّية ما بين سن الثامنة عشرة حتى الثمانين. لم  شملناوالغير متعّلمين، رجاًال ونساًء شّباًنا وشابات. وقد 

نستطع أن نذهب الى جميع المحافظات في لبنان ولكّن بحيث أن المشاركين في لقاء الشبيبة والقداس أتوا من جميع 

ابات على : موارنة الى الكنائس المحّلّية فقد توزعت الخطمن حيث اإلنتماء  أّماا. فيً الجغرافّي وا مثيلالنواحي فكان الت

 نسببحسب ال وروم كاثوليك ملكيّين وأرمن كاثوليك والتين وروم أورثوذكس وسريان أورثوذكس وأرمن أورثوذكس

سريان أورثوذكس،  1%أرمن أورثوذكس،  2%روم أورثوذكس،  6%روم كاثوليك،  15%ماروني،  74%: ةالتالي

  .وي)(عن غير قصد بل بشكل عف التين 1%أرمن كاثوليك و %1

كّل المقابالت التي أجريناها والتي ناهزت المئة، ُسجلت وفرغناها لكي ُتحّلل بأمانة للمضمون. وقد حاولنا أن 

نعرف من األشخاص مدى التزامهم بكنيستهم ومدى تنشئتهم الدينّية والروحّية. وقد أتت المقابالت بشكل غير منّظم 

نا حتى تبقى األمور طبيعّية وبذلك ُنفسح بالمجال للمتكّلمين بأن بحيث اتبعنا النسق الحّر الغير مقفل في أسئلت

ولكّننا ركزنا اهتمامنا حول أربعة مواضيع أساسّية وهي التالية: الموضوع  يفصحوا عّما يعتقدونه بشكل حّر وتلقائّي. 

قعات من هذه الزيارة، والثالث األّول، وهو بديهي، سألنا عن سبب زيارة البابا الى لبنان؛ والثاني حول اإلنتظارات والتو 

حول الفرق ما بين الوجود المسيحّي في الشرق والحضور؛ أّما الرابع واألخير فكان حول المخاوف إزاء وضع 

 دان العربّية.لالمسيحيّين في الب

فيما يلي سوف نحاول أن ُنظهر بشكل منّمط رأي هذه العّينة من المسيحّيين حول هذه المواضيع األربعة. 

ال يمكنها أن تختصر آراء المسيحيّين أجمعين ولكّنها ُتمثل ما ُتمثله منهم، ونحن من ونحن ندرك بأن هذه العّينة 

  خاللها نستشّف بعض األفاق.

 :بالنسبة الى النتائج

من النواحي أتت رّدات الفعل خصوًصا  ض، في بعبين اإلنتماءات للكنائس من حيث اإلجاباتال فرق  •

بما يخّص الوضع السياسّي في المنطقة وفي لبنان متشابهة الى حّد بعيد، فالجميع مشمئّزين وغير 

 . وأيًضا بما يخّص التمثيل الكنسّي فالجميع ينتظرون الكثير من رؤساء كنائسهم.راضين

بين الجنس، أو العمر أو حتى المستوى االجتماعّي والعلمّي إّال عند الذين هم أكثر التزاًما  ال فرق •

، هؤالء أجابوا بطريقة بالكنيسة والذين سبق وحصلوا على تنشئة دينّية صحيحة أو جامعّية أو رسولّية

يارة البابا في ز يحيّين و محّددة وبعبارات كنسّية واضحة وهم األكثر رجاًءا وتطّلًعا إليجابّيات دور المس

 تعزيز هذا الدور المشرقّي.
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 ألن ذلك لن يقّدم لنا الكثير في عّينتنا هذه. correlationsلذا لن نقوم بعملية شبك المعطيات  •

ألساسّية ونبّين المجموعات التي تنتمي اليها ونقوم اسوف نجمع اآلراء بحسب المواضيع األربعة  •

في كّل من هذه المواضيع من خالل نّصين أساسيّين : الحضور  بتحليلها وبربطها برأي الكنيسة

المسيحّي في الشرق، شهادة ورسالة، رسالة راعوية مشتركة وجهها بطاركة الشرق الكاثوليك سنة 

