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  7   ________________________________________________  مقدمة

 

  مقدمة

  
  
  

ــومي  ــام   24- 23يف يـ ــباط مـــن عـ ــة يف  1968شـ ــة الكاثوليكيـ ، عقـــدت الكنيسـ
دمشــق، حبضــور البطريــرك مكســيموس اخلــامس حكــيم، والســفري البــابوي        

ــن     ــبري مـ ــدد كـ ــاركة عـ ــاثوليكيني، ومبشـ ــاقفة الكـ ــع األسـ ــذاك ومجيـ ــها آنـ كهنتـ
وراهباهتا، وعدد آخر من مثقفيها وشبيبتها، مؤمتراً، يف مدرسة راهبات احملبـة  

  ".كنيسة دمشق، إىل أين؟"يف حي باب توما، حتت عنوان ) البيزنسون(

ألقيــت يف هــذا املــؤمتر، أحاديــث هامــة حــول جتــذر املســيحية يف الشــرق      
وكـان مـن   … مـة العربي عامة، وسـورية خاصـة، وحـول رسـالتها الراهنـة والقاد     

كمــا طلــب . أبــرز املتحــدثني املطــران يوســف طويــل واألســتاذ أنطــون املقدســي
ومــا جــرى مــن تبــادل لــآلراء يف ". تطلعــات ومقرتحــات: "مــين حــديث بعنــوان

  .هذين اليومني، يف صراحة ومودة، فاجأ اجلميع وفاق كل التوقعات
م بقطـاع  وقد خلص املؤمتر إىل قـرارات كـثرية، كـان منـها ضـرورة االهتمـا      

  .وكُلّفتُ يومها رمسياً االضطالع هبذا العمل. الشبيبة اجلامعية
هــذا التكليــف اهلــام، رويــت قصــته بإجيــاز كــبري، يف كتــابي الــذي صــدر يف  

وقد ذكرت أيضاً فيه مـا كنـا   ". قد يكون يل ما أقوله"، بعنوان 2014أواخر عام 
كنسـية جديـدة،    انتهينا إليه، مـع بعـض الشـبان والشـابات، مـن ابتكـار صـيغة       

وقد شئناها يومها، بكـل تواضـع،   ". أسرة الرعية اجلامعية"أطلقنا عليها اسم 
وإذ هبـا  . ، كما جاء يف اإلجنيل، تُلقى يف أرض الشبيبة اجلامعيّة"حبّة خردل"

ــه، أن تتحــول إىل        ــزة، وكــأن اهلل شــاء هلــا يف حكمت ــا بعــد فــرتة وجي تبــدو لن
فيها، منذ ذلك احلني حتى اليوم مـن  شجرة وارفة، أخذ الكثريون يستظلون 

  …!2016شهر نيسان عام 
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، ردود أفعــال "قــد يكــون يل مــا أقولــه"وكــان أن تلقيــت، بعــد صــدور كتــابي 
فكان من بعض مـن قـرأ مـا جـاء فيـه      . خمتلفة، منها الشفهي ومنها الكتابي

ــرة الرعيّـــة اجلامعيّـــة "حـــول  ــها  "أسـ ــالبيت بدراســـة وافيـــة عنـ ، أن أحلّ يف مطـ
كان أوهلما يعود إىل أن أولئك كانوا مـن الناشـطني يف هـذه    . وجيهني لسببني

ــا، يف مــا كــان هلــا مــن دور فعــال يف        األســرة، وقــد وجــدوا أنــي مل أفِهــا حقَّه
جماالت كثرية، منـها كنسـي صـرف، ومنـها اجتمـاعي وثقـايف، حملـي وعـاملي،         

ظـرهم  أما السـبب الثـاني، فـأكثر حسـماً، وهـو يعـود يف ن      ! أجل حملي وعاملي
إىل أن سورية تواجه منذ أربع سنوات ونيف، حمنـة، أقـل مـا يقـال فيهـا إهنـا       
مصريية، وأنه يتحتم عليها بالتـايل أن تسـتنفر يف سـبيلها مجيـع مـا لـديها       
ــا       ــها حتمــاً، طاقــات أبنائه ــأتي يف طليعت ــداخل واخلــارج، ت مــن طاقــات يف ال

العــامل كلّــه، وبناهتــا، مــن جــامعيني مقــيمني، ومــن متخصصــني منتشــرين يف 
كان ألسرة الرعية اجلامعية دور كبري أو صـغري، يف تكوينـهم أمـالً منـهم بـأن      

  .يسهم ذلك، بشكل أو بآخر، يف إعادة إعمار سورية اجلديدة

فعدت إىل مجيـع مـا   . إزاء هذا املطلب احملقّ، رأيت لزاماً عليّ أن أستجيب
ســن احلــظ، قــد وكنــت حل". أســرة الرعيّــة اجلامعيّــة"لــديّ مــن وثــائق ختــص 

فأعــدت قراءهتــا  . أعــدت ترتيبــها، وفــق تسلســلها الــزمين، منــذ فــرتة قريبــة      
بـــتمعّن، فوجـــدتين مشـــدوداً إليهـــا، يف حماولـــة عنيـــدة الستحضـــار الوجـــوه   

كما وجدتين تلقائيـاً أعيـد قراءهتـا للمـرة الثانيـة      . واألمساء، وكذلك األحداث
وما أكثرهم، ومـا   -سامهوا والثالثة، يف متعة ودهشة، اشتهيتهما جلميع من 

هــذه، ورعايتــها منــذ ســبعة وأربعــني عامــاً،  " حبــة اخلــردل"يف زرع  -! أحبــهم
ومَن مُنِحوا، عرب مسريهتا الوئيدة، ولكن العنيدة واملبدعة، فرح إزهارهـا، مـن   
شبان وشابات، من كهنة وراهبات، ومَن سامهوا يف حتفيز قـدراهتا وتوجيههـا،   

ــداعاهتا، الصــ  ــيم إب ــل وتطويرهــا وصــمودها    وتقي ــها، ب غرية والكــبرية، ومواكبت
  !حتى اللحظة احلاضرة

صحيح أن هذه الوثائق تعـود إىل فـرتات زمنيـة متباعـدة، وترصـد حـاالت       
، تفاوت فيها النجاح واإلخفاق، كمـا يف كـل حيـاة، مـن     "أسرة الرعيّة"يف حياة 
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روحــي حيــث إقبــال الشــبيبة عليهــا أو إحجــامهم عنــها، ومــن حيــث الــزخم ال 
فيهـــا أو الرتابـــة املتثاقلـــة عليهـــا، ومـــن حيـــث الســـوية الفكريـــة أو العطالـــة  
املتجذّرة، وكذلك من حيث انتعـاش العالقـات اإلنسـانية أو االنكمـاش الكلـي،      
بــل والتمــزق الفــردي، ومــن حيــث الثبــات واالنــدفاع يف اخلــدمات الدراســية      

ة وقياديــة، هنضــت ولكــم مــن قامــة جذابــ… واالجتماعيــة، أو االنطــواء األنــاني
خــالل تلــك املســرية، كانــت تنــوء بأثقــال ذاتيــة وأســرية واجتماعيــة، وأحيانــاً    
ــها أو مــن         ــق من ــدري كيــف تنعت ــها، وال ت ــة، كانــت تكبل ــل وتارخيي جســدية، ب

ولكم من عقبة، منـها مـا هـو خفـي ومـا هـو معلـن، اعرتضـت سـبيل          ! بعضها
لك، يف كلمـة أو موقـف،   هؤالء الشبان والشابات، فكان أن وجدوا يف أسرهتم ت

ــذواهتم ومبــن حــوهلم،        ــى التحــدي فاملضــي ب ويف حــوار أو صــالة، القــدرة عل
  !مصعّدين حنو لقاء صادق ومكلف، مع اهلل واإلنسان معاً

أســرة الرعيّــة   "وإن لفــي مثــل هــذه الــدعوة إىل النــهوض الــدائم، تبثّهــا       
ــة  قلــب هــذه ، بإصــرار، مــا أتــاح هلــا أن تظــل قائمــة حتــى اليــوم، يف  "اجلامعيّ

وهـي هـي الـيت    . اجلحيم املتأججة يف سورية وعليها من أطراف الدنيا مجيعاً
ــة وســواهم، بأســباب مــن اإلميــان         ــة اجلامع أمــدّت ومتــدّ الكــثريين مــن طلب
والرجــاء، والصــداقة والفــرح، بــل واحلــب املفضــي أحيانــاً إىل نشــوء أســرة يف   

ســر املــألوف، متاســكاً الــوطن أو يف املغــرتب، ختتلــف يف الغالــب، عــن منــط األ
  …!وصفاءً، وعلماً وثقافةً وبناءً

وقد تبني يل، من خالل استعراضي هلـذه الوثـائق، أن هـذا الـذي أصـابين      
من دهشة ومتعة، ال بد له أن يصيب الكثريين من أفـراد هـذه األسـرة، حيـث     
هم يف شتى أرجاء األرض، إذا مـا أُتـيح هلـم أن يطالعوهـا بـدورهم، حتـى يف       

راهن، كما كتبت هلم وعنهم، أو كما كتبوهـا هـم، ودون املسـاس بـأي     وضعها ال
  .حرف من حروفها، كما ورد يف زمانه وسياقه

بــأن جمــرد نشــر هــذه الوثــائق يف   -! أجــل الــيقني -وانتــهيت إىل الــيقني 
ترتيبها الزمين، سوف يستنهض اليوم العديد من أفرادها وسواهم الكـثريين،  
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رية ومتزّق، أو من تطور وغربة، من أجل ابتكـار  على ما هم عليه اآلن، من ح
وقفــات هلــم مــع وطنــهم األم، ســورية، يف حمنتــها املصــريية هــذه، مثلمــا هــي 
استنهضتهم باألمس البعيد، يوم كانوا طالباً حائرين، ويوم كانوا يتخبطـون،  
ــاً       ولكــن يف حبــث صــادق، فــأمثروا يف كنــائس دمشــق وجمتمعهــا، عطــاءً غنيّ

ــة     مــذهالً، واجتــذب  ــةً، حملي ــةً وثقافي وا إليهــا، طــوال ســنواتٍ، مؤسســات روحيّ
. ودولية، واضطلعوا مببادرات سـبّاقة ومبدعـة، يف الشـأن االجتمـاعي والثقـايف     

وقــد كانــت كلــها إجنــازات جيــدر بنــا اليــوم بالــذات، أن نــذكّرهم هــم هبــا، وأن   
لوثـائق،  ثم، من يدري، فقد تكـون هـذه ا  ! نذكّر أيضاً أبناء سورية مجيعاً، هبا

على ما هي عليه من ارجتال أو إتقـان، مَعلَمـاً مضـيئاً، هنـا وهنـاك، للعديـد       
من النـاس، داخـل سـورية وخارجهـا، الـذين يبحثـون عـن طرائـق يف الـتفكري          

  …!والصالة والعمل، حيققون هبا وجودهم، وحيركون هبا جمتمعاهتم

ــة      ــيحكي قصـ ــذي سـ ــاب، الـ ــذا الكتـ ــوى هـ ــو حمتـ ــة  "ذلـــك هـ ــرة الرعيّـ أسـ
ــدَم   "امعيّــةاجل ، مــن خــالل وثائقهــا، الــيت ســأوردها علــى مــا هــي عليــه مــن قِ

ولسوف أضيف إليها يف اخلتـام، الشـهادات الشخصـية، الـيت     . وحَرْفية وبساطة
وافــاني هبــا الكــثريون، والــيت يــروون فيهــا بعــض مــا عاشــوه فيهــا، وبعــض مــا  

يــة، بـــل  محلــوه منـــها، يف حيــاهتم الشخصـــية والعائليــة، واملهنيـــة واالجتماع   
  !الوطنية والقومية مما مل يعد من املمكن فكاكهم منه

  الياس زحالوي األب
  2/4/2016دمشق يف 
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!+  

  
  

  أوىل مالمح أسرة الرعية اجلامعية

  

  

  

  
بعيداً عن أي حماولة استعادية نافلة، تتعلق مبا عُرف، يف ما بعد، بأسرة 

أو انتشـارها، وإن   الرعية اجلامعية، إن من حيث تسميتها أو عملها أو هـدفها 
من حيث عالقتها باملؤسسـة الكنسـية أو البيئـة الطالبيـة اجلامعيـة، رأيـت أن       
أرســم مالحمهــا احلقيقيــة آنــذاك، مــن خــالل مقــالني، كتبتُهمــا نــزوالً عنــد    
رغبــة البطريــرك مكســيموس اخلــامس حكــيم، باللغــة الفرنســية، ونُشــرا يف     

، )le lien(درة باللغـة الفرنسـية   ، والصـا "الرابطـة "جملـة البطريركيـة، املسـمّاة    
الرعيّــة "، حتــت عنــوان  1969وقــد صــدر أوهلمــا يف العــدد الثالــث مــن عــام       

ــة بدمشــق ، 1971، وصــدر ثانيهمــا يف العــدد الثالــث أيضــاً مــن عــام    "اجلامعيّ
  .حتت العنوان نفسه

سوف أنقل باحلرف الواحد، املقال األول إىل العربية، ثم أنقل من الثاني 
فيتــها، تــربز اجلوانــب اجلديــدة الــيت ارتســمت مالحمهــا مــا بــني فقــرات، حبر

ومـــن ثـــم أنتقـــل إىل إدراج التعريـــف الرمســـي الـــذي  . 1971وعـــام  1969عـــام 
  .1972اعتمدناه يف شهر أيار من عام 
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  :األولالمقال  -1
يبدو من الواضح أن الشبيبة اجلامعية، املسّماة مسيحّية، بعيدة كل البعد عـن  « 

الرغم من جهود هذا أو ذاك من الكهنـة، الـذين اسـتطاعوا أن    الكنيسة، على 
ويقـارب عـدد الشـبيبة    . ينظموا، على الصعيد اجلامعي، حلقاٍت إجنيلّيةً أو حبثّيةً

وقد . ، تضمهم جامعة دمشق/30.000/طالب من أصل / 4500/اجلامعية املسيحية 
وجاء هذا القرار يف . قررت الكنيسة أن تبذل جمهوداً خاصاً من أجل التواصل معهم

أعقاب اجلهد الكنسي الكبري، الذي أفرزته أزمة املدارس يف سورية، والذي جنم عن 
املؤمتر الشهري الذي عقدته الكنيسة الكاثوليكية بدمشق، خالل شهر شباط من عام 

  .كلّف أحد الكهنة رمسياً بتنظيم هذا العمل اخلاص بالطلبة اجلامعينيو. 1968
  كيف السبيل إىل التواصل اجملدي مع هذه الشبيبة؟

اقتضى األمر حبثاً دؤوباً وصبوراً، قام يف تعاون وثيق، بني هذا الكاهن وطالب 
الرعّيـة  "وانتـهوا إىل أن صـيغة   . ينتمون إىل خمتلف الكليات يف جامعة دمشق

وتقرر أن ُيركّز العمل على نقاط ثـالث حمـددة،   . هي الصيغة الفضلى" امعّيةاجل
  .احلياة الروحية، واحلياة الثقافية، واحلياة الشخصية: هي

  احلياة الروحية •
أعلن يف مجيع الكنائس الكاثوليكية بدمشق، عن إقامة قداس خـاص بالطلبـة   

، يف كنيسة )بوعية يف سوريةوهو يوم العطلة األس(اجلامعيني، مساء كل يوم مجعة 
وُتـرِك  . واحدة، جيتمع فيها الطالب الكاثوليكيون، أية كانت انتماءاهتم الكنسية

للكاهن املرشد وملساعديه من طلبة جامعيني، مهمة إحياء هذه الصالة، وتشـجيع  
. الشبيبة على املشاركة الفعالة فيها، وعلى الربط بني القداس ومشاكلهم احلياتية

  :حتقيق هذه األمور، تقرر ويف سبيل
  .اعتماد الترنيم املتناوب مع األجوبة والصلوات خالل القداديس -1
حتضري العظة واختيارها، عمل مشترك يقوم به املرشد والشبيبة، وينبع مـن   -2

  .برنامج السنة



  13   _______________________________  الجامعية الرعية أسرة مالمح أولى

 

اختتام القداس بتأّمل يكتبه أو يرجتله أحد احلضور، يف مسعى منه إىل ربطه  -3
  .احليباإلجنيل 

  الثقافية احلياة •
تبني لنا، من خالل سرب عميق أجري يف وسط الشبيبة اجلامعية، أهنا تعـاين مـن   

فقررنا أن جنري سلسلة من احملاضرات، ُتوّزع على مدار السـنة،  . المباالة واسعة
وقد أخذنا بعني االعتبار إيقاع حياة الطالب وامتحاناهتم، . وهتدف إىل إحياء احلوار

  .أن ندرس مشكلة الالمباالة على األصعدة الوطنية واالجتماعية والدينيةوحاولنا 
  احلياة الشخصية •

ملا كانت العالقات الشخصية تثقل بعمق عالقات الشبيبة باهللا، خططنا مع فريق 
الطلبة املسؤولني، برناجماً ميكّنهم من إحياء الروابط اليت أخذت تتراخى حتت وطأة 

  :وتقرر. دينةاجلهل أو الغربة يف امل
  .أن نؤمن حضوراً نظامياً للكاهن املرشد يف مكان حمدد، ويف ساعات حمددة -1
أن نؤمن حضوراً كهنوتياً نظامياً، إما يف اجلامعة، وإما من خالل زيـارات   -2

  .منتظمة لعائالت الطلبة، أو للمدينة اجلامعية، حيث سكن الطالب
مثـة إمكانيـات   . كان ذلك جمرد بدايةإمنا . بالطبع مل يكن هذا الربنامج وافياً

  .أخرى كثرية
  هذا الربنامج، ما الذي آل إليه؟: والسؤال اآلن

  على صعيد احلياة الروحية .1
. فالشـبيبة التزمـت بالربنـامج املرسـوم    . يسعنا أن نسجل بفرح جناحاً طفيفاً

طالبـاً،  وكان القداس، يف بعض األحيان، يضم مثانني . وشاركت فيه مشاركة فعالة
وكـان  . وفدوا من مجيع أحياء املدينة، وهم ينتمون إىل مجيع الكنـائس املسـيحية  

القداس، الذي يبدو أحياناً جامداً، وبعيداً جداً عن عقلية الشبيبة، على درجة كبرية 
  .من احليوية، بفضل املشاركة الفعالة والقوية، اليت عاشتها الشبيبة خالله
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  ةعلى صعيد احلياة الثقافي. 2
فقـد اضـطّرتنا   . مل يتسّن لنا أن نلتزم بالربنامج الـذي كّنـا قـد رمسنـاه    

الظروف لتكثيفه يف لقاءين روحيني فقط، أُقيما يـومي اجلمعـة العظيمـة مـن     
وقـد أحـىي   . هذا العام، إذ كان عيد الفصح فيه يقام بفارق أسـبوع واحـد  

عي وأحـد  هذين اللقاءين، املرشد وفريق الشبيبة املسؤول، مـع أسـتاذ جـام   
وشارك يف هذين اللقاءين، ما ال يقـل عـن ثالمثائـة    . املهندسني، وطالب طب

  .شاب وشابة
. كان اللقاء األول عبارة عن رتبة توبة، تدور حول عودة االبن الضال إىل أبيه

وقد ألقى العظة فيها طالب من كلية الطب، فيما كان مخسة كهنة يسـتمعون إىل  
  .اعترافات الشبيبة

اء الثاين يدور حول رسالة اإلنسان، وحييـل إىل موضـوع اخللـق    وكان اللق
والصلب، ويؤكد على ضرورة حتقيق كـل مسـيحي وجـوده مـن خـالل      

  .التزامه
  .وقد جنمت عن هذين اللقاءين، رغبة لدى الكثريين يف ابتكار مشاريع جديدة

  على صعيد احلياة الشخصية. 3

حالت ظـروف صـحية دون    مل ينل هذا الصعيد ما يستحق من االهتمام، إذ
كما أن التعاون البسيط واألخوي مـع  . حضور املرشد الدائم يف املواعيد املطلوبة

  .كهنة آخرين، مل يكن على املستوى املطلوب
مث إن الشبيبة اجلامعيـة  . مع ذلك، فإنّ الرعية اجلامعية تنطوي على آمال كثرية

  ». يف سورية تشكل عاملاً زاخراً بالتحدي
  ي املقال األولههنا ينته
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  المقال الثاني -2
، فإنه ينطوي على مالمح جديدة، اكتسبتها خـربة  1971هو يعود إىل عام 

وحسـيب أن أشـري   . الرعيّة اجلامعيّة، وعلى مشكلة هامة هـي مشـكلة التمويـل   
  :إىل كل ذلك، من خالل فقرات وردت يف هذا املقال، وأترمجها حبرفيتها

ية اجلامعية خالل العام الدراسي خربات جديدة اكتسبتها الرع. 1
1970 -1971  

، راهبتني "القلبني األقدسني"و" الراهبات الفرنسيسكانيات"انتدبت رهبانّيتا ) 1
جامعيتني، للخدمة الروحية يف الرعية اجلامعية، مها األخت ماري ترييز بسيليس، 

  .واألخت دنيز ماري
  .والراهبتني، للطالب اجلامعينيُنظِّمت زيارات مرتلية من قبل املرشدين ) 2
شاباً وفتاة، / 150/َنظَّمت الرعّية اجلامعّية ثالث رحالت ضّمت ما جمموعه ) 3

  .مما أتاح هلم فرصة اكتشاف البلد، والتعارف فيما بينهم
أقامت الرعّية اجلامعّية، ليلة امليالد، سهرة روحية، ختلّلها قداس، وضـّمت  ) 4

  .قرابة مخسني شاّباً وفتاة
استطاعت الرعّية اجلامعّية أن جتد لبعض طالب الطب، يف سنتهم األخـرية،  ) 5

  .قبوالً يف بعض مشايف لبنان

  بشأن امليزانية. 2
إنّ امليزانية السنوية تسّبب قلقاً كبرياً للكاهنني املرشدين، وحتّد من نشـاطهما  "

يقّدموا حىت بدمشق مل ) الكاثوليكيني(ذلك بأن املسؤولني الكنسيني . بعض الشيء
اآلن الدعم املايل الذي كانوا قد وعدوا به، مع أهنم يعترفـون بأمهيـة عملـها،    

هذا وقد تلقّت الرعّية اجلامعّية، بصـورة اسـتثنائية،   . ويشّجعون كثرياً مرشَديها
س من األب انطوان مسامريي، وخالل . ل/ 700/، 70-69خالل العام الدراسي 

س من السفري البابوي بدمشق، علماً بـأنّ  . ل/ 1000/، 71-70العام الدراسي 
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املرشَدين يقومان بعملهما طوعاً، يف حني أن للرعية اجلامعّية نفقات عامة ضرورية، 
مثل شراء بعض الكتب، وأشرطة التسجيل، ونسخ من اإلجنيل، ومثل اسـتئجار  

 مث إهنما يضطران أحياناً لتقدمي بعـض . الكراسي وتقدمي بعض اهلدايا للمحاضرين
  ». املساعدة السّرّية لطالب يف حاجة ماّسة

  التعريف املعتمد. 3
، صدر التعريف املعتمد ألسرة الرعية اجلامعيـة،  1972خالل شهر أيار من عام 

وكان ممهوراً بتوقيع زميلي األب صاحل نعمة اليسوعي، وتوقيعي، إذ كّنا، يف تلك 
بأنّ هذا التعريف جاء وليـد   وال بّد يل من االعتراف. الفترة، مرشَديها الروحّيني

جهود طويلة، بل مضنية، من التفكري والتشاور بني املرشدين والراهبتني والعـدد  
وال حيرجين البّتة أن أضيف أن ذلك التعريف كان يبدو . األكرب من أفراد الرعية

لنا يومها، ناقصاً، إذ كّنا نرمي دائماً إىل توسيع النشاط اجلامعي، حبيـث يشـمل   
طلبة اجلامعّيني املسيحّيني، بالطبع يف نطاق الكنائس الكاثوليكية، إذ كانت مجيع ال

  .1968هي اليت كلّفتين هذه املهمة عام 
وكان أن واصلنا املساعي من أجل توحيد العمل الروحي والثقـايف يف نطـاق   

ووجدنا جتاوباً صرحياً وسريعاً لدى العديد من الكهنـة الكاثوليـك،   . اجلامعيني
، خالل شهر كانون الثاين من عام 1972معهم على التعريف الصادر عام ووقّعنا 

وقـد جـاء   . ووّزعناه على معظم الكنائس يف دمشق، ومن مث يف سورية. 1975
وهو يسوعي حلّ حمـلّ األب صـاحل   (ممهوراً بتواقيع كل من األب يوسف بريب 

ن الكاثوليـك،  ، واألب يوسف عبداهللا من السريا)نعمة، إذ كان غادرنا إىل لبنان
واألب فكتور شلحط اليسوعي، واألب أوجني قمر عن الكنيسة الالتينية، واألب 
جورج آغيا عن الكنيسة األرمنية الكاثوليكية، وتوقيعي، ويؤسفين أن أضيف أن 
هذا البيان املشترك ظلّ حرباً على ورق، ألن هذا أو ذاك مـن األسـاقفة ظـلّ    

  .معّيةً خاّصة بطائفتهمتمّسكاً مبا أراده يومها رعّية جا
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  :1975وعام  1972أما التعريف املعتمد، فهوذا حبرفيته، كما ورد عام 
  أسرة الرعية اجلامعية        « 

  :على معظم كنائس دمشق، علّق إعالن جاء فيه
تقيم أسرة الرعّية اجلامعّية لقاًء أسبوعياً يتخلّله قداس، وذلك مساء كل يـوم  "

ويلتقي . القصور -كنيسة سيدة فاطمة، يف شارع حلب مجعة الساعة اخلامسة، يف 
أعضاء األسرة يف ذات املكان مرة أخرى مساء كل أحد، من الساعة اخلامسـة  

  ".حىت الثامنة
ما هي هذه األسرة؟ وما عملها؟ وما غايتها؟ وقد : كثريون تساءلوا ويتساءلون

مطروحاً،  ولكن السؤال ظلّ… حاول بعضهم معرفة اجلواب بنفسه، فجاء ورأى
  .وهو يستدعي جواباً

 .ما من أحد يسأل أو يتساءل ملاذا يؤّم الناس الكنائس، ويكّونون رعايا مستقلّة
الرب يسوع املسيح، أمر بـديهي  " الراعي الصاحل"ذلك بأنّ لقاء املؤمنني حول 

، يلتقون حوله، ليسريوا هبديه ويسمعوا "الطريق واحلقيقة واحلياة"فهو . وضروري
  .تعلّموا منه احملبة، خدمة وتضحيةصوته وي

وهذا هو بالذات . هذا ما تسعى إليه كل رعية، أي كل خلية من خاليا الكنيسة
ما تسعى إليه الرعّية اجلامعّية، مع الفارق بأّنها تستهدف، يف عملـها، الشـبيبة   

. وقد جاءت فكرة إنشائها تلبية حلاجة ماسة اختذت طابع الضرورة. اجلامعّية فقط
تأيت يف منطق التطور الشامل الذي حيّرك منذ سنوات املنطقة العربية عاّمـة،  فهي 

  .والقطر العريب السوري خاصة
كان واضحاً، منذ مدة ليست بقصرية، أن سورية العربية، مثلها مثل سائر البالد 

وقد قبلت التحدي وانتهجت يف مواجهته خطاً ثورياً . العربية، تواجه حتّدياً مصريياً
علمياً، من شأهنما أن حيقّقا هلا ما تطمح إليه من تقدم ذايت، ومـن صـيانة    وهنجاً

  .لكرامتها وأرضها، ومن مسايرة لركب احلضارة يف العامل، بل واإلسهام فيه
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وقد حقق هذا النهج الثوري اجلديد إجنازات كبرية، كان من أعظمهـا شـأناً   
  .توسيع شبكة التعليم، جبميع مراحله، وتعميم جمانيته
فأقبل عليها الطالب العرب من . وكان أن اتسعت جامعة دمشق اتساعاً مذهالً

 1968أبناء املدن والريف من داخل سورية وخارجها، حىت جتاوز عددهم سـنة  
  .الثالثني ألفاً

ما كان للكنيسة العربية يف سورية أن تعيش على هامش هذا اجملهود املصـريي  
ّد أبنائها من طلبة جامعيني، برؤية روحية فرأت من واجبها أن تسهم يف م. الشامل

تضاعف هبا قدراهتم على العطاء واألمانة، يف ظروف باتت فيها البالد أحوج مـا  
  .تكون إىل ترسيخ هذه الروح يف كل فرد من أفرادها

وكان واضحا أنّ املّد العلمي، يف نطاق اجلامعة، على اختالف قطاعاته، مل يكن 
فبني الشبيبة اجلامعّية وثقافتها الدينيـة، فجـوة   . اثليرافقه تطور ديين وروحي مم

فليس من جيهـل أن  . وما كان جيوز التغاضي عن هذا الواقع. تتسع يوماً بعد يوم
  .الدين حمّرك عظيم يف نفسية كل إنسان، ال سيما اإلنسان العريب

والعقيدة املسيحية تقوم على اإلميان حبب اهللا لإلنسان حىت التجسد من أجلـه،  
وهي تفرض على كل مسيحي، ال سيما املثقف، أن يكون على معرفة صـحيحة  
هبذه العقيدة، فيتسىن له أن جيّسد احملبة إياها يف أرضه وجمتمعه وتارخيه، بكل مـا  
يقتضي ذلك التجسد من صمود يف البذل حىت الفداء، أسوة باملعلّم الذي اعتلى 

  .الصليب حّباً باإلنسان
وكان ذلك سـنة  . لذا قامت احملاولة اليت أُطِلق عليها اسم أسرة الرعّية اجلامعّية

ولقد كانت، واحلـّق يقـال، بدايـة    . ويف التسمية داللة على املضمون. 1968
. كاهن وبضعة طالب وطالبات ال يتجاوز عددهم أصابع اليدين… متواضعة جداً

أمـا  . ميان باهللا وباإلنسان عظـيم رأمساهلم األكرب، فضالً عن حتصيلهم اجلامعي، إ
  :أهدافهم فحّددت يف ثالثة
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فمحك اإلميان باهللا إمنـا  . أوالً، إن اإلميان باهللا وباإلنسان وجهان حلقيقة واحدة
فعلى الدين أن يكون يف خدمـة  . هو خدمة اإلنسان، وكالمها متماسك متفاعل

رداً مستقالً ال يقيم اإلنسان، من حيث خلقه كائناً اجتماعياً، ال من حيث كونه ف
  .وزناً أو قيمة إالّ لذاته فقط

ثانياً، إنّ بثّ روح اإلجنيل القائم على احملبة حىت الفداء، أمر مصريي وحيـوي  
بالنظر إىل شبيبتنا املثقفة، لكي تعرف كيف تعيش العلم الذي تتلقّاه، يف سورية أو 

  .استغاللية خارجها، يف مشاركة إنسانية حمرِّرة، ال يف أنانية فردية
ثالثاً، إن مثل هذه املشاركة ال ميكن أن تتحقق إال ضمن رابطة روحيـة تـوفر   
عالقة إنسانية تبلغ من الصفاء واملتانة ما جيعلها تشد ابن الريف واملدينة، وابـن  
العامل والتاجر والفالح، وكذلك ابن املثقف واألّمي، الواحد إىل اآلخر، شـداً  

رة واحدة، توفر بدورها ألعضائها دفعاً روحياً يؤهلـهم  حيوياً وثيقاً، كما يف أس
ملشاركة األسرة العربية الكربى، داخل سورية وخارجها، يف مواجهـة التحـدي   

  .املصريي الذي يعترضها
ما كان خباٍف على أحد أنّ إنشاء مثل هذه النواة الكنسية يقتضي جتاوزاً للتنظيم 

شاركة فعلية، على صـعيد املعرفـة   الكنسي الراهن، كما أن ما يرمي إليه من م
  .واإلميان واحملبة، يف أوساط الشبيبة اجلامعية، يفرض مثل هذا التجاوز

وكان اللقاء األول لألسرة يف قداس خاص، شارك فيه مثانية طـالب وطالبـة   
واستمّر أسبوعاً بعد أسبوع، لقاء صالة وتفكري، بني أخوة، حول أخـيهم  . فقط

قاعة أمسوها بيت األسرة، ضمن إطـار جديـد مـن    األكرب يسوع املسيح، يف 
  .العالقات، ال ينتمي إىل طائفة معينة، وال إىل أي تنظيم معني

كـان  . ومبنتهى التواضع بدأت األسرة عملها، يف تعاون خملص بني الكاهن والطلبة
صحيح أن العمل عرف تطورات . واستمرت احلال إىل اليوم. ذلك منذ أربع سنوات

صحيح أيضاً أن أسرة الرعية اضطرت بدافع … العديد من احملاوالتكثرية، ومارس 
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تزايد عدد أفرادها، ولشعورهم باحلاجة امللحة إىل نوعية من اللقاء توفر هلم املزيد مـن  
القرىب اإلنسانية، لالنتقال من مكان آلخر، حىت استقرت اليـوم يف قاعـة إحـدى    

اكتشاف هويتنـا املسـيحية   : ي هيإال أن الغاية بقيت ه. الكنائس، وليس يف كنيسة
احلقّة، من خالل اكتشاف شخصية املسيح، وذلك يف سبيل انغراسنا الكامل يف أرضنا 

فاألساس هو العالقة، وليس الشكل، عالقتنا باهللا، وتبعـاً لـذلك   . وجمتمعنا وتارخينا
  .دهعالقتنا باإلنسان، اإلنسان عامة، وإنساننا العريب خاصة، يف ماضيه، وحاضره، وغ

. وباتساعها أصبح هلا كاهنان مرشدان. واتسعت أسرة الرعّية اجلامعّية، عمالً وعدداً
الروحية والفكرية واالجتماعيـة  : وكما لكل أسرة، كان هلا مظاهر حياة متعددة، منها

وما كانت تريد أن تنّمي إحداها على حساب أخرى، إلميان أفرادها بـأن  . والترفيهية
  .م مجاعة، كل متكامل يساند بعضه بعضاً، وينّمي بعضه بعضاًاإلنسان، فرداً كان أ

ونظّم كل هذه احلياة برنامج تبلور شيئاً فشيئاً، جاء نتيجة حبث طويل وتعـاون  
متصل بني املرشدين والطلبة من جهة، وبعض أصدقاء األسرة من كهنة وأسـاتذة  

  .ومفكرين من جهة ثانية
حبيث أنه مشل جانباً فكرياً، عّمقت فيـه   أما برنامج هذا العام، فقد اتسع نطاقه

الرعية مفهومها لإلنسان، يف سلسلة متوازية متكاملة مـن احللقـات اإلجنيليـة    
واحملاضرات الدينية والفلسفية، والندوات الدراسية، تناولت بالبحث اإلنسان يف 

  .خمتلف أبعاده الذاتية واالجتماعية واإلنسانية
ضارياً، كان يهدف إىل ترسيخ جـذور األسـرة يف   كما أنه مشل جانباً ثقافياً ح

حاضرها، وحفز تطلعات أفرادها املستقبلية، من خالل ربطهم بواقعهم، جمتمعـاً  
وقد حتقق هلم بعـض ذلـك عـرب    . نامياً، ومباضيهم، تراثاً حضارياً وثقافة فكرية

رحالت استطلعوا أثناءها معامل احلضارات اليت ابتناها اإلنسـان بـاألمس علـى    
  .ويبتنيها اليوم يف الرسنت والفرات… رضهم يف تدمر وبصرىأ

أما اجلانب األسروي من حياة الرعية، من تالقٍ وانفتاح وألفة إنسـانية، فإنـه   
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يتجلى يف نوعية العالقات القائمة بني أفرادها، من كال اجلنسـني، يف لقـاءاهتم   
يف عيدي املـيالد   الدورية األسبوعية، كما أنه يتجلى يف سهرات ترفيهية حييوهنا

وقد يبلغ هذا اجلانب حّداً مرموقاً مـن الصـفاء واألخـوة، خـالل     . والفصح
  .الرحالت العديدة اليت يقومون هبا

إال أن مجيع تلك اجلوانب من حياة أسرة الرعّية اجلامعّية، ما كانت لتقوم هلـا  
س مـن مـربر   فلي. قائمة وال قيمة، لوال القاعدة الروحية املتينة اليت نستند إليها

وما غايتها إال ترسيخ حضور املسيح . لوجودها إال يسوع املسيح، وحبه لإلنسان
ليعيشوا بدورهم، يف جمتمعهم العـريب   -وال غاية هلا سواها  -يف أعماق أفرادها 

اليوم وغداً، حب اإلنسان الذي عاشه املسيح، عرب ممارسة يوميـة قـد تصـل    
  .كان نوع هذه الشهادة بصاحبها إىل صليب شهادة بطولية، أياً

لذا احتلت الصالة يف حياة الرعية، منذ نشأهتا إىل اليوم، مكان القلـب مـن   
وملا كان الصليب والقيامة قّمة حياة الرب يسوع، رأت الرعية أن جتعـل  . اجلسم

من القداس، وهو حضور الرب مصلوباً وقائماً من بني األموات، حمـور حياهتـا   
السلطة الكنسية من التفهم ما أتاح للمشرفني علـى   وقد أبدت. وحياة أفرادها

مـا   -دون املس جبوهره  -الرعية، أن يدخلوا عليه من التجديدات والتعديالت 
  .حّوله إىل عملية مشاركة روحية ال يقدر طاقتها وفاعليتها إال من عاشها
لنا ولئن كان . تلك هي أسرة الرعّية اجلامعّية، بنشاطها وأهدافها ووسائل عملها

أن نصفها بكلمة جامعة، لقلنا إهنا أسرة من الشباب العريب املسيحي املثقف، مـا  
شاءت لنفسها االنعزال الطبقي وال الديين، بل االنفتاح الكامل علـى يسـوع   
املسيح، لتجسده اليوم وكل يوم، على أرضها العربية بالذات، صـالة منفتحـة،   

  .نيةوعلماً مسؤوالً، وحمبة حمّررة ومشاركة إنسا
  املرشدان              1972أيار  -دمشق 

  األب الياس زحالوي واألب صاحل نعمة  
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 …مثار أوىل وتلمّسات جديدة

  

  

  

  
عمالً مبا جاء يف املقدمة، وإصراراً مين على إتاحـة الفرصـة للوثـائق كـي     

، أورد يف "أسـرة الرعيّـة اجلامعيّـة   "تتكلم بنفسها عمّا كانت عليه األحـوال يف  
تقريــر "األوىل منــها حتمــل عنوانــاً هــو  . هــذا الفصــل أربــع وثــائق حبرفيتــها 

مـل الثانيـة عنوانـاً    وحت". 1973-1972أسرة الرعية اجلامعيـة يف دمشـق، لسـنة    
: وحتمـل الثالثـة عنوانـاً هـو    ". 8/8/1973إىل  3برنامج لقـاء صـافيتا مـن    "هو 

ــة الســنوي عــن لقائهــا يف صــافيتا مــن      " ــة اجلامعيّ إىل  3تقريــر أســرة الرعيّ
أمــا الرابعــة فهــي رســالة خطيــة وردتــين مــن األب بطــرس املعلــم   ". 8/8/1973

  .23/11/1973البولسي، بتاريخ 

ففيهــا مــن الوضــوح مــا . الوثــائق ســأوردها حبرفيتــها، دون أي تعليــقهــذه 
  .يفوق كل بالغة



  …جديدة وتلّمسات أولى ثمار   __________________________________  24

  :الوثيقة األولى .1
  1973-1972لسنة تقرير أسرة الرعية الجامعية بدمشق، 

  1973-1972تقرير أسرة الرعية اجلامعية يف دمشق لسنة     « 
  هذا التقرير يأيت تتمة للتقارير التالية،

  1970-1969للسنة اجلامعية  2ت 15تقرير قُّدم يف  -
  1971-1970للسنة اجلامعية  2ت 15تقرير قُّدم يف  -
  1972-1971حزيران للسنة اجلامعية  8تقرير قُّدم يف  -
والرسالة اخلاصة املوجهة إىل السادة األساقفة حول الوضع املـايل بتـاريخ    -

8/6/1972.  

  .لقاء صافيتا السنوي -1

كـم   250نفس، وهي تقع على بعد / 12000/قرابة صافيتا بلدة سورية تعد ) 1
مشال غريب دمشق، بالقرب من الساحل، يف منطقة جبلية، رائعة اجلمال، رحبـة  

وقد كنا خربنا . األفق، جيعل منها خري مكان لالختالء الفكري والروحي وللتأمل
  .ذلك جيداً قبل ذلك بعام

جامعيـاً، وراهبـتني    كان عدد املشتركني يف لقاء صافيتا، عشرين طالبـاً ) 2
والكاهنني املرشدين، باإلضافة إىل األستاذ أنطون املقدسي الذي لّبى رغبة اجلميع 

  .منه 9آب إىل  4وقضى معنا فترة اللقاء بكاملها، وقد امتدت من 
  :كان لنا ثالثة أهداف) 3
  .أن نقضي معاً أسبوعاً من األخّوة واملشاركة اإلنسانية بني مرح وتفكري وصالة - 
  .1972-1971وأن نعيد النظر يف أسرتنا، وال سيما بالنسبة إىل السنة  -
  .وأن نعود خبطة عمل للعام القادم على كل من الصعيد الروحي والفكري والعملي - 
مل خيلُ اجلو الذي ساد هذا اللقاء من بعض االضطراب والتشوش، بسـبب  ) 4
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إال . عنه لعامنا اجلديد ثانياً عدد املشتركني أوالً وصعوبة الربنامج الذي كنا نبحث
  .أن احملاولة كانت على العموم جدية وإجيابية جداً

وإن . أما الربنامج فقد تقرر أن يتناول معضلة املواجهة بني اإلميان واحلداثـة  -
النظرة شبه الشاملة للموضوع جعلتنا خنطط لربنامج من احملاضرات واألحبـاث،  

إال أّنا كّنا بكل واقعية نعترب هذا الربنامج حماولة . ميتد برحابته إىل سنوات عديدة
ليس إالّ، وهو بالتايل ليس كالماً مرتالً وال خطة هنائية ال جيوز أن حنيد عنها أو أن 

  .نستبدهلا بأفضل منها إذا ما دعت احلاجة
  .الشرط األساسي لتطبيق هذا الربنامج، املشاركة يف املسؤولية -2

وضرورات العمل، والرغبة الصادقة يف املشاركة الفعلية يف إن رحابة الربنامج ) 1
العمل، كل ذلك دفعنا إىل السعي لتشكيل نواة مسؤولة تكون بالنسبة إىل الرعيـة  
ككل، أشبه شيء بالفكر املخطط، وتعمل على إحداث جمموعات عمل من مهامها 

  .تماعيالعمل على تنفيذ الربنامج على كل من الصعيد الروحي والفكري واالج
ويف الواقع أُحدثت هذه النواة املسؤولة، وباشرت أول أعماهلا بصياغة تقريـر  ) 2

  .لقاء صافيتا، مث قامت مبهمة توزيع الربنامج على مدار السنة وفق مقتضيات العمل
  1973-1972نشاطات هذا العام  -3

ها بكـل  هناك جماالت ثالثة مشلتها نشاطاتنا هذا العام، ال يسعنا إال أن نشري إلي
  .بساطة، اجملال احمللي، واجملال العريب، واجملال الدويل

  .اجملال احمللي أوالً) 1

  على الصعيد الروحي* 
  .الربنامج العادي+) 

  :مثة أمران جتدر اإلشارة إليهما
أوالً ترتيب الربنامج العام على أساس مبدئي من املشاركة، وعملي من قبـل   -

  .اءات الروحية، وال سيما القداس األسبوعيجمموعة عمل روحية كانت هتيئ للق
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  .ثانياً اللقاءان الكبريان يف عيدي امليالد والفصح -
  .حماولة جتديد+) 

  .نود أن نشري هنا إىل أمور ثالثة
وقد كانت مبادرة عفويـة  . أوالً القداس نفتتح به بعض لقاءاتنا أو خنتمها به -

إقامة الذبيحة مراراً على يف أول األمر، مث رغب فيها الشباب حىت تكررت 
 .هذا النحو

ثانياً اللقاءات الروحية اإلضافية، غري املقررة ضمن الربنامج، واليت جـاءت   -
وقد . مبادرهتا أيضاً من الشباب أنفسهم، وكأين هبا تليب حاجة ملحة لديهم

حدثت هذه اللقاءات ثالث مرات، أوالها قبيل امليالد، والثانيـة يف بـدء   
وقد ُنِظمت كلـها خـارج   . عيين، والثالثة قبيل أسبوع اآلالمالصيام األرب

 .دمشق، مرتني يف دير السيدة بصيدنايا، ومرة يف مقام مار الياس يف املعرة

القداس يقام على نطاق ضيق، وخارج برنامج الرعية الرمسي، وخارج نطاق  -
حتول إىل وقد جاء هو أيضاً نتيجة مبادرة عفوية متاماً، مث . القداس األسبوعي

ما يشبه احلاجة لدى املشتركني فيه، بفضل املشاركة العميقة، سواء علـى  
الصعيد الروحي أو اإلنساين، الذي عاشها ويعيشها العدد القليل الذي كان 

وإنا لنرى يف هذه الصيغة ما قـد  . هذه الذبيحة -إن صح التعبري  -يقيم 
  .يكون مفتاحاً حلياة روحية جديدة يف أسرة الرعية

  ي أو الفكريعلى الصعيد الثقافِ* 
انطالقاً من معضلة مواجهة اإلميان للحداثة، تقرر إقامة سلسلة من احملاضـرات  

وقد ُنِظمـت قائمـة   . تنتهي أوالها بلقاء عيد امليالد، والثانية بلقاء عيد الفصح
  :احملاضرات التالية

 األستاذ انطون املقدسي: القلق واإلميان) 1

 .األستاذ أنطون املقدسي: طرح املعضلة: واحلداثةاإلميان ) 2
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): رافق احلديث عرض لفيلم عن سد الفـرات (احلداثة يف السينما السورية ) 3
 .عمر امرياالي خمرجه

 األستاذ ندمي طرزي: الكتاب املقدس يف مواجهة احلداثة) 4

يقي مسر مقدسي وسحر ملحم، من املعهد املوس: احلداثة يف املوسيقى احلديثة) 5
 يف دمشق

 :لقاء امليالد: نصل إىل اهللا عرب األرض واإلنسان) 6

 الدكتور إميل شاهني -    املخرج عالء الدين كوكش -

 األب مسعود مسعود -    الطالب سامي شلهوب -

 .الدكتور أديب اللجمي: األيديولوجيات يف العامل عامة ويف العامل العريب خاصة) 7

 األستاذ علي عقلة عرسان: يثبروز اإلنسان يف املسرح احلد) 8

 الدكتور مطانيوس حبيب: االشتراكية، إحدى أبرز ظواهر احلداثة) 9

 .الدكتورة فاطمة اجليوشي: صراع األجيال، إحدى أبرز نتاج احلداثة) 10

 هل هي ايديولوجيا أم ماذا؟ األب مكرم قزح: ظاهرة الدين) 11

 بري حلامالدكتور أل: ظاهرة املسيحية والعامل احلديث) 12

 .األستاذ غربييل حبيب: الكنيسة ودورها يف العامل احلديث عامة، والعريب خاصة) 13

 .ملاذا؟ إىل أين؟ وكيف؟ األب الياس زحالوي: أسرة الرعية اجلامعية) 14

 .األب فرنسيس اليسوعي: لقاء الفصحانتصار احلياة على املوت، )15

الدويل للطلبة املسيحيني، املنعقد يف أديـس  أسرة الرعّية اجلامعّية يف املؤمتر ) 16
  الطالب الدكتور رياض حنا: أبابا

  على الصعيد االجتماعي* 
  .الربنامج العادي+) 
لقاء األحد مساء، مل يعد حيدث إال مبناسبة إقامة ندوة حـول املسـرح أو    -

 …السينما اخل
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 .ة بسيطة جداًألغي، واستعيض عنه بقداس تلته سهر" الساهر"لقاء عيد امليالد  - 

لقاء الفصح ظل على ما هو عليه، وقد أجري أثناءه استقصاء حول عالقـة   -
وجتدر اإلشارة إىل أن هذا اللقاء أقيم، كما ألفنا ذلـك،  . الشباب بالرعية

 .عشية العيد وفق التقومي الشرقي

اللقاءات الشخصية، وكانت تتم بشكل زيارات يقوم هبا الكهنة للطلبـة أو   -
وقد اعتدنا . لكهنة، كما كانت تقوم هبذه الزيارات الراهبات أيضاًالطلبة ل

أن نصطحب معنا يف هذه الزيارات عدداً من الطلبة لتوثيق العالقة مع أفراد 
 .األسرة من طلبة وأهل

أما الرحالت فقد اخنفض عددها إىل ثالث، ومنها خصوصاً رحلة إىل سـد   -
  .الفرات دامت ثالثة أيام

  .دحماولة جتدي+) 
قداس خاص بأهل الطلبة، أقيم مبناسبة عيد األم، وقد عقبه حديث لألهـل   -

 .عن الرعية

لقاء مع بعض الطلبة يف حلب، أقمنا فيه القداس معاً، مث تاله حوار حـول   -
وقد كان لنا ذلك أثناء الرحلة إىل مدينـة  . طريقة العمل يف حلب ودمشق

 ).الطبقة(الثورة 

يف أسبوع الشهداء، والثاين يف أسبوع اإلنتاج، وقد األول : لقاء مع العمال -
عمل الطلبة يف املعمل مدة نصف هنار جنباً إىل جنب مع العمال والعامالت، 

 .وكان هذا أول لقاء لنا من نوعه

خنص بالذكر اتصاالت شخصية كثرية مع عدد من املسؤولني يف الكنيسـة   -
رابع وسيادة املطـران  األرثوذكسية، يف دمشق مع صاحب الغبطة الياس ال

الكسي، ويف الالذقية مع سيادة املطران اغناطيوس هزمي، ويف محـص مـع   
  .سيادة املطران الكسي جمدداً
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  .اجملال العربي ثانياً) 2

وجه مكتب العالقات املسكونية للشبيبة والطلبة املسيحيني يف الشرق األوسـط،  
، 1972نا بلبنان، يف أواخر آب الدعوة ألسرة الرعية لالشتراك يف لقاء نظمه يف برما

. حول دور الكنيسة يف التنمية عامة، ودور الطلبة خاصة يف معركة البناء والتحرير
وقد شارك يف هذا اللقاء ست طالب وطالبة، أوفدهتم أسرة الرعية اجلامعية برفقـة  

  .وكانت تلك أول دعوة من نوعها تتلقاها أسرة الرعية. أحد املرشدين
  .يل ثالثاًالدواجملال ) 3

وجه املكتب نفسه الدعوة للرعية اجلامعية لالشتراك مبؤمتر يعقد يف أديس أبابـا  
كـانون األول   29وقد عقد مـن  . باحلبشة، ينظمه احتاد الشبيبة العاملي املسيحي

وقد اختار أفراد األسرة مندوباً عنـهم، أحـد   . 1973كانون الثاين  9إىل  1972
ومع . نعلم أنه ينقصنا الكثري على دربنا اجلديدوكنا . طالب كلية الطب بدمشق

ذلك فوجئنا بالترحاب احلار واملندهش الذي وجدته صيغة أسرة الرعيـة لـدى   
  .املشتركني يف املؤمتر

  .أهم املنجزات واملآخذ واملقرتحات -4

  .سوف نشري بإجياز كبري إىل بعضها، على كل من الصعيد الروحي والفكري واالجتماعي
  الصعيد الروحيعلى * 

  .املنجزات+) 
اللقاءات الروحية اإلضافية، اليت طالب هبا الطلبة، بعيـداً عـن أي خطـة     -

 .مسبقة، ودون أن تكون هناك مناسبة تستدعي ذلك

القداس الذي أقيم يف حلقة ضيقة، خارج نطاق قداس األسبوع، وقد حتققت  -
تكون الفضـلى يف  فيه مشاركة مدهشة، حىت بتنا نعتقد أن هذه الصيغة قد 

  .املستقبل
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  .املآخذ+) 
 .تسرب الرتابة إىل القداس األسبوعي -

واقع ضيق وتقلص عدد الذين يقومون بتهيئة القداس األسبوعي، من حيث  -
  …العظة وكتابة الطلبات اجلديدة والتأمل اخل

  .مقترحات+) 
 …السعي للعودة إىل اإلجنيل يف مشاركة تشمل القداس واحللقات -

ث يف خط القداس الذي نقيمه على نطاق ضيق، وقد خربنا قيمته طوال البح -
  .ثالثة أشهر ونيف وما زلنا

  على الصعيد الفكري أو الثقايف* 
  .املنجزات+) 
حتقيق شيء من االندماج بني أسرة الرعية واحملاضرين فيها، وذلك من خالل  -

خالل اشتراك  زيارات كنا نقوم هبا لبعضهم بصورة شبه دائمة، وأحياناً من
 .بعضهم معنا يف القداس

توفري عدد من الكتابات واملؤلفـات العربيـة ذات االجتـاه أو املضـمون      -
 .املسيحي، إما باجملان وإما بأسعار زهيدة

نسخ احملاضرات اليت أُلقيت يف الرعية ووضعها يف متناول أفـراد األسـرة،    -
 .طبعاً بعد احلصول على موافقة احملاضرين

  .ذاملآخ+) 
مل نستطع أن ننظم احللقات املقررة بشأن التهيئة للمحاضرات، ودراستها بعد  -

 .إلقائها

 .توقّف حلقتني من احللقات الدراسية الثالث، اليت كانت نظمت العام املاضي - 

ضعف االرتباط بني النشاط الثقايف يف الرعية والنشاط الثقايف العام يف اجلامعة  -
 .والبلد
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  .مقترحات+) 
 .السعي إىل نشر احملاضرات اليت ألقيت يف الرعية بشكل كتاب مستقل -

 .السعي لتحقيق اندماج أفضل بني أسرة الرعية واحملاضرين -

 .السعي لتحقيق انفتاح أفضل على احلياة الثقافية يف العاصمة والبلد -

  على الصعيد االجتماعي* 
  .املنجزات+) 
 .واألساتذة، من خالل زيارات شخصية هلمحماولة جادة لالتصال باألهل والطلبة  - 

 .حماولة جادة، وإن حمدودة، لالنفتاح على دنيا العامل -

حماولة جادة لتعميق العالقة بني أفراد األسرة، من خالل مشاركة عميقـة يف   -
 .القداس

  .املآخذ+) 
 .تغيري أحد الكاهنني املرشدين بصورة غري متوقعة من قبل رؤسائه -

 .يد امليالد واخنفاض عدد الرحالتإلغاء سهرة ع -

محلة التشويه والتشهري اليت شّنت ضد الرعية، بتوزيع رسائل مغفلـة علـى    -
 .العديد من الناس، سّببت كثرياً من االرتباك وعكّرت اجلو لفترة

  .مقترحات+) 
العمل على أن يستقبل بيت األسرة أفرادها يومياً، بعد إذ أصبح لنـا بيتنـا    -

وجتهيز غـرف للمطالعـة   … جيب أن يتوفر فيه من حضور اخلاص، مع ما
 …واملوسيقى واللقاءات

مكافحة (بذل حماولة جدية وواقعية لالنتقال بالرعية إىل حيز االلتزام الفعلي  -
 )اخل …األمية

  .1973-1972امليزانية العامة للسنة  -5
  س. ل  108.00  ناقص حساب العام املاضي) 1
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  الوارد) 2
  س. ل  1000.00  من غبطة البطريرك مكسيموس اخلامس حكيم  
  س. ل  100.00  من سيادة املطران بولس كوسا  
  س. ل  100.00  من سيادة املطران بطرس كامل مدور  
  س. ل  1000.00  من اللجنة العامة للتعليم املسيحي  
  س. ل  2000.00  من حمسن عربي مسيحي من سورية  
  س. ل  1000.00  من حمسن عربي مسيحي من سورية  
  س. ل  235.00  اآلنسة ماري كحيل  
  س. ل  78.35  مسامهة الطالب  
  س. ل  129.00  من بيع بطاقات عيد الفصح  
  س. ل  00.60  من سهرة الفصح  

  س. ل  5702.35  اجملموع                                          

  الصادر) 3
  س. ل  108.00  نقص من السنة السابقة  
  س. ل  126.00  مكتبة  
  س. ل  350.25  هدايا للمحاضرين  
  س. ل  449.25  طبع احملاضرات ونسخها  
  س. ل  100.00  مازوت - : نفقات عادية  

  س. ل  300.00  شراء خزانة أملنيوم -                   
  س. ل  150.00  أجر حارس البيت السابق -                   
  س. ل  144.50  …ديكور، تنقالت اخل -                   

  س. ل  90.00  لقاءات ورياضات روحية  
  س. ل  62.75  مراسلة  
  س. ل  2209.20  1972لقاء صافيتا لسنة   
  س. ل  100.00  1972لقاء برمانا لسنة   
  س. ل  640.00  مؤمتر أديس أبابا  
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  س. ل  281.40  خسارة رحلة الرعية إىل سد الفرات  
  س. ل  178.50  تصليح بعض اآلالت وشراء أشرطة تسجيل  
  س. ل  00.246  مساعدات لطالب يف ضيق  

  س. ل  5538.85  اجملموع                                         
  الرصيد العام) 4

  س. ل  5702.35  الوارد          
  س. ل  85.5541  الصادر          

  س. ل  160.50  

  .بد منهابعض املالحظات ال ) 5

ويلحظهما من يرافق تطـور مسـرية    ،مثة واقعتان ال بد من اإلشارة إليهما) *
  :الرعية
هي تنامي اهتمام العلمانيني بالرعية، اهتماماً يـذهب إىل حـد تقـدمي    : األوىل

  …مساعدة هلا مالية، بصورة عفوية، ال ندري كيف كنا تدبرنا أمرنا لوالها
الكاثوليكية هبا، برغم التفويض الذي منحنا  هي تناقص اهتمام السلطة والثانية

للعمل يف نطاقها، بل لتأسيسها، وبرغم النداءات امللّحة واملتكررة، اليت رفعناهـا  
وإن لنظـرة  … وبرغم ما نلقى من تشجيع كالمي مفـرط … مواجهة وكتابة

  :سريعة تلقى على رقمني ال غري لتكشف عن عمق هذه املشكلة
  :لرعية يف السنتني األخريتني بلغ متاماًإن جمموع ما أنفق يف ا -

  س. ل 9798.85
  :بينما ال يتجاوز جمموع ما تلقيناه من السلطة الكاثوليكية احمللية -

  س. ل 1200.00

  :وهناك واقعة أخرى تستوقفنا بالضرورة) *
. مل يتلّق أحد املرشدين والراهبتان اللتان تعمالن يف الرعية أي أجر لقاء أتعاهبم
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بأن أبسط مبادئ العدالة تقتضي أن يعيش اإلنسان من خدمته، وهكذا يفعل علماً 
  فما العمل؟؟؟… سائر الكهنة والراهبات

  .اقتراح) *
نرى أنه ما عاد جيوز لنا االستمرار على هذه احلال، فالعمل اجليد يقتضي مورداً 

  …كافياً حيرر الرعية مما أرغمت عليه إىل اآلن من انتهاج التسول
  هل هذا مستحيل؟؟؟… حلاح أن يصار إىل ختصيص وقف هلانسأل بإ

  .مشاريعنا هلذا الصيف) 6
 .متابعة إقامة القداس أيام اجلمعة -

منه، يشترك فيه قرابة  8آب القادم إىل  3إقامة لقاء يف صافيتا، وقد تقرر من  -
كما أن طالبني من جامعة . طالب وطالبة، فضالً عن املرشدين والراهبتني 20

 .طلبا االشتراك فيهحلب 

 .العمل على طباعة حماضرات أسرة الرعية يف كتاب مستقل -

 .مواصلة االهتمام باملكتبة -

 .متابعة ترتيب األرشيف اخلاص بالرعية منذ نشأهتا -

  األبوان املرشدان          1973متوز سنة  24دمشق يف 
  يوسف بريب -الياس زحالوي 
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  "1973آب  8-3برنامج لقاء صافيتا : "الوثيقة الثانية. 2
  :هذه الوثيقة تضم ورقتني

  وفيها تفصيل برنامج األيام اخلمسة يف صافيتا: األوىل
  .وفيها أمساء احلضور وتفصيل الربنامج اليومي: الثانية

ألهنا ال عالقة منفصلة " …إىل أين؟… ؟كيف… ملاذا؟"اقرتاح وضع الوثيقة (
  )بصافيتاهلا 

  :األوىل

  1973برنامج لقاء صافيتا       « 
  من حنن يف أسرة الرعية؟ - :قطبا هذا اللقاء -1
  من هو يسوع بالنسبة إلينا يف أسرة الرعية؟ -          

  :الوثائق املرفقة -2
  :القطب األول  
  "أسرة الرعّية اجلامعّية"نشرة  -    
  1972تقرير صافيتا لسنة  -    
  السنة تقرير الرعية هلذه -    
  .تقارير اللقاءات مع بعض رجال الكنيسة واملثقفني واألساتذة -    
  ملاذا؟ كيف؟ إىل أين؟: أسرة الرعّية اجلامعّية: رسم حماضرة -    
  :القطب الثاين  

ومـن  : موجودة يف كتـاب (كيف أفهم يسوع املسيح اليوم؟  -
  )31-15الكلمات بعضها، ص 

  "الصالة املسيحية" -    
  "القداس" -    
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  :الربنامج اليومي -3
  :آب 3يوم اجلمعة ) 1  
  الذهاب صباحاً -    
  …مساء قداس وفترة مطالعة مع املالحظات مكتوبة -    

  :4يوم السبت ) 2  
  لقاء إجنيلي مع األستاذ مقدسي  9-10:30 -    
  ملاذا اخل: أسرة الرعية: دراسة يف حلقات   11-12:30 -    
  …نتائج احللقات مكتوبة   4:30-6:30 -    
  قداس       7 -    

  :يوم األحد) 3  
  …كيف أفهم: يسوع: دراسة القطب الثاين 11-12:30 -    
  تقدمي نتائج احللقات مكتوبة 4:30-6:30 -    

  :عيد التجلي 6يوم اإلثنني ) 4  
  حول القداس والصالة: حلقة قبل الظهر -

  على الشاطئ يف طرطوس: حلقة بعد الظهر -    
  :7يوم الثالثاء ) 5  

  دراسة الربنامج السنوي يف حلقات، -بل الظهر حلقتان ق
  فكرية اجتماعية روحية -          
  .مناقشة الربنامج وإقراره -          

  النهائي ا ضيقة لصياغة التقريرإحدامه ،بعد الظهر حلقتان
  .والثانية لقاء مودة ومكاشفة حول لقائنا يف صافيتا

  .القداس، وبعده العشاء والسهرة: مساء
  »  العودة: 8ربعاء يوم األ) 6  
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  :الثانية

  لقاء صافيتا الثالث        « 
  لبحث حياة أسرة الرعية اجلامعية يف اخلمس سنوات املاضية

  وختطيط برنامج العام القادم
  األب الياس زحالوي  :املشتركون

  األب يوسف بريب    
  إجازة بالفلسفة      األخت دنيز ماري    
  العريبإجازة باألدب   األخت ماري ترييز بسيليس    
  أستاذ الفلسفة جبامعة دمشق    األستاذ أنطون مقدسي    
  دكتورة علم النفس والتربية  الدكتورة فاطمة اجليوشي     

  طب سنة خامسة        إيلي غريب
  إجازة أدب عريب      إبراهيم عبدلكي

  طب سنة ثانية        اليان مسعد
  إجازة باألدب االنكليزي      جاك توماجيان
  عةعلوم سنة راب      سامي شلهوب
  إجازة باحلقوق      هناد امريخانيان
  زراعة سنة ثالثة      غسان بتراكي
  علوم سنة رابعة        عزيز حالق

  هندسة سنة ثالثة      مروان طرابسلي
  أدب فرنسي سنة ثانية      ليلى شلهوب
  إجازة أدب فرنسي        كلوديا مزق
  أهلية التعليم        مىن جبيلي
  73-72طبيب انتهى يف عام         رياض حنا
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  1973آب  3جلمعة يف يوم ا
  الوصول إىل صافيتا والغداء        1.30
  اجتماع لترتيب برنامج اليوم        3.00
  فترة مطالعة شخصية مع املالحظات مكتوبة      5.30-7.30
  )َمثَل الزارع(قداس       7.30-8.30
  عشاء      8.30-9.15
  فترة استراحة   9.15-10.00

حوار تعارف ومكاشفة شخصية مع مناقشة : بعد منتصف الليل   10.00-2.00
  النهار

  1973آب  4يوم السبت يف 
  )اإلجنيل عن يوحنا املعمدان(قداس       7.30-8.30
  فطور      8.30-9.00
تأمالت الهوتية حول جتلي املسيح من خالل حيـاة يوحنـا      9.00-11.00

  املعمدان يف اإلجنيل لألستاذ أنطون املقدسي
  حول كيف أفهم يسوع املسيح اليوم؟ لألب الياس زحالويحلقات    1.00- 11.00
  غداء      1.00-2.00
  )توبعت املناقشة ضمن احللقات الثالث… لكن(قيلولة       2.00-4.30
  االستماع ومناقشة لنتائج احللقات      4.30-7.30
  العشاء      7.30-8.30
  استراحة      8.30-9.00
لقاءات أفراد من الرعية مع بعـض   االستماع إىل تقارير حول   9.00-11.30

املسؤولني الروحيني واألساتذة مث لقاء مع الدكتورة فاطمـة  
  .اجليوشي حول رأيها بالرعية مث مناقشة اليوم
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  1973آب  5يوم األحد يف 
  )اإلجنيل حول جتربة يسوع يف الربية(قداس     7.30-8.30
  الفطور    8.30-9.00
تأمالت الهوتية حول إجنيل جتربة يسوع يف الربية لألسـتاذ    9.00-11.00

  قدسياملانطون 
  ملاذ؟ كيف؟ إىل أين؟ -  حلقات حول أسرة الرعية اجلامعية  1.00- 11.00
  غداء    1.00-2.00
  )توبعت املناقشة ضمن احللقات الثالث… لكن(قيلولة     2.00-4.30
  االستماع ومناقشة نتائج احللقات    4.30-7.45
  عشاء    7.45-8.30
  استراحة    8.30-9.30
  سهرة مث حبث كيفية تطبيق برنامج السنة القادمة ومراجعة النهار  9.30-12.30

  1973آب  6يوم اإلثنني يف 
  )إجنيل التجلي(قداس     7.30-8.30
  الفطور    8.30-9.00
  حلقات لبحث برنامج الرعية من روحي واجتماعي وفكري  9.00-12.30

  الغداء  12.30-1.30
  الرتول إىل طرطوس    1.30-7.30
  العشاء    8.30-9.30
  فترة حرة حىت النوم    -9.30

  1973آب  7الثالثاء يف يوم 
  قداس    7.30-8.30
  فطور    8.30-9.15
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  حديث األستاذ مقدسي عن إجنيل توبة خاطئة  9.15-10.45
  مناقشة برنامج أسرة الرعية للعام القادم  10.45-1.00
  غداء    1.00-2.00
وضع التقارير النهائية للمجموعـات الروحيـة    - استراحة  2.00-4.30

  والفكرية واالجتماعية
  مناقشة الربنامج وإقراره    4.30-7.00
  وقت حر وحضور صالة الرباكليسي    7.00-8.30
  عشاء    8.30-9.30
  .سهرة مبناسبة انتهاء الدورة    -9.30
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  :الوثيقة الثالثة. 3

  "…إلى أين؟… كيف؟… لماذا؟: أسرة الرعية الجامعية"
I .مقدمة:  

  :مثة تساؤالت مطروحة عن أسرة الرعية -
  …إىل حد ما… داخلها -
  على نطاق واسع… وخارجها -
  :هذا احلديث يأتي تعميقاً للنشرة اليت حتمل عنوان -

  أسرة الرعية اجلامعية

II .ملاذا؟…  
ــاً علــى أوضــاع عديــدة وخمتلفــة    .) 1( حســبنا … جــاءت أســرة الرعيــة جواب

  …بعضها دون تقوميهااستعراض 

  :أوضاع تعين املواطنني عامة -1 
 …المباالة وتفاهة… ضياع… شك… حرية… قلق: سلبياً -

شـــعور باحلاجـــة إىل اخلـــروج مـــن كـــل هـــذا عـــن طريـــق . آ: إجيابيـــاً -
 …وتضحية ما… ووضوح ما… ونقاء ما… مشاركة ما

  .يف حرب تشرين… حتول هذا الشعور إىل بداية واقع. ب 

  :تعين املسيحيني أوضاع -2 
 :املسيحيني ككل -

 ًسلبيا: 

 …فيما بينهم -

 جمموعة موزاييك: انقسامات طائفية 

 تزايد اجلهل الديين والتارخيي 

   هتريــب األمــوال(تنــامي النزعــة إىل اهلــروب وضــعف االلتــزام …
 …هجرة األدمغة اخل
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  … أو موازاة، ال معايشة… مع املسلمني مواجهة -
  )guettoالـ : مثال على ذلك(

  ال تعاون تام… تعايش مفروض إىل حد ما
 ًإجيابيا: 

 …فيما بينهم -

 شعور قوي باالنتماء إىل مسيح واحد 

 رغبة صادقة يف جتاوز الطائفية 

  الفتيات(إقبال متزايد على العلم واملعرفة( 

  مع املسلمني -
 تفكك املنعزالت السكنية إىل حد بعيد 

 واختالط متزايد 

  يف األرض واملصريتنامي الشعور باملشاركة 

  :الشباب العربي املسيحي -3
 …هو ابن بيئته -

 )قيمة اإلنسان بوعيه: هام جداً(وهو ابن وعي جديد هو وعي علمي  - 

     وهذا من شأنه أن يضاعف من أمله من حيث هو ابـن لبيئـة محـل
 …ترسباهتا وضغوطها

      أو (وهو من شأنه أن يضاعف من أمله من حيـث هـو شـاب مثقـف
 :ينتمي) متعلم

 :إىل أسرة -

  الفتاة خصوصاً… احلرية(شديدة الرابطة العاطفية(  
 )الصراحة… ) (املشكلة العاطفية واجلنسية…(  
 غالباً ما تكون أمية:  

  …أمية احلرف -
  …أمية الفكر -
  )الفقر(وكثرياً ما تكون متوسطة احلال أو فقريهتا  -
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 :إىل جمتمع -

 - العثمانياحلكم (حتى اجلمود والتجمد … تقليدي…(  
 - القناعة كنز ال يفنى(جيرتّ قدميَه دون كلل : ذاته يقلد(  
 -  أشــبه شــيء … يأخــذ بســرعة اجلديــد الســطحي : غــريهيقلــد

ــردة ــذا   … بقـ ــا يف هـ ــى مـ ــد"علـ ــدي  " التقليـ ــل التحـ ــن دالئـ … مـ
  …السطحية

 - ميـارس فيـه كـل اسـتعباد، لغـريه علـى شـكل هرمـي         : حمافظ
  )أكرب منك بيوم أعرف منك بسنة(
 - هنــاك أكثــر : نّــع يفتقــر إىل الشــجاعة والصــدق واألصــالةمق

ــة  ــة  … مــن ازدواجي ــاك تعددي ــح الرجــال  (هن أعــذب … الكــذب مل
  )…الشعر أكذبه

 عدا اتكاليته واستسالمه… بكل ما فيه… متقلّب  
 مبؤسساته، برجاله، بعقليته، كأنه طفل مل ينمُ… متخلّف.  
 إذ ال حيمل نفسه عناء املسامهة سوى باالستهالك  
 وما يقال له حقيقة… يعترب ما يقوله واقعاً وإذ  

ونفــس  …فينطلـق بسـرعة  … مـن هنـا كـان لـه نظــر قصـري املـدى      
  فينهار بسرعة… قصري املدى

 ــانق ــل ذلـــك،   بإذ … خـ ــل حماولـــة    ســـبب كـ ــوراء كـ ــد إىل الـ يشـ
  …جتديد

ويف … ومــن هنــا كــان ميلــه املتفشــي كالوبــاء يف النقــد اهلــدّام       
 باحلكم باملوت علـى كـل مـا    وبالتايل… التصنيف النهائي املميت

  .ن ينتقدهينتقده، ومَ
 ومع ذلك طامح يف التجديد بكل قواه، وشاعر بضرورته  
 وإذن يف مصريه ووجـوده … وغده… وثقته… وهو مهدّد يف أرضه …

  )الصهيونية(
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 :إىل كنيسة -

 جليلة بتارخيها الطويل…  
 أصيلة يف البلد…  
 متمرسة بالنضال…  
 ولكنها اليوم:  

  ومتناحرة… نفسها شيعاً وطوائف مبعثرةمنقسمة على + 
  .مبؤسساهتا ورجاهلا وعقليتها وعاداهتا وفكرها ولغتها هرمة +

  على امتيازات ومهية… حتى اجلمود حمافظة+ 
  )البشر؟(… وعلى أوقاف حجرية              

  املصري الذي رمسته هي لنفسها… خائفة على مصريها +
  منكفئة على نفسها -
  اضيجترت املاضي بلغة امل -
  وال تدري من شؤون الناس إال القليل -
  وال تسهم يف شؤون الناس إال بالقليل -

 ضياع بطيء، ولكن واضح ومؤكـد هلويـة الشـاب    : حصيلة كل ذلك
 اجلامعي

 …على الصعيد اإلنساني كشاب مثقف -

 …وعلى الصعيد الديين كمثقف مسيحي -

 …وعلى الصعيد القومي كمسيحي عربي -

  …دون التفصيلأكتفي باإلشارة 
تكشـــف لـــه صـــحة هـــذا … وإن نظـــرة صـــادقة يلقيهـــا أي منـــا علـــى ذاتـــه 

 .التشخيص على سرعته

  وهـي لـن   … من هنا كانت احملاولة املسماة بأسرة الرعية اجلامعيـة
 .تُفهَم خارج هذا اإلطار العام

 )وردستَومل تُ… هنا نبتت(… إهنا حماولة ليس إال -
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 …ر والتكيفوكمحاولة هي قابلة للنمو والتطو -

 …وكمحاولة تعين الشباب، تدعو اجلميع إىل املشاركة فيها -

       ــة للعــودة بالشــباب ــة وحي ــة مجاعي ــة هــي إذن حماول هــذه احملاول
 .احلقيقة املوحدة… اجلامعي العربي املسيحي إىل حقيقته

 اليت يريدها هو لذاته -

 …األسرة، البيئة، اجلامعة، الكنيسة: واليت يريدها له جمتمعه -

 .واليت يريدها اهلل له -

 أن يعرف هويته -: أي 

 وأن يريد أن حيقق هذه اهلوية -   

 وأن يكون ما يريده خرياً له وللناس من حوله بآن واحد -   

         عند هذا تبـدو أسـرة الرعيـة وكأهنـا حماولـة مجاعيـة لالسـتجابة
 إىل حاجات الشباب الكربى

  عن حمبة تتجسد يف تفاهم  فهو يف األسرة يبحث
  عن معرفة حتقق فعاليته   اجلامعة يبحــثويف

  عن عطاء حيرتم شخصيته  ويف اجملتمع يبحث
وتــأتي أســرة الرعيــة لتســد حاجتــه الكــربى إىل إضــفاء معنــى وروح  

  أوالً كشباب مثقف… على كل هذا أي على حياته كلها
  ثانياً كشباب مثقف مسيحي

  …ثالثاً كشباب مثقف مسيحي عربي
 …الرعية على األوضاع القائمةذلك هو جوابنا يف أسرة 

  :اجلواب على مثل هذا اجلواب.) 2(
         إن كانت احلال يف أسرة الرعيـة علـى مـا يقـال، فمـا مـن شـك أن

 أسرة الرعية

 …تريد تغيري اجملتمع من أساسه -

 تريد أن حتل حمل األسرة واجلامعة واجملتمع والكنيسة -
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 جوابنا على هذا: 

 بل جنون… فاضحإن مثل هذا التفكري سوء فهم  -

 على كل، ليس هذا بأول حكم خاطئ يصدر حبق أسرة الرعية -

أما اجلواب فغاية يف البساطة والوضوح، وهـو وحـده يـربر وجـود      -
 :أخلصه مبا يلي… أسرة الرعية، وال مربر هلا سواه

قناعيت الشخصية واملطلقة هي بأن اكتشاف هويتنا احلقّة، عـرب   -
ه، كأفراد وكمجموعة، كفيل بـأن  اكتشاف شخصية يسوع ومعايشت

  :ميكّننا من العيش وفق هذه اهلوية أياً كانت الظروف، أي
  تصدّع الذات(مبحبة يف أسرة البيت الذي يفتقر إىل التفاهم( 

   تســطّح (وبانفتــاح يف أســرة اجلامعــة الــيت تفتقــر إىل املشــاركة
 )العقل

 يف أسرة اجملتمع الذي يفتقر إىل االستقرار وبعطاء… 

إذن مــربر وجــود أســرة الرعيــة هــو حماولــة أصــيلة إلنشــاء جيــل     -
ــي يعــيش مــع املســيح، فيســتطيع أن يتجــاوز       مثقــف مســيحي عرب

 التناقضات الراهنة واملقبلة،

  …فيسري، مع من يسريون، حيث يُشَلّ غريه
  …ويصمد، مع من يصمدون، حيث يهرب غريه
  …ويعطي، مع من يُعطون، حيث يبخل غريه

  …ررون، حيث يكبّل غريهوحيرر، مع من حي

 :عند هذا تبدو أسرة الرعية اجلامعية

  …مدرسة معرفة وحمبة ليس إال  
  معلمها يسوع املسيح  
  …تالمذهتا حنن  
  موضوعها اإلنسان، بدءاً من اإلنسان العربي  
  وجماهلا األرض كلها، بدءاً من األرض العربية  
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III .كيف؟…  
  :السؤال كما يطرح نفسه) 1

  احملاولة؟ أو كيف جنسد هذه الرؤيا؟كيف حنقق هذه   
  :هو ينطلق من منطلقني -: اجلواب كما أراه) 2

  …كون أسرة الرعية واقعاً مجاعياً، ال عمالً فردياً) أ(
  …تفاوت كبري بني: فمن حيث كونه واقعاً اجتماعياً       

  يف اجملتمع  :أسبابه
  يف األهل  
  يف الشباب نفسه  
  يف الكنيسة  
  ال مكان هلا -  : يف الرعية ذاهتا  

  املرشدون -
  دورية احلياة الدراسية -              

  نوعية العمل يف أسرة الرعية -
  …كون أسرة الرعية حاجة مجاعية، ال حلماً فردياً) ب(

  :ومن حيث كونه حاجة مجاعية هو يفرض إذن        

  :على الصعيد النفسي
  حتديه لنفسه تنمية روح التحدي لدى الفرد، بدءاً من -
  وتنمية روح املشاركة لدى اجملموع، بدءاً من اجملموع نفسه -

  :على الصعيد الروحي
  تعميق العالقة مع اإلنسان عن طريق العالقة مع يسوع -
  فهو حيدثنا عن اإلنسان أكثر مما حيدثنا عن اهلل… باإلجنيل -
  من حيث أنه صلة جديدة تدعونا إىل التجدد املستمر… بالصالة - 
  وهذا يصح على الصعيد الفردي واجلماعي -
  …أو مجاعية… مطالعة شخصية: اإلجنيل -
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  أو اجلماعية بالقداس… الفردية: الصالة -
  جسدي يكسر ألجلكم: القداس -مثال على ثورية الصالة     
  دمي يهراق ألجلكم                    

  :على الصعيد الفكري
: خاصة، علـى حقيقتـه  السعي ملعرفة اإلنسان عامة واإلنسان العربي  -

  من خالل سلسلة من احملاضرات اهلادفة
مـن خـالل سلسـلة    : التدرب على البحث العلمي الـدؤوب واملوضـوعي   -

  )…الدراسية والفنية والعلمية اخل(من احللقات 
  :والتمرس بالتثقيف الذاتي -

  )…مكتبة اخل(من خالل مطالعات شخصية منظمة   

  :على الصعيد االجتماعي
  إىل االنفتاح الصادق واحلر واحملب على اجملتمعالسعي  -

  …يف لقاءات صالة…     
  يف لقاءات الزيارات الشخصية واجلماعية للطالب واألهل اخل…     
  …ويف لقاءات الرحالت التثقيفية والرتفيهية…     
  دّيويف لقاءات العمل امللتزم واجل…     

  :باختصار إذن
  :يراه غريي، يتلخص بكلمتنياجلواب كما أراه، وهذا ال يستنفد ما 

  واحملبة  املعرفة
  معرفة الرب يسوع ومعرفة اإلنسان، سيما اإلنسان العربي -
  وحمبة الرب يسوع وحمبة اإلنسان، سيما اإلنسان العربي -

  وذلك عن طريق مبادرات فردية ومجاعية
  …متليها علينا احلاجات الراهنة -  
  لق حيث ال حمبةإذ إن ال خ… وتبدعها قدرة احملبة فينا -  

وإذن مــا حيــدث اآلن يف أســرة الرعيــة قليــل مــن كــثري، وهــذا يقتضــي مــن 
  …اجلميع املزيد من املسامهة، مشاركة وإبداعاً
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IV .إىل أين؟…  
  اخرتنا إجنيل حبة اخلردل يف أول قداس، وكنا فقط مثانية… يوم بدأنا -1
  …سلبياً… ما نراه حنن… اليوم -2

  …إجيابياً           

  …مقياس عام، فغالباً ما تأتي معرفة الذات عن طريق الغري: غريناما يراه 
 من خالل نظرة سطحية: 

ماســونية … خليــة حزبيــة… حــزب سياســي: مــن مل يعرفنــا مطلقــاً -
 متسرتة

 …متفرّج: من ميرّ بنا مرور الكرام -

 من يأتينا كطفل مستهلك، ال كرجل منتج -

 )شبان وفتيات(اجلريان  -

 الطالباتبعض أهل  -

أو … بعــض مــن خــاب أملــهم يف حتقيــق كســب عــاطفي أو زعــامي -
 سياسي

 ًمن خالل نظرة أكثر عمقاً قليال: 

 مسايرة: موقف األساقفة والكهنة منا 

  استغراب        
  تعاون        

 مكتب احتاد الشبيبة: موقف من سبقونا على الدرب منا 

 …يف برمانا+ 

 يف أديس أبابا+ 

 يف القاهرة+ 

 فرنسايف تيزة ب+ 

 بعض املسؤولني واملثقفني واحملاضرين… 

 مساعدة مادية عفوية: بعض املؤمنني العلمانيني الواعني 
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  غداً؟ -3
لســت أدري فهــذا يف علــم الــرب وهــو رهــن بــإرادة الشــباب ووعــيهم ومــدى   

 هنا -  : التزامهم

 ويف اخلارج -  

        ،ــة ــاذا وجــدت أســرة الرعي كــل مــا أرجــوه هــو أن يفهــم الــبعض مل
 …حصة يف وجودهاليكون له 

       ولتستطيع أسرة الرعية بالتـايل أن تسـهم يف إنشـاء جيـل مثقـف
 )خدمة+ مواطن = املسيحي (… عربي مسيحي ملتزم

 الواقــع أن عقــدتي … أســرة الرعيــة هــي عقــدة األب زحــالوي : قيــل
هي اإلنسـان، كـل إنسـان، واإلنسـان العربـي خاصـة، كمـا أرى فيـه         

رجــائي أن تصــبح هــذه . ســيحيســوع املســيح، وكمــا أراه يف يســوع امل
 .العقدة عقدة كل واحد منكم
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  الوثيقة الرابعة. 4
  تقرير أسرة الرعّية الجامعّية السنوي عن لقائها في صافيتا

  1973منه سنة  8آب إىل  3من 

  :املقدمة -1
أقامــت أســرة الرعيــة اجلامعيــة لقاءهــا الســنوي الثالــث يف بلــدة صــافيتا،  

. وطالبـة وأسـتاذ جامعـة وكـاهن وراهبـة      وقد ضم عشرين شخصـاً بـني طالـب   
  :وقد انصب تفكرينا وصالتنا على سؤالني رئيسني مها

  من هو يسوع بالنسبة إلينا كشباب جامعي عربي؟ -أوالً
كيف نستطيع، يف أسـرة الرعيـة أن جنسـد مـن جديـد، اليـوم وغـداً،         -ثانياً

  حمبة يسوع لإلنسان يف جمتمعنا هذا العربي بالذات؟
مال هذا اللقاء يف جو أسـروي فريـد مـن املشـاركة اإلنسـانية،      وقد متت أع

ــاً متناســــقاً مبجاالتــــه الروحيــــة والفكريــــة   أتاحــــت لنــــا أن نرســــم برناجمــ
واالجتماعيــة، نعتقــد أنــه ميهــد لنــا وللكــثريين مــن اجلــامعيني، أن يعيشــوا،   
منذ اليـوم، حمبـة يسـوع لإلنسـان العربـي، خدمـة وتضـحية، يف نطـاق العلـم          