 .2012: الكنيسة في الشرق األوسط، شركة وشهادة، الجديد ؛ واإلرشاد الرسوليّ 1992

د أن يطغى أي طابع على اإلجابات أو رِ السياسّية لألفراد، ألننا لم نُ لم نأخذ بعين اإلعتبار اإلنتماءات  •

 مجال لكّل فرد بأن يعّبر كما يحلو له ويشاء.بالعلى مسار المقابالت، فأفسحنا 
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 سبب زيارة البابا بنيديكتس السادس عشر الى لبنان .1

األفراد البلدان التالية: العراق  دين في لبنان وفي الشرق األوسط وقد عدّ تمحورت اآلراء حول دعم المسيحيّ 

كنموذج لإلندحار المسيحي وسوريا ومصر. منهم من أّكد معرفته بسبب الزيارة وأعطاها األبعاد الكنسّية والراعوّية 

ومنهم من قال أّنه ال يعرف ببساطة ومن دون اّدعاء، والبعض اآلخر توّقف عند حدود الحمالت اإلعالمّية والعنوان 

 رة اال وهو "السالم" فالبابا آٍت ليعطينا السالم.الكبير للزيا

على علم بشكل أو بآخر  همأتت اإلجابات بشكل محّدد ومّنظم نشعر من خاللها بأن ،لتزمينمبالنسبة الى ال

بمضامين اإلرشاد الرسولي للشرق األوسط وقد طرحوها بوضوح مقبول ولكّن لكّل واحد من المتكّلمين أّولويته، فمنهم 

في الشرق من ثم اإلنفتاح والحوار  ة ومن ثم مسألة الوجود المسيحيّ ة في األولويّ األمور الداخلّية الكنسيّ  عمن وض

ين. ومنهم من أفصح عن مخاوفه من تصاعد األصولّية اإلسالمّية في الشرق مع غير المسيحيّ  والدينيّ  المسكونيّ 

 والراعوّي. الروحيّ  لتجّدد الداخليّ او  الداخليّ  األوسط فّبدى هذا الموضوع على العمل الكنسيّ 

يبدو بأن الخطوط العريضة للزيارة واضحة لهذه الفئة من الناس مع التشديد عند الجميع بأن الوجود الفعّلي 

والعّددي أي الكّمي للمسيحيّين في لبنان أّوًآل ومن ثم في المنطقة المجاورة هو أمر أساسّي ومحورّي ومنه تندرج 

 المواضيع األخرى.

 في حركة رسولّية أو راعوّية إجابات الغير ملتزمين

بقاءهم في  .نجد بأن اإلجابات معظمها سطحّية من دون أي تحديد سوى ذلك الذي ُيظهر مخاوف الناس

ة لهذه الفئة من الناس أن يدعم الوجود بلبنان تحديًدا وفي الشرق األوسط بشكل عام. فالهدف األّول هو بالنس

لدول المجاورة ومن ثم يأتي الهدف الثاني اال وهو "انتشار العقيدة المسيحّية" وال االمسيحي في لبنان ومنه في باقي 

ندري هنا أن كان المتكّلم يقصد البشارة الجديدة أو شيًئا آخر وهناك من قال بأن الزيارة ذات هدف روحّي بمعنى أّنها 

 زيارة كنسّية دون تحديد هذا الهدف.
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 اإلنتظارات والتوقعات .2

a.   ما قبل الزيارة 

بين األشخاص الذين يعلنون التزامهم بالكنيسة لدينا فئتين: الملتزمين في الحركات الرسولية والراعوّية وفئة 

بعض األمور وتباعد في بعضها  المكّرسين إن بالكهنوت أم بالحياة الرهبانّية. ونالحظ عند هاتين الفئتين تالزًما في

 اآلخر.

، العمل على النفوس وتشديد الرجاء وٕارساء السالم الذي ال داخل الكنيسة العملجميعهم تكّلموا عن أهمّية 

على ثالثة  يفي قلب الكنيسة وه أّولوّية الوحدةواضح  ليأتي من هذا العالم بل من قلب اهللا. وذكروا بشك

الشرقّية أجمعها أكاثوليكّية كانت أم أورثوذوكسية وذلك كعالمة  الوحدة بين الكنائسهو  المستوى األّولمستويات: 

وعنوا بهم  ين في لبنانوحدة األفرقاء المسيحيّ هو  المستوى الثانيعلى الوحدة بالمسيح وعالمة لوحدانّية اهللا بذاته. 