  .قاه، بدءاً من أسرتنا بالذاتالذي نتل

  :برنامج احلياة الروحية -2
مــن البــديهي أن حياتنــا الروحيــة يف أســرة الرعيــة هــي األســاس ملختلــف    

وملا كان مربر وجودها األوحد هـو يسـوع وحبـه لإلنسـان،     . مظاهر احلياة فيها
  :فقد أردنا هذه احلياة

فيمــا بيننــا، وشــركة  تعميقــاً الحتادنــا بيســوع، لتكــون لنــا شــركة أعمــق     -
  .أوسع مع مجيع الناس، بدءاً من أبناء جمتمعنا العربي

حماولة إلزالة التفاوت الكبري بني مسـتوانا العلمـي والثقـايف مـن جهـة،       -
  .ومستوانا الديين، وذلك سعياً وراء ربط حياتنا العلمية حبياتنا الروحية

من ساروا على دراسة منتظمة لإلجنيل وسرية يسوع أوالً، فسرية بعض  -
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خطاه عرب التاريخ ثانياً، ليقيننا بأن مثل هذه الدراسة تصلنا باإلنسان، كـل  
  .إنسان يف أبعاده كلها

ــة هــي      ــاة يف أطــر ثالث ــنظم هــذه احلي ــة  : وقــد تقــرر أن ت احللقــة الروحي
  .والقداس واللقاءات الروحية

  :احللقة الروحية -) 1(
  :فق بشأهنا على ما يليوقد اتُّ. تبني أن مثل هذه احللقة أمر ضروري

  :تشكليها -
مفتوح ملن يشاء، فيعلق إعالن يف بيت األسرة، يطلب فيـه ممـن يرغـب أن    

واملرجــو االســتمرار علــى احلضــور   . يســجل امســه يف قائمــة املشــرتكني فيهــا   
  .واملشاركة، ولكن دون أي إلزام

  :جمال نشاطها -
  .دراسة اإلجنيل… 
  .حتضري لقاءات روحية عرب السنة… 
  .حتضري لقاءات امليالد والفصح… 
الــذين عاشــوا علــى حنــو ممتــاز حيــاة   ،دراســة ســرية أحــد املســيحيني… 

  .وا قديسنيمّيسوع جمدداً يف بيئاهتم املختلفة، فسُ
  :طريقة العمل -

تلتقي بصورة دورية مرة واحدة كل أسبوعني إن أمكـن، ومـن املفضـل    … 
  .أن يكون ذلك يف بيت األسرة

  .ه احللقة وأفرادهاأسلوب العمل ملوجّيرتك حتديد … 
يشــرتط فيهــا وجــود جمموعــة تعمــل علــى نقــل نتــائج احللقــة إىل      … 

  :وقد اقرتح أن يكون ذلك. سائر أفراد األسرة
عــن طريــق دفــرت خــاص تــدوّن عليــه كــل أعمــال احللقــة، ويوضــع يف  :أوالً

  .بيت األسرة حتت تصرف اجلميع
عن طريق حديث يلقيه أحد أفراد احللقـة، يقـدم فيـه نتـاج العمـل       :ثانياً

  .لفرتة ما، وذلك يف لقاء عام مع أفراد األسرة
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  :القداس -) 2(
ــاعي يف       ــرتاك اجلمــ ــداس، أي االشــ ــد أن القــ ــل أن نؤكــ ــن النافــ ــبح مــ أصــ

وقـــد رأينـــا أن نســـعى وراء أعمـــق مشـــاركة     . ســـر الفـــداء، هـــو قلـــب أســـرتنا    
ــة   ــى ضــوء التجرب ــة، عل ــة أو جتــدد     ممكن وقــد . الســابقة مبــا اعرتاهــا مــن رتاب

  :قرّ رأينا على ما يلي
  .متابعة إقامة القداس األسبوعي يوم اجلمعة بعد الظهر -
تطويره حبيث تُستبدَل بعض الطلبات أو الصـلوات، بطلبـات أو صـلوات     -

يصــوغها الطلبــة أنفســهم، تــأتي متالئمــة مــع األحــداث الــيت نعيشــها،     
  .ربية أما عامليةشخصية كانت، أم ع

اختيــار القــراءات الكتابيــة أو غريهــا، اختيــاراً يــتالءم واإلعــداد الكلــي         -
  .للقداس

  .اعتماد ترتيل متقن من وقت آلخر إن أمكن -
العمل على تنظيم لقاءات ترفيهية من وقت آلخر بعد القـداس، حتقـق    -

  .مزيداً من التعارف والتحاب
بعد الظهر، يف وقت حيدد يف حينـه،  إقامة قداس يومي يف بيت األسرة،  -

وذلك على ضوء التجربة اجلديدة اليت عشناها بضعة أشهر يف أسرتنا 
هذا العام، يف نطاق قداس كنا نقيمة ضمن جمموعة ضـيقة، وحتققـت   

  .لنا فيه مشاركة روحية وإنسانية بالغة األثر
  :اللقاءات الروحية -) 3(
بقـاء علـى اللقـاءين الـروحيني     العادية منها، وقـد شـدّد علـى ضـرورة اإل     -

  .اللذين اعتدنا أن نقيمهما قبيل امليالد والفصح
ــام املاضــي،        - ــذلت الع ــة الــيت ب االســتثنائية، وقــد طلــب أن جتــدّد احملاول

  .إلقامة لقاءات روحية بصورة رحالت يوضع هلا برنامج خاص هبا
  :اقرتاحات -) 4(
بيـت األسـرة، يف أوقـات    من الضروري وجود املرشدين على حنو دائم يف  -

  .حمددة يعلن عنها، لكي يسهل االتصال هبم دون هدر للوقت
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من الضروري أيضاً وجود لوحـة إعالنـات تعـرّف اجلميـع علـى خمتلـف        -
أوجــه النشــاط الروحــي، ســواء مــا يتعلــق منــها باحللقــة الروحيــة أم         

  .بالقداس، أم باللقاءات الروحية
وملـا كانـت   . ربية ذات مستوى روحيمن الضروري تزويد مكتبتنا بكتب ع -

الكتب العربية املقصودة نادرة جداً، فقد تقرر أن تشكل جمموعة تعمـل  
  .على ترمجة ما يُنتَقى هلا من كتب أو نشرات، يُعمَد بعدها إىل نشرها

مــن الضــروري العمــل علــى نســخ احملاضــرات الروحيــة املســجلة ســابقاً،   -
  .للسعي إىل نشرها

  :الفكريةبرنامج احلياة  -3
  :اخلط الفكري العام -) 1(

استناداً إىل اللقاء الذي جرى يف اليومني األولني، حـول تلمّسـنا وجـه املسـيح     
ــا وأهــدافها، حــدّدنا        ــة ومــربرات وجوده ــا الرعي يف الوقــت احلاضــر، وحــول فهمن

  :، وقد ربطناه بالعنوان التايل1974- 73هلذا العام الدراسي  اخلط الفكري
  "املسيحية ومعايشة اإلنسان لروح العصرالبشرى "

ــة      ــاطات الفكريــ ــن خمتلــــف النشــ ــتقالً عــ ــون مســ ــن يكــ ــذا اخلــــط لــ هــ
إمنـــا ســـنحاول أن نصـــبّ خربتنـــا . واالجتماعيـــة والروحيـــة الـــيت اعتمـــدناها

الروحية واالجتماعية علـى اخـتالف وجوههـا، يف قالـب معرفـة أعمـق ملعانـاة        
، ويف العـامل ثانيـاً  ، ا العربـي أوالً وطنناإلنسان اجلديد يف العصر احلاضر يف 

لنتعــرف علــى جوانبــها، ضــمن الظــروف االجتماعيــة والتقنيــة الــيت جتتــاح     
  .العامل منذ أمد قريب

ونقطة البداية هنا هي واقع التخلف الذي نعـاني منـه، أفـراداً وجمتمعـاً،     
يف وجه حضارة تُفرَض علينا فرضاً، يف حني نود أن نقف منها موقف املنتج 

  .بدع أيضاً، وليس موقف املستهلك الالهث فقطوامل

وقـــد قـــرّ رأينـــا أن نقصـــر حبثنـــا علـــى هـــذه املعانـــاة، يف نطـــاق شـــهادات 
ــاول       شخصــية يقــدمها بعــض مــن التزمــوا مبجــتمعهم حتــى الصــميم، فيتن
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ــاة اإلنســان الغربــي املعاصــر      ــاة اإلنســان العربــي، وبعضــها معان . بعضــها معان
قية رؤيانا لإلنسان املعاصر، من العموميات وحنن نرمي من وراء ذلك إىل تن

  .املبهمة واألحكام املسبقة غري الواقعية
هلــذه األحاديــث والشــهادات بتحليــل موضــوعي، يتنــاول    منهــدلــذا ســوف 

ارتكاسـات احلضـارة احلديثـة علـى اإلنســان عامـة، واإلنسـان العربـي خاصــة،        
بنظـرة مدققـة إىل اإلنسـان اجلديـد،      وخنتمهـا . فرداً وجمتمعاً، قيماً وغايـات 

كما جاءت خطوطه يف بشارة يسوع، علّنا نتعرف على وجهنـا احلقيقـي، مـن    
  .خالل اكتشافنا الوجه احلقيقي للمسيح يف إنسان اليوم

ــى يف    كــل هــذا يف سلســلة مــن احملاضــرات ســوف ال تتجــاوز اخلمــس، تُلقَ
حلقـــات الدراســـية فـــرتات متباعـــدة حبيـــث يُـــرتك اجملـــال بينـــها مفتوحـــاً لل 

لتقديم إنتاجها، أو لتقديم حماضرة طارئة نرى ضرورهتا أثناء السنة، حول 
  .سياسي أو ثقايف أو فين… حدث ما

  :احللقات -) 2(
ورد يف تقرير العام املاضي أمر تشكيل حلقات دراسية أو اجتماعيـة أو مـا   

لقائنا هـذا  لذا عملنا، قبل . ولكن أموراً كثرية حالت دون حتقيق ذلك. سواها
يف صــافيتا، علــى االتصــال بعــدد مــن أســاتذة اجلامعــة وغريهــم، وقــد أبــدوا    
ترحيباً لالشرتاك مع جمموعة من الشباب يف دراسة موضوع يهـم جمتمعنـا   

  .وقد تأكّد من حيث املبدأ إمكانية إنشاء مخس حلقات. ككل
 هذه احللقات يُحـدّد برناجمهـا وطريقـة عملـها املسـؤولون عنـها، علـى أن       

يقــدم كــل مــن هــؤالء املســؤولني، خــالل األســابيع اخلمســة األوىل مــن الســنة 
الدراسية، موضـوع حلقتـه وطريقـة عملـها وهـدفها، يف حـديث عـام يف أسـرة         
الرعيــة، ليفســح اجملــال أمــام الشــباب الختيــار احللقــة املوافقــة لرغبــاهتم أو    

  .اهتماماهتم
ــا املشــرت     ــة، يتفــق عليه ــه  وجتــري االجتماعــات بصــورة دوري كون مــع موجّ

بـل يُطلـب   . وأما فائدة هذه احللقات، فلن تقف عنـد املشـرتكني فيهـا   . احللقة
منها تقديم بعض األحاديث اليت ترى فيها فائدة جلميع أفراد الرعية، حول 
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األحباث والنتائج اليت انتهت إليها، وذلـك وفـق تنسـيق يـنظّم هـذه احللقـات       
وجّهني أو الطــالب، ويســتهدف ضــمن الربنــامج العــام، يشــرف عليهــا أحــد املــ 

  .ربط هذه األحاديث باخلط الفكري العام
  :املكتبة -) 3(

أمــا مكــان املكتبــة مــن حيــاة الرعيــة الفكريــة، فقــد ذكــر علــى أهنــا مرجــع   
يفيــدنا يف تعميــق اخلــط الفكــري، كمــا وأهنــا تشــكل جمــاالً للتشــجيع علــى    

ن مل يتعـود القـراءة   املطالعة، وإمكانية للحصول على كتب منتقاة، وحـافزاً ملـ  
  .لإلقبال عليها

ــك          ــدة، وذل ــدر مــن الفائ ــوفّر أكــرب ق ــة ت ــب بطريق ــاء الكت ــذا وجــب انتق ل
بالرجوع إىل فهارس الكتب الصـادرة حـديثاً، والكتـب املختصـة بكـل موضـوع،       

  .وباالستعانة مبراجع املراكز الثقافية والنشرات اليت تذكر أحدث الكتب
مســـؤولني ينتقـــون الكتـــب ويصـــنّفوهنا، وإن أمهيـــة املكتبـــة هـــذه تتطلـــب 

  .ويعلنون عنها يف لوحة خاصة، وينظّمون االستفادة منها
  :احملاضرات -) 4(
الـيت تُلقـى يف الرعيـة بطريقـة النسـخ       نشر احملاضـرات تقرر أن نواصل  -

  .لتعميم الفائدة
، نسـخ احملاضـرات السـابقة املسـجلة    تبني أنه من الضروري العمل علـى   -

  .شرها يف كتاب مستقلللسعي إىل ن

  :برنامج احلياة االجتماعية -4
من الواضح أن احلياة االجتماعية يف أسرتنا، كما يف كل أسرة، ال ميكـن أن  

فاحلياة يف األسرة حمبة ومشاركة ومباشـرة،  . ختضع لربنامج حيدّها وحيدّدها
  .وهذه كلها أمور ال ختضع لتخطيط، بل هي نقاش يف ابتكار وجتدد

ومــــع ذلــــك فكـــــان ال بــــد لنـــــا، ورغبتنــــا واضـــــحة يف أن جنعــــل مـــــن      
ــذه        ــنظّم هـ ــن أن نـ ــي، مـ ــا العربـ ــرة جمتمعنـ ــا بأسـ ــورة الرتباطهـ ــرتنا صـ أسـ
ــاعدنا ويســـاعد مـــن يـــرتدّد     ــاة، جهـــد املســـتطاع، يف أســـلوب عملـــي يسـ احليـ
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علـــــى أســـــرتنا، علـــــى تطبيـــــق اخلـــــط العـــــام الـــــذي انتـــــهجناه، أال وهـــــو 
  .دمة القريبتعميق حمبة املسيح من خالل خ

  :وقد أردنا للحياة االجتماعية يف أسرة الرعية أن تكون
لقاء إخوة ينتمون إىل أسرة واحدة، فيلتقون يف بيت واحـد، يف جـو مـن     -

  …الصفاء والفرح
لقاء إخوة يتمرّسون باخلدمة منذ اليوم، ليعيشوها غداً منهاج حياة يف  -

  …سبيل أسرة الوطن
ــاً لعمـــل مجـــاعي منـــتج  - يـــبين اإلنســـان ، منفـــتح علـــى كـــل مـــا  منطلقـ

  .واجملتمع

  :ففي نطاق الفقرة األوىل قررنا
أن يستقبل بيت األسـرة اجلديـد، يف قبـو كنيسـة سـيدة دمشـق حبـي        : أوالً

القصور، كل الوافدين إليه يومياً على مـدار السـنة أوالً، مـن السـاعة الرابعـة      
التاســعة صــباحاً  والنصـف حتــى الثامنــة والنصـف، طــوال النــهار ثانيـاً، منــذ   
  .حتى التاسعة ليالً، يف األيام اليت تسبق وترافق االمتحانات

أن يصار بسرعة إىل جتهيـز الغـرف امللحقـة بالصـالة الكـربى، بكـل       : ثانياً
ما يوفر للطالب اهلدوء واالنصراف إىل حديث هادئ أو املطالعـة الشخصـية   

  …الصالةأو الكتابة، يف جو من املوسيقى اهلادئة، أو التأمل و
أن تقام لقاءات ترفيهية، بعد القداس األسبوعي إن أمكن، من وقت : ثالثاً

آلخــر، تزيــد الشــباب تعارفــاً فيمــا بينــهم، وتُخــرِجهم ممــا يعــانون مــن وحــدة 
  .وغربة

أن يصار إىل تنظيم لقاءات مفتوحة، تُنـاقَش فيهـا بعـض مواضـيع      :رابعاً
  .ادئ البنّاءالساعة أو األحداث، نتمرّس فيها باحلوار اهل

ــف،        :خامســاً ــه والتثقي ــى تنظــيم رحــالت جتمــع بــني الرتفي أن نعمــل عل
ــامل وطننــا           ــه مــن أخــوّة وصــفاء، ونكتشــف مع نعــيش خالهلــا مــا نصــبو إلي

  .احلضارية، القدمية واحلديثة منها على حد سواء
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ــدّد علــى ضــرورة االشــرتاك يف الــرحالت الــيت تنظمهــا اجلامعــة،       وقــد شُ
والتفاعــل كــاملني، مــع اجملــال احليــوي اجلــامعي الــذي  لإلبقــاء علــى الصــلة

  .نعيش فيه ونعمل معه
أن حنقق الصلة املباشـرة بـني أسـرة الرعيـة وأسـر أفرادهـا، وذلـك        : سادسا
  :عن طريق

ــية   - ــارات الشخصــ ــة (الزيــ ــة كانــــت أم مجاعيــ ــاد  ) فرديــ ــبة األعيــ مبناســ
  …الشخصية أو املرض اخل

  …اتمبوافاهتم ببطاقات يف بعض املناسب -
  .بدعوهتم للقاء عام، أقله مرة يف العام -

أن نُبقي على عالقات األخـوة والصـداقة مـع األخـوة الـذين غادرونـا       : سابعاً
  …للتخصص، علّنا منتّن عالقتهم بأسرة الوطن، فنسهم يف عودهتم إليه

نـرى أن اإلنســان يقـاس بقدرتــه علـى اخلدمــة     :ويف نطـاق الفقـرة الثانيــة  
  :وقد قررنا

أن نسعى إىل خدمة الطالب أنفسهم يف ما حيتاجون إليه، سـواء يف   :أوالً
نطاق البحث عن سكن، أو يف نطاق اخلدمات اجلامعية من تسجيل ومتابعة 

  …معامالت اخل
أن نسعى إىل تدريب الطالب على خدمة أنفسهم بأنفسهم يف بيـت   :ثانياً

أمني الـدوام  وتـ … أسرة الرعية، فيشـرفون بأنفسـهم علـى ترتيبـه وتنظيفـه اخل     
  …فيه بصورة دورية

أن يستقبل بيت األسـرة، عنـد احلاجـة وملـدة ال تتجـاوز الليلـتني أو        :ثالثاً
  .الثالث فقط، أي طالب يقصده، ريثما يوفق بغرفة يسكنها

  :تبني لنا :ويف نطاق الفقرة الثالثة
لنـا  أن جماالت العمل املنتج واجلماعي واسعة جداً يف البلد، وأنـه ال بـد   : أوالً

منـها دورات اإلسـعاف والتمـريض،    … من اإلسهام فيها بكـل مـا أوتينـا مـن طاقـات     
  .دورات دراسية اخل ،مكافحة األمية، التشجري، أسابيع اإلنتاج، املعسكرات اجلامعية
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أنه مثة جمال خلدمات أخرى، تأتي يف نطاق مبادرات شخصـية، ال   :ثانياً
  )…تربع بالدم(آلخر بد من التشديد عليها والتذكري هبا من وقت 

ــائس، وباالتصــال الشخصــي،        ــدعوة يف خمتلــف الكن ــه ال ــرر توجي ــد تق وق
للقــاء عــام خــالل شــهر تشــرين الثــاني، يكــون جمــاالً لتعــارف أوســع بــني            

  .الطالب، يُعرَض أثناءه برنامج أسرة الرعية هلذا العام
  :خامتة -5

. الطمـوح من الواضح أن الربنامج واسع جداً، وقد ينطوي على كـثري مـن   
ولكنا مقتنعون بأنه دون ما جيـب أن نقـدّم مـن خدمـة جملتمعنـا العربـي، يف       

وإن مصـدر هـذا االقتنـاع    . فرتة هي من أصعب ما عرف عرب تارخيـه الطويـل  
  .هو واقع هذا اجملتمع بالذات، ومقتضيات إمياننا بيسوع

 وقد تبني للذين عاشوا لقاء صافيتا هذا العام، أننا لـن نكـون يف مسـتوى   
املسـؤولية كشــباب جــامعي عربــي مـؤمن، إال إذا عشــناها مشــاركة حقيقيــة يف   

  !واجلَيْب… الفكر والصالة والعمل
  :ولنا يف ذلك كلمة من الرب تضيء لنا الدرب

  ".جماناً أخذمت جماناً أعطوا: أَعطوا تُعطَوا

  أسرة الرعية اجلامعية          18/8/1973دمشق 

  دة،نسخة على ح 300طبع من هذا التقرير 

  )صافيتا" (النشرة العائلية"بعد أن نشر يف 
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  :الوثيقة الخامسة. 5

  رسالة األب بطرس المعلم البولسي إلى األب الياس زحالوي
  
  أبت احلبيب الياس، «

  .قبلة أخوية وأدعية حاّرة
، تقرير أسرة الرعية اجلامعية )8العدد " (النشرة العائلية"قرأت يف  أما بعد، فقد
لقائها يف صافيتا الصيف املاضي، فأعجبت مبضمونه أّيما إعجـاب،  السنوي، عن 

، من جامعيني وموظفني وتدارسته مع عدد من الشبان امللتزمني مسيحّياً يف بريوت
وسواهم، فنال إعجاهبم كذلك، ملا فيه من عمق الرؤية ومشوهلا، يف خمتلف نواحي 

الفكرية واالجتماعية، ال على صعيد النظريات واملبادئ فحسب، احلياة الروحية و
  .بل على صعيد التطبيقات العملية امللتصقة باحلياة اليومية

فهنيئاً لك يا أخي أن تصل الرعية اليوم إىل ما وصلت إليه، بفضـل جهـودك   
الكثرية، وجهود الذين قّدروا عملك وسامهوا يف مؤازرته، وبفضل جتاوب هـذه  

وأرجو أن تكـون نقطـة   . الفتية السخية، التائقة إىل النور واحلق واحلياةالقلوب 
الوصول اليت بلغتموها، هي نفسها نقطـة االنطـالق علـى دروب التأنسـن     

  "ابن اإلنسان"الالحمدود، يف خطى من هو وحده 

  .»األب بطرس املعلم البولسي           23/11/1973
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  :قفزة ذات معنى

  
  الوثيقة، ما يغين عن أي تعليق -كلمات هذا التقريرههنا أيضاً، يف 

  

  تقرير أسرة الرعية اجلامعية عن لقائها يف صافيتا
  1974آب  9-16

  
  
  …كلمات قيلت «

 …أسرة الرعية علّمتين، من أنا -

 …ما أحببته يف أسرة الرعية أهنا صاحلتين مع نفسي ومع العامل -

 …الصالة جتمعين، يف حني أن كل شيء يفتتين -

 …املسيحيني يف هذا الوطن" تغرّب"املواقف التقليدية للكنيسة  -

 …إن العَرَق يوفّر الدم -

 ملاذا؟؟؟… نريد أن نستفيد دون أن نعمل -

 …علينا أن نعيش بصمت كمجموعة عطاء اجتماعي على هذه األرض - 
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ــا، حــاجيت         - ــد أن ــل كمــا أري ــي، ب ــد يل أهل أريــد أن أعــيش ال كمــا يري
 …األوىل احلرية

ر الرعية وإجنازاهتا هو إعادة املعنـى حليـاة الشـباب، عـن     أعتقد أن دو -
طريق ربط تطلعاته كعربي بتطلعاته الشخصـية، إضـافة إىل قيمتـه    

 …املطلقة كإنسان

 …أكره البلد، الفتاة فيه خمنوقة -

ــة،     - ــن جهـ ــالتي مـ ــدقي يف صـ ــة صـ ــيش ازدواجيـ ــأظل أعـ إىل متـــى سـ
 وتطلعي اجلنسي من جهة أخرى؟

فتــاة، واعتمــادي علــى ذاتــي، فــال أنتظــر  الشــهادة وســيلة لتحريــري ك -
 …اإلنسان الذي سيتزوجين ويريح أهلي مين

العالقة اإلنسانية هي تقاسـم للماضـي، ومشـاركة يف احلاضـر، وتـوق       -
 لإلسهام يف بناء املستقبل

 .ما ينقصنا هو الثقة بالنفس… الغرب ليس بشيء، حنن أفضل منه - 

 …ق حنوهمعلينا حنن أن ننطل. العامل مليء بأناس طيبني -

ــؤولة   - ــا املسـ ــرداً، أنـ ــالً مشـ ــدما أرى طفـ ــديثاً  … عنـ ــع حـ ــدما أمسـ وعنـ
 …سخيفاً يف اإلذاعة، أنا املسؤولة

  ما الذي جرى يف صافيتا؟
… تلك بعض مـن كلمـات قيلـت يف لقـاء صـافيتا، تبـدو ألول وهلـة هـذياناً        

هــي باحلقيقــة هــذيان، إمنــا ال الغــايف يف نومــه أو الســكري، بــل هــذيان مــن      
لغــوص يف أعماقــه، مــن حيــاول االســتيقاظ مــن ســبات طويــل، مــن    حيــاول ا

  .يركض باحثاً مبرارة عن هويته وانتمائه
وإمنـا هـي بعـض ممـا     … هذه مجـل مل يقلـها كاتـب، ومل تنسـق لغـرض مـا      

خـربوا طـوال أسـبوع كامـل     . كـانوا سـبعة وعشـرين   . قاله اجملتمعون يف صافيتا
واملـــرح، يف حماولـــة للكشـــف عـــن العـــيش املشـــرتك، عـــرب الصـــالة واملكاشـــفة 

  .أعماقهم الشخصية، وتطلعاهتم االجتماعية والقومية
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بدأ اللقاء منذ اليوم األول مبكاشفة مجاعية، كـان أن تكلـم فيهـا كـل فـرد      
عــن معاناتــه وطريقــة تفكــريه إزاء األمــور، وعمــا يطمــح إليــه، علــى خمتلــف  

منـــا بـــاجلرأة ولعـــل مـــا ســـاعد علـــى ســـقوط األقنعـــة، ومـــدّ كـــالً . األصـــعدة
الضــرورية للتحــدث عــن نفســه، هــو الفــرتة الــيت امتــدت بــني حــرب تشــرين     
واألشهر اليت عقبتها، مبـا مت فيهـا مـن مشـاركة شـاملة متنينـا لـو تصـل بنـا          
إىل بذل الدم، وصالة نبعت من واقع حياتنـا أثنـاء احلـرب، تأصـلت يف صـلة      

هلــذا الــدفء  وقــد كــان  . روحيــة حكمــت جممــل العالقــات بــني أفــراد األســرة    
اإلنســـاني والروحـــي، أن مهـــد لنجـــاح لقـــاء صـــافيتا علـــى صـــعيد املشـــاركة   

  .العميقة والغريبة اليت متّت فيه
  …القضايا والتطلعات

لعل أبرز ما جاء يف هذه الشهادات هو تعبريها دائمـاً عـن أزمـة عالقـة أو     
صلة تتحكم بالشبيبة، وتنجم عنها أزمـات علـى صـعيد العالقـات الشخصـية      

  …والعائلية واجلامعية واالجتماعية والقومية اخل
  …أزمة عالقة اجلامعي مع نفسه) 1

هذه األزمة هي نتيجة وجوده يف جمتمع غري متماسك يف بنياته الدينيـة  
فمنــذ طفولتــه تنســاب إىل أعماقــه بــذور التشــتت    … والثقافيــة واالجتماعيــة 

بـه ومـا يعملـه، بـني     من ذلك مثالً البون الشاسع بني ما يفكـر  … واالزدواجية
مــن هنــا كانــت صــعوبة … الته وحياتــه اليوميــة، مــن عاطفيــة وجنســية اخلصَــ

ــة وحقيقــة انتمائــه االجتمــاعي، األمــر الــذي يبعثــر       إدراكــه حلقيقتــه الذاتي
وإذا بــه، رغــم . إمكانياتــه، ويســتلب حضــوره علــى خمتلــف األصــعدة األخــرى  

ة الفعالـة يف كـل مـا    حتصيله العلمي، سـليب يعـيش غربـة متنعـه مـن املشـارك      
  …أسرة، كنيسة، وطن، قريب: حوله
  …أزمة عالقة اجلامعي باهلل والكنيسة) 2

مل يعــد اجلــامعي يقبــل الصــور املشــوهة عــن اهلل الغــييب واملخيــف حليــف   
األقويــاء واملســتغلني، حليــف كــل حتجّــر وختلــف، تلــك الصــور الــيت رمستــها   

  .عصور االحنطاط يف بالدنا
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ريق بني تلك الصور الـيت ميكـن رمسهـا هلل الـذي ال     يف صافيتا جرى التف
كمـا  . يوصف أصالً، وبني رب اإلجنيل، يسوع املسيح، الذي أحبنا وعـاش بيننـا  

تبتـاع منـه   " دكـان كنيسـة  "جرى اإلصـرار علـى أن مـا نتطلـع إىل بنائـه لـيس       
، وإمنا بناء حيـاة  "منتجات أي دين من طقوس جامدة ومفرغة من حمتواها

  .ن اجلديد الذي بشّر به اإلجنيلجديدة لإلنسا
وقد وعينا متاماً أيضاً فقرنا الروحي وجهلنـا أصـول املسـيحية، وسـطحية     
ــل،        ــوى اإلجني ــداس، وحمت ــب والصــالة والق ــا حــول الكنيســة والقري مفاهيمن

  .األمر الذي يقضينا البحث والتعميق
ثـورة   -كل ذلك يريده اجلامعي عن طريق تطوير للذات داخلي ومستمر 

 -ذروهتـا القـداس    -عـرب صـالة    -" والدة روحيـة "قية، أو بتعبري اإلجنيل أخال
تشكل صلة مثلثة بني اإلنسان وذاته والقريب واهلل، رافضاً االجرتار والتكرار 
لكلمات جموّفة، فقدت أو كـادت معناهـا، راغبـاً يف إفسـاح اجملـال يف القـداس       

سـداً اشـرتاكه العميـق مـع     ملا يعبّر به بعفوية عن تطلعاته وآماله وآالمه، جم
  .سائر املصلني يف املشاركة اجلماعية يف كالم الرب وجسده

  …أزمة عالقة اجلامعي مبجتمعه) 3
مثة عامالن لفتا انتباه اجملتمعني يف صافيتا، سامها يف ختلـف اجلـامعي   

ــة    . عــن مســؤولياته  ــه الذاتي ــذاتي وغربت والعامــل . العامــل األول هــو تشــتته ال
رتاب الذي عاشته املؤسسة الكنسية، بصـورة عامـة، عـن شـؤون     الثاني هو االغ

األمــر الــذي أدى باجلــامعي إىل تقصــري يصــل إىل حــدود      . اإلنســان العامــة 
التنكـــر لبلـــده واهلجـــرة بعيـــداً عنـــه، خملفـــاً وراءه أرضـــاً وإنســـاناً مهـــدّدين   

  .بالسلب، يعانيان شتى أنواع التمزق والتخلف
ب، حفـز فينـا التـوق إىل تعميـق هويتنـا      وإن وعينا لغربتنا كمسيحيني عـر 

وقد تبني لنا أن خري وسـيلة ننتـهجها يف هـذا السـبيل، هـو العـيش       . وانتمائنا
وحنن على يقني من أن مثل هـذا لـن   . بصمت يف خدمة تبين اإلنسان والبلد

يكون إال يف احملبـة الـيت بشّـر هبـا يسـوع، تلـك احملبـة الـيت بـدوهنا يفقـد كـل            
وإنـا لنـدرك متامـاً أن إمياننـا هـو احلـب العامـل، وإن        . األصـيل " طعمـه "عمل 
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اشرتاكنا يف جسد الرب وكالمه، يلزمنا بالضرورة، إن كنا صـادقني، بالنضـال   
ضد كل ما يعوق منو اإلنسـان والبلـد، انطالقـاً مـن حاجاهتمـا الواقعيـة، كـي        
يكون هلما ما يصبوان إليه من وضع حد لكل التمزقات الشخصـية والدينيـة   

  .جتماعية والقوميةواال
وحنــن نــرى يف أســرتنا، أســرة الرعيــة اجلامعيــة، حماولــة واعــدة متكّــن         
اجلــامعي مــن الــربط بــني تطلّعــه اإلنســاني والقــومي مــن جهــة، وتطلّعــه          

  .الروحي من جهة ثانية

  .خطوط الربنامج اجلديد
انطالقــاً ممـــا اكتشـــفناه يف لقائنـــا يف صـــافيتا، وحاولنـــا إجيـــازه يف هـــذا  

، رأينا أن نرسـم لنـا برناجمـاً يسـاعدنا علـى مواجهـة بعـض املشـاكل         التقرير
فكــان الربنــامج التــايل،  . والقضــايا املطروحــة الــيت ال بــد لنــا مــن مواجهتــها  

  .خبطيه الفكري الثقايف، والعملي االجتماعي
  :اخلط الفكري* 

، "تطلعـات شـباب اليـوم واملسـيح    "حتـت عنـوان   : على صعيد احملاضـرات  -1
  :يليتأتي كما 
 .ظاهرة التمرد والتجدد يف اجملتمع املعاصر عامة، والعربي خاصة - 

 .ظاهرة التجدد يف الكنيسة عاملياً وحملياً -

 .البحث عن املعنى لدى الشباب املعاصر: لقاء امليالد -

 .احلب واجلنس واإلميان -

 املسيحي والعنف الثوري -

 …املسيح يف أدب الشباب، رمزاً للفداء والقيامة: لقاء الفصح -

اهلدف منها ربط أسرة الرعيـة جبـذور املسـيحي    : على صعيد احللقات -2
  .وبأسرة البلد ثقافياً

 األصول املسيحية -

 حركات التجدد يف املسيحية اليوم -



  صافيتا في لقائھا عن الجامعية الرعية أسرة تقرير   ______________________  66

 حنن واإلجنيل -

 الفن وقضايا اإلنسان -

 .احلركة الثقافية يف القطر -

  :اخلط االجتماعي* 
  …ا التخطيطمل خنطط لربنامج اجتماعي مفصل، برغم سهولة مثل هذ

برنامج العام املاضي، وهو يف تصرفنا مجيعاً، يشتمل على ما يفيض عـن  
فمــا نــود حتقيقــه يف الواقــع، أن حنــاول العــيش بصــدق كأســرة ال   !! حاجتنــا

ميكن أن ختضـع لتنسـيق مسـبق، بـل تعـيش يف عفويـة وابتكـار وجتـدد، عـرب          
كـل فروقاتنـا   صالة واقعية تكرس وتنمي صِالت صادقة ومعقولة، نتجاوز هبـا  

ــاركة     ــبيل حتقيـــق مشـ ــة، يف سـ ــة والعلميـ ــة واالجتماعيـ ــية والطائفيـ الشخصـ
  .متكّننا من اإلسهام يف بناء أسرة األمة الكربى

  :خامتة
أن تبقــى هــذه الكلمــات املكتوبــة حــرباً علــى ورق، أو أن ترتجــم إىل واقــع    

وكلنــا يعــرف متامــاً أن حتويــل اإلميــان إىل فعــل . أمــر منــوط بكــل منــا… حــي
حــب يقتضــي منــا طــول نفــس، وقــدرة علــى االســتمرار، وصــدقاً يف االلتــزام،  
ورغبة يف التعاون، توصلنا حتماً إىل بناء اإلنسان العربـي، علـى هـذه األرض    
اليت اختارها الرب لنا، ضمن ما مُنِحناه مـن إمكانيـات، ونعطـي أنفسـنا مـن      

  .مسؤولية، وحنصّل من علم
  !فنحن إذن على موعد وعلى وعد

  ة الرعيّة اجلامعيّةأسر
  » 8/11/1974دمشق يف 
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  مالمح جديدة وغنية

  

  
عاماً بعد عام، تكتسب أسرة الرعيّـة اجلامعيّـة، يف عمليـة تطـور، طبيعيـة،      

هنا أيضاً، أترك للتقرير السـنوي، الصـادر يف   . هادئة، مالمح جديدة، متميزة
  .إليه أي تعليق، أن يُبيّنها خبطوطها الكربى، دون أن أضيف 25/10/1974

  

  تقرير أسرة الرعّية اجلامعّية السنوي «
1973 - 1974  

  :مالحظة هامة
، وأواخــر تشــرين 1973هــذا التقريــر يشــمل الفــرتة الواقعــة بــني أوائــل آب  

فهـــو يضـــم لقـــاءين ألســـرة الرعيـــة يف صـــافيتا، األول مبثابـــة       . 1974األول 
  .مقدمة، والثاني مبثابة خامتة

  1973لقاء صافيتا صيف  -1
ــة،        ــة، وأســتاذ جامع ضــم هــذا اللقــاء عشــرين شخصــاً بــني طالــب وطالب

  .آب 8و 3وكاهن وراهبة، وقد عقد ما بني 
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  :انصب التفكري والصالة فيه على سؤالني رئيسيني مها
  من هو يسوع بالنسبة إلينا كشباب جامعي عربي؟. 1
حمبة كيف نستطيع، يف أسرة الرعية، أن جنسد من جديد، اليوم وغداً، . 2

  .يسوع لإلنسان يف جمتمعنا هذا العربي بالذات

ســاد هــذا اللقــاء جــو أســروي فريــد مــن املشــاركة اإلنســانية، والصـــفاء          
وقــد خرجنــا منــه بربنــامج متناســق يف جماالتــه . الروحــي، والتطلــع القــومي

الروحية والفكرية واالجتماعية، كنا على يقني من أنـه ميهـد لنـا وللكـثريين     
ن نعيش حمبة يسـوع لإلنسـان العربـي خدمـة وتضـحية، يف      من اجلامعيني، أ

  .نطاق العلم الذي نتلقاه، وذلك بدءاً من أسرتنا الصغرية بالذات
  :كان الربنامج كله يدور حول قطبني اثنني

  …االرتباط بالرب يسوع -
  …واالرتباط باألرض واإلنسان -

وقـد جـاء يف التقريـر    . وكنا على بيّنة كاملة من خطورتـه وصـعوبته أيضـاً   
  .18/8/1973حول هذا اللقاء بتاريخ 

. وقد ينطوي على كثري مـن الطمـوح  . من الواضح أن الربنامج واسع جداً"
ولكنا مقتنعون بأنه دون ما جيـب أن نقـدّم مـن خدمـة جملتمعنـا العربـي، يف       

وإن مصـدر هـذا االقتنـاع    . تارخيـه الطويـل  فرتة هي من أصعب ما عرف عرب 
  ".هو واقع هذا اجملتمع بالذات، ومقتضيات إمياننا بيسوع

لـــيس مـــا يـــدعو إىل تفصـــيل الربنـــامج، إذ إنـــا نرفـــق نســـخة منـــه هبـــذا  
ــه    ــد مــن االطــالع علي ــر، وال ب ــذا      . التقري ــذ ه ــأن تنفي ــام ب ــى وعــي ت ــا عل وكن

. سـرة الرعيـة دائـم وثابـت    أل" بيـت "الربنامج يتوقف إىل حد بعيد على وجـود  
وكنــا قــد تلقينــا الوعــد مــن الســلطة الكنســية، بــأن يكــون هــذا البيــت القبــو    
الكائن حتت كنيسة سيدة دمشق اجلديدة يف حي القصور، يف حني ختصـص  

  .غرفتان فيه إلقامة مرشد األسرة على حنو دائم

  ؟وملاذا؟ وما مل يتحقق؟ ما حتقق؟ فما الذي حصل هذا العام
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  ثالث حقائق -2
  .يف أسرة الرعية مسلّمات كثرية ترتسخ يوماً بعد يوم وسنة بعد سنة

إال أن هنــاك حقــائق أبرزهتــا تطــورات هــذا العــام، ال بــد لنــا مــن التوقــف   
  :عندها والتأمل فيها
  .صعوبة التوفيق بني تطلّع الشباب وجتسيده يف الواقع: احلقيقة األوىل

رعية، وال على أي حماولة جـادة  ليس هذا باألمر اجلديد، ال على أسرة ال
لبنــاء اجلديــد إال أن مــا ملســناه هــذا العــام مــن صــعوبة يف حتقيــق الربنــامج 

  .بكل مشوليته، يدعو يف ظاهر األمور للتخلي عن مثل هذا الطموح

فمن الواضح أننا على الصعيد الروحي والفكـري واالجتمـاعي، مل حنقـق    
األمور قد دفعت البعض إىل طرح بل إن نظرة سطحية إىل . إال النذر القليل

  .السؤال بكل جدية، حول جدوى أسرة الرعية
  …وإن هلذا السؤال ما يربّره يف جمتمع ال يسلّم إال مبا ميأل الدنيا ضجيجاً

  …نفتقر إىل بيت دائم كبري وجذاب… ففي أسرة الرعية
  …ونفتقر إىل العدد الوفري
  …ونفتقر إىل املال الكثري

  …الطنانة ونفتقر إىل الدعاية
  …ونفتقر حتى إىل سيارة

ولكن ما حتقق هذا العام، يف صـمت وصـرب، لـيس يف نظرنـا بالقليـل، بـل       
تعميـق  : هو ما أردناه دوماً هـدفاً أساسـياً أوحـد ألسـرتنا    . إنه لكثري، هو نعمة

  .وتعميق ارتباطنا باألرض… ارتباطنا بالرب
  .اهلامةنرتك للفقرتني التاليتني مهمة توضيح هذه الفكرة 

  .غربة أسرة الرعية يف الكنيسة :احلقيقة الثانية
  .بعض احلقائق تصدم، ولكن ال بد من مواجهتها بصدق

ــة الكنيســة يف دمشــق     ــة ابن ــة اجلامعيّ وهــي قامــت كعضــو يف   . أســرة الرعيّ
  .هذا أمر ال خيتلف فيه اثنان. جسد الكنيسة
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يدية، وأسـرة الرعيـة   إال أن العالقة بني الكنيسة يف بنيتها الطائفية والتقل
ــة     ــو مــن الغراب ــة، ال ختل ــة والتطلعي ــها الالطائفي ــاً   . يف بنيت ــدو أحيان ــد تب وق

  .وكأهنا وجه من وجوه الصراع بني القديم واجلديد
وإن لنـــا يف افتقـــار أســـرة الرعيـــة إىل بيـــت خـــاص هبـــا حتـــى اليـــوم، ويف   

ويف مواقـف  تقاعس الرئاسة الكنسية عن املسامهة املالية اجلدية يف نفقاهتا، 
بعضــهم منــها، ســواء علــى الصــعيد الكنســي العــام، أو علــى صــعيد طائفتــه     
ــن        ــية مـ ــة الكنسـ ــربني إىل الرئاسـ ــض املقـ ــف بعـ ــذلك يف مواقـ ــة، وكـ اخلاصـ

  .ما يربر لدينا هذا االعتقاد… العلمانيني

وقد يكون للرئاسة الكنسية أيضاً ما يـربّر لـديها مثـل هـذا االعتقـاد، قـد       
ــا حماو   ــهم فيهـ ــرى بعضـ ــة     يـ ــدود الطائفـ ــدى حـ ــة ال تتعـ ــة خاصـ ــة طائفيـ لـ

وقد يرى غريهم أهنا حماولة كنسية المتصاص هذه الفئة أو تلك … الواحدة
وقــد يــرى اجلميــع أهنــا بــدأت تشــكل ظــاهرة جديــدة  … مــن الشــباب املســيحي

علــى الصــعيد املســيحي العــام، لــيس مــن الســهل التغاضــي عنــها، وال بــأوىل     
  …حجة استيعاهبا

  …ونشعر يف أسرة الرعية بغربة متزايدة يف كنيسة دمشق هلذا كله شعرنا

وكنا نسعى دوماً إىل تبديد الشكوك أو األوهام الـيت حتـيط بنـا، باتصـاالت     
ــا مــا     . مســتمرة مــع الرئاســة الكنســية   ــن بأنن ولكــن احلقيقــة تقتضــينا أن نعل

  .وال مع الكنيسة العربية اليت نتطلع إليها كلنا… شعرنا يوماً بغربة مع يسوع

  أسرة الرعية ابنة تطلع عربي مسيحي أصيل :احلقيقة الثالثة
بـل  . الكل يعلم أن أسرة الرعية ليست مستوردة، ال يف بنيتها وال يف رؤيتها

هي نبتت من حماولة متواضعة جداً قام هبا مثانية مـن الطلبـة ينتمـون إىل    
إميـــاهنم بـــالرب وبـــاألرض، : حمافظـــات وطوائـــف متعـــددة، جيمعهـــم أمـــران 

  .لعهم إىل تسخري علمهم لبلدهم وأمتهم، بوحي من هذا اإلميانوتط

وإنه ملن الواضح ملتتبّعيها أهنا عملت منـذ اللحظـة األوىل علـى تعميـق هـذا      
: وقـد انتـهجت يف سـبيل ذلـك هنجـاً بسـيطاً وجـذرياً معـاً        . اإلميان لدى أفرادهـا 
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ــل    ــي، والتحــديق يف اإلجني ــع العرب ــت حما . التحــديق يف الواق ضــراهتا حتــى بات
وصلواهتا جديدة تفاجئ وتصـدم املسـامع، فينفـر منـها مـن ال يريـد إال كلمـات        
تـردّد مـا يقولـه هـو أو مــا يقـال مـن حولـه أو مــن ظـن فيهـا متلقـاً للســلطة أو           

  .ويقبل عليها من أخذ األمور بروية وبعد نظر" مزاودة عروبية
أعمــاق وقــد كــان مــن نتيجــة هــذا االجتــاه أن حقــق الوحــدة الكيانيــة يف     

فبات املسيح يتجلـى هلـم يف   . أفرادها بني إمياهنم املسيحي وانتمائهم القومي
. العربي اليومي، وباتت أمانتهم هلذا الواقـع مقيـاس أمانتـهم للمسـيح     الواقع

يشددون على اكتشاف معـامل هـذا الواقـع بكـل إجيابياتـه وسـلبياته، يشـددون        
ــة       ــم اليــوم وغــداً إىل وســيلة خدم للمســامهة يف حتريــر  علــى حتويــل علمه

اإلنسان العربي من جوانب التخلف يف هذا الواقع، ويشددون على االنغراس 
يف األرض العربية، خدمة وتضحية، كمـا يشـددون علـى ضـرورة العـودة إليهـا       

  .والبقاء فيها بعد التخصص خارج املنطقة العربية
  …كل هذا واقع نعيشه بعمق متزايد يف أسرة الرعية منذ سنوات

… ه مل يبلــغ يومــاً العمــق والــذروة اللــذين بلغهمــا إبــان حــرب تشــرينولكنــ
حيـــث تبـــدت أســـرة الرعيـــة خليـــة حيـــة يف جســـد األمـــة الكلـــي، تســـارع إىل  
املستشــفيات واملعامــل مــن كــل أطــراف العاصــمة وحييــون فيهــا صــالة عرفــت   
كيــف توفــق بــني احلــرب والقــداس يف خــط الفــداء، فباتــت مثــاالً حيتــذى يف  

  .املسيحية، يف سورية ولبنان ومصر بعض األوساط
ولقد كان من اشرتاك بعض أفراد األسـرة يف مـؤمترات دوليـة سـابقة، ويف     

والقــاهرة هــذا العــام، مــا رســخ لــديها اإلميــان بأصــالة  ) فرنســا(مــؤمتر تيــزة 
  .نشأهتا وسالمة خطها

  :رصيد هذا العام الروحي والثقايف واالجتماعي -3
إن افتقـار أسـرتنا هـذا العـام     : مطلع هذه الفقـرة مثة مالحظة أساسية تأتي يف 

ذلـك  . بالذات إىل بيت عرقل إىل حد بعيد تنفيذ برنامج كنا نرجو منه خرياً كـبرياً 
بأن جممل الربنامج وضع وفق خطة تعتمد بالدرجة األوىل على وجود بيـت دائـم   

  :ولذلك تقلص الربنامج إىل حده األدنى، فكان منه ما يلي. خاص باألسرة



  وغنية جديدة مالمح   _______________________________________  72

 :على الصعيد الروحي) 1(

مل نســتطع إقامــة القــداس اليــومي الــذي كــان الشــباب قــد طــالبوا بــه       -
  …بإحلاح

مل تشكل احللقـة الروحيـة الـيت كانـت سـتكلف بدراسـة اإلجنيـل وسـرية          -
  …القديسني

  …مل تشكل حلقة الرتمجة اليت ملس الشباب ضرورهتا -
ــان      - ــا ك ــة ومل تنشــر، كم ــوا يف  مل تنســخ احملاضــرات الروحي الشــباب رغب
  …ذلك

  :ما حتقق* 
  :على الصعيد العام -

إقامة القداس األسبوعي عرفت جتدداً جديراً باالهتمام، خصوصاً عن * 
طريق املشاركة اإلجنيلية اليت حلت حمل العظة، وعـن طريـق الطلبـات الـيت     

  …يرجتلها الشباب بدل الطلبات املعروفة واملألوفة
وكــــان . أيضــــاً هتيئــــة ومشــــاركة عميقــــةلقــــاء املــــيالد والفصــــح عرفــــا * 

  :موضوعهما

  األب فرانس اليسوعي: البشرى املسيحية واإلنسان اجلديد: امليالد
  .األستاذ أنطون املقدسي: القيامة واإلنسان اجلديد: الفصح

  :على الصعيد اخلاص -
إىل  -وعــددهم يف تزايــد   -أعظــم مــا يلفــت االنتبــاه حاجــة الــبعض      * 

مــن أحــدهم، فيقــام يف بســاطة كليــة ومشــاركة ال  قــداس خــاص يــأتي بــدعوة
  .تقيمان للوقت أي حساب

ــان حــرب تشــرين، واســتمرت       *  وكانــت هــذه الظــاهرة قــد بــرزت فجــأة إب
تتعمـــق وتتســـع، حتـــى أصـــبحت أحـــد أهـــم وأعمـــق عوامـــل جتديـــد احليـــاة  

  .الروحية واالجتماعية والقومية يف أسرتنا
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 :على الصعيد الثقايف) 2(

تنا نتخلى عن املشـروع الـذي كنـا بنينـا عليـه سلسـلة       حرب تشرين جعل -
احملاضرات، وتبنينا على الفور موضوعات أخرى ال تسلخنا كلياً عن املشـروع  

فألقيـت يف األسـرة احملاضـرات    . األول، وتأخذ معطيات تشرين بعـني االعتبـار  
  :التالية
  .لسيادة املطران الياس جنمة: املسيحية بني احلرب والسلم*   
  األستاذ أنطون املقدسي: تشرين والتعريب حرب*   
  .األستاذ أديب اللجمي: احلضارة احلديثة واإلنسان العربي*   

ــاملي    *  ــوازن الع ــة تشــرين يف الت ــه معرك ــذي أحدثت ــدل ال األســتاذ : التب
  .غسان الرفاعي

احللقات الـثالث الـيت كانـت مقـررة، مل يسـتمر منـها إىل آخـر العـام إال          -
موضوع هجرة األدمغة والعـامل الثالـث، وقـد قـدم     حلقة واحدة، عاجلت 
  .، ملخصاً وافياً عنها يف آخر العام"موجّهها"األستاذ سهيل شباط 

ومت شـراء مـا ال يقـل عـن مئـة      . بُذل جمهود خاص بالنسـبة إىل املكتبـة   -
ومخسني كتاباً، كما مت االشرتاك يف عدد من اجملالت العربيـة السـورية   

  .والفلسطينية واإلفرنسية

  :على الصعيد االجتماعي) 3(

من يقرأ الفقرة اخلاصـة باحليـاة االجتماعيـة يف تقريـر صـافيتا، جيـد        -
مــن وجــود البيــت أوالً، إىل : علــى الفــور اســتحالة حتقيــق كــل بنودهــا تقريبــاً

وضـــعه حتـــت تصـــرف الطـــالب ثانيـــاً، إىل حتويلـــه إىل ملتقـــى يعـــيش فيـــه  
منون وكما تقتضي منهم ظـروفهم  الطالب حياة أخوة وخدمة وترفيه، كما يت

وإذا كانــت األســرة املؤلفــة مــن أب وأم وأخــوة قالئــل، يضــمهم  … اجلامعيــة اخل
بيت واحد، تفتقر أكثر فأكثر كما يالحظ إىل مثل هذا الرتابـط، فمـا قولنـا    
ــات، وال يســتطيع       ــواع التفــاوت واالختالف ــهم شــتى أن ــات بين يف طــالب وطالب

   فقط يف األسبوع؟سقف واحد أن يضمهم إال لساعتني
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ومع ذلك فما من شك أن األسرة اسـتطاعت أن تتحـدى إىل حـد بعيـد      -
كل هذه العقبات، وعاشـت مـن األلفـة األسـروية بـني أفرادهـا، مـا بـات يلفـت          
أنظــار الــبعض إليهــا، ال ســيما وأن الغربــة الــيت حتــيط بالطالــب، وخصوصــاً  

ة والتـآلف، مهمــا  الطالـب غــري الدمشـقي، تزيــده حتسسـاً بكــل مظـاهر احملبــ    
وقد جتلت هـذه األلفـة بالزيـارات الـيت يقـوم هبـا أفـراد        . كانت بسيطة وعادية

وبانفتــاحهم علــى … األســرة يف مــا بينــهم، ملناســبة، وخصوصــاً لغــري مناســبة  
مشــاكلهم اخلاصــة، حتــى املاديــة منــها، وباملســامهة حتــى ماديــاً يف حلــها، يف  

  …تكتم تام، وأحياناً على حساهبم اخلاص

مثة أسباب كثرية ساعدت األسرة على حتقيق هذا األمـر، وقـد كـان مـن      -
أمهها، إن مل نقل أمهها، وضع راهبات التجارة بيتـهم حتـت تصـرفنا تقريبـاً،     

  .وكأنه بيتنا

ومن مظـاهر هـذه احليـاة االجتماعيـة، ارتبـاط األسـرة بأسـرة البلـد يف          -
ال يف املصـنع، وقـد   العمـل مـع العمـ   : حماوالت مجاعية وفردية حمددة، منـها 

ومنـها  . حدث ذلك مرتني بعد حرب تشرين، بينما كان حيـدث كـل يـوم إباهنـا    
ــاً الســـعي إىل تـــأمني غـــرف للطـــالب، أو مالحقـــة بعـــض املعـــامالت يف    أيضـ

  .اجلامعة وخارجها
وقد سامهت بعض الرحالت، ال سيما رحلة األيام الثالثـة إىل الطبقـة،    -

 .يف تعميق هذه األلفة واملودة

  :رصيد هذا العام الروحي والثقايف واالجتماعي -4
ــبة اجملمـــع     ــا مبناسـ ــا يف فرنسـ ــام، أوهلمـ ــذا العـ ــاءين هـ ــرة للقـ دعيـــت األسـ
العــــاملي للشــــباب يف تيــــزة، وقــــد اشــــرتك فيــــه مــــا ال يقــــل عــــن مخســــة         

وثانيهمـــا يف القـــاهرة، اشـــرتك … وثالثـــني ألـــف شـــاب مـــن كـــل أحنـــاء العـــامل 
  .فيه مخسة وستون طالباً

قاء تيزة دعوا أسرة الرعية على حساهبم، ولكنهم أخلّوا بالـدعوة  منظمو ل
األمـر الـذي كلـف األسـرة مبلغـاً ال      . وبالوعد بعد وصول املندوبني إىل فرنسـا 
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حســبنا أننــا ســامهنا يف شــرح . يســتهان بــه، كمــا هــو مــبني يف الفقــرة التاليــة
وأن  قضــية صــراعنا مــع إســرائيل أمــام ألــوف مــن الشــباب األجانــب، ال ســيما

وكـان منـدوبانا قـد زُوِّدا    . عدد الطالب العـرب هنـاك مـا كـان ليتجـاوز العشـرة      
  .بشتى املنشورات واألفالم عن سورية وقضية فلسطني

أما لقـاء القـاهرة فقـد كـان كلـه علـى نفقـة منظميـه، وهـم إداريـو مكتـب            
وقد دار حول دور الطالب العربـي  . احتاد الطلبة املسيحيني يف الشرق العربي

  .سيحي يف معركة التنمية والتحريرامل

وقد قدم يف بيت األسـرة احلـايل حـديثان حـول لقـاء تيـزة أوالً، ثـم حـول         
  .لقاء القاهرة

  :رصيد األسرة املايل -5

  :مثة مالحظات أربع

ــهي        .1 ــام املاضــي، وتنت ــهى الع ــدأ حيــث انت حســابات هــذا الرصــيد تب
 25/10/1974بتاريخ اليوم 

مـذهل يف مسـامهة الطـالب هـذا العـام،      يالحظ على الفور ارتفـاع   .2
 وهذا مؤشر وعي كبري

مسامهة السلطة الكنسية ازدادت قليالً، ولكنها نسبياً دون مسامهة  .3
 .العام املاضي

املساعدات السرية اليت أعطيت للطالب والطالبات تفـوق كـثرياً مـا     .4
ذلك بأن انفتاح األسـرة علـى الواقـع املـادي     . أعطي يف العام املاضي

: نـذكر منـها مـثلني   . ، كشف أمامها أوضاعاً تكـاد ال تصـدق  للطالب
طالبة عاشت العام بكامله مبعدل إنفاق يومي ال يتجاوز اللريتني، 

وطالـب قضـى العـام مبعـدل إنفـاق      . مبا يف ذلك طعامها وتنقالهتـا 
 !!!يومي ال يتجاوز اللرية الواحدة
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  :تفصيل الرصيد* 
  الوارد) 1  

  160.50  من العام املاضي. 1
  1932.20  )وأصروا مجيعاً على كتم أمسائهم(مسامهة الطالب . 2
  :خارج سورية. 3

  110.00  )القاهرة(السيدة ماري كحيل  -   
  2000.00  عربي مسيحي سوري -   
  2487.25  عربي مسيحي سوري -   
  310.00  عربي مسيحي سوري -   
  1533.00  عربي مسيحي سوري -   

       325.00  وبعده 1973صينية األحد قبل تشرين . 4
  20137.95  اجملموع         

  الصادر) 1  
  687.20  …ورق، حرير، نسخ، مصنفات اخل: مطبوعات. 1
  كتب، جمالت، أسطوانات،: مكتبة كتبية وموسيقية. 2

  615.25  …أشرطة تسجيل، بيك آب اخل     
  لوكس، صحون، مالعق، كؤوس،": البيت"جتهيز . 3
  طاوالت فورمايكا، نيون، هاتف، مكانس، مفاتيح،  

  843.75  …دهان، فرشاة، اخل    
  6845.00  مساعدات سرية للطالب والطالبات. 4
  :لقاءات. 5

  165.70  األسرة وبيت الراهبات يف حي التجارة" بيت"يف  -   
  977.25  1973يف صافيتا صيف  -   
  2500.00  1974يف صافيتا صيف  -   
  1772.00  1974أيلول ) فرنسا(يف تيزة  -   
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  :أجر رمزي ألحد املرشدين والراهبة. 6
  600.00  األب يوسف بربي -   
  600.00  األخت ماري ترييز بسيليس -   

  424.00  تنقالت. 7
  417.00  هدايا للمحاضرين وأصدقاء األسرة. 8

  16447.15  اجملموع   
  الباقي يف الصندوق 

  20137.95  جمموع الوارد. 1    
  16447.15  جمموع الصادر. 2    
  3690.80  الباقي. 3    

  .1974آب  18-11لقاء صافيتا الثاني : خامتة -6
نشري إشارة عابرة إىل هذا اللقاء الذي سنخصه بتقرير كامل يـبني خـط   

إمنا ما نود اإلشارة إليه هو احملاولة القائمـة حاليـاً بـني    . األسرة للعام القادم
الكهنة لتوسيع نطاق األسـرة ضـمن الرؤيـة الـيت انفـردت هبـا، حبثـاً        عدد من 

  .عن التزام أعمق وأوسع لشبابنا اجلامعي بقضايا بلده وأمته

ــة جــاءت نتيجــة لقــاء صــافيتا، ونتيجــة حبــث حــول الطــرق        هــذه احملاول
  .الكفيلة بتطبيق الربنامج الذي اتفق عليه فيه

ب والطالبــات، يف لقــاءات وهــي تقــوم بالتعــاون التــام مــع عــدد مــن الطــال  
دورية نبدؤها دوماً مبشاركة إجنيلية، نتخطى فيها مـا يفصـلنا لنلتقـي عنـد     
ما جيمعنا، يف جـو تسـوده الصـراحة واحملبـة، تعمقهمـا فينـا صـالة مشـرتكة         

  .جتمعنا حول ذبيحة الصليب والقيامة

  25/10/1974دمشق يف 

  » األب يوسف بربي        األب الياس زحالوي
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  حملات جديدة بارزة

  

  

  

  
  .هذا الفصل يضم وثيقتني

  "جمد اهلل هو اإلنسان احلي"بعنوان  األوىل
  تقرير أسرة الرعية اجلامعية عن لقائها السنوي يف صافيتا

  20/7/1975إىل  23/7من 

  تقرير أسرة الرعية اجلامعية السنوي"بعنوان  الثانية
1974-1975  

  .حبرفيتهماسأوردمها الواحدة تلو األخرى 
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  "جمد اهلل هو اإلنسان احلي"

  تقرير أسرة الرعيّة اجلامعيّة عن لقائها السنوي
  1975منه  30متوز إىل  23يف صافيتا من 

  
  :لقاء صافيتا واملوضوعات املطروحة -1

فهـــو صـــلة بـــني عـــامني . للقـــاء صـــافيتا مكانـــة خاصـــة يف حيـــاة األســـرة 
ترتجم إىل خمطط عام يوحـد   فخربة عام مضى تتحول إىل آمال،. متتاليني

ومن ثم فهـو لقـاء ال يقتصـر علـى التقيـيم والتخطـيط،       . نشاطاتنا املختلفة
بــل يشــكل مدرســة معايشــة يوميــة، بــني أفــراد يســعون إلنشــاء عالقــة حمبــة  
وخدمــة يف مــا يبنــهم، تعمــق ارتباطهــا باإلنســان واألرض، وتســتمد طاقــة        

  .متاسكها وترابطها من الرب يسوع

ــع، نســـعى    وإذ نســـلط ا ــرة ويف اجملتمـ ــا يف األسـ ــوار علـــى واقـــع حياتنـ ألنـ
لــتلمس مالمــح الرؤيــة، لنســهم يف بنــاء إنســان عربــي جديــد، يتخــذ مــن          

  .اإلميان بيسوع حمركاً يدفعه ويدفعنا لنحقق وجودنا كعرب مسيحيني

  :وقد مت ذلك بطرح جمموعة من التساؤالت تناولت األمور التالية

  من حنن كشباب جامعي؟) 1
  ما هي أسرة الرعية بالنسبة إلينا؟ )2
مــاذا عــن املســيح بالنســبة إىل املفكــرين العــرب املســيحيني يف الســابق،   ) 3

  وماذا يعين لنا اليوم؟
  :ما هو هنجنا يف بناء إنسان جديد) 4

  .متحرر من الفردية، واالزدواجية، واالتكالية، والتزعم -    
  .واملبادرة، وحب اخلدمةمتسلح بالروح اجلماعية، واملسؤولية،  -    

وقــد عاجلنــا هــذه األمــور يف سلســلة مــن األحاديــث واملطارحــات، خلصــنا  
  :منها إىل ما يلي
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 :يف نطاق الشباب  )1(

هذا : مثة مالمح كثرية جليلنا، نشري إىل بعضها مما شدد عليه الشباب
جيــل طمــوح، … اجليــل، جيــل رافــض، لكنــه خــائف، وخــائف ألنــه خائــب  

وليـد تربيـة جنحـت    … إىل التجديـد، لكنـه مسـتهرت   متطلع … لكنه مكبل
تعـوّد النظـر    …به حنو االتكالية، لكنه حياول أن جيد لـه دوراً ومسـؤولية  

  …إىل اإلنسان كإىل شيء، ألن لديه اإلحساس بأنه يعامل كشيء
ومـن هنـا نزعتـه إىل    … من هنا كانت أزمة العالقة مـع ذاتـه ومـع اآلخـر    

يف الوقــت الــذي يضــع فيــه أمــام     … والتــزعمالفرديــة، وإىل االزدواجيــة  
نفسه خماوف ال وجـود هلـا، ويضـعف أمـام عيوبـه، فيحـاول إخفاءهـا أو        

وملــا كــان يصــعب عليــه … التســتّر عليهــا، فيُســقط تصــوّره علــى اآلخــرين
ــة، تأخــذ        ــالعيش يف ازدواجي ــى نفســه ب ــه، حيكــم عل ــي عــن فرديت التخل

  …وتُؤخذ بالظاهر، على حساب اجلوهر
فهـو إذ يقلّـد الغـرب ويتطلـع     : ضاً كانـت أزمـة عالقتـه بأرضـه    من هنا أي

وملا كانت األمور ال تسـري  … إليه، يسعى صادقاً إىل إجياد دور له يف بلده
وفــق هــواه، وال تقــع حتــت مــدى بصــره، جنــده يتحــرك بانــدفاع ســريع،   

يطالـــب بـــالتغيري دون أن يكلّـــف نفســـه عنـــاء املبـــادرة … وبــنَفَس قصـــري 
 …التغيريلتحقيق بعض هذا 

 :يف نطاق التجسد  )2(

نــرى أن التجســد هــو تأصــل اإلنســان تأصــالً تامــاً، يف موقــع حمــدد، مــن  
أجــل جمتمــع يتحقــق فيــه جمــد اهلل يف إنســان يعــيش هــذا اجملــد عدالــة 
. وحرية وكرامة ضمن أسرته القوميـة أوالً، وأسـرة اإلنسـانية مجعـاء ثانيـاً     

بركيـزتني أساسـيتني، مهـا     لذا نرى أنه ال بد إلنساننا هذا من أن يتسـلح 
  .العلم واحملبة، تتجليان، على صعيد املمارسة العملية، يف البناء واخلدمة

وحنن نرى أن هذا البناء ال يكون خدمة، إال على أساس مـن التضـحية   
بالذات من أجل اجلماعة، يف عملية فداء يومية، قد تكلف اإلنسان مـن  

  .البذل أكثر مما يكلفه أي بذل آخر
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ننــا نــرى أخــرياً أن موقــع هــذا البنــاء وهــذه اخلدمــة، هــو األرض    كمــا أ
ــوم، كمــا مل تعشــه يف أي وقــت مضــى،        ــة، الــيت تعــيش الفــداء الي العربي

  .مواجهة مع ذاهتا ومع الصهيونية، باهظة الثمن، ومصريية
وبذا نفهم التجسد اليوم جتسيداً إلنسان عربي مسيحي جديـد، يسـهم   

م علـى أرضـه حضـارة شـاملة وعميقـة،      يف خلق إنسان عربي جديد، يقي
 .قومياً وإنسانياً

 :ويف نطاق الكنيسة  )3(

تسـعى أسـرة الرعيــة منـذ أُنشــئت، ألن تكـون الصــورة املسـبقة والصــغرية      
للكنيسة العربية، القادرة على حتقيق جتسـيد واحـد ومتناسـق للمسـيح     

  .يف الواقع العربي
ــع إىل     ــة، وتتطل ــذ أنشــئت، كــل روح طائفي  جتــاوز البنــى  فهــي تتجــاوز، من

الطائفية كلها، مؤكـدة علـى وحـدة اإلميـان بـالرب، وعلـى حتميـة االلتقـاء         
فيه، عرب كنيسة واحدة، تتخذ من تراث املاضي الروحي والفكري، منطلقاً 

  .للتقارب واالحتاد والعمل املشرتك، ال مواقع للتجمّد والتباعد والتناحر

بعــض املفكــرين العــرب  وإن أســرة الرعيــة لتلتقــي هنــا التقــاء تامــاً مــع  
املسيحيني، الذين عاشوا هذا التطلع، ودعوا إليـه، وأرادوه كنيسـة عربيـة    
منغرســة يف أرض عربيــة، ال تعــيش الفــداء تشــبثاً كنســياً باملاضــي، بــل    

 .حتديقاً إنسانياً وقومياً بالواقع، وتطلعاً إىل املستقبل العربي املشرتك

 :ويف نطاق األسرة بالذات  )4(

  …تربير لوجود أسرة الرعية، وكل إصرار على استمرارهاومن هنا كل 
ومـــن هنـــا أيضـــاً أننـــا نعتربهـــا حماولـــة لـــيس إال، تعـــرتف بأخطائهـــا،  

  .وترحب بكل إسهام فردي ومجاعي، ينسجم مع رؤياها تلك وسعيها
  :وإننا لنؤكد على الروح والنهج اجلماعيني، عرب كلمات ثالث هي

  ،الصالة، أساساً لعالقتنا باهلل -
  الصداقة، أساساً لعالقتنا يف ما بيننا، -
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  …والصدق، أساساً ملواجهة اإلنسان لنفسه -

ومن هذا املنظور بالذات، تبني لنا أن أسرة الرعية قد أدت مسامهة، وإن 
متواضعة، حبضورها احلي والفعال، يف صـمت وتكـتّم، يف تغـيري مالمـح     

بعــض الــذين  وقــد تبــدى ذلــك يف شخصــية   . اإلنســان العربــي املســيحي 
عايشوها وتفاعلوا معها، إذ عمّقت فيهم تأصّـلهم يف املسـيح يسـوع، ويف    

وهذا يصدق يف الطالب املقيمني داخـل الـوطن العربـي،    . األرض العربية
  .واملوجودين خارجه بقصد التخصص سواء بسواء

  :حماولة رسم برنامج شامل جيسد بعض تطلعاتنا -2
وهكـذا شـئنا البيـت بيـت أسـرتنا،      . لـها وهو ملتقى حياهتـا ك . لكل أسرة بيت

فكـان لنـا، العـام املاضـي، جتربـة يف      . بعد أن ظللنا مدة ست سنوات دون بيـت 
نطاق بيتنا اجلديد، نريد أن تكون أساساً لتجربة جديدة، تقوم علـى اعتبـار   
البيت ملتقى صالة وتفكري وخدمة، يف نطاق مجاعي، وليس فسحة للتسـكع  

  .وهدر الوقت

  :على النقاط التالية وقد اتفقنا
 :بشأن الدوام فيه -

يداوم فيه يومياً، صباحاً ومساءً أحـد املرشـدين أو املرشـدات علـى أن      - 
ــه للصــالة      يكــون الــدوام الصــباحي مكرســاً للمرشــدين، يتفرغــون في

ويف هـذا خدمـة   . فال يقصدهم إال من كان مضـطراً . والتأمل والكتابة
  .للمرشدين وألفراد األسرة أنفسهم

 .يداوم فيه بعد الظهر ومساء بعض أفراد األسرة بالتناوب -

 :بشأن الرتدد إليه -

  …صالة، اجتماع، عمل: باختصار، يقصد البيت ألسباب هادفة -
ــراد         - ــى مــدهتا وعــددها مــع أف ــة، يتفــق عل حتــدد فــرتة دردشــة ثابت

 .األسرة يف لقاء الحق
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 :بشأن اخلدمة فيه -

  كل فرد يف أسرة خادم للجميع -
  يء يف األسرة يف خدمة اجلميعوكل ش -
شــــريطة أن يســــاهم اجلميــــع يف الرتتيــــب والنظافــــة واخلدمــــة       -

 .والنفقات، دفعاً لروح االتكالية واالستغالل الرخيصني

   :بشأن املبيت فيه -

درجنـــا علـــى استضـــافة الطـــالب الشـــبان لليلـــة أو ليلـــتني، يف ظـــروف  - 
ــادة، بينمــا تستضــيف       ــة، وســوف نبقــي علــى هــذه الع ــات دار طارئ راهب

السالم الطالبات لليلة أو لفرتة ما، يف ظروف طارئـة أيضـاً، كمـا فعلـن     
  .منذ سنتني إىل اليوم، بناء على مبادرة منهن للتعاون مع األسرة

 .لذا حيافظ بدقة على وظيفة الغرف يف بيت األسرة -

أما مظاهر حياة األسرة األخرى، فقد حدّدت على النحو التايل، ونوردهـا  
 :زبإجيا

  .الصالة: احلياة الروحية) 1
وقد تعلمناها إصـغاء مشـرتكاً لكلمـة    . الصالة باتت حمور حياتنا يف األسرة

  .الرب يف إجنيله، واشرتاكاً مجاعياً يف هذه الكلمة حول جسد الرب ودمه

ــن       ــثري مـ ــا للكـ ــهّل ختطّينـ ــا، وتسـ ــرك التزامنـ ــة حتـ ــا طاقـ ــد خربناهـ ولقـ
فسية والثقافية والطائفية، يف تطلعنـا  الفروقات الشخصية واالجتماعية والن

  .املشرتك حنو الكنيسة العربية الواحدة، واألرض العربية الواحدة

  :لذا رأينا

  :على صعيد األسرة بالذات -
التأكيــد علــى القــداس األســبوعي يــوم اجلمعــة، مــع بــذل حماولــة      -

إلدخــــال الرتنــــيم عليــــه، وتوزيــــع صــــفحة أســــبوعية نكشــــف فيــــه 
  .ةمشاركاتنا اإلجنيلي
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  .االحتفاظ بقداس الثالثاء املسائي ملن يرغب كالعادة -
قـداس، وتنـاول عشـاء مـع أحـد      : إحداث لقـاء نصـف شـهري قوامـه     -

  .املثقفني أو أحد أصدقاء األسرة، وذلك مساء اخلميس
اإلكثار من اللقاءات الروحية خارج دمشق، يف صـيدنايا أو املعـرة أو    -

  .معلوال
  :وعلى صعيد كنيسة دمشق -

الرتحيــب بــاقرتاح إلحيــاء قــداس رعيــة القصــور الــيت حتتضــننا،         -
  .مرتني يف الشهر

اإلعـــداد لـــه بصـــورة جديـــة ومســـتمرة، ففيـــه، يف اعتقادنـــا، اخلـــري  -
  .العميم ألسرتنا ولكنيسة دمشق

  )…الفصح وامليالد ورأس السنة اخل: (وعلى صعيد املناسبات الكربى -
  .الطلبة أنفسهماإلعداد هلا بأكرب مسامهة ممكنة يف  -
  .اإلسهام مع كنيسة دمشق يف سبيل إحيائها -

  .الفكر: الثقافيةاحلياة ) 2
وقد اتضح لنا . نؤمن بأن للفكر اإلسهام األكرب يف بناء اإلنسان واألمم   

فهـو يـدور   . أن اخلط الفكري الذي قامت عليه أسـرتنا، جـاد ومسـتقبلي معـاً    
وواقعنــا هــو . املســيح والواقــع: احــول قطــبني اثــنني نعتربمهــا ركيزتــي حياتنــ 
  .واقعنا العربي أوالً، ومن ثم الواقع اإلنساني

وكان لنا يف ذلك سعي فكري، رأينا أن نعمم فائدته من جهة، ونواصل    
  .تعميقه من جهة ثانية، ونوسع حدوده من جهة ثالثة

  :فعلى صعيد الفائدة، قررنا -
 بيــت األســرة، يف  اإلســراع يف نشــر أهــم احملاضــرات الــيت ألقيــت يف    -

  .كتاب مستقل
، الـذي بـدأنا ترمجتـه    "شارع احلرية"اإلسراع أيضاً يف ترمجة كتاب  -

  .مجاعياً
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العمــل علــى مجــع مقــاالت وأحبــاث األســتاذ أنطــون مقدســي، ألهنــا  -
  .تشكل، يف نظرنا، رصيداً قومياً ومسيحياً فذاً

فهـوم  وعلى صعيد تعميق هذا السعي الفكـري، رأينـا أن نركـز علـى م     -
اإلنســان اجلديــد وتطلعاتــه، وفــق خــط فكــري، يشــتمل حتــت شــعار     

  :، على احملاضرات التالية"حنن واجليل اجلديد"
  العقل العربي أمام التحدي احلضاري -
  العالئق اإلنسانية يف اجملتمع العربي -
  "عنف احملبة"لقاء امليالد حتت عنوان  -
  اإلنسان العربي اجلديد بني احلرية والتحرر -
  اإلنسان والعنف الثوري -
القيامـة ومعوقـات الوحـدة املسـيحية يف     : "لقاء الفصح حتت عنـوان  -

  "العامل العربي

  :وعلى صعيد توسيع حدود ثقافتنا، اتفقنا على ما يلي -
تشــجيع املطالعــة الشخصــية، علــى أن تكــون موجهــة إىل حــد مــا،      -

كتـب جديـدة،   مسيحياً، وعربياً وإنسانياً، األمر الذي يفرتض اقتناء 
  .وتنظيم املطالعة بصورة أجنع

االســـتمرار يف دمـــج فرقـــة املســـرح باألســـرة، إذ هـــي ترفـــد األســـرة   -
  .بأسلوب جديد وفسحة واسعة، نطرح هبما الفكر الذي نعيش

االســــتمرار يف الــــدورات اللغويــــة وتنشــــيطها بالوســــائل الســــمعية  -
  .والبصرية إن أمكن

ريـــق أمســـيات قصصـــية أو تشـــجيع مواهـــب أفـــراد األســـرة، عـــن ط  -
  .ثقافية أو فنية، حييوهنا بأنفسهم

تشجيع اللقاء بني األسرة والعديد من األساتذة اجلامعيني من جهة،  - 
  .والنشاط الثقايف يف اجلامعة ومدينة دمشق من جهة ثانية
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املبــادرة إىل إطــالع األهــل واملســؤولني الكنســيني علــى نشــاطاتنا،        -
  .منا انقطاعوموافاهتم مبا سوف ننشر دو

  :إحداث ثالث حلقات حبث تتناول -
اإلجنيل، من خالل سهرات إجنيلية تقام يف بيوت الطالب ومـع  *   

  .األهل إن أمكن
  .احلضور املسيحي يف التاريخ العربي*   
  .األدب والفن واملسرح*   

  .اخلدمة: احلياة االجتماعية) 3
وإننـا، إذ  . الروحيـة والثقافيـة  احلياة االجتماعية لألفراد انعكـاس حليـاهتم   

تلمسنا بعض الثغرات يف حياتنا االجتماعية السابقة، وددنا لو تكون حياتنـا  
الشخصـية  : هذا العـام، منصـبّة علـى مكافحـة الغربـة علـى اخـتالف أشـكاهلا        

  .والعائلية واالجتماعية والقومية والكنسية
بعضـنا بعضـاً،   ولذا رأينا أن نسعى جلعل البيت ملتقى أخوة، نشارك فيه 

  …مهومنا وأفراحنا وأحزاننا وتطلعاتنا
والبيت يُفتح يف أوقـات حمـددة   … فاللقاء بأحد املرشدين متاح يف أي حلظة

  .ولغايات مقصودة، واخلدمة فيه من نصيب اجلميع، ولصاحل اجلميع

واألسرة تضـع أفرادهـا وإمكانياتـه يف خدمـة اجلميـع، أيـاً كـانوا ومـن أنـى          
: فثمـة مسـاعدات كـثرية حيتـاج إليهـا الطلبـة أو يقـدموهنا       . واجاؤوا، وأنى كان

منــها (ماديــة كانــت أم معنويــة أم دراســية، صــحية كانــت أم منزليــة أم عائليــة 
  )…البحث عن غرفة مثالً، أو تعقيب معاملة اخل

كما أننا اتفقنا من أجل االستمرار يف خلق جو أسـروي يفتقـده الطالـب،    
  .أهلهوال سيما ذاك البعيد عن 

علــى وضــع لوحــة إعالنــات يف البيــت تســجل عليهــا كــل املناســبات       -
واملؤملــة مــن   -املفرحــة مــن مولــد وزواج، وجنــاح وختــرج أو ســفر      (

  )…إىل عمل أو غرفة اخل(، واحلاجات )مرض أو وفاة أو حادث



  بارزة جديدة لمحات   _______________________________________  88

على تنظيم زيارات لألهل واجلـريان والطـالب، واألسـاتذة والرؤسـاء      -
  .فق جدول خمططالروحيني واألصدقاء، و

  .على تنظيم لقاء شهري حيتفل فيه بأفراح األسرة خالل الشهر -
  .على االهتمام باستقبال ووداع األخوة املسافرين -
على تنظيم املراسلة بني أفراد األسرة وأصـدقائها املوجـودين خـارج     -

القطــر، مــن بــاب املــودة أوالً، ثــم مــن بــاب الســعي إىل اإلكثــار مــن     
  .نعالقاهتم بالوط

على تنظيم رحالت ليـوم أو يـومني، مـن حـني آلخـر، بقصـد تنميـة         -
العالقــات األســروية يف مــا بيننــا، واالطــالع علــى املعــامل احلضــارية   

  .القدمية واجلديدة، يف القطر

  :االلتزام ما بني القول والعمل -3
وتبقــى احليــاة، داخــل األســرة أو خارجهــا، رهنــاً بالتزامنــا، أي بــردم اهلــوة  

  .ة القائمة بني ما نقول وما نفعل حقاًالكبري
وما نرجوه هو أن يكون هذا االلتزام واقعياً وشامالً يف آن، أي أن يبدأ بأقرب 

  .الناس إلينا، خدمة ومشاركة، وينتهي بالقضايا العاملية اطالعاً وتتبعاً
وإننــا لنصــر علــى أن يكــون هــذا االلتــزام، التزامــاً شخصــياً، ال يتخــذ مــن 

  .مهرباً، وال غطاء لغوغائية، شخصية أو مجاعية أسرة الرعية
كما أننا نطالب أفراد األسرة بأن حيققوا التزامهم، مـن خـالل املؤسسـات    

  .القائمة يف اجلامعة والبلد والكنيسة
  أسرة الرعية اجلامعية

  1975تشرين األول  21دمشق يف 
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  تقرير أسرة الرعيّة اجلامعيّة السنوي
1974  - 1975  

  
ــر يشــمل الفــرتة الواقعــة مــا بــني       5، و1974تشــرين األول  25هــذا التقري

وهـو يـأتي، هـذا العـام، بعـد تقريـر لقـاء صـافيتا السـنوي،          . 75تشرين الثاني 
  .الذي حتدد فيه خطة العام

  ، بصورة عامة؟1975-1974ماذا عن العام  -أوالً
ئق الـثالث  ، أشرنا إىل ما أمسيناه باحلقـا 1974-1973يف مطلع تقرير عام 

  :اليت برزت من خالل عملنا، واليت عرفناها على النحو التايل
  .صعوبة التوفيق بني تطلع الشباب وجتسيده يف الواقع -
  .غربة أسرة الرعية اجلامعية يف كنيسة دمشق -
  .أسرة الرعية اجلامعية ابنة تطلع عربي مسيحي أصيل -

ــا توضـــيح بعـــض النقـــاط    ــاً علينـ ــاً لزامـ ــوم أيضـ ــذه  نـــرى اليـ املتعلقـــة هبـ
احلقــائق، ففيهــا بيــان عــام حلالــة األســرة كمــا عشــناها خــالل الفــرتة الــيت      

  .يتناوهلا التقرير

  :على صعيد الصعوبة يف التوفيق بني تطلع الشباب وجتسيده يف الواقع) 1
يبقى تطلـع الشـباب هـو هـو تطلـع احليـاة نفسـها، بكـل عنفواهنـا           -1

  .واندفاعها وسذاجتها
بفرتات مـن الصـعود واهلبـوط، تقتضـي ممـن يتعامـل       لذا هو مير  -2

معهم صرباً كثرياً ونفساً طويالً، ينبعان من إميان هبم عظيم، ألنـه  
  .إميان باحلياة نفسها

ويبقى العمل بالتايل مـع الشـباب ال يعـرف الركـود أوالً، ويـتلمس       -3
الدرب ثانياً، بإحلاح وتأرجح، حتى ترتسخ األقدام يف بعـض املواقـع   

تأصـله   وأثنـاء  خـالل مة، ويتأصل اإلنسان يف ذاته ووجـوده، مـن   اهلا
  .يف هذه املواقع بالذات
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ــها الشــباب يف لقــاء صــافيتا عــام       -4 ومــن املواقــع الرئيســية الــيت تبيّن
الغربـة مـن   : ، وقرر مواجهتها، بل والوقوف فوقها، موقـع الغربـة  1974

  .ذاته، من جمتمعه، من ربه
  :وكان أن ترجم هذا القرار -5

يف سلسـلة مـن   : على صعيد املواجهة الروحية، وهي األساس واملنبع -
  .لقاءات دورية تعمق تأصّله الشخصي واجلماعي يف الرب

يف جمموعــــة مــــن احملاضــــرات  : علــــى صــــعيد املواجهــــة الفكريــــة  -
واحللقات، أراد هلا أن تتصدى لعدد من املشكالت القائمة يف العامل 

  …مرد، التجدد، اجلنس، الفداءالت: عامة، والوطن العربي خاصة
يف عالقــة مزدوجــة مــع ذاتــه ومــع : وعلــى صــعيد املواجهــة احلياتيــة -