تمّنى األشخاص أن يؤّثر قداسته على هؤالء  وقد ،الزعماء السياسيين الذين يشّوهون الوحدة الكنسّية ويهّددونها

الذين يعملون في لجان وقد أتى من  المستوى الثالثوأّما  المسؤولين مع اقتناعهم الضمنّي بأن األمر صعب جًدا.

باب المسيحّي شمع الو  مع كنيسته المحلّية والثقة بها فيما بينه ووحدته باب اللبنانيشوحدة الة، هو مّ الشبيبة عا

 الخبرة التي أّسست لهكذا كالم. . ألّن التحضير للقاء الشبيبة كان الحافز و العربي

التنشئة المستمّرة ، أعني به العمل الكنسّي الداخليالذي أخذ حّيًزا من األهمّية هو  الموضوع الثاني

. والعمل وتنشئتهاوالعميقة للمسيحيين وبطليعتهم تنشئة الكهنة والمكّرسين الذين بدورهم عليهم قيادة النفوس 

داخل األبرشّيات والرعايا وهذا أمر ال يمكن للمسيحيّين انتظاره من قداسة البابا هذا عمل يطال الرؤية والتخطيط 

واالقتناع لدى رؤساء كنائسهم والمسؤولين فيها. نعم إن قدساته كما والكنيسة الجامعة تهدي وتدعم وتصّلي وتعاون 

ين. لذا أتت أجوبة هذه الفئة وهي بمجملها من وهو من صلب دعوتنا كمسيحيّ ولكن هذا عمل أساسّي وجوهرّي 

المكّرسين أّنهم ال ينتظرون شيًئا من قداسته إذ أن هذا العمل منوط بعمل الكنائس المحّلية وقناعاتها ورسالتها وال 

 ة.يمكن أن يأتينا من الخارج حتى ولو كان هذا الخارج رأس الكنيسة الكاثوليكّية الجامع

وتختلط فكرتين أساسّيتين دائًما في حديث أغلبّية المتكّلمين: فكرة الشهادة واإلنتماء لهذا الشرق، دور 

ين فيه تجاه المجتع وتجاه المسلمين، أهمّية النشاط على المستوى االجتماعّي واإلنسانّي وٕارساء الحرّيات كما المسيحيّ 

ين فيه ين كانوا أم مسلمين. فلبنان هو الرمز بأصالة المسيحيّ مسيحيّ المواطنين العرب  ي لبنان تجاه كلّ ودور مسيحيّ 

التعّددّية  وقدمهم، وبعددهم وقدراتهم السياسّية أي " نفوذهم" كما أتى في تعابير المتكّلمين، كما وبأهمّية صيغته
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ولكن أحًدا لم يذكر له.  المسيحّي الذي من الممكن أن يكون نموذًجا لباقي الدول المجاورة-اإلسالميالمشترك يش والع

ا لو أن المواطنّية الحّقة والعدالة الواجبة ما بين هؤالء المواطنين والمساواة على جميع األصعدة. أتى كالمهم فقط كم

نموذًجا ناصع البياض ال عيب فيه، ربما ألّن هذا التعايش هو األفضل برأيهم نسبًة لما تشهده  الصيغة اللبنانّية تشّكل

 ين منهم خصوًصا.ة من أزمات واضطرابات ومخاوف تطال جميع مواطنيها والمسيحيّ العربيّ  باقي الدول

ونالحظ بأّنه مع فكرة الشهادة تتالزم فكرة الحضور وهذا ما سوف نوّسعه في المحور الثالث لمداخلتنا، ولكن 

. ونستشّف من هذا المزج ليس وجب ذكر الحضور ألّنه وبحاالت كثيرة يمتزج مع مفهوم الوجود عند أغلب المتكّلمين

فقط عدم وضوح مفهوم الحضور عند الغير ملتزمين، ألّنه واضح وجلّي عند الملتزمين، ولكن الخوف المترّسخ في 

النفوس عند الجميع تقريًبا. فيأتي مفهوم الحضور متالزًما مع الوجود وهو أمر طبيعي من حيث المبدأ أي إنه يجب 