جمتمعه، أرادها جديدة، وقد هيّأ لـه تـوفّر بيـت لألسـرة هـذا العـام،       
فرصة ساعدته إىل حد بعيـد، علـى جتـاوز هـذه الغربـة، حتـى جـاء        

يــاة يــوم بــات حيــس فيــه وكأنــه مهــدد بغربــة جديــدة، تغريــه هبــا احل
داخل أسرة الرعية، اليت أرادهـا يف األصـل منطلقـاً النـدماج أفضـل      

وقــد كــان هلــذا األســاس أمهيــة كــربى يف توجيــه لقــاء  … يف اجملتمــع
  .1976-1975، ورسم برنامج العام احلايل أيضاً 1975صافيتا لعام 

  :على صعيد غربة أسرة الرعية يف كنيسة دمشق) 2
التــاريخ تتصــل جبــذور املســيحية  كنيســة دمشــق أمنــا، وجــذورها يف -1

  .األوىل، متاماً ككنيسة القدس بالذات
لكــن كنيســة دمشــق، علــى إمياهنــا بــالرب يســوع الواحــد، متعــددة         -2

املؤسســــات والرئاســــات والعقليــــات، ووريثــــة تــــاريخ وتعــــدد اجلــــروح  
  …واحلساسيات

لــذا يســـتبد هبـــا، يف نظرنـــا، عـــامالن أساســـيان، نـــرى مـــن واجبنـــا   -3
  :إليهمااإلشارة 

          العامل األول هـو انكمـاش كـل طائفـة فيهـا علـى نفسـها، يف احلالـة
الطبيعية أوالً، وحتسّبها القلق ثانياً من كل مبادرة تأتيها من خـارج  
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وهــذا ينطبــق علــى املســؤولني الكنســيني، إيــاهم  … أطرهــا التقليديــة
فمـا القـول يف املسـؤولني    . الذين كلفونا بالعمل يف الوسط اجلـامعي 

يني الــذين يــرون فيهــا حماولــة مبطّنــة لــيس إال القتنــاص        الكنســ
 …شبيبتهم، وإخراجها من حظريهتم، ويصرحون بذلك علناً

   والعامل الثاني هو متسك خمتلف الطوائف مبا يضمن هلا ظـاهر
االســتقرار واالســتمرار، الــذي يتمثــل اجتماعيــاً وبــديهياً باألجيــال  

ــاالً، إن مل نقــــل ب  ــالً ومــ ــناً وعمــ الطبقــــات املســــتقرة املســــتقرة ســ
وينتج عن ذلك ختوّف من كل جديد، متمثل يف اجليل … واملزدهرة

ــزة الغــد القريــب والقريــب      اجلديــد، هــذا اجليــل الــذي يشــكل ركي
 …جداً، يف حني تتّسع اهلوة بينه وبني الكنيسة بسرعة كبرية

  :وقد كان لنا موقف من هذا الواقع، هو التايل -4
    ــراراً وبصــراحة تامــة ــا م ــع    حاولن ــى واق ، إطــالع كنيســة دمشــق عل

شبيبتنا اجلامعيـة أوالً، وعلـى واقـع أسـرة الرعيـة اجلامعيـة ثانيـاً،        
ــذه      ــات هـ ــبعض متطلبـ ــتجابة لـ ــيس إال لالسـ ــة لـ ــفها حماولـ بوصـ

 …الشبيبة

ــاً     ــاعي أحيانـ ــاً، واجلمـ ــي أحيانـ ــال الشخصـ ــا ذلـــك باالتصـ حاولنـ
، أخــرى، مــع املســؤولني الكنســيني األعلــني، مــن بطاركــة وأســاقفة  

ســواء منــهم الكاثوليــك أو األرثــوذكس، ثــم مــع عــدد مــن الكهنــة   
الذين يسـرتعي جانبـاً مـن اهتمـامهم الشـباب اجلـامعي، ثـم مـع         

ولكــن، علــى  … فلقينــا تشــجيعات كــبرية … جممــوع راهبــات دمشــق 
  …العموم، ظل كل يف قاعدته

    ــذلك فــنحن ننظــر بعــني ــق الكــبري  ول يف آن  الرضــا والشــكر والقل
ــة، واحــد فقــط مــن      واحــد، إىل مــا يبد  ــل ورعاي ــه مــن اهتمــام، ب ي

ذلـك بأننـا   … املسؤولني الكنسيني، هـو سـيادة املطـران اليـاس جنمـة     
نصر على كوننا خلية وحدوية يف جسـد الكنيسـة املبعثـر، ونـرفض     

 …أن نظهر مبظهر التابعني لطائفة ما
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  أن نشرتك، كمـا  1975ومع ذلك، قررنا يف لقاء صافيتا يف صيف ،
لب إلينا، يف إحياء قـداس نصـف شـهري يف كنيسـة     طالبنا به، وط

الرعية اليت حتتضننا، أمالً منا بأن حتذو سائر الكنائس حذوها، 
كمــا قررنــا … فتعــرف نَفَســاً جديــداً، ينفحــه فيهــا أبناؤهــا الشــباب

أيضـــاً اإلســـهام يف حتريـــر النشـــرة األســـبوعية، الـــيت تصـــدر عـــن 
الً منـا متواضـعاً بـأن    البطريركية اليت تعود إليها هذه الرعيـة، أمـ  

ــنَفَس اجلديـــد إىل العديـــد مـــن املصـــلني وغـــري    يتســـرب هـــذا الـ
  …وإىل املؤسسة الكنسية ككل… املصلني

  :على صعيد تأصل أسرة الرعية يف بيئة عربية مسيحية أصيلة) 3
نؤمن حبقيقة التجسد املسيحي جتسداً تاماً، أخـذ فيـه الـرب علـى      -1

ــرداً   ــامالً، فـ ــان كـ ــع اإلنسـ ــه واقـ ــان    نفسـ ــن اإلنسـ ــدءاً مـ ــاً، بـ وجمتمعـ
  .املسحوق واجملتمعات املسحوقة

ونؤمن بضرورة إعادة هـذا التجسـد اليـوم، يف كنيسـة تأخـذ بـدورها        -2
وال سيما اإلنسـان العربـي    -على نفسها، واقع اإلنسان العربي كامالً 

  .املسحوق والشعوب العربية املسحوقة
و مشـوهاً، أو قاصـراً، مـا    نؤمن أيضاً بأن التجسـد يظـل منقوصـاً، أ    -3

وإن هـو عرفهـا، لسـبب    . مل يتحقق يف كيان موحـد ال يعـرف التجزئـة   
  .ما، يرفضها بقوة ويسعى صادقاً إىل نبذها

ونؤمن أخرياً بأن التحقيق األمثل للتجسد اليوم، هو إنسـان عربـي    -4
مكتمل البنيان، أي إنسان يقبل بواقعه كله، وحياول أن ينسـجم معـه   

  .جلميع عوامل التجزئة واالستغالل والتخلف يف رفض تام
  :من هنا كان إصرارنا منذ اللحظة األوىل

، انتمائنا القومي العربـي اجلسـد االجتمـاعي األساسـي    على اعتبار  -1
  .الذي يتحقق فيه جتسّدنا كعرب

 تطلعنـا الوحـدوي املسـيحي اجلسـد الكنسـي األساسـي      على اعتبـار   -2
  .كمسيحينيالذي يتحقق فيه جتسدنا 
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على اعتبار وطننا العربي اليوم الواقعَ اجلديد الذي حيتاج فـداؤه،   -3
ــل أيضــاً وخصوصــاً إىل إنســان      ال إىل املصــانع واألســلحة فحســب، ب

  .سوي، متعلم ومثقف ومعطاء يف آن واحد
على انتهاج هنج روحي وثقـايف واجتمـاعي، مـن شـأنه أن يـدرّب كـل        -4

التجســد، فــداء يواجــه بــه قضــايا   فــرد يف األســرة علــى حتقيــق هــذا 
  .أمته، بدءاً من ذاته، دون أي منّة وال هروب

وإن لنا من املؤشرات التاليـة مـا يؤكـد لنـا صـحة هـذه النظـرة وهـذا           
  :النهج

التوافق الذي استطاع أن حيققه الذين عايشوا األسـرة، بـني البُعـد     -1
  .القومي والبُعد اإلمياني، يف حياهتم ونظرهتم

 تأو االهتمـام اللـذان تلقامهـا أسـرة الرعيـة يف اللقـاءا      … رتاضاالع -2
املسكونية أو الدولية، اليت تدعى إليها، كما حدث هلا هذا العام أيضـاً  

ويف لقـــاء القـــاهرة  ) 1974كـــانون األول (يف لقـــاء بـــريوت املســـكوني   
  ).1975نيسان (

ة تعميق االرتباط القومي لدى الطالب الذين عايشـوا األسـرة لفـرت    -3
  .ما، وذهبوا حيصّلون ختصصهم العايل خارج الوطن العربي

  ، بصورة مفصلة؟1975 - 1974ماذا عن العام  -ثانياً
  :على الصعيد الروحي) 1

  :نكتفي بإشارتني
األوىل أن احلياة الروحية يف األسرة قد انتظمت، حبيث مل يعد مـن املهـم   

ني، إىل لقاءي املـيالد  من القداسني األسبوعي: قطعاً ذكر تسلسلها بالتفصيل
والفصح، إىل اللقـاءات الروحيـة خـارج مدينـة دمشـق، أو يف بيـت أحـد أفـراد         
األسرة، إىل القداس الشخصي الذي كثرياً ما يقام باشرتاك واحد فقط من 
أفراد األسرة، وذلك بناء على طلبـه اخلـاص، إىل املشـاركة يف الصـلوات الـيت      

  …تقام يف بعض املناسبات العامة
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: انية، ونشري إليها بارتياح كبري، ألهنا قد تكون مؤشراً على درب األسرةالث
وهي اختيار أحد أفراد األسرة الكهنوتَ سبيلَ حيـاة لـه، وهـو اليـوم يف السـنة      

  .الثانية من اختياره هذا، وهو حيمل إجازة يف العلوم وشهادة ديبلوم الرتبية
  :على الصعيد الثقايف) 2

  :الربنامج، نود أن نشري إىل أمور ثالثةقبل تفصيل ما حتقق من 
مل تعـد األسـرة تتلقــى وحسـب، بـل هــي     : ، يف نطـاق العطـاء الثقــايف  األول

  :حتاول أن تنتقل إىل طور العطاء، وإن كان بنسبة متواضعة
" هــواة املســرح العشــرون "عــن طريــق املســرح، وذلــك بانــدماج فرقــة    -1

نطـرح فيهـا الفكـر    بأسرة الرعية، متخذين من املسرح فسحة جديدة 
  .الذي نعيشه يف األسرة

ــامالً،        -2 عــن طريــق نشــر احملاضــرات الســابقة، وقــد أجنــز نســخها ك
ــا مــع احملاضــرين، كــي نصــل إىل        ــد إعــادة النظــر فيه وحنــن اآلن قي

  .النص النهائي الذي يرتضونه منشوراً
عن طريق الرتمجة، إذ أخذنا علـى أنفسـنا ترمجـة كتـاب ذي قيمـة       -3

  .ية هامةقومية ومسيح
عــن طريــق تنظــيم دورات لغويــة ودراســية، مجاعيــة، بــل وشخصــية    -4

  .عندما تدعو احلاجة
ــأخرى، مبناســبة عقــد       - 5 عــن طريــق إســهام أفــراد األســرة بصــورة أو ب

مؤمترات دولية يف دمشق، كما حدث إبان عقد املؤمتر الطالبي العـاملي  
  ).1975تشرين األول (، ومؤمتر احلقوقيني العاملي )1975أذار (

عن طريق إسهام أفراد األسرة، مبا أوتوا من مواهـب أدبيـة وفكريـة،     -6
  .يف إحياء أمسيات قصصية وشعرية

بدأت األسـرة عـرض بعـض األفـالم،     : ، يف نطاق النشاطات اجلديدةالثاني
ولكـن ظروفـاً   … لبنـاء وكنا نرجو أن نتبعها بنقاش نتعود فيه احلـوار اهلـادئ ا  

ما حالت دون االستمرار يف ذلـك، وقـد نعـود إىل هـذا النشـاط، عنـدما تتـاح        
  .لنا الفرصة
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اتضــح لنــا بصــورة قاطعــة أنــه ال بــد لنــا مــن   : يف نطــاق احملاضــرين الثالــث،
  .االعتماد على مثقفينا يف القطر، دون االستعانة بأي مثقف من خارج القطر

  :هلذا العم، فكان كاآلتيأما تفصيل النشاط الثقايف 
  :اخلط الفكري العام واملرسوم -1

. د: مظاهر التمرد والتجدد يف العامل عامـة والعـامل العربـي خاصـة     -
 .ميشل أبو عسلة

: مظاهر التجدد يف الكنيسة عامة، وكنيسـة الشـرق العربـي خاصـة     -
 .األستاذ سهيل شباط

 .قدسياألستاذ أنطون م: البحث عن املعنى لدى الشباب املعاصر - 

الطالبــان غســان : املســيح، رمــزاً للفــداء والقيامــة يف شــعر الشــباب  -
 .مارديين ومجيل حتمل

 األب الياس زحالوي. . وكيف؟. . إىل أين؟. . ملاذا؟: أسرة الرعية اجلامعية - 

مل تقــــدما بســــبب ختلــــف احملاضــــرين املسيحي والعنف الثوري -
مراراً عن املوعد، ومها من خارج القطر  واجلنس واإلمياناحلب -

  :لقاءات من وحي احلياة القومية والثقافية -2
 .الرائد الطيار غازي أديب: شهادة شخصية عن احلرب واألسر -

 كابي حبيب. أ: جملس الكنائس العاملي والقضية الفلسطينية -

 جنيب حداد. د": القتلة القانونيون"ندوة حول فيلم  -

األســتاذ علــي : واملخــرجمــع املؤلــف " الغربــاء"نــدوة حــول مســرحية  -
 عقلة عرسان

هلـانوي مـع املخـرج األسـتاذ علـي       -" انتيغـون "ندوة حول مسرحية  -
 عقلة عرسان

 أمسية شعرية مع الشاعر ميخائيل عيد -

: مع مخسة عشر فتاة وراهبات يسوع الصغريات يف جولة إىل رومـا  -
 .اآلنسة منى قس يوسف
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  :النشاط املسرحي -3
لــألب اليــاس زحــالوي يف حلــب " املصــلوبةاملدينــة "عــرض مســرحية  -

 .وصافيتا

 .عرض املسرحية نفسها يف دمشق يف عيد الفصح -

) فرع حلب -هواة املسرح العشرون (استضافة فرقة حلب املسرحية  -
 .يف بيت األسرة وتقديم عرضها يف دمشق

  :الدورات الدراسية -4
 .ةاللغة اإلنكليزية واإلفرنسية والالتيني: دورات لغوية -

 .لصفي الكفاءة والثانوية: دورات دراسية -

  :مسامهات أفراد األسرة -5
 مجيل حتمل: أمسية قصصية -: املقيمون داخل القطر -

  مسري غريبة: أمسية قصصية -  
  سليم حمسن: أمسية قصصية -  

ندوة أحياها كل من الدكتور بطرس حـالق  : املوجودون خارج القطر -
 :، حول)ندنل(، وجاك توماجيان )باريس(

  معامل اإلنسان الغربي يف احلضارة الغربية
  .ومعامل اإلنسان العربي من خالل اكتشافك احلضارة الغربية

  :عروض سينمائية -6
  "عدوان صهيوني"و" قطاع غزة: "أفالم فلسطينية -
  الليلة الثانية عشرة لشكسبري -
  .فيلم فرنسي حديث: نزهة كلب -

  :على الصعيد االجتماعي) 2
  :مالحظات ثالث ال بد منها مثة

وقد خضنا فيه جتربة حيـاة مشـرتكة،   … هذا العام كان لنا بيت: األوىل
هــي جتربــة حيــاة مفتوحــة : ال نغــايل إن قلنــا إهنــا فريــدة مــن نوعهــا
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علــى كــل غــادٍ ورائــح، يعيشــها عــدد مــن الكهنــة وراهبــة واحــدة، مــع     
امــة، لــوال العديــد مــن الطلبــة اجلــامعيني، يف انفتــاح تــام ومشــاركة ت

  .سرية اللقاءات الشخصية مع املرشدة أو املرشد

وقد حاولنا جاهدين أن نضـفي علـى هـذا اجلـو األسـروي، مـا أمكـن        
ــا أن نبتكــر مــن وســائل اللقــاء    . مــن الصــفاء واالنضــباط  كمــا حاولن

األسروي، ما ميكّن اجلميـع مـن العـيش مبحبـة وصـفاء يفتقـدوهنما       
األسـبوعي مسـاء، نتنـاول فيـه      من ذلـك مـثالً لقـاء اخلمـيس    . عموماً

من ذلـك أيضـاً تسـليم املفـاتيح لـبعض أفـراد       . العشاء بسيطاً مجاعياً
األسرة، يؤمتنون على البيت وعلى بعضهم الـبعض، سـواء يف حضـور    

ومن ذلـك حتويـل البيـت إىل ملتقـى يقصـده      . املرشدين أو يف غياهبم
احلاجـة   وأحياناً مـن ذويهـم، أكانـت هـذه     -كل ذي حاجة من الطلبة 

جلسة هادئة، أو حواراً صرحياً، أو حبثاً عن غرفة أو عمـل أو صـديق   
مـن  . 1أو من أجل قضاء ليلة أو أكثر، ريثما يوفـق بغرفـة لـه   … أو مال

ذلــك أيضــاً التوزيــع املوســيقي يف غــرف البيــت األربــع، وكــذلك وجــود  
ــة، بإشــراف أحــدهم    ومــن ذلــك حفــالت  . مكتبــة حتــت تصــرف الطلب

ومـن  … الشخصية تقام يف بيت األسرة، أو بيت أهل احملتفى بهامليالد 
ذلك أخرياً، وليس آخراً، االستقبال والوداع مبناسبة سفر أحـد أفـراد   

  …كلما سنحت الفرصة ،األسرة

وهي بديهية جـداً، وهـي أن هـذا كلـه جديـد علـى شـبابنا أوالً،        : الثانية
ى الكنيســة وعلــى جمتمعنــا العربــي وخصوصــاً الدمشــقي ثانيــاً، وعلــ 

وهذا يعين بصريح العبارة أنه، إىل جانب العديد مـن النـواحي   . ثالثاً
اإلجيابية هلذه احملاولة، برزت أخطاء، تافهـة كـل التفاهـة للمطلعـني     
علــى هــذه احملاولــة، ولكنــها ال تُغتَفــر يف جمتمــع ضــيق كمجتمعنــا،    

                                                            
كاملة طالباً يف  يطيب لنا أن نشري هنا إىل إن سيادة املطران جنمة قد استضاف يف الدار البطريركية مدة سنة 1)

  .ضيق
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. رحيلــو لــه احلكــم املســبق واإلدانــة العامــة، تربيــراً لتقــاعس ال يغتفــ 
الضــــجيج الــــذي رافــــق ســــهرات اخلمــــيس  : خنــــص بالــــذكر منــــها 

األســبوعية، الــيت كانــت، علــى نقائهــا، تــوحي جبــو مــن الصــخب غــري  
كمـا نـذكر   . الطبيعي، لبعض من النـاس املرتبصـني بكـل شـاردة وواردة    

أيضاً االنفالش والتبجّحـات الـيت مارسـها بعـض الطلبـة حتـت سـتار        
الّبـــاً، مـــن حيـــث يـــدرون أو ال األســـرة، فأســـاؤوا إليهـــا، مرشـــدين وط

يدرون، وأساؤوا بذلك إىل العديد من الطلبة الذين باتوا ال يعرفـون  
عـــن األســـرة إال هـــذا املظهـــر الشخصـــي امللتـــبس، أو حكمـــاً مســـبقاً 

  .جائراً، يف حني أهنا جاءت لتخدمهم

هي أنه ال يستطيع أن يفهم األسـرة إال مـن عاشـها مـن الـداخل      : الثالثة
وهذا العيش من الداخل يقتضـي أحيانـاً كـثرية حتـرراً مـن      … ولفرتة ما

عقــد شخصــية، كــثرياً مــا تكبّــل شــبابنا، ألن األســرة بصــيغتها احلاليــة   
وتلـك  . واملثلى تُلـحّ عليـه بـاخلروج مـن ذاتـه وبـاالنطالق حنـو اآلخـرين        

ــان         ــاً ك ــة جــادة، أي ــا مشــكلتنا الكــربى، ومشــكلة كــل حماول هــي يف رأين
واحلـق أن العديـد مـن الطـالب اسـتطاعوا أن      . هالقطاع الذي تتصدى ل

يدخلوا إىل أعماق حياة األسرة، ولكـن دورهتـم الدراسـية تُبعـدهم عنـها      
لفرتة قد تطول وقد تقصر، مما يضطرها إلعادة الكرة يف بنـاء طـالب   

ويطيب لنا أن نشري إىل أن التفاعل آخذ بالنمو بني أسرة الرعية . جدد
ــدقاء،    ــل واألصـ ــن األهـ ــدد مـ ــا يف   وعـ ــاركتهم إيانـ ــى يف مشـ ــو يتجلـ وهـ

مـــن (صـــلواتنا أحيانـــاً، وأحيانـــاً أخـــرى يف املســـامهة يف جتهيـــز البيـــت 
تقديم جهاز هاتف مثالً، أو مقعد كبري، أو إسفنج للديوانني الكـبريين،  

، أو )…وخِياطـــة الســـتائر، أو إهـــدائنا بعـــض املؤونـــة مـــن أرز وســـكر اخل 
بعفويــة وتكــتّم شــبه تــأمني، أو بتحمّــل قســم كــبري مــن النفقــات املاديــة 

باملســاعدة علــى حــل مشــكالت بعــض الطلبــة، كإجيــاد عمــل هلــم أو مــا  
  …سوى ذلك
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  :نورد اآلن بعض جوانب احلياة االجتماعية يف األسرة

: القيام برحالت لنصف يوم أو يوم واحد، أو بضعة أيـام، إىل كـل مـن    -1
واحلصـــن  الغوطـــة واملعـــرة وصـــيدنايا ومعلـــوال، وبصـــرى واملزيريـــب،  

وقــد جتلــت فيهــا كلــها روح مــن املشــاركة  . والكفــرون، وحلــب وصــافيتا
دام أســبوعني، قضــامها  اجلماعيــة، بلغــت الــذروة يف لقــاء يف صــافيتا 

جمموعـــة مـــن الطلبـــة مـــع أحـــد املرشـــدين، اســـتعداداً لالمتحانـــات  
  .النهائية

 تنظيم لقاءات داخل األسرة، يشرتك يف إحيائها عدد وافر من الطلبة - 2
واألهل، وقد كـان أبـرز هـذه اللقـاءات، استضـافة فرقـة حلـب املسـرحية         

ــت األســرة       27املؤلفــة مــن   ، وبيــت )الشــبان(عضــواً، وزعــوا مــا بــني بي
… ، مدة ثالثـة أيـام  )الفتيات(الراهبات الفرنسيسكانيات يف حي التجارة 

ولقاء الرببارة الذي أقيم حتت رعاية بَطَلني مـن أبطـال حـرب تشـرين     
يــة، مهــا العقيــد الطيــار عــدنان احلــاج خضــر، والرائــد الطيــار  التحرير

  .غازي أديب، وعدد من السادة األساقفة

تنظــيم املراســلة مــن الطــالب املوجــودين خــارج القطــر، وتقــديم مــا     -3
  .حيتاجون إليه من خدمات، واإلبقاء على عالقة مودة مع ذويهم

علـى األسـرة أو    تبين العديد من الطلبة، سـواء أكـانوا ممـن يـرتددون     -4
  .ال، ومعاجلة قضاياهم بتكتّم تام

  :رصيد األسرة املايل -ثالثاً
ليس بودنا أن نورد أية مالحظة هبذا الشأن، تاركني للقراء أن يسـتنطقوا  

  .األرقام بأنفسهم

  :الوارد) 1
  3690.80  من العام املاضي -1
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  1:مسامهة الطالب -2
  1974.00  )أصروا مجيعاً على كتمها(مسامهات شخصية  -   
  1400.00  صافيتا املسرحي -لقاء حلب  -   
  1312.00  حلب املسرحي -لقاء دمشق  -   
  1328.00  1975لقاء صافيتا السنوي  -   
  347.95  لقاءات عامة ورحالت -   
  202.25  هاتف -   
  240.00  دورات دراسية -   

… لـرية أو أكثـر   300امهة الطـالب مـن لريتـني إىل    قد تذهب مس: مالحظة
مــن أول "جــاء فيهــا  . س. ل 25وقــد كتــب أحــدهم بطاقــة ســرية وضــع فيهــا     

  "…قطفة لوز إىل أسرتي

  :من السلطة الكنسية -3
  : داخل القطر العربي السوري. 1
  520.00  سيادة املطران بطرس كامل مدور -   

  600.00  سيادة املطران الياس جنمة -   
  100.00  سيادة املطران بولس كوسا -   
  400.00  أسقف عربي سوري -   
  :خارج القطر. 2
  365.00  أسقف عربي -   
  80.00  سيادة املطران الياس زغيب -   

  :من أصدقاء األسرة -4
  :داخل القطر العربي السوري. 1
  2000.00  صديقة -   

                                                            
 25وقد كتب أحدهم بطاقة سرية وضع فيها … لرية وأكثر 300قد تذهب مسامهة الطالب من لريتني إىل  1)

 "…من أول قطفة لوز إىل أسريت"جاء فيها . س. ل
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  1200.00  صديق -   
  1250.00  السيد جورج سارة -   
  1074.00  السيد ادغار زكرت -   
  500.00  صديق طبيب -   
  350.00  االحتاد الوطين لطلبة سورية -   
  300.00  صديقة -   
  300.00  كاهن عربي صديق -   
  300.00  راهبات حي التجارة الفرنسيسكانيات -   
  200.00  أسرة صديقة -   
  200.00  السيدة ايفلني ميشيل سلوم -   
  300.00  صديق -   
  330.00  األب سامي عالم -   
  225.00  راهبات البيزنسون -   
  150.00  األب دنيس فيتز باتريك -   
  150.00  أصدقاء -   
  150.00  اآلنسة منى كردي -   
  150.00  1صديقات راهبات -   
  100.00  السيد جان سامي خياط -   
  100.00  رئيسة الراهبات الفرنسيسكانيات -   
  100.00  لبة منى بناوالدة الطا -   
  75.00  جمموع راهبات دمشق -   
  50.00  السيد خليل فرجيات -   
  40.00  السيدة عفاف زريبة -   

                                                            
الرسـالة  وعند إحلاحنا مسحن لنا بذكر كلمة جاءت يف . هؤالء الراهبات رفضن أوالً أن يذكر امسهن: مالحظة 1)

هذا املبلغ جاء من عدد من الراهبات يعشن من عملهن وقد قمنا بصيام : "اليت رافقت املبلغ الذي قدمنه، تقول
  ".ملدة أيام حىت استطعن أن جيمعن هذا املبلغ للطالب السوريني الذين قد يكونون يف حاجة أكرب إليه
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  50.00  صديق -   
  25.00  السيد طوني كينة -   
  25.00  السيد لويس قشيشو -   
  25.00  جمهول -   
  10.00  السيد حبيب أبرص -   
  10.00  صديقة -   
  5.00  صديق -   
  :خارج القطر العربي السوري. 2
  1600.00  صديق عربي يف باريس -   
  425.00  السيد بيري سارة -   

  24354.00  جمموع الوارد

  :الصادر) 2
  6972.90  :مساعدات سرية للطالب -1
  3196.65  جتهيز البيت ومتوينه -2
  :لقاءات -3

 910.45  :يف بيت األسرة وخارجه: عامة -   

    2217.00  1975لقاء صافيتا عام  -حمددة  -         
  2207.35  لقاء حلب صافيتا املسرحي -         
  965.00  لقاء دمشق حلب املسرحي -         

  1112.70  هدايا لألصدقاء من حماضرين ومتربعني -4
  1أجر رمزي للمرشدين -5

  600.00  األب يوسف بربي اليسوعي -         
  600.00  ي ترييز بسيليساألخت مار -         

                                                            
بناء على إحلاح غبطة البطريرك يشري األب الياس زحالوي إىل أن راتبه الكامل يتقاضاه من بطريركية الروم  1)

  .مبا فيه حسنات القداديس. س. ل 300الكاثوليك وهو يبلغ 
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  1062.30  وتصليح أشرطة تسجيل: كهربائيات -6
  818.40  تنقالت -7
  591.80  مطبوعات -8
  482.00  مكتبة وجمالت -9

  480.00  هاتف - 10
  250.00  مؤمترا بريوت والقاهرة

  22611.55  جمموع الصادر
  .س. ل 1742.45  :الباقي يف الصندوق

  كلمة ختام -رابعاً

  :هبما هذا التقريرمثة كلمتان خنتم 

ــاف         ــة املطـ ــو يف نتيجـ ــل هـ ــم لعمـ ــة رسـ ــر حماولـ ــذا التقريـ ــاء يف هـ ــا جـ مـ
جتربــــة روحيــــة وثقافيــــة واجتماعيــــة، اخرتناهــــا بــــوحي مــــن وضــــع اختــــاره 

ــا  ــرب لنـ ــيء   . الـ ــة بعـــض الشـ ــا غريبـ ــة عملنـ ــدو طبيعـ ــد تبـ ــب أن  … وقـ ــذا حنـ لـ
نــــذكّر بــــأن قناعتنــــا هــــي أننــــا مــــا نــــزال يف أول الــــدرب، يف حبثنــــا عــــن         

فـــال نريـــد أن نســـتعجل األمـــور، ونرجـــو أصـــدقاءنا  . حية عربيـــة جديـــدةمســـي
فالعمـــــل دقيـــــق، وال ســـــيما مـــــع الطلبـــــة، . أال يســـــتعجلوها بالنســـــبة إلينـــــا

ــل     ــددة، بـــ ــة املتعـــ ــاهتم االجتماعيـــ ــة، وبيئـــ ــتوياهتم املتفاوتـــ ــياهتم ومســـ بنفســـ
ــاً   ــة أحيانـ ــة   - واملتعارضـ ــية املختلفـ ــة والسياسـ ــاءاهتم الدينيـ ــا . وانتمـ ــد ذكرنـ  وقـ

ــي،     ــا الكنسـ ــة عـــن حميطهـ ــة يف غربـ ــرة الرعيـ ــر، أن أسـ ــذا التقريـ يف مطلـــع هـ
مــع أهنــا منبثقــة مــن صــميم أبنائــه، ومعــربة إىل حــد بعيــد عــن بعــض مــا            

ــه  ــتمخض عنــ ــق     . يــ ــاول أن تشــ ــرة حتــ ــذه األســ ــو أن هــ ــك هــ ــبب يف ذلــ والســ
طريقـــاً جديـــدة ملســـيحية، حتـــافظ علـــى قدســـية تقاليـــدها، ويف الوقـــت ذاتـــه   

الــــيت تطــــرأ علــــى العــــامل برمتــــه، وعلــــى الــــوطن العربــــي تالئــــم التطــــورات 
ــاص  ــكل خـ ــة     . بشـ ــرية يف كافـ ــورات خطـ ــة تطـ ــى عتبـ ــا علـ ــنحن ال نشـــك أننـ فـ

ــا     ــة وغريهـ ــة والدينيـ ــية والثقافيـ ــة والسياسـ ــى االجتماعيـ ــد  . البنـ ــر التجسـ وسـ
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يقتضــي منــا أن نعيــد النظــر بتــؤدة يف كافــة بنانــا القدميــة، للحفــاظ علــى          
ســان، كائنــاً مــن كــان، لــه عالقــة مــا هبــذه الرعيــة   لــذا نرجــو مــن كــل إن . روحهــا

الطالبيـــة، أن ينفـــتح هلـــا، كـــي يفهـــم حقيقتـــها وينقـــدنا نقـــداً بنّـــاءً، فيســـهم  
ــاً          ــوا جمان ــذين تطوع ــاس، ال ــة مــن الن ــدّم هــذه الفئ ــه، يف تق ــذلك مــن موقع ب

  .لتجسيد املسيح يف عامل الغد

خدمــة أو  أخــرياً كلمــة شــكر إىل كــل صــديق قــدم لنــا حمبتــه يف صــالة أو
  .مال أو نصح أو حديث أو نقد بناء

  1975تشرين الثاني  5دمشق يف 
  األب الياس زحالوي: املرشدون

  األب يوسف بربي
  األخت ماري ترييز بسيليس
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^+ 

  

  

  طفلة يف حضن أمّها

  

  

  

  
مــن يتــابع تكــوّن أســرة الرعيّــة اجلامعيّــة، يكتشــف بســرعة ووضــوح، أن         
وجودها تالزم، بُعيد انطالقتها بفرتة وجيزة، مـع وجـود كنيسـة سـيدة دمشـق      

ويف احلقيقــة، فــإن قصــة بنــاء هــذه     . يف حــي القصــور بدمشــق حتــى اليــوم    
الكنيســــة اجلديــــدة، وكــــذلك قصــــة احتضــــاهنا ألســــرة الرعيّــــة اجلامعيّــــة،  

ولقــد رويــت هـاتني القصــتني منــذ ســنوات  . التأمــل الطويــل فيهمـا  تسـتحقان 
بعيـــدة، بطلـــب مـــن مســـؤول كنســـي كـــبري، يف مقـــالني منفصـــلني وشـــاملني، 

، 24/2/1983كـان األول بتـاريخ   … ولكنهما مل جيدا سبيلهما إىل النشر آنـذاك 
  .4/4/1984والثاني بتاريخ 

يف هذه الدراسة الـوجيزة   أرى اليوم لزاماً عليّ نشرمها تباعاً، حبرفيتهما،
  .عن أسرة الرعيّة اجلامعيّة
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  :المقال األول
  :كنيسة العذراء سيدة دمشق
  …بني بناء احلجر وبناء البشر… حبة اخلردل

  …رفض موفق
حــي القصــور بدمشــق، يف أوائــل الســتينات، حــي جديــد يتوســع بصــورة        

  .مدهشة
  .أقتين فيه طابق، يستخدم مبثابة كنيسة

  .وكالعادة كانت األيدي والقلوب سخية. بواب كثرية للتربعطرقت القتنائه، أ
  .إال واحداً، فاجأ اجلميع برفضه، هو املرحوم جورج صحناوي

ــدى الســبب    ــا، وأب ــام كنيســة، يســكن فوقهــا     : رفــض يومه ــأن تق ــق ب ال يلي
  …وحتتها بشر

وأسرّ لسـيادة املطـران بطـرس كامـل مـدور، برغبتـه يف تقـديم مبلـغ مائـة          
ة، من أجل بناء كنيسة يف هذا احلي، تقوم فيـه بنـاءً مسـتقالً    ألف لرية سوري

  …متكامالً

، تســــرب اخلــــرب علــــى حنــــو مــــا، إىل آذان بعــــض أبنــــاء       1965ويف عــــام 
وأبلغـــوا علـــى الفـــور . فتيقنـــوا مـــن صـــحته مـــن املطـــران مـــدور نفســـه. احلـــي

ــل     ــف طويـ ــران يوسـ ــيادة املطـ ــذاك، سـ ــي آنـ ــب البطريركـ ــاع  . النائـ ــد اجتمـ فعقـ
ــي      ــب البطريركـ ــايغ والنائـ ــيموس صـ ــرك مكسـ ــات البطريـ ــث الرمحـ ــم املثلـ ضـ

. يـــــه جلنـــــة ملراجعـــــة آل الصـــــحناويوعُيّنـــــت ف". الغيـــــارى"وبعـــــض هـــــؤالء 
وعنـــــدما اتضـــــح هلـــــؤالء التصـــــميم علـــــى بنـــــاء الكنيســـــة، ســـــلموا املبلـــــغ 

 12500املوقـــوف، باإلضـــافة إىل الفائـــدة املرتتبـــة عليـــه، وقـــد بلغـــت آنـــذاك        
وتقــــرر البحــــث عــــن أرض يف ). اثنــــا عشــــر ألفــــاً ومخســــمائة لــــرية ســــورية(

يـــداني، وكـــان يســـكنها وعثـــر علـــى فـــيال املرحـــوم ســـامي امل . منطقـــة القصـــور
ــركة    ــدير شـ ــا مـ ــي "يومهـ ــي سـ ــاالت، مت    ". اي بـ ــدة اتصـ ــك عـ ــع املالـ ــرت مـ وجـ

ــا    ــراء األرض، قوامهـ ــة لشـ ــأليف جلنـ ــا تـ ــى إثرهـ ــل  : علـ ــف طويـ ــران يوسـ املطـ
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حزيـــــران  1ويف . واألب ميشـــــل رزق والســـــيدان انطـــــون وردة ومـــــرتي حجـــــار
ــام  ــو    1965عـ ــرية سـ ــة ألـــف لـ ــة مائـ ــراء األرض، بقيمـ ــلفة لشـ ــت السـ رية، ، دفعـ

وقـــد اتفـــق علـــى أن يكـــون الـــثمن اإلمجـــايل . ومت التوقيـــع علـــى عقـــد البيـــع
  .س. مائتني ومخسة وعشرين ألف ل 225.000

فنشــطت، وســخا النــاس، فجُمــع املبلــغ   . ثــم تشــكلت عــدة جلــان للجبايــة  
ويف كانون األول من العـام نفسـه، مت تسـجيل الفـيال     . املتبقي يف فرتة قياسية
  .ي على اسم البطريركيةواألرض بالسجل العقار

وقــد أصــر يومهــا البطريــرك  . وبوشــر يف الوقــت نفســه، برســم املخططــات 
  .الصايغ على أن يقوم هبا املهندس الكونت الفريد دبانة

ــة األوىل   ــها، املثلــث الرمحــات     . تلــك كانــت املرحل ــا، يف هنايت وقــد غــاب عن
غبطـة  ، 1967تشرين الثـاني عـام    22البطريرك مكسيموس صايغ، وخلفه يف 

  .البطريرك مكسيموس حكيم
وبدأت املرحلة الثانيـة، مرحلـة هـدم الفـيال وبيـع األنقـاض، وبنـاء اهليكـل         

  .القاعة والكنيسة وملحقاهتما: اإلمسنيت بقسميه
، صــدر مرسـوم بطريركــي، يشــتمل علــى أمــور  1968كــانون الثــاني  20بتـاريخ  

  ".مريم سيدة دمشق كنيسة العذراء"كثرية، منها، حتديد اسم الكنيسة، وإذ به 
  .من كانون األول 26وحتديد تاريخ عيدها السنوي، فهو 

  .وتأليف اللجان املختلفة، املكلفة باإلشراف على تنفيذ املشروع

  :وكانت اللجان، كما جاء يف املرسوم البطريركي، كالتايل

ــة  - 1" ــة الفني ــا. اللجن ــذ    : وقوامه املهندســون الســيد ألــبري صــائغ كمنفّ
إبـــراهيم بيتنجانـــة كمســـاعد لـــه، والســـادة خليـــل  رئيســـي، والســـيد

ويتـوىل مكتـب   . شنيارة وروالن لكح وانطون دياب كمستشارين فنيني
املنفّذ الرئيسي املهنـدس ألـبري صـائغ، وضـع دراسـات كاملـة ودفـاتر        
شروط، متهيداً لطرح املشروع يف املناقصة، وذلك بعد أخـذ موافقـة   

  .اللجنة الفنية
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وقوامهــا الســادة األســاتذة رجــال القــانون انطــون  .اللجنــة احلقوقيــة -2"
  .شار، وإبراهيم البطل، والياس عبيد

وقوامهــا الســادة موســى حورانيــة وخليــل لطفــي      . اللجنــة اإلداريــة  -3"
وحــنني حجــار، ويوســف عبيــد ومــرتي حجــار وروفــان صــائغ واليــاس  
حورانيــة وانطــون عبســي وجــورج نشــار ونقــوال بربــارة وفريــد جنــاوي 

ــة      وانطــون ع رقتنجــي وادمــون زهــر وجــورج فــرح، مــع أعضــاء اللجن
على أن يقـوم بأمانـة السـر واحملاسـبة السـيدان ادمـون زهـر         -الفنية 

  ".وجورج فرح، وبأمانة الصندوق السيد موسى حورانية

  .، مت تنفيذ املرحلة الثانية1972ويف عام 
 ثم تشكلت جلنة أخرية من أجل اإلشراف على مرحلة اإلكمال واإلكسـاء، 

ــا ــرح       : قوامه ــان صــائغ وجــورج ف الســادة يوســف عبســي ومــرتي حجــار وروف
  .واملرحوم انطون زيات، باإلضافة إىل املهندس السيد ألبري صائغ

ــام   17ويف  ــان عـ ــيم    1975نيسـ ــيموس حكـ ــرك مكسـ ــة البطريـ ــن غبطـ ، دشّـ
  .الكنيسة اجلديدة، كنيسة مريم العذراء سيدة دمشق

ع، أن الكلفـة اإلمجاليـة للمشـروع    يتضح من البيان املايل، وهـو قيـد الطبـ   
  :بلغت

  يف مرحلة شراء الفيال واألرض    225.000
  يف مرحلة بناء اهليكل اإلمسنيت    180.000

ــان وســتون ألــف ل   (   1.362.000 ــة واثن ــون وثالمثائ ــة .) س. ملي يف مرحل
  .اإلكمال واإلكساء

. وكان حتى ذلك احلني خيدم الرعية األبوان بـولس شـنيارة واليـاس بلـدي    
، حيـــث عـــيّن 1977وقـــد واصـــال خدمتـــهما حتـــى األول مـــن متـــوز مـــن عـــام  

 1981وقـد حـل مكانـه عـام     (خلدمتها اآلباء جربائيل معلوف، وميشـل حـالق   
  .والياس زحالوي) األب الياس صارجي



  109   ______________________________________  أّمھا حضن في طفلة

 

  …حماولة رعوية جديدة
أول ما قام به كهنة الكنيسة اجلدد، نداء وجّهوه يف الكنيسـة، منـذ األحـد    

فة العلمانيني، مـن أجـل إنشـاء جملـس رعـوي، يتـدارس وإيـاهم        األول، إىل كا
  .مسؤولية اخلدمة

وعقـــدت عـــدة جلســـات . واســـتجاب العلمـــانيون كالعـــادة بســـخاء ومحـــاس
نوقشــت فيهــا شــتى األمــور املتعلقــة باحليــاة الروحيــة والطقســية، وبالنشــاط  

  :وقد برزت أمور أربعة، ال بد من اإلشارة إليها. الثقايف واالجتماعي

، ضـرورة قيـام تعـاون صـادق وحمـب بـني الكهنـة والعلمـانيني، حيقـق          أوهلا
  .اجلماعية يف العمل الرعوي

، ضرورة إدخال بعض التعديالت على الصلوات، بـدءاً مـن الذبيحـة    ثانيها
اإلهلية، بإشراف وتوجيه السلطة الكنسية العليا، حتقق أكرب قـدر ممكـن مـن    

  .املشاركة يف الصالة

العمــل علــى إنشــاء جوقــة، ال تكــون غايــة يف ذاهتــا، ولكــن   ، ضــرورة ثالثهــا
وسيلة ليس إال، بقصد أداء خدمة الئقة أوالً، وبقصد تعليم املصلني الرتنيم 

  .عن طريقها ثانياً

ــاً للنشــاطات     : رابعهــا احلاجــة امللحــة إىل قاعــة كــبرية، تكــون جمــاالً رحب
ــة، للمنطقـــة برمتـــه   ــزداد الروحيـــة والثقافيـــة واالجتماعيـــة والفنيـ ا، الـــيت يـ

اتساعها بصورة مذهلة، واليت تفتقر بالكامل إىل قاعة كبرية، واليت جيـب أن  
  .حتتل الكنيسة مكان القلب منها

  .وبوشر بتنفيذ خمتلف نقاط الربنامج هذا

ولكن سرعان ما اتضـح للجميـع، بـدءاً مـن الرئاسـة الكنسـية، أن النقطـة        
… م األكــرب مــن الربنــامج األخــرية تشــكل عقبــة كــأداء يف وجــه حتقيــق القســ  

وبانتظـار معاجلتـها، انصـرف الكهنـة مـع بعـض العلمـانيني إىل معاجلـة كــل         
  .من النقطتني الثانية والثالثة، حمققني بذلك عملياً النقطة األوىل
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  …روح الصالة: النقطة الثانية
يف نطاق القداس اقتُـرح بعـض التعـديالت، تنـاول تقلـيص عـدد الطلبـات        

بعض الكلمات بسواها، والتخلي عن املرمن املنفرد، على أن  املكررة، واستبدال
يقــوم حــوار طــوال القــداس بــني الكــاهن واملصــلني، تُتلــى فيــه علنــاً الطلبــات  
والصلوات بكاملها، ويقتصر الرتنيم على احلـد األدنـى املعقـول، وذلـك أثنـاء      

نـت  واسـتُلهم يف هـذا اإلصـالح البسـيط مـا كا     … نقل القـرابني والتنـاول مـثالً   
أســـرة الرعيـــة اجلامعيـــة قـــد حققتـــه منـــذ ســـنوات، مبوافقـــة املســـؤولني يف   

فحظــي االقــرتاح مبوافقــة غبطــة البطريــرك ونائبــه آنــذاك،   . الكنيســة طبعــاً
املطران فرنسـوا أبـو مـخ، وطبـع كتيـب القـداس ليتداولـه املصـلون، واتفـق أن          

د تســنى وقــ. وقامــت احملاولــة… تقــوم احملاولــة علــى ســبيل االختبــار لــيس إال 
لبعض املسـؤولني أن حيضـروها كمصـلّني، وأن خيـربوا بأنفسـهم مـدى تقبـل        

  .الناس هلا، بل مدى جتاوهبم معها
  …مجال الصالة: النقطة الثالثة

يف نطاق اجلوقة، بوشر بإنشاء جوقة مـن الشـبان والشـابات، كانـت نواهتـا      
شـيئاً   وانضـم إلـيهم  . الرئيسة، اجلوقة السـابقة، أو بـاألحرى بعـض عناصـرها    

ومــا بــني مــد وجــزر، منــت   . فشــيئاً عناصــر أخــرى اتســع نطاقهــا مــع الــزمن   
وكـان الرتنـيم يتبـع نسـقاً ميلوديـاً واحـداً، فأدخـل عليـه         … اجلوقة عدداً وأداءً

تعدد األصوات، مع تشدد يف اإلتقان اقتضـى تـدريبات أسـبوعية منتظمـة، ال     
إال يف فــرتات  -ى بــل تكثّــف قبيــل األعيــاد الكــرب -تتوقــف علــى مــدار الســنة 

وتواصـل منـو اجلوقـة، حتـى باتـت تضـم اليـوم مثـانني         . االمتحانات اجلامعية
كمـا أن  . عنصراً، ترتاوح أعمارهم بني اثنني وستني عامـاً ومخسـة عشـر عامـاً    

ــبوعية     ــان، واســـتمرارها علـــى التـــدريبات األسـ ــتيعاب األحلـ قـــدرهتا علـــى اسـ
م على مدار السـنة، وال سـيما يف   مكّناها من تغطية القسم األكرب من الرتاني

  .امليالد وأسبوع اآلالم والفصح
ويف معرض احلديث عن اجلوقـة، ال بـد مـن اإلشـارة إىل أمـور ثالثـة هلـا        

  .أمهيتها
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فــال يغيــب . هــذا ال يغيــب عــن بالنــا يومــاً . اجلوقــة وســيلة، ال غايــة: أوهلــا
ا ذلــك، يف وقــد حتقــق هلــ. بالتــايل عــن بالنــا دورهــا يف تعلــيم النــاس الرتنــيم

نطاق صالة املدائح، حيث وقفت اجلوقة يف الصفوف األماميـة مـن الكنيسـة،    
ويـدعم هـذا اجملهـود وجـود     . فباتت تشدّ بأصواهتا أصوات املصـلني وتشـجعهم  

كتيب للمدائح، طبعته الكنيسة ووزعته علـى معظـم كنـائس دمشـق والريـف،      
  .فيما تسجيل الرتانيم احلية ينقلها إىل البيوت

. إنشاء جوقة لألطفال، تتناوب على الرتنـيم كلـه مـع جوقـة الكبـار     : اثانيه
، إبـان نشـأهتا، مخسـة ومخسـني عنصـراً،      "الصـغرى "وقد ضمت هـذه اجلوقـة   

وهي تضم اليوم قرابة املائة، فضالً عـن الرفـد الغـين الـذي مـدّت بـه اجلوقـة        
ــاالً      "الكــربى" ــودوا أطف ــا، ومل يع ــوا فيه ــذين ترعرع ــدد مــن العناصــر ال … ، بع

حســبنا … "الصــغرى"ولســوف نتوقــف يف فقــرة أخــرى، للتحــدث عــن اجلوقــة  
اآلن أن نشــري إىل أمهيــة تــرنيم األطفــال، بأصــواهتم البكــر القويــة، يف محــل  

على اجمليء إىل الكنيسة، ويف محلـهم أيضـاً علـى     -بدءاً من ذويهم  -الناس 
  .تعلم الرتانيم

فقـد بـات   . إدارهتا ونشاطهاالتنظيم الذي طرأ على حياة اجلوقة و: ثالثها
هلا اليوم نظام داخلي، وهيئة إدارية تشرف علـى سـري العمـل فيهـا، وختطـط      
لنشــاطها الــديين والرســويل، بــل والرتفيهــي، داخــل القطــر وخارجــه، وتــدير     

ولقــد بلغــت هــذه اجلوقــة مــن ثقتــها بنفســها، أهنــا   . شــؤوهنا املاليــة اخلاصــة 
 28دامت واحداً وعشرين يوماً، ما بني قامت جبولة يف ربوع إيطاليا وفرنسا، 

وأقامت فيها الذبيحـة اإلهليـة، باللغـة العربيـة، مـرات      . 1982آب عام  18متوز و
ــها       ــا، توّجتـ ــت بفرنسـ ــورد ونانـ ــيليا ولـ ــون ومارسـ ــم يف ليـ ــا، ثـ ــثرية، يف رومـ كـ

آب  15بالقداس الدويل الذي يقام كل عام يف كاتدرائية نوتردام بباريس، يوم 
ــوم1982 ــل مــن العــرب        ، أي ي ــد هــذه الكنيســة العظيمــة، أمــام حشــد هائ عي

وقد تزاوجت يف هذا القداس الصـلوات الالتينيـة مبختلـف اللغـات     . واألجانب
وكانت تلك هي املرة . وأما الرتنيم، فكان كله باللغة العربية. الغربية والشرقية
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ــا جوقـــة عربيـــة يف كنيســـة نـــوتردام ببـــاريس   وكانـــت . األوىل الـــيت تـــرمن فيهـ
مفاجــأة، ال قبلــها وال بعــدها ملئــات العــرب الــذين جــاؤوا حييوننــا، وبعضــهم    

أحقـاً  : يبكي، فيما كـان األجانـب مـن فرنسـيني وسـواهم، يسـألوننا بانـدهاش       
وقــد كنــا نــؤمن، عنــدما غادرنــا أرض القطــر، أننــا    … أنــتم عــرب مســيحيون؟ 

عـن   حنمل كنائسنا العربية ووطننا العربي كلـه، علـى حنـو قـد يعجـز سـوانا      
  …محله

قامت جبولة، هذا العـام، يف  " الكربى"وجتدر اإلشارة أيضاً إىل أن اجلوقة 
األردن، شاركت خالهلا املسـيحيني هنـاك احتفـاالهتم بأسـبوع اآلالم والفصـح      

  .اجمليد، وقد باتوا حيتفلون هبا مجيعاً وفق التقويم الشرقي
تُعــدّ جلولــة يف " الكــربى"أخــرياً، ال نفشــو ســراً إذا أشــرنا إىل أن اجلوقــة  

ولسوف حتمـل فيهـا أيضـاً    . 1984الواليات املتحدة األمريكية، يف أواخر صيف 
كمــا أهنــا ســتحمل، إىل جانــب الصــلوات   . الكنــائس العربيــة والــوطن العربــي  

  …والرتانيم، الفولكلور العربي
  .ونبقى يف نطاق النقطة الثانية، للحديث عن جوقة األطفال

، فضــمت مخســة ومخســني 1977مــيالد عــام  أنشــئت متواضــعة جــداً قبيــل
واتســع عــددها شــيئاً فشــيئاً، … طفــالً تــرتاوح أعمــارهم بــني الرابعــة والتاســعة

. خصوصاً بعد أن برهنت للجميع على أن الطفل طاقة كبرية تسـتحق الثقـة  
. وقد أدخل األطفال على الصلوات حبضورهم وأصواهتم، نكهة فريـدة جذابـة  

تواصلة ومنتظمة، أسبوعية، وأحياناً يومية كما وبدورهم خضعوا لتدريبات م
إحساسـهم   -! رمبـا  -ومل يكن مثة مـا يغـريهم، سـوى    . يف العطلة االنتصافية

  …ويُدهَش له الكبار… بأهنم يقومون بعمل مجيل، خيدمون به الرب

ومــع الــزمن، نظمــت هلــم بعــض التســليات مــن رحــالت وحفــالت خاصــة،    
إال أن لقاء سنوياً أخذ يقام هلـم، مدتـه   . بسيطة جداً، مبناسبة بعض األعياد

أســبوع كامــل، بعيــداً عــن دمشــق، يقضــونه يف تــدريب قليــل وترفيــه كــثري،          
حيتضــنهم فيــه اجلبــل والبحــر معــاً، ويعــودون منــه بــزاد مــن الثقــة والفــرح    

  …والتصميم على االستمرار
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ــاتوا       ــيم والصــلوات، وب ــدورهم القســم األكــرب مــن الرتان وأتقــن األطفــال ب
دون أن … "الكبـار "مون مجيع املناسبات الدينية، بالتناوب التام مع جوقة خيد

بـل إهنـم فـاقوا    … يعيقهم يف ذلك عائق، ال صعوبة النغم، وال تعـدد األصـوات  
أن يتعلموهــا، " للكبــار"، بإتقــاهنم تــرانيم مل يــتح   "الكــربى"أحيانــاً اجلوقــة  

  .اسكرتانيم العرس، وباتوا كثرياً ما يُدعون خلدمة األعر

تضـــم اجلوقـــة اآلن قرابـــة مائـــة طفـــل، بعضـــهم يف اخلامســـة، وبعضـــهم 
وتشــرف عليهــا منــذ ســنتني جمموعــة أطلقــت … "الكــربى"ســيلتحق باجلوقــة 
، ينشط فيها عـدد مـن الوالـدين    "جمموعة خدمة األطفال"على نفسها اسم 

فــيهم الطالـب الثــانوي   -وعــدد مـن الشــبان والشـابات    -مـن رجــال ونسـاء    -
وكلـهم يرافقـون األطفـال    . ، وفيهم اخلريج اجلامعي أيضاً واملوظفواجلامعي

فالنشـاطات تضـم الرتنـيم    . يف خمتلف نشاطاهتم وتسلياهتم، وقد باتت كثرية
وأمـا  . الديين، والغناء الفولكلـوري ورقـص السـماح، والتمثيـل والعمـل اليـدوي      

 -املغلقــة  وأحيانــاً شــتاءً يف أحــد املســابح -التســليات ففيهــا الســباحة صــيفاً 
لألسـف، ألن األهـل مل   … داخـل القطـر فقـط    -والسينما واملطالعة والرحالت 

وخصوصـاً   -… أوروبا مثالً إىل" صغارهم"يستوعبوا بعد فكرة رحلة يقوم هبا 
  …أسبوع التدريب والرتفيه السنوي

وقد أصبح جلوقة األطفال أيضاً صندوقهم اخلاص، يشرف عليه عناصر 
 -باإلضــافة إىل االشــرتاكات والتربعــات   -وتغذيــه  ،"جمموعــة اخلدمــة"مــن 

الســهرات العائليــة الــيت يقيمهــا ذووهــم يف قاعــة الكنيســة، والــيت يُعــدّون هلــا   
الطعــام بأنفســهم، بصــورة دوريــة، ويقضــون خالهلــا فــرتة لطيفــة جــداً ونقيــة 

  .تزيدهم حمبةً وألفة
  نبض احلياة يف قاعة السواعد: النقطة الرابعة

  .النقطة الرابعة، وهي استصالح قاعة الكنيسةتلك كانت 
  .تبني أن األمر ضروري، وال مفر منه

ولكن صعوبات كثرية كانت حتول دونه، منها مـا هـو مـادي، ومنـها مـا هـو       
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فليس من السهل فـك  . فالقاعة كبرية وحديثة، وكلها مبلطة بالرخام. معنوي
  .الرخام واملغامرة حبفرها

ــدارس املســؤولون وعــدد مــن     ــروا بضــرورة  . املهندســني، وضــع القاعــة  ت وأق
ولكن املـال غـري متـوفر، فالكنيسـة جديـدة،      . استصالحها، بعد سرب األساسات

  .وهي ما تزال يف حاجة إىل إنفاقات باهظة

وتقرر مع ذلـك البـدء بالعمـل، اعتمـاداً علـى تصـميم أفـراد أسـرة الرعيّـة          
  .اجلامعيّة الذين قرّروا أن يقوموا بالعمل طوعاً

جاء من عـرف بـاألمر، فقـدم مبلـغ عشـرة آالف لـرية سـورية، وهـو يصـرّ          و
. علــى كتمــان امســه، ويؤكــد يف الوقــت نفســه وقوفــه التــام إىل جانــب العمــل    

باشر بذلك أفراد أسـرة الرعيّـة اجلامعيّـة،    . فبوشر بالعمل، دون أي يد عاملة
 من شبان وشـابات، بإشـراف مهنـدس آمـن بـالفكرة وقـدم عملـه كلـه الفكـري         

جمانـاً، فيمـا كـان سـواه يقـدم بـني حـني وآخـر، بعـض           -والفين، بل واليـدوي  
فُـكّ الرخـام   . واستمر العمـل سـنة كاملـة   … املساعدات املالية السرية، أو الفنية

وكان يلصق على الفور، ما يكسر منه، وحُفرت القاعـة حبفـارات كهربائيـة،     -
يف قفف حيملـها الشـبان    ورُحّلت كمية هائلة من البيتون واحلجارة واألتربة،

رُحّلــت يف . والشــابات، فيمــا كانــت جمموعــة أخــرى تُعــدّ هلــم الطعــام والشــاي 
. شاحنات ضخمة قدمها جماناً مع سائقيها، والد إحدى فتيـات أسـرة الرعيـة   

ــدّدت جمــاري     وأعيــد جتديــد قســم مــن متديــدات التدفئــة املركزيــة، بينمــا جُ
حبيث باتت املنصة املسـرحية ترتفـع عـن    وغُيّر اجتاه القاعة، . القاعة بالكامل

مستوى اجلمهور قرابة تسعني سنتيمرتاً، يف حني كـان املسـتويان يف السـابق،    
واكتسبت املنصـة اجلديـدة   . يتساويان، مما حيول دون رؤية املنصة ومَن عليها

وشُـيّدت خلـف املنصـة غرفـة واسـعة تسـتخدم مبثابـة        . عرضاً وعمقاً وارتفاعاً
روض املســرحية أو الفنيــة، وتســتخدم كمكتبــة تضــم مئــات كــوليس خــالل العــ

كما شيدت غرفة ال بـأس هبـا فـوق قسـم مـن املنصـة       . الكتب يف األيام العادية
ذلـــك بـــأن بعـــض   … الســـابقة، تســـتخدم كغرفـــة حتكّـــم بالصـــوت والضـــوء     
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األصدقاء، إذ رأوا عمل شـبان وشـابات أسـرة الرعيـة اجملـاني واملـدهش، أرادوا       
جمـاالً  : يف جتهيز القاعة، كي تصبح مـا أريـد هلـا أن تكـون     املسامهة بدورهم

  .رحباً للقاءات ثقافية وفنية واجتماعية ودينية، تُغين املنطقة واملدينة معاً
فعـل أفـراد أسـرة الرعيّـة اجلامعيّـة كـل مـا        . استمر هذا العمل عاماً كـامالً 

ة قامـت  ولكن األمور الفنية احتاجت إىل يد خمتصـ . كان بوسعهم أن ينجزوا
ويف . هبــا، منــها متديــدات التدفئــة املركزيــة، والتبلــيط، وبنــاء غرفــة الــتحكم    

وقد قـام بـالتبليط أصـدقاء    . هناية العام، أعيد الرخام نفسه إىل أرض القاعة
تربعوا هم أيضاً بعملهم، ومل يتقاضوا سوى أجر العمـال، وكـان يف احلقيقـة    

  .زهيداً
شّنت القاعة حبضور غبطـة البطريـرك   ، د1978ُويف يوم عيد الرببارة، عام 

، إحيــاء لــذكرى عمــل "قاعــة الســواعد"مكســيموس حكــيم وأطلــق عليهــا اســم 
  .الشباب الطوعي

احتضنت نشـاطات  . ومن يومها، فتحت القاعة أبواهبا أمام كل نشاط بنّاء
مجعــت بــني خمتلــف أحيــاء املدينــة وأطــراف الريــف، وبــني خمتلــف األعمــار  

  .جتاهاتوالطوائف واملذاهب واال
احتضنتهم مجيعاً بفـرح، وأتاحـت هلـم جمـاالً يقـدمون فيـه للكـثريين مـا         
ــة       ــاركة االجتماعيـ ــوان املشـ ــن ألـ ــدماهتم، مـ ــهم وخـ ــهم ومواهبـ ــه حمبتـ تبدعـ

ــة   ــة والثقافي ــل    . واإلنســانية والقومي ــوم أي أجــر حمــدد، ب ومل تفــرض إىل الي
  .ريةيف نفقات التجهيز الكث -أو عدمها  -تركت هلم حرية املسامهة 

جمموعات كبرية من األطفال والطـالب والطالبـات، مـن خمتلـف      تواستقبل
املراحــل الدراســية، جــاؤوا إليهــا جيتمعــون فيهــا بصــورة ثابتــة ومنتظمــة، وقــد     
اختـــذوا منـــها بيتـــاً هلـــم وملتقـــى، يتـــزودون فيـــه مبزيـــد مـــن اإلميـــان بـــالرب   

  …اعيةوباإلنسان، ويتمرسون فيه على العمل اجلماعي واخلدمة االجتم
  …جمموعة أطفال التعليم املسيحي

  …جمموعة أخوية مريم
  …جمموعة رسالة األوالد
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  …جمموعة فرسان احملبة اإلعدادية
  …جمموعة فرسان احملبة الثانوية

  …جمموع أطفال جوقة أبناء الفرح
  …جوقة الفرح" الكربى"جمموع اجلوقة 

وا خيوضـون  من أفـراد الرعيّـة اجلامعيّـة، الـذين بـات     … جمموعة اخلرجيني
معرتك احلياة، والـذين شـعروا بضـرورة العـودة إىل روح إجنيليـة، فيهـا صـالة        

  .وحمبة ولقاء هادئ
جمموعة أسر أطفال اجلوقة، اليت تعقد فيها اجتماعاهتـا وتـنظم وحتيـي    

  …سهراهتا العائلية الفريدة بأجوائها العفوية، وبساطة تعاملها
شـاط األطفــال علـى مــدار   جمموعـة خدمــة األطفـال، الــيت تـنظم أيضــاً ن   

  …السنة
وأخــرياً جمموعــة اإلشــراف علــى القاعــة، الــيت تضــم باإلضــافة إىل كهنــة   
الرعية الثالثة، ثالثة من وكـالء الكنيسـة، وممـثّلَني اثـنني عـن كـل جمموعـة        

وهي آخر جمموعـة تشـكلت، وقـد بـدأت منـذ      … تستخدم القاعة بصورة ثابتة
طريـرك حكـيم، نشـاطاً سـوف يشـتمل      أيام، بسهرة عائلية افتتحها غبطـة الب 

  .على نواحٍ ثقافية واجتماعية وسياحية ودينية، بعيدة املدى

كل هذه اجملموعات، هلا كياهنا اخلاص، وإدارهتا اخلاصة يشرف عليها مـع  
الكاهن، عدد من الشبان والشابات واجلامعيني أو اخلرجيني، وهلـا ميزانيتـها   

  …لى مدار السنةاملستقلة، ونشاطها الثابت واملتحرك ع
كل منها يستحق وقفـة خاصـة، تكشـف األبعـاد الغنيـة، إنسـانياً ومسـيحياً        

  …وقومياً، للنشاط املتعدد الذي تقوم به

إال أن مثــة جمموعــة، ال بــد مــن وقفــة خاصــة هبــا، ذكــرت مــراراً يف هــذا     
ونــرى أن خنصــها بكلمــة عجلــى، هــي . التقريــر الــوجيز، ولكــن مل تُعــرف بعــد

هذا املوجز عن احلياة الغنية، تتفاعـل بـني جـدران كنيسـة سـيدة      األخرية، يف 
  .دمشق وحتت جناحيها
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  .خلية مسيحية وحدوية: أسرة الرعية اجلامعية
  .تلك هي هذه اجملموعة األخرية

، بتكليــف مــن رؤســاء 1968إن هــي إال حماولــة، قامــت منــذ منتصــف عــام  
  .وثقافياًالطوائف الكاثوليكية، خلدمة الشباب اجلامعي دينياً 

وقد كان الكاهن الذي كلف يومها هبذه اخلدمة، مؤمناً بأن نطاقها جيـب  
وكـان الغـرض منـها أيضـاً     . أن يتسع إىل مجيـع الطلبـة اجلـامعيني، إن أمكـن    

ــيحية      ــبيبة املسـ ــاع، بـــني الشـ ــذة يف االتسـ ــة واآلخـ ــوة القائمـ ــة ردم اهلـ حماولـ
  .املتعلمة من جهة، والرب يسوع والكنيسة من جهة ثانية

  .مل يكن مثة أي صيغة جاهزة

تلمـــس الكـــاهن املكلـــف، مـــع جمموعـــة مـــن الشـــبان والشـــابات ال تتجـــاوز  
وبعــد مــداوالت مطولــة ومضــنية،  … الثمانيــة، الــدرب إىل جتســيد هــذه الفكــرة 

وشـيئاً  … قرروا البدء ببساطة، بقداس جيمعهم حول الرب يف ذبيحته العظمى
طوط ثالثة، هـي اخلـط الروحـي،    وارتسمت خ. فشيئاً، توضحت معامل الطريق

وحموره القداس اإلهلـي، واخلـط الثقـايف تشـقه سلسـلة مـن احملاضـرات علـى         
مــدار الســنة، واخلــط االجتمــاعي ينبــع مــن كــال اخلطــني الســابقني ويغتــذي    
هبمــا، ويرتجــم إىل صــداقات تريــد أن تكــون نقيــة، وخــدمات متبادلــة يف شــتى   

  .عملية والسكنية، بل واملاليةمستويات احلياة، الدراسية والعلمية وال
أما القطبان الرئيسان اللذان تدور حوهلما حيـاة أسـرة الرعيّـة اجلامعيّـة،     

  :فهما
من هنا كان ختطـي أفـراد األسـرة لكـل تفرقـة      … قطب الرب يسوع الواحد

طائفيــة، ودعــوهتم للوحــدة املســيحية، حيــدوهم األمــل بــأن يصــبحوا يومــاً        
فعوها إىل التحرك باجتاه الكنيسـة العربيـة   مخرية يف كنائسهم اخلاصة، ليد

  …الواحدة، حمط الرجاء األكرب
وقطــب األرض العربيــة، الــيت شــاءها لنــا الــرب جمــال جتســد ودرب حيــاة، 
يفضيان إىل قيامة هـي قيامـة اإلنسـان العربـي، نـرى فيـه الـرب يسـوع، وفيـه          

  .خندمه وحنبه
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يف أسـرة الرعيـة،    كل ذلك كان يتم تبلوره خـالل لقـاء سـنوي بـات تقليـداً     
نعقــده يف صــافيتا يــدوم أســبوعاً كــامالً، نقضــيه يف مــزيج مــن صــالة وتأمــل   
ومرح، ويشاركنا فيه أحيانـاً بعـض املـثقفني يف القطـر، خنـص بالـذكر منـهم        

  .األستاذ انطون مقدسي
  …ورسالة… أمل وحياة جديدة

  …ولكن أيضاً مثة مصاعب
عناصر تنتمي إىل مناطق  املصاعب يف الداخل، ألن أسرة الرعية حتتضن

  …خمتلفة… وطوائف واجتاهات وشرائح اجتماعية
… املصــاعب أيضــاً مــع الكنــائس املختلفــة، يراهــا بعضــهم خطــراً علــى أبنائــه
  .فيما اآلالف من الشباب اجلامعي ال يعرفون الطريق إىل الكنيسة منذ سنوات

ق عربـي  واملصاعب يف مواجهة اجملتمع أيضـاً، ألهنـا حديثـة العهـد يف شـر     
ــديم       ــديم ق ــدنيا، ق ــدين وال ــه، مــن شــؤون ال ــا في ــل م ــى   … ك ــاهيم وبن مــن مف

  …ومؤسسات وعقليات

الـــدعوة إىل عــودة للجـــذور املســـيحية  : ومــن هنـــا بالــذات كانـــت رســالتها   
األوىل، وإىل انتماء عربي كامل وصـادق، وذلـك عمـالً بعقيـدة التجسـد، الـيت       

  .حتتل القلب من املسيحية
لة اليت طُلِب إليها مراراً أن حتملها، يف نطاق حملي ومن هنا أيضاً الرسا

  …عربي، وأحياناً يف نطاق دويل، لتسمع صوهتا اجلديد
، من قاعة كنيسة سيدة دمشق 1973تلك هي األسرة اليت اختذت هلا منذ عام 

  …بيتاً ومصلّى - بفضل سواعد شباهبا " قاعة السواعد"اليت أصبحت  - 
تنمـو  … أصـغر احلبـوب  … إجنيـل حبـة اخلـردل   يف أول قداس أقامتـه، قـرئ   

  …ليستظل هبا كثريون
وها هي اليوم، وقد منت قليالً، بل قليالً جداً، تستظل جبناح حبـة خـردل   
أخرى، هي كنيسة سيدة دمشق، اليت زرعتها أيدٍ مؤمنة قويـة، فباتـت شـجرة،    
تبــدو كــبرية يســتظل هبــا كــثريون، ولكنــها تصــبو ألن تصــبح كــبرية، كــبرية          

  …ل هبا العدد األكرب من األجنحة الباحثة عن امللكوتيستظ
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  :صحيح ما قال بولس… صحيح
  وما هو أُبُلّس؟… ما هو بولس؟"
  …ليس الغارس بشيء وال الساقي"
  …وهو اهلل… بل ذاك الذي ينمّي"
  فنحن مجيعاً عاملون مع اهلل،"
  ."وأنتم حقل اهلل، وبنيان اهلل"

  1983أيار  24دمشق يف 
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  :الثانيالمقال 
  مع أسرة الرعيّة اجلامعيّة يف كنيسة سيدة دمشق

  
يف الشرق العربي، ألف الناس أن يروا حماوالت، على شتى الصـعد، تقـوم   

  .فجأة، ثم تنطفئ بأسرع مما قامت
حبـــة "، 1968وكانــت أســـرة الرعيـــة، الـــيت شـــاءهتا الكنيســـة بدمشـــق، عـــام  

كانت تطل، بـني حـني    حتتوي أبناءها اجلامعيني، من شتى الطوائف،" خردل
ــد         ــن ق ــع املســؤولني األعلــني يف الكنيســة، ومَ ــه مجي ـــي ب ــر تواف وآخــر، بتقري

  .يهمّهم أمرها، من كهنة وعلمانيني
وقد اختـذت هلـا، بعـد سـنوات تنقّـل مـزعج، بيتـاً هلـا، حتـت كنيسـة سـيدة            

  .دمشق، دون أن تكون وقفاً على الطائفة اليت بنت هذه الكنيسة
ام، أن وجودها بـات يـزعج الكـثريين، حتـى يف صـفوف      واتضح عاماً بعد ع

  .أولئك الذين باركوا انطالقتها

وكان مرشدوها وبعض من أفرادها، يواصلون االتصاالت بإصـرار وانفتـاح،   
  .بأولئك املسؤولني عينهم

، قــد امتنعــوا عــن إصــدار أي تقريــر ســنوي، 1975ولكنــهم كــانوا منــذ عــام 
كسـواها مـن   " انطفـأت "أسـرة الرعيـة قـد     مما حدا بالبعض إىل االعتقاد بأن

  …احملاوالت

ــاً   -أمــا أســباب هــذين اإلزعــاج    واالنزعــاج، فكــثرية،   -غــري املقصــود قطع
  :أمهها
ــائق      أوالً ــائع وحقـ ــى وقـ ــا، علـ ــا وتقاريرهـ ــة يف خطهـ ــرة الرعيـ ــد أسـ ، تأكيـ

ــة  ــة للمؤسســة       -اجتماعي ــدو كأهنــا إدان ــة، تب ــة ختــص الشــبيبة اجلامعي ديني
  .الكنسية عامة

، تأكيد األسـرة، انطالقـاً مـن مرتكزهـا األساسـي يف عقيـدة التجسـد،        ثانياً
على التوجه املسيحي الشامل، اهلادف إىل ربط اجلامعي بالرب يسوع، بعيداً 
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عـن أي إطــار طـائفي، كــي يصـبح بــدوره مخـرية يف كنيســته بالـذات، حيرّكهــا      
  .ذات يوم يف اجتاه الكنيسة العربية الواحدة، املرجوة

، التســرّع يف إدانــات قاســية واختالقــات حمزنــة، جنمــت عمــا يرافــق    ثالثــاً
بالضرورة، كل جتديد يتلمس الدرب عرب احملاولة واخلطأ، يف شرق راسخ يف 

  .القدم حتى التحجر

بـل واصـلت شـق    … ولكن مسرية األسـرة مل تتوقـف  … لذا انقطعت التقارير
هض بعـد مضـي   الدرب جبلد وصرب، على قلـة يف أفرادهـا ومرشـديها، قـد تنـ     

مثل هذه السنوات، ولكنها طبيعية بالنظر إىل تكوينها وإىل الظروف العامة، 
  .الكنسية وسواها، اليت تعايشها

  .ليس يف نيتنا اليوم أن نقدم دراسة مفصلة عن هذه األسرة
إمنا نود فقط، بعد ما قلناه يف العدد األخري من جملـة البطريركيـة عـن    

ا كنيسة سيدة دمشق، أن نكشـف عـن بعـض    خمتلف النشاطات اليت حتتضنه
جوانب احلياة يف أسرة الرعية، ويف هذا العام الدراسـي بالـذات، نتنـاول فيهـا     
عالقتها بأفرادها احلاليني من جهـة، وبـذويهم املقـيمني يف دمشـق مـن جهـة       

  .للتخصص من جهة ثالثة" املهاجرين"ثانية، وبأبنائها 
  .ولكنا سنختصر. لدينا الكثري لنقوله

  .عالقة أسرة الرعية بأفرادها احلاليني
يف نطــاق احليــاة الداخليــة، حتــاول األســرة أن تغــذّي ذاهتــا مبــا يــتالءم        

جتـذّر يف الــرب الواحـد، ويف األرض العربيـة الواحــدة، يف    : وغايتـها األساسـية  
  .انفتاح على العامل الراهن

وقد عقد، من هنا كانت اخلطة اليت رمسها املشرتكون يف اللقاء السنوي، 
هــذا العــام يف بلــودان، علــى مقربــة مــن دمشــق، مــدة مخســة أيــام، يف هنايــة     

  .وقد شارك فيه األستاذ انطون مقدسي، على عادته. أيلول
يف هذا اللقاء، انصـبت الصـالة والـتفكري والنـدوات واحلـوار، علـى ضـرورة        
العودة إىل اجلذور، الكنسية واحلضارية، وكذلك على مواجهة الواقع الـراهن  
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حسيب التذكري بالربنامج املرسوم، ما نفذ منه، وما هو قيد . يف بعض جوانبه
  .التنفيذ، ففيه الداللة الكافية ملن يريد أن يقرأ

، وقد جرت بعده حماولة تعريف 14/10/1983اس االفتتاحي يف القد -
 .بأسرة الرعية، شارك فيها بعض أفرادها ومرشداها

، القداس اإلهلـي، ثـم لقـاء مـع أحـد مرشـديها       18/10/1983الثالثاء  -
وهــو األب يوســف بربــي، حــدثنا فيــه عــن اشــرتاكه يف مــؤمتر عــاملي    

ر املســـيحية، عقـــد يف سويســـرا، شـــارك فيـــه بضـــعة آالف مـــن األســـ 
 .ونوقشت فيه قضايا األسرة املسيحية

نشــوء "، القــداس اإلهلــي، ثــم حماضــرة حــول    21/10/1983اجلمعــة  -
للســيد املهنــدس فــايز فــوق العــادة، رئــيس اجلمعيــة الكونيــة   " الكــون

 .السورية

، القداس اإلهلي، ثم االحتفـال خبرجيـي العـام    25/10/1983الثالثاء  -
 .ليد شهر تشرين األولاملاضي، وتقديم التهاني ملوا

، القــداس اإلهلــي، ثــم حــديث لألســتاذ انطــون   28/10/1983اجلمعــة  -
 ".عالقة الرب يسوع بالعهد القديم"مقدسي حول 

علـى  " غانـدي "، القداس اإلهلي، ثم عرض فـيلم  1/11/1983الثالثاء  -
 .الفيديو

، لقاء روحي يف معلوال، ومساء القـداس يف بيـت   4/11/1983اجلمعة  -
 .األسرة

الكنيسـة مـا   "، حديث لألب الياس زحالوي حول 8/11/1983لثالثاء ا -
 ".بني صعود الرب ومنتصف القرن األول

، القــداس اإلهلــي، ثــم االحتفــال مبواليــد شــهر 11/11/1983اجلمعــة  -
 .تشرين الثاني

الكنيسـة يف  "، حديث لـألب يوسـف بربـي حـول     15/11/1983الثالثاء  -
 ".النصف الثاني من القرن األول
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، القــداس اإلهلــي، ثــم حــديث للــدكتور حــافظ  18/11/1983عــة اجلم -
 ".ظاهرة التخلف والعرب"اجلمايل حول 

 .، القداس اإلهلي، ثم اجتماع عام لألسرة22/11/1983الثالثاء  -

 ، القداس اإلهلي، ثم جلسة دردشة مجاعية25/11/1983اجلمعة  -

 ، القداس اإلهلي، ثـم عشـاء مجـاعي بسـيط يف    29/11/1983الثالثاء  -
 .بيت األسرة

، القــداس اإلهلــي، ثــم االحتفــال عائليــاً بعيــد       2/12/1983اجلمعــة   -
 .القديسة بربارة

" الـدم األول "، القـداس اإلهلـي، ثـم عـرض فـيلم      6/12/1983الثالثاء  -
 .على الفيديو، ونقاش حول احملبة والعنف

، القــداس اإلهلــي، ثــم حــديث للســيد املهنــدس     9/12/1983اجلمعــة  -
 ".باء الكنيسة األوائلآ"سهيل شباط حول 

، القــداس اإلهلــي، ثــم حــديث للســيد اليــاس      13/12/1983الثالثــاء  -
طنوز، وهو من قدامى األسرة، حول انطباعاته عن الـيمن الشـمايل،   

 .مبناسبة انعقاد مؤمتر عربي لإلحصاء فيه

ــة  - ــاس    16/12/1983اجلمعـ ــألب اليـ ــديث لـ ــم حـ ــي، ثـ ــداس اإلهلـ ، القـ
 ".القرن الثالث الكنيسة يف مطلع"زحالوي حول 

 .، القداس اإلهلي، وجلسة دردشة20/12/1983الثالثاء  -

ــة  - ــي 23/12/1983اجلمعـ ــيالد الروحـ ــاء املـ ــديث  : ، لقـ ــة وحـ ــة توبـ رتبـ
 ".املسيحي يف اجملتمع العربي"لألستاذ انطون مقدسي بعنوان 

، القــداس اإلهلــي، واالحتفــال مبواليــد شــهري     14/2/1984الثالثــاء  -
 .ثانيكانون األول وكانون ال

، القــداس اإلهلــي، ثــم حــديث للســيد املهنــدس     17/2/1984اجلمعــة  -
 ".املنظومة الشمسية"هاني عرنوق بعنوان 

" ايفيتا بـريون "، القداس اإلهلي، ثم عرض فيلم 21/2/1984الثالثاء  -
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، لتعـذّر احلصـول عليـه، ونقـاش حـول      "حذاء الصياد"بدالً من فيلم 
 .اإلنسان واحلرية يف العامل الثالث

، القـــداس اإلهلـــي، ثـــم حـــديث لـــألب اليـــاس      24/2/1984اجلمعـــة  -
 ".القديس جوستينوس النابلسي: من آباء الكنيسة"زحالوي بعنوان 

، حــوار حــول بعــض اآليــات املبهمــة يف اإلجنيــل، 28/2/1984الثالثــاء  -
 .يقوده طوني كردي

، القداس اإلهلي، ثم حديث لألب اليـاس زحـالوي   2/3/1984اجلمعة  -
 ".أورجيانوس املصري: من آباء الكنيسة": بعنوان

 .، القداس اإلهلي، ثم جلسة دردشة6/3/1984الثالثاء  -

 .، القداس اإلهلي9/3/1984اجلمعة  -

، حــديث للســيد املهنــدس برهــان إبــراهيم، وهــو   13/3/1984الثالثــاء  -
 ".االستشعار عن بعد"من قدامى األسرة، حول 

ث مليشـــيل أنطـــون ، القـــداس اإلهلـــي، ثـــم حـــدي 16/3/1984اجلمعـــة  -
 ".قراءة يف آثار الساحل السوري"مقدسي بعنوان 

ــاء  - ــل،   20/3/1984الثالثـ ــة يف اإلجنيـ ــول النصـــوص املبهمـ ــوار حـ ، حـ
 .يقوده طوني كردي

، االحتفال بعيد األم يف حضـور حشـد كـبري مـن     23/3/1984اجلمعة  -
 .األهل، وذلك باالشرتاك مع أسرة الثانويني

عن احلـرب النوويـة،   " اليوم التايل"فيلم ، عرض 27/3/1984الثالثاء  -
 .على الفيديو ونقاش

 .، القداس اإلهلي، ثم جلسة دردشة30/3/1984اجلمعة  -

بيبــا خــوري : ، نــدوة حــول املعــوقني، يشــارك فيهــا3/4/1984الثالثــاء  -
ومها مناشي، وجورج صراف وطوني عبود وحسيب اسرب، وهـم ممـن   

 .يساعدون أسرة احملبة يف خدمتها للمعوقني

، حديث لألب اليسوعي روبري بنـدكيت حـول كتـاب    6/4/1984اجلمعة  -
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ــل األوىل " ــامرة العقـ ــواح، و  " مغـ ــراس السـ ــيد فـ ــرتاث  "للسـ ــة الـ عالقـ
 ".القديم بالعهد القديم

، القـداس اإلهلـي، وأعيـاد املـيالد لشـهري شـباط       10/4/1984الثالثاء  -
 .وآذار

ــدوة حــول كتــاب    13/4/1984اجلمعــة  - ال أؤمــن "، القــداس اإلهلــي، ون
، يشــارك فيهــا مرتمجــه األب اليســوعي كميــل حشــيمي،   "هبــذا اإللــه

 .رميا عيسى، وحنا خوري

، القداس اإلهلـي، وحـوار مفتـوح حـول الربنـامج      17/4/1984الثالثاء  -
 .العام

، صـــالة رتبـــة التوبـــة وحـــديث لألســـتاذ أنطـــون 22/4/1984اجلمعـــة  -
 .مقدسي، مبناسبة أسبوع اآلالم

تشـارك  " املـرأة "القداس اإلهلي، ثـم نـدوة حـول     ،27/4/1984الثالثاء  -
 .فيها الدكتورة آرليت قاضي حتحوت، وهشام السامل وأمل خوري

  :جتدر املالحظة، يف نطاق احلياة الداخلية ألسرة الرعية
، إن نصوص اإلجنيل يف القداس اإلهلـي، تُختـار وفـق اخلـط املرسـوم،      أوالً

شــاركات اإلجنيليــة الــيت تتخللــها،  قــدر اإلمكــان، كــي تــأتي الصــالة أيضــاً وامل  
ــايل        ــة، وبالت ــة والثقافي ــاة األســرة الروحي ــداداً، يف آن واحــد، حلي أساســاً وامت

  .االجتماعية
، إن الفـــرتات الـــيت نتوقـــف فيهـــا عـــن أي نشـــاط ثقـــايف، بســـبب        ثانيـــاً

االمتحانات، النصفية أو النهائية، ال ننقطـع فيهـا البتـة عـن إقامـة الذبيحـة       
  .ساس حياتنا، حتى خالل العطلة الصيفيةاإلهلية، فهي أ

 -وإن كان ذلـك حيـدث نـادراً     -، إن تغيب كال املرشدين عن اللقاءات ثالثاً
ــة، إذ إن األســرة جتتمــع        ال يســبب إال االنقطــاع يومهــا عــن الذبيحــة اإلهلي

  .تلقائياً لتعيش املشاركة اإلجنيلية
إىل نشـاط ميتـد إىل   ، إن هذه احلياة الداخليـة، حنـاول أن نرتمجهـا    رابعاً
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خمتلف األسر الـيت نبتـت حتـت جنـاح كنيسـة سـيدة دمشـق، أو الـيت اختـذت          
أطفــال جوقــة أبنــاء الفــرح، أســرة الثــانويني، أطفــال التعلــيم : منــها بيتــاً هلــا

ــزم، جوقــة الفــرح، أخويــة مــريم     مثــة … املســيحي، رســالة األوالد، املســرح امللت
كخدمــة املســنّني، يف بعــض    جمــاالت اجتماعيــة ميتــد إليهــا هــذا النشــاط،     

ــة، أو قريــة       ــاء الفقــرية، أو املعــوقني، وذلــك بالتعــاون مــع مجعيــة احملب األحي
  …كما يف السابق) اس. او. اس(األطفال 

  .عالقة أسرة الرعية بأهل أفرادها
  .أسرة الرعية حماولة جديدة، يف صلب جمتمع قديم

األهــل وهــي، ككــل جديــد، اصــطدمت وتصــطدم بــاجملتمع، وعلــى رأســهم    
  .طبعاً

لســنا اآلن بصــدد مناقشــة هــذا الواقــع أو تقييمــه، إمنــا حنــن نشــخص        
  .الواقع وحسب

ولكنــا … وعنــدما نقــول األهــل، ال نعــين الوالــدين واألشــقاء الكبــار وحســب
نعين أيضاً ما تعنيـه كلمـة األهـل يف شـرق متتـد شـبكة العائلـة فيـه، إىل كـل          

  .قطاع وكل عمق
نه ما زال جيرت املاضـي بـألف شـكل وشـكل،     ويف شرق يتزيى باجلديد، ولك

بل ويقدسه حتى يف أبعد أشكاله عن التقديس، يصبح كل جديـد ال موضـع   
  .شك وحسب، بل موضع اهتام قاطع ال يرحم

ــدو        ــتدمياً، يبـ ــكّاً مسـ ــاتالً وشـ ــاً قـ ــنس، كبتـ ــه اجلـ ــيطر عليـ ــرق يسـ ويف شـ
ــدا       ــات، وميـ ــاراً لالهتامـ ــة، مثـ ــاح الكنيسـ ــت جنـ ــى حتـ ــه، حتـ ــتالط فيـ ناً االخـ

  .لالختالقات الرخيصة، وأحياناً املغرضة
  …صحيح أن بعض األهل جتاوز هذا اجلو املوبوء

صحيح أن بعضهم أيضاً خرب بنفسه نتيجـة هـذا التعـايش، الـذي حيـاول      
أن يكون نظيفاً، يف أسرة الرعية، على أبنائه وبناتـه، حتـى بـات أحيانـاً كـثرية      

  …يلجأ بصورة تلقائية إىل مرشديها



  127   ______________________________________  أّمھا حضن في طفلة

 

ضــاً أن العالقــة بــني املرشــدين وبعــض أفــراد الرعيــة مــن جهــة،  صــحيح أي
  …وبعض األهل من جهة أخرى، باتت أكثر من عائلية، إن جاز التعبري

ولكن الصحيح أيضاً أن كل ذلـك ال جيعـل اجملتمـع برمتـه يفهـم حقيقـة       
  …ما نعيش، أو يتفهم ضرورة حدوث بعض اهلنات يف هذا اجملال أو يف ذاك

وتظـل املواجهـة صـعبة    … احلكم جائراً -لفرتة طويلة  وسيظل -لذا يظل 
  …على كل صعيد

ومع ذلك فإن قوة الرب تتغلب، لـدى هـذا الشـاب أو تلـك الفتـاة، ال علـى       
الرأي االجتماعي احملدود وحسب، ولكن حتى على مقاومة أهل يرفضون كل 

  …عالقة هلم وألبنائهم، بكل ما ميت إىل اهلل والكنيسة بصلة
ولكـن مثـل هـذا    … ضرورة اإلكثار من لقاء املرشدين باألهـل  من هنا كانت

األمــر لــيس بالشــيء الســهل، بســبب ضــغط العمــل الــذي يعيشــه املرشــدان،     
  …داخل أسرة الرعية وخارجها

وكان أيضاً من الضروري تعريف األهل بأفراد األسرة، الذين يسـري ابنـهم   
  …يةأو ابنتهم، وإياهم، على دروب الرب، يف نطاق أسرة الرع

  …حزن… فرح… عودة… سفر… مرض: وحصلت زيارات، بسبب وبغري سبب
ــة كــثرية، تنســج خيــوط شــبكة احملبــة       وحصــلت وحتصــل اتصــاالت هاتفي

  …والصداقة والثقة
… وحاولنا يف السابق أن نقـيم بعـض اللقـاءات يف بيـت األسـرة، مـع األهـل       

منـا، أو رمبـا    رمبا خلطأٍ… ولكن بدا لنا عندها أن األمر ال يعين األهل كثرياً
ــذه        ــذكر يف هـ ــيئاً يـ ــدموا شـ ــاهتم أن يقـ ــائهم وبنـ ــن أبنـ ــون مـ ــم ال يتوقعـ أهنـ

  …اللقاءات
وأخــرياً جــرت هــذا العــام حماولــة، مبناســبة عيــد األم، كانــت يف احلقيقــة   

  …ضربة معلم
إال أن الفضل يف جناحها، ونقول ذلـك بكـل صـدق، يعـود خصوصـاً إىل أسـرة       

ر خلــف وملــك صــروف ورنــا مســوح وجوديــت  الثــانويني الــيت يشــرف عليهــا ســام 
  .حداد ولينا خوري، وكلهم تقريباً من أفراد األسرة القدامى واحلاليني



  أّمھا حضن في طفلة   _____________________________________  128

فقد قامت أسرة الثانويني حبملـة تعـرف علـى األهـل منـذ هنايـة الصـيف        
املاضي، إثر لقائها السنوي يف الزبداني، متّنت العالقات بينهم، وزادت األهـل  

  .ثقة باألسرة وحمبة هلا
علماً بأن فيها العديد  -تضافرت إذن جهود أسرة الرعية وأسرة الثانويني 

مـن اجلـامعيني، الـذين بــات انسـالخهم عـن إخــوهتم يف األسـرة، أمـراً صــعباً،        
ــاً يف نطـــاق أســـرة الرعيّـــة     علـــى الـــرغم مـــن اقتنـــاعهم بضـــرورة العمـــل كليـ

  .يف سبيل إجناح اللقاء مع األهل -اجلامعيّة 
  …"األم بتلمّ: "ييقول املثل العام

كيـف ملمتنـا، وكيـف اسـتجبت للرسـالة الـيت وافـاك        … ما أروعـك أيتـها األم  
  .هبا أبناؤك وبناتك يف كلتا األسرتني

هــذه الرســالة، نوردهــا كاملــة، ملــا تنطــوي عليــه مــن إشــارات وكلمــات ذات    
  :داللة بعيدة

  أهلنا األحياء، «
  .الرعيةكثرياً ما وّجعنا راسكم بذكر اسم الرعية، أو "
  …وقلما جلسنا وإياكم لنحدثكم عنهما"
  .حىت تضايق الكثريون منكم دون شك …وقد الحظتم كثرة ترددنا عليهما"
ريثما يتسىن … ولكن قلب األم وقلب األب ُوجدا ليتحمال بكل حب وصرب"

  لنا أن نتعلم
  …بدورنا، إبان أبوتنا وأمومتنا، أن نتحمل مثلكم وعلى غراركم"
واألب، يف ذكرى األسرة، أحببنـا أن نـنظم   … ذكرى عيد األمواليوم يف "

حتت جناح الكنيسة، أسرة كبرية واحدة، نقدم لكـم  "جلميع ذوينا، لقاء يضمنا 
  …خالله، بعض حمبتنا، ونعرفكم فيه على بعض جوانب حياتنا يف أسرة الرعية

أسرة الرعية، إمنا لعل الفرح يغمرنا مجيعاً عندها باملزيد من الثقة واليقني بأننا يف "
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ولكن رمبا على طريقتنا اخلاصة اليت ختتلف بعض الشيء … اإلميان واحملبة"نتعلم 
  …عن طريقتكم، دون أن تعارضها

فهالّ مألمت قلوبنا بالفرح، باالشتراك معنا هبذا اللقاء الذي لوالكم، ملا كان له "
  .مربر
  …فكل عام وكل أم وكل أب بألف خري وفرح وعافية"
، الساعة اخلامسة، يف قاعة السواعد، يف 23/3/1984… اللقاء يوم اجلمعةوإىل "

  .سيدة دمشق"كنف كنيسة 
  » أبناؤكم يف أسرة الرعية

وصـورت، وأرسـلت باليـد أيضـاً،     … كتبت الرسالة باليـد، خبـط مجيـل مـثري    
وطلب إىل أفراد األسرتني أن يُلحّوا بعض الشـيء  . لألهل، يف مغلفات خاصة

  .شرتاك يف اللقاءعلى ذويهم، لال
  …وغصّت القاعة باحلضور، قاعة السواعد

  …واستمرت احلفلة من اخلامسة حتى الثامنة والنصف
افتتحت بتعريف ألسرة الرعية وأسـرة الثـانويني، شـارك فيـه األب يوسـف      
بربي، وبعض الشبان والشابات، بكلمات بسيطة، ال ختلو بـالطبع مـن الـرتدد    

  . القلوبوالتلعثم، ولكنها انسابت إىل
  …ثم قدّمت فقرات اللقاء من متثيليات وأغان ورقصات وقصائد وعزف

فكانـت  … يف اخلتام، جاء األهل يهنئون بعضـهم بعضـاً ويهنئـون املرشـدين    
نياهلن على … ما كنا نعرف والدنا… شو هذا؟: كلمة واحدة تردد بعفوية تامة

  …!هاجلو

  .حسبنا هذه الشهادة
ــل وشــاق   ــاً طوي ــدرب طبع ــ… ال ــذور الثقــة     ولك ــاً بب ــد مــن زرعــه دوم ن ال ب

ومــا … فلــيس كالثقــة أســاس للعمــل يف مثــل هــذا النطــاق  … والنقــاء واحملبــة
  …!أحوجنا إىل دروب تزهر جنباهتا بالفرح
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  .للتخصص" املغرتبني"عالقة أسرة الرعية بأفرادها 
  :لنالحظ

، إن أســـرة الرعيـــة ليســـت ســـوى حمطـــة عـــابرة علـــى درب الطلبـــة        أوالً
وهي تأبى أن تكون غـري  . اجلامعيني، إما طوال دراستهم، وإما خالل دراستهم

فمـــا إن ينتـــهي الطلبـــة مـــن الدراســـة، حتـــى يعـــودوا إىل دورة احليـــاة . ذلـــك
الطبيعية يف اجملتمع، إىل مدهنم وقراهم، إىل خدمة العلم، أو إىل عمـل حـر   

جلميــع، يف وا… !البيــت الزوجــي… أو يف مؤسســة حكوميــة، أو إىل بيــت أصــبح 
… نطـاق الصــالة، يعــودون إىل كنائســهم املختلفـة، وميارســون فيهــا نشــاطاً مــا  

وقـد  … فيما كـان الكـثريون منـهم يف السـابق ال يعرفـون دروب الكنـائس بـاملرة       
حيـــاول بعضـــهم أن ينشـــئ، ضـــمن كنيســـته وطائفتـــه، وبالتعـــاون مـــع أســـرة 

ئفـة السـريان   وهـذا بالـذات مـا حـدث داخـل طا     . الرعية، أسرة جامعيـة أخـرى  
األرثــوذكس، مببــادرة إبــراهيم عبــدلكي، ومبســاعدة كــل مــن منصــور إبــراهيم    

  .وجورج كردي
. ، إن العديــد مــن أفــراد األســرة وُفّــق بالســفر إىل اخلــارج للتخصــصثانيــاً

وهم اليوم متناثرون يف شتى أحناء العامل، شرقية وغربية، فيما عاد بعضـهم  
  .إىل الوطن وقد أهنى ختصصه

ــاً إن أســرة الرعيــة حتــاول، مــا أمكــن، احلفــاظ علــى خيــوط احملبــة      ،ثالث
ــوا يتخصصــون، وحتــى مــع         ــذين مــا زال والصــداقة، وال ســيما مــع أولئــك ال

  .الذين، خالفاً خلطّها وتصميمهم السابق، آثروا أن يستقروا يف املهاجر
  .العالقة إذن قائمة ومستمرة

  .اً ومعنوياًوهي متبادلة، بكل ما يف كلمة تبادل من معنى، مادي
  …وهي ترتجم من كال اجلانبني، بالرسائل والزيارات واخلدمات املختلفة

أمـــا رســـائل األســـرة، وإن كانـــت تلتـــزم بإيقـــاع األعيـــاد، كـــامليالد والفصـــح،   
ــي    ــابع شخصـ ــاً بطـ ــم دائمـ ــي تتسـ ــن    . فهـ ــادرة عـ ــائل الصـ ــم الرسـ إال أن معظـ

ــنوات،      ــهر والسـ ــرب األشـ ــجِّل عـ ــية، تسـ ــائل شخصـ ــرة، رسـ ــور  األسـ ــل تطـ مراحـ
  .األسرة واألفراد معاً



  131   ______________________________________  أّمھا حضن في طفلة

 

… وقد ينقطع بعضـهم عـن املراسـلة ألسـباب كـثرية، ال عالقـة لألسـرة هبـا        
ــودة إىل        ــيهم بضــرورة الع ــد يتقــاطع بعضــهم لفــرتة، بســبب التشــديد عل وق

إال أن احملبة واحلنني إىل األسرة يتغلبان، فرتبط احملبة جمدداً مـا  … الوطن
  …"هروب"انقطع يف حلظة تأزم أو 

ومن الرسائل ما ميكنه أن يكـون، لـو نشـر، مدرسـة قائمـة بـذاهتا للطلبـة        
  .العرب، الذين يقصدون اخلارج للتخصص

لعله حان الوقت إليراد بعض مقتطفات منها، فهي خري ما أختم به هذا 
  .الوصف الوجيز

  :كتب أحدهم من باريس يقول
، لكنها ال تصـل إىل  متّر علّي حلظات قاسية. حاليت ال بأس هبا رغم كل شيء «

إن الوقـت  . أنا أشعر، وهذه حقيقة، أين أعيش يف كل حلظة. "اليأس، ألنه املوت
فأرى أن جتـربيت تسـتمر   . بالنسبة ملا أعيش"مير بسرعة، وبسرعة هائلة أقيسها 

. ولكين ما زلت طامعاً باملزيد. "وتطول وتصل يف بعض اللحظات حلد االختالط
إمكانيات كـثرية  "ة أحدد نفسي هبا، تتلوها أفكار عن يف كل مرة ختطر ببايل فكر

أما إىل أين، فال أعـرف، ألنـين يف   . أخرى يف جماالت كثرية من املعرفة واحلياة
. اللحظات اليت كنت أعرف فيها، كشفت يل اللحظات اليت تلتها، خطأ معرفيت"

هربـاً   هي أن أعرف أنه حيثما أذهب، فليس حنو املوت، وال: "إمنا رغبيت واحدة
  » .هذا خمطئاً"هذه رغبيت، وقد أكون بقويل . من املوت

  :وكتب آخر من بريطانيا يقول، وهو أرمين
دعين اآلن أشكرك وأفراد الرعية على بطاقة امليالد املوقعة بأكثر من عشرين  «

أهناك كل هؤالء النـاس الطيـبني يف   . لقد أثلجت، واحلق أقول، نفسي. توقيعاً
لقـد أخجلـتين كثـرة    : احلق أقول… ا يذكرونين أيضاً؟وال زالو… الرعية؟

. التواقيع، إذ إن بعض األمساء والوجوه، قد غاب عن ذهين، وبعضها هبتت معامله
ولكن دعين أكرر أن استالم البطاقة كان حدثاً مفرحاً، أكد على صلة رمبا بدت 
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وشـكري لكـل   . فشكري الصادق للرعية على البطاقة. واهنة لطول االنقطاع
يف . سالمي اخلاص لألب بـريب . املوقعني على البطاقة فرداً فرداً، زميالت وزمالء

هل يل أن أعتذر عن عدم إرسايل أي بطاقة لكم؟ ليس … !جلسة عمل يف صافيتا
قد تعـذرين إن علمـت أين مل   . يل عذر سوى غّم نفسي وانقباضي لفترة طويلة

أبونا، والرعيـة، كنـتم يف   وأنت يا "ولكنهم، . أستطع حىت إرسال بطاقة ألهلي
  » .يف صاليت أيضاً: فكري، وامسح يل أن أقول

ومن بطاقات األعياد يف امليالد، هذه البطاقة، من فتـاة تواصـل ختصصـها    
  :يف الواليات املتحدة

وحنن نتلـهف لقدومـه يف صـلب حياتنـا     … جاء يسوع هذا العام كعادته «
  …وقلوبنا

ائماً ننتظر الرب، وحنيـا يف أمـل عطائـه    جاء وحنن يف جلة االنتظار، ألننا د"
  …الالمتناهي لنا

  ماذا خبأ لنا؟… ماذا احضر لنا؟"
   …نور جنمة ساهرة… نور… دفء… مذود… مغارة"
  …وحطب… وقش… خراف"
  …لقد أحضر أعظم شيء… لقد أحضر كل شيء"
  …عاش يف قلوبنا املشتاقة له من جديد"
  …أحضر ذاته"
  »… أحضر النور، نوره الذي ال ينطفئ"

  :ومن باريس أيضاً، هذه الكلمات املعربة، لشاب طبيب
  :أريد أن أقول كلمتني «
لقد زرعت أسرة الرعية نبتات خضراء تستشم األمـل، وتتجـه إىل حيـث    "

وثق متاماً يا أبونا أهنا ستستمر يف احلياة الـيت  . الضوء، يف صحراء مقفرة مظلمة
  »…كشوك الصحراء الذي يقاوم كل حر وكل عطش وكل موت أعطتها إياها،
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، جاءتنـا رسـالة مدهشـة    1983وردّاً على بطاقتنا اجلماعيـة يف مـيالد عـام    
من كاهن صديق امسه األب حليم عبداهلل، وهو لبناني مـاروني مقـيم حاليـاً    

  :نوردها باحلرف الواحد، ولكم كنا نود لو تنشر مصورة. يف فرنسا
  ،أخوايت، إخويت «
راجـي،  : من اخلوري حليم إىل األبوين الياس ويوسف، وإىل األخوة واألخوات"

ومسري، وميشيل، ورويدة، ومها، وسامي، وجوين، وتوفيق، وهاين، "وحنان، وعطية، 
وحنا، وميشيل، وأيضاً إىل الذين مل أستطع أن أقرأ "وسناء، وماجدة، ورانيا، ونبيل، 

  .سوعأمساءهم، شكر وحمبة وسالم بالرب ي
إن البطاقة اليت حتمل أمساءكم ومتنياتكم، باقية أمامي تذكرين يف ساعات املصاعب "

يل أخوة وأخوات يقفون قـّدام، رافعـي األيـدي    . أنين لست وحدي"واملتاعب، 
يف حقل " مشرورين"بالتزامايت جتاه أخوة وأخوات "وتذكرين أيضاً ". كتقدمة املساء"

فالتجسد . املسيح يف حياهتم ويف حميطهم"لتجسيد  العامل، يواجهون مصاعب، وحمناً،
  .هو بدء اخلالص

. وخطيئة املسيحيني، يف نظري، أهنم خافوا التجسد يف الشرق، فتعلّقوا بـالغرب "
فالشرق نبذهم واضطهدهم، . الشرق عمالء، ويف أعني الغرب َموايل"فُعّدوا يف أعني 

فنحن اليـوم  .  الشرق ويعبث بهاستغلهم مطية لكي ينفذ إىل"والغرب املادي العاهر 
، !)حـلّ عّنـا  : يعين(حنن من الشرق ولَُه . للغرب"حباجة إىل أبطال مثلكم يقولون 

وإذا مل حيصل . أن تقبلنا مسيحيني"حنن معك متضامنون، ولنا عليك حق : وللشرق
حيـث ال يـدرون يف   "ُيسهمون من  -يف نظري  -ذلك، فاملسيحيون واملسلمون 

الواحدة "شرذمة املسيحية واإلسالم معاً، وضرهبما : صهيونية العامليةحتقيق أهداف ال
فمن َيعش يف الغرب ويراقب، يَر هـذا العمـل اخلفـي    . باألخرى للقضاء عليهما

الذي تقوم به الصهيونية العاملية لتقويض االثنني معاً، واهليمنة على العـامل  "الدؤوب، 
  .القطاعات"كله يف كل 

وأؤكد لكم احتادي معكم يف الصالة من أجل شرقنا . ناينأجدد لكم شكري وامت"
  » .حليم عبداهللا      وسلمتم إىل أخيكم يف الرب    .املعذب
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مثــة رســائل أيضــاً تصــلنا، وهــي حتتضــن صــورة طفــل أو طفلــة، مرفقــة     
حســبنا أن نــور منــوذجني منــهما، لســت أرى أي  . أو مــن والديــه" منــه"بكلمــة 

  .إحدامهاحرج يف إيراد اجلواب الكامل على 

  ":نينا فكتوريا"هوذا النموذج األول، الوارد من الواليات املتحدة باسم 
  83أيلول  28" نينا فيكتوريا"باركنا يا أبت فقد أصبحنا ثالثة بقدوم مالكنا الصغري  «

  كيلو 4والوزن 
  )سم 2.5كل إنش (إنش  21والطول 

والربكة مع كل تنقص الصلوات . واألصابع طويلة والبال طويل والطبع هادئ
  .حمبتنا وأشواقنا، آملني لك الصحة
  . وكل التوفيق مع سالمنا للجميع

  » الياس وفاء ونينا
  ":بيده"أما النموذج الثاني، فقد تضمن صورة لطفل، كتب على قفاها 

  .إىل أبينا وصديقنا زحالوي «
  أقدم لك نفسي بتواضع"
  …قدميريام اسم ميين عريب … وكنييت عبداهللا… ُسميت ريام"
  …محاين اهللا من معارف والدي التارخيية، وفزلكات أمي النفسية"
  …أريد أن أنضم فوراً جلوقتكم"
  …، يف باريس5/8/1983مواليد "
  .قوي، أحب الرضاعة، أمتتع بذلك، أحاول التكيف قدر اإلمكان مع هذا العامل"
  » .عمري يف الصورة يومان فقط"

  :باحلرف الواحد وكتب له أحد مرشدي أسرة الرعية يقول
  حبييب ريام، «
أكربت فيك الذكاء، فآثرت أن أكتب لك مباشرة، لئال ُيشّوه والداك ما أريد "
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فالكبار هلم دوماً لغة خاصة، يقرأوهنا يف عقوهلم املعقدة، ويدعون … أن أقول لك
فُيسقطون عليها الكثري مما كتبـه يف  … احلروف اخلارجية ليس إال" تفك"عيوهنم 

فلماذا ال أخاطبك مباشـرة  … أنت قادم من ثناياه ،تاريخ طويل طويلأعماقهم 
  !يت بيين وبني األطفال، وتلك أيضاً اليت بينك وبني التاريخ؟هبذه اللغة املشتركة ال

  "علمه للتاريخ"ما إذا كان الوالد يف  ،تساءلت وأنا أقرأ امسك… ريام"
ـ … مل خيطئ يف كتابة امسك" يالً الزمـان وصـروف   فالكتابة القدمية حماها قل

لذا تصّورت أن امسك ينبع من … وقد يكون أيضاً دخلها بعض التزوير… الدهر
وأنت ابن اليمن القدمي الذي كان يسـمى، إن مل  … صميم التاريخ العريب القدمي
لذا تصّورتك "! وئام"والتاريخ العريب القدمي كله … ختّني الذاكرة، باليمن السعيد

و أن تفيدين عن حقيقة امسك كي أعرف بعـد اليـوم،   فأرج… "ريام"ال " وئام"
  …كيف أناديك دون أن أمس شعورك العريب القدمي، يا ابن اليمن السعيد

وأكربت فيك رغبتك يف االنضمام إىل اجلوقة اليت، يف صـغر عقلـي وثقـيت    "
إال أين أريد قبل كل شيء أن … العمياء باإلنسان، أنشأهتا يف دمشق العربية اليوم

وكل ما أخشاه … صوتك بنفسي، وليس من خالل اإلعالم املعروف لديناأخترب 
أال يقارب صوُتك صوَت من نسمع على األثري، من أصوات عربية، بتنا ال ندري 

أللتقـي   -أرجو ذلـك   -لذا أرجو أن تتاح يل الفرصة قريباً … من أين تأتينا
ن ما يف صـوتنا  والديك وأستمع أوالً إىل صوهتما، مث إىل صوتك، خشية أن يكو

وإال، فعلى الرغم من حمبيت لك … العريب اليوم من تزوير قد تسرب إىل صوتك
ولوالديك ولإلنسان فيك، فلن أقبلك يف اجلوقة، ولو هتّددتين قبائل اليمن القدمية 

  …واحلديثة جمتمعة
احتفظ بقوتك، وخصوصاً مـن خـالل   … !قوي: ويبدو أنك كما تقول يل"

واستمتع بـذلك إىل أبعـد حـدود    … به بقوة متسك… متسكك بثدي أمك
فقد ترسخ لديك العادة مع احلليب، ومع الدفء الداخلي، ومـع  … االستمتاع
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الصدر احلنون، بالتمسك، عندما تكرب، بصدر تلك األم الكبرية الكـبرية، الـيت   
  !بات أبناؤها اليوم يتخلّون عنها بأسرع مما يتخلى اإلنسان عن برازه

  …ئامو -أحبك يا ريام "
  …وأحب أختك ُعلى"
  …وأحب والديك فيصل ورفاه"
  …أمي -ريب وأرضي . وأحب من مجعين هبما وبكما"
  …أقبلكم من عيونكم بكل ما يف عيوين من شوق إليكم"

  » أخوك الصغري األب الياس زحالوي
  ؟…أطلت
  !…رمبا

  !ولكن هل يُالم إنسان إن حتدث عمن حيب؟ بل اللوم على من سأله ذلك
    4/4/1984يف 

  كنيسة سيدة دمشق -األب الياس زحالوي 
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أسـرة الرعيّـة   "، قصـة إقـدام   "قـد يكـون يل مـا أقولـه    "رويت يف كتابي السابق 
ــة علــى استصــالح قاعــة كنيســة ســيدة دمشــق اجلديــدة، مــا بــني يــوم     " اجلامعيّ

متعددة االسـتعمال،  ، حبيث باتت حتى اليوم قاعة 4/12/1978، ويوم 4/12/1977
، كمـا وصـفها املهنـدس    "مسـتودعاً "بعد أن كانـت ال تصـلح لشـيء إال ألن تكـون     

الــدكتور ميشــل ســامل العيســى، أمــام جلنــة مــن أحــد عشــر مهندســاً، اجتمعــوا    
ليبدوا رأيهـم يف إمكانيـة استصـالحها، بنـاء علـى رغبـة البطريـرك مكسـيموس         

  .الياس جنمة اخلامس حكيم، وحبضور نائبه آنذاك، املطران
قــد يكــون يل مــا  "وإنــي ألجــد بكــل صــدق وأمانــة، أن مــا رويتــه يف كتــاب   

، ال يعفــيين مــن ذكــره هنــا، بــل يلــزمين بــه، تعميمــاً ملعرفتــه، وتأكيــداً    "أقولــه
. صــارخاً علــى إميــاني بشــبيبتنا اجلامعيــة، وبقــدرهتا علــى البــذل دون حــدود  

ق حصراً باستصـالح  ولسوف أقتطف من ذاك الكتاب، من الصفحات ما يتعل
 335، حتى منتصـف الصـفحة   329الكنيسة، أي الفقرة األخرية من الصفحة 

  .وإني ألنقلها حبرفيتها، يف الصفحات التالية. منه
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استصالحه " مّوال"وظلّ . األكرب" احملّرم"وكان هو . وبقيت عقبة القبو الكأداء« 
ُتقيم فيـه   ة اجلامعيةوكانت أسرة الرعي. يصدح يف رأسي، ومل يكن هناك من يسمع

. القداس، يوم اجلمعة بعد الظهر، مث تتابع فيه اجتماعاهتا أو حماضراهتا، على عالّتـه 
وكان عيد األسرة السنوي، وهو يقع دائماً يف الرابع من شهر كانون األول من كلّ 

وقد أِلف الشّبان والشاّبات أن يقّدموا فيه بعض اللوحات املسرحية، وأن ُيلقوا . عام
د أو بعض القصص، وكلّها حمّملة برموز احملّبة والتضـحية، ألنّ ذلـك   بعض القصائ

اليوم هو يوم عيد القّديسة بربارة والقّديس يوحنا الدمشقي، وكالمها اسم كـبري يف  
ويف يوم الرابع من كـانون  . عامل الشهادة والعيش املشترك بني املسيحيني واملسلمني

، وكان آنذاك أمينـاً  ستاذ أديب اللجمي، أقيم االحتفال حبضور األ1977األول عام 
، بأنّ أسـرة الرعيـة   عاّماً لوزارة الثقافة، وكان يعترف يل ولصديقه انطون املقدسي

وكان حاضراً أيضاً عدٌد مـن  ". بؤرة رجاء كبري يف دمشق"يف نظره  تشكّل اجلامعية
إالّ أنّ عدد الشّبان والشاّبات الذين . الفنانني واألدباء، بينهم صديقي رياض عصمت

لـى  وكنت قد أحلحت ع! دخلوا القاعة يومها، بلغ، تبعاً للبطاقات املعطاة، سبعمائة
، الذي كان نائباً للبطريرك احلكيم، أن حيضر، وأتى، فاكتشف بأّم املطران الياس جنمة

عينه ما كنت أرّدده على مسامعه ومسامع البطريرك، من أنّ القاعة بوضعها الراهن، 
ى القيام سـريعاً  واتفقُت معه عل. واعترف يل بذلك. حباجة قاهرة لعملية استصالح

وهكذا . بزيارة للبطريرك، ُيطِلعه فيها أمامي على ما وصل إليه من نتيجة ال مفّر منها
وبعد أخذ ورد، وافق البطريرك، حبضور املطران، على ختفيض أرض القبـو،  . كان

ضمن شرطني اثنني، األّول أن توافق على التخفيض جلنة من املهندسني، يكون على 
ملنفّذ، كي يتثّبتوا من أنّ أساسات الكنيسة ُتجيز احلفر، ومدى هذا رأسها، املهندس ا

احلفر، والثاين كان عدم مطالبة البطريركية بأية مسامهة يف النفقات املترّتبة على احلفر 
سّيدنا، اعتمادي على اهللا، : "فرّحبت، وكان جوايب. أّوالً، مث على إعادة تأهيل القبو

: فقلت له ضاحكاً!" ولكن الشباب سيتخلّون عنك": وجاء جوابه!". وعلى الشباب
وأجريُت االتصاالت بسرعة مع عدد من املهندسني، فُبلِّغُت ضرورة إجراء !" سترى"
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وأُجري السرب بسـواعد الشـبان، وبإشـراف    . سرب للكشف عن عمق األساسات
د حديثاً من أملانيا الغربية آنذاك، وكان قد ، كان قد عا"ادكار زكرت"مهندس يدعى 

حتّمس كثرياً هلذا املشروع، وتشّبع من ضرورته ومن حاجة املنطقة كلّها إليه، حبيث 
إّنه أبدى استعداده التام لإلشراف بنفسه، وعلى حنو دائم، على احلفريات، وعلـى  

وُعِقـد  ! مقابـل  سائر األعمال املترّتبة على جتهيز القاعة حىت اكتماهلـا، ودون أي 
اجتماع ضّم اثين عشر مهندساً، مسيحّيني ومسلمني، وقد جاؤوا كلّهم طواعيـةً،  

وكشفوا عن نقطة السرب، فتبّين هلـم أنّ احلفـر   ! وكان على رأسهم املهندس املنفّذ
ممكن، إال أنّ التمديدات الكهربائية األساسية، كانت قائمة على عمق متر واحـد،  

وهنا ال بد يل من أن أذكر كلمتني، حسـمتا  . سعني سنتمتراًفتقّرر التخفيض حىت ت
فاألوىل قاهلا املهندس الذي صّمم ونفّذ القصر العديل بدمشق، . املوضوع لصاحل احلفر

إنّ ما ُوِضع يف هذا القبو من إمسنت وحجارة، : "قال. عند الكشف عن نقطة السرب
املهندس الدكتور ميشـل سـامل   وأما الثانية، فقد قاهلا صديقي !". يصلح ملهبط مطار

هذا القبو، إذا مل ُيحفَر، ال يصـلح إال لشـيء   : "، يف ختام املداوالت كلّهاالعيسى
  !".أن يكون مستودعاً: واحد

فأبدى الكثريون استعدادهم . فقة على احلفرباملوا وأخربت أسرة الرعية اجلامعية
فاشترينا بعض األزاميل، املختلفة األشكال، وكذلك . للمشاركة يف أعمال احلفر

وكنت بالطبع، مع املهنـدس  . عدداً من املطارق احلديدية، وباشرنا بقلع الرخام
وكان العمل يتواصل طوال أيام األسـبوع،   .، يف طليعة املتطّوعنيادكار زكرت

وقد كّنا، منذ اليوم األول، . وكان الطالب يرّتبون جميئهم، تبعاً لرباجمهم الدراسية
عملنا بنصح املهندس ادكار، ففرزنا الرخام، بني سامل ومكسور، وكّنا ننظّفه كلّه 

م السامل، وقد أدهشت كمية الرخا. من كل ما كان عالقاً فيه من تراب أو إمسنت
لكأين بالشباب قد فكّـوا الرخـام   : "مهندساً صديقاً زارنا ليتفقّد الورشة، فقال

ولكم فوجئنا عندما . مث انتقلنا إىل مرحلة حفر األتربة واإلمسنت!". بريف عيوهنم
وجدنا أنّ كثافة اإلمسنت، عند أعلى نقطة يف القبو، تبلغ سـتني سـنتيمتراً، وأنّ   
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وعندها اكتشفنا حاجتنا … برية، يغطي مساحة القبو كلّهافراشاً من احلجارة الك
، إذ ، السّيدة مىن مسـمار فاتصلُت بزوجة املتعّهد فؤاد تقال. إىل حفارة كهربائية

الفور حفارة كهربائيـة، وعـامالً   فأرسل لنا على . كانت ُتنِشد يف جوقيت األوىل
خمتّصاً هبا، فأجنز عمله يف ثالثة أيام، حيث قطّع املساحة اإلمسنتية الواسعة، إىل كتل 
صغرية، ترّتب علينا تقسيمها إىل قطع صغرية، بواسطة مطارق حديدية كبرية، كي 

نت وكانت عملية ترحيل األتربة واإلمس. يسهل علينا محلها إىل الشاحنات الكبرية
واحلجارة، تتّم يوم اجلمعة، إذ كان حيضر يف هذا اليوم، عدد كبري جداً من الشّبان 

وكانوا كلّهم يتوّزعـون  . والشاّبات، ال يقلّ عن سّتني، وكان أحياناً يبلغ الثمانني
واحدة من الشّبان ملواصلة احلفر، وواحدة خمتلَطة مـن شـّبان   : إىل ثالث فئات

أة إىل الشاحنات، وواحدة لتقدمي الشاي طوال النـهار  وشاّبات، لنقل القفف املعّب
، مث لتحضري اجملّدرة والَسلطَة للغداء، الذي يشارك فيه اجلميع، مبا فيهم "للعمال"

وكانت الشاحنات تأتينا جماناً، بفضل والد ! سائقو الشاحنات الثالث ومعاونوهم
كما أنّ شاّباً شهماً من صـيدنايا، يـدعى   . إحدى الصبايا، وامسه أسعد يعقوب

وقد تواصل هذا العمـل دون  . ، كان يأتينا مع شاحنته كل يوم مجعةجورج عازر
  .انقطاع، مدة ال تقلّ عن عشرة أشهر

د تبّين لنا وجـود  فق. حدث هام برز خالل احلفر، ال بد من التوقّف عنده مثّة
خلل يف التمديدات الصحية اخلاصة بالكنيسة وملحقاهتا، تسّبب يف تسّرب كّمية 

 إال أنّ. وقد أرعبين األمر عنـدما اكتشـفناه  . كبرية من املياه يف أساسات البناء
وإال فقـد  . قمنا باحلفرطمأنين ودعاين لشكر اهللا، ألننا  "ادكار زكرت"املهندس 

كانت الكنيسة، بعد فترة طويلة أو قصرية، اهنارت، بفعل تسّرب املياه الكثرية إىل 
هذه القاعة الكبرية، وهي بطول  يل من اإلشارة إىل أنّ وباملناسبة، ال بّد! أساساهتا

  .متراً، قد حرصنا على تزويدها مبجرور يعمل كهربائياً 16متراً، وعرض  26
الوقت، كنت أواصل تدريسي يف اجلامعة، ويف املعهد العـايل للفنـون    خالل هذا
وأحّب أن أذكر أنّ طالب املعهد سألوين ذات يوم، عن النص اجلديد الذي . املسرحية
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مسرحية جديدة، استثنائية، أكتبها مع الشبيبة اجلامعيـة،  "كنت أكتبه، فحّدثتهم عن 
لية استصالحنا هلذه القاعـة، كـي   وحّدثتهم عن عم… "بالتراب واإلمسنت والرخام

  .فجاء بعضهم وشاركنا العمل يف القاعة. جنعلها يف يوم قريب ملتقى ثقافياً لكلّ راغب
بالذكر منهم  ن يتابع عملنا يف شغف كبري، وأخّصوكان هناك من األصدقاء َم

، وكان يومها أميناً عاماً لوزارة ملشترك أديب اللجمي، وصديقنا اانطون املقدسي
وأما أديب اللجمي، فقد بلـغ  . وكنت أحيط املقدسي علماً بتطّور العمل. الثقافة

ن دخل ورأى مـا رأى، حـىت   إفما . من محاسه أنه جاء ليطّلع بنفسه على العمل
!" ئكم على إقدامكم عليـه أهّن! الياس، هذا عمل جبابرةأب : "التفت إيلّ وقال

ويومها أَنساين كالُمه الطيب والصادق هذا، ما كان قاله يل، قبل فترة وجيـزة،  
الوكيل الوحيد الذي زار الورشة على حنو مفاجئ، طوال هذه األشهر، والـذي  

دلقتـه  جمّرد كأس ماء … ماذا ُتراك فعلت؟: "ألقى نظرة سريعة من علُ، مث قال
  .وخرج!" على األرض

وطرح الصديق أديب اللجمي العديد من األسئلة، ومنها كيفية تغطية النفقات 
ه قائم على التطـّوع،  العمل كلّ فدهش عندما علم أنّ… بة على هذا العملاملترّت

 وانتهاء بالشـاحنات، وأنّ  ، إىل الشبيبة اجلامعية،بدءاً من املهندس ادكار زكرت
ما اشترينا من مطارق ومناكيش ورفـوش وأزاميـل    الكلفة الوحيدة كانت ختّص

مـن   ّر إذ علم أنّوقد ُس. وقفف، وما قّدمنا من مكافأة لعامل احلفارة الكهربائية
بعض املبالغ، مسامهة منهم يف نفقات عمل، مل يكن  األصدقاء من كانوا حيملون إيلّ

ولكم ضحك عنـدما علـم أين   ! هم أو مركزهماركة فيه، حبكم سّنمبكنتهم املش
، يف "بريانتيـد "، األخت كنت أأمتن على هذه املبالغ، رئيسة راهبات البيزنسون

وكان منه، يف . ادكار حال حدوث أي طارئ يل، وذلك مبعرفة صديقي املهندس
" األنـوار الكاشـفة  "ختام هذه الزيارة، أن وعدين بتجهيز القاعة، مبجموعة من 

  .وقد نفّذ ما وعدنا به. الضرورية ِلمنّصة املسرح، يف حينها) الربوجكتورات(
وقبل أن . ، فوقف مدهوشاً أمام ما رأىوكان أن جاءنا أيضاً، املهندس فؤاد تقال
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. ، وِمنّصة املسرحكلّهايغادر، تعّهد يل جبميع التمديدات الكهربائية إلنارة القاعة 
  .وهو أيضاً كان عند وعده

وملا آن أوان التبليط، اتصلُت بصديق عتيق كالذهب، كان قد مجعين به مسـري  
. "ألبري حالل"، أعين به "هواة املسرح العشرون"، وتعاوّنا طويالً يف فرقة سلمون

. ومسـري فأتى مع كامل ورشته، مبا فيها ولداه منصور . وهو معلّم يف مهنة التبليط
وفرشوا القاعة بالبالطات نفسها، اليت كنا اقتلعناها قبيل سـنة، ومل حيتـاجوا إىل   

أبونا الياس، أال حيّق يل أنا أيضاً : "وعندما مهمُت باحملاسبة، قال يل. مزيد من رخام
… مع أوالدي، أن أتّربع مثلك ومثل هؤالء الشباب، خلدمة الكنيسة واجملتمـع؟ 

  !وهكذا كان!". يسوا ملزمني مثلنا، وهم وعياهلم حباجةا هؤالء العمال، فلأّم
وعندما اكتملت القاعة، ومتّ جتهيز املنصة املسرحّية، اتفقت مـع أفـراد الرعيـة    

، إحياء "قاعة السواعد"، على أن نطلق عليها اسم اجلامعية، ومهندسنا ادكار زكرت
ولكم يطيب يل أن أذكر أّننا أعددنا، ! قمنا به، بفضل سواعدهملذكرى العمل الذي 

خلف املنصة املسرحية، حيث كان يقوم جملى كبري ال حاجة إليه البتة، مكتبة واسعة، 
  !وجّهزناها خبزائن حديدية وخشبية، استقبلت يف ما بعد آالف الكتب

أذكـر   ، أن"قاعـة السـواعد  "وهنا، أرى لزاماً علّي، قبل أن أطوي موضوع 
  .حادثة، تبدو يل من تدبري غري بشري
، طوال فترة استصالح قبو الكنيسة، أن نلتقي كنا قد ألفنا يف أسرة الرعّية اجلامعية

وكان املهنـدس ادكـار   . مساء كل ثالثاء للصالة، مث للدردشة وتناول لقمة بسيطة
وقد قـدم ذات  . ، على عادته، دائم احلضور والفعالية يف هذا اللقاء العائليزكرت

فعّرفنا هبا، . "كونيا بريوشكا"مساء، مع سيدة أجنبية، متقّدمة قليالً يف السن، تدعى 
وقد أبـدت  . فشاركتنا الصالة واللقمة. ـييناڤوإذ هبا منساوية، تدّرس يف جامعات 

وقبل أن تغادرنا، سألتنا ما إذا كّنا حباجة إىل خدمة يتسّنى . ارتياحها هلذا اجلو البسيط
فرجوت ادكار أن يوصيها بشاب سوري، يدعى . هلا تقدميها لنا يف النمسا أو يف أملانيا

دة إىل سـورية،  جهاد ناصيف، كان يدرس الالهوت يف لبنان، مث أمره أسقفه بـالعو 
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على السفر إىل أملانيـا، ليتـابع دراسـة     وكنُت قد ساعدته مع املطران الياس جنمة
وإذ بأسقفه يأمره من جديد بـالعودة مـن   . الالهوت هناك، ويعود إىل سورية كاهناً

. وأعطيتها عنوانه الكامل هنـاك . وكنت أنا أتوسم فيه خرياً كثرياً. أملانيا إىل سورية
ـ . فوعدتنا خرياً ومضت أ حصـول  وما هي إال فترة وجيزة، وإذ بادكار حيمل يل نب

وهكذا كان، . جهاد على منحة دراسية تضمن بقاءه يف أملانيا حىت فترة سيامته كاهناً
  .وقد عاد إىل سورية، ونشط نشاطاً واسعاً يف كنيسة الالذقية عشرات السنني

، أي بعد سنة كاملة من يوم عيد 1978ويف الرابع من شهر كانون األول من عام 
ودعونا كلَّ َمن كـان يترتـب علينـا    . التدشنيأسرة الرعية السابق، أقمنا حفل 

. ولكين مل أسـأله أي كلمـة  . دعوهتم، وعلى رأسهم البطريرك مكسيموس احلكيم
وقد ختلّل احلفل بعض اللوحات املسرحية، وبعض الرقصات واألغـاين، وكانـت   

ويف حلظة ما، رأيت البطريرك ينهض من . القاعة كلّها من وحي العمل الذي أجنز يف
فقُدِّم له امليكرفون، فقال كلمـة  . كرسيه، ويلتفت حنو اجلمهور ويرفع يده للكالم

  :قال! وجيزة جداً، ولكنها بقيت عالقة يف ذهين، كما لو كان يلقيها اآلن أمامي
فأنـا  . حيةًولكين رأيت أن أقول لكم كلمـةً صـر  . مل َيرِد امسي بني املتكلّمني"

عنـدما جـاءين األب   . اآلن واقف معكم يف هذه القاعة، وال أصـّدق مـا أرى  
زحالوي، ليحّدثين عن مشروع حفـر القبـو، سـألته عـالَم يعتمـد يف هـذا       

ولكـن الشـباب   . اهللا، أكيـد : "فقلـت لـه  ". اهللا، والشباب: "املشروع، فقال
ن أرى أنكـم مل  وأنـا اآل . فأكّد يل بكل ثقة أهنـم لـن خيـذلوه   ". سيخذلونك

وهنا حتضـرين مـذ دخلـت القاعـة، كلمـة      . وأهنئكم به! أهّنئه بكم! ختذلوه
مشهورة ُتنَسب للقائد الروماين يوليوس قيصر، فُيروى أنه كـان يقـول حيثمـا    

!". أتيـت، رأيـت، انتصـرت   : "، وهذا يعـين )Veni, Vidi, Vici: (أتى ليقاتل
، وأغّيـر فيهـا الكلمـة األخـرية،     وأنا اآلن أريد أن أستخدم هذه العبارة أيضاً

  !".أتيت، ورأيت، فانتصر األب زحالوي: "فأقول أمامكم
ته، من خالل الكنيسـة، والشـبيبة   الذي انتصر كان اجملتمع برّم واحلقيقة أنّ
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اً، اً وتربوّيمل تعّتم أن أصبحت ملتقى ثقافّي" قاعة السواعد" ذلك بأنّ. الناشطة فيها
ات يؤّمها الكثريون يف جمانية مطلقة، تاركني هلم حريـة  فب. يضّج باحلياة واحلركة

ولكم كان الفرح يعمر قلـيب بتزايـد   . التربع وحسب، مسامهة منهم يف نفقاهتا
وجاء يوم، طلب فيه طالب املعهد العايل للفنون . النشاط فيها، أسبوعاً بعد آخر

أحـد   نّبـل إ . املسرحية، ممارسة بعض تدريباهتم فيها، فُوِضـعت يف تصـّرفهم  
، الذي كان عائداً حديثاً من إيطاليا، املخرج إيليا قجميين صديقي أساتذهتم، وهو

استخدمها أليام عديدة، قبل أن يقّدم على مسرحها، مع طالبه يف املعهد، ملحمة 
خمتلـف   وال يفتين بـالطبع أن أذكـر أنّ  . جلجامش، يف عمل مسرحي خارق

احلركات، اليت قُيِّض هلا أن تقوم يف هذه الكنيسة اجلديدة، وتلك الـيت كانـت   
، "قاعـة السـواعد  "قائمة يف كنائس أخرى، تفتقر إىل قاعة، باتـت ُتحيـي يف   

وكان أن جاء يوم، استدعى فيه أحد أعلى املراجع الكنسية . اجتماعاهتا ونشاطاهتا
، وطلب منه إعداد دراسـة مـن   عيسىيف دمشق، صديقي املهندس ميشل سامل ال

ولكم أثلج قليب . ، يف إحدى أهم كنائسه"قيام قاعة شبيهة بقاعة السواعد"أجل 
وهنا، هنا بالذات، يسعدين أن أقـول مبنتـهى البسـاطة    . يومها مثل هذا الكالم

هذا العمل، كنت أسـتمّد قـّويت وفرحـي     والصراحة، أين، خالل مجيع مراحل
، جلمـوع  "مشاهدايت الذاتية"وقدريت على التحّدي، مما كنت أراه بعني إمياين، من 

األطفال والشبان والشابات والعائالت، اليت ستمأل القاعة، ذات يـوم قريـب،   
  !واليت قُيِّض هلا أن متألها بالفعل حىت اليوم

، "قاعة السـواعد "والكثريين، بوجود  امعيةفرحي وفرح أسرة الرعية اجل إال أنّ
وانتهز هذا … "بعضهم"بتوّجهها الثقايف والتربوي، املنفتح واجملاين، مل يكن لرييح 

، ليستصدروا 1982فترة غيايب يف باريس، بقصد العالج، يف صيف عام " البعض"
نة جديدة للقاعة، على رأسـها أحـد كـاهين    قراراً من البطريركية، بتشكيل جل

ياً عنها، وباستعادة امسهـا  ة كلّالرعية، وبتغيري أقفاهلا، وإقصاء أسرة الرعية اجلامعّي
  ".قاعة كنيسة سيدة دمشق"القدمي، 



  145   ________________________________________  إعجاز؟ أم إنجاز

 

إال أين آثرت أال أراجع أحـداً مـن   . وعند عوديت، فوجئت كغريي مبا جرى
ات أسرة الرعية اجلامعيـة،  ان وشاّبوعندما أتاين شّب. ني يف األمرولني الكنسّياملسؤ

غاضبني، ُيبدون كامل استعدادهم ألي إجراء أقترحه عليهم، هّدأهتم وأقنعتـهم  
وتابعنا نشاطنا يف غرفة أخـرى،  … بضرورة التحلّي بالصرب واحلكمة وُبعد النظر

  » …ضاقت على حنو واضح باحلضور املعتاد

ــاً حلـــديثي عـــن استصـــالح القاعـــة، يطيـــب يل أن أورد حبرفيتـــها    وختامـ
الرسالة اليت كتبتـها مـع الكـاهنني اآلخـرين املسـؤولني يف الكنيسـة يومـذاك،        
األب جربائيــــل معلــــوف واألب ميشــــل حــــالق، جلميــــع الســــاكنني يف جــــوار 

  :قلنا هلم فيها. 21/12/1978الكنيسة، بتاريخ 

  1978كانون األول  21دمشق يف               «
  أصدقاءنا،

منذ سنة ونصف نعيش يف جواركم، دون أن يكون تسىن لنا أن نتعرف إلـيكم  
  .شخصياً

ولكم كنا نود أن نقوم خبطوة جتمعنا بكم يف هذه الفترة بالذات، ويف منـازلكم  
  .ومل يتسّن لنا ذلك. العامرة

… لكم حمبتنـا و  فقررنا أن نوافيكم، أقله، بكلمة، قد تفاجئكم، ولكنها حتمل
  .شكرنا، باإلضافة إىل دعوة نرجو أن تلّبوها

  .صمتاً وصرباً، وبالتايل حمبة… ذلك بأنكم كنتم مجيعاً خري اجلريان
فقد الحظتم وال شك أن عمالً كبرياً قام يف قبو الكنيسة، منذ عشرة أشهر، وملا 

  .ينتِه بعد، وإن كان أجنز معظمه
لون األطنان من البيتون واحلجارة واألتربـة،  رأيتم وال شك شباناً وشابات حيم

  …وكلهم بعمر البعض من أبنائكم وبناتكم… ويرّحلوهنا على شاحنات كبرية
وضـربات  … وحتّملتم من جراء ذلك ضجيج احلفارات الكهربائية ليل هنـار 
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بصـرب  … املطارق، كما حتملتم الغبار الكثيف املتصاعد أحياناً مع أصوات الغناء
  …باستغرابمذهل، ورمبا 

هم أفـراد أسـرة    - كل ذلك، كان عمالً تطوعياً قام به طالب وطالبات جامعيون 
من أجل استصالح القبو الكبري، ليتاح لنا استخدامه كقاعة مسرح  - الرعّية اجلامعّية 

وسينما وحماضرات وملتقى اجتماعي، منفتح على مجيع أبناء املنطقة، وكل من يقصده، 
  .ماعية وثقافية، ُتَضم إىل املسامهات القائمة يف قطرنافيشكل بذلك مسامهة اجت

  هذا العمل الرئيسي أجنز،
قاعـة  "وحنن اليوم بصدد االحتفال بتدشني هذه القاعة اليت أطلقنا عليها اسم 

إحياء لذكرى التعاون الرائع الذي كتبه شبابنا وشاباتنا، نشيَد خدمـة  " السواعد
  .بالبيتون والرخام
  …ن تشاركونا فرحة التدشنيويسعدنا كثرياً أ

اجلاري، السـاعة   24والتدشني هذا عبارة عن أربع سهرات تقام مساء األحد 
يف ) 28، 27، 26(الثامنة والنصف، ومساء كل من الثالثاء واألربعاء واخلمـيس  

  .الساعة السابعة والنصف
أما مضمون السهرات فرقصة السماح وموشح اسق العطاش يقدمهما أطفـال  

نيسة، بلباس شعيب، مث نشيد احملبة لفريوز، ولوحة امليالد، أيضاً من إنشاد جوقة الك
وتقدمي األطفال أنفسهم، ويتخلل ذلك حوار غنائي وعزف على الغيتار واألرغن، 

  .يقدمهما أطفال أيضاً
  .وختتم السهرة، كل يوم، بربنامج خاص يقدمه الدكتور الشهري ساملون

  فهل لنا أن نسعد حبضوركم؟
  . ذلكنرجو 

مع تكرار الشكر لصربكم الكبري، وحمبتكم، هنديكم بدورنا حمبتنا، راجني لكم 
  .وكل عام وأنتم خبري. أياماً كلها طمأنينة وحمبة

  » الياس زحالوي - ميشل حالق - اآلباء جربائيل معلوف
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  "من مثارهم تعرفوهنم"

  
  
  

تظـــل املعيـــار تلـــك الكلمـــة الرائعـــة، الـــيت قاهلـــا يســـوع منـــذ ألفـــي عـــام، 
  فكيف به إذا كان عمالً مسيحياً؟. الصحيح لكل عمل إنساني

دون مزاودة، وبعيداً عن أي اتضاع مصـطنع، أريـد اآلن أن أذكـر بعـض مـا      
ــة     ــة اجلامعيّ . أرى فيــه مثــاراً طيبــة، نضــجت علــى شــجرة امسهــا أســرة الرعيّ

أذكرهـا   سوف أذكر كـال منـها بإجيـاز، وأرفقهـا قـدر اإلمكـان بوثيقـة، ولسـوف        
  .وفق تسلسلها الزمين

  المشاركة في مؤتمرات طالبية مسيحية دولية) 1
كانــت أســرة الرعيّــة اجلامعيّــة يف ســنتها الرابعــة، عنــدما دعاهــا مكتــب         
جملس الكنائس العاملي يف بريوت، لالشرتاك يف مؤمتر نظم للشباب العربـي  

  .1972املسيحي، يف بلدة برمانا بلبنان، يف صيف 

فكــان املــؤمتر الثــاني . والــت الــدعوات هلــا، كــل عــام دون توقــفبعــد ذلــك، ت
، وأعقبـه  1973للشباب املسيحي، العربي واإلفريقي يف القاهرة، يف صيف عام 

بلـــداً، وقـــد عقـــد يف أديـــس أبابـــا / 83/مـــؤمتر دويل شـــارك فيـــه وفـــود مـــن 



  "تعرفونھم ثمارھم من"   ____________________________________  148

، عقـد  1974ويف صـيف عـام   . 1973باحلبشة، خالل شهر كانون األول مـن عـام   
آخــر يف القــاهرة أيضــاً، ولكــن ملرشــدي هــذه احلركــات الطالبيــة، مــن    مــؤمتر

  .أساقفة وكهنة وعلمانيني

، شاركت أسرة الرعية يف مؤمتر للشباب العاملي، عقـد  1975ويف صيف عام 
يف مـؤمتر عقـد يف واشـنطن،     1976بفرنسا، كما شـاركت عـام   " تيزيه"يف بلدة 
  .بسويسرا ، شاركت يف مؤمتر عقد يف جنيف1977ويف عام 

إال أننا، بعد ذلك، قررنـا أن نـرفض املشـاركة يف أي مـؤمتر دويل، أيـاً كـان       
  .الداعي إليه، وأنى كان مكان انعقاده

بــالطبع لــدينا الكــثري لنقولــه بشــأن هــذه املــؤمترات، وقــد روى املشــاركون    
إال أن مــا جــاء يف تقريــر مــن كــان منــدوبنا الوحيــد إىل    . فيهــا الكــثري عنــها 

، يغين عن كـل مـا جـاء يف    رياض حنا، وهو الدكتور 1973بشة عام مؤمتر احل
  1/10/2015وإني ألنقل تقريره حبرفيته، وهو بتاريخ . التقارير األخرى

  شهاديت مع أسرة الرعية اجلامعية يف دمشق« 
  الوسط إن شئتم وألخري أاأبدأ من و

قصة مشـاركيت يف مـؤمتر اإلحتـاد العـاملي للشـبيبة املسـيحية، والـذي انعقـد         
يف ) 1897أي تأســس عــام  1972مــن (ســنة  75وللمــرة األوىل بعــد تأسيســه قبــل 
للمؤمترات املبين حديثاً آنـذاك يف العاصـمة    أفريقيا يف قصر االحتاد اإلفريقي

  ).البحر مرت فوق سطح 2355تقع على علو (األثيوبية أديس أبابا 
 قصة تلك املشاركة هي قصة لقائي املصريي باألب الياس زحـالوي أواخـر  

يومها كنت انتقلت من حلب إىل دمشق لدراسة الطب البشري يف  ،1967عام 
  .جامعتها

سـنة   11االجتماعي املعاش و لقد أثبتت السنوات صواب قراري تغيري اجل
  .لعاصمةاالنتقال لبيئة جديدة خمتلفة يف دمشق او ،يف حلب

اليــاس زحـالوي أثــر ومـازال يــؤثر   احلبيـب  واألخ والصــديق ولقـائي بـاألب   
على جمـرى حيـاتي خاصـة مبشـاركيت بتأسـيس أسـرة        عامودياًوفقيا أ رياًجذ
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حتـت تصـرف   وبوضعي كل إمكانياتي املتواضـعة يف خدمـة   والرعية اجلامعية 
  :باإلضافة لنشاطاتي التطوعية األخرى منها ،األسرة

 .مبركز التعليم املسيحي يف حي الطبالة ومن ثم تسلم إدارته مشاركيت - 

للفتيــان  ؟؟؟األوىل حتــت الرتخــيص رقــم  ،تأسيسـي لفــرقتني كشــفيتني  -
 ؟؟؟الثانيـة حتـت الرتخـيص رقـم     و ،من أعمار اخلامسة حتى الثامنة عشـرة 

 .اهامن نفس الشرحية العمرية إيّ ،للفتيات

 .املفوضية العامة للكشاف السوريالعملي كقائد يف والتزامي الفعلي  -

مشـاركيت تأسـيس   و ،العمل مع األب بول سليمان يف مشاريعه اإلنسـانية  -
  .أسرة اإلخاء السورية

مـع  و ،خاصـة يف  ،املتعـددة ويت من خالل نشاطاتي والتزاماتي املختلفة منّ
االجتمـاعي  وباإلضـافة لنشـاطي الـديين     ،أسرة الرعية اجلامعية على الغالب

الـذين أخـص منـهم     ،التعليم املسيحي مع اآلباء اليسوعيني بدمشق يف مركز
بطـرس  و ،األخـوة اليسـوعيني كـابي برغـل    و ،الراقد يف الرب األب صـاحل نعمـة  

ال بـد مـن   و ،من ناحية أخرى كان لنشاطي الكشفي على كل الصـعد  .احلالق
 ،الطيــب الــذكر األب بــول ســليمان  و ،ذكــر األب معلــويل القــديس عنــد الــرب  

ــاتي النفســيعامــل آخــر يف تكــوني االجتمــاعي و   ــه أدى  و ،احلي الــذي يف قمت
هـــي الدرجـــة أألوىل يف دورة قـــادة يف معســـكر و ،لنيلـــي أعلـــى درجـــة كشـــفية

  .الكشاف يف الزبداني
نصر الرب سـورية علـى    …!معركة الزبداني على أشدهاوكم أتأمل كل يوم و
  .هائأعدا

مـن بـني املرشـحني لتمثيـل      مما تقدم كـان مـن البـديهي أن يطـرح أمسـي     
كــان أن اختــارتين أســرة الرعيــة   و .الشــبيبة الســورية يف املــؤمتر املــذكور أعــاله  

 ،ألسافر إىل أديس أبابا ضمن وفد إحتـاد كنـائس الشـرق األوسـط     ،اجلامعية
ــوين صــاحل نعمــة اليســوعي رمحــه الــرب       ــاس والــذي طلــب مــن األب األب الي

طلـب منـهما    ،النعمة لسنني عديـدة وأعطاه القوة وزحالوي أمد الرب بعمره 
شاب ملتزمني يف أسرة الرعية اجلامعيـة كـأول رعيـة جامعيـة     و إرسال شابة أ
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وطريقـة تعاملـها مـع     ،أهدافها ،ليعطي فكرة عن نشاطها ،تأسست يف سورية
  .اجملتمع احمليط

كــان ســهل املنــال واألول يف حيــاتي و بــدأت املغــامرة بــإخراج جــواز ســفر هــ
دون العـــودة ملكـــان و ،مـــن اخلدمـــة العســـكرية يّســـرتي معفـــألنـــي كوحيـــد أل

  .أخذته من دائرة نفوس دمشق .تسجيل نفوسي بالالذقية
حـني رفضـت الدولـة     ،لكن الصعوبة التالية كادت أن تفشـل الرحلـة هنائيـاً   

حيـث كانـت بعالقـة     ،األثيوبية إعطائي كمواطن سوري فيزا الـدخول لبالدهـا  
ــة املســماة    ــزة بالدول ــة  " ئيلإســرا"ممي ــى أرض فلســطني احملتل ــاط و ،عل بارتب

كـم  و .كان الـرفض قاطعـاً  و .املوساد االسرائيليوخمابراتي أشد مع الصهيونية 
 متابعـاً  ،يف مكتب األب الياس زحالوي ،1972قبل ميالد سنة  أمضيت أيام ما

 ،مـــن ناحيـــة 1973حتضـــريي المتحـــان الطـــب البشـــري النـــهائي يف صـــيف   
لالختصـاص يف الواليـات املتحـدة األمرييكيـة      ECFMG حتضريي المتحـان و

ــة أخــرى  ــان بــريوت   و ،مــن ناحي ــزا    ،تــرقيب هلــاتف مــن لبن ــل الفي يعلمــين بني
  .للسفر

ولــوال ضــغط رئــيس وفــد الشــرق األوســط واألمــني العــام لكنــائس الشــرق     
الوســط آنــذاك، الطيــب الــذكر كــابي حبيــب، مــع رئــيس احلركــة األرثوذوكســية  

مها مبقاطعــة وفــد الشــرق األوســط للمــؤمتر، ملــا آنــذاك طــارق مــرتي، وهتديــد
  .توصل املعنيون باألمر إىل حل إعطائي الفيزا عند دخويل ملطار أديس أبابا

علــى مــنت   تســافرو ،كــانون أول 24أظــن يف  ســافرت إىل بــريوت علــى مــا  
ــل لشــركة    ــة األرثوذكســية يف     MEAطــائرة كارفي ــل للكنيســة األرمني مــع ممث

الســاعة الثامنــة عشــرة مســاء عيــد   ،ليونانيــة أثينــاوصــلنا العاصــمة ا .لبنــان
حيـث بقينـا يف الرتانزيـت     ،تأخرت طائرة اخلطوط األثيوبية كالعـادة و .امليالد

قلينا طـائرة  تاسـ و .1العشـرين مـن ك  والنصـف صـباح السـادس    وحتى الثانية 
اسـتيقظت  و ،طوال الرحلة منت من التعـب  .يف اجتاه أديس أبابا 747و اجلمب

  .الطائرة لساعة يف مطار أمسرة إريرتياحني حطت 
بعــد اســتالمي الغرفــة يف وأخــذت الفيــزا عنــد دخــويل مطــار أديــس أبابــا  
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يف قاعـة املــؤمتر   ،اجللســة األوىل بعـد الظهـر  وكـان االفتتـاح    ،فنـدق اهليلتـون  
  ).املؤمتر انعقد يف قاعة املؤمتر األفريقي املبين حديثا(

 ،جنبيــة لبلــد الشــخص املشــارك كــان توزيــع األمــاكن حســب األحــرف األ   
ــاًو جـــاء  ،يف هنايـــة اجللســـة األوىل .يف منتصـــف نصـــف الـــدائرة  كنـــت جالسـ

يت عتــذر عــن الصــعوبات الــوا ،اني كســوري يف احلبشــةحيّــوشــخص ال أعرفــه 
بعـد ذهابــه سـألت ممثـل كولومبيــا     .واجهـتين يف سـبيل احلصـول علــى الفيـزا    

  !األثيوبي أجابين أنه وزير اخلارجية ،اجلالس جانيب عنه
كان على املؤمترين انتخاب شخص واحد مـن كـل القـارات     ،مساء أول يوم

األشخاص الستة  .من وفد الشرق األوسط املعدود الكتلة السادسةو ،اخلمسة
وكــان أن رشــحين   ،علــيهم مســؤولية إدارة املــؤمتر خــالل األســبوعني التــاليني   

وعـــة اإلداريـــة ماجملألمثلـــهم يف  ،معـــه وفـــد الشـــرق األوســـطوكـــابي حبيـــب 
  .للمؤمتر

ليــتمكن  ،كــان أول قراراتنــا إبعــاد كــل الصــحفيني مــن قاعــة املــؤمترات       و
ــتكلم عــن مشــاكلهم     دون  ،راحــةومعانــاهتم بكــل شــفافية  واجملتمعــون مــن ال

  .اخلوف من العقوبة
 ،أديس أبابا بلد كبري مسيحي .رائعةونشاطات املؤمتر كانت كثرية متعددة 

كنيســة أثيوبيــا  .قصــر منيــف 86مــع أن ملكــه هيالسيالســي لديــه  ،لكــن فقــري
أي لــديها  (عــن أختــها يف مصــر    املنفصــلة إداريــاً و ،القبطيــة األرثوذوكســية 

حـــني ســـألنا و ،يـــتحكم هبـــا امللـــكو ،هـــي أيضـــا فقـــرية) بطريركهـــا اخلـــاص
ل حـني يتكفـّ  : أجاب بامتعـاض واضـح   ،ل يد هيالسيالسيالبطريرك ملاذا يقبّ

فـال   ،أي مرشحني ليصريوا كهنة ،معاشات مائيت ألف دارس لالهوتامللك يف 
  ".أياديه البيضاء"نستطيع إال أن نقبل 

حاولــت  ،بعــد إقصــاء كــل الصــحفيني و املخــربين عــن املشــاركة يف املــؤمتر 
حاولـت   ،لبلـده يف سـورية   السفارة املصرية وسفريها السمج الذي كان سفرياً

لكننـــا مشمنـــا  ،لعشـــائني فــاخرين عــن طريـــق دعــوة وفـــد الشـــرق األوســط    
  .عدا أعمال املؤمتر ،الرائحة و تكلمنا عن كل شيء
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رحلــة إىل أقــدم املــدن األثريــة  ،مــن ضــمن النشــاط مــع الســفارة املصــرية 
الفقـر   …ومـرور سـريع يف منـاطق فقـرية يف أديـس أبابـا      . املسيحية يف احلبشة

ا مـ  ،ظ العـاهرات تاإلحصائيات آنذاك تقـول يف هـذه املنـاطق تكـ     .واضح وأليم
  !يزيد عن مخسني ألف عاهرة

**** 
يف اليــوم الســادس، الســابق لــرأس الســنة امليالديــة، كنــت  : العــودة إىل املــؤمتر

ــبالدهم مــن مســح هلــم     ــاة     واحــداً مــن الــثالثني ممثــل ل قــراءة تقريــر عــن حي
 .وتفاعلها مع احمليط وخاصة الديانات األخرى  الشبيبة املسيحية يف بالدهم،

******  
واألب اليــاس  ،ه األبــوان صــاحل نعمــة اليســوعي رمحــه الــرب  التقريــر أعــدّ

قرأتـه   .وهـو مـن ثـالث صـفحات     .باللغة الفرنسية، زحالوي أطال الرب بعمره
وجلــس ورائــي  ،ول املقاعــد الطــرف األميــنأ ،مــن مــوقعي اجلديــد يف املنصــة

  .كامل وفد الشرق األوسط

حول حريـة العبـادة وقيـام     وتركزت ،طالت املناقشة حوايل النصف الساعة
و حـول العـيش املشـرتك     ،وحريـة بنـاء الكنـائس وإصـالحها     ،الدينية رائعالش

لكن أفضل بكثري مـن املعـاش يف منـاطق عربيـة أو     الطوباوي وليس  ،الواقعي
ا جيب تصـحيحه  ممّبأخذ االعتبار أن هناك الكثري  ـبعض البالد األخرى يف

   .و حتسينه
 ،شــــاكل الشــــباب يف التعلــــيم والتوظيــــف اخلدار النقــــاش حــــول م أيضــــاً

أوضــحت أن هــذه املشــاكل ال تفــرق بــني األديــان وموجــودة بصــورة عامــة يف      
مـع وجـود    ،اليت هي يف طـور البنـاء يف ظـل نظـام اجتمـاعي علمـاني       ،سورية

ومـع أنـي مل أصـور     .ووجود حماوالت جادة وشـريفة لتفاديهـا   ،أخطاء بالطبع
كـــان األغلبيـــة متعجـــبني مـــن ارتيـــاح أوضـــاع  ،أفالطونيـــةبطوباويـــة الواقـــع 

ــة كمصــر      ،مســيحيي ســورية  حيــث ســوء وضــعهم يف كــثري مــن الــبالد العربي
 ،حيث من خـالل أحاديثنـا اليوميـة مـع األقبـاط      ،واقع مرير والسعودية مثالً

وبعـد أكثـر مـن أربعـني      ،تتضـح يل اآلن  ،الذين كانوا الفئة الكربى من الوفد
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سواء من املسلمني  ،والضغوطات واملضايقات ،يف مصر رتغيّ يءأن ال ش ،عاماً
ــة مصــر  ــاء أو إصــالح الكنــائس    ،أو مــن دول ــع بن ــتغري مــن من إىل عــدم  ،مل ت

وإىل رفـض تسـجيل    ،أو إجبارهم على اعتنـاق اإلسـالم   ،توظيفهم كمسيحيني
 .هم كمسيحينيئأبنا

بـل كـان علـى مـدى األربعـة عشـر        ،النقاش مل يتوقف علـى اجللسـة   طبعاً
و ضــمن جمموعــة الشــرق    ،للمــؤمتر علــى مســتوى القــارات اخلمــس     مــاًيو

، إذ كنـت  و قد فاجـأتين معانـاة املسـيحيني املصـريني بصـورة خاصـة       ،األوسط
سـواء   ،هناك حماولة مسـتمرة  .لكن ليس هبذه الفداحة أعلم أن هناك مآسٍ،

يف حقيقـة األمــر أصـحاب القــرار هــم   (مـن اإلســالميني أو السـلطة يف مصــر   
أمههــا مــا  ،إىل إهنــاء أو إلغــاء الوجــود املســيحي يف مصــر ،!)إســالميون أيضــاً

 .هو أوهلا عدم تعداد السكان بدقـة  ،تتبعه احلكومة املصرية من مئات السنني
وهكـذا نفهـم    .نيسـلم ما يفسر العمد إىل تسجيل الوالدات للمسيحيني كذوه

مـع بقـاء    ،)مليـون  88( أن سكان مصر تضاعف يف السنوات السـبعني املاضـية  
وألن ، مليـون  15ماليني؟؟ احلقيقـة عـددهم اآلن أكثـر مـن      6عدد املسيحيني 

ــاثر اآلخــر    ــل تك ــاثرهم مث ــا اإلج  تك ــر، و ثانيه ــرر  ين، إن مل يكــن أكث ــار املتك ب
  .العتناق اإلسالم

آنذاك شكرت الرب أن أحوال مسيحيي سـورية، رغـم كـل املشـاكل الطارئـة      
واليــومي، يف أفضــل حــال، وحريــة االعتقــاد والناجتــة مــن االحتكــاك املباشــر 

  .وممارسة الشعائر يف دولة علمانية مع احرتام األخر، موجود فعالً
عن وضع الكنسية القبطية، تكلمت أعاله عن ارتباطها بامللك، غـري قـادرة   
. على التطـور، أسـرد باقتضـاب عـن زيارتنـا قـداس عيـد املـيالد يف الكاتدرائيـة         

الد يف السـابع مـن كـانون الثـاني، القـداس القبطـي       هناك حيتفلون بعيـد املـي  
ــد إىل أكثــر مــن أربــع ســاعات     املصــلون . يف الكنيســة ال يوجــد مقاعــد  !! ميت

  !!!يفرتشون األرض، أغلبهم نيام
استقبل القيصر هيال سيالسي أعضاء املؤمتر يف رأس السنة، وفد الشـرق  

ملشـــارك األوســـط أراد إغاظتـــه، ورتـــب أن يكـــون املشـــارك الســـوري خلـــف ا      



  "تعرفونھم ثمارھم من"   ____________________________________  154

وكـــان هنـــاك مـــن يعـــرّف علينـــا وتســـتطيعون تصـــور امتعـــاض   . الفلســـطيين
سم طول، جلدة وعضمة، تستطيع أن تعد أصابع يده، جبانبـه   150(القيصر 

، لألسـف الصـور   )كلب صغري أبيض، بعد أن قتل ابنه يف صراع على السـلطة 
  .مل تصلين اليت التقطت آنذاك

مل نكـن   …مسكونيةمسيحية جامعة من معامل أسرة الرعية اجلامعية أهنا 
كان يكفي أن يكون مسـيحياً، وهـذا ال   . هنتم بطائفة أي شابة أو شاب جامعي
لكـن كـان الـرأي السـائد أننـا وقبـل أن       . يعين أننـا كنـا مـنغلقني عـن اآلخـرين     

نتنـاقش مــع اآلخــر، علينــا أن نفهـم مــن حنــن، بغــض النظـر أننــا كنــا نــدعو    
على فكر اآلخر ونوسع آفاقنا؛ هـذا الواقـع    مثقفني من كل املذاهب، لنتعرف

أثــار دهشــة أعضــاء وفــد الشــرق األوســط، حــني تعارفنــا علــى بعضــنا يف أول 
ــانوا مــن الطائفــة األرثوذكســية مبختلــف شــعوهبا وافــرتض        ــع ك ــوم، اجلمي ي
اجلميع أني بالتايل من الطائفة الكاثوليكية، ألهنم اعتقدوا أن أسرة الرعيـة  

فكانـت املفاجـأة أنـين أرثوذوكسـي االنتمـاء،      . يـة االجتـاه  اجلامعية هـي كاثوليك 
لكين كنت دوماً أعمل مع خمتلـف األعمـال املسـيحية الكاثوليكيـة، سـواء مـع       
اآلباء الساليزيان يف حلـب، أو اآلبـاء الفرنسيسـكان يف حلـب ودمشـق، أو مـع       
اآلباء اليسوعيني بدمشـق، منتـهياً يف أسـرة الرعيـة اجلامعيـة، اجلامعـة لكـل        

وبالتايل أوضحت ألعضاء الوفـد، أن رعيتنـا تأسسـت وتعمـل لكـل      . املسيحيني
ــاس       ــواء األب اليـ ــدوها سـ ــتثناء، ومرشـ ــيحيني دون اسـ ــة املسـ ــالب اجلامعـ طـ

، أم األب حنــــــا التلــــــي )رمحــــــه الــــــرب(زحــــــالوي، أم األب صــــــاحل نعمــــــة 
  .هم منفتحون على كل الطوائف). األرثوذوكسي(

، 1973أسرد واقعة حدثت معـي يف صـيف   و …وهنا أخرج قليالً عن املوضوع
حــني عملــت يف مستشــفى زحلــة املعلّقــة بعــد خترجــي، حــني ســألتين األم         
ــة مســيحيون       ــة اجلامعي ــها حنــن يف أســرة الرعي الراهبــة عــن طــائفيت وأجبت
فقط، أجابتين يا ابـين يف لبنـان الطائفـة مهمـة، الزم يتوظـف معـك مخسـة        

  .مكرر 6و 6من خمتلف الطوائف، حسب قانون 
طبعـــا أســـرة الرعيـــة اجلامعيـــة املتجـــذرة يف األرض، ال ميكـــن أن تنســـى   
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فكان مـن البـديهي أن آخـذ معـي فـيلم عـن       . فلسطنيجنوب سورية السليب، 
، وقتــل أهلــها مــن قبــل العصــابات     "إقــرت وبــرعم "مأســاة القــرى املســيحية   

  .، للمخرج على ما أظن، فيصل الياسري1948اليهودية عام 
ــم مل يكــن علــى   ــبرية      USB Stickالفل ــة ك ــان يف علب ــل ك كمــا تتصــورون، ب

توقعـت أن   Krimiسـم، وأكثـر مـن مخسـة كيلـوغرام، وكقـارئ        35معدنية بقطر 
املخابرات األثيوبية احلاضرة يف كـل مكـان، سـوف تقـوم بسـرقة الفلـم حتـى ال        
يتم عرضـه وإزعـاج أصـدقائهم اإلسـرائيليني، فكانـت أسـطوانة الفلـم تنـام كـل          

  .أحد أعضاء وفد الشرق األوسط، متنقلة من غرفة إىل أخرىيوم يف غرفة 
واآلن امسعوا هذه النكتة حني طلبنا آلة لعرض الفلم، حتجّج املسـؤولون  

وتصوروا أحـدث وأكـرب بنـاء للمـؤمترات آنـذاك، وينقصـه       ! أن ليس لديهم آلة
  !!!!!!!!!!آلة عرض

الســفارة الروســية لكــن أصــدقاءنا اليســاريني مــن جنــوب أمرييكــا، هــاتفوا  
مت العـــرض والشـــرح مبختلـــف . ومت إرســـال آلـــتني لالحتيـــاط. بـــأديس أبابـــا

وبعـد تقـدميي   . أعدت الفلم معـي إىل سـورية  . اللغات، وكانت ردود الفعل أروع
ــت شــهادة يف      ECFMG فحــص الـــ  ــريوت، أعطي ــة يف ب ــة األمرييكي يف اجلامع

امعيـة األسـبوعي،   دمشق، عن رحليت إىل أديـس أبابـا بعـد قـداس الرعيـة اجل     
وحبضـور ممثـل    1973أتوقـع يف آذار  . لست أدري تارخيـه . مساء كل يوم مجعة

  …عن التلفزيون العربي السوري
يف الثــامن مــن كــانون الثــاني آن الوقــت للعــودة إىل دمشــق، علــى طــائرة     

وصلتها الرابعـة  . طرت عائداً إىل العاصمة اليونانية أثينا. اخلطوط األثيوبية
يف الساحة الرئيسـية  .  King Georg Hotelوأخذت غرفة يف فندق  .بعد الظهر

أتذكر أن على االسـتقبال  . الغريب أني أتذكر الفندق. Syntagma-Platzامسها 
وكــان آنــذاك . دوالرات فقــط 5كــان شــخص قبطــي مصــري، وأن أجــرة الليلــة  

  .درامخة 30سعر صرف الدوالر الواحد 
. ل ثالث ساعات، التعرف على املدينـة املهم حاولت مشياً على األقدام، خال

. حاولـت أن أكتشـف السـبب فلـم أمتكـن     . فجأة الحظت وجود مكثف للشـرطة 



  "تعرفونھم ثمارھم من"   ____________________________________  156

وبصورة عفوية تطلعت إىل األعلـى وإذ أتفاجـأ بعلـم إسـرائيلي، وتأكـدت أنـي       
  ! جانب السفارة اإلسرائيلية

يف التاســع مــن كــانون الثــاني،  ) كرافيــل( MEAحــني امتطيــت طــائرة الـــ  
ني اجلرائد العربية، أدركت سبب وجود الشرطة الكثيف، جانب سفارة وأعطو

  .الدولة العدوة
، أي قبـــل يـــوم 1973لقـــد قامـــت إســـرائيل يف الثـــامن مـــن كـــانون الثـــاني 

أعتقـد يف قطنـا وقضـى     -بقصف مدرسـة لضـباط الصـف للجـيش السـوري      
  .شهيد 80من جرائها أكثر من 

بـرق  : مبنطقـة سـوء أحـوال جويـة    أثناء عبورنا األجواء القربصية، مررنـا  
ورعد وعواصف، الطائرة أخذت تتحرك مييناً ويساراً لألعلى واألسفل، حتـى  
ــة األمتعــة فــوق روؤســنا انفتحــت؛ بــدأت بصــالة املســبحة، وســلمت       إن أغطي

وعلــى مــا يظهــر، مل حيــن وقــيت آنــذاك، أوصــلنا البــاري إىل بــر  . أمــري للــرب
  .األمان

  لى بدءععود 
أسـرة   جـود وفعـل الـروح القـدس، فسـيجدونه متجسـداً يف      لو شك العـامل بو 

كانـت هنايـة دراسـيت الثانويـة، وامتحـان البكلوريـا،       . الرعية اجلامعيـة يف دمشـق  
يف بــدء حــرب حزيــران املشــؤومة، حيــث توقفنــا بعــد أداء ثــالث فحــوص يف         

وبعـد خسـارتنا أمـام االعتـداء اإلسـرائيلي، توبعـت       . 1967اخلامس من حزيران 
  .منه 31فحوص البكالوريا يف اخلامس عشر من متوز إىل 

مسحــت يل عالمــاتي آنــذاك للتســجيل يف كليــة الطــب البشــري، ســواء يف 
وكـــان إلصـــرار أســـاتذتي الثـــانويني، يف معهـــد األرض     . حلـــب أو يف دمشـــق 

فيه اإلحدى عشرة سنة املاضية، املقدسة لآلباء الفرنسيسكان، وحيث تعلمت 
وأشـكر الـرب أن أهلـي    . أن ذهابي وتسجيلي يف جامعة دمشـق، سيوسـع آفـاقي   

رمحهم الرب مسحوا يل بـذلك؛ وهـذه أول عالمـة علـى فعـل الـروح القـدس،        
  .واملستمر دوماً يف حياتي

، بـــدأت أعمـــل مـــع اآلبـــاء    1967حـــال وصـــويل إىل العاصـــمة يف أيلـــول    
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لتعليم املسيحي يف الطبالة، واملبين حديثاً حتت كنيسـة  اليسوعيني يف مركز ا
القديس يوسف للـروم الكاثوليـك؛ والطبالـة هـي منطقـة بنـاء عشـوائي أتـى         

ــذاك   ــا آنـ ــف األخـــر روم      16000إليهـ ــك والنصـ ــفهم روم كاثوليـ ــواطن، نصـ مـ
  .ومل نكن نفرق أو نسأل عن الطائفة. أرثوذوكس، هاربني من اجلوالن احملتل

رســول، : ن كــاهن شــاب ختتلــف آراء الشــبيبة يف وصــفه  يومهــا مسعــت عــ 
منــدفع، منفــتح، نبــوي، قريــب للشــبيبة، عنيــف وثابــت يف اآلراء، متصــلب يف 
رأيه، قاسٍ يف األحكام، ثـوروي، ثابـت يف األرض، سـوري حتـى العظـم، وطـين       

، مثقـف  دون منازع، واسع األفق، خـالق يف األفكـار، منفـتح، كاتـب مسـرحيات     
  .مسه األب الياس زحالويوا ،)visionnaire( يغري عادي، رؤيو

من هذا الوصف اعتقدت أن بولس الرسول الذي انطلق مـن دمشـق منـذ    
  .عام قد عاد إليها اآلن وكان ال بد يل أن أتعرف عليه 2000

وكــان . وهــا هــي العالمــة الثانيــة للــروح القــدس  . وكانــت روح الــرب ســاهرة 
ة يل وألسـرتي القادمـة، والـيت مل    لقائي بـاألب اليـاس طاقـة نـور إهليـة خالقـ      

  !!!!يكن لدي أي تصور كم هي رائعة سوف تكون
ــون حتــت     يومهــا كانــت الشــبيبة املســيحية خاصــة، وكــل شــعب ســورية، يئنّ

املسـيحيني خمـدرين مـن    وكـان  . معاناة من نتائج حرب اخلامس من حزيـران 
ع مجيــبتــأميم  1967ســليمان اخلــش يف أيلــول    ،قــرار وزيــر التعلــيم آنــذاك   