التعابير غنّية بالمخاوف  حتى نستطيع أن نفعل معنوي�ا وروحي�ا وسياسي�ا الخ، ولكن كلّ ن جسدي�ا يأن نكون موجود

الى تصاعد الموجة اإلسالمية في المنطقة  والتمّسك بها....وكّل ذلك نسًبةوبوجوب البقاء والدفاع عن األرض 

تقوم  ند زيارة لقداسة البابا عليها أالغريب في هذا كّله بأن مجرّ . ين بشكل خاّص والخطر الذي تمّثله على المسيحيّ 

ين بحاجة لدعم معنوّي ودعم سياسّي نتوّقعه ونتمّناه بكّل تلك المفاعيل...وهذا ما يؤّكد لنا أكثر وأكثر كم نحن كمسيحيّ 

 وكّل ذلك ألنّنا خائفون! على المستوى العالميّ 

السالم، يقيم الوحدة الكنسّية ووحدة ه سوف يرسي يتمّنون من قداسته، ومنهم مقتنع تمام االقتناع بأنّ  

عربّية وحتى العالمّية منها؛ ويرّسخ الوجود ين داخل الكنيسة نفسها؛ يتدّخل باألمور السياسّية الداخلّية والالمسيحيّ 

حن شيًئا من هذه األمور!  المسيحّي في لبنان وفي الشرق ... للدعابة يمكننا أن نشكر اهللا ألّنه ليس علينا أن نفعل ن

ندرك ضمني�ا بأن هذه التمنّيات هي موّجهة بشكل أساسّي لرؤساء كنائسنا وللمسؤولين ما بيننا. البعض ذكر أّن  ولكّننا

هم يتمّنون بأّن تكون هذه الزيارة الزمن المرتضى الذي تحّفز العمل حوا بأنّ هذه النهضة واجبة على كّل المعّمدين ووضّ 

 ..م بشكل تمنّي على قداسته.الجّدي داخل الكنيسة ولو أتت أقواله

 الملتزمين: الغير فئة  

الغير ملتزمين على كثير من العمق من الناحية االكليزيولوجّية، لقد ُذكر اإلكليروس فقط للتذكير  لم تأتي آراء

يطال  األولبالمشكلة االقتصادية وحاجة الشعب الى المساعدة الماّدية. أّما باقي اآلراء فقد أتت على موضوعين: 

في هذه المعادلة وكان  والتشديد على أهمّية مسيحيي لبنانومنه في الشرق األوسط  البقاء المسيحي في لبنان

التمّني على روما بأن تتحّرك للمساعدة، مع إن عدد غير مستهان به من اآلراء كان متشائًما حيال إمكانّية المساعدة 
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كانه المساعدة حتى الكنيسة الجامعة، وٕان ألن وضع لبنان ميؤوس منه الفعلّية إن ألن الوضع صعب جد�ا وال أحد بإم

الصعيد وقد أتى يوحنا بولس الثاني بعظمته ولم يستطع أن يغّير شيًئا واحًدا فكيف لهذا البابا أن يتصّرف! هذا على 

الداخلّي ووصل بها الحّد فنالحظ بأن غالبّية الناس الغير ملتزمة متشائمة من الوضع  الصعيد الكنسيإّما على  العامّ 

الى الغير مباالة ألّنها ال ترى في رعاتها المثل الصالح والقدوة المسيحّية. وهي ال ترى في المسؤولين السياسيين حبل 

 . "ين نحو الهاويةتراهم يجّرون البالد والمسيحيّ " النجاة بل بالعكس 

المترّدي جد�ا واليأس واإلحباط العاّم  الداخلّي اللبنانيّ د ذكره هو الوضع السياسّي الذي تردّ  الموضوع الثاني

ليرّدهم الى السراط  المسؤولين المسيحيينوبطريقة عاجلة ما بين  التدخلالذي ينتج عنه، فالجميع يتمّنون من قداسته 

 ." ألن الوضع يهدد بقاء المسيحّيين عامّة ونفوذهم في لبنان خاصةً " المستقيم 

b. خالل الزيارة 

ين في لبنان ومن خاللهم لمسيحّي الشرق المعنوّي للمسيحيّ  "الدعم"ل الزيارة اتخذت أكثرّية اآلراء طابع خال  

وهم بحاجة لهذا الحضور " وهذا امر أكيد ألّن المسيحيين أصبحوا أقلّيات  "بحاجة للدعم"ألّنهم كما وردت األجوبة 

، ألّن " أهمّيتهم بالنسبة للغرب وللكنيسة الغربّية بشكل خاّص " الديبلوماسّي الكثيف. وهذا يؤّكد لهم  " الكنسيّ 

وعليهم البقاء في أرضهم التي هي لهم باألساس وهم ليسوا بضيوف عليها كما يظّن  مسيحيي الشرق هم األصل

البعض. وتحمل هذه الزيارة كثير من االطمئنان للذين يعيشون بالقلق الوجودّي وهي تدعو الحترامهم خصوًصا من 

ين من قبل الذين يريدون أن يرسلوهم خارج الشرق. وقد أوضحت بعض اإلجابات بأن الذي يريد ترحيل المسيحيّ 

 .، أّما معظم اآلراء فحّددت التطّرف اإلسالميّ الشرق ليس األخ المسلم بل القرار الدولّي الخارجيّ 

خصوًصا في لبنان الذي ُيعتبر  الميّ اإلس-العمل على الحوار المسيحيلذا اتخذت اآلراء طابًعا ثانًيا وهو   

نموذًجا لهذا الوجود الطبيعّي والتعايش المسالم. وقد رأى البعض بأن أإلرشاد الرسولّي بالشكل الذي هو فيه، إّنما هو 

بمثابة إنجيل لإلخوة المسلمين والدروز أي بشارة سالم وتآٍخ ومحّبة إذ أن بامكانه أن يدخل الى هذه الجماعات من 

 ين دون تفرقة. ن يشّكل عائًقا ديني�ا ألّنه يتوّجه الى جميع اللبنانيّ دون أ

تهم بكنيستهم ويكون عالمة وأخيًرا تشّكل هذه الزيارة حافًزا للمسيحين لكي يرجعوا الى اإليمان العميق الذي يثبّ   

فارقة تدفع بهم الى االتحاد الفعلّي ما بين الكنائس فتتوّحد اآلراء والمواقف والسياسات كّلها من أجل كنيسة واحدة 

  جامعة قوّية حامية ال تخشى النكسات. 

c. ما بعد الزيارة 
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ضيف ولكن أُ  يت في األرض ما زال قوي�اعامل التثبأّما ما بعد الزيارة فلم نجد فراًقا كبيًرا بين األجوبة، ألّن 

عليه التأكيد بأهمّية هذه الزيارة على الصعيد الكنسّي الروحّي. فأحد الكهنة قد قال بأن هذه الزيارة ثبتته شخصي�ا 

وكاّني بها، عامًال  .ين الذين يعمل معهم في شّتى الحقوله الكهنة والعلمانيّ تبقناعاته وهذا ما الحظه عند أخو 

التي كانت الكنيسة تغفو به بعض  لذاتبافي هذا الوقت  ، إعادة بّث الروح القدس، روح الغيرة والحمّيةاضروري� 

   الشيء.  

  



9 
 

 الفرق بين الوجود والحضور .3

، لذا أتت أجوبتهم تفصيلّية تنّم كل واضح آراء الملتزمين بالكنيسةّ تشّكل آراء الذين تكّلموا عن الحضور بش

 الكنيسة وتوجيهاتها في هذا المجال.عن معرفة بتعاليم 

فنراهم يمّيزون ما بين الوجود الكّمي الذي يبقى مهم�ا بالنسبة اليهم، وما بين الحضور أي نوعّية الحضور 

المسيحّية وليس فقط اإلنسانّية! ألّنه كما يعترف الكثيرون منهم بأن لسائر األديان أهمّيتها وبأن العامل اإلنسانّي 

 المسيح هذا ما يشّكل الفرق األكبر.  موجود عند الجميع ولكن أن تكون من تكون نسبة الى