  .املدارس اخلاصة املسيحية واإلسالمية سواء بسواء
فكــان الواجــب جتميــع وتوجيــه الطاقــات الشــبابية القادمــة إىل العاصــمة   
للدراسة يف اجلامعة، مـن كـل أحنـاء سـورية وإعطائهـا منظـوراً، وطاقـة أمـل         

وبالرغم أن التعايش املسيحي اإلسـالمي كـان علـى مـا يـرام، رغـم       . للمستقبل
ان علينــا، كمــا نوّهــت أعــاله، أن نبــدأ بــالتعرف علــى عــالّت     بعــض عالتــه، كــ 

املسـيحي، وإزالـة اهلـوات فيمـا بيننـا أوالً، قبـل االنطـالق         -التعايش املسيحي 
  .للقاء اآلخر، وعيننا على الوطن ومستقبله ومستقبلنا

ومن كان أفضل من األب الياس زحالوي، ليقوم هبـذه املهمـة وبتوكيـل مـن     
شــابة وشــاب، اجتمعــوا    16إىل  15رؤســاء الطوائــف يف دمشــق، كنــا حــوايل     
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للصــالة يــوم العطلــة األســبوعية الرمسيــة يف ســورية، يــوم اجلمعــة مســاء يف  
  .الساعة الثامنة عشرة

. ال ســـؤال عـــن الطائفـــةاتفقنـــا أن ال تســـجيل أمســـاء، ال إدالء بيانـــات، و
  .يكفي مسيحي سوري فقط

ــرب،     ــل الـ ــل يف حقـ ــدعو للعمـ ــل مـ ــرؤوس، الكـ ــا أن ال رئـــيس وال مـ اتفقنـ
  .وإلجناح املشروع

اتفقنا أن نتعلم من بعضنا، أن حنرتم اآلخر، ونتناقش معه قدر اإلمكـان  
ــالطبع مل نســتطع أن نضــبط       مبحبــة واحــرتام لــرأي اآلخــر؛ مبحبــة ألنــه ب

لكن األهم أننا، ورغم كل اجلـدال  . ، وأنا ال أهتم سوى ذاتي أوالًأعصابنا دوماً
وهـذا مـا تـأثرت بـه،     . العنيف أحيانا، كنّا نتعانق يف النهايـة كـأخوة يف املسـيح   

. ألننا، ورغم اخـتالف األهـواء واملشـارب، مارسـنا املناقشـة واالخـتالف مبحبـة       
  هذه املناقشة اليت حيتاجها الوطن اجلريح اآلن؛ 

كــثري مـن الشــباب والشــابات، مسحـت هلــم أسـرة الرعيــة اجلامعيــة،    هنـاك  
ــه اجلنســان       ــف، حيــرتم في وللمــرة األوىل، لقــاء اجلــنس اآلخــر، يف جــو نظي

 .بعضهم البعض، يف زمان مل تكن املدارس املختلطة كثرية يف سورية

أســرة الرعيــة اجلامعيــة غيّــرت حيــاتي بالكامــل، وشــاركت يف اكتمــال ومنــو 
االلتـزام بالعمـل   : شجعت ما كنت بدأتـه يف حلـب  . ل الصعدشخصييت على ك

املسيحي، العطـاء اجملـاني، االلتـزام بـاألرض، بسـورية، الـيت بـالرغم مـن أنـي          
مـا أزال ومـا زالـت     وقالبـاً  إال أنـي قلبـاً   ،سنة أعـيش وأعمـل يف أملانيـا    40منذ 

ادرت يف حـني غـ   ،زال أذكر ما أهداني إياه األب اليـاس أو ما  .سورية يف القلب
للمؤلــف . "املثقفـون العــرب والغـرب  "كتـاب  : لالختصـاص إىل أملانيــا  1975عـام  

ــة      ،هشــام شــرابي  ــه عــن هجــرة األدمغ ــتكلم في ــذي ي ــوم إىل   (ال مــا أقــرب الي
  ؛!!!!)البارحة

ــ هــذا كــان دأبــه لتأكيــد   .ألب اليــاس يــدعوني أن ال أنســى ســورية اوكــأني ب
بعيــدين عنــها؛ يومهــا تركــت   نا ا بأجســامحتــى ولــو كنّــ  ،ارتباطنــا يف ســورية

: للعمـل يف بلـدي سـورية    وكلي أمل أني عائد بعد نيلـي االختصـاص   سورية،
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ــت    ــادة والبيـ ــاتف للعيـ ــى هـ ــيت علـ ــهادات     ،أوصـ ــاس يف شـ ــر أسـ ــعت حجـ وضـ
  .اخل …االستثمار

كانـت   .وأيضـا مـا أشـبه اليـوم بالبارحـة      .1981كانت هناية االختصاص عـام  
و قـد أصـبحنا    ،صيحة اجلميع أن نبقـى وكانت ن .حوادث اإلخوان على أوجها

إىل حني هتدأ األوضاع؛ تواصلنا مع وعـرب األب   ،حيث حنن ،أسرة مع ولدين
وهـذا أحـد أعمـال     .ربطنا بأرض الـوطن أكثـر وأكثـر    ،زحالوي الدائم املستمر

  .الروح القدس الكثرية يف أسرة الرعية اجلامعية
ــا اليــاس   ــروح القــدس ليعمــل  أتــرك جمــال  : "ال أنســى مــا قــال يل أبون لل

 .و من ذاك الزمان أرخيت كل ثقلي وفكري وأملي على الروح القدس!!" فيك
وبالتـايل رمحـة    ،وصدقوني مل خيذلين حتى اآلن؛ و لوال فعل الـروح القـدس  

ي أوالدهـا األربعـة علـى    وتربّـ  ،ربةغال ميكن ألسرة سورية أن تعيش يف ال ،اهلل
  !املسيحية السوريةواألصول  ،احلرية العقالنية الغربية

إذا  ،أن روح الــرب دومــاً اًقــثوأنــا كنــت وا .كمــن ميشــي علــى حبــل مشــدود (
  .)مل خيذلنا أبداً وأيضاً ،حيملنا كأسرة على أجنحته ،حيملين ،سقطت

ــة معــي ومــع اآلخــرين      ــأثري الرعي يف كــل الصــعد   ،احلــديث يطــول عــن ت
عمــل للــروح  وأهــم ،لكــن أهــم حــدث يف حيــاتي كلــها. القــارئ لّميــوأخشــى أن 

وقـد   .أن يضع يف طريقي أطهـر وأنقـى وأطيـب وأمجـل فتـاة عرفتـها       ،القدس
ــت حلســن حظــي إىل دمشــق    ــدرس يف جامعتــها لتحصــل علــى دبلــوم      ،أت لت

  .بعد حصوهلا على ليسانس األدب الفرنسي يف جامعة حلب ،الرتبية
**** 

كـل   و هنا ال بد أن أذكر دور أسرة الرعية اجلامعية كبوتقة جتمع وجتذب
الوافــدين للدراســة يف العاصــمة دمشــق؛ و ألن كلوديــا      ،الطــالب املســيحيني 

وألهنا كانت املسـؤولة عـن حركـة     ،يف حلب واجتماعياً الفتاة امللتزمة مسيحياً
كـان مـن البـديهي أن يكـون أول احتكـاك       ،سيحية يف حلبالشبيبة الطالبة امل

ومـا أحـاله    .امعيـة ريق أسـرة الرعيـة اجل  طمع الشبيبة والكنيسة بدمشق عن 
 !!!!!كيفه علىالروح القدس حني خيطط لبناء أسرة مسيحية 
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و مل أكن أعلم أني سوف أتعرف  ،حلب للدراسة يف دمشق غادرتُ :تصوروا
و تقولون يل أن ال وجود !! كيلو مرت عن بيتنا حبلب 1.5على كلوديا الساكنة 

  !!و ال فعل للروح القدس يف حياتنا
وليس مكانه هنا؛ اخلـرب   ،وألن احلديث عن عالقتنا يطول ،خالصة األمر

نفتخر هبـم   ،ومثرة حبنا أربعة أوالد، املفرح أني تزوجت الروح القدس كلوديا
  ؟"فممن خناف ،إن كان الرب معنا: "وكما يف اإلجنيل !ومعهم وفيهم

  !!!فلماذا أقلق ،إن كان الروح القدس زوجيت : أهني شهادتي
 ،هناك اختالط للشابات والشباب ،أسرة الرعية اجلامعية يفكثريون قالوا 

الشـبيبة علـى   فيـه  ويتزوجون من بعضهم؛ أقول أين هو أفضل مكان يتعـرف  
 .ال عيب فيه ،يف جو نقي صحي ،بعضهم

إىل يومنـا هـذا، وعالقـة صـداقة، حمبـة، أخـوة، أبـوة         1967منذ أواخر عام 
ــاس زحــالوي، الــذي رافــق ســنوا     ت دراســيت يف جامعــة  جتمعــين مــع األب الي

ومـا زال رفيـق   . وهو الذي بـارك ارتبـاطي الروحـي مـع كلوديـا     . الطب البشري
وأوالدنا يكنون له معنا كل احملبة كفرد من . رحلة عائلتنا الصغرية، ومباركها

  .أفراد أسرتنا
نبويا كان تأسيس أسرة الرعية اجلامعية نعمة ورمحة لكثري مـن الشـبيبة   

ائدة يف الشرق األوسـط والعـامل، حيـث أصـبح االهتمـام      السورية، اليت كانت ر
  بالشبيبة اجلامعية ومعاناهتا وآماهلا ومستقبلها من البديهيات؛ 

، أحـد عشـر عامـاً    1979على فكرة تأسست الرعية اجلامعية يف لبنان عـام  
  !!!!!!!بعد دمشق

من املؤكد أن حياتي كما سردت، كانت سوف تأخـذ منحـى آخـر دون أسـرة     
  .اجلامعية فالشكر للرب دوماً الرعية

 سورية يف القلب -رياض حنا 

  1/10/2015يف ) أملانيا(من مدينة شالنغن 
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  .مواجهة الجيل الجديد لمشكلة اإليمان) 2
، عقــدت كنيســة الــروم الكاثوليكيــة، مقيمــة ومغرتبــة،   1973يف صــيف عــام 

  .مؤمتراً دولياً هلا يف دير اآلباء اليسوعيني يف تعنايل بلبنان
كــان اهلــدف مــن املــؤمتر إعــادة النظــر يف وضــع هــذه الكنيســة مــن شــؤون    

  .الناس يف الوطن العربي واملغرتبات
وقد ترأسه البطريرك احلكـيم وحضـره عـدد كـبري مـن األسـاقفة والكهنـة        
والراهبــات، املنــدوبني مــن مجيــع كنــائس الطائفــة، وعــدد كــبري أيضــاً مــن          

نــان ومــن أمههــم كــان انطــون      املــثقفني العلمــانيني مــن ســورية ومصــر ولب     
  .املقدسي

مواجهـة  "وكانت احملاضرة األخرية يل، وهي بعنـوان  . دام املؤمتر ثالثة أيام
  ".اجليل اجلديد ملشكلة اإلميان

ــة عــن هــذا          ــالطبع مــا كــان يل أن أغيّــب خربتــي مــع الشــبيبة اجلامعي ب
ن املوضوع احلساس، فما إن أهنيت كالمـي والنقـاش الـذي دار بعـده، حتـى كـا      

البطريرك وعدد من األساقفة قد غادروا املـؤمتر، مـع أنـي كنـت قـد انتخبـت       
  !قبل حماضرتي مباشرة، أميناً عاماً له

أورد نص حماضرتي هنا حبرفيتها، وأحلق هبا الكلمة اليت كتبها يل بعـد  
ذلــك بشــهرين، كــاهن مــاروني يــدعى األب حلــيم ريشــا، إذ كــان يومهــا رئيســاً 

  .ضراً يف املؤمترلربادو الشرق، وكان حا
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  مواجهة اجليل اجلديد ملشكلة اإلميان
  1973متوز  12حماضرة يف مؤمتر تعنايل 

  

  .أبدأ حديثي مبالحظة منهجّية صرحية ال بّد منها
مواجهة اجليل اجلديـد ملشـكلة   : عنوان املوضوع الذي طُلب إيلّ معاجلته هو

لقضّية الكهنوت، جعـالين  إالّ أنّ رؤييت الشخصّية للمشكلة، وحتّسسي . اإلميان
  :أطرحها على النحو التايل

  .مواجهة اجليل اجلديد ملشكلة اإلحلاد يف الكنائس

  ملاذا هذا العنوان اجلديد؟

  :بل ألسباب ثالثة هي. ال استفزازاً وال مزايدة، وكالمها رخيص وسهل
 دة اجلوانب، تكمن معاجلتها بطـرق خمتلفـة،  املشكلة املطروحة متعّد أوالً، أنّ
إىل العديد منها، بشكل أو بـآخر، يف   شَريوقد أُ… ة اخلة وثقافّية ونفسّياجتماعّي

بعيد،  ق إليها، ألهنا قد تسّهل إىل حدٍّفال أريد أن أتطّر. أحاديث اليومني السابقني
اللجوء، وأكاد أقول اهلروب، إىل حتليالت عامة، قد ال تقـّدم وال تـؤخر، ال يف   

وإين ألنكر علـى  . يف الذين يطرحوهنا، أي فينا حنن املشكلة ذاهتا، وال خصوصاً
ى ملثل هذا املوضوع، إال نفسي، سواء يف نطاق لقاءاتنا هذه أو خارجها، أن أتصّد

ه يعقب هذا التسـاؤل،  يضعنا، مجيعاً، يف موضع تساؤل مع ذواتنا، لعلّ على حنوٍ
  …تغيري ما

ادة، يرتكز بصورة أساسية، ويف اإلميان، إذ هو شه ثانياً، إين أعتقد، جازماً، بأنّ
هناية املطاف، على قيمة الشاهد بالذات، أية كانت العوامل النفسية أو الفكرية أو 
الروحية أو العلمية، اليت حتّرك اإلنسان يف سعيه حنو اإلميان، ودون االنتقاص من 

  .هذه العوامل وتأثريها
  …اًوهذا الشاهد هو اليوم، حنن، حنن كنائس وجهازاً كنسّي
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ثالثاً، إين أعترب أنّ الشهادة اليت تؤّديها اليوم املؤسسة الكنسية، وال سـيما أمـام   
  .اجليل اجلديد، جيل الرفض واحلب والتضحية، شهادة إحلاد، ال شهادة إميان

ه، طرحت املشكلة بالصيغة اليت اقترحت، ال رغبة مين يف املفارقة، بل لذلك كلّ
إطاراً اجتماعياً وحسب، فقدت الوظيفة اليت املؤسسة الكنسية، إذ أصبحت  ألنّ

  .غ من حمتواهاكانت هلا يف السابق، وكادت أن تتفّر
وتشخيصاً لواقع، دون الغوص يف  ةًشخصّي وإين ألريد حلديثي أن يكون شهادةً

  .تها وِهناهتامبحدودّي… وأرجو أن ُيفَهم على أنه شهادة ليس إال. أسبابه
  .، أطمئنكم بأين لن أطيلادةًوألين أردت حلديثي أن يكون شه

أّما املوضوع، فسأقصره، أّوالً، على تعريف سريع ووجيز لإلميان كما أراه، ثانياً 
  .على تبيان تعارضه مع ما أمسيته شهادة الكنائس

  كيف أفهم اإلميان، إذن؟
أترك جانباً تعريف اإلميان الفلسفي يف أوسع مدى له من حيث كونه اعترافاً ما 

  …بإلٍه ما
وأترك جانباً، أيضاً، تعريفه السوسيولوجّي بأّنه ممارسة شكلّية لبعض الطقـوس  

  …ليس إالّ
وأترك جانباً أخرياً تعريفه النفسي بأنه إحساٌس غامٌض بوجود قّوة ما ُعليا، قـد  

  …ال جيمعنا هبا جامع عملّي
أفضل ويف … فاإلميان الذي ال يفعل يف املؤمن إجياباً، ال يعدو كونه جمّرد أفيون

  …االحتماالت، مرتكزاً إلمياٍن حي كالذي أحبث عنه
  .فإمنا أنا أطلب اإلميان الذي حييلنا إليه اإلجنيل ومن عاش اإلجنيل

  هذا اإلميان، ما هو؟
أرى أنه نزول اهللا من عليائه، ودخوله يف حياة اإلنسان، حىت إنه أقام بينه وبني 

نسف، هو عالقة معرفة وحمّبة متنامية، هبا اإلنسان جسراً دائماً وداخلياً وذاتياً ال ُي
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خيلق كلّ منهما اآلخر، على حنوٍ ما كان ليخطر على قلب بشر، وال مسعـت بـه   
  …أذن

ويف ضوء هذا اإلميان، أرى أنّ اهللا، الذي سعى إليه اإلنسان مذ كان، والذي مل 
فقط من يكن أحٌد، قطّ، قد رآه، أخذ مبادرة احلضور إىل العامل، فأفرغ ذاته ليس 

كلّ ما خيلعه عليه البشر من صفات وألقاب وُحُجب، ومن كلّ تعالٍ وجـربوٍت  
ورهبة، بل ومن ذاته، أيضاً وخصوصاً، وأتى إىل ساحة األرض إنساناً فقرياً ِحمّبـاً  

  .وديعاً، وشارك اإلنسان يف أوضاعه كلّها، خال اخلطيئة
  …فكان لنا يف يسوع إله، ال مياثله وال يدانيه إله

ٌه يقف على طريف نقيض من منطق العامل، منطق التجّبر أياً كان امسه، سلطة أم إل
ومنطق اقتطاع العامل ملكاً خاصـاً، وسـلعةً خاصـةً، ومتعـةً     … ماالً أم ِعلماً

  …ومنطق التألّه ِعصمةً وتكرمياً… خاصةً
وعرف اإلنسان اهللا يف يسوع، عرفه بطرس ويعقوب ويوحنا، وغريهم كثريون 

فكان من هذا اإلله أن أبدع ممـن  … وبعضهم أحبه… عضهم رفضهب… عرفوه
أحب وبادله احلب كائنات جديدة رائعة جتلّى هو نفسه فيهم، على ما كانوا عليه 

  …من طباع خاصة ومن ِهنات
ووقف أتباع يسوع موقفه من العامل، فرفضوا منطق التجّبر أياً كان امسه، سلطةً 

ع العامل ملكاً خاصاً، وسلعةً خاصـةً، ومتعـةً   ورفضوا اقتطا… أم ماالً أم علماً
  …خاصةً، ورفضوا التألّه، عصمةً وتكرمياً

ومن هؤالء الناس تالميذه، ما كان وما نعـرف  … وكان من هذا اإلله يسوع
  …مجيعاً

وكان ّممن ساروا على خطاهم، من بولس إىل شربل فيعقوب الكبوشي، ما كان 
  …وما نعرفه أيضاً جيمعاً

وهكذا أرى اإلميان عالقةً شخصّية، تتوّسطها املؤّسسة، بني كائنني حّيني، مهـا  
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… يسوع واإلنسان، حاضرين كل لآلخر، وحاضرين كل يف اآلخـر وبـاآلخر  
وأراها بالتايل معرفة متبادلة ومتنامية، وحمّبة متبادلة ومتعاظمة، وإذن عالقة خلـق  

قة جمّردة، سـواء كانـت   وليس عال… متبادل ومتواصل -إن صّح التعبري  -
طقوسّية أم متثيلية، بني إله متقوقع يف عليائه، وإنساٍن ُيدير له الظهر كلّّياً، بعد إذ 

  …يؤّدي له فرائض العبادة خبوراً خيّدر به ضمريه
بعبارة أخرى، أرى اإلميان عالقةً ثقٍة بني يسوع وكنيسته، هبا يأمتنها على ذاته، 

  …وإىل ما شاء… ىل اليومعرب التاريخ البشري كلّه، إ
وقد شاء يسوع، تأكيداً على استمرار حضوره بني الناس، أن جيعل مـن كـلّ   

  …ه هو، وخصوصاً احملروم والفقري واملظلومإنسان ذاَت
تلك هي أمانة اإلميان، الوزنة الوديعة اليت ُوضعت يف يد كـل كـاهن قربانـاً    

  …ذبيحة، يوم حلّت فيه نعمة الكهنوت
ما هو موقف الناس : ذه األمانة اليوم؟ وبعبارة أخرى أكثر دقّةفما هو مصري ه

  عامة، واجليل اجلديد خاصة، من يسوع؟
  .هذا هو يف رأيي السؤال امللّح واألساسي

  .وال بّد من جواب
أترك جانباً كل االعتبارات واملتغريات التارخيّية أو االجتماعية أو السياسـّية أو  

. ا قد يهّيئ أو ال يهّيئ لقيام عالقة بني اهللا واإلنسـان التكنولوجّية أو الثقافّية، مم
  .أتركها ألصحاهبا يكتبون ويقولون لنا فيها رأيهم وكلمتهم

كما إين أترك جانباً أيضاً شفاعة القديسني، وقداسة بعض الكهنة الصامتة، اليت 
  …لوالها ملا كانت كنيسة

ضوع ألزمُت به نفسـي  وأتوقّف، ككاهن يؤّدي شهادة، عند جانب واحد من املو
  .بادئ ذي بدء، هو جانب مسامهة الشهود يف حياة أو موت من يؤّدون الشهادة له

  إذن، ما هو مصري يسوع اليوم؟
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  :اجلواب، يف تقديري، ال حيتمل الترّدد
إنّ مصري يسوع لدى اجليل اجلديد، يتوقّف إىل حد بعيد، إن مل أقل أساسـي،  

وإنّ إميان اجليل اجلديد بيسوع هو بنسبة . همعلى قيمة شهوده، وإذن على نوعّيت
  .إميانه أيضاً بشهوده

  !حنن… وهؤالء الشهود هم يف نتيجة األمر
  فما هي نسبة إميان اجليل اجلديد منا؟

، ودون أي رغبة يف االستفزاز الرخيص، أقول بـأمل  "لفلفة"دون إطالة، ودون 
  :ومرارة

ُيغري اجليل اجلديد وغري اجلديـد،  يبدو يل أّنه ليس فينا، حنن شهود يسوع، ما 
  !باإلميان بيسوع

وأحدِّق، أنا … أترك املاضي، ببطوالته الصحيحة واملزعومة، أتركه حلكم الرّب
وإّني، إذ أحاول أن أعرف كيف تعيش وملـا  . الكاهن، يف واقع كنائسنا اليومي

 تعيش، وكيف تفكّر ومبا تفكّر، وكيف تظهر للناس وملا تظهر للنـاس، أجـدين  
  …بأّنه ليس فينا ما ُيغري اإلنسان بيسوع: مضطّراً لالعتراف حبرقة

ذلك ألن املؤّسسة الكنسية مل تعد تقوم بوظيفتها األساسية، أال وهي أن تكـون  
أن  -الكاهن والعلماين على حّد سواء  -هذا اجملال احليوي الذي يتيح لإلنسان 

  …املتأّنسيسوع يرى وجه 
  .أكثر من هذا

أنّ الكنائس القائمة تنطوي على كل ما من شأنه أن حيمل على الكفـر  يبدو يل 
  …بيسوع

ال يعـدل   - طبعاً لست منـهم   - هذا الواقع العام، ال أستثين منه إال أفراداً قالئل 
  .اعةَمثَلُهم بأي حال َمثَلَ اجملموعة الكنسية ككل، بل قد خيلع عليه مزيداً من بروز وبش

  يف الواقع ليسوع، فينا كأفراد؟ فما هي الصورة اليت نعكسها
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وما هي الصورة اليت نعكسها يف الواقع ليسوع، فينـا كمجموعـة كنـائس؟    
  :وبعبارة أخرى

  !ما هو اإلله الذي يرى الناس، وبصورة خاصة اجليل اجلديد، وجهه يف وجوهنا
  هل هو حقاً إله اإلجنيل؟

به كلياً وأبداً، وصار هل هو، حقاً، اإلله الذي آثر اإلنسان على ذاته، فالتصق 
  منه وله؟

اإلله الذي أراد أن يكون اإلنسان غايته هو، كي يريد اإلنسان بدوره أن يّتخذ 
  …منه غايته؟

  اإلله الذي فرض على اإلنسان مطلقاً أوحد هو احملّبة؟
اإلله الذي جعل من كل الوجود، أجل كل الوجود، وسيلةً لتحقيـق إنسـانّية   

  لكون واألرض، ومن املال والسلطة واملعرفة؟من ذاته ومن ا: اإلنسان
اإلله الذي حّدد لشهوده عرشاً واحداً يعتلونه يف حياهتم، هو أقدام القريـب،  

  والقريب دوماً فقري، وقد مات هو من أجله على صليب؟
  هذا اإلله، هل يراه، حقاً، اجليل اجلديد فينا، أفراداً ومؤّسسة، حىت يؤمنوا به؟

  !ال: بالتأكيد
  …اهر اإلحلاد يف الكنائس كثريةفمظ

  .وأكثر منها مظاهر اإلحلاد يف حياة ممثّلي يسوع، الرمسيني وغري الرمسيني
وبني هذه املظاهر وتلك، قاسم مشترك، هو العالقة القائمة داخل الكنيسة أوالً، 
وبني الكنيسة والعامل ثانياً، تلك العالقة اليت تبدو يل وكأّنها جتعل من اهللا وسـيلة،  
ومن املؤّسسة غاية، أمسيت هذه املؤّسسة بلداً، أم طائفة، أم رهبانّية أم مجعيـة أم  

  !أبرشية أم مشروعاً، أم مركزاً أم كرسّياً
ل اهللا إىل وسـيلة، وأن  حـوَّ أن ُي… وهذا هو يف تقديري الطريق إىل الكفـر 

  .ُيستبدل بصنم
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  !وما أكثر ما رفعنا من أصنام
م بامسه يف أبراجنا العاجّية، نغسل فيها األيدي نعتص… فقد رفعنا صنم القداسة

من عامل عريب، ما كان هللا أن حيكم علينا بالعيش فيه، فما عدنا نرى فيه إال وجهه 
  .املترّدي، ال وجه القريب يسوع

ُنبقي بامسه على جسد املسيح ممّزقاً، وجنلـس نتبـاكى   … ورفعنا صنم احلقيقة
  …عليه

ه ونستخدم القريب بامسه، وحنن نتحّدث عن نستخدم… ورفعنا صنم الوصولّية
  …الكرامة

  .وحنن أّول من يعصي اهللا… حنبس به حرّية الناس… ورفعنا صنم الطاعة
نرتّل بامسه على الناس أحكامنا، وقد نتجـاوز كـل   … ورفعنا صنم العصمة

  …احلدود، مبا فيها بشارة يسوع
ا عن الناس، وتنفّـر  نستره وراء الصيغ الشكلّية، ُتبعدن… ورفعنا صنم اجلهل

  …الناس مّنا
وأنتهي إىل الصـنم الـذي   … عن ذكرها ورفعنا أصناماً أخرى كثريةً، أغّض

  …يتالشى أمامه كل ما سواه، والذي يكاد يكثّفها مجيعاً، عنيت به صنم املال
وقـد ال ينتـهي إالّ   … إله وال كاآلهلة، طال السجود أمامه، وملّا ينتِه… املال

  .يف اهليكل بعودة للمسيح كما
  .كلّ هذه األصنام تكشف عن وجود فصام عجيب

  …فصام بني اهللا والذات
  …وفصام بني الصالة اخلاشعة واحلياة الواقعّية
  …وفصام بني الكالم احللو والسلوك الشخصّي
  …وفصام بني ادعاء املشاركة والقسوة العملّية

  …اليت تّدعي متثيل إله احملّبةحىت بّت أعتقد، أنا الكاهن، أنّ احملّبة فارقت املؤّسسة 
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وبّت أتساءل كيف يطيق البعض أن يهدروا ما يكاد يكون العمر كلّه والطاقات 
فترض فـيهم أن  ن ُييف إبعاد معّوقات تأتيهم، يف نطاق حياهتم وعملهم، ّمم ،كلها

  …يزّودوهم بالقدوة والقوة
 ،واخلنـوع وبّت أيضاً ال أصّدق كيف ال خيتنق الـبعض مـن روح اخلـوف    

والّدسيسة والكسب اخلسيس، يتأكّل كالسـرطان مـن    ،واالمتثالّية والعدوانّية
  …فترض فيهم أن يكونوا مناذج قدوٍة يف احلرية والرجولة والرتاهةُي

فهل من عجب، بعد كلّ هذا، أن تظهر هذه الكنائس مبثل ما تظهر به من ُعقم 
  روحي وثقايف وإنساينّ؟

  !الكنيسة أّم مع أّننا نقول ونؤمن بأنّ
وإهنا، حقاً، ألمٌّ عجيبة، تلك اليت ترى بعض أبنائها مثالً، بل بعـض شـعوهبا،   

مستعصية، مصطنعة " ّحبة"لون، فال يرتفع هلا صوت، على ما به من قَتمون وُيظلَُي
  !وموقّتة

إىل ما هو  -وخيال احلب ال حيّد  -وأعجب من ذلك أالّ ميتّد خيال تلك األم 
وبعـض  … تشييد أبنية للصالة وغري الصالة، ُترصد هلا املاليني أبعد وأفضل من

  …أبنائها يصرخ جوعاً إىل اللقمة والعلم والكلمة
ما أرهبه من صنم، صنم احلجر ُيشاد على البشر باسم اهللا، وُيشاد عليهم عالياً 

  !ضخماً، تغطية لفراغ داخلي، أخشى أالّ يكون من بعُد مكان ليسوع فيه
  اإلميان لدى اجليل اجلديد؟ نبحث عن مشكلة
  .تلك هي املشكلة

  .تلك هي، يف تقديري، مشكلة املشاكل، بكل واقعيتها وحّدهتا
  .إهنا مشكلة القدوة والشاهد القدوة

ففي عصرٍ ميوت فيه، كل يوم، ويف أمكنة كثرية، بل قريباً منا، وعلى أرضـنا  
رامـة، وبكلمـة   العربية بالذات، شهود كثريون، من أجل عقيدة أو أرض أو ك
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واحدة، من أجل اإلنسان، ال ميكن أن يؤمن اجليل اجلديد، وبعضه مـن هـؤالء   
الشهود الشهداء، مبؤّسسة، كل ما فيها يدفعها يف االجتاه املعاكس، حيث ختتنـق  

  .احلياة، حياة الروح والفكر والسعادة، يف أبنائها، بدءاً من الكهنة
الكهنوت، سبيل حياة وعطـاء هلـم   فمن أين لنا أن حنلم بإقدام بعضهم على 

  وللناس من حوهلم؟
  !أال، ما أروع الكهنوت مثالً

  !وما أغربه واقعاً
  .هكذا أفهم مشكلة مواجهة اجليل اجلديد ملشكلة اإلميان

وقد يرى البعض أنين أفرطـت يف  . وإهنا لقائمة، وال شّك. وتلك هي شهاديت
يثي، بطرح السـؤال التـايل   فليسمح يل هؤالء، يف ختام حد. تسويد هذا الواقع

  .بصراحة
لو أتيح لكل مّنا أن يعود بالزمان إىل الوراء، حبيث خيتار من جديد منط حيـاة  

  …خاّصاً به، هل تراه كان خيتار الكهنوت مرة أخرى؟
  .صحيح أين لست أنا الذي اخترت دعويت، إمنا يسوع هو الذي اختارين

ن، جهد املستطاع، على مستوى ولكين أسائل نفسي دوماً ما الذي فعلته ألكو
  هذا االختيار؟

وإنّ الصدق يف اإلجابة ليضعنا، دون شّك، أمام املشكلة احلقيقية املطروحة حبّدة 
  …بالنسبة إىل إميان اجليل اجلديد بيسوع أو الكفر به

فأنا أعتقد أن ما نلمس من كفر يذهب يف اتساع ويف عمق، هـو يف حقيقـة   
  …ان معكوس بيسوعاألمر، كفٌر بنا حنن، وإمي

 .فما زال يسوع هو هو أمس واليوم وغداً، يستحوذ على إعجـاب الكـثريين  
  .وإنّ لفي سواد شهادتنا ما يربز سناء مجاله هو

رغمنـا  يكما إين أرى أنّ اكتشاف البعض من أبناء اجليل اجلديـد ليسـوع،   
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وبالتايل على وسريغم الكنائس يوماً، على التزام جانب من الصدق أكرب وأعمق، 
  …الكفر مبظاهر كفرها والعودة إىل يسوع

  !وعندها تكون األدوار قد انقلبت
وإذا باجليل اجلديد، هذا اجليل املسّمى بالكافر والرافض، يقودنا مـرغمني إىل  

  …اإلميان بيسوع، فيما كان جيب أن نقوده حنن إليه
  .وتلك هي، يف تقديري، إحدى أعظم عطايا الرب لنا
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  األب حليم ريشا رئيس برادو الشرقرسالة 
  

  أخي إيلي،« 
شهادتك عن مواجهة اجليل اجلديد ملشكلة اإلحلاد يف الكنائس، فيها نـربة   إنّ

ثائرة، لكنها يف العمـق   عنيفةٌ قامتة، منعطفاٌت متسارعةٌ لوحاٌت. يوحنا املعمدان
  .ة تعّبر عن أمل الشاهد الصادقواقعّي صرخةٌ

زَت على عنف األلفاظ واملفردات، لُتظهِـر  وقد ركّ. رابةإين ال أجد فيها أية غ
  .صدمة ، فأحدثَتصدمةً كشفَت. عنف املواجهة والصدمة

  .اجليل اجلديد أمام كذب الشهادة صدمةَ كشفَت
  .فيف ضمري الشاهد املزّي صدمةً وأحدثَت

  …صوت املعمدان ما زال يدّوي يف الصحراء إنّ
  …ا حناجرمّنال ختف، فإن تعبَت من الصراخ، لك 

  حليم كأخو
  » 6/9/1973دمشق يف 
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  ".القّداس والحرب) "3
وكــان ألســرة الرعيـــة   . 1973نشــبت حــرب تشــرين يف اخلــامس منــه عــام       

اجلامعية خالهلا وبعدها، حضـور فعـال ومتعـدد الوجـوه، منـه التـربع بالـدم،        
وزيـــارة اجلرحـــى يف املشـــايف بصـــورة منتظمـــة، والعمـــل علـــى زيـــادة اإلنتـــاج 
بالتعاومن مع بعض املعامل، ومنـه خصوصـاً الصـالة وإحيـاء القـداس طـوال       

نا جممـل جوانـب هـذه احليـاة،     وقد كثّف. فرتة احلرب، وفرتة حرب االستنزاف
، وهــو يطــرح "القــداس واحلــرب"يف نــص حيمــل عنوانــاً مــثرياً وصــادماً، هــو   

وإني ألورده هنا حبرفيته، كمـا نشـر   . رؤيانا احلقيقية لقضية السالم واحلرب
ــروم الكاثوليــك الصــادرة يف شــهر كــانون الثــاني عــام       ــة ال يف جملــة بطريركي

1974.  

  

  واحلرب… القداس: على درب املشاركة
  
  

يف أي معركة، العربة أوالً ملعنويات املقاتل، معنويات تنبع 
من عدالة وقدسية القضية اليت ألجلـها خيـوض املعركـة    
وللتعبئة النفسية والروح الوطنية اليت يعيش، مث للتـدريب  

  .التقين وقوة السالح
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إخراج الضحايا املدنيني من حتت األنقاض يف حي رجال الدفاع املدين يعملون على 

  .أيب رمانة الذي قصفه الطريان اإلسرائيلي
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  .نسور قواتنا اجلوية املسلحة يف مؤمترهم الصحفي بعد املعركة

  !من كان يتوقع السادس من تشرين؟
  !ومن كان حيلم مبا حدث فيه وبعده؟

ما حـدث مل  … املستحيل؟أكانا حقاً يف حكم ! أمران كانا يف حكم املستحيل
يكن حلماً، بل واقعاً عاشه كل إنسان عريب، فُبِعث إنساناً جديداً، من أعمـاق،  

  .هي والتاريخ واحد
هذا اجلديد يلف أسرة األمة كلها من حميطها إىل خليجها، ما كان ألسرة الرعية 

كما إال أن تعيشه،  -ودمشق يومها عادت ناراً ونوراً  -اجلامعية، وهي يف دمشق 
  .كل عريب، إشراقة ذهول، ورؤية يقني، وتدفق وعطاء

  …عاشته األسرة يف املستشفيات العاملة، عناية بأجساد بعثت الروح يف األمة
وعاشته يف املعامل، ويف بيتها بالذات، جمهوداً متواضعاً يزيد من إنتاج ميّد البالد 

  …بأسباب النصر
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  … اجلوالن وسيناءوعاشته صالةً استعادت اجللجلة والقيامة، عرب
  .وكانت تلك الصالة حقاً جتربةً فريدةً، أقله بالنسبة إىل البيئة الدمشقية

كان الناس يلتقون مساء كل أحد، كما يف كل كنيسـة، يف بيـت األسـرة،    
وإذا بأسرة الرعية تستجيب، بعفوية مطلقة، للنـداء  . للقداس األسبوعي العادي

للحرب، وتزّج هبا ذبائح سخية … ا وبيتهاينبع من األعماق، فتفتح فكرها وقلبه
  .من الفداء العريب، على هيكل َمن ذبيحته رمز لكل فداء

  !أحرب وقداس؟
فاحتضـن القـداس   . أجل، تعانقا، بعد إذ كانا يبدوان متباعدين كالنقيضـني 

  .احلرب، وأحيت احلرب القداس
… وكلمـات … مل يعـد طقوسـاً  . مل يعد القداس قداساً كما ألفه النـاس 

بل أصبح، بل عاد حمرقة فداء، فيها حـق مقـدس امسـه    ! وإشارات… وترانيم
  …"من أجل الكثريين" "يراق دم زكي"صان بالسالح، وفيها األرض واإلنسان، ُي

  .وبعفوية مدهشة متّ كل ذلك
منذ اليوم األول للحرب، أدرك بعض أفراد األسرة أن األمر يعنيهم إىل أبعـد  

قدسية القضية العربية، عملوا على اجلمع بـني هـاتني   وانطالقاً من إمياهنم ب. حد
حـرب  : القداس، وقمة التاريخ العريب احلديث كله: القمتني، قمة احلياة املسيحية

فاجتمعوا نفراً قليالً من شبان وشابات، يستلهمون اإلجنيل واألحداث يف . تشرين
، يف آن واحد، ويصوغوهنا آيات وصلوات يشاركون هبا غريهم مـن املـؤمنني  
  .صالة، هي يف حقيقة األمر، جتديد لِصالٍت تشّدهم إىل يسوع واإلنسان معاً
أفما . وما كان بالطبع لتقومي أو ترتيب طقسي أن جيّمد هذه االندفاعة من احلياة

  !؟"إن السبت جعل لإلنسان: "قال يسوع
كان اهليكل طاولة عادية، وقف وراءها الكاهن وجهاً لوجه يف مالصقة تامة مـع  

، بعد األخـذ بـرأي   "العظة اإلجنيلية"والتزم يف … الصفوف األمامية من املصلني
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وأتاح لشاب وفتاة أن ينقال الكأس والصينية من مـؤخرة  … هؤالء، باللغة احملكية
عرب املمر الرئيسي، بينما كان بعضـهم جيهـرون بنيـاهتم    " اهليكل"إىل " الكنيسة"

واختري من اإلجنيل آيات مناسبة، . ئني هباالشخصية، بعفوية كلية، كان الشبان الباد
ومن احلياة وقائع يومية، وتليت اآليات اإلجنيلية، تالها شاب أو فتـاة، وُترمجـت   

وكان جيمع بني . الوقائع صلوات مكتوبة، جيهر هبا اجلميع، بصوت واحد أو مناوبة
  .هذه وتلك حمور رئيسي يستقطب كل أسبوع التفكري والتأمل والعظة والصالة

  وقائع وآيات
ختوضـها األمـة    ،كان احملور األول الفداء، شرطاً أساسياً من شروط املعركة

ما من حب أعظم "ن أيقابله يف اإلجنيل قول يسوع . العربية من أجل احلق واحلياة
والدة اإلنسـان  : وكان احملور الثاين". من أن يبذل اإلنسان نفسه فداًء عن أحبائه

: يقابله يف اإلجنيل قول يسوع. الرجاء األكرب املرتقب العريب اجلديد، من حيث هو
وأما احملور ". إن مل متت حبة احلنطة بقيت وحدها، وإن هي ماتت أتت بثمر كثري"

الثالث فكان املشاركة، موقفاً أوحد يتوجب اختاذه على كل إنسان ينشد احلـق،  
كـل   وهكـذا … يقابله يف اإلجنيل حدث الصـلب . وال سيما اإلنسان العريب

من حمور حضور يسوع يف اإلنسان، وال سـيما اإلنسـان املعـذب    … أسبوع
إىل … واملظلوم، إىل حمور انغراس سيف احملبة يف قلب املؤمن، قوة انعتاق وإعتاق

جبل زيتون اتسع واتسع … حمور سهر املؤمن حىت النهاية، بالقرب من يسوع يف
ولبنان، وفيتنام وإيرلندا، حىت مشل، بعد القدس وفلسطني، مصر وسورية واألردن 

حيث املسحاء يتجرعـون  … وكمبوديا والتشيلي وجنوب إفريقيا، بل العامل كله
  ".…من أجل الكثريين" "الكأس"

وبتكيف التأمل والصالة أسبوعياً، مع األحداث واإلجنيل، كانـت الطلبـات   
لبات تنبض املألوفة يف بدء القداس وقبيل كسر اخلبز، تتغري تلقائياً، لتحل حملها ط

بنبض احلياة واألمل والقلق يف قلوب الناس وبيوهتم، ويف شوارع املدينة وسـاحة  
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املعركة، والكل خيتم بتأمل يعقب كسر اخلبز، يتلوه شاب أو فتاة، يضيف به على 
  .رؤية اجملموعة وحبها، شحنة من إميانه وحبه

  …وينطلق اجلميع بسالم الرب وفرحه
مذهالً بنبضه وحضوره، عاشـوا بنـوره حقيقـة     بذلك صاغ اجلامعيون إجنيالً

  .احلرب ذبيحة فداء، وواقع املوت مولداً لإلنسان املرتقب، اإلنسان العريب اجلديد
  صلوات حيّة

  .العريبمن هذه الصلوات، وميض من حضور الرب اليوم، متمثالً يف املقاتل 
  :حامالً صليب سالحه -

… سالح حديدي علـى كتفـه   يا رب، ذات مرة رأيت جندياً يتقدم رفاقه،
فألجل . فتمثلت يل تتقدم اجلموع، وصليبك اخلشيب يثقل كاهلك، وأنت صامت

  .يا رب ارحم: أن حيمل كل منا صليبه بصمت ويتبعك بشجاعة نصلي
  :وسائراً على درب الفداء -

لقد التقيت مع الكثريين منـا  . يا رب، يف هذا األسبوع، كان حضورك شامالً
  .على درب الفداء

اجعل يا رب من درب الفداء هذا درب خالص لنا، خـالص مـن فرديتنـا،    
  .استجب يا رب: وخالص من عزلتنا

  …ميوت ليهب احلياة -
  …يا رب، لقد أعطيت ذاتك من أجل اإلنسان

نسألك يا . واليوم لنا أخوة كثريون يعطون ذواهتم من أجل حترير اإلنسان العريب
  .استجب يا رب: احلق واإلنسان رب أن تكون عوناً هلم يف الدفاع عن

  …ر الوجود باحلبغموي -
وجود احلب، نشك يف كـل إنسـان مـن    يف يا رب، قبل أسابيع كنا نشك 

واليوم، ومنذ أسبوع بالذات، نعيش يف فضاء من احلب، احلب الـذي  … حولنا
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أفاضه علينا إخوتنا املقاتلون، فاجعلنا ندرك يا رب، أننا أخذنا كثرياً، وعلينـا أن  
  .استجب يا رب: عطي باملقابلن
  …ويدعو الناس للمشاركة -

لت فيه أرضنا إىل يا يسوع، نعود من جديد لنلتقي حول ذبيحتك يف وقت حتّو
  .مذبح، حيث يرتفع لنا إخوة ليلتقوا معك يف ذبيحتك على الصليب

: نسألك يا رب أال نبقى متفرجني على هذه الذبيحة، بـل أن نشـارك فيهـا   
  .استجب يا رب

  …يف عطاء به وحده يقيّم اإلنسان -
  …عندما نقف أمامه نشعر بصغرنا… يا يسوع، صليبك مقياس العطاء

  …واليوم ازداد عدد الصلبان، وازداد عدد الذين يبذلون أنفسهم من أجلنا
استجب : نسألك يا رب أن تكون هذه الصلبان ناقوساً يدفع كالً مّنا إىل العطاء

  .يا رب
تكـــون علـــى  .اً، دعـــوة ملحـــة للـــوالدة اجلديـــدةومـــن هـــذه الصـــلوات أيضـــ

  :الصعيد الشخصي

 :انعتاقاً من الذات -

ولكنك . يا رب، باألمس فقط، ومع بدء املعركة، كنت أهتم بإرضاء أناي فقط
جعلـتين  . جعلتين أدرك أن ال حق يل يف التفكري بنفسي يف هذا الوقت العصيب

لقات املدافع وضلوع اجلنـود  لقد ولدت من جديد بني ط: أكتشف ذايت احلقيقية
لقد حتررت من أناي، وبّت أفكر باإلنسان الـذي خيتـرق جسـده    . والشهداء
  .وهو صامد خلف سالحه ليحمينا ،الرصاص

  .يا رب ارحم: فألجل أن يكتشف كل منا ذاته، ويتحرر من أناه نصلي
 :وجتاوزاً لكل أسباب اهلروب -

… حىت أهنم نـاموا … التالميذ ثقيلةيا رب، على جبل الزيتون، كانت أعني 
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الالمباالة، االستهتار، الغضب، احلـزن،  : وما أكثر ما كان يثقل أعيننا حىت اليوم
  …اخلوف، األنانية، احلقد

نسألك يا رب أن تساعدنا على جتاوز كل ما ميكن أن يدفعنا للنوم، لنستطيع أن 
  .استجب يا رب: ممعك، ومع مجيع الساهرين على حياة البشر وكرامته" نسهر"
 …وقتالً للرئاء -

  …يا يسوع، كنت ناصعاً يف صداقتك، صادقاً يف وفائك
. وحنن نغرق أنفسنا يف حبر من العبودية واملذلة، بادعـاءات احملبـة والصـداقة   

  .وحنرق حىت قطرات املاء استغاللية وكذباً وحقداً
  .ارحميا رب : نصلي ،فألجل أن نتحرر من كذبنا واستغالليتنا وحقدنا

 :وانفتاح عقل وقلب على اآلخرين -

مل يكن للكثريين مأوى سوى . يا يسوع، لقد دام هطول املطر يومني متواصلني
. فتكت هبم من جراء الربد اليتلكنها مل حتمهم من األمراض … خيمة حيتمون هبا
هذه املشاهد يا يسوع متأل بالدي، وأنا ال أحس هبـا، ألين يف  ! ومل يكن هلم دواء

ها يف فهل يف ذلك يا رب أثر للمحبـة الـيت مارسـتَ   … مرتيل احلجري الدافئ
. حياتك؟ فافتح يا رب عيوننا وأذهاننا وقلوبنا، لنرى ونفهم ونعيش احملبة بصدق

  .آمني
  :وتكون على صعيد اجلوار القريب

 …اكتشافاً متبادالً بني غرباء األمس -

. فوجئت بوجوه مل أكن أعرفها. يا رب، صفارات اإلنذار مجعتنا يف ملجأ واحد
حباجة كل منـا   ،شعرت وحنن نواجه خطراً واحداً. عرفت فيها فيما بعد أخوة يل

لآلخر، وعرفت، يا يسوع، أنك كنت ذلك الطفل املذعور، ذلك العاجز احملتاج 
  !جرياين… عرفتك يف مجيع. إىل من يتكئ عليه

  .يا رب ارحم: نصلي ،فلكي يعرف كل منا اآلخر
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 …حلة جذرية بعد جفاءومصا -

مل يكن هلم أي مكان يف . يا رب، كل صباح كنت أرى جنوداً كثريين يف الطريق
فمن أكون بالنسبة إليهم؟ ومن هم . لكنهم اآلن مينحوين حياهتم بدون مقابل. نفسي

  بالنسبة إيل؟ هل كنَت تشري إليهم حني كنَت حتدثنا عن القريب؟
  .يا رب ارحم: نصلي ،ان والوطنفألجل كل من دافع ويدافع عن اإلنس

 …وابتهاالً من أجل كل أم يعيش ابنها الفداء -

أيتها العذراء، ماذا قلت ألعداء ابنك حني أخذوا منك يسوعك؟ لقـد آثـرت   
فكما أنك . الصمت، ألن يسوع كان طريق احلق واحلياة وواهب احلياة لكل األجيال

ساعدي كل أم علـى تقّبـل   تقّبلت السيف الذي اخترق قلبك، نطلب إليك أن ت
  …صليبها، فتعرف أن ابنها مسيح آخر، ُيصلَب من جديد لفداء الكثريين

  .يا رب ارحم: فألجل أن تتشبه بك كل أم، نصلي
  :وتكون على صعيد اجلوار األبعد

 …إعجاباً بتضحية اآلخرين -

لكن إخوتنا أبوا أن نبقـى بـال خبـز،    . يا رب، أكياس القمح كادت حتترق
  .حتت خطر القصف، ونقلوا هذه األكياس يف ساعات فتجندوا

نسألك يا رب أن نكون مجيعاً ويف مجيع الظروف، على هـذا املسـتوى مـن    
  .استجب يا رب: التضحية

 …ودعوة للتشبه هبم -

فإنزال الذخرية من السفينة كان . يا رب، نكران الذات وحده حيقق املعجزات
  …اعات معدودةلكنه مت خالل س. يف السابق حيتاج أليام

  .استجب يا رب: نسألك يا رب أن نعيش مجيعاً هذا النكران للذات أسوة بإخوتنا
 …ورغبة يف العطاء على صورهتم -

فَهِم أبناء القطر بفطرهتم تلـك  . مؤمل، ألنه سيف حمبة وعطاء" سيفك"يا يسوع،  
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ورفعوا . باتاحملبة، فهّبوا لضم جهودهم إىل جهود إخوهتم العمال يف أحد معامل املعل
  !علبة يف اليوم الواحد) 22000(علبة إىل ) 7000(بذلك اإلنتاج من 

نسألك يا رب أن تبارك هذه اجلهود كلها، لتدوم علينا نعمـة االسـتمرار يف   
  .استجب يا رب ،العطاء

 …وإرادة انعتاق من الذات يف سبيل عطاء أوسع -

ليخدم الذي  ،ور احلياةإن من جتند ال يرتبك بأم: يا يسوع، تلميذك بولس قال
وحنن إذ نسمع هذا الكالم، نتذكر إخوة لنا يف مكان مـا مـن القطـر،    . جنده

توافدوا حتت اخلطر ليزيلوا األتربة املتراكمة بفعل القصف اجلوي علـى مهـبط   
  …املطار، فأزالوها يف ساعات، وكان مثل هذا العمل يستغرق أياماً

: عطائنا، وال نعود نرتبك بأمورنا الذاتيةنسألك يا رب أن نكون جنوداً لك يف 
  .استجب يا رب

 …وتطلعاً صادقاً إىل حتمل املسؤولية -

أما . ليكون لنا نصيب من الفخر ،يا رب، يف ساعة النصر حنن نندفع إىل املقدمة
أما أنت يـا يسـوع   … فإننا نتأفف وننسحب ونكيل التهم لغرينا ،يف األزمات

  .ظهر وجه الفداء يف اإلنسانلتكون طليعة ُت فتندفع حني ينهزم التالميذ،
فلكي نشارك بصدق يف وجودنا اإلنساين، ونشعر بارتباطنا الصميمي مبجتمعنا 
العريب، فنتحمل مسؤولية كل ما حيدث فيه، وننـدفع لـدعم إجيابياتـه كلـها،     

  .يا رب ارحم: ولإلسهام يف معاجلة سلبياته كلها، نصلي
 …يف سبيل احلق واإلنسان ،هلوانسالخاً حراً حتى عن األ -

  …"من أحب أباً أو أماً أكثر مين فال يستحقين: "يا رب، أنت هو القائل
كثريون يا رب فهموا هذه الكلمات على حقيقتها، فلم يعد غريباً أن نشـاهد  
شباباً يتطوعون مبلء حريتهم، ومنهم أحد إخوتنا يف أسـرة الرعيـة اجلامعيـة،    

  .عن الوطن واحلق، تاركني وراءهم آباءهم وأمهاهتملالشتراك يف معركة الدفاع 
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: وأن نعمـــل هبـــا ،نســـألك يـــا رب أن نفهـــم مجيعـــاً كلمتـــك، كلمـــة احلـــق 
  .استجب يا رب

 …وسؤاالً إىل الرب للتشبه األمثل به -

  يا رب، هل حقاً لك دور يف حياتنا، أم ترانا نكتفي بالكلمات الرنانة؟
إنه الكاهن، ذلك . ني يشهدون لك يا يسوعما أحوج عاملنا اليوم إىل أناس ثابت

اإلنسان الذي، إذ يذكرنا دوماً بك، ينبهنا إىل أن هناك من يترك العامل ليحمـل  
  .صليبك ويكوي نفسه بنار احملبة والعطاء، كي يبذهلا للناس جبرأة وصدق
يا : نصلي ،فألجل أن حتيا يا يسوع يف كل منا، فيكون كاهناً، مهما كان الثوب

  .مرب ارح
  :وتكون على صعيد الوطن العربي والعامل

 …ابتهاجاً بالتضامن بني فقراء العامل -

مىت اجتمع اثنان أو ثالثـة بـامسي   : "يا رب، أراك متجسداً يف أميت، وقد قلت
مغاوير من املغرب، مدرعات … ومن ال يريد أن يكون مع الرب؟". أكون بينهم

مـن لبنـان وكوبـا وباكسـتان     من العراق، لواء من األردن، مساعدات طبية 
أرى يف … وبنكالدش، شحنات الشاي والبطاطا من دول أكثر فقراً وحاجة منا

  .موا لك ما متلك أيديهمكل هؤالء يا رب، وجوه من زاروك يف مذودك، وقّد
  .يا رب ارحم: فمن أجل هؤالء مجيعاً نصلي

 …وتضامناً مع األحرار يف العامل -

لكنهم نـاموا وتركـوك   ". اسهروا وصلوا معي: "يا رب، لقد قلت لتالميذك
ق يف العامل من حولنا، نـرى أن  إذ حنّد ،وحنن اليوم يا رب. تواجه مصريك وحيداً

إنه العامل بأسره، إنه العامل الثالث املتخلف، إنـه  … جبل الزيتون قد اتسع كثرياً
 فما أكثر املعـذبني واجلرحـى  … ومسحاؤنا فيه اليوم كثريون… عاملنا العريب

لكننـا حنـن   … واملضطهدين واجلياع واملرضى والسجناء والفقراء واملناضـلني 
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فألجل أن نسهر مع مجيع مسحائنا على جبال زيتوننا، … تالميذك يا رب غفونا
  .يا رب ارحم: نصلي

 …ودعوة إلزالة التفاوت يف العامل -

أمـا  . ميثل ثلث البشرية ،1938يا حمب البشر، كان عدد اجلائعني يف العامل سنة 
والتفاوت آخذ يف التزايد بني الشـعوب الفقـرية   . اليوم فأصبح يساوي الثلثني

بـوه  ليجّن ،نسألك يا رب أن تسّير خطى املسؤولني يف العـامل … والدول الغنية
استجب … ال والظلم األعمىكوارث اجملاعات واألمراض واحلرمان واحلقد القّت

  .يا رب
 …ودعاء من أجل إعالء اإلنسان واحرتامه -

مليوناً من البشر ميكن إنقاذهم من املالريا، بتخصـيص مبلـغ ال    550يا رب، 
بـرغم  … "غري متوفر"ولكن هذا املبلغ يا رب . مليون لرية سورية 150يتجاوز 

كل أموال الدنيا، مع أنه ال يساوي إال جزءاً واحداً من ثالثـة آالف جـزء يف   
  …سلح إحدى الدول الكربىميزانية ت

فعلّمنا، يا رب، وعلّم قادة العامل أن اإلنسان هو أغلى ما يف هـذا الوجـود،   
  .استجب يا رب. اإلنسان الذي أحببت وصادقت ومن أجله مّت

 .وابتهاالً من أجل القادة العرب وقادة العامل كله -

  …امل أمجعيا رب، نسألك من أجل قادتنا وقادة األقطار العربية، وقادة الع
  :نسألك أن تكون النرباس الذي يضيء أذهاهنم وخططهم، ليعرفوا

  .أين احلق، وكيف ُيعَدل به
  وأين احلرية، وكيف تؤخذ،

  وأين السالم، وكيف يستتب،
  .استجب يا رب :وأين اإلنسان، وكيف يقّيم
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 …وسؤاالً من أجل عودة الضمري إىل العامل -

وتثور ثائرهتا على املاليـني   ،اليوم من الربديا رب، بعض الشعوب الغنية تشكو 
من البشر، كانت هي باألمس قد حكمت عليهم بكل برود وراحة بال، بالتشرد 

  .والضياع، والتلف فقراً وذالً وحقداً
نسألك يا رب أن تعيد إىل العامل ضمريه الضائع، وأن تغمر قلوب اجلميع بدفء 

  .استجب يا رب :ملصونةالوعي الصادق، واحلق املستعاد والكرامة ا

  جتربة روحيّة بعيدة األثر
ــة         ــة اجلامعي ــها أســرة الرعي ــدة كتبت ــل جدي ــك بعــض صــفحات لإلجني تل
بدمشــق، وســجلتها جتربــة روحيــة ال يــدرك بعــدها وعمقهــا إال مــن عاشــها    
معهــا، تألقــاً حــول يســوع، واســتنطاقاً صــادقاً لألحــداث، وشــركة صــالة حــول   

  .مائدتي الكلمة واخلبز

كانــت منــذ حــرب تشــرين، ومــا زالــت، حتيــا القــداس وحتييــه، مــع    وهكــذا 
مجاعـــة مـــن املـــؤمنني، جـــاؤوا مـــن أحيـــاء خمتلفـــة ومـــن مســـتويات فكريـــة  

  .واجتماعية متفاوتة

املغمـورة جـداً حلـرب    … ولقد كانت هـذه التجربـة وال شـك إحـدى النتـائج     
  …بدّلت الكثري الكثري من املفاهيم واملوازين يف العامل

دنيا الروح، نتيجـة ال يسـتهان هبـا، ألهنـا، يف مـا يبـدو، مل تكـن         ولكنها، يف
ضــئيلة األثــر علــى شــباب مــتعلم ومثقــف، وجــد أخــرياً، بعــد متــزق وضــياع،    

  .الطريق إىل ذاته يف نار احلرب، ونور املسيح

  وبعد، أوَلسنا مجيعاً على هذا الطريق؟
  8/12/1973دمشق 
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  .من له أذنان للسماع، فليسمع) 4
أسرة الرعية حترص دائماً على نقل رسالتها العربيـة املسـيحية، إىل   كانت 

  …من ترى لزاماً عليها أن تبلّغهم إياها

  .وما كانت لتلقى آذاناً صاغية

مع ذلك حدث يل، بوصفي مرشداً هلا، أن سافرت يف فرتة وجيزة من عام 
  .، إىل باريس والقاهرة1974

، رأيـت مـن واجـيب، أن أنقلـها     ويف كلتا الرحلتني، عشت خربات هامة جـداً 
  …!فور عودتي إىل دمشق، إىل أصحاب الشأن، عساهم

حبرفيتــه، … "أصــحاب الشــأن"ه وأرســلته إىل أنقــل هنــا الــنص الــذي كتبتــُ 
  .11/7/1974وهو بتاريخ 
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   حول رحليت إىل باريس والقاهرةتقرير     «

  11/7/1974دمشق يف 

  
  

إىل  11/5/1974كـان ذلـك مـن    … قصدت باريس أوالً بقصد العـالج 
3/6/1974.  

وقصدت القاهرة ثانياً بدعوة من مكتب الكنائس العاملي، لالشتراك يف مـؤمتر  
إىل  17/6/1974كان ذلك مـن  … يضم ممثلني عن كنائس إفريقيا والعامل العريب

23/6/1974.  
  :يف باريس -أوالً

  ؟ماذا كنت أريد فعله، خارج نطاق املعاجلة
إجراء بعض االتصاالت مع بعض املسؤولني هناك، ّممن كنت أعرف، أو أوّد  -1

، استمراراً للقاءات سابقة متّت، أو مل يتسّن على صعيد قومي حبتالتعّرف إليهم، 
تشرين بالذات علـى  وكنت أنوي القيام هبا، ألتبّين آثار حرب … يل أن أقوم هبا

  .قوم، كثرياً ما كنت أراهم منحازين إلسرائيل احنيازاً تاماً وصادقاً
  .وكنت أبغي شيئاً من الراحة، بعد سنة عمل جتاوزت كلّ حدود اإلرهاق -2

  ماذا حدث يف الواقع؟
… الطالب العـرب بدأت منذ اليوم األول اتصااليت العادية مع العديد من  -1

نّ حرب تشرين حّررهتم من عقدة اخلجل من عروبتـهم،  أوأسعدين أن أكتشف 
  …وأنّ سورية احتلّت يف تفكريهم ونظرهتم مكانة خاصة

 رجال الـدين والصـحفيني  وبدأت كذلك بعض اللقاءات مع البعض من  -2
وأسعدين أن أكتشف أيضاً وخصوصاً أنّ حرب تشـرين أعـادت   … الفرنسيني
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وأنّ سـورية بالـذات   … انة مرموقةللعرب والعروبة يف تفكريهم واعتبارهم مك
  …احتلّت يف هذه النظرة اجلديدة مرتلة فريدة حقّاً

. ، وما أعقبها من قصف وحشي للمخيمات يف لبنانوكانت قضية معلوط -3
فقررت أن أدع راحيت جانباً، وبدأت محلة مركزة من االتصاالت، نظمتها حبيـث  

ة يف فرنسا، اخترهتا من خمتلـف  مجعتين بالعديد من الشخصيات الفرنسية أو املقيم
األوساط الكنسية والصحفية واجلامعية واالجتماعية، ّممن كنت أعرف مـواالهتم  
للعرب، أو تأييدهم املطلق إلسرائيل، أو ّممن كانوا حيتلّون مركزاً مرموقاً جـداً،  
ويبدون يف شبه المباالة، مع تأييد حذر إلسرائيل، أخّص بالذكر منهم الكردينال 

  .، رئيس أساقفة باريس ورئيس جممع األساقفة الفرنسينيماريت
  ماذا اكتشفت يف هذه اللقاءات؟

فكأين مبن كان يؤّيدنا وجد : همعإن حرب تشرين زحزحت اجلميع من مواق -1
يعادينا بدأ يشعر باحترامٍ لنا ولقضايانا، وَمبن كـان  فيها تربيراً لتأييدنا، وَمبن كان 

أخذ يطرح على نفسه السؤال بصدق حـول   -وهم الغالبية الساحقة  -حمايداً 
  …الرتاع العريب اإلسرائيلي

جهالً كلّياً أو جزئيـاً،   إن الكثريين، ومن أكثرهم مكانة ونفوذاً، جيهلوننا -2
ن جهة، وضخامة الدعاية الصهيونية من جهة مؤملاً، بسبب انعدام الدعاية العربية م

ثانية، اليت تعرف كيف تستغل حقد الغرب ضد العرب، وعقدة ذنب الغرب جتاه 
  :من أمثال هذا اجلهل… اليهود

 .إن العروبة تعين اإلسالم، واإلسالم فقط -

 !!!إن سورية خاضعة الحتالل سوفيييت خفي -

، لتكسب أكرب قدر  أبعد احلدودعقدة الذنب هذه إىل إن الصهيونية تستغلّ -3
  :من هذا مثالً. من التأييد واملؤيدين
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إهنا تدعو العديد من أصحاب النفوذ يف فرنسا لزيارة إسرائيل، حيث تنظّم  -
هلم اللقاءات مع املسؤولني وغريهم، يعـودون بعـدها حمّملـني باهلـدايا     

 طور لرواد احلضارة يف شرق عريب ما زال يعيش يف"ومشحونني باإلعجاب 
 "!!!اخليم والغزو والبداوة

إهنا تندّس يف صفوف الالهوتيني وكبار املفكرين املسيحيني، وتقيم معهـم   -
الندوات، بل وتنظّم معهم اجلمعيات املشتركة، بقصد إقامـة مـا يسـمى    
باحلوار املسيحي اليهودي، الذي ترمي من ورائه إىل تسخري الكتاب املقدس 

 .لة اإلسرائيليةوالالهوت الغريب ألغراض الدو

، ال سيما إذا إن اإلنسان الفرنسي، أياً كان، يتأثر باحلوار املوضوعي اهلادئ -4
كان حماوره إنساناً عربياً، وإذن إنساناً يتوقّع منه محاسـاً عاطفيـاً وغوغائيـاً ال    

وتبلغ الدهشة أقصى مداها، عنـدما  … يستسيغه اإلنسان الغريب على اإلطالق
اً يقول عن نفسه أنه مسيحي وكاهن عريب يف الوقـت نفسـه   يقابل إنساناً عربي

  !!!وبنفس القدر
إن اإلنسان الغريب يتوق إىل التعرف إىل العامل العريب، ولكّن بعضـهم، إمـا    - 5

بسبب افتقارهم إىل املال، وإما بسبب الدعاية الصهيونية، وإما بسبب موقفهم املؤيد 
  .يف العمل، ال يستجيبون هلذه الرغبةإىل اآلن إلسرائيل، وإما بسبب اهنماكهم 

إنّ من الفرنسيني َمن يؤّيدنا بأفضل ما نستطيع أن نفعل، ألهنم يعرفون خفايـا   - 6
النفس الغربية، ويتقنون األسلوب واللغة اللذين يصلون هبما إليها، ويـؤثرون هبمـا   

  !هديد العابروهم يفعلون ذلك يف حتدٍّ دائم قد يعّرض حياهتم ملا هو أكثر من الت. فيها
  ماذا عساين أقترح؟

توجيه الدعوة، بواسطة الكنيسة يف سورية، إىل بعض رجاالت الكنيسة يف  -1
فرنسا، لزيارة القطر العريب السوري، سواء بصفة رمسية أو فردية خاصة، وفق ما 
يتمّنون هم، إذ إين ملست حتفّظاً لدى البعض بشأن القيام بزيارة رمسية لسورية، مع 
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نفسـه،   الكردينال ماريتاألكيدة يف ذلك، أذكر من هؤالء بصورة خاصة  الرغبة
  ".الساعة اخلامسة والعشرون"ف ، مؤلوالكاتب الروماين العاملي فريجيل جيورجيو

توجيه الدعوة عن طريق املراجع املختصة، لـبعض الوجـوه البـارزة يف     -2
األوساط اجلامعية أو الفكرية أو االجتماعية، لزيارة القطر، وكذلك األمر بالنسبة 

  …إىل بعض الصحفيني البارزين
لإلفادة من اجلماعـات   تنسيق العمل مع بعض اهليئات الكنسية يف دمشق، -3

الغربية اليت ترغب أن تنظّم هلا لقاءات مع بعض املفكرين أو املسـؤولني، لـدى   
  .مرورها بالقطر

ولئال يبدو كلّ هذا معقّداً، أوّد أن أقترح بكل بساطة أن ُتوجَّه الدعوة لبعض من 
القطر العريب السوري، ال سيما التقيُت هبم يف فرنسا، وكنت أحلحت عليهم لزيارة 

وأن رجاالت الدين منهم سيحلّون ضيوفاً على البطريركية بدمشق، وعلى املراكـز  
وقد حّدثت بذلك املسؤولني الكنسيني بدمشـق،  . الكنسية األخرى خارج دمشق

  .وسأرفق قائمة هبم يف هناية هذا التقرير. وأبدوا كل الرغبة واالستعداد لذلك
  :هرةيف القا -ثانياً

  .لقاء القاهرة تركّز حول شؤون العدالة والسلم والتنمية يف إفريقيا والعامل العريب
  :وقد بدا يل، يف ما بدا

  …أنّ اإلفريقيني جيهلوننا، أقلّه بقدر جهلنا هلم -1
  …أهنم يوّدون التعّرف إلينا، بقدر ما نوّد التعّرف إليهم -2
تارخينا املشترك ال خيدمنا يف هذا اجملال، إذ إهنم ما زالوا متأثّرين إىل حّد  أنّ -3

مدهش بتجارة الرقيق اليت مارسها العرب قدمياً على حساهبم، وإهنم كـثرياً مـا   
  !!!يرون مشكالت العامل العريب من خالل هذا املنظار

التقين، ونفوذ  أنّ الصهيونية تستغلّ هذا اجلانب فيهم، كما تستغلّ تطورها -4
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لتنفذ إىل  -واملتأثّرة كثرياً بالعهد القدمي  -احلركات املسيحية الربوتستانتية هناك 
  .أعماق النفس اإلفريقية وإىل مؤسسات اإلفريقيني

هذه الوقائع أكدت يل ضرورة األخذ بالنتائج اليت توصلت إليها يف إقـاميت يف  
 -مكانة مرموقة إما يف نطاق بلـده  ال سيما وأن من اإلفريقيني من حيتلّ . باريس

  .وإما يف نطاق القارة اإلفريقية كلّها -نيجرييا أو زامبيا مثالً 
--------------------------------  

  :قاب بعض الشخصيات اليت التقيت هباقائمة بأمساء وأل
  :يف باريس -1

، رئيس أساقفة باريس، ورئيس جممـع األسـاقفة   الكردينال فرنسوا ماريت. 1
  .الفرنسيني

املشهور بتأييده املطلق إلسرائيل، وله نشاط اجتماعي وفكري  "ريكه"األب . 2
  .واسع

  ".شعوب العامل"املدير السابق جمللة  "بومان"األب . 3
  ."شعوب العامل"املدير احلايل جمللة  "ماندرون"األب . 4
  .كاهنا إحدى أكثر الكنائس طليعيةً يف باريس ،"تيو كليمان"و "برنار فييه"األبوان . 5
وهو برتغايل طليعي يشغل منصـب املرشـد العـام     ،"أورلندو ليتاو"األب . 6

  .للشبيبة العاملية املسيحية
النفـوذ يف   بمن أصحا ،"جان لوم"و "جان كريف"و "هيآبل باكي: "اآلباء. 7

  .الوسط الكنسي هناك
السـاعة  "مؤلـف   - 1963وهو كاهن منذ عام  -الكاتب الروماين العاملي . 8

  )Virgil GEORGIU( "فريجيل جيورجيو": "اخلامسة والعشرون
ماري أوديل "وخطيبته مدرسة فلسفة " هنري جاك ستيكر"األستاذ اجلامعي . 9

  ".مترال



  "تعرفونھم ثمارھم من"   ____________________________________  192

الشهادة "مؤسس وصاحب صحيفة  ،"جورج مونتارون"الصحفي املعروف . 10
  ".املسيحية

، املختص بقضايا الشرق األوسط يف الصحيفة "ونيبيري لوك سيغ"الصحفي . 11
  .نفسها
االختصاصـية   ،"آن مـاري غواشـون  "األستاذة يف السوربون الدكتورة . 12

  .بشؤون القدس والشرق األوسط
وزوجته الدكتورة، صاحبا خمـرب   "بيري سامرك"األستاذ اجلامعي الدكتور . 13

  .كبري يف باريس
، اختصاصـية يف  "نيقـول برييـو  "املساعدة يف جامعة السوربون اآلنسة . 14

  .التاريخ
املصـورة األسـبوعية،    "احلياة الكاثوليكية"مدير جملة  "بيري فيالن" السّيد. 15

  .الواسعة االنتشار
، وهو يدرس يف "جان كريف"شقيق األب  ،"آالن كريف" الضابط الرائد. 16

  .املعهد العسكري العايل
، وهو مسؤول سـابق يف إحـدى   "ترييز"وقرينته  "جان شودويه"السّيد . 17

  .احلركات املسيحية الطليعية، يشغل حالياً منصباً هاماً يف وزارة اخلارجية الفرنسية
وقرينته، وكالمها معروفان يف العـامل مبكافحتـهما    "راوول فولرو"السّيد . 18

  . يللَبَرص، ونفوذمها عامل

  :يف القاهرة -2
  .نيجرييا - "اقوموالفة اديبوجو"الزعيم القبلي  -1
حلـائز  أمني عام منظمة وحدة الكنائس اإلفريقية، ا "برجس كار"القسيس  -2

  .على وسام النيلني بالسودان
  .األستاذ يف جامعة الغوس بنيجرييا ،"ايدرو بوالجي"القسيس  -3
  )انتهى(» . ، أسقف لوساكا بزامبيا"عمانوئيل ميلينغو"األسقف  -4
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  !نماذج كثيرة مغمورةنموذج واحد من ) 5
والكثريون . ما من مثقف يف دمشق كان غريباً على أسرة الرعيّة اجلامعيّة

ــة        ــة والفكريـ ــويتها الثقافيـ ــون لسـ ــانوا يدهشـ ــا، كـ ــرون فيهـ ــهم، إذ حياضـ منـ
  .واإلنسانية

إال أن املفكر العربي املسيحي انطون املقدسي، كان يبدي حياهلا، اهتمامـاً  
ا كان يدفعه إىل االشرتاك الكامل يف لقاءاهتا الصـيفية  دؤوباً وهلوفاً، كثرياً م

  .يف صافيتا، على الرغم من مسؤولياته اهلامة والكثرية
  .وما كان يوماً ليبخل علينا حبديث

ــه، يف أحــد لقاءاتنــا يف         ــه حبرفيت ــل حــديثاً ســجل ل ــا، أن أنق يســرني هن
  ".التجسد واخلالص: "، وهو بعنوان25/7/1975صافيتا، بتاريخ 
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  حديث لألستاذ أنطون المقدسي
  التجسد واخلالص

  25/7/1975صافيتا 

احلقيقــة أن األب زحــالوي عنــدما طلــب مــين أن أقــرأ لكــم نصوصــاً عــن    
التجســد، قــد جرنــي إىل مزلــق صــعب، ألن نصــوص التجســد توجــد كلــها        

  .تقريباً يف القديس بولس

ولس، لكن توجد بشكل أساسي يف القديس بـ . الفكرة موجودة يف األناجيل
ويف رسالتني من أصعب رسائل القديس بـولس ال سـيما رسـالته للغالطـيني،     
  .اليت كانت نقطة االنطالق يف اخلالف بني الكنيسة الكاثولكية والربوتستانت

ومــا يــزال تفســري هــذه الرســالة حتــى اآلن، يف منتــهى الصــعوبة ومنتــهى   
  .الغموض، وفيه خالفات كثرية

إذا وجدمت بعض الصعوبة يف األسلوب، ومن  أقول هذا ألعتذر سلفاً، أوالً
فاملوضوع شائك، ألن من جهة . ثم إذا مل أمتكن من الوصول إىل نتائج جيدة

نصـوص القــديس بـولس صــعبة، ومــن جهـة ثانيــة ألن ســر التجسـد هــو ســر     
وهــو حيــز اخلــالف بــني الديانــة املســيحية وبــني بقيــة    . األســرار يف املســيحية
  .الديانات والفلسفات

أردنــا أن نتعمــق بعــض الشــيء يف هــذه النصــوص الضــطررنا مــن أن  وإذا 
ــة         ــأثري اللغ ــولس بت ــرزات الفلســفة املوجــودة يف القــديس ب ــل مف نســتعمل ك

  .اليونانية
أقــول هــذا أيضــاً كــي الجتــدوا صــعوبة يف املوضــوع مــن جهــة، ومــن جهــة    

  .ثانية لكي تعذروني إذا مل أصل إىل نتائج مرضية متاماً
  .التجسد أمر هام بالنسبة للرعية اجلامعية على كل، احلديث عن

وأبــدأ مقــدميت عــن هــذا املوضــوع بالرعيــة اجلامعيــة نفســها، ألن الرعيــة   
فــإذا تســاءلنا مــا هــي هــذه . اجلامعيــة حبــد ذاهتــا هــي جتســيد لفكــرة معينــة 
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الفكرة قبل أن تكون الرعية اجلامعية، هل كانت هذه الفكرة واضحة يف ذهن 
  تكون الرعية اجلامعية؟األب زحالوي، قبل أن 
أين كانت موجودة هذه الفكرة، ال أقصـد يف املكـان أو يف   : سؤال آخر أصعب

  الزمان، لكن هل كانت موجودة يف الزمان واملكان أو مبعزل عن الزمان واملكان؟
  وهل هلذه الفكرة من وجود قبل أن تتحقق أو تتجسد؟

؟ )فكـرة الرعيـة اجلامعيـة   (وإذا زالت الرعيّة اجلامعيّـة، أيـن تبقـى الفكـرة     
يف عقـل اهلل كـل شـيء    . هذا يعين أن فكرة الرعية اجلامعية مالزمة لتحقّقهـا 

موجــود أمــا حنــن، عقلنــا بالبداهــة لــيس عقــل اهلل، ال وجــود لشــيء قبــل أن   
  .يتجسد

قــد يكــون الوجــود عــن طريــق الكمــون أو الوجــود املضــمر، أو عــن طريــق     
هـذا  . وجـود املتحقـق هـو وجـود متجسـد     القوة كما يقولون بالفلسـفة، لكـن ال  

  .مثال أول من الرعية اجلامعية
لقـد الحظـت أن األب زحـالوي يف    : وإليكم مثال ثان من الرعية اجلامعية

وكلنـا  . كل سنة منذ أسست الرعية حتى اآلن، حياول أن يقول ما هي الرعيـة 
  .ما يزال يتساءل ما هي الرعية؟

  .ل ما هي الرعية، ما هي أهدافهاويف كل برنامج من برامج صافيتا، يقو
  .هذه املاهية غري واضحة، وال ميكن أن تكون واضحة

والذي يقول إن عندي مبادئ قومية ومستقيمة، وأنا متشبث هبـا وأتبعهـا،   
صـحيح أن كـل إنسـان يبـدأ     . فاملبدأ ال وجود له قبـل حتققـه  . هذا الكالم فارغ

هـذه الفكـرة   . وهنـا سـر التجسـد   . بفكرة وينتهي بفكرة، والفكرة تسـبقه دائمـاً  
  ما هو نوع وجودها، قبل التحقق وأثناءه وبعد التحقق؟

  .فالتجسد هو الوجود أي التحقق العياني
أقول على سبيل املقدمة، عندما قرأت القرآن الحظت أن السور األوىل يف 
القرآن تكاد تكون مركزة كلها حنو بعـث األجسـاد حيـث كـانوا يتسـاءلون عـن       

  .القيامة
بعد قليل من التدقيق يف األحداث اليت كانت رائجة يف ذلك الوقت، كـان  و
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وإذا قرأنا اإلجنيل نالحظ أن النقـاش  . النقاش حول بعث األجساد قوياً جداً
بني اليهود، وبني اليهود ويسوع كان دائماً حول بعـث األجسـاد وإذا ذهبنـا إىل    

ســومرية، إىل ملحمــة أبعــد مــن ذلــك، إىل احلضــارات البابليــة والكنعانيــة وال
  .جلجامش املشهورة، كان السؤال عن بعث األجساد

والقسم األكرب من املقياس للتمييز بني اإلميان يف تلك الفـرتة التارخييـة   
يف يســوع ومــا قبــل، ومــا بعــد يســوع حتــى حممــد، كــان النقــاش حــول بعــث     

  .األجساد، وال يزال هذا النقاش مستمراً
مل يكن املسـيح قـد قـام، فإمياننـا باطـل       إن: "أذكركم بقول القديس بولس

  ".وحنن أتعس الناس
ظهـوره علـى   . املسيح هو مؤسس الكنيسة، هو الكنيسـة، هـو اهلل وكـل شـيء    

: وقد قال للرسل اذهبوا وعلمـوا كمـا قـال هلـم    . األرض كان وضع حبة حنطة
  .الروح معكم

ن ومع تأسيس هذه الكنـائس، كـا  ). جتمّع ناس(الكنيسة تكونت من الرسل 
  ).أن تتجسد(على الكنيسة أن تنغرس يف بيئة معينة 

بيئـة الشــرق األدنــى وامتــدادها إىل تركيــا ورومـا واليونــان، هــذه البيئــة كانــت   
فكــان علــى الكنيســة أن . عبــارة عــن جمموعــة مــن األقليــات واهلجــرات املســتمرة 

ئة، تتلوّن دون أن تغيّر جوهرها بلون البيئة، وأن حتاول حل مشاكل كل هذه البي
  .اليت تركها يسوع وأخذها الرسل عن يسوع وفقاً للتعاليم

ولكـن كيـف نطبّـق    . ثم نشأت كنـائس متعـددة، كانـت هتتـدي بـأقوال يسـوع      
  قول يسوع على هذا الظرف التارخيي املعني، فالظروف خمتلفة؟

فالقديس بـولس كـان بالدرجـة األوىل رجـالً إداريـاً، شخصـيته كانـت مثـل         
هذا جيوز، (ن حيلّ مشاكل إدارية وأن يعطي فتاوى جيب أ. شخصية األسقف

  ).وهذا ال جيوز

فالقــديس بــولس . هــذه الفتــاوى هــي الــيت وضــعت األســس األوىل لالهــوت
أول إداري، توجّــه إىل الــوثنيني وهــو أوّالً الهــوتي، وهــو عصــيب املــزاج، عنيــف، 

  .قاسٍ، حازم
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  .عند القديس بولس ليس هناك جتلي يسوع اإلله مباشرة
نرى يف نصوصه كيـف يتجسـد اإللـه تـدرجيياً، كيـف تتجسـد الكلمـة         لكن

  .اإلهلية يف بيئة معينة، يف ظرف سياسي أو اقتصادي معني
  .هذه هي املقدمات األوىل اليت أردت أن أطرقها قبل أن أدخل يف النص

  :النص من الغالطيني

ـ " ه صـاحب  سأقول إنّ الوارث ما دام قاصراً، فال فرق بينه وبني العبد، مع أن
وهكذا . املال كله، لكنه يف حكم األوصياء والوكالء، إىل األجل الذي وقّته أبوه

فلّما متّ الزمان أرسل اهللا . فحني كّنا قاصرين، كّنا عبيداً ألركان العامل. كان شأننا
. ابنه مولوداً المرأة، مولوداً يف حكم الشريعة، يفتدي الذين هم يف حكم الشريعة

. والدليل على كونكم أبناء، أنّ اهللا أرسل روح ابنـه إىل قلوبنـا  . فنحظى بالتبين
وإذا كنت ابناً فأنت وارث . اًابنفلسَت بعد عبداً بل . الروح الذي ينادي يا أبتاه

فكيف تعودون إىل تلك األركان الضعيفة؟ وكيف تريدون أن تعودوا . بفضل اهللا
  .والشهور والسنني عبيداً هلا كما كنتم قبالً، تراعون األيام والفصول
  ".إين أخشى أن أكون قد تعبت عبثاً من أجلكم

نالحظ أن النص مليء بالبيئة احمللية، الظـروف االجتماعيـة، التفجـرات    
لكن القديس بولس قد ارتفـع مـن مسـتوى الـربط التـارخيي املعـني،       . الدينية

شـاكل  والظروف املعينة، واألحداث اليوميـة، إىل مسـتوى املشـاكل اإلداريـة، فامل    
  .الالهوتية، فاملشاكل اإلهلية

فالنص عبـارة عـن مقطـع لـيس لـه مقدمـة أو خامتـة،        . هذا التدرج سريع
  .مثله مثل اإلجنيل والكتب السامية ذات الطبيعة اخلاصة

مـــا هـــو الظـــرف االجتمـــاعي، أو مـــا هـــي . اآلن لننظـــر إىل موقـــع الـــنص
  ما هي مالبسته؟ -املناسبة اليت وُضِع فيها هذا النص 

. قبــل ذلــك أحــب أن ألفــت أنظــاركم إىل بعــض املفــردات الــيت قرأهتــا اآلن   
هـذه املفـردات هـي    . العهـد  -النبـوة   -الـوارث   -العبودية  -الشريعة  -األرض 

  .مفردات التجسد
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  :أما الظرف االجتماعي الذي كتبت فيه رسالة الغالطيني
أواسـط  ومدينة غالطيـة تقـع يف   . هذه الرسالة موجهة إىل كنيسة غالطية

وكــان يف هــذه الكنيســة قــوم ليســوا مــن اليهــود، . آســيا، وهــي قريبــة مــن أنقــرة
  .هاجروا إىل هذه املنطقة، ومر هبم بولس وعمّدهم ثم تركهم

أتى بعد ذلك من قال هلم إنه ال ميكنكم احلصول علـى اخلـالص، إال إذا   
يـل  هـذا يُح ). اخلتانـة (لذلك طلبوا منهم أن يتطهـروا  . اتبعتم شريعة موسى

هـذه  . إىل مشكلة هي املشكلة املطروحة اليت تؤدي بنـا إىل فهـم سـر التجسـد    
  .املشكلة هي عالقة العهد اجلديد بالعهد القديم