 : يرتكز هذا الحضور المسيحيّ  ذاعلى ما

 أن نلتزم المسيح في حياتنا اليومّية ونشهد له بأمانة بكل أعمالنا وتصّرفاتنا؛ •

 د للملكوت؛هأن نعكس القيم اإلنجيلّية في الحياة ونش •

 على هذه القيم؛أن نعيش جذور اإليمان ونتشبث بها ونعّلم أوالدنا منذ صغرهم  •

 أن نلتزم المحبة والعدل والسالم والعمل االجتماعي والوطني ؛ •

الشخصّية  الحّقة به، أي المعرفةحضورنا الفاعل على األرض هو بنوعّية تبشيرنا بالمسيح ومعرفتنا  •

 ؛ المرتكزة على العلم والكتب المقّدسة

 إلنسانّية من عمق هذه الصورة؛أن ُنظهر صورة المسيح في مجتمعنا وليس ذواتنا، والحضارة ا •

 ؛ أن نكون شهوًدا للقيامة والرجاء •

 أسهل من التي جابههاأن نرضى بمصير معّلمنا الذي لم يعدنا بحياة أفضل من التي عاشها وصعوبات  •

 ؛

حوار الخدمة و المحّبة و الدعونا الى المصالحة وحضور تأن نلتزم تعاليم كنائسنا ورسائل بطاركتنا التي  •

 ؛ حنفتاإلوا

أن نتعاون مع سائر الكنائس الموجودة في الشرق األوسط وخصوًصا الكنائس األورثوذكسّية، فالوحدة  •

 ؛في جميع الميادين خير شهادة للمسيح وهي توّفر الجهود والطاقات المهدورة

أن نعيش الصدق وليس اإلزدواجية والرياء والسعي الى المصالح الشخصّية والنفوذ والسلطة، أن على  •

 صعيد السياسّي أم الكنسّي،ال

 ؛  أن نعيش صدق اإليمان وننقله بشجاعة ومعرفة الى الناس أجمعين •

 .المشاركة الفعلية بالحياة السياسّية والوطنّيةعن  وأن نبحثأن نعيش بانفتاح مع الشريك المسلم  •
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 المخاوف إزاء وضع المسيحيّين في البلدان العربّية .4

المسيحيين تنقسم األراء بنسبة شبه متوازنة. فال فرق بين الفئات العمرّية من بالنسبة الى المخاوف إزاء وضع 

-حيث الشعور بالخوف أو بعدمه، وال من حيث اإلنتماءات الكنسّية أو اإللتزام أو حتى الزمن الذي سؤلوا به (ما قبل

 48.5ن ليسوا بخائفين نسبة % والذي 51.5خالل أو بعد زيارة البابا). نالحظ بأن الذين هم خائفون يساوون نسبة 

 %. ونالحظ بأن آراء الفئة األولى متشابهة وآراء الفئة الثانية متشابهة أيًضا في ما بينها.

 

 فالناس متخّوفة من:

الوضع في البلدان المجاورة مع التركيز على وضع المسيحيين المأساوي في مصر وسوريا والعراق  •

 (أألكثر ذكًرا)  خاّص؛والهجرة الكثيفة من هذه الدول بشكل 

 (المرتبة الثانية) ؛السلفي في العالممن التشّدد اإلسالمّي  •

من إزدياد عدد المسلمين في لبنان ونقصان عدد المسيحيّي، األمر الذي مع الوقت سوف يخّسرهم النفوذ  •

 (المرتبة الثالثة) ؛ قع القوى السياسّية التي ما زالوا محافظين عليها الى يومناو وم

ندفاع رجال الدين والمسؤولين الكنسيّين الكبار في لبنان وراء الزعماء والسياسيّين، فهم المسبّبين من ا •

المرتبة ( ؛ األسايّين في انقسام المسيحيّين في ما بينهم وبالتالي ضعفهم بشكل عام تجاه باقي الطوائف

 )الرابعة

في البالد المجاورة وهم ال يعملون إال  ين في عمًى تاّم لما يصيب المسيحيينألّن المسؤولين السياسيّ  •

 )المرتبة الخامسة( الشخصّية وال يهّمهم الناس؛ ملمصالحه

م ليسوا متضامنين وكّل يسعى لمصالح طائفته وليس هين ألنّ ين من المسيحيّ الخوف على المسيحيّ  •