وهناك خالفات وترددات بني بطـرس وبـولس، ويف نصـوص اإلجنيـل ذاتـه،      
هـل هـو نـيب مـن مجلـة أنبيـاء إسـرائيل؟ أي العهـد اجلديـد هـو           . حول يسـوع 

  م، أم أنه خمتلف متاماً وله طبيعة خاصة؟امتداد للعهد القدي
الواقع أن العهد اجلديد هو بداية جديدة، ليس من األنبيـاء، بـل مـن اهلل    

  ).والكلمة صار جسداً وسكن بيننا(الذي جتسد وصار بشراً 
فلـم حيـاول أن يقطـع بسـرعة، بـل جعـل       . يسوع كان يراعي ظروف الرسـل 

بطـرس كـان مـرتدداً يف املوضـوع،     . الرسل يفهمون هـذه احلقيقـة رويـداً رويـداً    
  .بينما بولس كان حامساً

كيــف : هنــاك مســألة أخــرى هــي موضــوع اخلــالف بــني الالهــوتيني، وهــي   
يصبح اإلنسان مربراً لدى اهلل؟ هـل األعمـال هـي الـيت تـربّر، أم أن الـرب مـن        

  .اهلل؟
  .يف مجلة هذه املشاكل يطرح القديس بولس مشكلة التجسد بكل أبعادها

  )أقسام 3النص مؤلف من (فلنبدأ مباشرة بقراءة هذا النص 

  أركان العامل…… سأقول إن الوارث: القسم األول
  .املاء، اهلواء، الرتاب: أركان العامل هي عناصر األرض

  .جيب أن نتساءل أين يوجد التجسد هنا
الوارث، الوارث القاصر، العبـد، الوصـي، الوكيـل،    : انتبهوا إىل هذه الكلمات

  .رث، األباإل
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  …فلما مت الزمان: القسم الثاني
  املرياث هنا هو امللكوت أو اإلميان

  .هذا اإلميان أعطي إلبراهيم الذي تركه لليهود
هل حنن ورثة اإلميان من اليهـود، أم إرثنـا جـاء مـن مصـدر آخـر؟ أي        -1

  هل تارخينا تكملة لتاريخ إسرائيل، أم لنا تاريخ آخر؟
مــا هــو  ) انني الناظمــة للعــادات االجتماعيــة جمموعــة القــو(الشــريعة  -2

  الدور الذي تلعبه؟
  .هو حتقق الشيء، وظهوره يف العامل العياني …التجسد هو التحقق

لكن إذا انتقلنا من األشـياء إىل اجلماعـات، كيـف ترتابـط اجلماعـات مـع       
بعضها؟ كيف حيصل النسب بينها؟ وكيف يتجمع أفراد اجملتمع الواحد بـني  

  بعضهم؟
و الــرابط الــذي يشــد أفــراد األســرة بعضــهم إىل بعــض؟ هنــا يلجــأ  مــا هــ

  :القديس بولس إىل هذا القول
  …سأقول إن الوارث"

فـالوارث  . يعترب القديس بولس العهد القديم هو مرحلة اإلنسان القاصـر 
  .وهذه الوصاية هي وصاية الشريعة. موضوع حتت الوصاية

  .اإلميان من األساس مل يتغري فاملدعو واحد
ــا قاصــرين  . إلميــان بيســوع املســيح هــو واحــد  ا . ولكــن يف العهــد القــديم كنّ

اإلنسـان مـا دام خاضـعاً للشـريعة، فهـو ينزلـق مـع        . لذلك كنا مبثابـة العبيـد  
  ).مع عناصر الطبيعة(العامل 

، )العالمـة الفارقـة لليهـودي   (يقول القديس بولس احذروا العودة إىل اخلتانـة  
  .ألهنا أصبحت اآلن انزالقاً مع الوثنية أي العودة إىل السنة اليهودية

  .لكن الوراثة شيء أكرب بكثري
  ما هي صلتنا باهلل؟ كيف يتجسد اهلل فينا؟ ما هي عالقيت بالرب؟: الوراثة

يف مثــال الرعيــة، فكــرة الرعيــة أيــن كانــت موجــودة قبــل أن تتحقــق وهــي   
  .تتحقق
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  اآلن يف طور التحقق هل تتضح قبل أن تتحقق؟
ل األب زحــالوي وأنــتم الــذين كــونتم الرعيــة، أم هــي الــيت   هــ: ســؤال آخــر

  كونتكم؟
  )تكوين متبادل(أنتم كونتم الرعية، وهي كونتكم : اجلواب هو

هـــل اإلنســـان حصـــيلة للظـــرف التـــارخيي، أم هـــو الـــذي يصـــنع الظـــرف 
ولكن إذا طرحنا السؤال عـن اهلل،  . تكوين متبادل: التارخيي؟ اجلواب معروف

  .، أم هو كوّننا؟هل حنن كوّنّا اهلل
كيف يصبح شـيئاً ملموسـاً   . كيف يتجسد اهلل فينا: تبقى املسألة املطروحة

  )وهنا سر التجسد(يف اإلنسان 
  "وارث بفضل اهلل……… فلما متّ الزمان: "القسم الثاني

الزمان ال ينتهي أبداً، لكن ميكن القول إن زمـن نضـج القمـح    : مت الزمان
  )له هناية(ستة أشهر 
  .راسة اجلامعية له هنايةزمن الد

  .لكن الرب هل له مدة لينضج؟ الرب قدّر الزمان الذي سيبعث فيه ابنه
  .الزمان املليء حيث يصل الزمان إىل وقت ال يصري بعده زمان

  .كان يأكل ويشرب وينام مثل كل الناس. سنة 33يسوع عاش 
ثــم قــام . متــت والدة يســوع يف وقــت معــني، أي أنــه جتســد يف وقــت معــني   

  .بفعل الفداء يف وقت معني
  !33أو سنة  1لكن هل يسوع خاضع لسنة 

هذا الزمان هو سر، ألنه ملء الزمان، هو حيث تنتقل البشرية مـن زمـان   
  .اإلنسان إىل زمان اهلل

مـثالً آمـال السـوريني وأحالمهـم     . الشريعة هي منـط مـن أمنـاط التجسـد    
خييــة معينــة، أي إن ، يف مرحلــة تار)الشــريعة(موجــودة يف الدســتور الســوري 

  .الرغبات جتسدت يف الشريعة، حتى لو مل تتحقق هذه الرغبات
  .فنقول إذن الدستور السوري هو جتسيد ملرحلة معينة

  .الشريعة اليهودية هي دستور جيسد القوانني يف ظرف تارخيي معني
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يسوع جتسـد مـن امـرأة مثـل كـل إنسـان، جتسـد حتـت قـانون معـني مثـل            
  .أن أهله أدخلوه إىل اهليكل واتبعوا كل العادات اليهودية بقية اليهود، بدليل

  .ملء مل يكن للشريعة بل ليفتدي الذين هم يف حكم الشريعة

  .فكرة التبين موجودة عند القديس بولس حيث قال: فنحظى بالتبين
، أي إنــه "والــدليل علــى كــونكم أبنــاء، أن اهلل أرســل روح ابنــه إىل قلوبنــا   "

ابنه، حنـن صـرنا أبنـاء، أي حـدث يف شخصـية اإلنسـان       مبجرد أن اهلل أرسل 
  .تقمص أو جتسد جديد
  .جتسد أوالً من امرأة

  .جتسد يف حكم الشريعة
  جتسد يف مستوٍ ثانٍ، أننا صرنا أبناء

  .مع العلم أنه يف لغة القديس بولس كلمة أبناء تطلق على أبناء اهلل
  كلمة روحجيب االنتباه إىل : اهلل أرسل روح ابنه إىل قلوبنا

  مشرتكون بالشريعة. حنن مشرتكون مع يسوع بالوالدة من امرأة
هـذه القـوة تـدخل إىل القلـوب، إىل     . الروح يغوص يف أعماقنـا وأعمـاق اهلل  

  .كثافة اجلسد فيبعث فيه الروح
جند القدرة على التكلم واالتصـال، أي هنـاك   : الروح الذي ينادي يا أبتاه

  .جتسد بالروح أيضاً
  .الروح يصبح جسداً، لكن هناك جتسد روحي ال أقصد أن

التجســد هنــا علــى املســتويات الثالثــة يف الــوالدة ويف الشــريعة ويف النبــوة 
  .وإدخال بُعد الروح فيها

  .هذا التجسد هو الذي يربطنا باهلل
  "آلهلة ليست بآهلة حقاً" عندما كنتم جتهلون اهلل، كنتم عبيداً

ــدما ق    ــيني، ولكــن عن ــتم وثن ــاع شــريعة    أي إنكــم كن ــيكم اتّب ــل لكــم إن عل ي
موسى، فهذه ليست وثنية لكن هذه اخلطـوة للـوراء، هـي خطـوة حنـو الـوراء       

  .أكثر، أي حنو الوثنية
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  :أخلص هذا النص
  .التجسد هو التحقق العياني مثل الرعية اجلامعية -
  .حتصل شركة اإلنسان باجلماعة، واشرتاك هذه اجلماعة مع مجاعات أخرى - 

واشــرتاك الكــل يف وطــن واحــد،    . رعيــة مــع نقابــة معينــة   مثــل عالقــة ال 
  .واشرتاك الكل يف اهلل

  .قضية التجسد هي قضية شركة
  اجلسد يبقى أم ال يبقى؟: والقضية األخرية اليت سأحبثها غداً

  أمن رسالة للمسرح؟) 6
ــة، يف صــديق كــبري يل، هــو       ــة اجلامعيّ بعيــد إنشــائها، وجــدت أســرة الرعيّ

مـن يسـاعدها علـى ترمجـة بعـض رسـالتها يف مسـرح،        املخرج مسري سلمون، 
ــل القضــية         ــة، مث ــاجل موضــوعات حموري ــم تشــدّد وأخــذ يع ــدأ متواضــعاً، ث ب

  .الفلسطينية، والصراع الطبقي وهجرة األدمغة
، "املدينـــة املصـــلوبة"، و"ليتـــك كنـــت هنـــا"وقـــدّمت نصوصـــاً هادفـــة، مثـــل 

" الســؤال"آخــر هــو ، وكلــها مــن تــأليفي، وقــدّمت نصــاً   "الطريــق إىل كوجــو"و
املسيح يصلب "كما قدّمت مسرحية . للكاتب الفلسطيين هارون هاشم الرشيد

  .، اليت حتمل االسم عينه"نيكوس كزنتزاكي"، املستمدة من رواية "من جديد
، مهـد كـثرياً نشـاط    1996وبعد وفاة مسري سلمون، املبكـرة واملفاجئـة، عـام    
وص مــن وضــع أفرادهــا، األســرة املســرحي، ثــم حتــرك بعــض الشــيء يف نصــ  

  .فكان لإلخفاق فيها النصيب األكرب
وجاء يوم اعتمدت فيه األسرة أسلوباً جديداً، إذ صارت تتعاون مع خمرجني 

رؤى سـيمون  "معروفني، من أمثال الدكتور رياض عصمت، فأخرج هلا مسرحية 
" ســيدة الفجــر"والــدكتور عجــاج ســليم فــأخرج هلــا  ؟؟؟؟،لربخيــت عــام " ماشــار
ثم تعاملت مع طالب متفوقني مـن املعهـد العـايل    . ؟؟؟؟ندرو كاسونا عام ألخلا

عـام  " االنتظـار "للفنون املسرحية، مثل مجال سـلوم، الـذي أخـرج هلـا مسـرحية      
للكاتب الرتكي " من هو امليت؟"الذي أخرج هلا مسرحية " مضر رمضان"و ؟؟؟؟،

  .2015جواد فهمي باشكوت، خالل شهر آذار من عام 
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  "اهللا هو اإلنسان الحيمجد ) "7
تلــك عبــارة شــهرية كتبــها يف القــرن الثــاني املــيالدي، القــديس ايرينــاوس    
  .الدمشقي، يوم كان أسقفاً يف كنيسة مدينة فرنسية تدعى اليوم مدينة ليون

، كـان  1977وقد اختذناها يف أسرة الرعية عنواناً لكتاب صدر بدمشق عـام  
، وكلها مـن وضـع أفـراد أسـرة الرعيـة      يضم تأمالت يف اإلجنيل، كثرية ومثرية

وقـد ختللـها تأمـل واحـد لألسـتاذ أنطـون املقدسـي، الـذي         . من شبان وشابات
. رفض أن يذكر امسـه، ألن مجيـع التـأمالت ال حتمـل اسـم أحـد مـن كاتبيهـا        
. واجلدير بالذكر أن الغالف من رسم الفنان السوري الشهري، يوسف عبدلكي

ب، نصاً كان قد وضعه شاب مـن أسـرة الرعيـة،    وقد اخرتنا مقدمة هلذا الكتا
وهــو مــن كنيســة الســريان األرثــوذكس، وقــد تــاله أمــام مجــع مــن الطلبــة           

. 1974أيار من عام  7اجلامعيني، وبعض من أساقفة دمشق الكاثوليكيني، يوم 
وإنـــي ألورده حبرفيتـــه، كمـــا ســـأورد بعـــده، الرســـالة الـــيت أرســـلناها بقصـــد   

ثـم ردّي علـى رسـالة كـان قـد كتبـها يل       … الكتـاب االستكتاب من أجل طباعة 
جمـد  "أسقف يربود، املطران ديونيسيوس غيث، إثر تسـلمه نسـخة مـن كتـاب     

  ".اهلل هو اإلنسان احلي

  نص الشاب إبراهيم عبدلكي -1
  مبثابة مقدمة            «

  )يأتون إيل وال متنعوهم" الشباب"دعوا (

  اعي؟واالجتم… يف اجلانب الروحي… ماذا قدمت الرعية

  أسرة الرعيّة اجلامعيّة،… أسرتي
  .وبتحقيق ذلك الوجود… إنك ذات تقوم بإجياد ذوات

  .فاغفري يل إن أعددت بعضاً من مآثرك علي

  ؟…يل يا أسرتي ماذا قدمتِ

علمـتين أن أذهـب   … علمتين كيفية االحتاد بـاهلل … علمتين ممارسة الصالة
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د علمــتين أال أكــون لقــ… علمــتين كيــف أصــلي فيهــا وخارجهــا  … إىل الكنيســة
  …بل علمتين أن أقول… ببغاء تردد كلمات متوت لفظها

  …فوجوداً… وحتوالً… عمالً… فيستمر القول
… الكلمـة السـرمدية  … الكلمـة الفعـل  … علمتين يا أسرتي أن أؤمن بالكلمـة 

  …كان الكلمة الفعل… ويف النهاية… ففي البدء كان الكلمة
علمتين أن الصالة عالقة … ليست كلمات فقط ،علمتين يا أسرتي أن الصالة

 ،ثــم بــني األنــا واهلل أخــرياً… بــني األنــا واآلخــرين ثانيــاً… واألنــا أوالً… بــني األنــا
  .كما الكنيسة واحدة… كما اهلل واحد… وأصبحت أناً كال… فأصبح الكل أنا

  وماذا علمتين يا أسرتي؟
مـــا أراده الـــرب يســـوع ك… املســـيح كمـــا أراده اهلل… لقـــد قـــدّمت يل املســـيح

فــداء  …وأمســى فــداء الفــرد… فأمســى املســيح الواحــد مســحاء كثــراً… بالــذات
  …اجلماعة

ال تلفّه رداءات الزمن البـايل وأغطيـة   … كاحلق… قدّمت يل املسيح كما هو
وحــدةً وكــال، … حمبــة، وفــداء… قــدّمت يل املســيح… احملــددة… العقــول املربّعــة
مســـيح األصـــنام، مســـيح … عات والرهبـــةال مســـيح التضـــر… عطـــاءً وخدمـــةً
  …املسيح الذي يرفضه ربنا املسيح… التاريخ املشوه

كنت … قدّمت يل يا أسرتي، املسيح جمسداً يف هذا العصر بآالمه وأفراحه
وكنـت  … ومل يكسين أحد… وكنت عرياناً… ومل يروني أحد… عطشاناً يا أسرتي
… والــدواء… والــرداء… اءفكنــت أنــت املــ… ومل يعــدني أحــد… مريضــاً يــا أســرتي

حنــو … ينبــوع الينــابيع… ألنــك أخــذت بيــدي وســرتِ بــي حنــو الينبــوع اخلالــد
  …بل إجنيل احلياة أيضاً… ليس إجنيل الكلمات… اإلجنيل

جيـب احملافظـة عليهـا    … كان اإلجنيل بالنسبة إيل يا أسرتي، قطعة أثريـة 
  …والوجود… احلياةفأصبح اليوم إجنيل … قطعة تفيد التاريخ… يف املكتبة

  ؟…فماذا قدمت أيضاً… لقد قدّمت يل الكثري يا أسرتي اجلامعية
وأنـا اليـوم أغيّـر بعـض     … وبـك عرفـت ذاتـي   . اكتشفت فيك جزءاً مـن ذاتـي  

  …ذاتي، ألكون ذاتاً جديدةً كما أراد املسيح
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لـيس بـني األب وابنـه،    … ألحـارب ذاتـي  … بك ألقيت سيف الـرب علـى ذاتـي   
  …أوالً… ل بيين وبني ذاتيب… واألم وابنتها

  …يا أسرتي… لقد اكتشفت ذاتي
  ؟…كيف يؤمن الفرد بالرب، إن مل يعرف ذاته

  ؟…كيف خيدم الفرد اآلخرين، إن مل يعرف ذاته
  ؟…إن مل يعرف ذاته… بل كيف يسري الفرد جلجلة الفداء

  .لقد تعلمت بك يا أسرتي أن األنا ال تعرف ذاهتا إال من خالل اآلخرين
  …اآلخرون، ملا كنتِ يا ذاتيولوال 

… تعلمت كيف أضيّع األنا يف سبيل اآلخرين، فأربح األنـا واآلخـرين أيضـاً   
  …كحبة احلنطة اليت حييا كلها بفناء جزئها

فمنحــتين … ؟ كــل جديــد…مــاذا تعلمــت منــك يــا أســرتي… وأيضــاً… وأيضــاً
  .ورفض العبودية للقديم… وسأم االستمرار… ملل العادة

وأن اخلمـرة  … تي أن الزق اجلديـد حيتـاج إىل مخـر جديـد    علمتين يا أسر
  …فيهدرا… لئال يضيع حق االثنني معاً… اجلديدة حتتاج لزق جديد

  …علمتين أن الثوب اجلديد ال يصلح برقعة قدمية
  …للكنيسة… علمتين أن الثوب القديم ال يصلح للعروس

  …فتجدد… أن اهلل قديم… ولذا اكتشفت
  ؟…فهل وفيتك حقّك… سرتيلقد علمتين كثرياً يا أ

امـنحين وغـريي متـرد املخلـع الـذي جتـرأ ومحـل سـريره يـوم السـبت           … يا رب
يا رب إن املخلـع  … رغماً عن السبت والناموس، ألن اإلنسان رب السبت والناموس

مل ميلّ طيلة مثانٍ وثالثني سنة، فامنحين اليـوم أن أسـأل بطهـارة بركتـك، لـيس      
  .مثان وثالثني مرة، مثان وثالثني سنةمثان وثالثني سنة فقط، بل 

فليشـــع نـــورك يف طريقـــي، ولـــتكن  … وأنـــت النـــور… يـــا رب أنـــت الطريـــق
  …مشيئتك يف حياتي

… بل أعرتف هبا كعمل وخدمـة … يا رب ال جتعلين أعرتف بالكلمة كأحرف
  …كعطاء وبذل… كتضحية وفداء
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فمـاذا   …أسرة الرعيّـة اجلامعيّـة  … يا رب، هذا بعض مما قدمته يل أسرتي
  ؟…قدمت الكنيسة يل بوضعها احلايل

  …الكنيسة غري قادرة اآلن أن تقدم شيئاً… الكنيسة مل تقدم يل شيئاً
  …الكنيسة مل تقدم يل شيئاً

  رسالة االكتتاب على الكتاب -2
  1977متوز  10دمشق يف                 « 

  أصدقاءنا،

  .أسرة الرعيّة اجلامعيّة ليست بغريبة عنكم
أو يف أمسـية  … أو يف حديث قدمه… شخصياً يف لقاء صالةبعضكم عرفها 

… أو يف مسـامهة ماليـة  … أو يف كلمة قرأها… أو يف خدمة قدمها… شارك فيها
أو التقــى بعــض أفرادهــا، مــن    … وبعضــكم مســع عنــها  … أو يف نصــح أســداه 
  …مرشدين أو طلبة

  …أو خدمة… أو روحاً… رؤية: وبعضكم أخذ منها ما استطاعت أن تقدم له

أو مـن خـالل   … وقد يكون البعض مل يعرفها إال من خـالل أحكـام مسـبقة   
  …لقاء سريع هبا

هــذه األســرة تــأتيكم اليــوم علــى عادهتــا مبحاولــة، وهــي يف األســاس لــيس   
املسيح : سوى حماولة، ترتكز يف حبثها وصالهتا وخدمتها حول قطبني اثنني

… كنيسـة العربيـة  الواحد يف اإلجنيل الواحـد، مـن أجـل كنيسـة واحـدة، هـي ال      
ــن أجـــل الـــوطن العربـــي        واألرض الواحـــدة، يف الواقـــع العربـــي الواحـــد، مـ

  …الواحد

، بوشـــر "جمــد اهلل هــو اإلنســان احلــي    "كتــاب بعنــوان   : وحماولتنــا اليــوم  
بطبعه، وهو ليس سوى تـأمالت يف اإلجنيـل، مـن وضـع أفـراد األسـرة، شـارك        

إســهاماً جــاداً يف بــث  ونعتــرب هــذا العمــل  . فيهــا عشــرات الطــالب والطالبــات 
الفكــر اإلجنيلــي اإلنســاني الــذي حنتــذي بــه، وهــو يف نظرنــا ال يعــدو كونــه    
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صــوتاً مــن أصــوات كــثرية انطلقــت وســتنطلق، يعــرب عــن تفاعــل األســرة، مــن 
  …أسرة وجامعة وأرضاً وشعباً وكنيسة: خالل اإلجنيل بالذات، مع جمتمعهم

وكلكـم علـى   … حمـدودة جـداً  على عادتنا نصـارحكم بـأن إمكانياتنـا املاليـة     
ــم بوضــعنا املــايل   ــبرية    -نرجــو . عل ــالرب وبكــم ك ــا ب إذن مســامهتكم  -وثقتن

باالكتتاب منـذ اآلن يف شـراء نسـخة أو عـدد مـن النسـخ، كـي يتسـنى لنـا أن          
  .نؤمّن للمطبعة تكاليف األلفي نسخة اليت قررنا طبعها

  .مثن النسخة الواحدة عشر لريات

لى عنوان أسرة الرعية، باسم األب الياس زحالوي، أرجو موافاتنا بردّكم ع
  .أو األب يوسف ربي أو األخت ماري ترييز بسيليس

ونرجو خصوصاً أال تبخلوا علينا برأيكم يف مضمون الكتـاب يـوم يتسـنى    
  .لكم قراءته

  .لكم منا كل شكر وحمبة

  القصور -كنيسة سيدة دمشق 
  عيّةأسرة الرعيّة اجلام        دمشق -ساحة العباسيني 

  »مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح يف االمتحانات القادمة 

  ردّي على رسالة املطران ديونيسيوس غيث -3

  6/5/1977دمشق يف                 « 

  صاحب السيادة،
فقد محلت . 27/4/1977دت طويالً قبل أن أجيب على رسالتكم املؤرخة يف ترّد

. اجلديدة يف الكنيسة، أدهشين، بل أحزنينإيلّ، مع بركتكم، موقفاً من احملاوالت 
  .وال يسعين، ككاهن، إال أن أصارحكم باألمر

ملست، سيدي، يف موقفكم، ازدواجية آن لنا، يف نظري، أن نتحـرر منـها يف   
  .الكنيسة
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رية جيدة ختّمـر  ، وتعتربوهنا بذراً صاحلاً ومخفأنتم تباركون أسرة الرعية اجلامعية
العجينة كلّها، وتبدون أكثر من التحفّظ حيال إحدى مثار هذه الرعيـة، وهـو   

  .الكتاب الذي باشرنا بطبعه
هل يعود ذلك إىل أنكم قد تعتربون أسرة الرعية عمالً شخصـّياً، ال ميـّت إىل   

  الكنيسة بصلة؟
يوم سلوكاً من بضاعة ال"أم ألنكم، كما تقولون، تعتربون الطالب والطالبات، 

  ، وأفهم، ويفهم كلّ قارئ ألسطركم، بضاعة ال قيمة هلا؟"وتفكرياً وتبشرياً
قام مببادرة أساقفة  ،فامسحوا يل بأن أذكّركم أّوالً بأنّ أسرة الرعية عمل كنسي

دمشق، وما زال حيظى مبساندهتم، وأخّص بالذكر منهم، سيادة املطـران اليـاس   
  .جنمة

، وأرجو أال يفوت عن بـالكم أن  فهي أغىن وأعمق مما نظّن" بضاعة اليوم"أما 
خالصنا بيدها، وأهنا قادرة على القيام بذلك إن منحناها الثقـة واحملبـة اللـتني    

وعندها ال نكون قد فعلنا أكثر مما فعل يسوع املسـيح بالنسـبة إىل   . هماتستحقّ
  .تالميذه

أن تأيت رسالتكم األوىل إىل أسرة الرعية مشـجعة، بانتظـار   ولكم كنت أمتىن 
رسالتكم الثانية اليت ستبدون فيها رأيكم يف كتابنا األول، كما سألناكم ذلـك يف  

  .آخر رسالة االكتتاب
باسم أفراد أسرة الرعية وبامسي الشخصي، احملّبـة   ،يا صاحب السيادة ،وتقّبلوا
  .واالحترام

  »   التوقيع  
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  والزواج أيضاً دورهماوللحب ) 8
فكيــف بــه إذا أزهــر حتــت كنــف  . حيــث يلتقــي شــبان وشــابات يزهــر احلــب 

  الرب؟
  .وهكذا كان للكثريين والكثريات يف أسرة الرعيّة اجلامعيّة

ــى صــالة         ــا أن نضــفي عل ــان يتوجــب علين ــا أن نتســاءل مــا إذا ك ــان لن فك
  .ر والعادةاألعراس ملسة تعيد إليها بعض الوهج الذي فقدته حبكم التكرا

ويف أول عرس قام بني شاب وفتاة من أسرة الرعية، رأينا، كهنة ومرشدين 
  .وأفراداً، أن نعيد إىل هذه الصلوات الرائعة، بعضاً من وهجها األصلي

وكانــت لنــا خــربة مجيلــة وســباقة، ترمجناهــا يف كلمــات قشــيبة يف عــرس    
ــاريخ     ــاة  8/7/1979عقــد يف كنيســة ســيدة دمشــق بت ، يظــالن، ، بــني شــاب وفت

اً للحــب الزوجــي، الوفـــي منوذجــوالشــكر للــرب، حتــى اليــوم يف قلــب بــاريس، 
  .والسخي

  !هذه الصالة أوردها هنا حبرفيتها، ولكن، بالطبع دون ذكر االمسني
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  …أيها الرب إهلنا، باجملد والكرامة كللهما
  

  "جوقة أبناء الفرح"نشيد احملبة لفريوز، من أداء : قبل وصول العروس -1
  ".افرحي أيتها امللكة"ترنيمة : إبان دخوهلا الكنيسة -2
نفتتحهــا بكلمــة ألحــد أفــراد  : الصــالة املعروفــة لرتبــة اخلطوبــة والــزواج   -3

  :اسرة الرعيّة اجلامعيّة
ــه، وشــاءمها متحــدين باحملبــة،       " ــق اهلل اإلنســان، زوجــني خلق ــدما خل عن

  .ليمآل األرض ويتسلطا عليها
أسـاس صـلب، ال تزعزعـه أعاصـري احليـاة وال      شاء هلما احتاداً يقوم علـى  

  .مآسيها، وال خصوصاً التوافه اليومية اليت ستواجه الزوجني بالضرورة
  .هذا األساس الصلب هو احملبة

  .من العبث واخلطأ أن نبحث عن أساس سواه
ــال أو اجلمــال أو العلــم أو اجلــاه أو املركــز     ــا أن يــرى يف امل أساســاً … لغرين

  …عائليةيبين عليه حياته ال
  :أما حنن، شباناً وشابات، فنرى يف احملبة أساس األسس كلها

  حمبة الرب لنا، 
  وحمبة الزوجني أحدها لآلخر،

  وحمبتهما ألوالدمها،
  …وانطالقاً من هنا حمبة األرض واإلنسان

  .هذا ال يعين أننا نبخس هذه األمور حقها وقيمتها
ة، لـئال نـبين علـى الرمـل أو     ولكننا نرفض أن نُحِلّها إال يف الدرجـة الثانيـ  

  …على الوحل
  .نريد صخراً نبين عليه حياتنا وحياة أبنائنا من بعدنا

  .وال نعرف، وال نعرتف إال بصخرة احملبة
  .فهي صامدة يف وجه أي إعصار
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  وهي القادرة على احتواء صعاب احلياة،
وهي القادرة وحـدها علـى حتويـل جحـيم بعـض البيـوت، إىل مسـاء يـنعم         

  .بعد يأس، كل من الرجل واملرأة واألبناء معاًهبا، 
فاحملبة ذكية لبقة، حليمة مرتفقـة، ال تعـرف احلسـد وال املنافسـة الغبيـة      

  …وال الكربياء
واحملبة تفرح باحلق، وتبين ألجل احلق، وألهنا تبين، تتظاهر بأهنا تصدق 

  .كل شيء، وهي وحدها تقدر أن تصرب على كل شيء
  …بة فتبقىكل شيء يزول، أما احمل

اســم (و) اســم العــريس (وإهنــا حقــاً الصــخرة الــيت بنــى عليهــا كــل مــن        
عالقتهما الواحد باآلخر، وستكون حتماً الصخرة الـيت يريـد أن   ) العروس

  …يبنيا عليها أسرهتما اليوم وإىل األبد
  يا رب، يا رب احملبة اليت ال تعرف احلدود،

املقــدس، ومهــا علــى  ، يف بيتــك "العــريس والعــروس"حنــن اآلن حنــيط بـــ  
  …ننظر إليهما بفرح يشوبه بعض القلق… عتبة قدس البيت الزوجي

فبــارك يــا رب، احتادمهــا هــذا، الــذي قــام، كمــا عرفنــاه ونشــهد هلمــا علــى 
  .احملبة

  .ومن بيتك املقدس هذا، بارك بيتهما اجلديد، ليكون بيتك بالذات
  باركهما يا رب،

واالسـتمرار والنمـو يف احملبـة     وهبهما مـن القـوة مـا ميكنـهما مـن الثبـات      
  .حتى النهاية

  .آمني: اجلميع
طــوبى جلميــع الــذين  : بعــد مراســيم اخلطوبــة، ترنيمــة األســرة الســعيدة   -4

  …يتقون الرب
ــد     -5 ــات الكـــربى، وقـ ــار، الطلبـ ــام يف االختيـ بعـــد اإلعـــالن عـــن الرضـــى التـ

اة ، من واقـع احليـ  "العروسني"استُبدِلت بطلبات أخرى استوحاها أصدقاء 
  :ومن واقع حبهما
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فبارك هـذا احلـب الـذي    . يا رب، أرسيت وجود اإلنسان كله على احملبة -
 )العريس والعروس(ولديك جيمع اليوم إىل األبد بني 

 .سيدي، أعطنا من هذا احلب دائماً أبداً: اجلميع
يــا رب، شــئت يف حنانــك أن حتيــا علــى األرض حيــاة بشــرية يف أســرة    -

فهـب هـذه األسـرة اجلديـدة     . جلميع األسر بشرية، هي القدوة الدائمة
 :أن تقتدي بأسرتك، حمبة وسرية وسالماً

 .سيدي، أعطنا من هذا احلب دائماً أبداً: اجلميع
يــا رب، أنــت أدرى باحملبــة العظيمــة الــيت منــها ينطلــق كــل إنســان، إذ          - 

يؤسس أسرته اجلديدة، وأنت أعلم مبا ينتهي إليه الناس يف الغالب، من 
متينـاً أمينـاً   ) ……و ……(ولديك فاحفظ يف حمبتك احتاد … متزق وحزن

 .قوياً، ليقاوما معاً مجيع ما سيعرتضهما بالتأكيد من صعاب ومغريات
 .سيدي، أعطنا من هذا احلب دائماً أبداً: اجلميع

فبارك هـذا احلـب الـذي    . يا رب، أرسيت وجود اإلنسان كله على احملبة -
 )……و ……(ولديك جيمع اليوم إىل األبد بني 

 .سيدي، أعطنا من هذا احلب دائماً أبداً: اجلميع
يا رب، نفخت احلياة يف اإلنسان، إذ نفخت فيه روحك، وشـئت لـه أن     -

فــأفض . يكــون علــى صــورتك ومثالــك، خالقــاً حليــاة جديــدة متجــدك  
، لـيحمال حياتـك، ويثمـرا أبنـاء تتـألق      )……و ……(ولـديك  بركتك على 

 .امسك العظيم فيهم صورتك احلية، ويتمجد هبم
  .سيدي، أعطنا من هذا احلب دائماً أبداً: اجلميع

يـــا رب، مل تشـــأ يومـــاً أن يكـــون احلـــب ســـبباً للتقوقـــع، بـــل منطلقـــاً   -
ــا     ــن عرفنـ ــاءة، وحنـ ــانية بنـ ــاءات إنسـ ــديك للقـ ــبني  )……و ……(ولـ حمـ

فهبنــا املزيــد . فــرحني، يعيشــان حبــهما انطالقــاً صــادقاً حنــو اآلخــرين
من احلب، بعد أن يصبحا كائناً واحـداً، لتنمـو لـديهما قـدرهتما علـى      

 .احملبة والعطاء بفرح
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  .سيدي، أعطنا من هذا احلب دائماً أبداً: اجلميع
كـل مـن حيـب مولـود مـن اهلل، فـاحفظ       : يا رب، قال تلميذك احلبيب  -

مــاً علــى العهــد وفــيّني، حمــبّني     ويف قلبــك، كــي يظــالّ د  " العروســني"
 .مستقرّين فيك

  .سيدي، أعطنا من هذا احلب دائماً أبداً: اجلميع

  :بعض الصلوات الرئيسية وقد أدخلت عليها تعديالت طفيفة -6
 :بعد الطلبات الكربى  -

مبارك أنت أيها الرب إهلنا، منشئ العـرس الطبيعـي، ومكمـل العـرس     "
يـا مـن جبـل     ،السري، حارس األمانـة، واملعـني الصـاحل يف أمـور احليـاة     

لــيس : اإلنســان يف البــدء، وأقامــه مبنزلــة ملــك علــى اخلليقــة، وقــال   
حسناً أن يبقى اإلنسان وحده على األرض، فلنصـنعنّ لـه معينـاً علـى     
: شــبهه، فأخــذ ضــلعاً مــن أضــالعه وجبلــها امــرأة، فلمــا رآهــا آدم قــال 

ن أعضائي، وبضعة مين، هذه تدعى امرأة، ألهنا مـن  هذه اآلن عضو م
، فيصـريان  ألجل ذلك يرتك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته. املرء أخذت

أنـت أيهـا   . قهمـا إنسـان  دمها اهلل، ال يفرّ، ومـن وحّـ  كالمها كائناً واحـداً 
الســيد الــرب إهلنــا، أرســل اآلن أيضــاً نعمتــك الســماوية علــى ولــديك    

هب هذه الفتاة أن ختضع لك يف مجيع األمور، ، و)العريس والعروس(
أن خيضــع لــك يف مجيــع األمــور، ليعيشــا معــاً        أيضــاً  ولولــدك هــذا 

  …حبسب مشيئتك
  باركهما أيها الرب إهلنا، كما باركت يواكيم وحنة

  .باركهما أيها الرب إهلنا، كما باركت زخريا وأليصابات
تني يف اإلميـان  أعطهما أن يذكراك يف مجيع الشدائد، لكـي يظـالّ ثـاب   

  .واحملبة
اذكــر أيهــا الــرب إهلنــا والــديهما الــذين ربومهــا، ألن صــلوات الوالــدِين  

  .تثبت أساسات البيوت
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ــبينني     ــديك اإلشــ ــر ولــ ــا، ذكّــ ــرب إهلنــ ــا الــ ــر أيهــ ــة(ذكّــ ) فــــالن وفالنــ
علـــى بنـــاء أســـرة     )العـــريس والعـــروس  (مبســـؤولياهتما يف مســـاعدة  

  .مسيحية متحابة
  وباركهما، )العريس والعروس(واذكر أيها الرب إهلنا ولديك 

  أعطهما من الثبات يف حبهما، وانسجاماً يف النفس والقلب واجلسد،
أعطهمــا االســتمرار يف هــذا احلــب، علــى الــرغم مــن مجيــع الصــعاب    

  واملغريات،
  .وأعطهما نعمة جتسيد هذا احلب يف أوالد يتمجد فيهم امسك

، جبـــد وثبـــات، يف العمـــل اليـــومي واجلهـــد أعطهمـــا أن يســـامها معـــاً
  االجتماعي،

  ليشرتكا جبدارة يف خريات هذا البلد، ويشركا اآلخرين فيها،
ــل       ــاً مث ــاة الدائمــة، ويشــرقان يوم ــؤهالن لالشــرتاك يف احلي ــذلك ي وب

  الكواكب يف السماء،
بك يا ربنـا، الـذي منـه كـل حـب، ولـه اجملـد، اآلن وكـل أوان وإىل دهـر          

  .الداهرين

 يها اإلله احملبة،أ  -
يا من جبل اإلنسان من تراب، وبنى من جنبه امرأة على شـبهه، لتكـون   

فقــد ارتأيــت يف حمبتــك أن ال يكــون اإلنســان وحــده   .لــه شــريكة العمــر
ــى األرض ــا       . عل ــا مــن زخــم حمبتــك م ــا احملــب، أعطهم ــت اآلن أيه فأن

. ألن منــك وإليــك الرجــل واملــرأة . جيمعهمــا إىل األبــد مــن غــري افــرتاق  
أنعـم  . فامجعهما باالتفاق، كللهما باحملبة، وحّدمها ليصريا كائناً واحداً

عليهمــا بثبــات حبــهما واســتمراره ومنــوه، لكــي ميجــداك بأســرة حمبــة    
ألن لـك اجملـد ومنـك الرضـا، أيهـا اآلب واالبـن        سخية، وبسرية رضـية، 

 …والروح القدس اآلن وكل أوان
  …جملدأيها الرب إهلنا با: تتويج العروسني -7
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  .كلمة الرب يف الرسالة واإلجنيل -8
  كلمة الكاهن -9

  …االشرتاك يف كأس احملبة -10
يا صانع كل املوجودات مبحبتك، وموطد املسكونة بقدرتك، وطّد هذه  اللـهم "

لولـديك  األسرة مبحبتك، وبارك بركة روحية هذه الكأس املشتركة، واملقدمـة  
  )……و…… (

  …كل حني اآلن وكل أوان وإىل لكي يباركا معاً امسك املبارك
  …يا أشعيا اهتزّ طرباً: ترنيمة الدورة -11
  :صالة رفع اإلكليلني -12

  .عظمك اهللا أيها العريس، وغمرك بالربكة، وأمناك باحملبة) 1
  .وأنت أيتها العروس، عظمك اهللا، وغمرك بالربكة، وأمناك باحملبة) 2
  .واحفظا بالقداسة وصية الربسريا يف السالم، ولَيهنأ أحدكما باآلخر، ) 3

  :صالة اخلتام -12
أيها الرب إهلنا، يا من بارك هذا الوجود باحملبة، ومكّننا مـن وضـع هـذين    "

، ومكّنهما )…و … (اإلكليلني على من مجعتهما إرادة احملبة، أنت بارك ولديك 
خر بصدق وأمانة وإصرار، لكي يشكرا دائماً المسـك  على اآل من أن حيافظ كلٌّ

  …لقدوس أيها اآلب واالبنا
*****  
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  .برعم صغير على سنديانة عريقة) 9
ــة برعمــاً صــغرياً، يــوم طلــب رئــيس الكنيســة     ــة اجلامعيّ كانــت أســرة الرعيّ
ــا،        ــواص األول، مــن أحــد أفراده ــرك زكــا عي الســريانية األرثوذكســية، البطري

  …الشاب إبراهيم عبدلكي، أن حييطه علماً بنشاطها وتأثريها

بعد مدة وجيزة، أن ينقل خربة أسرة الرعية إىل نطاق الكنيسـة  ثم سأله، 
وكان إبراهيم حييطين علماً، على حنو دائـم، بتطـورات   . وهكذا كان. السريانية
وكان سروري عظيماً، ألني كنت دائماً أكنّ لقداسة البطريرك زكا . هذا العمل

  !حمبة واحرتاماً ال حدود هلما

لكي ورقـــة بصـــفحتني، صـــادرة عـــن    وذات يـــوم، محـــل يل إبـــراهيم عبـــد   
بطريركيــة الســريان األرثــوذكس، حتمــل الصــيغة اجلديــدة الــيت تبنّتــها هــذه   
الكنيسة األوىل، انطالقاً من صيغة أسـرة الرعيّـة اجلامعيّـة، لتـنظم نشـاطها      

  .اجلديد اخلاص بالشبيبة اجلامعية

 وهـي حتمـل تـاريخ عـام    . ولكم يسرني أن أنقل هنا هـذه الورقـة حبرفيتـها   
1981.  

  :بيان األسرة اجلامعية« 

  دمشق -بطريركية السريان األرثوذكس 

  ملاذا؟: 

لقد نبعت فكرة إقامة أسرة جامعية، تضم الشباب اجلـامعي واملتخـرج مـن    
، وإلنعاش احلياة يف الكنيسة السريانية، "املسيح"الشعور باحلاجة إىل اللقاء حول 

جتماعي والفين، يف الشباب املتعلم، عن طريق إمناء العمل الروحي، والثقايف، واال
مث ألخذ مقود املبادرة واالنطالق ومع بقية أفراد الرعية، من خمتلـف الفئـات،   

  :وذلك عن طريق
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  الغاية: 

يــتمّ فيهــا التعــرف علــى حيــاة املســيح، وعالقتــه   : لقــاءات إجنيليــة  -
املتجددة باإلنسان، يف كـل زمـان، لنعـيش حيـاة روحيـة معاصـرة، ال       

 .تتنافى مع جوهر اإلجنيل
لنعرف أهنا حياةٌ اجتماعيةٌ، وليست طقوسـاً  : وعن طريق الكنيسة  -

ــه        ــذٍ عــن حيات ــة، لتنفصــل بعدئ فقــط يعيشــها املــؤمن دقــائق قليل
يف تطلـع مسـتمر    -من خالل الكنيسة  -الشخصية، لتكون حياتنا 

بنـاء اإلنسـان مـن الـداخل، ثـم زرعـه يف كنيسـته، وجمتمعـه،         : حنو
 .ليثمر مثراً صاحلاً

مـؤمنني  : وإلنشاء الصلة الروحية واالجتماعية، بني أفـراد الرعيـة    -
وأال جناح لنـا إال  . مآله اإلخفاق -مهما عظم  -أن كل عمل فردي 

ا تشابكت أيـدينا، لنتجـاوز كـل العثـرات املاثلـة أمامنـا، واملتوقعـة        إذ
 .أيضاً

  أسلوب العمل: 

ولقد رأينا أن حتقيق ذلك، يتمّ عن طريق إقامة أربـع جمموعـات     -
 :متكاملة

إقامة : أما عملها فيتّم عن طريق. وستكون حمور لقاءاتنا: اجملموعة الروحية -1
ويفضل أن تكون . اءات روحيةحماضرات دينية، ومشاركات إجنيلية ولق

وحافزاً ملتابعة  -للشباب  -حبضور رجل دين من الرعية، يكون مرشداً 
فحضوره املستمر، سيكون الضمانة الستمرار عمـل الشـباب   . العمل
 .اجلامعي

وستكون املسؤولة عن تأمني ونقل الثقافة اليت ُتعـّرف  : اجملموعة الثقافية -2
هول فيه، وتنمـي قدراتـه ومواهبـه،    اإلنسان بذاته أوالً، فتكشف اجمل
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لالنطالق هبا ثانياً حنو خدمة املسيح، جمّسداً يف اإلنسـان أّيـاً كـان، يف    
كنيستنا وجمتمعنا، وذلك عن طريق إقامة احملاضرات والندوات، ومتاعبة 
النشاط الثقايف يف القطر، والقيام برحالت أثرية، تعرفنا على احمليط الذي 

 .نعيش فيه

حبيث تعيد تكوين الشباب، وتساعدهم على جتاوز : الجتماعيةاجملموعة ا -3
إقامـة  : ذواهتم واالنطالق حنو اآلخرين، بَنفسٍ سويٍة، وذلك عن طريـق 

لقاءات دورية، مبناسبة األعياد، وحفالت امليالد الشخصية، واملناسـبات  
 .العامة والقيام برحالت ترفيهية

ة نشاطاهتم وهواياهتم الفنيـة،  شبان يلتقون ببعضهم لتنمي: اجملموعة الفنية -4
عن طريق إقامة معارض، أو احلفالت اليت تتخللها نشاطات ترفيهيـة، أو  

 .وترفع شعار الفن يف خدمة الكنيسة. تشكيل أجواق كنسية

. وأخرياً، إن ما نطمح إلقامته، ال ميكن أن حيدَّ بوسيلة، ما دام اهلدف كـبرياً  
فنستفيد مـن   ،تتيح لنا فرصة التقومي والتغيريأن املرونة يف التطبيق، : لذلك رأينا

وحنن إذ نأمل ذلك، حيدونا . جتاربنا، متجاوزين كل تقييد حريف يف الفكر والعمل
رجاُء مشاركة اجلميع، ولذا فإننا نفتح صدورنا وعقولنا جلميع شباب الطائفـة،  

احلة يف بنـاء  راجني منه املشاركة العملية والفعالة، ومّد يد العون، لنكون لَبِنةً ص
  .كنيستنا، وجمتمعنا العريب

  »مرشد األسرة اجلامعية             1981دمشق 
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  معسكر مشترك بين األهل وأبنائهم من شبان وشابات جامعيين) 10
كنت قد حاولت مراراً، حبكـم تعـاملي الطويـل مـع الشـبيبة والطفولـة، أن       

  .أنظم خميماً مشرتكاً بني األهل وأوالدهم

إال أنــي مل أجنــح بتنظــيم مثــل هــذا املخــيم إال مــع أهــل أســرة الرعيّــة         
  .1995اجلامعيّة، يف شهر متوز من عام 

لــدي مــن هــذا املخــيم شــهادتان، أوالمهــا لوالــد أحــد الشــبان، وهــو خمــرج 
والثانيــة . 1/8/1995ســينمائي يــدعى جــورج بدريــة، وشــهادته حتمــل تــاريخ      

  .لكيلوالدة فتاة جامعية تدعى ماريا عبد

  .أورد هاتني الشهادتني حبرفيتهما

  املخرج السينمائي جورج بدرية -1
ــاريخ " ــا الشــباب يف     23/7/1995بت ــا حنــن األهــل إىل مشــاركة أبنائن ، دعين

  .خميمهم الصيفي بدير مار بطرس ببلدة مرمريتا

وهبــذه املناســبة أود أن أســجل انطبــاعي مــن خــالل معايشــيت هلــم مــدة         
  .يومني

املرحــة وخفــة الظــل، اللــتني يتحلــون هبمــا، فهــم علــى    إىل جانــب الــروح 
هـذا مـا حلظتـه مـن     . درجة كبرية من الذكاء، التفكري اإلبـداعي وسـعة األفـق   

خـــالل االجتمـــاع الـــذي عقـــد حـــول موضـــوع احلريـــة الشخصـــية للشـــباب،   
  .واألسباب املوجبة إلحالل احلوار البناء بني األهل واألبناء

ة، منفتحـة، واعيـة، مدركـة لكافـة األمـور      لقد جرت املناقشات بروح إجيابي
وحتــدث العديــد مــن الشــباب واآلبــاء، ووضــعت عــدة نقــاطٍ  . بعمــق موضــوعي

  .إجيابية فوق احلروف، لكثري من املفاهيم الشائعة

كما تبني يل أن الشباب يتميزون بـذوق سـليم خـالّق، وروح تعاونيـة منظمـة،      
  .م الشديد لألهلومشاركة وجدانية فيما بينهم، إىل جانب احرتامه
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وإني لفخور جداً بشبابنا يف أسرة الرعيّة اجلامعيّـة، الـذين ميثلـون حبـق     
  .اجليل املثايل جملتمعنا املسيحي العربي املوحد يف مجيع طوائفنا

  .وشكراً. كما أسجل بالغ احرتامي لألب الياس زحالوي

  .املخرج السينمائي جورج بدرية        1/8/995دمشق يف 

  دة ماريا عبدلكيالسيدة وال -2
  إىل حضرة األب الفاضل الياس زحالوي

  حتية أخوية وبعد،
. يف هذه األيام القليلـة املعـدودة، حيـث اجتمـع األحبـة، كـان اللقـاء موفقـاً        

وهـذا كلـه   . فالقلوب صافية والنوايا حسنة واالجتماع على حمبة اهلل واخلـري 
  .بفضل مساعيكم احلميدة وتشجيعكم املتواصل

حييطوهنا بسياج . ريا فقد صار هلا أخوة كُثر واألهل من حوهلابالنسبة ملا
ــة وأمــان  ــا حــول        . حمب ــنيت حمقــة يف آرائه ــم كانــت اب ــدأتُ أعــي ك ــا ب مــن هن

كنا ال نلبث نذهب إىل مكان للتنـزه، حتـى تبـدأ ماريـا     … أصحاهبا اجلامعيني
  .باحملاولة للعودة إىل املنزل، حتى تتجه إىل اجتماع الرعية

أمـا اآلن،  . أوجّـه هلـا كلمـات للرضـوخ لرغبتنـا يف البقـاء معنـا        وكنت دائماً
وبعد ما شاهدته يف هذا املخـيم مـن حمبـة وأخـوّةٍ وتـآلفٍ وتـآزرٍ علـى اخلـري         

توافرت لـدي القناعـة الكافيـة،    … والعطاء واحرتام متبادل وصدق يف التعامل
ة فــأنتم املشــرف األفضــل والقــدو   . وكانــت وليــدة دراســة عميقــة مــع والــدها     

ويكفينا فخراً أنك مـن جيمـع هـؤالء الشـباب والشـابات ويهـتم هبـم        . احلسنة
  .ويهديهم إىل الطريق الصواب، طريق الرب

  …ويف النهاية عذراً فلست ممن أجاد الكتابة
وكـل هـذا مـن قلـبٍ صـدوقٍ ال ميلـك       … فقد كتبت القليل وأخفيـت الكـثري  

  .التنميق واجملاملة
 ماريا عبدلكي والدة          واسلموا برعاية الرب



  221   ____________________________________  "تعرفونھم ثمارھم من"

 

  أهو تتويج لعمل أسرة الرعية الجامعية؟) 11
، عقــد يف لبنــان، مــؤمتر دويل، مببــادرة 2001مــن شــهر آذار عــام  22-21يف 

مــن أمانــة ســر الشــؤون الثقافيــة يف الفاتيكــان، الــيت كــان يرئســها الكردينــال   
  "حوار الثقافات: "وكان هذا املؤمتر حيمل عنوان". بول بوبار"

وطُلب إيل تقديم شهادة خالله، عما كانت أسرة الرعية اجلامعية بدمشق 
بعد  -فلم أجد خرياً من هذه املناسبة . تعيشه على الصعيد الثقايف املسيحي

، عن املشاركة يف مجيع املؤمترات الدولية 1977أن كنا انقطعنا كلياً، منذ عام 
ــال    - ــذا اجملـ ــا يف هـ ــدم خربتنـ ــهادة  . ألقـ ــدمت شـ ــا قـ ــة   ويومهـ ــغتها باللغـ صـ

وإنـي ألديـن برتمجتـها    . الفرنسية، كما كان قد طلب من مجيع املشاركني فيه
ويســعدني أن أوردهــا ههنــا، يف  . يف مــا بعــد، لصــديقي األســتاذ أديــب مصــلح  

  :ختام هذا الفصل، بكامل ما جاء فيها، وهي بعنوان

  "جتربة حياة ثقافية مسيحية يف دمشق"
  

  :حاتامسحوا يل بدءاً ببعض اإليضا
ال جمال للتحدث عن مركز ثقايف كاثوليكي يف دمشق، فهـو منـافٍ لواقـع    
احلــال إذ ال وجــود، يف دمشــق، ملركــز ثقــايف، كــاثوليكي أو مســيحي صــرف،        

  .حيظى باعرتاف قانوني

غــري أنــه يوجــد العديــد مــن املراكــز األبرشــية، هــي، رمسيــاً كاثوليكيــة، أو    
اط، والـيت تضـم مسـيحيني مـن كـل      أورثوذكسية، أو بروتستانتية، كثيفـة النشـ  

ففـي  . ال تتخطـى جـدران هـذه الكنـائس    " نشـاطاهتا الثقافيـة  "مشرب، بيد أن 
الواقــع مل تتســاءل يومــاً، كنــائس دمشــق ومســؤولوها حــول واجــب االنــدماج    

  .الثقايف يف موطنهم، ويف العامل العربي

كيـة  رمبا كان هلذا املوقف شـيء مـن التربيـر قبـل فقـدان املـدارس الكاثولي      
  ؟1967ولكن ماذا عمّا بعد أيلول . 1967يف أيلول 
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أوثر أن أدع جانباً كل حماولة تفسري أو تربير هلذا املوقف، وأجترأ فـأقول  
  .أن السبيل مشرع، يف دمشق، لكل مبادرة يف هذا املضمار

حتـى اليـوم، مـع العديـد مـن       1967والدليل هو ما خربته شخصياً، منذ عام 
  . املنتمني إىل مجيع الطوائف املوجودة يف دمشقفرق الشباب املسيحيني

لست أدعي جعل هـذه التجربـة املثـال األمثـل، مـن نوعهـا، بيـد أنـه ال بـد          
من اإلقرار بأهنا جتربة تفجّرت من تربة الواقع، وأثبتـت فاعليتـها، وهـي، يف    
رأيــي املتواضــع، جــديرة بــأن تُعــرَف كــي تتجلّــى الطاقــات الكامنــة يف شــبابنا، 

  .ضح حقيقة قدرة بلدنا على االستيعابوكي تتّ

وقبل املضـيّ قـدماً يف حـديثي، ال بـأس مـن إيضـاح أنـين، شخصـياً، كـاهن          
من طائفـة الـروم الكاثوليـك، يف دمشـق، مكلّـف برسـالة يف دمشـق، ومل أنـتمِ         

  .فحسيب يسوع املسيح. قطّ ألي حزب سياسيّ

تحديـد الـوارد   إن التجربة الثقافية اليت خضـتها يف دمشـق تتالقـى مـع ال    
يف الدعوة إىل هذا احلوار حـول مركـز ثقـايف كـاثوليكي، حيـث حتـدّثت ورقـة        

مبادرات فردية، على تواصل دائم مع الكنيسـة، تقـرتح نشـاطات    : "الدعوة عن
ثقافية، يلهمها اإلميان، وخيصـبها، وحيييهـا، ويشـحذ ديناميكيتـها، نشـاطات      

حوالت الثقافيـة، وتسـهم يف   توفّر للكنيسة إمكانات حضور وعمل يف حقل الت
تعريف القناعات املسيحية حـول الرجـل، واملـرأة واالسـرة، والعمـل، واجملتمـع،       

  ".والسياسة، واحلياة الدولية، والبيئة

  .أي اهلل: وأستميح لنفسي إضافة ما كان جيب أن يتصدر هذه القائمة

ــالث     ــع، ثـ ــمن، يف الواقـ ــيت تتضـ ــة، والـ ــة املعنيـ ــرق اآلن إىل التجربـ  ولنتظـ
  :مبادرات، أفضت إىل فسحة احلقل الثقايف، ومتثّلت يف أمساء ثالثة

  .هواة املسرح العشرون -
  .الرعية اجلامعية -
  ".جوقة الفرح"كورال  -
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  :أما جوهر هذه املبادرات، فإليكم خطوطه العريضة
مدرســة كاثوليكيــة يف   150املبادرتــان األوليــان انطلقتــا مــن واقــع فقــدان     -1

، ممــا أفضــى إىل قطــع اجلســور بــني 1967يف أيلــول عــام ) دمشــق(ســورية 
الكنــائس وشــرائح عريضــة مــن الشــباب الســوري، معظمهــم بــالطبع مــن    

  .املسيحيني

ويف احلال ارتأيت، مع صديق شاب منتمٍ إىل عامل املسرح والتليفزيـون،  
ملعــامل املســيحية، إجيــاد فرقــة مســرحية، حرصــنا علــى أن تكــون واضــحة ا  

ولكنها مندجمة اندماجاً حمكماً يف الوسط الثقايف، ومعنيّة مبـا يواجهـه   
  .الوطن والعامل العربي من مشاكل حارقة

  :وقد تألّفت من" هواة املسرح العشرون"وهكذا وُلِدت فرقة 
  مسري سلمون: املخرج الشاب

  يف الفرقة، وهو املسلم الوحيدحممد سعيد احلمصي، : ومساعده
  ورسام ديكور

  وستة عشر ممثالً
  .ومؤلف، وقد قمت، أنا نفسي، هبذا الدور

  :وقد عاجلنا القضايا التالية
  !"آه، ليتك كنت هنا: "قضية هجرة الشبان، يف مسرحية: 1968عام  -
  "املدينة املصلوبة: "الصراع العربي اإلسرائيلي يف مسرحية: 1971عام  -
الطريـق  : "حيـاة كرميـة، يف مسـرحية   صراع الفقراء يف سبيل : 1972عام  -

  "إىل كوجو
قضية الديكتاتورية، وما يـنجم عنـها مـن تفشـي الفسـاد، يف      : 1981عام  -

  ".وجبة األباطرة: "مسرحية
هذه املسـرحيات مجيعهـا، باسـتثناء األخـرية، قدمتـها العديـد مـن الفـرق،         

  .مرات كثرية
  ".بةاملدينة املصلو"وقد قامت وزارة الثقافة بنشر مسرحية 
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ويف إثـر نشـر   . واضطلع احتاد الكتاب العرب بطبع املسـرحيتني األخريتـني  
  .انتخبتُ عضواً يف احتاد الكتاب العرب" املدينة املصلوبة"

ــة       1973ويف عــام  ــا لكــي متثــل مدين ــار وزارة الثقافــة علــى فرقتن وقــع خي
دمشــق يف مهرجــان مســرح اهلــواة الســوري، الــذي اشــرتكت فيــه ثــالث عشــرة   

ــة، و ــع األوىل      فرق ــة محــص، اجلــوائز األرب ــد حصــدنا، بالتســاوي مــع فرق : ق
  .أفضل نص، وأفضل إخراج، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة

ومل يُخفِ النقّاد دهشتهم حيال كاهن يتطرّق، بصفته كاتباً مسرحياً، إىل 
قضايا بالغة احلساسية، وال سيما أن كاهناً، يف إحدى املسرحيات، كـان يـدعو   

  .إىل املقاومة
وفيما بعد طلبت مين وزارة الثقافة تعليم تاريخ املسـرح يف املعهـد العـايل    
للفنون املسرحية، وكذلك ترمجة األجـزاء اخلمسـة مـن كتـاب تـاريخ املسـرح،       

  .الذي ألّفه فيتو باندولفي
ــتّ جــزءاً مــن عــامل املســرح بصــفيت عضــواً يف مجعيــة املــؤلفني       ومــذّاك ب

  .الدراميني ضمن احتاد الكتاب العرب
الرعية اجلامعية، هي أيضاً، انبثقت من فقـدان املـدراس الكاثوليكيـة عـام      -2

1967.  
عقاب حوار كان من املفروض أن جيمع مجيع الكنـائس الكاثوليكيـة   أففي 

، ولكنـه مل جيمـع   "إىل أيـن ماضـية كنيسـة سـورية؟    : "يف سورية، حول تسـاؤل 
لون احلاضـرون  ، اختـذ األسـاقفة واملسـؤو   1968سوى كنائس دمشق، يف شباط 

وحينئـذٍ كُلِّفــتُ،  . عـدة قـرارات يف ســبيل تفكـري وعمــل مسـيحيني أوفـر فاعليــة     
رمسياً، بالعمل مع الطالب اجلامعيني، الذين كنت قد شرعت أهتم هبم منذ 

  .1962عودتي إىل دمشق يف أيلول 
وقــد أفضــت بنــا الصــلوات والتــأمالت املنتظمــة الــيت قمــت هبــا مــع حنــو     

  "الرعية اجلامعية"حابة ثالثة أشهر إىل تبنّي صيغة مخسة عشر شاباً، س
  فما كانت هذه الرعية، يف الواقع؟

كان عامل الشباب، يف نظرنـا، مـن التـأرجح والتذبـذب، والوضـع العـام مـن        
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الدقة واحلساسية، حبيث قررنا بدءاً االقتصار يف كل أسـبوع، علـى االحتفـال    
  .بالقداس اإلهلي، تاركني للرب مهمة إرشادنا

وعلى وقع الصالة األسبوعية، واللقاءات الوديـة، تبلـورت توجّهـات إضـافية     
  .منها الروحي، واملسكوني، والفكري، واالجتماعي، والثقايف

وسأقتصر، يف معرض حـديثي هـذا، علـى اجلانـب الثقـايف، الـذي جتسّـد،        
  :على مرّ األيام، يف خيارين

  "الرعية اجلامعية"، و"هواة املسرح العشرون"أوهلما كان االرتباط بني  -
  .وثانيهما كان تبنّي احلاجة املاسّة إىل مركز ثقايف مالئم -

وقــد أســفر ارتبــاط الفكــرة املســرحية بالرعيــة اجلامعيــة عــن نتيجــتني         
  :حيويتني
   فقــد ردمــت الرعيــة اجلامعيــة الفــراغ الــذي أحدثتــه هجــرة أعضــاء

 .ة التخصصالفرقة املطّردة، إىل مدهنم وقراهم، أو إىل اخلارج بغي

         ــة فســحة نشــاط مســرحي أمســى ــة اجلامعي ــر ذلــك للرعي وقــد وفّ
 .امتداداً لاللتزام الذي كانت تسعى إىل عيشه ونشره

وكان على الرعية اجلامعية أن تواجه، منذ انطالقها، تـداعيات مـا انفكّـت    
وسرعان ما نشأت سلسـلة متّصـلة ومشـرعة علـى كـل      . تتنامى وتزداد اقتضاءً

اضــــرات، والطــــاوالت املســــتديرة، والتبــــادالت، واللقــــاءات، مجهـــور، مــــن احمل 
واألمسيات الشعرية، واألدبية، واملسرحية، مل حيجـم عـن املشـاركة فيهـا، علـى      

ال بـل إن بعضـهم، حتـى    . حد علمي، أي من املثقفني الذي طُلب منـهم ذلـك  
هـذا الوسـط االسـتثنائي    "املسلمني منهم، قد أعربوا يل عن فرحهم بالتقـاء  

  ".حته ويف بثّه الرجاءيف ص

وفضالً عن ذلك، أتاح ذلك االلتزام الفريـد واملتعـدد الوجـوه يف آن واحـد،     
ــات     ــها هيئـ ــة، نظمتـ ــة ودوليـ ــاءات إقليميـ ــة، املســـامهة يف لقـ ــة اجلامعيـ للرعيـ
إقليميــة ودوليــة مثــل الشــبيبة الطالبــة املســيحية، يف لبنــان ومصــر، احلبشــة   

  .وفرنسا وسويسرا والواليات املتحدة
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، إىل مــا 1977أفضــى، عــام  1968كــل هــذا العمــل الــذي حتقــق منــذ عــام    
  .مسّيته اخليار الثاني، أي تبيّن احلاجة إىل مركز ثقايف مناسب

  :وقد متثّل هذا اخليار الثاني يف مبادرة فريدة من نوعها، إليكم فحواها
كانت الرعيـة اجلامعيـة ومنظمـات شـبابية خمتلفـة تلتقـي        1970منذ عام 

كنيسـة جديـدة شـادهتا يف دمشـق، بطريركيـة الـروم الكاثوليـك، حتـت         يف قبو 
) 16(مرتاً، وعرضـه  ) 26(طول ذلك القبو كان ". سيدة دمشق"شفاعة العذراء 

أمــا أرضــيته الرخاميــة . مــرتاً، أمــا ارتفاعــه فلــم يتجــاوز مرتيــن ونصــف املــرت 
  .مرتاً) 16(فكانت درجاً عريضاً على امتداد 

م ليكـون قاعـة متعـددة االسـتخدامات، أظهـرت خـربة       هذا القبو الذي صُمّ 
سنوات عديدة، وأكد حكم مهندسني ومعماريني كُثُر أنـه ال يصـلح ليكـون أكثـر     
  .من مستودع، مع أنه كان وال يزال جديداً، كما أنه يفتقر إىل أي منفذ للمياه

فاقرتحـت علـى البطريـرك ونائبـه ختفـيض      . وكان ال بـد مـن فعـل شـيء مـا     
ومل تُتِحْ لنا الدراسات اهلندسـية الـيت أُجريـت علـى األساسـات      . األرضيةمستوى 

وقـد وطّنـت العـزم علـى القيـام هبـذه املهمـة        . أكثر من مرتٍ واحد من التخفـيض 
هبمــة شــباب الرعيــة اجلامعيــة، ومبســاعدة مهنــدس متطــوع، عائــد حــديثاً مــن   

  .اإلسهام بأيّ متويل أملانيا، أثار هذا املشروع اندفاعه، يف حني أبت البطريركية
، وفُرِغ 1977ومع ذلك شُرِع بتنفيذ هذا املشروع يف الرابع من كانون األول 

وتكـــاتف علــى حتقيقـــه حنـــو  . 1978منــه هنائيـــاً يف الرابـــع مــن كـــانون األول   
ــنت القاعــة حبضــور   . مثــانني شــاباً وصــبية ومــع أن األمــر مل يكــن يســرياً، دُشّ

نية، منها معـاون وزيـر الثقافـة، أديـب     البطريرك، وعدة شخصيات ثقافية وط
، كما "يتأمّل هذا العمل اجلبّار"اللجمي، الذي كان قد قَدِمَ مرّات عديدة كي 

ــاً عــدداً مــن مســالط النــور       كــان يــروق لــه أن يقــول، والــذي قــدّم لنــا، تلقائي
  .لإلضاءة) بروجيكتورات(

وأيضـاً مـن    وكم أثار ذلك اإلجناز مجّاً مـن اإلعجـاب، والتطـوّع، والعطـاء،    
  !القدح واملعارضة

) 60(وجــدير بالتنويــه أن مساكــة البيتــون، يف بعــض أمــاكن القبــو، بلغــت    
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وقـــد . وكـــان ال بـــد مـــن اللجـــوء إىل اســـتخدام ثقّابـــات كهربائيـــة . ســـنتيمرتاً
اكتشــفنا حتــت البيتــون، والــردم، فراشــاً مــن احلجــارة الكــبرية يُغطــي كامــل      

هـذا لـيس   : شراف على العمل، إىل القـول األرضية، ممّا دفع مهندساً جاء لإل
  .قبو كنيسة، بل مدرج هبوط طائرات

تكرميـاً للشـبان الـذين    " قاعـة السـواعد  "وقد سُمّيت القاعة، بعد اكتماهلـا  
وقد أصبحت، علـى مـدى سـنوات طويلـة، مركـزاً ثقافيـاً       . عملوا على إجنازها

  .تدرّبحقاً، يؤًمّه حتى طالب املعهد العايل للفنون املسرحية، لل

ــاون          ــة مــن التع ــه حبقب ــد مــن التنوي ــة، ال ب ــة اجلامعي ــى الرعي وعــوداً عل
ــها وبــني عــامل املســرح، أفضــى، خــالل الســنتني األخريتــني، عــن       اجلميــل بين

  :عرضني كان هلما وقع مميز
" رؤى سـيمون ماشـار  "أوهلما ملسرحية من تأليف بريتولد برخيت بعنـوان    - 

كـومي، وقـد أخرجهـا املـدير احلـايل      احل" القباني"اليت قُدّمت على مسرح 
 .للمعهد العايل للفنون املسرحية، الدكتور رياض عصمت

ثانيهمــا ملســرحية مــن تــأليف الكاتــب املســرحي اإلســباني ألكســندرو          -
، "قاعـــة الســـواعد"والـــيت عرضـــت يف " ســـيدة الفجـــر"كاسّـــونا، بعنـــوان 

 .وأخرجها املدير احلايل للمسرح الوطين، الدكتور عجاج سليم

  .قد باتت إمكانات ثقافية كثرية متاحة لناو

  ".جوقة الفرح"ولنتحدث أخرياً، عن  -3
، خادمــاً لرعيــة كنيســة ســيدة دمشــق، مــع   1977عُيّنــت، يف متــوز مــن عــام  

كــاهنني آخــرين يكــربانين ســنّاً، فقــررت إنشــاء جوقــة أطفــال، كــان نواهتــا، يف   
ائف املسيحية، ومـن  البدء، مخسة ومخسون صبيّاً وفتاة، قادمني من كل الطو

وقــد احتفلــت تلــك اجلوقــة الوليــدة  . القــاطنني إىل جانــب الكنيســة الرعويــة 
وقــد دعّــم هــذا احلــدث الصــغري . ، فأدهشــت أيّمــا إدهــاش1977بقــداس مــيالد 

ــواً جليــاً، . أعضــاء اجلوقــة، ورفــدهم بالعديــد مــن الوافــدين  وشــرعنا ننمــو منّ
  .مصاعب، أيضاُسنّاً، وعدداً، ومستوىً، وفرحاً، وبالطبع، 
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وكان ال بد لنا من اسم، فاخرتنـا، بعـد استشـارة األطفـال ووالـديهم اسـم       
وقــد توخينــا، يف املقــام األول، إحيــاء االحتفــاالت البيزنطيــة   ". جوقــة الفــرح"

  .اجلميلة والطويلة، واليت أجادها الصغار

ــة جديــدة،  : ومــع ذلــك، كــان يقطــنين حلــمٌ آخــر   حلــم ابتــداع تــرانيم دينيّ
مــن الطــابع املســيحيّ، تعتمــد لغــة عربيــة مجيلــة، وحتملــها موســيقى خاليــة 

وذات يوم، أسعدني لقاء وديـع الصـايف، الـذي وافـى الصـوفانية      . شرقية صرف
ــانون األول مــن عــام  ) 31(مصــلياً يف  ــذ،    . 1984ك ــاه، حينئ وقــد أيقــظ، مــا غنّ

مـع وديـع   " جوقـة الفـرح  "ومـذاك تعـيش   . وكاشفته بـه، فرحّـب  . حلمي القديم
  .الصايف تعاوناً مدهشاً يف جاهزيته، وإنسانيته، وجمانيته

ثم، . وقد بدأنا باالستعانة برتمجة األب عفيف عسريان الشهرية للمزامري
ــة مــن الصــلوات، والقصــائد لصــوفيني عــرب         ــاً، باق ــا، مع شــيئاً فشــيئاً اخرتن

إن وسرعان ما اغتنت قائمة ترانيمنا، ولكن ذلك مل يـتم تلقائيـاً، إذ   . وأجانب
بعض أعضاء اجلوقة أنفسهم كانوا يتحفظون حول تـرانيم جيـدوهنا مغرقـة    

  .يف طابعها اإلسالمي

، مـع وديـع   "جوقة الفـرح "، قدمت 1988وأخرياً، يف الرابع من كانون األول 
الصايف، يف كنيسة سيدة دمشق، حفلة غنائيـة دامـت حنـو سـاعتني، احنفـرت      
. ذكراهــا يف نفــوس الدمشــقيني، والســيما مبــا أثارتــه مــن ردود فعــل متضــاربة

بيد أن التلفزيون السوري، يومها، كان حاضـراً، وأيضـاً مجهـرة مـن املـثقفني،      
، بــثّ التلفزيــون الســوري 1988ة عيــد مــيالد ويف ليلــ. معظمهــم مــن املســلمني

  .تسجيالً كامالً لتلك احلفلة
جـدران الكنيسـة إىل العـامل الرحـب، الـذي      " جوقة الفرح"ومنذئذ ختطّت 

  .قادنا، يوماً فيوماً، حنو الواقع احمليط، بكل سحره وإقالقه

مــا هــو ذلــك الواقــع؟ الكتلــة املســلمة، انشــقاق الكنــائس، فقــدان احلــس      
ي تــدرجيياً، المبــاالة املســيحيني املتفاقمــة حيــال القضــايا اإلنســانية، اإلنســان

اخلنق الذي تتعرض لـه كـل حريـة وكـل كرامـة، والعنـف السـافر أو احملجـب،         
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واالقتالع املدمر، والقلق السائد، والصراعات الدامية هنا وهناك، والسيما يف 
ــدد      ــة امله ــدويل الصــارخ يف فلســطني، والطفول ــم ال ــان، والظل ــة لبن ة، والطبيع

ووجـه احلـق   … الرائعة اليت تتعرض الغتيال مطرد، واحلب، والفرح، والرجـاء 
  .ومجال الكائن البشري

كــل ذلـــك كـــان مــاثالً، إىل حـــد مـــا، يف أغــاني وديـــع الصـــايف، واألخـــوين    
رحبــاني، وزكــي ناصــيف، وإيلــي شــويري، ومارســيل خليفــة، فضــالً عــن بعــض  

مـن  . لثوم، وأسـاتذة املوشـحات احللبيـة   أغان لسيد درويش وزكريا أمحد، وأم ك
  .أفضل أغانيها" جوقة الفرح"كل هؤالء استقت 

ثــم جــاء يــوم أضــافت فيــه إىل ذلــك إبــداعاهتا اخلاصــة؛ فهــي، ســحابة         
. سنوات، قد وفرت لكثريين من أعضائها اإلمكانـات، وشـجعت إمنـاء طاقـاهتم    

مـذاك، تبـوء   فأثروا قائمـة أغـانيهم بتـأليفهم اخلـاص، الـذي أتـاح لبعضـهم،        
  .مكانة مرموقة يف العامل املوسيقي السوري

كل ذلك نعرب عنه بالغنـاء، حريصـني علـى أدائـه جبهـد وإتقـان كـثرياً مـا         
وال بــدع يف ذلــك، فــنحن نتــوخى أن يصــبح . تفتقــر إليهمــا اجلوقــات العربيــة

  :هذا الغناء جسراً ثالثياً
  بني املسيحيني أنفسهم، وبني البشر واهلل،

  . العربي واآلخرينوبني العامل

  أمّا جلوقة الفرح، فإمنا ذلك يعين مهمة ورسالة،
وهــذه الرســالة قــد غنيناهــا يف دمشــق ويف العديــد مــن املــدن والقــرى       -

 .السورية

 .وغنيناها مراراً يف لبنان، يف صيدا، وأنطلياس، وحريصا، وفاريا -

ع ، مــ1995وغنيناهــا يف أوروبــا، يف أثنــاء جــولتني لنــا، أوالهــا يف عــام        -
مـــرمنني مـــن جوقـــة الكبـــار، حيـــث قـــدمنا يف فرنســـا، وهولنـــدا، ) 105(

وأملانيا، واحداً وعشرين قداساً بيزنطياً، وحفالً موسيقياً، منها حفل يف 
 .معهد العامل العربي يف باريس
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مرمنــاً مــن ) 136(، مــع 1996أمــا يف اجلولــة الثانيــة الــيت قمنــا هبــا، عــام    
يوماً، عشرين قداسـاً بيزنطيـاً   ) 25(دى اجلوقة الوسطى، فقد قدمنا، على م

  .وحفالً موسيقياً يف فرنسا وبلجيكا
إىل املشـاركة  " جوقـة الفـرح  "وفضالً عن ذلك، منذ سـنوات عديـدة، تـدعى    

ــا ال     ــعدنا، مـــع أننـ ــذا يسـ ــة؛ وهـ ــة، والثقافيـ ــة، والوطنيـ ــبات الرمسيـ يف املناسـ
  .نستطيع تلبية مجيع الدعوات

مـرات، يف مهرجـان األغنيـة السـورية يف     ثـالث  " جوقـة الفـرح  "وقد شاركت 
  .أي جائزة أفضل أغنية" أورنينا"حلب، حيث حصدت، مرتني، جائزة 

  .أما حفالتنا اخلاصة، فجوقة الفرح وحدها هي اليت تبادر إىل إقرارها
وهي ستقدم حفلة، يوم الثالثاء، املوافـق للثالـث مـن نيسـان، يف اجلامعـة      

  .األمريكية ببريوت

تفــي بالتنويــه باألمســيتني االســتثنائيتني اللــتني حرصــت   وباالختصــار أك
على تكـريم كـل مـن زكـي ناصـيف، وذلـك بتـاريخ        " جوقة الفرح"من خالهلما 

  .2000تشرين اآلول ) 29-28(، ثم وديع الصايف بتاريخ 1999شباط ) 20(

عضو من جوقة الفرح ومخسة عشر موسيقياً اشـرتكوا يف  ) 400(أكثر من 
وقـد اقتصـرت األغنيـات    . للـتني بثهمـا التلفزيـون السـوري    تينك األمسـيتني، ا 

  .اليت قُدّمت يف كلتيهما على أغاني ذينك املطربني اللبنانيني اجمللّيَيْن

هــذه، أهنــا غالبــاً مــا تُبــثّ علــى  " جوقــة الفــرح"وممــا عمّــق أثــر تظــاهرات 
أقنيــة تيليفزيونيــة عديــدة، منـــها تيليلــوميري والتلفزيــون الســوري، وبعـــض       

  .ات احمللية يف كندا والواليات املتحدةاحملط
ــا إىل صــيغة تعــايش مشــجّع مــع        ــا توفّقن ــا مــن االعــرتاف بأنن وال بــد لن

  ..التليفزيون السوري
ــيالد    ــد مــ ــه بــــني عيــ ــه أنــ ــنة  2000وأكتفــــي بالتنويــ ــثّ 2001ورأس ســ ، بــ

جوقـة  "جمموعه اثنتا عشرة ساعة من أغاني وترانيم  التليفزيون السوري ما
  .على حمطاهتا األرضية والفضائية" الفرح
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ـيديو اليت انطلقت من دمشق ناهيك عن آالف التسجيالت، وكاسيتات الـ
  .إىل شتى اجلهات
عضواً، تـرتاوح أعمـارهم بـني    ) 450(اليوم يبلغ " جوقة الفرح"عدد أعضاء 
  .يتوزّعون على مخس فئاتوهم . سنة) 72(ستّ سنوات و

طالّب السـنوات االبتدائيـة، الـذين يتعلّمـون أسـس املوسـيقى وبعـض         -1
 .األغاني

اخلامس، السادس، السابع، الثامن، والتاسع : طالّب الصفوف التالية -2
 ".اجلوقة الصغرى"الذين يؤلفون 

 ".اجلوقة الوسطى"الذين يؤلفون ) املتوسطة(طالّب الصفوف اإلعدادية  - 3

 ".اجلوقة اجلامعية"جلامعيون الذين يؤلفون الطالّب ا -4

 ".جوقة الكبار"وأخرياً  -5

ــة يضــطلع هبــا أعضــاء        ــة موســيقية وتربوي ــات مواكب ولكــل مــن هــذه الفئ
  .اجلوقة اجلامعية وجوقة الكبار

وإىل ذلك، مثة جلنة عامة تتألف من اثـين عشـر عضـو، جوقـة تضـمّ املشـرفني       
تنظّم باالشرتاك مع الكـاهن املؤسـس،   الرئيسني على خمتلف الفئات، ومهمتها أن 

عمل اجملموع، وبذل كلّ مستطاع، يف سبيل توفري الظـروف املثلـى النتظـام أعضـاء     
  .اجلوقة من جهة، ولدجمهم يف حياة البالد الثقافية، من جانب آخر

وبوسعكم ختيّل ما يفرضه ذلك من التزام، يف وسطٍ قلّما اعتاد االلتـزام،  
فٍ بالفوضـى، ومـن اهتمـام بكـلّ فـرد، يف جمتمـع       ومن تنظيم يف جمتمع شغ
  .مبتلى باألنانية والفردية

قد باتت " جوقة الفرح"وبعد كلّ ما أنف ذكره، ال أظن أنين أغايل بالقول أنّ 
  .جزءاً أساسياً من احلياة الثقافية والدينية يف سورية، وربّما يف أماكن أخرى

ملسيحية املختلفـة املعاشـة   هذه صورة إمجالية وسريعة للخربات الثقافية ا
  .يف سورية

  فما الذي ميكن استخالصه منها؟
  .أود أن أوجز اخلالصة بالتنويه بوقائع ثالثة، وإيراد شهادة، وطرح سؤال واحد
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  :ثالثة وقائع
وقــد أفلحنــا، . يتخطــى ســنتني" جوقــة الفــرح"مل يكــن عمــر  1979عــام   -  أ

وقتها، يف تأليف فرقة غناء ورقص فولكلوريني، أعضاؤها مـن الصـغار،   
وقــد أصــابت مــن النجــاح مــا حــدا بــالتليفزيون الســوري إىل الــتفكري     

 .بتنظيم برنامج من تلك األغاني والرقصات

" الكاســات مــال"اســقِ العطــاش، و "وقــد غنّــى أولئــك الصــغار موشّــح     
  ".السماح"وموشحات أخرى على وقع رقصة 

وخطـــر يل، آنـــذاك، تأســـيس فرقـــة مشـــرتكة مـــن أطفـــال مســـيحيني   
ووجّهـــتُ كتبـــاً إىل األُســـر . ومســـلمني، ال شـــأن هلـــا بالرتاتيـــل الدينيـــة

ــية    ــة، ودعـــوهتم إىل أمسـ املســـلمة العديـــدة القاطنـــة يف جـــوار الكنيسـ
ولكــين مل أتلــقّ أي . املبــادرةفولكلوريــة، وفسّــرت هلــم الغــرض مــن هــذه 

  .جواب، ال سليب وال إجيابي
ولكن اليوم، بعد كرّ السنني، غدت أُسر مسلمة عديدة، ال تين تطلب قبول 

  !كم تبدلت األمور". جوقة الفرح"أبنائها، من فتيان وفتيات، يف 
مثقـف مسـلم المـع، لكنـه اشـتهر مباضـيه       " جوقة الفـرح "من أصدقاء   -  ب

ــوّت   ــى      الشــيوعي، مل يف ــد قضــى عل ــة، وق ــا الغنائي واحــدة مــن حفالتن
يوم وفاته كنت خارج دمشـق، ولـدى عـودتي زرت    . حياته سرطان منتشر

أســرته مؤاســياً، فــأعلمتين ابنتــه، وهــي ســيدة يف األربعــني، متزوجــة،        
وأســـتاذة جامعيـــة، أنـــه قضـــى أيامـــه األخـــرية يســـتمع إىل املـــزامري        

 .ـيديوعلى شريط  مسجلة" جوقة الفرح"والصلوات اليت أنشدهتا 

ــاً         - ت ــها طبيب ــان ابن ــوم، زرت، بــال موعــد، أســرة مســلمة صــديقة، ك ذات ي
فقــد ! ويــا للمفاجــأة. عائــداً لتــوه مــن التخصــص يف الواليــات املتحــدة

متــأل البيــت برتانــيم املــزامري؛ وكانــت أم  " جوقــة الفــرح"كانــت أصــوات 
 .الطبيب تشارك اجلوقة الغناء

ــة،    ــم دهشــة عذب ــى ســؤايل املفع ــت  وعل ــا   "أجاب ــيم هتمّن إنّ هــذه الرتان
  !".مجيعاً، وهي رائعة



  233   ____________________________________  "تعرفونھم ثمارھم من"

 

  :التذكري بشهادة
تقدم على مسرح " جوقة الفرح"، كانت 1996يف مطلع شهر أيلول 

وكــان مــن بــني . ، بفرنســا، حفلــة غنائيــة)CAEN" (كــاين"كونســرفاتوار 
ــرتك معـــاً     . حضـــورها األب منصـــور لبكـــي   ــوم التـــايل كنّـــا نشـ ويف اليـ

فدعوتـه إىل إلقـاء   ". ليزيـو "طي املرتّل يف قبو كاتدرائية بالقداس البيزن
  .كلمة عقب اإلجنيل

ولن يندم الذين، منكم، يعرفون األب لبكي، لو هم سألوه أن يـردّد  
ــه، آنــذاك، حــول حضــورنا املســيحي يف العــامل       علــى مســامعهم مــا قال

  .الغربي، وكذلك يف الغرب

  :وأخرياً، سؤال
ســيحيني، مــن لبنــان، خاصــة، ومــن  مبــا أن قبضــة مــن املــثقفني امل

، قــد اســتطاعوا، حتــت احلكــم    "الكلمــة"ســورية، ال ســالح هلــم ســوى    
ــامل        ــذي يصــعب وصــفه، أن يكونــوا مخــرية الع ــاني الــدهري، وال العثم
العربي، آنذاك، وحتى أيامنا، فما الذي ال نستطيع، حنن، فعلـه، حنـن   

  يدة؟مسيحيي العامل العربي، وحنن منتلك أكثر من الكلمة الوح

  األب الياس زحالوي                
  2001آذار 20دمشق                 
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  برسم جميع مسؤولي كنائس الشرق والغرب) 12
، من التساؤالت الكـربى الـيت كانـت تالحـق شـبيبة أسـرة الرعيـة اجلامعيـة        

ــل        ويالحقــوني هبــا، تلــك الــيت كانــت ختــص العالقــة بــني مقتضــيات اإلجني
واملســحوقني، حتــى واجــب حتريــرهم مــن الصــرحية، حــول حمبــة احملــرومني 

جهــة، وواقــع الظلــم الشــامل، املمنــهج واملتمــادي، الــذي كــان يســحق شــعوباً     
  .برمتها، بدءاً من فلسطني، من جهة أخرى

ولكنـهم  … ميـأل عقـول الشـبيبة وأحالمهـم    " التشي غيفارا"يومها كان اسم 
ي هــوتيّ، الــذي كــان بعــض ال "الهــوت التحريــر "ون شــيئاً عــن  مــمــا كــانوا يعل 

غوســتافو "، واألب "ليونــاردو بــوف"أمريكــا اجلنوبيــة يــدعون إليــه، مثــل األب   
، الـذي كـان ينتمـي إىل عائلـة ثريـة      "كميليـو تـوريز  "، وقبلهما األب "يزريغوتي

ص يف ، والــذي اختــار الكهنــوت ســبيل حيــاة، فتخصّــ  "كولومبيــا"ومرموقــة يف 
جامعـات كولومبيـا، ثـم     بلجيكا يف العلـوم االجتماعيـة، وعـاد منـها يـدرّس يف     

أسّس حزباً سياسياً قوياً، وكـان يريـد لـه أن يسـهم يف قلـب مـوازين اجملتمـع،        
ــل عمــل          ــذي، إذ يــئس مــن ك ــة، وال ــده، العدالــة والكرام ــراء بل ليعيــد إىل فق
سياسي، التحق بالثوار املقاتلني يف أدغال كولومبيا، حتى استشـهد فيهـا يـوم    

بسنتني، وهـو بعـد يف السـابعة    " ي غيفاراالتش"، أي قبل استشهاد 15/2/1966
وكانـت شـبيبة أسـرة الرعيـة جتهـل حتـى اسـم املطـران         … والثالثني من العمر
ــهري   ــي الشـ ــامرا "الربازيلـ ــدر كـ ــة    "هلـ ــرب للعدالـ ــي األكـ ــد الكنسـ ــك الرائـ ، ذلـ

االجتماعية يف الربازيل، ثم على مسـتوى العـامل، والـذي كـان حيـاول جاهـداً       
  …عاملي، حيال املظامل القائمة واملتماديةإيقاظ الضمري الكنسي ال

وكنــا، يف أســرة الرعيــة اجلامعيــة، نــرى مــن واجبنــا، أن منضــي يف تقصّــي  
وقـد قادنـا ذلـك تلقائيـاً إىل     . دروب التحرّر االجتمـاعي يف الالهـوت املسـيحي   

حتـى كـان يـوم أُعلِـن فيـه عـن       . ف هبـا أحاديث وحماضرات، كثرياً مـا كنـت أكلَّـ   
شباط من عـام   24بأمريكا اجلنوبية، وكان يوم " السلفادور" اغتيال أسقف يف

كـان  . ، إذ كان هذا األسـقف يقـيم القـداس اإلهلـي يف كاتدرائيّتـه بالـذات      1980
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وقد اتضح أن مواقفه الواضحة والصرحية، يف دفاعه ". أوسكار رومريو"امسه 
ردود إال أن . عـــن فقـــراء الســـلفادور، كانـــت كـــثرياً مـــا تـــزعج املســـؤولني فيهـــا

. أفعاهلم السلبية، بل اجملرمة، ما كانت لتتطاول إال علـى بعـض الكهنـة فيهـا    
روا القضاء عليه، بعد إذ كان ألقى، قبل شـهر ونيـف، حماضـرة    ويبدو أهنم قرّ

يف بلجيكا، رسم فيها بكل وضوح وجـرأة، مقتضـيات اإلميـان املسـيحي، حيـال      
  .احملرومني والفقراء، وال سيما يف بلده السلفادور

تـها يف جملـة مسـيحية عامليـة، تـدعى      شـرت حبرفيّ هذه احملاضـرة عينـها، نُ  
 -، الصـادر يف شـهري آذار   98، يف عـددها رقـم   "املعلومات الكاثوليكية الدولية"

  .1987نيسان من عام 
ــة،      وإنــي ألنشــرها اآلن، يف هــذا الفصــل مــن كتــاب أســرة الرعيــة اجلامعي

بالعـامل   الغـرب، إزاء مـا حيـلّ   برسم الصامتني مـن مسـؤويل كنـائس الشـرق و    
وأنشـــرها . عمومـــاً، وبســـورية خصوصـــاً، مـــن أهـــوال ال جيـــوز الســـكوت عنـــها

، مـع املقدمـة   "عـد السياسـي لإلميـان   البُ"حبرفيتها، على طوهلا، وهـي بعنـوان   
  :الوجيزة اليت سبقتها، واليت جاء فيها

  .املطران رومريو يشهد« 
السـان  "، مطـران  "ار رومـريو أوسك"هو املطران . 24/3/1980اغتيل يوم 

د بسبب شهِاسُت. على نضال الفقراء من أجل حتريرهم إنه شاهد َنَبوّي". سلفادور
إنه ينري مجيع املسـيحيني  . إميانه الذي ترمجه إيثاراً اختيارياً للفقراء، ودفاعاً عنهم

وقد مضى يف وفائه حىت آخـر الـدرب،   . عد السياسي لإلميانالذين أدركوا الُب
فقد كـان قـد   ". من حياة البشر املال بالنسبة إليهم، أهّم"فاغتيل بيد من كان 

استسلم للتحّول الذي حدث يف أعماقه، بسبب من اإلجنيل وفقراء بلده، فبـات  
يشهد لالهوت التحرير، الذي يقوم قبل كل شيء على الوقوف وقفـة تضـامن   

ن الفقراء هم صانعو أ، حياته األسقفية وهو يعلن عرب كلّ. ورجاء مع املسحوقني
" رومريو"ن ننشر شهادة املطران أوقد بدا لنا من األمهية مبكان، . حتريرهم الذايت
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ببلجيكـا، بتـاريخ   " لوفان"هذه، اليت وردت يف احملاضرة اليت ألقاها يف جامعة 
تها، على ما هـو  ط الضوء، ببساطتها وصدقّيوإن هذه الشهادة تسلّ. 2/2/1980

إنـه  : "الذي قال عنه البابا يوحنا بولس الثاين ،هذا" التحريرالهوت "أساسي يف 
  ".ليس مناسباً وحسب، بل هو ضروري أيضاً

  نص احملاضرة
  "عد السياسي لإلميانالُب"

  .اختبار كنسي يف السلفادور) 1
مت أمحل يف قليب، بوصفي ِدقَ. أنا قادم من أصغر بلد يف أمريكا الالتينية البعيدة

يف السلفادور، ومسؤوالً كنسياً فيه، التحية والشـكر، وفـرح   مسيحياً، مواطناً 
بالطبع ال أّدعي إلقاء خطـاب خـبري يف   … مشاركيت لكم يف اختباراتنا احليوية

الشأن السياسي، وليس لكم أن تنتظروا ذلك مين، وال تقدمي نظريات قد تتـيح  
  .م العالقة النظرية بني اإلميان والسياسةخلبري يف الالهوت أن يقّي

اً تعلّم شيئاً فشيئاً، من خالل ثكم اليوم بكل بساطة، بوصفي مسؤوالً كنسّيأحّد
اإلميان املسيحي ال يسلخنا  إنّ: تعايشه مع الشعب، هذه احلقيقة اجلميلة والقاسية

يبعدنا عن املدينة، بل هـي   فالكنيسة ليست ملجأً. عن العامل، بل هو يغرسنا فيه
لذي عاش وعمل بيديه، وناضل وبذل حياتـه  تسري يف خطى يسوع، يسوع هذا ا

عد السياسي لإلميان املسيحي، ث عن الُبوهذا ما أعنيه عندما أحتّد. يف قلب اجملتمع
عن انعكاسات اإلميان على العامل، وكذلك عـن التـأثريات الـيت     وبكلمة أدّق

  .اء اخنراطه يف العاملتنعكس على اإلميان من جّر
  .كنيسة يف خدمة الفقراء) 2

كان لإلميـان املسـيحي   : يتوجب علينا، بادئ ذي بدء، أن نقول بكل وضوح
ولقد كان دوماً للمسيحيني، . وحلياة الكنيسة، دائماً، تأثريات اجتماعية وسياسية

يف العامل الذي ُوجدوا فيه، تأثري يف تكوينه االجتماعي والسياسي، إمـا بالفعـل   
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هـذا أو ذاك مـن املكونـات     املباشر، وإما بسبب التقاعس، أو بالتنسيق مـع 
إال أن املشكلة هي يف معرفة الشكل الذي جيب أن يتخذه هذا التأثري . االجتماعية

  …يف امليدان االجتماعي والسياسي، كي يتالءم هذا العالَم حقاً مع اإلميان
إن جوهر الكنيسة يقوم يف رسالتها، حبيث تكون يف خدمة العـالَم، يف تـوفري   

فالكنيسة وجدت لتكون متضامنة . منذ اآلن على هذه األرض ته،اخلالص له بكلّي
والكنيسة، مثلها مثل يسوع، . مع آمال البشر، مع أفراحهم ومضايقهم وأحزاهنم

  .صهر الفقراء، وُتنهض املظلومني، وتبحث عن التائه وختلّدت لتبّشجُِو
، العامل الذي يتوجب على الكنيسة خدمتـه  شيء، إنّ وجز كلّتوبكلمة واحدة 

غالبيته الساحقة، من رجال ونسـاء،   يفإنه عامل يتألف . هو يف نظرنا، عامل الفقراء
وحنن نقول عن هذا العامل، عامل الفقراء، إنه املفتاح الذي يتيح . فقراء ومسحوقني

عد السياسي هلذا اإلميـان وحليـاة   لنا فهم اإلميان املسيحي، وحياة الكنيسة، والُب
الذين يقولون لنا ما هي املدينة، وماذا يعين للكنيسـة   فالفقراء هم. الكنيسة هذه

  .أن حتيا حقاً يف العامل

  .جتسد يف عامل الفقراء) 3
لقد دوَّت يف أوساطنا، كما يف العديد من األماكن يف أمريكا الالتينيـة، بعـد   

  :عقود، بل بعد قرون، آيات سفر اخلروج
  صراخ بين إسرائيل قد بلغ إىل أذينّ، إنّ"

  )3/9" (شاهدت الظلم الذي حلّ هبموقد 
هذه الكلمات من الكتاب املقدس، منحتنا عيوناً جديدة، لنبصر ما كـان قائمـاً   

وقـد تعلّمنـا أن   .على الدوام بيننا، ولكنه كان مغّيباً يف الغالب عن عيون الكنيسة
نرى ما هو احلدث األبرز يف عاملنا، وقّيمناه بوصـفنا مسـؤولني يف الكنيسـة، يف    

  :، فقلنا)Puebla" (بويبال"، و)Medellin" (ميدلني"ماعاتنا يف مدينيت اجت
  ".إنّ هذا البؤس، بوصفه واقعاً اجتماعياً، هو ظلم يستصرخ السماء"
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  :أعلّنا" بويبال"ويف مدينة 
هوالً وإذالالً، هي حالة الفقر الالإنساين، الذي يعيشه املاليني  إن الكارثة األشّد"

بّدى مثالً يف األجور املزرية، يف البطالة، يف العمـل  ت، والذي يمن أبناء هذه القارة
  ".غري القانوين، يف الشؤون الصحية، وانعدام التأمني يف العمل

إن مالحظتنا هلذه الوقائع وتفاعلنا معها، بدل أن يبعدنا عن إمياننا، أعادنـا إىل  
تقوم على أن نكـون  دنيا الفقراء، ودفعنا الختاذ اخلطوة األوىل واألساسية، اليت 

ولقد رأينا يف هذه الوقائع، على حنو صارخ، وجه الفقراء، الـذي  . واحداً معهم
  ".بويبال"اكتشفناه يف مدينة 

يف دنيا الفقراء هذه، اكتشفنا الفالحني الذين ال ميلكون أرضاً، وال عمالً ثابتاً، 
الرعايـة الطبيـة    والذين ال يعرفون املاء، وال الكهرباء يف مساكنهم البائسة، وال

  .، الذين لن يعرفوا املدرسة مستقبالًعندما تلد النساء أطفاهلّن
ثنا مع العمال الذين ال ميلكون حقوقاً نقابية، والذين طُردوا مـن املصـانع   حتّد

  .عندما طالبوا هبذه احلقوق، وقد باتوا ضحية احلسابات االقتصادية الباردة
  .جناء السياسينيالتقينا أمهات وزوجات املفقودين والس

قمنا بزيارات لسكان األكواخ، اليت يتجاوز البؤس فيها كل تصّور، فيما هـم  
  …لون يف كل حلظة، إهانة األحياء الراقية، القريبة منهميتحّم

  .ديف هذا العامل املشّوه، الذي جيّسد حضور املسيح املتأمل، حاولت كنيسيت أن تتجّس
نة صارخة من كل ما ينقصنا، كـي  لى بّيال أقول هذا من باب التباهي، ألين ع

حسبنا أننا حاولنـا  : د هذا، ولكين أقوله بفرح ال حدود لهم يف طريق التجّسنتقّد
أال نتجاهل هذه الوقائع، وأال نغّض الطرف عن اجلريح امللقى على قارعة الطريق، 

  .ولقد اقتربنا منه، كما فعل السامري الصاحل
وأن التغـيريات  . الفقراء، على أهنا جتّسد واهتداء املقاربة لعاملوحنن نعترب هذه 

الضرورية داخل الكنيسة، سواء يف األمور الرعويـة، ويف التربيـة، ويف احليـاة    
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الكهنوتية والدينية، ويف املنظمات العلمانية، اليت مل نستطع أن نقوم هبا يف السابق، 
لتغـيريات  هـذه ا  إنّ: ألن أنظارنا كانت مسّمرة على الكنيسة فقـط، أقـول  

  .قها اليوم، جملرد التفاتنا حنو الفقراءالضرورية، حنن حنقّ

  .تبشري الفقراء) 4
لقاءنا هذا مع الفقراء، محلنا على اكتشاف هذه احلقيقة اإلجنيلية األساسية،  إنّ

فللكنيسـة بشـرى تقوهلـا     .اليت يدفعنا هبا اهللا، على حنو دائم، صوب اهتدائنا
رون، مسعوا أخباراً سيئة، وواجهوا أبشـع الوقـائع،   للفقراء، هم الذين، طوال ق

إن ملكـوت اهللا  : "، بفم الكنيسة، إىل كلمة يسوعأن يستمعوا ون اليوميستحقّ
فللكنيسة بالتايل بشرى ". طوىب لكم أنتم الفقراء، ألن لكم ملكوت اهللا"، "قريب

  :تقوهلا لألغنياء
  ".ات امللكوتختلّوا عن ثرائكم، كي تشتركوا مع الفقراء، يف خري"

من يعرف واقع جنوب قارتنا األمريكية، يتضح له أن هذه الكلمـات ليسـت   
وهي تربز التوافق بني التطلع إىل حتريـر  . بساذجة، وهي أبعد من أن تكون أفيوناً
وإن الرجاء الـذي تقّدمـه الكنيسـة    . قارتنا، واحلب الذي خّص اهللا به الفقراء

ي كثرياً ما خضـع لالسـتغالل   يتقاطع مع الرجاء الذي كان أحياناً راقداً، والذ
وإنه ألمر جديد بالنسبة إىل شعبنا، أن يـرى  . والقمع، أعين به رجاء فقراء قارتنا

الفقراء اليوم يف الكنيسة، مصدر رجاء هلم، وسنداً يف نضاهلم النبيل مـن أجـل   
إنه، باألحرى، . والرجاء الذي تغذّيه الكنيسة، ليس ال ساذجاً، وال سلبياً. حتّررهم

طالقاً من كلمة اهللا، نداء تستنهض به الكنيسة مجاهري الفقراء، من أجل حتقيق وان
املزيد من املسؤولية والوعي والتنظيم، يف بلد ُيمَنع كل تنظيم فيـه، باسـتخدام   

وإن هـذا الرجـاء   متفاوت للقوة، وفق احلاالت، إما فعلياً، وإما بقوة القانون، 
  .قضاياهم املُحقة وملطالبهمليشكل أيضاً دعماً، دقيقاً أحياناً، ل

إن الرجاء الذي نبّشر به الفقراء، يهدف إىل إعادة الكرامة هلم، وإىل حتريضهم 
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وبذلك ال تكون الكنيسة قد التفتـت  . على اإلمساك بشؤون مصريهم، بأيديهم
بل تكون قد صنعت منهم املستفيدين املميزين من رسالتها، وحسب إىل الفقراء، 
  ".ايتهم وحيبهمرعإن اهللا يتوىل " ":بويبال"وذلك، كما قيل يف 

  .التزام بالدفاع عن الفقراء) 5
الرجاء فيهم، بل هـي   إن الكنيسة ال تكتفي بالوقوف يف صف الفقراء، وببثّ

، خيضع الفقـراء لقمـع   "السلفادور"يف بلد . تزداد تصميماً على الدفاع عنهم
متواصل، ولظلم ناجم عن البىن االقتصادية والسياسية، وفق كلمـات األنبيـاء   

" أنتم، ال تتوّرعون عن شراء املعوزين باملال، ومبادلة الفقـري بالنعـال  : "الرهيبة
تأخري يوم احلساب، وتقّربـون حكـم   أنه بوسعكم  تتصورون). "8/6عاموس (

أنتم تضطجعون على أسّرة من العاج، وترتاحون على األرائك، فيما أنتم . العنف
عـاموس  " (تأكلون النعاج املسروقة من القطيع، والعجول املختارة من اإلسطبل

يأيت يوم ون بيتاً إىل بيت، وحقالً إىل حقل، إىل أن الويل ملن يضّم: "وأيضاً). 6/43
  ).5/8اشعيا !" (ال يبقى فيه أحد سواكم يف وسط البلد

هذه العبارات اليت نطق هبا النبّيان عاموس واشعيا، ليست بكلمات بعيدة، تعود 
إهنا حقائق يومية، . إهنا أكثر من جمرد كلمات نقرأها باحترام يف طقوسنا. إىل قرون

تأتينا أمهات وزوجات رجال نعيشها عندما . تهاّينعيشها يف كامل قسوهتا ووحش
قلوا واختفوا، وعندما جند جثثاً مشوهة يف مقـابر سـرّية، وعنـدما ُيغتـال     اعُت

  .املناضلون يف سبيل العدالة والسالم
يف هذا الظرف من الصراعات والتناقضات، اليت متسك فيهـا أقليـة بزمـام    

ء، وهي السلطات االقتصادية والسياسية، وضعت الكنيسة نفسها يف صف الفقرا
وهذا املوقف، ليس هناك من موقف سواه، ألن الكنيسة، يف دفاعها  .تدافع عنهم

عن الفقراء، أقحمت نفسها يف صراع خطري مـع املقتـدرين مـن األقليـات     
  .االقتصادية احلاكمة، ومع السلطات السياسية والعسكرية يف الدولة
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رز إىل الوجود واقعـاً  إن هذا الدفاع عن الفقراء يف عامل كثرت فيه الرتاعات، أب
وأنتم تعرفون دون شـك  . إنه واقع االضطهاد: جديداً يف تاريخ كنيستنا احلديث

ض أكثر من مائة ومخسني ذلك بأنه يف أقل من ثالث سنوات، تعّر. أبرز هذه الوقائع
ة منهم حـىت اآلن،  شهد سّتولقد اغتيل واسُت. كاهناً لالعتداء، والتهديد واالفتراء

ضت راهبات أيضاً ن منهم ُعذّبوا، وآخرون طُردوا من البالد، وقد تعّرفيما الكثريو
مث إن إذاعة الكنيسة، واملؤسسات التربوية، الكاثوليكيـة منـها وذات   . لالضطهاد

ضت على حنو دائم لالعتداء، بل طالت بعضـها اعتـداءات   التوجه املسيحي، تعّر
  .للتفتيشكما أن العديد من مساكن الكهنة، أخضعت . بالقنابل

انطالقاً من هذا التصرف مع أبرز مسؤويل الكنيسة، تدركون بسهولة ما الذي 
جيري مع املسيحي العادي، أي مع الفالحـني، ومدّرسـي التعلـيم املسـيحي،     

وهنا، فإن عدد من ُهّدد، وُخطف، وُعذّب، وقُتل، . واجلماعات املسيحية الشعبية
املسيحي العادي، هو الذي يواجـه  وكما هي العادة، فإن الشعب . يبلغ اآلالف

  .أبشع االضطهادات
إال أن األهم . دت خالل السنوات الثالث األخريةهِمن الثابت أن كنيستنا اضطُ

ذلك بأن االضـطهاد أو االعتـداء مل   . من ذلك، هو معرفة سبب هذا االضطهاد
يطل أي كاهن أو مؤسسة، وإمنا فقط القطاع الكنسي الـذي وقـف يف صـف    

فإن مفتاح االضطهاد ضد الكنيسـة هـو، مـرة    . وتولّى الدفاع عنهمالفقراء، 
ولذلك . والفقراء هم الذين جيعلوننا ندرك حقيقة ما جرى. أخرى، الشعب الفقري

فالكنيسة فهمت االضطهاد انطالقاً من الفقراء، وبسبب الدفاع عنهم، وهذا يعين 
  .أهنا تشاركهم مصريهم

شعب الفقري، الذي ميثّل اليـوم جسـد   لقد ُمورس االضطهاد احلقيقي ضد ال
فالفقراء هم الشعب املصلوب، على مثال يسـوع،  . املسيح يف التاريخ البشري

  .هد يسوعد كما اضطُالشعب املضطَه
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ولـذلك  . الفقراء هم الذين يكّملون يف أجسادهم ما ينقص من آالم املسيح إنّ
ن أقراء ومضـايقهم،  مت ذاهتا، ووّحدهتا وفق آمال الفحدث للكنيسة، عندما نظّ

  !االضطهاد: حلّ هبا املصري الذي حلّ بيسوع وبالفقراء

  .عد السياسي لإلميانالُب) 6
إن البعد السياسي لإلميان ليس سوى جواب الكنيسة على مقتضـيات العـامل   

ولقد اكتشفنا من جديد أن هذا . الواقعي، االجتماعي والسياسي، الذي تعيش فيه
  .نه ال جيوز للكنيسة أن تتجاهلهألنسبة إىل اإلميان، واملقتضى هو أمر أساسي با

هذا ال يعين أن الكنيسة تعترب نفسها مؤسسة سياسية، من شأهنا أن تدخلـها يف  
وال يعين أهنا تصنع هلا آليات سياسية، وال … تنافس مع مؤسسات سياسية أخرى
إنه : ي صرففاملقصود هو شيء أعمق وإجنيل. أهنا تريد أن متارس زعامة سياسية ما

د يف عـاملهم، وخيـار تبشـريهم    خيار حقيقي لصاحل الفقراء، إنه خيار التجّس
بالبشرى اإلجنيلية، ومنحهم الرجاء، وحثّهم على ممارسة التحّرر، والدفاع عـن  

  .قضاياهم، وتقرير مصريهم بأنفسهم
يف  إن خيار الكنيسة هذا، تأييداً للفقراء، يفّسر البعد السياسي إلميان الكنيسة،

  .أعمق جذوره، ويف أكثر خطوطه تأّصالً
والكنيسة إذ هي وقفت مع الفقراء احلقيقيني ال الومهيني، وإذ هي اصـطفّت مـع   
املظلومني واملقهورين، حتيا يف عامل السياسة وحتقّق ذاهتا بوصفها كنيسة، عـرب الواقـع   

  .على هذا اخليار م إالّوهي إذ متضي إىل الفقراء مثل يسوع ال يسعها أن ُتقِد. السياسي
ولكن الصـحيح  . ويف ضوء هذا اإلميان، قّيمنا األوضاع االجتماعية والسياسية

ن اختاذنا مثل هذه املواقـف إزاء الواقـع االجتمـاعي    أأيضاً، من ناحية أخرى، 
  !والسياسي، مبا هو عليه، قد عّمق إمياننا، وأتاح لإلجنيل أن ُيظهر غناه

ببعض املالحظات، حول بعض نقاط اإلميان األساسية، واآلن، أوّد أن أديل أمامكم 
  .اليت اكتسبت غىن بفضل االخنراط الفعلي يف ميدان اجملتمع والسياسة
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  .ك أعمق للخطيئةاإدر) 7
نعرف أن إهانـة اهللا هـي قتـل     .قبل كل شيء، حنن نعلم اآلن ما هي اخلطيئة

حنن نعرف أن اخلطيئة تسّبب املوت هنا، ليس املوت الـداخلي للـذي   . لإلنسان
ولنتـذكّر  . يرتكبها وحسب، ولكن أيضاً املوت احلقيقي واملوضوعي للذي يسّببه

إن اخلطيئة هي األمر الذي سّبب موت ابـن  : هذا املعطى العميق إلمياننا املسيحي
  !ب املوت ألبناء اهللاودائماً األمر الذي يسّب اهللا، وهي أيضاً

فال يسع . هذه احلقيقة األساسية لإلميان املسيحي، نلمسها كل يوم يف حياة بلدنا
ب علينا مرة أخرى أن نسـلّط  فيتوّج. اإلنسان أن يهني اهللا، دون أن يهني أخاه

  .ىن للخطيئة يف بلدناالضوء على وجود ُب
هي موت السلفادوريني، موت سـريع  : ج مثار اخلطيئةإهنا ُبىن خاطئة، ألهنا تنت

. بالقمع، أو موت أبطأ، ولكنه ال يقل عنه واقعية، بالظلم املمارس عـرب الـبىن  
ولذلك فنحن ننّدد بصنمّية املال، وصنمّية امللكية اخلاصة اليت تعتـرب مطلقـاً يف   

ين، هـذه  النظام الرأمسايل، وصنمّية السلطة السياسية، يف أجهزة األمـن الـوط  
  .األجهزة اليت ُيؤسَّس عليها انعدام األمن لألفراد

  .د والفداءمزيد من الوضوح بشأن التجّس) 8
د، أي الواقع القائل على صعيد ثاٍن، نعرف اآلن على حنو أفضل ما يعنيه التجّس

بأن يسوع اختذ يف احلقيقة جسداً بشرياً، وأصبح متضامناً مع إخوتـه يف األمل، يف  
ونعرف أن هذا ال يعين علـى حنـو   . الشكوى، ويف التضحية بذاته الدموع، يف
د ينجم عن خيـار وعـن   وهو أمر مستحيل، ولكنه جتّس. داً عمومياًمباشر جتّس

وانطالقاً من الفقراء، تستطيع الكنيسة أن . داً يف عامل الفقراءإنه يعين جتّس: أفضلية
وياء، بفضل هنج رعوي يدعو نه سيتسىن هلا أن ختدم األقأتوَجد من أجل اجلميع، و

  .لالهتداء، وليس العكس، كما حدث كثرياً يف املاضي
إن عامل الفقراء، الذي يّتسم خبصائص اجتماعية وسياسية، حمـّددة بوضـوح،   
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ب العمومية الكاذبة، اليت د، كي تتجّنب على الكنيسة أن تتجّسيعلمنا أين يتوّج
عامل الفقراء يعلّمنا مـا هـو احلـب     وإنّ .ُتفضي دائماً إىل التواطؤ مع األقوياء

املسيحي، الذي يبحث طبعاً عن السالم، ولكنه أيضاً يعّري نزعة السلم الكاذبة، 
إنه يعلمنا احلب الذي جيب أن يكـون جمانيـاً، والـذي    . االستسالم واخلمولو

منا أن مسو عامل الفقراء هذا يعلّ. ب عليه أيضاً أن يبحث عن الفعالية التارخييةيتوّج
. له اهلرب من النضال الصادق احلب املسيحي ميّر بالضرورة عرب العدالة، وال حيّق

عمون هـم أو  منا أن التحرير سيتحقق، ليس فقط عندما سـين عامل الفقراء يعلّ إنّ
الكنيسة ذاهتا مبزايا احلكم، ولكن عندما يصبحون هم أنفسـهم مـن يصـنعون    

بذلك اجلـذور األوىل للرتعـات   نضاالهتم وحتريرهم، ويشاركون فيها، ويعّرون 
  .األبوية الكاذبة، حىت داخل الكنيسة

ـ   . إن عامل الفقراء احلقيقي يعلمنا ما هو الرجاء املسيحي ر فـإن الكنيسـة تبّش
ر اجتمـاعي  ما من تصّوأن وهي تعرف أيضاً . بالسماء اجلديدة وباألرض اجلديدة

  .وسياسي، ميكنه أن حيلّ حملّ كمال امللء الذي مينحه اهللا
ولكن الكنيسة تعلمت أيضاً أن الرجاء السماوي جيب أن يترافـق بعالمـات   
الرجاء التارخيي، حىت لو بَدت هذه العالمات متاثل يف بساطتها العالمـات الـيت   

  :أعلنها أشعيا النيب، إذ قال
  سُتبىن البيوت، وسُتسكن،"

  ).65/21" (وسُتغرس الكروم، وسُيؤكل مثرها
صيل، ال كالذي ُيهـَبط بـه إىل مسـتوى األرض    ههنا يكمن رجاء مسيحي أ

مه من خالل اتصالنا وهذا ما نتعلّ… والبشر فقط، كما يقال أحياناً، يف لغة بائسة
ذلـك بـأهنم   … مـاً بيتاً وال كْر ميلكوناليومي واملتواصل مع أولئك الذين ال 

  …يعّمرون بيوتاً، كي يسكنها آخرون، ويعملون، كي يأكل الثمار آخرون
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  .ان أعمق باهللا وباملسيح يسوعإمي) 9
د يف امليدان االجتماعي والسياسي، يتيح الفرصة التجّس على صعيد ثالث، فإنّ

. ر مـلء احليـاة  فنحن نؤمن بيسوع الذي أتى ليوفّ. لتعميق اإلميان باهللا وباملسيح
وإن هذه . يهب احلياة للناس، ويريد للناس أن حييوا حياة حقيقية ونؤمن بإله حّي

احلقائق اجلوهرية يف اإلميان، تصبح حقيقية يف الواقع، عندما تواكـب الكنيسـة   
  .شعبها يف حياته ومماته

: وهنا ُتعطَى الكنيسة، كما ُيعطى كل إنسان، أعمق خياراهتا على صعيد اإلميان
وحنن نؤمن أنه يف مثل هذه احلـال،  .  خدمة املوتأن تكون يف خدمة احلياة أو يف

فإما أننا ندعم السلفادوريني، كي حييـوا، وإمـا أننـا    . ليس مثة أي حياد ممكن
إمـا أننـا   : وهنا نلتقي الوساطة التارخيية ألعمق ما يف إمياننا. متواطئون يف موهتم

  .نؤمن بإله حياة، وإما أننا نتبع أصنام موت
على حنو طبيعي خلدمة حياة زاخرة، ال تستنفد ذاهتا يف  باسم يسوع، حنن نعمل

وحنن . إشباع حاجات مادية بدائية، وال ُتحّد حبدود امليدان االجتماعي والسياسي
هذا  نّأق إال يف ملكوت اآلب النهائي، وملء احلياة ال يتحقّ املعرفة أنّ نعرف حّق
ا امللكوت، وقّدمنا لـآلب  ق يف التاريخ، إذا ما خدمنا خدمة الئقة هذامللء يتحقّ

ولكننا نرى أيضاً يف وضوح أننا، إن نسـينا وجتاهلنـا   . السماوي ذواتنا بالكلية
املراحل األولية للحياة، القائمة على توفري الطعام والسكن والعمل، نكون أسرى 

  .خطر أشكال الكفرأوْهمٍ خالص، وسخرية، بل أسرى 
ن اهللا أ، و)1/1يوحنا " (مة احلياةكل"حنن نؤمن مع الرسول يوحنا أن يسوع هو 

وحيث يبدأ الفقري حييا ويتحّرر، وحيث يستطيع البشر . يتجلى حيث تقوم احلياة
  .أن جيلسوا معاً حول طاولة مشتركة، ههنا يكون إله احلياة

ن الكنيسة، إذ تنخرط يف اجملتمع والسياسة، وتنشـط يف ميـداهنما،   أمن هنا، 
للفقراء، هي ال حتيد عن رسالتها، وهي ال تقـوم  حبيث يتحوالن إىل مصدر حياة 
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بعمل نافل أو بديل، ولكنها تقّدم الدليل على إمياهنا باهللا، وتصبح أداة للـروح،  
  .د احلياة وخالقهاسّي

. ر ما هو كامن يف أعماق اإلميان املسـيحي إن هذا اإلميان بإله احلياة هذا، يفّس
يه أن يبذل بعض حياته، بل أن يبذهلا ب علفمن شاء أن يهب احلياة للفقراء، يتوّج

ذلك بأن أعظم برهان على اإلميان بإله احلياة، إمنا هو شهادة مـن يكـون   . كلها
عـن   أعظم من أن يبذل اإلنسان نفسه فـداءً  ما من حّب. "اً لبذل حياتهمستعّد
  ).15/13يوحنا " (ائهأحّب

 السـلفادوريني  فالكثريون مـن . وهذا هو ما نراه كل يوم يف بلدنا السلفادور
فهم بذلك يقتفون خطـى  . ون لبذل حياهتم، كي حييا الفقراءواملسيحيني، مستعّد

إهنم، يف قلب هذا العامل، صادقون علـى مثـال   . يسوع، ويظهرون لنا إمياهنم به
ضون مثله للتهديدات واالهتامات، فيبذلون حياهتم، كما بذهلا هو، يسوع، ويتعّر

  .بكلمة احلياة فيقّدمون الدليل على إمياهنم
إنه تاريخ يسوع الذي حناول أن نتواصل معه . تارخينا إذن إمنا هو تاريخ قدمي إنّ

وحنن، بوصفنا كنيسة، لسنا خرباء يف الشؤون السياسية، وال نريد أن . يف اتضاع
  .نرتلق يف مناوراهتا، مستخدمني ما لديها من آليات
ذا العامل الذي يتقّرر فيـه حيـاة   ولكن االخنراط يف عامل اجملتمع والسياسة، يف ه
، كي يتسىن لنا أن حنافظ، ال بالقول وموت اجلماهري، أمر ال مفر منه، بل هو ملّح

  .وحسب، بل يف احلقيقة، على اإلميان بإله احلياة، على مثال يسوع

  .هو بوصلة إمياننا يف قلب السياسة اءخيارنا لصاحل الفقر) 10
عد السياسي لإلميان، أو بعبارة أخـرى، مل  نكتشف الُبيف حياة الكنيسة لدينا، مل 

نكتشف العالقة بني اإلميان والسياسة، من خالل خواطر نظرية صرف، مّهـدت  
. وهذه اخلواطر هي بالطبع هامة، ولكنها ليست حامسـة . للحياة يف هذه الكنيسة

  …وهي لن تصبح حامسة إال إذا تغذّت حقاً حبياة الكنيسة الواقعية
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عد السياسي لإلميان ال ُيكتَشف على حنو سليم، إال يف ممارسة عمليـة  ولكن الُب
ففي هذه املمارسة، نكتشف ما بينهما مـن عالقـات   . تقوم على خدمة الفقراء

فاإلميان هو الذي، يف املرحلـة األوىل، يـدفع العـالَم االجتمـاعي     . وخالفات
ارات التحرير، الـيت  والسياسي، يف اجتاه التجسد يف دنيا الفقراء، ويف إحياء مس

ـ   وإن هذا التجّس. هي أيضاً اجتماعية وسياسية دان د وهـذه املمارسـة، ليجّس
  .بدورمها عوامل اإلميان األساسية

حنن نؤمن أن تلك هي الوسيلة الوحيدة اليت تتيح لنا حقاً أن حنافظ على هويـة  
 وهذا يعين لنا أن ننخـرط يف سـريورة الشـعب احلقيقيـة،    . الكنيسة وتفّوقها

االجتماعية والسياسية، وأن نقّيم هذا االخنراط وفقاً للشعب الفقري، وأن نـدعم  
وحنن نؤمن . فضي حقاً إىل العدالة والسالم للجماهريمجيع حركات التحرر، اليت ُت
ق الكنيسة وهويتها، ألننا هبذه الطريقة حنـافظ علـى   أننا بذلك حنافظ على تفّو

  .اإلميان باهللا
جمد اهللا هو اإلنسـان  : "ئل يقولون مع القديس ايريناوسكان املسيحيون األوا

فنحن نؤمن أننا، انطالقـاً  ". جمد اهللا هو الفقري احلي: "وقد يسعنا أن نقول". احلي
ونؤمن أيضـاً، أننـا، إذ   . ءمن تفوق اإلجنيل، نستطيع أن نقّيم حقيقة حياة الفقرا

ف ما هي حقيقة اإلجنيل نضع أنفسنا يف صف الفقري، وحناول أن هنبه احلياة، سنعر
  !األزلية
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 "أوسكار رومريو"من يوميات املطران 

  6/2/1980 -  24/1/1980ما بني 
  
  

  24/1/1980اخلميس 
، هاتفيــاً، مــن بلجيكــا، )Jan DEPLANK" (يــان ديبالنــك"اتصــل بــي األب 

ــد        ــثرية ق ــبني يل أن اســتعدادات ك ــد، إذ ت ــد أقــنعين بالســفر إىل هــذا البل وق
الستقبايل، وأنه يرى من الضروري، حتى لو اضـطررنا لتقلـيص   أجريت فيه 

، يف مدينـة  "دكتـوراه شـرف  "الربنامج، أن أكون حاضـراً يف حفـل منحـي لقـب     
  ).Louvain" (لوفان"

  25/1/1980اجلمعة 
عقدت اجتماعاً مع نوّابي العامّني واملستشـارين حـول غيـابي، طـوال فـرتة      

يـرى أنـه ال جيـوز يل    ) Urioste" (يوسـته اور"كان املنسنيور . سفري إىل بلجيكا
ولكـن، بعـد إعمـال الـتفكري، فأنـا،      . أن أتغيب، نظراً خلطورة األوضاع القائمـة 

، سأؤدّي خدمـة للكنيسـة، ثـم إن    "يان ديبالنك"كما قال يل من بلجيكا األب 
وضعي الشخصي سـيلقى دعمـاً بفضـل التكـريم الـذي ستخصـين بـه جامعـة         

وسـأتدبّر أمـوري كـي يتسـنى يل أن     . إذن من السـفر  فال بد يل. هناك" لوفان"
أسافر يوم اإلثنني القادم، حبيث أكون هناك يوم السبت، بعـد مـروري برومـا،    

ثم يوم اإلثنني فالثالثاء مـن األسـبوع   . حيث يرتتّب عليّ دراسة بعض األمور
  .القادم، ميكنين البدء برحلة العودة

  28/1/1980اإلثنني 
مــن " دكتــوراه شــرف"إىل بلجيكــا، حيــث ســأُمنَح لقــب  اليــوم، بــدأت رحلــيت  

كانت رحلتنا ستمرّ بعاصمة غواتيماال، وميـامي ومدريـد فرومـا،    . جامعة لوفان
يف حلظة املغادرة، اتصـلت  . حيث سأمضي يومني يف عمل، ثم لوفان يف بلجيكا

 ، رئيسة مشـفى العنايـة اإلهليـة، لتـذكرني بأننـا يف     )Luz" (لوز"بي األم الراهبة 
، وأنه يسعين أن أسافر مطمـئن القلـب،   "الرب راعيّ"هذا الصباح، تلونا املزمور 
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وأن اجلميع سيصلون إىل الرب كي يرعى القطيـع الـذي توجـب علـيّ مغادرتـه      
ولكن ذلك أيضاً ينطوي علـى مسـؤولية أخـرى تتعلـق بالكنيسـة،      . على مضض

ــه أيضــاً دعــ      م للنــهج ألن هــذا التكــريم لــيس تكرميــاً لشخصــي وحســب، ولكن
الرعوي الذي ننتهجه يف كنيستنا، وجلميع العاملني ضمن هذا التوجـه الـذي   

  .ابتكرته الكنيسة منذ اجملمع الفاتيكاني الثاني

حـوايل السـاعة التاسـعة، أقلعنـا،     . بلغنا مدريد يف الساعة السابعة صباحاً
 إن. شــعوري حيــال رومــا هــو هــو ال يــتغري. بعــد اســرتاحة يف املطــار، إىل رومــا

رومــا تعــين يل العــودة إىل املهــد، إىل البيــت، إىل النبــع، إىل القلــب، إىل دمــاغ 
ســألت الــرب أن يُبقــي لــديّ هــذا اإلميــان، وهــذا االنتمــاء إىل رومــا، . كنيســتنا

خـوان  "كـان األب  . اليت اختارها املسـيح كـي تكـون مقـر الراعـي الكـوني، البابـا       
ــا، وقــد اقتاد ) Juan BOSCO" (بوســكو ــا إىل يف انتظارن ". الفنــدق الرومــاني "ن

فقمــت مبــا . كانــت زيارتنــا األوىل بعــد اإلفطــار إىل كنيســة القــديس بطــرس  
السجود أمام القربان املقـدس، زيـارة قـرب القـديس بيـوس      : اعتدت أن أقوم به

وقــد اســتبد بــي شــعور خــاص، إذ كنــت أصــلي . العاشــر، وقبــور ســائر البــابوات
رت عندها بعض األحاديث اليت كانـت  وتذك. أمام ضريح البابا بولس السادس

  .يل معه، وبعض الزيارات اليت حظيت وتشرفت فيها مبقابلة خاصة معه

، ولكنـه كـان مشـغوالً جـداً     )Pironio" (بريونيـو "ثم، قمنا بزيـارة الكردينـال   
  .باجتماع أساقفة هولندا، فحدّد يل موعداً يتسنى يل فيه لقاؤه على انفراد

  30/1/1980األربعاء 
كانـت بـداياهتا نـداء    . هذا اليوم يف روما، كان غنياً بنعم اهلل وأفراح محيمة

ــاً يف الســاعة الســابعة صــباحاً   ــان ديبالنــك "هــو األب . هاتفي ــاديين مــن  "ي ، ين
بلجيكا، لريجوني إطالة إقاميت يف بلجيكا حتـى اإلثـنني القـادم، كـي يتسـنى      

ــارت     ــه أن يقــودني إىل فرنســا، حيــث ينتظــر الكــثريون زي . ي واحلــديث معــي ل
فأجبتــه أن ذلــك مــن دواعــي ســروري، ولكــن عليــه أن يســاعدني كــي يتحــدّد    

، مــررت "بريونيــو"ثــم، يف طريقــي إىل لقــاء الكردينــال  . ســفري يــوم الثالثــاء 
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بأمانــة ســر الفاتيكــان، حيــث أعــددت نفســي لالشــرتاك يف اللقــاء العــام مــع     
، املســؤول عــن  )Erriquenz" (املنســنيور أرّيكينــز "كمــا أنــي قمــت بزيــارة   . البابــا

. شؤون أمريكا الوسـطى يف أمانـة سـر الفاتيكـان، وأبـديت لـه رغـبيت يف لقائـه        
فبيّن يل أنه من األفضل يل أن ألتقي مسؤول أمانة سر الفاتيكـان شخصـياً،   

ثـم التقيـت   . ، وأنه سيهيّئ يل هذا اللقـاء )Casaroli" (كازارويل"وهو الكردينال 
وقـد  . ، لفـرتة وجيـزة جـداً، ولكـن مشـجعة جـداً      )Pironio" (بريونيو"الكردينال 

ــاً جـــداً يف لقـــائي كـــي خيربنـــي أن زيـــارة الكردينـــال    قـــال يل أنـــه كـــان راغبـ
ــايدر" ــا   ) Lorscheider" (لورشـ ــداً، وأن البابـ ــة جـ ــلفادور، كانـــت إجيابيـ إىل السـ

  .بالذات تلقى تقريراً بشأني مشجعاً جداً

ــان الكردينــال   ــال قــد قــال لل " لورشــايدر"وك إن احلــق يف " بريونيــو"كردين
الســلفادور إىل جــانيب، وإن الظــروف صــعبة جــداً، وإنــين كنــت أدرك بوضــوح    

أعتقــد أن هــذه  . الظــروف القائمــة، ودور الكنيســة، وإن دعمــي أمــر ضــروري     
ولقـد  . النظرة تلخص ما كان الكردينال قد عاد به من رحلته إىل السـلفادور 

كما أني شجعته أيضـاً، ألنـه قـال يل إنـه      ،"بريونيو"أجزلت الشكر للكردينال 
هو أيضاً يتأمل كثرياً، وحتديـداً بسـبب اجلهـود الـيت يبـذهلا يف سـبيل شـعوب        

وقد ذكّرني جبملة من اإلجنيـل،  . أمريكا الالتينية، وأنه يتفهمين تفهماً كامالً
ال ختشوا مَن يقتلون اجلسد، وال يستطيعون شيئاً : "جيد هلا تطبيقاً خاصاً

وهي تعـين لـه أنـه إن كـان الـذين يقتلـون اجلسـد، مـرعبني، فـإن          ". لروحضد ا
الــذين يصــوّبون ضــدّ الــروح، النميمــة والتشــهري، وتــدمري اإلنســان، يفوقــوهنم 

ودعاني للتسـلح  . وهو يرى أن هذا هو بالذات استشهادي داخل الكنيسة. رعباً
يل، مكـنين   باختصار، كـان هـذا اللقـاء دعمـاً قويـاً جـداً      . مبزيد من الشجاعة

  .من املضي مبزيد من الفرح، إىل اللقاء العام مع البابا
يف الساعة العاشرة صباحاً، دخلنا هلذا اللقاء العام، مع مجـوع حاشـدة مـن    
أناس دخلوا قاعة البابا بولس السادس، البالغة االتساع، واليت كانت تعج بأناس 

  .رة، دخل الباباويف متام الساعة احلادية عش. ينشدون ويصفقون ويصلون
ــام، املوافـــق     ــاء العـ ــذا اللقـ ــا يف هـ ــان خطـــاب البابـ ــداداً 30/1/1980كـ ، امتـ
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لتأمالته اليت كان جيريها يف هذه الفرتة، حول سفر التكوين، خـالل لقاءاتـه   
وقــد قــال يل أحــدهم إن للبابــا تــأثرياً عميقــاً إبــان لقاءاتــه اخلاصــة  . العامــة

ولكــن هنــاك مســافة تُلحــظ، بــل وحتياتــه الشخصــية حلظــة دخولــه القاعــة، 
هـذا أمـر   . شيء من عدم التناغم، بينه وبني مجهـوره، خـالل إلقائـه اخلطـاب    

مؤسف، ألن الناس يف تلك اللحظة متيقظون جداً، وما من فكرة، أية كانـت،  
ويف ختـام اللقـاء، طلـب البابـا     . إال وترتك فيهم تأثرياً إجيابياً، إذا ما أدركوها

وقــد نعمــتُ حلســن . وا الشــعب، جنبــاً إىل جنــب، معــهمــن األســاقفة أن يبــارك
حظي بالوقوف إىل ميـني البابـا مباشـرة، وفيمـا كـان األسـاقفة حييونـه، قـال         

وقـــد اضـــطررت . يل إنـــه يريـــد التحـــدث إيل علـــى انفـــراد، يف ختـــام اللقـــاء 
لالنتظار طويالً، ثم بعد أن ودّع اجلميع، استقبلين مبنتهى اللطف يف غرفـة  

  :وقال يل. رت أيضاً مقابالت أخرى شخصيةصغرية، حيث ج

إنه يتفهم متاماً مصاعب الوضع السياسي يف وطين، وإن دور الكنيسة يـثري  « 
اهتمامه وقلقه، وإنه يتوجب علينا أن نأخذ بعني االعتبار، ليس فقط الدفاع عـن  

حتجاج ة االعدالة االجتماعية واحملبة حيال الفقراء، ولكن أيضاً النتائج احملتملة هلّب
  ». شعبية يسارية، ميكنها أن تسّبب أيضاً أذى للكنيسة

  :فقلت له

صاحب القداسة، إن هذا التوازن عينه هو الذي أحاول حتقيقه، ألنـين مـن   « 
جهة، أدافع عن العدالة االجتماعية، وحقوق اإلنسان، وحمبة الفقراء، ومن جهـة  

فإنه ال جيوز . تمامي وقلقيأخرى فإن دور الكنيسة هو الذي يثري دائماً وكثرياً اه
لنا، ألننا ندافع عن حقوق اإلنسان، أن ننجّر مع ايديوجليات تدّمر املشاعر والقيم 

  ». اإلنسانية
وأضفت أني أؤيد متاماً خطبـه، وأن هـذه اخلطـب متـدني بـالقوة، كمـا هـي        

وذكّرتـه باخلطـب الـيت ألقاهـا يف     . متدني باحلجج اليت تدعم عملي ومـواعظي 
، حيـث أجـد نظـرييت، تلـك     )Oaxaca" (اوكسـاكا "وال سيما خطبتـه يف  املكسيك، 
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وشعرت بأن البابـا كـان موافقـاً بالكليـة علـى كـل       . اليت أعلنها، وأحاول تطبيقها
ويف اخلتام، قبلين حبرارة كبرية، وقال يل إنـه يصـلي كـل يـوم     . ما كنت أقول له

كانـت  .  املتواضـعة وهنا شعرت بتأييد اهلل وقوتـه يف خـدميت  . من أجل السلفادور
الساعة قد قاربت الثالثة بعد الظهر، فمضيت إىل بيت الرئاسة العامـة لآلبـاء   

فسـرّ مبـا   . مهمّاً جداً) Arrupe" (اروبيه"كان احلديث مع األب العام . اليسوعيني
وقداسة البابا، وجدّد يل تضامنه " بريونيو"رويت له من حديثي مع الكردينال 

ثـم حـدثين بصـراحة تامـة عـن قلقـه بشـأن اجلمعيـة         . ودعم اآلبـاء اليسـوعيني  
  .اليسوعية، دون أن خيفي فرحه للخري العميم الذي يقدم فيها

حصلت وأنا يف بيـت اليسـوعيني الرئيسـي، علـى اتصـال هـاتفي مـع إذاعـة         
ــاً املقــابالت الــيت   . يف الســلفادور) ISAX" (إيــزاكس" ــابع إذاعي واســتطعت أن أت

، "منســنيور أوريوســته"وقــد أجريتــها يومهــا مــع   كنــت أجريهــا يــوم األربعــاء، 
ــد، ألن األمــر يتعلــق       الــذي أطلعــين علــى أخبــار البلــد، وكانــت مؤملــة بالتأكي

مـن نـاحييت، أحطتـه    . مبجازر وجـرائم، ولكـن أيضـاً بالنشـاط داخـل الكنيسـة      
علمــاً بــرحليت، ومبقــابالتي يف هــذا الصــباح، وباملقــابالت املتوقعــة مــن أجــل     

  .لفادورخدمة كنيسة الس

موعـــدَي الغـــد مـــع كـــل مـــن  " الفنـــدق الرومـــاني"علمـــت فـــور عـــودتي إىل  
، عميـد  )Baggio" (بـاجيو "، أمني سر الفاتيكان، والكردينـال  "كازارويل"الكردينال 

سنحاول احلصـول أيضـاً علـى لقـاء يف هيئـة تنشـئة اإلميـان،        . مجعية األساقفة
  .بتنشئة الكهنة يف السلفادوركي أواصل البحث فيها بشأن القضايا املتعلقة 

  31/1/1980اخلميس 
فقـد اسـتقبلت   . إنه يوم ثانٍ مشـحون مبـا يطمـئن قلـيب، وبنجاحـات رعويـة      

أوالً سفري جنوب أفريقيا لـدى الفاتيكـان، وقـد قـدم ليشـكر يل مـا أبـديت مـن         
، ســـفري جنـــوب أفريقيـــا يف الســـلفادور، والـــذي  "دان"اهتمـــام خبطـــف الســـيد 
ــه وســاطيت   ــى معلومــات إضــافية     . اســتخدمت في ــان يرغــب يف احلصــول عل وك

  ".دان"قدمتها له، فغمرته باالرتياح، وقد قال يل إنه صديق كبري للسفري 
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، وكلتامها من السلفادور، ومهـا  "بيت عنيا"قدمت لزيارتي أيضاً راهبتان من 
بعــد ذلــك، قصــدت أمانــة ســر     . تعمــالن هنــا، وقــد عرضــت عليهمــا خــدماتي     

وقد رحب بي حبـرارة،  ". كازارويل"د يل موعد مع الكردينال الفاتيكان، حيث حدّ
وقد كشف يل أن سفري الواليات املتحدة . وسألين عن أوضاع البلد ودور الكنيسة

كان قد زاره وأعرب له عن خماوفه من أن أدعم خطاً شعبياً وثورياً، يف حني أن 
ــة احلـــزب الـــدميقراطي املســـيحي   ــدة تـــدعم حكومـ وضـــحت فأ. الواليـــات املتحـ

للكردينال أن األمر ال يتعلق خبيار سياسي، ولكن بالبحث ببساطة عن العدالة 
فقال إنه ال يركز على هذا اجلانـب، ألن زيـارة السـفري مل    . يف حل قضايا شعيب

تكن لتتسم بأية صفة رمسية، وإنه يتوجب على الكنيسة يف مجيع األحوال، أال 
مـــل وفـــق إمياهنـــا وضـــمريها تســـعى السرتضـــاء الســـلطات الزمنيـــة، بـــل أن تع

وأبدى الكردينال اهتمامه أيضاً بشأن آخر، وهو أن الدفاع عن حقوق . اإلجنيلي
اإلنسان ومطالب الشعب، ال ميكنه أن يرهن الكنيسة والشعور املسـيحي لصـاحل   

فأجبتـه، كمـا فعلـت بـاألمس مـع البابـا، إنـين أقيـد نفسـي يف آن          . االيديوجليات
لة االجتماعية، وبالدفاع عن حقـوق اإلنسـان، وبتحـذير    واحد بالدعوة إىل العدا

ــة     ــديوجليات األجنبيـ ــقوط يف االيـ ــر السـ ــن خطـ ــة، مـ ــعبية املطالبـ ــوى الشـ . القـ
ــاداة الشــيوعية، دون خطــر         ــه ال يســعنا التحــدث عــن مع ــه أيضــاً أن وشــرحت ل

ــذي   ــاء، الـ ــال مظـــامل األغنيـ ــؤ حيـ ــادة   ناالنـــزالق يف التواطـ ــدثون عـــن معـ يتحـ
والحظـت  . ا، ال عن املبادئ املسيحية، بل عن مصاحلهم املاديةالشيوعية ليدافعو

وأكـد يل أنـه يصـلي هـو أيضـاً كـثرياً مـن        . أن الكردينال كان راضياً عـن حـديثنا  
وال بـد يل مـن تسـجيل مـدى تأييـد الكردينـال لوجهـة نظـري،         . أجل السـلفادور 

حكومتنـا  اليت متلي علينا حماولة إنقاذ ما ميكن إنقـاذه ممـا هـو سـليم، داخـل      
. احلالية، كي نضمه إىل ما ميكنه أن يكون سـليماً يف جهـود الشـعب ومسـتنداته    

وقد رسـخين ذلـك يف تصـميمي    . وقال يل إنه يرى هنا املخرج احلقيقي ألزمتنا
على الدفاع عما هو سليم يف حكومتنا، وعلى تشجيعها على الـدخول يف حـوار   

ذه القواعد من خطر فقـدان  مع القواعد الشعبية، دون أن أختلى عن حتذير ه
  .مشاعرها املسيحية لقاء مكاسب مادية صرف
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ــة تنشــئة اإلميــان، حتــدّ   ــة يف     تثيف هيئ عــن شــؤون مدرســة تنشــئة الكهن
التقيت فيها نائب أمـني السـر، وكـان ذلـك لصـاحلنا، ألنـه منفـتح        . السلفادور

. اعلى التطورات اليت كـثرياً مـا تصـدم أصـحاب النزعـة التقليديـة يف كنيسـتن       
وقد شرح يل، يف فيض من البوح الشديد، مـدى خشـيته مـن غيـاب االنفتـاح      

وقد سرّ مبصادفته األفكار عينها لدي، واسرتسلنا معاً يف دراسة . يف الكنيسة
بذل كل ما بوسعه، ليحصّـل كـل مـا ميكنـه     بوقد وعدني ". اإلكلرييكية"قضية 

تسـلح بالشـجاعة   وشجعين على ال. حتصيله، على أن حييطين علماً فيما بعد
كثرياً، وعلى عدم التغاضي عن أن الذين يتّبعون خطاً أميناً حقـاً لتوجيهـات   
ــاني، معرضــون لعــذاب شــديد، نتيجــة الشــكوك الــيت       اجملمــع الفاتيكــاني الث

وأضاف أن االلتزام الواعي خبدمة اهلل والكنيسة، ومـا يـنجم عنـه    . تلصق هبم
  .من رضى روحي، يفوقان مجيع االضطهادات

غائباً، " باجيو"كان الكردينال . د ذلك، مضيت إىل مقر جممع األساقفةبع
ــاً  )Moreira" (منســنيور مــوريرا "فاســتقبلين  ــاً عظيم ــدى تفهم ــه . ، فأب وائتمنت

، وفيهــا ملخــص عــن "لورشــايدر"علــى الرســالة الــيت كنــت كتبتــها للكردينــال  
شــديد أن احلــوارات الــيت دارت بيننــا يف عاصــمة الســلفادور، ورجوتــه بإحلــاح 

جيد حالً لألسقف املساعد، آخذاً بعني االعتبـار اقرتاحـي بضـرورة بـث حيـاة      
فتية يف هيئة أساقفة السلفادور، باختيار أساقفة منفـتحني علـى التوجيهـات    

وقـــد أصـــغى باهتمـــام شـــديد إىل شـــرحي جلميـــع هـــذه . اجلديـــدة للكنيســـة
، وعــدني القضــايا، وتركــت بــني يديــه وثــائق مــن هيئــة أســاقفة الســلفادور        

، على أن يبـذل كـل مـا بوسـعه     "باجيو"بدراستها قبل أن حيدّث عنها املطران 
  .هبذا الشأن

كانت الساعة الرابعة بعد الظهر، عندما وصـلنا إىل بروكسـيل، حيـث كـان     
ــبالك "األب  ــان ديــ ــيني،   " يــ ــلفادوريني والبلجيكــ ــدقاء الســ ــن األصــ ــدد مــ وعــ

أن أمسيتنا " يان"علمت من األب  .فرحّبوا بنا ترحيباً لطيفاً جداً ،ينتظروننا
، فانطلقنــا علــى )BRUGES" (بــروج"باجتمــاع لنــا يف مدينــة   -اليــوم حافلــة 

ويف الواقـع  . الفور، مكتفني لعشائنا بسندويشـة صـغرية تناولناهـا يف الطريـق    
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بعد ساعة ونيـف، بلغنـا هـذه املدينـة املـثرية، الـيت مل يتسـنّ يل اكتشـافها إال         
عة الكنيسة حشداً كبرياً من املؤمنني، وكلهم أعضاء يف ما ووجدنا يف قا. ليالً

ــان قــد شــكلها       ــا مجاعــات القواعــد الكنســية، الــيت ك ــيري"يســمى هن ، "األب ب
. ، الــذي كــان يــرتأس االجتمــاع )Desmet" (دمييــه"بطلــب رمســي مــن املطــران  

ــان األب  ــو"وكــ ــور  ) Rogelio" (روجيلــ ــدمين للجمهــ ــد قــ ــة، وقــ ــدير اجللســ . يــ
فحييـت اجلمهـور وأعربـت لـه عـن      . فيق حار مـا كـان ليتوقـف   فاستقبلت بتص

مشــاركيت مشــاعرهم، وعــن فرحــي بوجــودي بينــهم كمــا لــو كنــت يف وطــين،      
، وخصصته بشـكري الشخصـي لتعاونـه مـع كنيسـتنا،      "دمييه"وحييت املطران 

موا لنـا دعمهـم الشخصـي، بـدءاً مـن      كما شكرت مجيع البلجيكيني الذين قدّ
  .سائر أشكال الدعم لكنائسنا الدعم االقتصادي إىل

. وقيلت مـن ثـم كلمـات أخـرى، فيهـا ترحيـب وتضـامن، ثـم أعطيـتُ الكـالم          
ما يسـع  ": اإلميان والسياسة: "فاخرتت أوالً موضوعاً ملنحي دكتوراه شرف هو

اإلميــان أن يقــدم للوقــائع السياســية، وكــذلك موضــوع رســاليت الرعويــة، أي     
بوصـفها كنيسـة، ال سـيما يف زمـان األزمـات      اخلدمات الـيت تقـدمها الكنيسـة    

ــى مــن جــراء        … هــذا ــا يســع اإلميــان أن يتلقّ ــة م ــم اخــرتت للنقطــة الثاني ث
خدمتـــه للعـــامل، وأعـــين بـــذلك نضـــجاً إلمياننـــا بـــاهلل، وإحساســـاً عميقـــاً        

إنه التفاعل الـذي  . باخلطيئة، ومعرفة أعمق ليسوع املسيح، ولتجسده وفدائه
ط الضــوء علــى السياســة،  إذ تســلّ ،ه الكنيســةيقــوم بــني اخلــري الــذي تنجــز   

. ره السياسـة، إذ تعمّـق إميـان املسـيحيني يف واقعهـم الـذاتي      واخلري الـذي تـوفّ  
ثم ودّعتـهم طـويالً، وتلقيـت اهلـدايا مـن أهـايل الكهنـة، وال سـيما مـن والـدة           

، حيــث "دمييــه"ومضــيت إىل مقــر األســقف بــدعوة مــن املطــران   ،"بــيري"األب 
وقـد فرحـت   . عن الكهنة البلجيكيني املتواجدين يف السـلفادور  حتدثنا طويالً

وســألين املطــران . إذ تســنى يل أن أقــدّم لــه أخبــاراً ســارة عــن كهنتــه وراهباتــه 
مه لنا أيضاً، وهو يؤكـد يل أنـه ال جيـد أيـة صـعوبة      ما عساه أن يقدّ" دمييه"

كــان يف مســاعدتنا، وأن اهلل ســيوفر لــه الــدعم علــى هــذا الصــعيد، حتــى لــو    
ولقـد أدهشـين   . األمر يعين ذهاب املزيد من الكهنة البلجيكيني إىل السلفادور
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لدى أسقف حيب حقاً الكنيسة كلها، بعيداً عن مصـاحل   ،هذا احلس بالعطاء
ــيالً    . كنيســته اخلاصــة  ــة عشــرة ل فعــدنا إىل . وكانــت الســاعة قــد بلغــت الثاني

، حيث نلنا قسطاً قليالً مـن الراحـة يف بيـت التنشـئة ألمريكـا      "لوفان"مدينة 
 ليُعِـدّوا مسـاعدين رعـويني مـن     ،الالتينية، الذي يقوم بإدارته كهنة بلجيكيون

  .أوروبا، وال سيما من بلجيكا، من أجل اخلدمة يف كنائس أمريكا الالتينية
فيهــا أهنيــت مــع الفجــر يــومي الطويــل الــذي حاولــت . كانــت غــرفيت أنيقــة
  .سرده يف يومياتي هذه

  1/2/1980اجلمعة 
" ديبالنـك "بعد أقل مـن أربـع سـاعات ونصـف مـن النـوم، اسـتدعاني األب        

اســتجابة  ،م لتنــاول الفطــور، قبــل االنطــالقإلقامــة القــداس اإلهلــي معــه، ثــ
ــها زيارتنــا لــدار احلكومــة يف     . اللتزامــات برناجمنــا املختلفــة   كــان يف طليعت

. كـان يف غايـة املـودة واليقظـة    . بروكسيل، حيث استقبلنا رئيس جملس الوزراء
وســألنا عــن وضــع الســلفادور، وعــن دور الدميقراطيــة املســيحية فيــه، وهــو        

فشـرحت لـه بصـراحة كليـة أوضـاع احلالـة السياسـية        . زبينتمي إىل هذا احل
ــه    . والكنســية يف وطــين الغــايل  ثــم مضــينا إىل املــؤمتر الصــحفي الــذي أعدّت

، وكان يف انتظارنـا مـا ينـوف علـى مخسـة وعشـرين صـحفياً،        "لوفان"جامعة 
. ودار بيننـا حـوار اسـتطال سـاعتني    . من الصـحافة املكتوبـة واملرئيـة واإلذاعيـة    

حــت أســئلة يف غايــة الــذكاء، حــول الوضــع يف رِوع مــثرياً جــداً، وطُكــان املوضــ
ــة    ــا الالتيني ــد، ووضــع الكنيســة يف أمريك طرحــوا القضــايا الــيت ترتســم    . البل
وحاولت أن أبقى علـى املسـتوى   . أمامهم داخل الكنيسة وعلى صعيد السياسة

 Jésus" (يسوع دلغادو"وقد ساعدني كثرياً األب . عوي، ولكين أجبت اجلميعرال

DELGADO (  ال "يــان ديبالنــك"مبداخالتــه اهلامــة جــداً، وكــذلك فعــل األب ،
وبعـد االجتمـاع،   . سيما يف نطاق الرتمجة إىل اللغتني، الفلمنكيـة والفرنسـية  

ثـم  . تلـك كانـت اسـرتاحة وجيـزة    ". لوفـان "تناولنا الغداء يف مطعم ظريف يف 
. ميقراطي املســيحيبعــد الظهــر، عــدنا إىل بروكســيل، لنــزور مقــر احلــزب الــد

ــر لنــا عــن قلقــه البــالغ بشــأن وضــعنا،      اســتقبلنا زعيمــه أحــر اســتقبال، وعبّ
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والدعم الذي يستطيع أن يقدّمه لنا مـن بلجيكـا، يف مـا خيـص وضـع بلـدنا       
ــامل    . السياســي ــز العمــال الع ــة ملرك ــا الثاني ــة   يوكانــت زيارتن ، وهــو ســلطة عاملي
ــات ــاحلرارة اإلنســا   . للنقاب ــه بعمــق ب نية، خــالل اجتمــاع خصــص   فشــعرنا في

للبحــث اجلــدّي يف أوضــاع عمالنــا، ويف مــا ميكــن تقدميــه لنــا خــالل األزمــة  
. الرهيبة اليت جيتازهـا العـامل العمـايل، وعـامل الفالحـني والفقـراء يف وطننـا       

فكان حواراً إجيابياً جداً ومُغرقاً يف املسيحية، تقاطعت خاللـه جوانـب كـثرية    
أخـرياً، مضـينا إىل وزارة   . ع إجنيـل الـرب يسـوع   من أيديوجلية هذه املنظمة م

الشؤون اخلارجية، حيث أتيح يل أن أزور وزارة التعاون من أجل تنمية بلـدان  
فاستقبلنا نائب أمني السر، وشرح لنا بالتفصيل كيف ميكنـهم  . العامل الثالث

  .تقديم املساعدة لنا يف براجمنا
ــدما عــدنا إىل ا     ــة مســاء، عن ــان   كانــت الســاعة الثامن ــث ك ــة، حي إلكلرييكي

ثـم قادنـا إىل غرفتـه    . العميد يف انتظارنا لتناول العشاء معه يف مـودة فائقـة  
حيث شربنا خنب احملبة، وحتـدثنا بعمـق، كـإخوة كهنـة، عـن بعـض القضـايا        

ــلفادور    ــدين يف السـ ــيني املتواجـ ــة البلجيكـ ــة بالكهنـ ــديم  . املتعلقـ ــدنا بتقـ ووعـ
ألمــور يســعنا إجنازهــا، عنــدما يكــون لكــم مــن ا. مســاعدته الوديــة والكهنوتيــة

  .وهكذا أهنيت هذا اليوم الرباني من رحليت إىل أوروبا! احلوار أخوياً
  2/2/1980السبت 

إنه يـوم عيـد دخـول السـيدة العـذراء إىل اهليكـل، وقـد كـان حـافالً باملشـاعر،           
ــدة جــداً     ــاءات املفي ــد مــن احلــوارات واللق ــة يف   . وبالعدي فأقمــت الذبيحــة اإلهلي

وبعــد الفطــور، ارتــديت ". ديبالنــك"، مــع األب "مدرســة أمريكــا الالتينيــة"ة كنيســ
لباسي األسـقفي األسـود، مـن أجـل حفـل منحـي لقـب دكتـور شـرف يف جامعـة           

قــد  ،كــان مثــة رتــل مــن مجيــع األســاتذة بثيــاهبم الرمسيــة الفضفاضــة ". لوفــان"
قــس توجــه إىل كنيســة اجلامعــة، حيــث أقــيم يف أهبــة بالغــة، قــداس حبســب الط

ــرت فيهــا     . الغريغــوري مل أفهــم العظــة الــيت ألقيــت باللغــة الفلمنكيــة، ولكــن ذُكِ
كنيسـة الســلفادور بشــيء كــثري مــن االهتمــام، وقــد التقطــت أمســاء غاليــة جــداً  

، )Jesus Jimenez" (يسـوع خيمينيـز  "، و)Aguillares" (اغيالريس"على قليب، لآلباء 
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أكــدوا يل أنــه ورد فيهــا أبلــغ مــديح  ، وقــد)Rutilio Grande" (روتيليــو غرانديــه"و
كــان هنــاك أربعــة دكــاترة شــرف، ولكــن  . لنــهجي الكنســي الرعــوي يف الســلفادور 
وعـدنا إىل اجلامعـة، واسـتعدينا لـدخول     . املديح كـان موجهـاً يل بصـورة خاصـة    

ــت تغــص بالشخصــيات     ــوزراء حاضــراً،    . القاعــة الكــربى الــيت كان ــيس ال ــان رئ ك
مني ، ومعهمــا مجيــع األســاتذة، واملكــرّ"بــروج"ينــة ، أســقف مد"دمييــه"ومنســنيور 

فافتتح العميد احلفل، ثم ترك يل الكالم، . األربعة، ومجهور حاشد من الطالب
. وهــو البعــد السياســي لإلميـــان    ،إذ كــان يعــود يل أن أشــرح املوضــوع الرئيســـي    

وعندما جلسـت فـوق املنصـة، اسـتقبلين اجلمهـور بتصـفيق حـار ومتواصـل، مـا          
الفلمنكيــة، ألعــرب هلــم عــن  ةباللغــتلفظــت ببضــع كلمــات أُعــدّت . فكــان ليتوقــ

أسفي لعجزي عن التحدث إليهم يف لغتهم، ولكن أيضاً عن رغبيت يف التحـدث  
فاستقبلت حماوليت التحدث إلـيهم يف  . إليهم بلغة الفقراء الذين أتيت ألمثّلهم

نية عن البعـد  وحتدثت إليهم باللغة اإلسبا. بعاصفة من التصفيق احلار ،لغتهم
  .السياسي لإلميان، انطالقاً من الفقراء

وباختصــار قلــت مــا يســع اإلميــان أن حيقــق يف نطــاق السياســة، والعمــل    
ومــن ثــم، قلــت كيــف أن  . الــذي تقــوم بــه كنيســتنا يف نطــاق التزامهــا بالبلــد  

يف الكنيســة يكتســب مزيــداً مــن   " األســرار"اإلميــان ينمــو، وكيــف أن تعــاطي   
ار العمق، انطالقاً من هـذه الوقـائع السياسـية، شـريطة أن نـويل األوليـة خليـ       

اسـتطالت كلمـيت أربعـني دقيقـة، ولكـين الحظـت أن       . الفقراء بالدرجـة األوىل 
صــحيح أنــي كنــت أحتــدث باللغــة اإلســبانية، ولكــن األب . االنتبــاه كــان خارقــاً

. كان قد أعد باللغة الفلمنكية ترمجـة كـان بوسـع اجلميـع أن يتابعوهـا     " يان"
حقـاً  مغمـوراً  تين فشـعر . ويف ختام كلميت، هبّت عاصفة خارقة مـن التصـفيق  

، الــيت "لوفــان"باحلمــاس واالنــدفاع، ال ســيما مــن قبــل الشــبيبة اجلامعيــة يف 
ــى مواصــلة التصــفيق     ــاءات    . كانــت حتــثّ احلضــور عل ــك، وزعــت عب وبعــد ذل

سـيدة كاتبـة مـن    : وكنـا . اخلـاص بكـل مكـرم، يتلـى     املديحفيما كان  ،الدكتوراه
مهور بتحيّة حارة، عنـدما قـام   وقد خصين اجل. دساً، وأنانأفريقيا، طبيباً ومه

عريــف احلفــل، وكــان أســقفاً يف غايــة اللطــف، مل أعــد أذكــر امســه، ليتحــدث  
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ولقــد أفــرط يف . جمــدداً عــن شخصــي وحيــاتي، حــديثاً تــرجم يل باإلســبانية 
وبعـد ذلـك سـلمين العميـد، كمـا كـان قـد فعـل مـع الثالثـة املكـرمني،            . مدحي

  .عاصفة جديدة من التصفيق شارة الشهادة، وهو عباءة رمزية، فهبت
، وأعقب ذلـك لقـاء ودي   منيأخرياً، تكلم الطبيب شاكراً، باسم مجيع املكرّ

فتسنى يل أن أحيي العديد من معاريف مـن  . وحيوي جداً مع مجيع احلضور
ثم وَجلنـا غرفـة مميـزة    . كان ذلك أشبه بعيد للروح والثقافة. أمريكا الالتينية

غــداء مــع مجيــع الشخصــيات الــيت شــاركت يف  يف اجلامعــة، حيــث قــدم لنــا ال
  .بوصفها أعضاء يف اجلامعة أو مدعوين ،احلفل

وكلهم قالوا يل إن . لقد مألني ترحيب مجيع هؤالء األشخاص بالشجاعة
رســاليت كانــت مالئمــة جــداً، وإهنــا ســاعدت الكــثريين علــى إعمــال الفكــر يف    

ولقــد صــرّح يل . ناوضــع بلــدنا، ويف التوجهــات املســيحية والالهوتيــة لكنيســت  
أحد الالهوتيني، إذ كانت له حتفظات ضد الهوت التحرير، أنه تفهم العديد 

ة عليه، وأنه تبني له أن ألمريكا الالتينية الهوتـاً  من النقاط اليت كانت عصيّ
وشـهد الكـثريون   . خاصاً هبا حقاً، وذلك دون أن تنفصـل عـن الهـوت الكنيسـة    

ا يشعرون باندفاع حنو إميـان ملتـزم بشـؤون    يل، وال سيما الشبيبة، أهنم كانو
ــة    … األرض اخل ــذراء القديسـ ــكراً هلل وللعـ ــي شـ ــك ميألنـ ــان ذلـ ــاس  ،وكـ للحمـ

  .وللدعم املعنوي الذي غمرني خالل هذا احلدث
كانت الساعة قد جتاوزت اخلامسـة بعـد الظهـر، عنـدما التقيـت يف غرفـة       

ني خمـاوفهم بشـأن   بعـض السـلفادوريني الـذين أرادوا أن يشـاركو     ،"يان"األب 
ثم انطلقنا إىل بروكسيل حلضور لقاء نظّمه هنـاك بعـض مـن أبنـاء     . وطننا

وهـم يبلغـون قرابـة مخسـة آالف يف بلجيكـا، كـثريون منـهم        . أمريكا الالتينيـة 
كان اجلو وديـاً جـداً، وتبادلنـا الكـثري مـن األسـئلة       . منفيون، والكثريون طالب

  .، والكنيسة، وال سيما حول السلفادورواألجوبة حول قضايا أمريكا الالتينية
  3/2/1980األحد 

مدرســة أمريكــا "يف كنيســة " يســوع"واألب " يــان"أقمــت القــداس مــع األب  
، ثم استقبلت بعض الزوار، منهم سيدة قدمت من أملانيـا خصيصـاً   "الالتينية
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ثـم  . لتحدثين عما ميكن أن يُفيد فريقاً من املتضامنني األملان مع السلفادور
وتناولنـا الغـداء   . ، ومل أعـد أذكـر امسهـا   "يان ديبالنك"لقنا إىل بلدة األب انط

بعد ذلك، قصدنا البيت العـام لراهبـات   . مع عائلة قوية الوحدة وكثرية العدد
ــا، حيـــث      ــن بلجيكـ ــدة أخـــرى إىل أقصـــى اجلنـــوب مـ ــوال، يف بلـ القـــديس نقـ

تـرك  . نااجتمعت مجيع عـائالت الكهنـة والراهبـات، الـذين يعملـون يف كنيسـت      
. استقباهلم الودي جداً يل، تأثرياً عميقاً لديّ، وكذلك احلوار الذي دار بيننـا 

ــاً مــن اإلجنيــل يتعلــق برســالة    حــدث ذلــك أوالً يف الكنيســة، حيــث قــرأت نصّ
الذين خيتـارهم اهلل للتبشـري بإجنيلـه، وارجتلـت عظـة حاولـت أن أثـري فيهـا         

ذكـرى األحبـة البعيـدين، الـذين     املشاعر اليت جتمعنا يف هـذا املكـان، وكـذلك    
اليت حققـت مثـل هـذا املـدى مـن االحتـاد والضـيافة         ،هم مثرة هذه العائالت

ثم تناولنا معاً لقمة طيبة للغاية، أتيح يل خالهلا أن أحيي مجيـع  . املسيحية
باختصـار، كـان بعـد الظهـر هـذا      . احلاضرين فرداً فرداً، وأتصور مع العـائالت 

منــها ذكريــات  حبميميــة مســيحية، ســوف أمحــل حمطــة ال تنســى، مشــحونة 
كان الليل قد هبط عندما توجهنـا حنـو   . جلميع معاونينا األحبة يف كنيستنا

كل شيء كان جديـداً بالنسـبة إيل،   . باريس، حيث ينتظرنا يف الغد يوم كثيف
. ألهنا كانت تلك هي املرة األوىل اليت سأتعرف فيها إىل هذه املدينة اجلميلـة 

  .ه الزيارة ستكون وجيزة، ولكنها حتمل يل بعض الرضاصحيح أن هذ
  4/2/1980اإلثنني 

أقمنــا يف بــاريس يف أحــد أديــرة اآلبــاء الــدومينيكيني، الــذين كــانوا قــد         
أقمنا القـداس اإلهلـي مـع اآلبـاء، وتناولنـا      . نظموا هذا اليوم على حنو كثيف

ــا بزيــ  . الفطــور معــاً، ثــم انصــرفنا إىل العمــل   ارة مكاتــب بــادئ ذي بــدء، قمن
وتبادلنـا الـرأي لفـرتة وجيـزة     ". العـامل الثالـث  "معهد التنشـئة والتضـامن مـع    

ووجهـت الشـكر هلـذه    . حول وضـع السـلفادور، وعالقـات الكنيسـة هبـذا الوضـع      
ثــم مضــيت بصــحبة . اهليئــة، بســبب مــا تبذلــه يف ســبيل شــعبنا الســلفادوري  

ــارديم"األب  ــتقن   -) Jardim" (جــ ــايل لطيــــف يــ ــاهن برتغــ ــو كــ ــتني  وهــ اللغــ
ــة األســاقفة الفرنســيني     -الفرنســية واإلســبانية   ــة العامــة هليئ ــارة األمان . لزي
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 ،فاستقبلين الكاهن أمني السر، مبنتهى اللطف، وأجريت معـه حـديثاً طـويالً   
وضــعته فيــه يف صــورة الوضــع يف بلــدنا، ويف كنيســتنا، وحدثتــه بثقــة أخويــة  

ــائم بــني أســاقفتنا، وطلبــت      ــة األســاقفة    مطلقــة عــن االنقســام الق مــن هيئ
. الفرنسيني أن يقومـوا خبطـوة أخويـة حيـال مشـاكل األسـاقفة يف السـلفادور       

ولســوف يقــدمها لــرئيس هــذه اهليئــة،   . وكــان األب يســجل مالحظاتــه خطيــاً 
ــال  ــيكاراي"الكردينــ ــيليا )Etchegaray" (ايتشــ ــقف مرســ ــ. ، أســ ــاً، وكاملَــ ه هاتفيــ

. الــذي يــتقن اإلســبانية  فأســعدني وشــرفين أن أجــري حــديثاً مــع الكردينــال  
فأبــدى أســفه الشــديد لعــدم متكنــه مــن لقــائي شخصــياً، ولكنــه عــرض علــي  

  .تعاونه التام، وأبدى فرحه العميق بوجودي يف مكاتب هيئة أساقفة فرنسا
ــال    ــة الكردينـ ــينا ملقابلـ ــم مضـ ــارتي"ثـ ــت، ال ودودة  )Marty" (مـ ــيت كانـ ، الـ

فحدثته بعمق عن . خوياً حقاًكان استقباله أ. وحسب، بل أيضاً مثرية وفاعلة
قضــايا األســاقفة يف الســلفادور، والســفارة البابويــة، وعــن عالقــاتي بالكرســي  
الرسويل، فوعـدني مبسـاعدتي يف كـل جمـال، ألنـه صـديق مقـرّب للكردينـال         

فقلت له بأنه يسعه استشارهتما، كـي يكـوّن   ". بريونيو"، والكردينال "رداورشاي"
وصـرح يل بتأييـده التـام    . رب مـن الـذي أقولـه لـه    لديه فكرة تتسم حبيادية أكـ 

ألفكــار كنيســتنا التقدميــة، وبإدراكــه العميــق للمشــكلة الــيت يشــكلها أولئــك     
وقـد أضـاف أن   . الذين ال يريدون التقدم يف منحى اجملمع الفاتيكاني الثـاني 

هذه املشكلة مطروحة علـى نطـاق الكنيسـة مجعـاء، وأنـه يالئمنـا مجيعـاً أال        
ففـــي الكنيســـة . وة املتقدمـــة الـــيت حققهـــا اجملمـــع الفاتيكـــانيجتمّـــد اخلطـــ

ــودة هبــا إىل         ــا، للع ــادرات الباب ــتحكم مبب ــة حتــاول ال ــثرية متطرف مجاعــات ك
وهذا يناقض واقع حمبة البابا الدائمة للمجمع، وللخطوات املتقدمة . الوراء

فشعرتين والكردينال علـى موجـة واحـدة، ووضـعت رجـائي      . اليت حرّض عليها
وعــوده يل بالقيــام خبطــوات لصــاحل كنيســتنا يف الســلفادور، يف مــا خيــص يف 

  .عالقاتنا مع الكرسي الرسويل

، وبعـض  "عدالـة وسـالم  "ثم مضينا نتنـاول الغـداء مـع بعـض أعضـاء هيئـة       
وقد شارك يف هذا الغداء قرابة مخسـة عشـر   . التنظيمات التضامنية مع بلدنا
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بوضعنا يف السلفادور، ومبا يسـعهم  شخصاً، كانوا كلهم يعربون عن اهتمامهم 
  .ولقد فتح هذا االجتماع آفاقاً من الرجاء لشعبنا. فعله تضامناً مع كنيستنا

بعــد ذلــك مضــينا إىل مركــز اللجنــة الكاثوليكيــة ضــد اجلــوع ومــن أجــل    
وقـد شـارك فيـه قرابـة     . التنمية، حيث عقد مؤمتر صحفي، كان مثرياً للغاية

فرمست هلم ملمحاً للوضـع  . الصحف الفرنسيةأربعني صحفياً، ميثلون أهم 
ودار حـوار مـثري   . الراهن يف بلدنا، والدور الذي حتاول الكنيسة أن تلعبه فيـه 

ــد أتيحــت يل       رِجــداً، طُ ــد وحــول الكنيســة، وق ــه أســئلة حــول البل حــت خالل
ــذي ســيكون        ــي، وشــكرهتم مســبقاً لالنتشــار ال ــه ألوضــح فكرت الفرصــة خالل

. على نطاق العامل، بفضل وسائل اتصاالهتم املدهشةبوسعهم أن حيققوه هلا 
ــان لــألب    ــادو "وقــد ك ــة جــداً، لــيس فقــط بوصــفه     " يســوع دلغ مســامهة فعال

  .ترمجاناً، بل أيضاً بفضل مداخالته الشخصية

ــة، مضــينا إىل كنيســة القــديس      ــد هــذه املقابل ــث )Merri" (مــريي"بع ، حي
أتــى مــن مرســيليا  شــارك فيهــا قســيس بروتســتانيت    ،أقمنــا صــالة مســكونية 