 )المرتبة السادسة( ؛ للمصلحة الكنسية العليا

 ؛ ين أصالً العربي وليس مهتم�ا بالمسيحيّ ألن الغرب ال يعي كارثّية المشهد  •

  .من المنافسة على المستوى الدينّي والتبشيري •

  



11 
 

 أّما الذين هم بثقة فذلك يعود الى:

 ؛ التاريخ وأحقّية الوجود المسيحي في الشرق •

الغرب الذين ابتعدوا عن اإليمان القويم،  وليسوا كمسيحييّ  الحقّ  مأن مسيحيّي الشرق متأصلين بإيمانه •

 ؛ وهذا سبب قوّتهم

ين من الشرق ألن الشرق لهم وليس لغيرهم وهم أصحاب األرض ال يمكن ألحد بأن يزعزع المسيحيّ  •

 واإليمان وال أحد أقوى منهم؛

 ، والخمير في العجين ؛أن المسيحيين هم حبة الخردل •

  ؛ ينأنه بوجود اهللا ال خوف على المسيحيّ  •

 أن وجود سيدة لبنان وقديسيه يحمي المسيحيين من الشّر؛ (كالم أورثوذكسية) •

 ؛ ليهاعألن يسوع قال عن الكنيسة أن أبواب الجحيم لن تقوى  •

ألّن الخطر ليس من الخارج بل من الداخل كما الذي أسلم يسوع كان من تالميذه، يجب أن ننتبه على  •

 أنفسنا من بعضنا وليس من الغريب؛

 لمي لبنان ليسوا كمسلمي العالم العربي، فهم منفتحون وال يبغون قتل المسيحيين بل العيش معهمأن مس •

 ؛

 تتوزع اآلراء حول ثالثة مواضيع أساسّية:

 ؛ونجد هنا النزعة الفوقية عند المتكّلمين أحقية الوجود في األرض للمسيحيّين ألنهم األّولين واألفضل •

ة الدين الذين هم طبًعا المسيحّيين! وهنا نجد أيًضا النزعة الفوقية وأفضليّ  ألّن اهللا هو الذي يحمي أبناءه •

كما ونجد، بأن التكّلم بشكل أكيد عن حماية اهللا هو نوع من أنواع  على األديان األخرى. المسيحيّ 

 ؛ التمّني أو طلب هذه الحماية ألّنهم يشعرون بالخوف والخوف الشديد

في هذا النوع من  أيًضا نا نجدولكنّ  .ين أنفسهمالمتشّددين بل من المسيحيّ و أال خوف من المسلمين  •

% تقريًبا) أن الخوف من التشّدد اإلسالمي هو 40اإلجابات الذي ليس بقليل من حيث العدد ( يشكل 

يكفي أّنهم بنوا إالجابة اب الخوف حتى ولو ذكره األفراد بشكل عكسّي. بعامل مهّم جًدا وسبب من أس

 .من اإلسالم حتى يعني ذلك العكس تماًما فعدم الخو على 
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 أخيرة:أستنتاجات 

، بعض يعّبر عنه بشكل تلقائي والبعض اآلخر بالنفيال يقبل التأويل، ال إن عامل الخوف واضح بشكل .1

حتى يومنا هذا في  2003ولكن بالحالتين يؤول هذا الخوف الى األوضاع التي لحقت بالمسيحيين منذ سنة 

بأن وضع المسيحيين في هذه الدول لم يكن يوًما في أفضل  كومصر وسوريا. وجميعنا يدر خاصًة العراق 

خرى هي أيًضا تعاني ما تعانيه من األصولية والتشدد ورّدات الفعل المختلفة، وبأن حال وبأن الجماعات األ

الى يومنا الحالي، ولكن  سنة 40أقباط مصر، على سبيل المثال، يعانون من األنظمة المتتالية منذ أكثر من 

خيف فيحّرك مشاعر القلق الشديد مالوضع مختلف في أيامنا ألن اإلعالم ُيظهر الصورة بشكل يومّي و 

 ه...ولكّل مّنا آخرُ ويحاول بشتى الوسائل بث الرعب في النفوس والخوف من اآلخر 

، الذين هم بدورهم لسياسيّينترّددات وأصداء المسؤولين الروحيّين منهم وا نالحظ من خالل آراء الشعب .2

ولكّننا لم نلحظ أن أحد حّلل خوفه مون ما بين الفئة الخائفة المنّددة بالربيع العربّي والفئة التي تشّجعه. سمنق

أو عدم خوفه بطريقة شخصّية تنّم عن قراءة جديدة واسعة شاملة لألحداث. فكما لو كّنا نسمع 

 للمسؤولين أنفسهم دون نقد أو انتقاء...

، إن قرأنا نصي اإلرشاد الرسولي الجديد ورسالة البطاركة الكاثوليك "الحضور لحضورمفهوم ابالنسبة ل .3

 .نرى الكثير من األفكار المشتركةالمسيحي في الشرق شهادة ورسالة" 

 الى أهمّية: 39كما وفي العدد   24الى  17بحيث أن الرسالة تشّدد في األعداد 

 نعيش فيه عالمة لحضور اهللا في عالمنا؛أن نكون في المجتمع الذي  •

 الكيان دون اإلنعزال وال الذوبان؛ ىأن نحافظ عل •

أن نكون رسًال، آيات إنجيلّية من خالل أمانتنا ألوطاننا وشعوبنا وثقافاتنا الوطنّية مع المحافظة على  •

 الحرّية المسيحّية؛

 فنشهد؛تحّرر من رواسب الماضي كي ننفتح على العالم المحيط بنا نأن  •

 أن نكون النور والملح والخميرة ؛ •

 أن نعي دعوتنا هذه ورسالتنا ونعتني بقّوتنا الروحّية مكان الحجم الكمّي؛ •

 أن ننمّي اإليمان ونؤّصله ونعيش الصدق بالمعامالت؛ •

 أن نثّقف هذا اإليمان بالعلم والصالة، •

 أن نهتّم بالتربية الدينّية التي هي حّق المؤمن وواجب عليه؛ •
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 أخيًرا أن نكون مسيحيّين مًعا أو ال نكون وهنا التشديد على البعد المسكوني! •

 األمرين التاليين: 71و 67كما ويشّدد اإلرشاد الرسولي على كّل تلك األمور ويضيف في العددين 

 نع هذا اإليما"إن الشهادة ال تتطّلب فقط تنشئة مسيحّية مالئمة لفهم حقائق اإليمان، بل تنشد أيًضا حياة متوافقة م

"إن الحضور المسيحي في البلدان "الكتابّية" الشرق أوسطّية يتخّطى كثيًرا  -  نفسه للرّد على متطّلبات أناس زمننا"

 االقتصاديّة والثقافّية.." اإلنجازاتاإلنتماء السوسيولوجّي أو لمجرد 

وتعّبر عن هذه الشهادة بطرق عّدة، والبابا  الكنيسة في وعي كامل لمتطلبات الشهادة للمسيحنلّخص بأن 

بنيديكتس السادس عشر تطّرق اليها في كّل خطاباته وأهّمها ما قاله في لقاء الشبية وأكمله في عظة قّداس األحد: 

 .الحضور وهذه الشهادة اكان األكثر وضوًحا بالنسبة لهذ ههو وحد

 واألمان والسالم عادةساإلنسان يحمل ثقل نفسه أينما ذهب، فال قال: ال تبحثوا عن السعادة في األماكن األخرى ألن  

ال تتركوا أوطانكم، بل ابقوا فيها العالمة الحقيقّية للمسيح، العالمة الظاهرة، كونوا  .على طبق من فّضة واقّدمي نل

كحبة الحنطة التي إن أرادت ...لذا مختلفين تشّبهوا بالمسيح في كّل شيء: إّنه المرسل من لدن اهللا إّنه الشاهد الحقيقيّ 

إبقوا، جاهدوا، ثابروا أن تُثمر عليها أن تموت في األرض التي ُزرعت فيها...أنتم أيًضا، يقول البابا، وبشكل صريح، 

...ال تهربوا فإن هذه الشهادة هي الوحيدة التي تكفل للكنيسة وٕان اقتدى األمر اشهدوا لمحبة المسيح أي استشهدوا

 ديمومتها.

المطلوب شهادة حياة واستشهاد دائم في سبيل القيم اإلنجيلّية في الحياة والممات وهذا ما ال تقوله إذا 

 الكنيسة في نصوصها عالنّية وما يخشاه الناس!

 

 روال تلحوق  