وكانوا هنـاك أيضـاً يف انتظـاري، ولكـن مل يـتح يل الوقـت       . خصيصاً ليلتقيين
واشرتكنا معاً يف الصالة املسكونية، وقد ألقى كـل  . للسفر هناك، فأتى بنفسه

منا عظة، ركز فيها على وجهة نظره بشـأن الرسـالة اإلجنيليـة الـيت ينطـوي      
واسـتمعنا إىل أناشـيد   . ادور وراعيهاعليها هذا التكريم اخلاص لكنيسة السلف

مجيلة جداً، وإىل قراءة مالئمـة مـن اإلجنيـل، عقّـب عليهـا القسـيس مبـديح        
خــص بــه رئــيس أســاقفة الســلفادور، وختمتــها بكلمــة يل باللغــة اإلســبانية،    

حول ما يسع اإلميان املسيحي أن  ،"لوفان"اختصرت فيها خطابي يف جامعة 
أن هذا اإلميان يغتين يف ذاته، إذ يستقبل من  يقدم يف خدمته للعامل، وكيف

وقـد شـكرني الكـثريون مـن احلاضـرين      . العامل انعكاس ما يكون قد زرعه فيه
وهــم يغــادرون، إذ كــان معظمهــم يعــرف اإلســبانية، للرســالة الــيت يبــدو أهنــا    

ــديهم   ــداً لـ ــاً جيـ ــت ترحيبـ ــل   . القـ ــاء، مثـ ــرنا أمسـ ــد استحضـ ــيالريس"وقـ " اكـ
)Aguillares (النبايســ"و) "Paisnal ( والعديــد ممــن كتبــوا صــفحات مــن احلــب

، والكـثريين مـن   "راهبـات االنتقـال  "وهنا يسرني أن أحيي عدداً من . لكنيستنا
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تناولــت  ناملنفــيني مــن أمريكــا الالتينيــة، وأصــدقاء كــثريين للســلفادور، الــذي  
. معهــم، بعــد االحتفــال املســكوني، طعــام العشــاء يف ديــر اآلبــاء الــدومينيكيني 

، حيــث وصــلنا يف الســاعة الثانيــة بعــد  "لوفــان"عــدنا يف ســاعة متــأخرة إىل و
  .منتصف الليل

  5/2/1980الثالثاء 
أمضيت اليوم يف ترتيب أوراقي وأوراق أخرى كثرية وحـوائجي، الـيت عانـت    

يســوع "ورتّبــت أيضــاً مــع األب  . مــن الفوضــى بســبب ازدحــام األيــام الســابقة  
وكتبـت  . قُـدّمت لنـا مـن أجـل حاجـات الكنيسـة       املسامهات املالية الـيت " دلغادو

أيضاً رسائل شـكر واعتـذار للفـرق الكـثرية الـيت كانـت قـد نظمـت لقـاءات مل          
ويف الواقـع، فقـد اضـطررت لتقلـيص سـفري      . يتح لنا عقـدها، لضـيق الوقـت   

  .قد أعده سابقاً" يان"وبرناجمي، الذي كان األب 
" يــان"و" يســوع" ناألبــويقرابــة الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر، اتصــلت مــع    

وقـد روينـا   . حـواراً " اريوسته"هاتفياً بإذاعة السلفادور، حيث أجرى معنا األب 
له جمريـات رحلتنـا، منـها السـاعات األخـرية الـيت قضـيناها يف رومـا، وقصـة          

، ولقاءاتنــا املختلفــة مــع األصــدقاء يف "لوفـان "منحـي لقــب دكتــورا شــرف يف  
احييت لقــاءاتي مــع الكرادلــة واألســاقفة   وقــد أبــرزت مــن نــ  . بلجيكــا وفرنســا 

  .وأناس آخرين، يؤلفون رجاء عظيماً لكنيستنا
للعـودة إىل  " بروكسـيل "حوايل الساعة السادسة بعد الظهر، كنـا يف مطـار   

حاضراً مـع أهلـه، وكـان حاضـراً أيضـاً      ) Rogelio" (روجيليو"كان األب . الوطن
ي مرمـوق، موظـف يف   ، وهـو سـلفادور  )Jaime MELÉNDEZ" (سدجـيم ميلينـ  "

ــدنا يف بلجيكــا  ــان ديبالنــك "و" يســوع دلغــادو "فودعــت األبــوين  . ســفارة بل ، "ي
  ".روجيليو"واستقليت الطائرة إىل مدريد مع األب 

  6/2/1980األربعاء 
، )Santo Domingo" (سانتو دومينكو"وصلت طائرتنا مع الفجر إىل مدينة 

، حيـث حطـت طائرتنـا،    "ابانامـ "ت لفـرتة وجيـزة، ثـم انطلقنـا إىل     حيث حطّ
فدعاني حلضور اجتمـاع  ). Mc Grath" (ماك كرات"فاتصلت برئيس أساقفتها 
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الـذين قـدموا    ،عدد من أساقفة أمريكـا الوسـطى، واملكسـيك وجـزر الكاراييـب     
فــأتيح يل بــذلك أن أحيــي فضــالً . ليبحثــوا يف الشــؤون االجتماعيــة لبلــداهنم

ــوريس"، واملطــران )Rivera" (اريفــري"، املطــران "مــاك كــرات "عــن املطــران   " فل
)Flores(،   فيغـــا"وأســـقفاً مـــن غواتيمـــاال، وأســـقفاً مـــن املكســـيك، واملطـــران "
)Vega ( والعديد من الكهنة الذين ينشطون يف نطاق العمـل  "نيكاراغوا"من ،

، يـرئس  )Bambarén" (بامبـارين "وكـان املطـران   . االجتماعي يف بلدان خمتلفـة 
ــة  ــذه اللجنـ ــرت . هـ ــد اسـ ــن   وبعـ ــا مـ ــت طائرتنـ ــزة، أقلعـ ــا"احة وجيـ إىل " بانامـ

  ".ماناغوا"و" كوستاريكا"

* * * * *  
إىل بلجيكـا كمـا حتـدث    " أوسكار رومريو"تلك كانت رحلة املطران الشهري 

عنــها يف يومياتــه، قبيــل استشــهاده بأيــام، يف كنيســته يف عاصــمة الســلفادور،  
  .24/3/1980وهو يقيم القداس اإلهلي، يف 

ســقفيته، فقــد ورد يف ملحــق كتــاب يومياتــه الصــادر يف بــاريس أمــا فــرتة أ
ــام  ــوان 1991عـ ــكار رومـــريو "، حتـــت عنـ ــا  "يوميـــات أوسـ ، ذكـــر وجيـــز حملطاهتـ

  .الرئيسة، أرى من الضروري، إيراده حبرفيته هنا

تــاريخ أهــم األحــداث احلاصــلة يف الســلفادور، خــالل أســقفية املطـــران        "
  ".رومريو"

1977  
  :شباط 8

، أسـقف مدينـة   )Oscar Arnulfo ROMERO" (أوسكار أرنولفو رومـريو "املطران 
  ".السان سلفادور"، يعني رئيس اساقفة )Santiago dé Maria" (سانتياغو دي ماريا"

  :شباط 21
ــا"األب  ــدة )Rafael Barahona" (رافائيــــل باراهونــ ــاهن بلــ ــا"، كــ " تيكولوكــ

)Tecoluca(أوقفته الشرطة، وضربته بعنف ،.  
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بتــــاريخ " ســــان ســــلفادور"مركــــزه يف " رومــــريو"م املطــــران عنــــدما تســــل
ه الصغري الذي يعد مخسة ماليني إنسان، يف د، كان الوضع يف بل22/2/1977

أثـارت حراكـاً   ) 1974-1972(فإن سلسـلة مـن االنتخابـات الزائفـة     . غاية التوتر
: معارضاً واسعاً ضد احلكومات اليت أتت بعد هـذه االنتخابـات، فقمـع بعنـف    

ت املنظمات النقابية، ونفي قادهتا أو اعتقلـوا، وقوبـل بـالعنف الفالحـون     فحل
  .الذين شاركوا يف احتجاجات الفقراء ،والكهنة والراهبات

  :شباط 27
الفونســو "شــخص يشــاركون يف القــداس الــذي يقيمــه األب  ) 60.000(قرابــة 

وحـدثت  فاجتاح اجليش الساحة، . ، يف ساحة احلرية)Alfonso Navarro" (نافارو
وأعلنــت حالــة الطــوارئ يف الــبالد، وعلقــت   . صــدامات تواصــلت أســبوعاً كــامالً 

فأدركــت التنظيمــات الشــعبية أن كــل شــكل مــن أشــكال       . احلقــوق الدســتورية 
النضال القانوني والسلمي، بات مستحيالً، فغريت اسـرتاتيجيتها، وانتقلـت إىل   

  .اهلجوم، فاحتلت مباني عامة، ومزارع، ونظمت املظاهرات

  1977آذار  12
، وهو يسوعي مرموق جداً، )Rutilio Grande" (روتيليو كرانديه"اغتيل األب 

ني كانـــا حَـــبســـبب نشـــاطه الرعـــوي يف أوســـاط الفالحـــني الفقـــراء، مـــع فالّ
وكانت . ف أن من اغتالوهم هم أعضاء يف جهاز األمنرِوسرعان ما عُ. برفقته

ــيس األســاقفة واحلكو     ــوتر بــني رئ ــة الت ــك بداي ــةتل ــف يل أال أحتــرك  : "م كي
  ".عندما يقتلون أوالدي؟

  :يف اجتماع كنسي، تقرر فيه" رومريو"آذار، شارك املطران  15ويف 

إن رئيس األساقفة لن يشارك يف أي احتفال حكومي رمسـي، طاملـا أن    -1
  …، مل تتضح"روتيليو"ظروف اغتيال األب 

آذار، إحيـاء لـذكرى    20أن يقام قداس وأحد يف أبرشـية العاصـمة، يـوم     -2
  .شخص) 100.000(، وقد حضره قرابة "روتيليو"األب 
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  1977نيسان 
إىل روما ليلتقي البابا بولس السادس، الذي قـدم  " رومريو"مضى املطران 

ولكنــه، يف الوقــت نفســه، ملــس لــدى عــدد مــن الكرادلــة، اســتنكاراً    . لــه الــدعم
  …لعمله

  1977أيار  1
  ).Orientacion" (التوجه"الكنسية  انفجار قنبلة يف مركز الصحيفة

  أيار 11
علـــى يـــد جمموعـــة  ) Alfonso Navarro" (الفونســـو نافـــارو"اغتيـــال األب 

  ).االحتاد احلربي األبيض(ميينية متطرفة تسمى 

  أيار 19
ــز  ــث يعمــل األب  )Aguilares" (اغــيالريس"يف مرك ــه "، حي ــو غراندي " روتيلي

)Rotilio GRANDE(  ــل فالحــون ال ــث احت ــبرية،    يأراضــ ، وحي هلــم، مزرعــة ك
سـوا الكنيسـة،   استعدّ الفالحون ألعمال احلصاد، فاجتاح اجليش املزرعة، ودنّ

  .وطردوا اآلباء اليسوعيني، متهمني إياهم بأهنم مؤسسو النقابات الفالحية

  حزيران 14
أطلق اليسوعيون خالل الصحف اليومية، سلسلة من التصرحيات، يـردّون  

ويشرحون فيها رؤيتهم لكنيسة اجملمع الفاتيكاني الثاني، هبا على متهميهم، 
  .الكنسي) Medellin" (مدلني"ولبيان 

  حزيران 21
مجيع اليسوعيني إىل مغادرة البلد خالل " االحتاد احلربي األبيض"يدعو 

  .شهر واحد، حتت طائلة املوت
  .فاضطر عدد كبري من الكهنة ملغادرة البلد

  متوز 1
الـذي ال تربطـه بـاملطران     -، وزير الـدفاع السـابق   "ورومري"تسلم اجلنرال 

  .حضور االحتفال" رومريو"رفض املطران . رئاسة اجلمهورية -أي قرابة 
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وأبدى السفري البابوي ". رومريو"بدأت الصحافة تنظم محلة ضد املطران 
  .، وأرسل إىل روما تقارير منحازة ضده"رومريو"انزعاجه من املطران 

  1977آب 
رسالته الرعوية الثانية، وفيها يعلـن تأييـده للكهنـة    " رومريو"ران نشر املط

  .املضطَهدين، وواجب الكنيسة للوقوف يف صف الفقراء

  آب 10
لقاء بني رئيس اجلمهورية ورئيس األساقفة رومريو، صدرت بعـده مـذكرة   

  .تقرتح منطاً من التعاون بني احلكومة والكنيسة

  آب 26
العثــور علــى ثــالث جثــث  ). Salitre" (ســاليرتيه"قــوات األمــن هتــاجم بلــدة  

  …مشوهة لشبان فالحني

  أيلول 13
رســالة مــن رئــيس األســاقفة إىل رئــيس اجلمهوريــة، يــذكره فيهــا باملــذكّرة   

  .اليت ظلّت حرباً على ورق

  تشرين أول 4
، يعلــن خــالل  ")رومــريو"وهــو نائــب املطــران  ) (Revelo" (ريفيلــو"املطــران 

ــا، أن مدرِّ ــينودس رومــ ــأثرون   ســ ــلفادور، متــ ــيحي يف الســ ــيم املســ ــي التعلــ ســ
  .باملاركسية

  تشرين ثانٍ 3
، ويقتحمــون الكنيســة، )Osicala(بعــض اجلنــود يهــامجون مدينــة أوزيكــاال 

وحـدثت اعتـداءات أخـرى يف    . الكـاهن وخـادم الكنيسـة، ويعـذبوهنما     فيعتقلون
  .املنطقة

  2ت 24
  ".ن النظام العاممن أجل الدفاع ع"احلكومة تنشر قانوناً جديداً 
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1978  
  2ك 14

ــة     " رومــريو"املطــران  ــال لقــب دكتــوراه شــرف مــن جامع " جــورج تــاون "ين
  .األمريكية

  آذار
احتل فالحون أراضي غري مزروعة، فهـامجهم اجلـيش يف   ": أسابيع دامية"

، وســـقطت ضـــحايا، وحـــدثت اعتقـــاالت، )San Pedro" (ســـان بيـــدرو"مدينـــة 
فاحتلّـت  . نيسـان  15حتـى  " اإلكلرييكيـة "فـاحتمى الفالحـون يف   . ودُمّرت بيـوت 

وشُـكّلت وفـود للمطالبـة بـإطالق     . الكاتدرائيـة " الكتلة الشعبية الثورية"حركة 
  .سراح الفالحني املعتقلني

  حزيران 16
  .سفر إىل روما

  آب 26
" ريفـريا "رعويـة، وقّـع عليهـا أيضـاً املطـران      رسالة " رومريو"أصدر املطران 

، حتدث فيها عن املنظمـات  )Santiago de Maria" (سانتياغو ديه ماريا"مطران 
  .الشعبية والعنف

  آب 28
. أصدر األساقفة األربعة اآلخرون، تصرحياً يدينون فيه املنظمات الشـعبية 

  ".ضدنااألساقفة يشاركون يف صراع الطبقات " :فردّت عليهم منظمتان

  أيلول 6
  .وفاة البابا بولس السادس

  .خلفه، البابا يوحنا بولس األول، مات يف هناية شهر أيلول

  2ت 16
  ".يوحنا بولس الثاني"ينتخب بابا، ويتخذ اسم " فويتيال"الكردينال 
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  2ت 23
" منسـنيور "مـن نائبـه   " رومريو"بطلب من جملس الكهنة، يسحب املطران 

صـــالحياته كنائـــب عـــام، إثـــر خمالفـــة صـــرحية  ، مجيـــع )Revelo" (ريفيلـــو"
  .ارتكبها

  2ت 28
  .يف ظروف غامضة) Ernesto Barrera" (ارنستو باريرا"وفاة األب 

1979  
  2ك 20

اغتيـال األب  ) El despertar" (الديسـربتار "يف أحد املراكـز الكنسـية املسـمى    
اجتمــاع وأربعــة شــبان، كــانوا يشــاركون يف   ) Octavio Ortiz" (أكتــافيو أورتيــز "

  .مثة مشاركون آخرون، وكلهم فتيان، قد اعتقلوا. للتنشئة املسيحية
  أيار/ نيسان 26

  .يقيم يف روما" رومريو"املطران 
إنه الشهر األكثر مأساوية ودموية، خـالل السـبعة واألربعـني سـنة     : "شهر أيار

  )أحد الصحفيني" (األخرية
  .لون بعض السفاراتحيت" الكتلة الشعبية الثورية"بعض أعضاء من منظمة 

  أيار 8
  .جرحياً 70قتيالً،  25: الشرطة تطلق النار. مظاهرات أمام الكاتدرائية

  أيار 17
  ".مؤمتر وطين"يدعو لـ " رومريو"الرئيس 

ثالثـون منـهم مل   (معـتقالً   55قتـيالً،   115خالل هذا الشهر، أيـار، أحصـي   
  .بناء أحرق 28جرحياً،  92، )يعثر هلم على أثر

  حزيران 17
قتــل رجــال األمــن األب رافائيــل   ) Santa Tecla" (ســانتا تــيقال "يف مدينــة 

  .هو الكاهن اخلامس الذي يقتل خالل سنتني). Rafaeil Palacios" (بالسيوس
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  متوز 19
  ".سوموزا"بانقالب ضد الطاغية " ونالساندينغيّ"يف نيكاراغوا، يقوم 

  آب 4
، يف تهيف كنيسـ ) Alirio N. Macias" (ألرييو نابوليون ماسـياس "اغتيال األب 

  ).San Vicente" (سان فيسنتيه"مدينة 

  شهر آب
  ".رسالة الكنيسة يف أزمة األمة" ،"رومريو"رسالة رابعة رعوية للمطران 

  1ت 15
  ".رومريو"انقالب ضد الرئيس 

1980  
  2ك 11

ــة  ــدة   "منظمـ ــعيب املوحـ ــل الشـ ــة العمـ ــة "جبهـ ــعبية  "، ومنظمـ ــة الشـ الكتلـ
، تنضــــم إىل االحتــــاد "شــــباط 28التكــــتالت الشــــعبية "، ومنظمــــة "الثوريــــة

ــة التنســــيق الثــــوري بــــني احلركــــات  "الــــدميقراطي الــــوطين، لتشــــكل   جلنــ
احلركــة القوميــة " ،اللجنــة"بعــد عشــرة أيــام، تنضــم إىل هــذه   ". اجلماهرييــة

  ".الثورية
  .تصاعد العنف: ال شهر كانون الثانيطو

  2ك 22
شخص يف العاصمة، إحياء لذكرى التمرد الفالّحـي الـذي    100.000جتمع 

فتحــت ). 30.000يقــال (، والــذي قتــل خاللــه آالف الفالحــني 1932حــدث عــام 
  .قوى األمن النار على اجلماهري

  2ك 29
ل لقـــب ميضــي إىل رومــا، ثـــم إىل بلجيكــا، حيــث ينــا     " رومــريو "املطــران  

  .، ثم إىل باريس"لوفان"دكتوراه شرف من جامعة 
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  شباط
، ليحـتج علـى املسـاعدة    "جيمي كارتر"يكتب إىل الرئيس " رومريو"املطران 

  .العسكرية املقدمة حلكومة السلفادور
  آذار 17

  .اجليش حياصر اجلامعة الوطنية. جلنة التنسيق تدعو إلضراب عام
  آذار 23

  ":رومريو"آخر عظة للمطران 
باســم اهلل، باســم هــذا الشــعب املتــأمل، الــذي ترتفــع أنّاتــه كــل يــوم بقــوة     "

 !"أوقفوا القمع: متزايدة حنو السماء، أرجوكم، أسألكم، آمركم باسم اهلل
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  .نص عربي هام للكنيسة العربية اآلتية) 13
عاشت أسرة الرعيـة اجلامعيـة خـربة روحيـة فريـدة وسـباقة، مجعـت فيهـا         

وقد حتقق هلا ذلك علـى  . الشخصية، وحياة الناس مجيعاًبني حلظة الصالة 
امتداد أشهر، ثم سنوات طويلة، خالل القداس الذي كان يقام فيها، أوالً، ثم 
لبعض أفرادهـا، ومـن ثـم خـالل القـداس الـذي بـات يقـام، مبوافقـة السـلطة           

  .الكنسية، يوم األحد مساء، يف كنيسة سيدة دمشق

ــيل    ــرت إىل بعـــض مـــن تفاصـ ــد أشـ ــد يف  وقـ ــي اجلديـ ــد الروحـ ــذا البُعـ هـ
، ويف فصـول مـن هـذا الكتـاب، ويف     "قد يكون يل ما أقوله"الكنيسة، يف كتابي 
  .فال أرى اآلن ما يدعو للعودة إليه. هذا الفصل بالذات

إال أن هناك جتربة رائدة، خاضها كبري مـن كنيسـتنا، يـدعى األب يوسـف     
من أصلها، وذلك يف لغة عربيـة   درة احلداد، ولكنها مل ترَ النور، ألهنا رُفضت

فما كـان منـه إال أن ائتمـنين    . فرُفضت حماولته، ومل يسمح له بنشرها. الئقة
وإنــي ألرى اليــوم أنــه مل يعــد . عليهــا، نظــراً ملــا كــان يُعــرف عــن أســرة الرعيــة 

أن حيول دون نشرها، ليقيين بضـرورة تبنّيهـا    -! وال ملطلق إنسان -جيوز يل 
  !ريباًمستقبالً، ورمبا ق

ويطيــب يل أن أضــيف أن النســخة الــيت لــدي مثينــة جــداً، ألهنــا يتيمــة        
  .ومكتوبة خبط يد األب يوسف درة احلداد بالذات

  :أنشرها حبرفيتها بكل أمانة
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  الليتورجيا البيزنطية
  للقديس يوحنا الفم الذهيب

  األرمشندريت يوسف درة احلداد

  

  ليتورجيا كالم اهلل :القسم األول
  :القداسفاحتة 

ــر املــذبح وهــو يقــول (  -1 أيهــا املســيح، مبــا أنــك إلــه، كنــت يف القــرب   ): يُبخّ
باجلسد، ويف اجلحـيم بـالنفس، ويف الفـردوس مـع اللـص، وعلـى العـرش        

 .مع اآلب والروح، مالئاً الكل، يا مَن ال حدّ له

 …ارمحين يا اهلل): ثم يبخّر األيقونات والشعب، وهو يقول(

 ):اسطاً يديه، وهو يقولينتصب أمام املذبح ب(  -2

روح احلــق، احلاضــر يف كــل ) الفــارقليط/ (املُعــني/أيهــا امللــك الســماوي 
مكــان، واملــالئ الكــل، كنــز اخلــريات، وواهــب احليــاة، هلــمّ واســكن فينــا،         

  .وخلّص نفوسنا، مبا أنك الصاحل
  ):ثم يسجد ثالثاً وهو يقول(

  1.اجملد هلل يف العلى، والسالم على األرض ألهل الرضى
  ):أخرياً يُقبّل اإلجنيل واملذبح، وهو يقول مرّتني(

  .يا ربّ، افتح شفيتّ، فيذيع فمي تسبيحك

 :إعالن الفاحتة  -3

ــروح القــدس،   ملكــوتتبــارك  ، اآلن وعلــى اإللــه الواحــد اآلب واالبــن وال
  .آمني -الدوام وإىل دهور الدهور 

                                                            
وأهل الرضى هو التعبري الصويف املتواتر، ويعين الذين يرضى اهللا . έυδοκίαوليس  έυδοκίαsجاء يف نص اإلجنيل  1)

  .έυδοκίαواملعىن على الفاعل وعلى املفعول، نابع من اإلضافة اليونانية . عنهم، وهم يرضون اهللا
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  :ثالث طلبات للسالم: اجلزء األول

 :الدعاء األول للسالم  -1

  .يا رب 2رُمحاك -        . نسرتحم اهلل 1،ألجل السالم
  .وخالص نفوسنا، نسرتحم اهلل ويّلْألجل السالم العُ

  .رُمحاك يا رب -
ألجـــل الســـالم للعـــامل أمجـــع، والثبـــات لكنـــائس اهلل، واحتـــاد اجلميـــع،  

  .رُمحاك يا رب -              . نسرتحم اهلل
رتحم ـية اهلل، نسـ ـــ ع وخشان وورـذا البيت املقدس، واملقيمني فيه بإميـ ــهل
  .رُمحاك يا رب -              . اهلل

ــا   ــرئيس كهنتن ــدّام املســيح،     (+) ل ــرام، والشمامســة خُ ــه الك ــوقَّر، وكهنت امل
  .رُمحاك يا رب -    .وسائر اإلكلريوس والشعب كله، نسرتحم اهلل

  .واحلكومة واجليش، نسرتحم اهلل) أو املليك(للرئيس 
  .رُمحاك يا رب -

، وكل مدينة وقريـة، واملـؤمنني الـذين    )البلدة - املدينة - العاصمة(هلذه 
  .رُمحاك يا رب -          .فيها، نسرتحم اهلل

  .، وغالل وافرة، وأزمنة سِلْمية، نسرتحم اهلل3ألجل أهوية معتدلة
  .رُمحاك يا رب -

  .ألجل خالص املسافرين واملرضى، والكادحني واألسرى، نسرتحم اهلل
  . رُمحاك يا رب -
  .جناتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة، نسرتحم اهللألجل 

  .رُمحاك يا رب -

                                                            
  .تصّح هذه الترمجة ألهنا متواترة سبع مرات حىت بعد الكالم اجلوهري 1)
للفعل اليوناين اليت ال مقابل هلـا بالعربيـة،   " الوسط"الذي يف الصيغة  ال ينقل التمين) يا رب ارحم(الفعل  2)

 .ُرمحاك: لذلك اقتضت الترمجة
  .الطلبة الثانية، بعد السالم واملستفيدين منه 3)
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  .فاعضدنا، وخلّصنا، وارمحنا، واحفظنا، بنعمتك، يا اهلل
  .رُمحاك يا رب -

بشــفاعة ســيدتنا مــريم القديســة، الكاملــة، بــال عيــب، الكرميــة، اجمليــدة، 
ذواتنـا  القديسـني؛ نُـودِع حنـن     مجيـع والدة اإلله البتـول دائمـاً؛ وبشـفاعة    

  .وحياتنا كلها، لدى املسيح اإلله 1،وبعضنا وبعضاً
  .لديك يا رب -

  2):والكاهن يصلّي بصوت خافت(
يــا اهلل إهلنــا، يــا ذا العــزة الســامية، واجملــد الالّمــدرك، والرمحــة الواســعة   
واحملبة للبشر الفائقة؛ أنت، أيها السـيد، اطّلـع بعطفـك علينـا وعلـى هـذا       

  .امحك ورأفاتك غزيرة علينا وعلى املصلّني معناالبيت املقدس، واجعل مر
  ):ثم يعلن(

ــاحلَألنــه لــك ينبغــي   واإلكــرام والســجود، أيهــا اآلب واالبــن والــروح    3دمْ
  .القدس، اإلله الواحد، اآلن وعلى الدوام وإىل دهور الدهور

  .آمني -

  ):وللحال يرنّم املرنّم أو اخلورص(
  4)ثالثاً(  .يا خملص، بشفاعة والدة اإلله، خلّصنا

 :الدعاء الثاني للسالم  -2

  رُمحاك يا رب -      .ألجل السالم، بإحلاح نسرتحم اهلل
  .فاعضدنا، وخلّصنا، وارمحنا، واحفظنا بنعمتك، يا اهلل

  رُمحاك يا رب -
  يا رب لديك -          …بشفاعة سيدتنا مريم

                                                            
  .صوفية" باملسيح اإلله"ُيقّدم، لئال يقع فاعل بني مفعولني؛ واألصح اخلتام  1)
  .لصالة السرية بصوت مرتفعمن أجل جمموعات صغرية، يستحسن تالوة ا 2)
(3 δόxα واالستخدام بصيغة املطلق ُتغين عن . صفة ذاتية تعين اجملد، صفة مرفوعة من العبد تعين احلمد"пάνтα."  
" نشيد التجسـد "أما يف القداس االحتفايل فيقال للحال  -يف القداس العادي يضاف الدعاء الثاين والثالث 4)

  .إىل حني الطواف باإلجنيل" نشيد التجسد"على كل حال، جيب نقل و. بينما يصري الطواف باإلجنيل
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  1):والكاهن يصلّي بصوت خافت(
. احفـظ يف سـالم كنيسـتك   . يا اهلل إهلنا، خلّص شعبك وبارك مرياثك

وال تُهملنا حنـن  . أنت عوّضهم جمداً بقدرتك. قدّس احملبّني مجال بيتك
  .املتوكلني عليك

  ):ويعلن(
، أيهــا اآلب واالبــن  2ألن لــك كــل العــزّة، وكــل امللــك والقــدرة واجملــد      

  .والروح القدس اإلله الواحد، اآلن وعلى الدوام، وإىل دهور الدهور
  آمني -

  ):م املرنّم أو اخلورصوللحال يرنّ(
  )ثالثاً(    .يا خملّص، بشفاعة قديسيك، خلّصنا

 :الدعاء الثالث للسالم  -3

  رُمحاك يا رب -      .ألجل السالم بإحلاح، نسرتحم اهلل
  .فاعضدنا، وخلّصنا، وارمحنا، واحفظنا بنعمتك، يا اهلل

  رُمحاك يا رب -
  يا رب لديك -          …بشفاعة سيدتنا مريم

  ):بصوت خافت والكاهن يصلّي(
يـا مَـن أنعـم علينـا أن نقـيم هــذه الصـلوات، بـروح واحـد ورأي واحـد، وقــد          
وعدت بأنه متى اتفق اثنان أو ثالثة بامسي، أمنحهم سؤهلم، أنت متّم اآلن 
لعبيــدك ســؤهلم حبســب مــا يــوافقهم، واهبــاً لنــا معرفــة حقــك يف الــدهر     

  .داهراحلاضر، ومُنعماً علينا باحلياة األبدية يف الدهر ال
  ):ويعلن(

، أيها اآلب واالبـن والـروح   احلَمْدألنك اإلله الصاحل الودود، وإليك نرفع 
  آمني -  .القدس، اإلله الواحد، اآلن وعلى الدوام وإىل دهور الدهور

                                                            
  .يف بعض احلاالت، يصلي بصوت جهوري 1)
  ".احلمد"ال " اجملد"هنا  2)
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  ):وللحال يرنّم املرنّم أو اخلورص(

) يـا مَـن هـو عجيـب يف قديسـيه     (خلّصنا يا ابن اهلل ): يف حبر األسبوع(
  1).هللويا(احلمدهلل : املرنّمنيحنن 

  ).بطروباية األحد أو العيد) (ويوم األحد أو العيد(

  ثالثة أناشيد لتالوة كالم اهلل: اجلزء الثاني
 "):نشيد التجسد"مع ترنيم  - الطواف باإلجنيل(  -1

يا كلمة اهلل، االبن الوحيد الـذي ال ميـوت، لقـد رضـيت ألجـل خالصـنا       
فتأنّسـت بغـري    2:والدة اإللـه أن تتجسد من القديسة مريم، البتول دائماً، 

املسيح اإلله، وباملوت وطئت املوت، أنت أحَدَ الثـالوث   أنتوصُلبت،  3،حتوّل
  .امع اآلب والروح القدس، خلّصن املمجّد 4)املعبود(القدّوس 

  ):أمام الباب امللوكي يصلّي الكاهن بصوت خافت(

يا اهلل إهلنا، أيها السيد، يا من أقـام يف السـماوات صـفوفاً وجيوشـاً مـن      
مالئكـة   برفقـة أمامـك   مثولنـا  اصـحب املالئكة ورؤسائهم خلدمة جمـده،  

ــد، ويف العبــادةقديســني، يشــاركونا يف  لصــالحك، فإنــه لــك ينبغــي   احلَمْ
واإلكرام والسجود، أيها اآلب واالبن والروح القدس، اإلله الواحـد،   احلَمْد

  آمني  . اآلن وعلى الدوام وإىل دهور الدهور

  ):ثم يعلن(
  5!بتقوى، وقوفاً

                                                            
  ".هللويا"عوضاً عن " احلمد هللا"أقترح  1)
مراعاة لسنة البالغة بالتدرج من األدىن إىل األعلى، ألن " القديسة"على لقب " والدة اإلله"جيب تأخري لقب  2)

  .ختفيف من قدرها" والدة اإلله"بعد " القديسة"لقب 
 .االستحالة يف اللغة غري التحّول، وهو املقصود 3)
  ".املعبود"تعبري يوناين يليق نقله بتعبري " املمّجد" 4)
  "فلنقف"أصح من األمر " وقوفاً"وتعبري . التقوى: يوناين، حيسن نقله إىل تعبري سامي كتايب" احلكمة"بري تع 5)
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  ):ثم يعلن(
  !هلمّوا نسجدْ ونركعْ للمسيح

  ):يدخل احملراب قائالً(
ن يـا مَـن قـام مـ    ) (يا مَن هو عجيب يف قدّيسـيه (خلّصنا، يا ابن اهلل، 

  .هللويا: ، حنن املنشدين لك)بني األموات
 ).الرتنيم باألناشيد اليومية(  -2

 ):النشيد القدسي الثالثي(  -3

  1):يف وقت الرتنيم باألناشيد اليومية يتلو الكاهن وحده(
بالنشيد يف القديسني، يسبحه السارفون  املستويأيها اإلله القدوس، 

  .القوى السماويون أمجعون ، وميجده الكاروبون، ويسجد لهالقدسي الثالثي

من العدم إىل الوجود العاملني، وخلق اإلنسان على صـورته   برأيا مَن 
يا مَن مينح السائل حكمة وفهماً، وال يُعرِض . ، زيّنه جبميع نعمهكمثاله

  .عن اخلاطئ بل وضع له توبة للخالص

 لمنثـُ يا مَن جعلنا أهالً، حنن عبيـدَه احلقرييـن غـري املسـتحقّني، أن     
لــدى مذحبــه املقــدس، ونقــدم لــه الســجود  2،يف هــذه الســاعة يف حضــرته

  .الواجبني واحلَمْد

النشـيد القدسـي   أنت، أيها السيد، تقبل من أفواهنا حنن اخلـاطئني،  
اكتسـبناها أم مل  عن كل ذنوبنا سـواء   واصفح. وافتقِدنا جبودتك الثالثي
أيـام   طـول بِرّ قدّس نفوسـنا وأجسـادنا، وأعطنـا أن نعبـدك بـال      3.نكتسبها
  .حياتنا

بشــفاعة القديســة والــدة اإللــه، ومجيــع القديســني احلــائزين علــى        
  .رضاك مدى الدهر

                                                            
  .حيسن تالوهتا جهراً يف بعض املناسبات، وبعد هناية األناشيد اليومية 1)
  .جمد اهللا هنا تعبري يوناين كناية عن احلضرة اإلهلية 2)
 "الختياريةاالختيارية وغري ا"تعبري أصّح من  3)
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  ):ويعلن(
، أيهـا اآلب واالبـن   احلَمْـد ، يـا إهلنـا؛ وإليـك نرفـع     أنت القـدّوس ألنك 

  .والروح القدس، اإلله الواحد، اآلن وعلى الدوام وإىل دهور الدهور
  .آمني -

، ويف كـل مـرة   1أو اخلـورص النشـيد القدسـي الثالثـي     ثم يرنّم املرنّم(
  ).يسجد الكاهن والشعب معاً

احلـــيّ ) هـــو(القـــدير، القـــدوس ) هـــو(اهلل، القـــدوس ) هـــو(القـــدوس 
  )ثالثاً(  2.القيّوم

اجملـد لــآلب واالبــن والـروح القــدس، اإللــه الواحـد، اآلن وعلــى الــدوام    
  .وإىل دهور الدهور

  .القدوس هو احليّ القيّوم
  .، القدوس هو القدير، القدوس هو احليّ القيّوم.القدوس هو اهلل

  ).حمور ليتورجيا املوعوظني، تالوة كالم اهلل(

  ):تالوة الرسائل: أوالً(
  .فلنصْغِ): الكاهن(
  ).القارئ يتلو آية املزامري(
  .بتقوى): الكاهن(
  ).القارئ يتلو عنوان الرسالة(
  .فلنصْغِ بتقوى): الكاهن(
  ).لو الرسالةالقارئ يت(
  3.السالم عليكَ): يف ختام الرسالة): (الكاهن(

                                                            
 .من الشواذ فصل السجود عن ترنيم النشيد، أو استقالل الكاهن بتالوته سّراً مع السجود وحده 1)
ليس من صحة البيان، إذ جنعل صفة فعلية مع صفة امسية، واألصل اليوناين فيه ثالثة " الذي ال ميوت"قولنا  2)

قابلها يف العربية احلّي القّيوم، بتعبري كتايب، أصّح ، ي"الالّمائت"والترمجة الصحيحة هي . أمساء أو صفات امسية
  .من التعبري اليوناين

 ".أيها القارئ"نقترح إسقاط  3)



  "تعرفونھم ثمارھم من"   ____________________________________  280

  ):تالوة نشيد احلَمْد بني الرسالة واإلجنيل: ثانياً(
  )ثالثاً -هللويا(    .احلمدهلل، احلمدهلل، احلمدهلل

  ):تالوة اإلجنيل: ثالثاً(
  ):أثناء ترنيم احلَمْد، يبخّر الكاهن وهو يتلو سرّاً(

ر، أضئ قلوبنا بنور معرفتـك اإلهليـة الصـايف،    إيها السيد املُحبّ للبش
ضـعْ أيضـاً فينـا خشـية     . وافتح عيـون أذهاننـا لـنفهم تعاليمـك اإلجنيليـة     

حتى إذا ما دسنا مجيع الشهوات احلسيّة، نسـري سـرية   . وصاياك الكرمية
ألنك أنت النـور لنفوسـنا وأجسـادنا،    . روحية، فكراً وعمالً، حبسب رضاك

ليك نرفع احلَمْد، مع أبيك األزيل وروحك القـدوس  أيها املسيح اإلله؛ وإ
  .آمني  . الصاحل واملُحيي، اآلن وعلى الدوام وإىل دهور الدهور

ــل املقـــدس  ): ويُعلـــن( ــمع اإلجنيـ ــفْ ونسـ ــوى، فلنقـ ــيكم  . بتقـ ــالم علـ السـ
  .أمجعني

  .ولروحك) املرنّم( -

  .البشري) فالن(من اإلجنيل املقدس حبسب  1قراءة كرمية
  .احلَمْد لك، يا رب، احلَمْد لك) املرنّم( -

  ).ويقبّله. ويف ختام التالوة يبارك به الشعب. الكاهن يتلو اإلجنيل(
  .احلَمْد لك، يا رب، احلَمْد لك) املرنّم( -

  :دعاء الرمحة الشاملة: اجلزء الثالث
  .لنقلْ مجيعنا من كل قلوبنا وكل عقولنا، فلنقلْ): الكاهن(

  )ثالثاً(  رُمحاك يا رب) املرنّم( -
  .أيها الرب الضابط الكل، إله آبائنا، ندعوك فاستجبْ وارحم

                                                            
، أي قراَءة، قـرآن؟ ويف صـحة   Тό άνάγνоѕμαملاذا نتهرَّب من الترمجة الوحيدة الصحيحة للّفظ اليوناين  1)

  .اجلَهر باحلقيقةقد مضى زمن اخلوف من . التعبري أبعاد ال ختفى على أحد
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  )ثالثاً(  رُمحاك يا رب) املرنّم( -
  .يا اهلل، ارمحنا حبسب رمحتك العظيمة، ندعوك فاستجبْ وارحم

  )ثالثاً(  رُمحاك يا رب) املرنّم( -
  .املوقَّر، وكهنته الكِرام(+) ندعو ألجل رئيس كهنتنا 

  )ثالثاً(  اك يا ربرُمح) املرنّم( -
ــاً ألجــــل مجيــــع إخوتنــــا، الكهنــــة والشمامســــة والرهبــــان    نــــدعو أيضــ

  .والراهبات، وألجل مجيع إخوتنا يف املسيح
  )ثالثاً(  رُمحاك يا رب) املرنّم( -

ــة، واخلــالص،        نــدعو أيضــاً، ســائلني الرمحــة واحليــاة، والســالم والعافي
ــذه    ــاكنني يف هــ ــد اهلل الســ ــل عبيــ ــة (ألجــ ــ -املدينــ ــادهم )دةالبلــ ، وافتقــ

  .ومساحمتهم وغفران خطاياهم
  )ثالثاً(  رُمحاك يا رب) املرنّم( -

ــعداء      ــة، السـ ــة املقدسـ ــذه الكنيسـ ــأوا هـ ــذين أنشـ ــل الـ ــاً ألجـ ــدعو أيضـ نـ
اخلالدي الذكر، وألجل مجيـع آبائنـا وإخوتنـا املتـوفَني، الراقـدين بتقـوى       

  .ههنا، ويف كل مكانٍ، على اإلميان القويم
  )ثالثاً(  اك يا ربرُمح) املرنّم( -

ــاً  ــدعو أيضـ ــربّعني(نـ ــل املتـ ــل   1،)ألجـ ــذا اهليكـ ــل احملســـنني إىل هـ وألجـ
املقدس الكريم وألجل العاملني فيه واملرنّمني؛ وألجل هذا الشعب القائم 

  .ينتظر من لدنك الرمحة العظيمة الواسعة
  )ثالثاً(  رُمحاك يا رب) املرنّم( -

  2):والكاهن خيتم هبذه الصالة(
إهلنا، تقبَّل من عبيدك هـذا الـدعاء الشـامل، وارمحنـا حبسـب      يا اهلل 

رمحتك العظيمة، وامشلنا برأفتك القديرة، وشعبَك كلّـه القـائم ينتظـر    
  .من لدنك الرمحة الواسعة

                                                            
 .وهي عادة قدمية مقامها اليوم التربع على أنواعه -" مقّدمي الثمار"يف األصل  1)
  .حيسن أن ُتقال جهراً ألهنا وجيزة، وألهنا ختام ليتورجيا املوعوظني 2)
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ــد، أيهــا اآلب واالبــن      ألنــك اإللــه الــرحيم الــودود، وإليــك نرفــع احلَمْ
  .دهور الدهوروالروح القدس، اإلله الواحد، اآلن وعلى الدوام وإىل 

  .آمني -

  :القربانليتورجيا  :الثانيالقسم 
  :ثالثة أدعية لنقل القرابني: اجلزء األول

 :الدعاء األول -1

  .يا مجيع املؤمنني، ألجل السالم بإحلاح، نسرتحم اهلل
  .رُمحاك يا رب -

  .فاعضدنا، وخلّصنا، وارمحنا، واحفظنا بنعمتك، يا اهلل
  .رُمحاك يا رب -

  ):بصوت خافت والكاهن يصلّي(
نشــكرك، أيهــا الــرب القــدير، الــذي أهَّلنــا أن منثــل اآلن لــدى مذحبــه 

فتقبَّـل اللّهـم   . املقدس، مستعطفني رأفته على خطايانا وجهاالت الشعب
سؤلنا، وأهّلنا أن نقدم لك أدعية وابتهاالت وذبائح روحية، ألجل شـعبك  

  .كله

ــد     ــذين أقمـــت خلـ ــن الـ ــا، حنـ ــدوس، اجعلنـ ــدرة روحـــك القـ متك، وبقـ
، مالمـــــةأكفّـــــاء أن نـــــدعوك يف كـــــل زمـــــان ومكـــــان، بـــــال دينونـــــة وال  

وبشــهادة مــن ضـــمرينا صــادقة، فتكــون لنـــا حبســب صــالحك العظـــيم       
  .مسيعاً غفوراً

واإلكـرام والسـجود، أيهـا اآلب واالبـن      احلَمْـد ألنـه لـك ينبغـي    ): ويعلن(
  .والروح القدس، اإلله الواحد، اآلن وعلى الدوام وإىل دهور الدهور

  .آمني -

 :الدعاء الثاني -2

  .رُمحاك يا رب -        .ألجل السالم، بإحلاح نسرتحم اهلل
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  .فاعضدنا، وخلّصنا، وارمحنا، واحفظنا بنعمتك، يا اهلل
  .رُمحاك يا رب -

  ):والكاهن يصلّي بصوت خافت(
أيها الصاحل الودود، جنثو لك بتـواتر، ونطلـب إليـك أن تنظـر برضـى      

ــر نفوســن  ــروح،    إىل ســؤلنا، وتطهّ ا وأجســادنا مــن كــل أدنــاس اجلســد وال
  .وهتبنا أن منثل بال دينونة وال مالمة لدى مذحبك املقدس

اللّهــم جُــدْ علــى املصــلّني معنــا بالنجــاح يف احليــاة، واإلميــان واإلدراك        
هبهم أن يعبدوك كـل حـني خبشـية وحمبـة، وأن يشـرتكوا اآلن، بـال       . الروحي

  .وأهلّهم على الدوام مللكوتك السماوي. سةدينونة وال مالمة، يف أسرارك املقد
أيها  ،نرفع إليك احلَمْد -إذْ حتفظنا قدرتك كل حني  -حتى ): ويعلن(

اآلب واالبن والـروح القـدس، اإللـه الواحـد، اآلن وعلـى الـدوام وإىل دهـور        
  .آمني -.  الدهور

 ):إىل املسيح احلرب األعظم: (الدعاء الثالث -3

  ):وحتسن تالوته جهراً يف بعض املناسبات - يتلوه الكاهن بصوت خافت (
يــا ملــك اجملــد، لــيس أحــد مــن املكــبَّلني بالشــهوات احلســية واللــذات   

، ألن 1اجلســدية، أهــالً أن خيــدمك، أو يقــرتب منــك، أو يقــف حبضــرتك 
خــدمتك جليلــة ورهيبــة، حتــى لــدى القــوى الســماويني أنفســهم، لكــن،     

سـاناً بـال تغيّـر وال حتـوّل،     حملبتك للبشر اخلارقة، املعجـزة، قـد صـرت إن   
وقـد سـلّمت إلينـا هـذه الذبيحـة الكهنوتيـة       ). احلرب األعظم لنـا (وغدوت 

فإنك أنت وحدك، أيها الرب إهلنـا، سـيد   . الالّدموية، مبا أنك رب العاملني
املستوي علـى عـرش مـن الكـروبني،      2السماوات واألرض؛ يا رب السروفني

  .يسنيأيها القدوس وحدك املسرتيح بني القد
                                                            

  .يف اليونانية الصدارة يف آخر الكَالم، بينما هي يف العربية يف أّوله، لذلك اقتضى البيان قلب األفعال 1)
بـني السـروفني    - على احلقيقة أو علـى اجملـاز   -ألنه ال حمل إلسرائيل " ملك إسرائيل"أسقطنا كلمة  2)

 .فهي من اإلسرائيلّيات املدسوسة. روبنيكوال
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فيا أيها الصـاحل السـميع وحـدك، إليـك أتضـرّع، فـانظر إيلَّ أنـا عبـدك         
ــة ســوء    ــي مــن كــل نيّ ــر نفســي ولُبّ وبقــدرة روحــك . اخلــاطئ احلقــري، وطهّ

القـــدوس، اجعلـــين أنـــا املمســـوح بنعمـــة الكهنـــوت، كفـــؤاً بـــأن أقـــف لـــدى  
  .ودمك الكريم يمائدتك املقدسة هذه، وأُقرِّب جسدك الطاهر القُدْس

ــإن ــل أالّ تصــرف عــين      ف ــرأس، وإليــك أتوسَّ ي إليــك أتقــدم مُطــأطئ ال
ــرذلين مــن بــني بنيــك    ــدُك     . وجهــك، وال ت ــأن يُقــدِّم لــك عب ــضِ ب ــل ارت ب

فإنـــك أنـــت املُقـــرِّب واملُقـــرَّب، القابـــل  . اخلـــاطئ الـــذليل، هـــذه القـــرابني 
  .ب أيها املسيح إهلناهوالوا

دوس الصـــاحل وإليـــك نرفـــع احلَمْـــد، وإىل أبيـــك األزيل، وروحـــك القـــ
  .آمني -  . واملُحيي، اآلن وعلى الدوام وإىل دهور الدهور

ثم يسجد الكـاهن أمـام املـذبح ثالثـاً، ويُبخِّـر اهليكـل والشـعب، وهـو         (
يتلو املزمور اخلمسني، وينتـهي إىل مائـدة التقدمـة، فيسـجد ثالثـاً وهـو       

ف ثم حيمـل القـرابني ويطـو   . اللّهم اغفر يل أنا اخلاطئ وارمحين: يقول
  ):هبا وهو يقول

الــرب اإللــه يف ملكوتــه كــل حــني، اآلن وعلــى الــدوام    1مجــيعكم يــذكر
    .وإىل دهور الدهور

  .آمني -

وهـو متجـه إىل    2يف ختام الطواف، من على درج الباب امللوكي، يكررهـا (
  ).الشعب

  ):ويف تلك األثناء ينشد املرنِّم أو اخلورص النشيد الكروبي(

الكــروبني، واملرنّمــون بالنشــيد القدســي الثالثــي    ســريّاًأيهــا املمثلــون 
  .للثالوث املُحيي، فلنطرح عنا كل اهتمام دنيوي، لنستقبل ملك اجملد

                                                            
  .الفعل من صيغة اإلنشاء إىل صيغة اخلرب حيسن يف العربية نقل 1)
  .وهذا خطأ قبل تقديسها. جرت العادة أن يبارك الكاهن الشعب بالقرابني املنقولة 2)
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  ):هنا جيري الطواف بالقرابني(
ــور    ــال غـــري منظـ ــة علـــى حـ ــات املالئكيـ ــه الطغمـ ــفُّ بـ ــدهلل، . حتـ احلمـ

  .احلمدهلل، احلمدهلل

  :تقديس القربان: اجلزء الثاني
زء مــن ثالثــة أدعيــة، الثالــث منــها أي األنفــورة مثلــث يتــألف هــذا اجلــ(

  ).بدوره
 :تقدمة القرابني قبل تقديسها -1

  .رُمحاك يا رب -          . لنتمّ دعاءَنا إىل اهلل
  أمامه، نسرتحم اهلل 1ألجل هذه القرابني الكرمية املوضوعة

  .رُمحاك يا رب -
  وخلّصنا، وارمحنا، واحفظنا بنعمتك، يا اهلل 2،فاعضدنا
  .رُمحاك يا رب -

  .خطيئة، نسأل اهلل 3هناراً بأمجعه كامالً مقدساً سالمياً بال
  .عطفك يا رب -

  .مالك سالم مرشداً أميناً، حافظاً نفوسنا وأجسادنا، نسأل اهلل
  .عطفك يا رب -

  .عطفك يا رب -  .، وغفران ذنوبنا، نسأل اهلل4املساحمة بآثامنا
  .للعامل، نسأل اهلللنفوسنا، والسالم  5اخلريات والصاحلات

  .عطفك يا رب -
                                                            

  .عليها شبهة أن القرابني قد تقدَّست، وهذا مل حيصل بعد" املُقدَّمة"الترمجة الدارجة  1)
  .رجيا املوعوظني وليتورجيا املؤمننيأسقطنا طلبتني ألهنما من خملفات قسمة القداس إىل ليتو 2)
 .هذا أسلوب غري عريب أن نعطف فقط آخر صفة": وبال"الترمجة الدارجة تقول  3)
فاقتضـى  ) أي صـغرية (أو ذنبـاً  ) أي كـبرية (؛ واخلطيئة قد تكون إمثاً "خطايانا: "الترمجة الشائعة تقول 4)

  .التصحيح
؛ ثانياً حتويـل  "الصاحلات"األول خمالفة النص وهو : خطآن؛ وفيها "املوافقةاخلريات : "الترمجة الشائعة تقول 5)

فهل نسأل خريات غري موافقة، أو يستجيب اهللا : جتعله من لغو الكالم" املوافقة"االسم الثاين إىل هذه الصفة 
  خبريات غري موافقة؟
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  .1تتمة الزمن الباقي من حياتنا يف السالم والتوبة، نسأل اهلل
  .عطفك يا رب -

آخــرة حلياتنــا مســيحية، ســالمية، بــال وجــع، بــال خــزي، وجوابــاً مجــيالً   
  .عطفك يا رب -      .لدى منرب املسيح الرهيب، نسأل اهلل

بــال عيــب، الكرميــة اجمليــدة   بشــفاعة ســيّدتنا مــريم القديســة، الكاملــة،  
والدة اإللـه البتـول دائمـاَ، وبشـفاعة مجيـع القديسـني، نُـودع حنـن ذواتنـا          

  .لديك يا رب -    . وبعضنا بعضاً وحياتنا لدى املسيح اإلله
  ):صالة التقدمة قبل التقديس(

أيهــا اإللــه الســيد القــدير، القــدوس وحــدك، القابــل ذبيحــة احلَمْــد مــن 
 2قلوهبم، تقبَّل أيضاً منا حنن اخلاطئني دعاءَنـا املرفـوع  الداعني إليك بكل 

لدى مذحبك املقدس؛ واجعلنا أكفّاء بأن نقدم لك قرابني، وذبائح روحيـة،  
ــك؛       ــال حظــوة يف عيني ــا أن نن ــا وعــن جهــاالت الشــعب؛ وأهّلن عــن خطايان
فتكــون ذبيحتنــا راضــية مرضــيّة لــديك؛ ويســتقر روحــك الصــاحل بنعمتــه     

  .علينا، وعلى هذه القرابني املوضوعة، وعلى شعبك كله
  ):اإلعالن(

ــد، معــه، ومــع روحــك القــدوس  . بنــك الوحيــدبرأفــات ا فــإن لــك احلَمْ
  .آمني -  . الصاحل واملُحيي، اآلن وعلى الدوام وإىل دهور الدهور

 :إعالن اإلميان قبل التقديس -2

  وعلى روحك -          السالم عليكم أمجعني
  :بعقيدة واحدة 3نشهدلنحبَّ بعضنا بعضاً لكي 

ــورص( - ــرنّم أو اخلـ ــالوث يف  اآلب واالبـــن وا أن): املـ ــروح القـــدس ثـ لـ
  .جوهر واحد ال يتجزأ

  1).عند ذكر أمساء الثالوث األقدس يسجد الكاهن والشعب ثالثاً(
                                                            

 .سلسلة األدعية كلها مجل امسية، فِلَم خنلطها جبمل فعلية، يأيت تركيبها بالعربية من سقط اللغة والبيان 1)
  ما هذا؟: اهللا اآلب يقّدم دعاءنا إىل مذحبه": وقدمها إىل مذحبك: "الترمجة الشائعة تقول 2)
 .الباهت" االعتراف"ال " الشهادة"األصل اليوناين يقابله بالعربية  3)
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  .2فلنصغِ بتقوى): الكاهن(
  …نؤمن بإله واحد): الشعب( -

  ):األنافورة(صالة تقديس القرابني 

  ):االستهالل الثالثي(
األقـــدس  لنصـــغِ حتـــى نُقـــرِّب القربـــان! لنقـــفْ خبشـــية! لنقـــفْ حســـناً

  .للسالم
  !3ذبيحة للحَمْد! رمحة للسالم -

الروح القـدس،   يفنعمة ربنا يسوع املسيح، وحمبة اهلل اآلب، والشراكة 
  .ومع روحك -      .معكم أمجعني تكون

  .فلنرفعْ قلوبنا إىل العُلى
  .ها هي لدى الرب -

  .ولنشكرنَّ اهلل
أن ) املـرنِّم وإذا تال الكاهن الصالة اآلتية سراً، يُضـيف  . (حقٌ وواجب) املرنِّم( - 

  .نسجد لآلب واالبن والروح القدس، الثالوث يف جوهر واحد ال يتجزأ

  ):الفرع األول(

ــاهن( ــدك،     ): الكـ ــك، وحنمـ ــارك لـ ــبّحك، ونبـ ــب أن نسـ ــق وواجـ ــل حـ أجـ
اإللـــه فإنـــك أنـــت  . ونشـــكرك، ونســـجد لـــك يف كـــل مواضـــع جربوتـــك     

ــيّ     ــود، احلـ ــامي، الواجـــب الوجـ ــوب، السـ ــدرَك، احملجـ ــوف، الالّمـ الالّموصـ
  .القيّوم، أنت وابنك الوحيد، وروحك القدوس

ــا أيضــاً       ــا ســقطنا أنــت أقمتن ــا مــن العــدم إىل الوجــود، وملّ . أنــت برأتن
ومازلــت تعمـــل كـــل شـــيء حتـــى أصـــعدتنا إىل الســـماء، وأنعمـــت علينـــا  

                                                                                                                                           
وهـذا  _ " أحييك يا رب، يا قويت، الرب ثبايت وملجأي ومنقذي: "النص الدارج يقرن السجود هبذه اآلية 1)

  .حتويل من إعالن الشهادة املسيحية الكربى، املقرونة بالسجود، إىل صالة شخصية، وهو حشو نافر
  .فقد مضى زمن التقية" األبواب األبواب: "أسقطنا 2)
  .صر مثل العربية على املضاف إليه، بل تستوعب املفعول واملوضوع والصفة واهلدفاإلضافة اليونانية ال تقت 3)
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م كلــها نشــكرك، أنــت وابنــك الوحيــد  فعلــى هــذه الــنع. مبلكوتــك العتيــد
وروحك القدوس؛ وعلى كل أفضالك علينا، املعروفة واجملهولـة، الظـاهرة   

  .واخلفية
ــيت ارتضــيت أن تقبلــها مــن         نشــكرك أيضــاً علــى هــذه الليتورجيــا ال
أيدينا، أنت الـذي يقـف حبضـرته آالف مـن رؤسـاء املالئكـة، وربـوات مـن         

ــون الكــثرية،   املالئكــة، والكروبــون والســروفون ذوو   األجنحــة الســتة، والعي
  .حملّقني وهاتفني

  :وهم يرنّمون نشيد الظَفر، هاتفني وصارخني وقائلني): ويعلن(
السماء مـألى واألرض  . اهلل الصَمَد: قدّوس! قدّوس! قدّوس) املرنِّم( -

هوشـعنا  ! مبـارك اآلتـي باسـم الـرب    ! مِـن األعـايل   1هوشـعنا ! من جمدك
  !مِن األعايل

  ):ثانيالفرع ال(

  ):والكاهن يكمّل(
  :أيها الرب الودود، حنن أيضاً هنتف مع هؤالء القوى السعيدة، ونقول

قدّوس قـدّوس  ! قدّوس، قدّوس كلّك، أنت وابنك الوحيد وروحك القدس
كلّك، وعظيم جالل جمدك، أنت الذي أحبَّ عامله حتى بذل ابنه الوحيد 

  .األبدية لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له احلياة
ويف الليلـة الـيت أُسـلِم فيهـا، بـل      . هو الـذي أتـى وأكمـل تـدبري أمرنـا كلـه      

بــاحلري أَســلَم ذاتــه ألجــل حيــاة العــامل، أخــذ خبــزاً بيديــه املقدّســتني         
ــذه   (+) الكــرميتني بــال عيــب، فشــكر وبــارك    ــرَ وأعطــى تالمي وقــدّس وكَسَ

  :الرسل القديسني، قائالً
  ):يعلن بصوت جهري خاشع(

الــنص .  (كلــوا هــذا هــو جســدي املكســور عــنكم ملغفــرة اخلطايــا   خــذوا، 
  .آمني -  )القديم

                                                            
  ".ِمن"، بل "يف األعايل"لذلك ال نقول . أي خلّصنا 1)
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  :وكذلك الكأس من بعد العشاء قائالً) بصوت خافت(
  ):يعلن بصوت جهري خاشع(

اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي، دم العهد اجلديـد، املهـراق عـنكم    
  .آمني -    .وعن كثريين ملغفرة اخلطايا

  :تقدمة الذبيحة واألفكار): الفرع الثالث(
  ):التقدمة العامة العلنية(

الصـلب  : وحنن إذ نُقيم ذكـرى وصـية املخلّـص، وكـل مـا جـرى ألجلنـا       
والقرب والقيامة يف اليوم الثالث، والصعود إىل السـماوات، واجللـوس عـن    

  .امليامن، والرجوع اجمليد

  ):والكاهن يرفع الصينية والكأس بشكل صليب ويُعلن(
  .ا لك، نُقرِّبه لك، عن الكل، وألجل الكلما لك، مم  
  .لك نُسبِّح، لك نبارك، لك نشكر، يا رب؛ وإليك نطلب يا إهلنا) املرنِّم( - 
  1).على كل دعاء يسجد الكاهن والشعب أي ثالثاً(

  ):التقدمة األوىل السريّة ألجل املشرتكني يف الذبيحة(
الالّدمويــة، ونبتــهل ونــدعو  نُقــرِّب لــك أيضــاً هــذه الضــحيّة الروحيــة   

  .ونضرع، فأرسل روحك القدّوس علينا وعلى هذه القرابني املُقدَّمة
  (+)هذا اخلبز املقدّس جسد مسيحك الكريم ) وأظهر(واجعل 
  آمني -

  آمني -    (+)وما يف هذه الكأس دم مسيحك الكريم 
  )ثالثاً(آمني  -      (+)فقد حوّلتهما بروحك القدّوس 

ــا   ــي يكونـ ــروح القـــدس  لكـ ــركة يف الـ ــهما شـ ــاولني منـ ــاف  2،للمتنـ لعفـ

                                                            
، وهذا حتويـل عـن هـدف    )اللّهم اغفر يل أنا اخلاطئ وارمحين(هنا يف األصل يقول الكاهن وهو يسجد  1)

  .ّح إمهالهالسجود وأغراض تقدمة الذبيحة، فِمَن األص
  .هذا مفعول املناولة األوىل ُنقّدمه، وال نفرقه يف املفاعيل الدنيا املنبثقة منه 2)
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الــنفس، لغفــران اخلطايــا، الكتمــال ملكــوت اهلل فينــا، للدالــة لــديك، ال    
  .لدينونة أو قضاء علينا

  ):التقدمة الثانية السريّة ألجل املتوفّني(
لــك أيضــاً هــذه العبــادة الروحيـة ألجــل املتــوفني علــى اإلميــان،   نُقـرِّب 

لرؤســــاء واألنبيــــاء، والرســــل والــــدعاة واإلجنيلــــيني األجــــداد واآلبــــاء وا
  .والشهداء واملعرتفني والنسّاك، وكل روح صديق تويف على اإلميان

خصوصــاً القديســة مــريم الكاملــة، بــال عيــب، ذات كــل ): ويعلــن مُبَخّــراً(
  .كرامة وجمد، والدة اإلله البتول على الدوام

الــدة اإللــه اجلزيلــة    إنــه لواجــب حقــاً أن نغبطــك، يــا و    ): املــرنِّم( -
ــن هــي أكــرم مــن  . الغبطــة دائمــاً، واملنزَّهــة عــن كــل عيــب، وأم إهلنــا   يــا مَ

، اهلل 1وهي بتـول الكروبني، وأجمد بال قياس من السروفني، يا مَن ولدت، 
  .، إنك حقاً والدة اإلله إياكِ نُعظِّمالكلمة

جـل  وألجل الرسـل القديسـني اجمليـدين األكـرمني، وأل    ): والكاهن يُكمل(
ــدان    ــا املعمـ ــابق، يوحنـ ــنيب السـ ــديس، الـ ــيك 2القـ ــع قديسـ ــل مجيـ . ؛ وألجـ

  .فافتقِدنا اللّهم بتضرعاهتم

  3):التقدمة الثالثة السريّة ألجل األحياء(
لــك أيضــاً هــذه الضــحية الروحيــة ألجــل املســكونة وألجــل الكنيســة  نُقــرِّب

ــري      ــة والسـ ــالكني يف البتوليـ ــل السـ ــولية؛ وألجـ ــة الرسـ ــة الكاثوليكيـ ة املقدسـ
فـأعطهم يـا رب عهـد سـالم،      4،الفضلى؛ وألجل الرئيس واحلكومة واجلـيش 

  .ونقضي حنن أيضاً يف أمنهم حياة طمأنينة ودعة، بكل تقوى وكرامة
                                                            

وهذا يتعارض مع األصل، وجيعل األساسي، ". يا َمن ولدت اهللا الكلمة ولبثت بتوالً: "الترمجة اجلديدة تقول 1)
  .ياً بالتركيز عليه يف ختام اجلملةأي والدة اهللا الكلمة، ثانوياً؛ والثانوي، أي حال البتولية، أساس

األصل املوروث عن رهبان القرون الوسطى يقدم املعمدان على الرسل، وهذا خالف اإلجنيل والوحي، ألن  2)
 ).21: 14رؤيا (الكنيسة مؤسسة على الرسل 

  .النص هنا ميزج التقدمات والتذكارات، واألصّح متييزها 3)
  .فآثرنا الترمجة املوضوعة" ملوكنا املؤمنني ُمحّبي املسيح: "األصل يفترض الدولة مسيحية فيقول 4)
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  :نتضرَّع أيضاً إليك
هنا . (فاذكر مجيع الراقدين على رجاء القيامة للحياة األبدية): ذِكْر املوتى( - 1

 .هلنا حيث يشرق نور وجهكإوارمحهم يا … يذكر من يشاء من األموات

واذكر، يـا رب، مجيـع األسـاقفة املفصّـلني بإحكـام      ): ذِكْر السلطة الدينية( -2
ــدام الـــرب، وســـائر         ــة، وكـــل الشمامســـة خـ ــع الكهنـ ــك، ومجيـ ــة حقـ كلمـ

 .اإلكلريوس

، (+)، احلــــرب الرومــــاني البابــــا الطليعــــةواذكــــر، يــــا رب، يف ): ويعلــــن(
ــا  ــا  (+) وبطريركنـ ــيس كهنتنـ ــة أن   (+). ورئـ ــم علـــى كنائســـك املقدسـ وأنعِـ

ــلني طــويلي العمــر معــافَيْن،  ،مكــرَّمني ،أصــحّاء ،يعيشــوا يف ســالم  ، مفصِّ
  .لسنني عديدة -     .بإحكام كلمة حقّك

  .واخلاطرين على فكر كل واحد من احلاضرين): ويعلن أيضاً(
  .مجيعَهم ومجيعهنّ -

فيهـا مقيمـون وكـل     واذكر، يـا رب، البلـدة الـيت حنـن    ): ذِكْر فئات األحياء( -3
  .مدينة وقرية، والقاطنني فيها من املؤمنني

  .1اذكر، يا رب، املسافرين واملرضى، والكادحني واألسرى
ــا رب، املتــربِّعني واحملســنني إىل كنائســك املقدســة، واملتصــدّقني      اذكــر، ي

  .على املساكني
  .وأسبغ مرامحك علينا أمجعني): وخيتم. هنا يذكر من يشاء من األحياء(
وأعطنا أن حنمد ونسبِّح بقلب واحد وفـمٍ واحـد   ): األنفورة كلها إعالن(

، اسم اآلب واالبن والـروح القـدس، اإللـه الواحـد،     2امسَك األكرم واألعظم
  .آمني -        .اآلن وعلى الدوام وإىل دهور الدهور

مـراحم إهلنـا العظـيم وخملّصـنا يسـوع املسـيح تكـون        ): ويبارك الشـعب (
  .ومع روحك -            .معكم أمجعني

                                                            
  .ال داعي هلا، وينفردون هبا عن غريهم، فتقطع السياق" وهب هلم اخلالص"هنا إضافة  1)
هنا تفوت الترمجات كلها صيغة التفضيل يف اليونانية؛ وهي تتضمَّن اجلواب على االسم األعظـم يف كـل    2)

  .كالم، إن االسم األعظم واألكرم هو اسم الثالوث األقدس
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  :تناول القربان: اجلزء الثالث
 :الدعاء األول  -1

  .بشفاعة مجيع القديسني، ألجل السالم بإحلاح، نسرتحم اهلل
  .رُمحاك يا رب -

  .ألجل هذه القرابني املُقدَّمة واملقدسة، نسرتحم اهلل
  .رُمحاك يا رب -
، العقلـي إهلنا الودود الذي اقتبَلها على مذحبه القدسـي السـماوي    كيما

ــب روحــي، يرســل لنــا بواســطتها النعمــة اإلهليــة وهبــة الــروح       ــرف طيّ كَعُ
  .رُمحاك يا رب -        .القدس؛ نسرتحم اهلل

  .ألجل جناتنا من كل ضيق ورجز وخطر وشدّة، نسرتحم اهلل
  .رُمحاك يا رب -

  .فاعضدنا، وخلّصنا، وارمحنا، واحفظنا بنعمتك، يا اهلل
  .رُمحاك يا رب -

إلميان والشركة يف الروح القدس نسـأل؛ ونـودِع حنـن ذواتنـا     الوحدة يف ا
  .وبعضنا بعضاً وحياتنا كلها لدى املسيح اإلله

  .لديك يا رب -
  ):1والكاهن يصلّي بصوت خافت(

أيها السيد الودود إياك نودِع كل حياتنا ورجائنـا؛ وإليـك نبتـهل ونطلـب     
سماوية الرهيبـة، مـن   بضمائر نقيّة أسرارك ال نتناولونتضرَّع، فأهّلنا أن 

هــذه املائــدة املقدســة الروحيــة، للشــركة يف الــروح القــدس، والصــفح عــن    
اآلثــام، وغفــران الــذنوب ومــرياث ملكــوت الســماوات، والدالــة لــديك، ال        

  .لدينونة أو قضاء علينا
  ):ويعلن(

وأهّلنــا، أيهــا الســيد، أن جنســر بدالــة وبــال مؤاخــذة، فنــدعوك أبــاً، أنــت   
  )النص القديم: (ونقولاإلهلي السماوي، 

                                                            
  .يف بعض املناسبات أو األماكن بصوت جهوري 1)
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أبانا الذي يف السماوات، تقدَّس امسك، أتى ملكوتـك، متَّـت   ): الشعب( -
أعطنا خبزنا كفـاف يومنـا، واغفـر    . مشيئتك، على األرض كما يف السماء

فإنّا حنن أيضـاً نغفـر للمـذنبني إلينـا، وال تـدخلنا يف جتربـة،       . لنا ذنوبنا
  .لكن جنِّنا من الشرير

ألن لك املُلك والقدرة واجملد، أيها اآلب واالبن والـروح  : )والكاهن يعلن(
  .القدس، اإلله الواحد، اآلن وعلى الدوام وإىل دهور الدهور

  .آمني -

 :الدعاء الثاني  -2

  .وعلى روحك -      .السالم عليكم أمجعني
  .لك يا رب -      .احنوا رؤوسكم للرب

  1):والكاهن يصلّي بصوت خافت(
ــات    نشــكرك، أيهــا امللــك   ــدع الكائن ــه الشــاملة أب احملجــوب، الــذي بقدرت

فأنــت أيهــا  . مجيعهــا، وبرمحتــه الواســعة فطرهــا مــن العــدم إىل الوجــود   
السـيد اطّلـع مـن السـماء علــى املُطـأطئني هامـاهتم حبضـرتك، ألهنــم مل        

فأنـت أيهـا السـيد وزِّع هـذه     . حينوها للحم ودم، بل لك أنت اإلله الرهيـب 
ــا حبســب حاجتــه اخلاصــة القــرابني علينــا أمجعــني،  . خلــري كــل واحــد منّ

فرافق املسافرين يف البحر، وسِرْ مع السائرين يف الربّ، وقُدِ الطـائرين يف  
  .اجلو، واشفِ املرضى، يا طبيب النفوس واألجساد

  ):ويعلن(
ــارك ولروحــك          بنعمــة ورأفــة ومــودة ابنــك الوحيــد، الــذي معــه لــك نب

  .ام وإىل دهور الدهورالقدوس الصاحل املُحيي، اآلن وعلى الدو

  .آمني -

                                                            
  .يف بعض املناسبات أو األماكن بصوت جهوري 1)
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 ):1وهو مثلث: (الدعاء الثالث -3

ــغِ مــن مســكنك   ): الكــاهن يصــلّي( )1 أيهــا الــرب يســوع املســيح إهلنــا، أصْ
أيها اجلـالس   2لتقديسناوهلمّ . القدسي ومن عرش جمدك وسلطانك

وارتضـــيت أن . مـــع اآلب يف األعـــايل، واحلاضـــر معنـــا ههنـــا حمجوبـــاً 
، والشــعب كلــه بواســطتنا، يف جســدك    تشــركنا، حنــن بيــدك العزيــزة   

  .الزكيّ ودمك الكريم
  ):ثالثة طقوس إعدادية(

 ):الكاهن يسجد ثالثاً وهو يقول سراً: (رفع القربان .1

  .اللهمّ اغفر يل أنا اخلاطئ وارمحين

  .فلنصْغِ): ثم يعلن(
  !األقداس للقديسني): يرفع اخلبز املقدس معلناً(
القدوس واحـد، والـرب واحـد، وهـو يسـوع املسـيح يف جمـد        ): املرنّم( -

  .آمني  . اهلل اآلب

 ):الكاهن يقسم اجلزء األكرب أربعاً وهو يقول: (تقسيم القربان .2

ال يتجــزأ؛ ويؤكــل كــل حــني، وال   يُجــزأ ويقســم محــل اهلل الــذي ينقســم و  
  .س املتناولني منهأبداً، بل يقدِّ ينفد

الكاهن اجلزء األعلى، ويرسم به صليباً على  يأخذ: (القرابنيمزج  .3
 .كمال اإلميان، يف الروح القدس): الكأس، ويضعه فيها وهو يقول

املــاء احلــار ويســكبه يف الكــأس علــى هيئــة صــليب، وهــو      يبــاركثــم (
  ):يقول سراً

  .حرارة اإلميان مألى من الروح القدس

  ).اهن دعاء املناولةوبينما ينشد املرنِّم نشيد الشركة اليومي، يكمّل الك(
                                                            

 أثناء دعاء ثالثي، جيري تناوهلا أثناء دعاء ثالثي، مع أعمال اعتراضية إعداديـة  كما جرى تقديس القرابني 1)
  .وتكميلية

  .وهذا يؤلف وحدة الدعاء". ألنك أنت تقديسنا: "الذي يأيت جوابه يف اإلعالن" لتقديسنا"الحظ التصدير  2)
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أنــك أنــت باحلقيقــة املســيح ابــن اهلل احلــي،    وأشــهدأنــا أؤمــن يــا رب   )2
وأؤمن أيضاً أن . الذي نزل إىل العامل ليخلِّص اخلطأة الذين أوّهلم أنا

 .هذا هو جسدك الزكي ودمك الكريم

فأطلب إليك أن ارمحين وجتاوز عمّا زللت به عمداً أو سـهواً، بالفعـل   
بالفكر أو باإلمهال، عن معرفة أو عن جهل مين، وأهّلين أن أو بالقول أو 

  .أشرتك بال دينونة يف أسرارك اإلهلية، لغفران اخلطايا وللحياة األبدية
، فـإني ال أُقبّلـك   1فيا ابن اهلل، اقبلين اليوم شريكاً يف عشـائك السـريّ  

  .اذكرني يا رب يف ملكوتك: قبلة يهوذا، بل كاللص أشهد لك
  ):ثالثة أعمال تكميلية( 

  ):جزءاً من القربان وهو يقول الكاهنيأخذ (: مناولة الكاهن .1
ربنــا وإهلنــا وخملّصــنا يســوع املســيح يُعطــى يل أنــا الكــاهن         جســد

  .لغفران خطاياي وللحياة األبدية

  :)ثم يأخذ الكأس فيتناول منها ثالث جرعات وهو يقول(
عطـى يل أنـا الكـاهن ملغفـرة     دم ربنا وإهلنـا وخملّصـنا يسـوع املسـيح يُ    

  .خطاياي وللحياة األبدية

 :الشعب ةمناول .2

  ):يأخذ الكاهن الصينية والكأس، فريفعهما ويتوجه حنو الشعب قائالً(
  .2وإميان وحمبة تقدّموا اهللخبشية 

فـالرب هـو   ! مبـارك اآلتـي باسـم الـرب    ! آمـني ! آمـني ! آمـني ): املرنِّم( -
  .اهلل ظهر لنا

ابـن اهلل، اقـبلين    يـا ): وإذا وُجد متقربون يقـول أيضـاً نشـيد التقـرّب    (
اليوم شريكاً يف عشائك السري، فإني ال أُقبِّلـك قبلـة يهـوذا، بـل كـاللص      

  .اذكرني يا رب يف ملكوتك: أشهد لك
                                                            

 .ألن زمن التقية قد مضى" فإين ال أبوح بسرِّك ألعدائك: "هنا أسقطنا 1)
 .هذه هي الشروط الثالثة املفروضة يف املتقرِّب 2)
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  ):والكاهن يناول كل واحد يتقرَّب وهو يقول(
ــا وخم   ) أمَــة اهلل(عبــداهلل  لّصــنا يســوع  يتنــاول جســد ودم ربنــا وإهلن

  .آمني. املسيح، الكريم واملقدس، لغفران خطاياه وللحياة األبدية
  ):والكاهن خيتم املناولة وهو يبارك الشعب قائالً(

  .يا اهلل خلّص شعبك، وبارك مرياثك

وأخـــذنا الـــروح الســـماوي، ! النـــور احلقيقـــي نظرنـــالقـــد ): املـــرنِّم( -
دوس غــري املتجــزّئ ألنــه ووجــدنا اإلميــان القــويم، فلنســجد للثــالوث القــ

  .خلَّصنا

 :نقل القرابني إىل املائدة الصغرى .3

  ):حيمل الكاهن القرابني وهو يقول سرّاً(
  !جمدك على األرض كلها! ارتفع اللّهم على السماوات

  ):ثم ينقلها إىل املائدة الصغرى وهو خيتم معلناً(
  .آمني -    .اآلن وعلى الدوام وإىل دهور الدهور

  ):القرابني سيكمل تناوهلا يقول سرَّاً إذا كان ناقل(
  ):ثم يعلن(، 1إهلنا اهللتبارك 

 :)هناية الدعاء الثالث، شكراً على املناولة( )3

  ):الكاهن يعلن(
الرهيبـة   ةيّنِالسَـ قفوا، أيهـا الـذين اشـرتكوا يف أسـرار املسـيح املقدسـة       

  .رُمحاك يا رب -    .السماوية اخلالدة اإلهلية، لنشكر شكراً الئقاً اهلل
  .فاعضدنا، وخلّصنا، وارمحنا، واحفظنا بنعمتك يا اهلل

  .رُمحاك يا رب -
                                                            

نـرى أن  " ألنك أنت تقديسـنا … هلم لتقديسنا"من سياق الترتيب الظاهر أعاله، وبسبب التصريح بني  1)
ال تقال بصوت عال، ألهنا فاحتة صالة، وليس اآلن فاحتة صالة وألن الدعاء الثالـث  ) تبارك اهللا إهلنا(كلمة 

يقوهلا من ُيتلمذ القرابني ألهنا فاحتة صـالة  " تبارك اهللا إهلنا"فكلمة . تم إالّ باإلعالن اآليتالذي حنن فيه ال ُيخ
  .التلمذة، يف هذه األثناء، أو بعد القداس
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هناراً بأمجعـه كـامالً مقدسـاً سـالمياً بـال خطيئـة نسـأل، ونُـودع حنـن          
  .ذواتنا وبعضنا بعضاً وحياتنا كلها لدى املسيح اإلله

  لديك يا رب -

  1):الكاهن يصلّي بصوت خافت(
ألنـك أهّلتنـا    نشـكرك للبشر، املُحسِـن إىل نفوسـنا،    أيها السيد املُحبّ

فأنـت قـوِّم   . يف هذا اليوم أيضـاً لالشـرتاك يف أسـرارك السـماوية اخلالـدة     
ــلوات     ــا، بصـ ــد خطواتنـ ــا، وطِّـ ــنْ حياتنـ ــيتك، صُـ ــا يف خشـ ــا، ثبّتنـ طريقنـ
وتضرّعات القديسة مريم اجمليدة والدة اإلله البتول على الدوام، ومجيع 

  .قديسيك
  ):ويعلن(

ــدوإليــك نرفــع  تقديســناألنــك أنــت  ، أيهــا اآلب واالبــن والــروح  احلَمْ
  .القدس، اإلله الواحد، اآلن وعلى الدوام وإىل دهور الدهور

  .آمني -

  :خامتة القداس الثالثية :الثالثالقسم 
   .لننطلق بسالم): يعلن الكاهن). (احلل األول(  -1

 .رُمحاك يا رب -

 ):لكاهن أمام أيقونة السيد بصوت جهرييتلوه ا): (احلل الثاني(  -2

خلّـص شـعبك، وبـارك    . قاصـديك يا رب، يا مبارك مباركيك، ومقدِّس 
احفظ ملء كنيستك وقدّس املُحبّني مجال بيتك، أنت عوّضهم ! مرياثك

  .وال هتملنا حنن املتوكّلني عليك. عن ذلك جمداً بقدرتك
، )املليــــك(هَــــبْ الســــالم لعاملــــك، ولكنائســــك، ولكهنتــــك؛ وللــــرئيس 

  .واحلكومة واجليش، ولكل شعبك
فإن كل عطية صاحلة، وكل هبة كاملـة، تنـزل مـن العـالء، مـن لـدنك       

                                                            
  .األصّح بصوت جهوري 1)
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وإليــك نرفــع احلَمْــد والشــكر والســجود، أيهــا اآلب واالبــن . يــا أبــا األنــوار
  .والروح القدس، اآلن وعلى الدوام وإىل دهور الدهور

  .آمني -
  ليكن اسم الرب مباركاً

  )ثالثاً.  (منذ اآلن وإىل الدهر) سم اهللاحلَمْد ال( -

 ):من الباب امللوكي): (احلل الثالث(  -3

  .نسرتحم اهلل): يعلن الكاهن(
  .رُمحاك يا رب -  

  . بركة الرب ورمحته تنزالن عليكم بنعمته ومودته، كل حني): الكاهن(
  .آمني -

  .، أيها املسيح إهلنا ورجاؤنا، احلَمْد لكاحلَمْد لك): الكاهن(
باسـم الـرب بـارك، أيهـا     ). ثالثـاً (رُمحـاك يـا رب   … اجملـد لـآلب  ): القارئ(

  .األب القديس
وخلّصَنا بشـفاعة أمّـه   ) …الذي(رَحَمْنا املسيح إهلنا احلقيقي ): الكاهن(

الكاملة القداسة والكليّة النقاوة، والرسـل القديسـني اجمليـدين األكـرمني،     
شـــفيع هـــذه (+) القـــديس وأبينـــا يف القديســـني يوحنـــا الفـــم الـــذهيب، و 

الــذي نُحيــي ذكــره اليــوم، والقديسَــني     (+) الكنيســة املقدســة، والقــديس   
مبـا أنـه الصـاحل     ،الصديقَني جدَّي اإلله، يواكيم وحنّة، ومجيع القديسني

  .واملُحبّ البشر
أيهـــا الـــرب يســـوع إهلنـــا، ): وإذا وُجِـــد كهنـــة يقولـــون، وهـــم منطلقـــون(

  .نا وخلّصنا، آمنيبصلوات آبائنا القديسني، ارمح
   



  299   _____________________________________________  شھادات

 

(+ 

  
  

  شهادات

  
  
  

 -، إذ كنــت أعــدّ لوضــع هــذا الكتــاب   2014يف األســابيع األخــرية مــن عــام  
الشهادة حول أسرة الرعية، كتبت رسالة جلميع أفرادها، القدامى واحلـاليني،  

  .أسأهلم فيها شهادهتم حول ما عاشوا فيها، مسامهة منهم هامة فيه
  .إجابتهم غنى قلّة هي اليت أجابت، ولكن يف

وإنــي ألوردهــا . هــذه الشــهادات، يضــمها هــذا الفصــل األخــري مــن الكتــاب   
  .حبرفيّتها، وفق ورودها الزمين

أما ختام هذا الكتاب، فإني أخصّ به صالة رائعة، كتبها ذات يوم من عـام  
، أحد أبرز عناصرها وأكثرهم حباً لإلنسان، أعين به ابين وصـديقي  ) ؟؟؟؟( 

  .حتملمجيل 

  ة إىل عناصر سابقة يف أسرة الرعية اجلامعيةرسال

  أحبائي،« 
  .قد تفاجئكم كلميت اليوم، كما فاجأتكم أحياناً بعض كلمايت يف السابق

، وهـي  1968كلكم تعرفون أن أسرة الرعية اجلامعية نشأت يف دمشق، يف عام 
  .تواصل عملها إىل اليوم
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  .ياً، جديداًكلكم تعرفون أيضاً أهنا كانت مشروعاً مسيحياً، عرب
  .وقد ساهم كل منكم، بصورة أو بأخرى، يف نشوئها وتطورها وحضورها

  .وليس منكم من ال يعرف ما تركت فيه أيضاً من تأثري
قصة أسرة "وقد رأيت، بعد تأّمل طويل، من الضروري أن نشارك كلنا يف كتابة 

قريباً جـداً،  فقد يكون فيها مصدر إهلام وتطلّع ملن سيواجهون ". الرعية اجلامعية
الظروف االستثنائية اجلديدة، املفروضة على بلداننا العربية عامة، وعلى حضورنا 

  .املسيحي خاصة
إن يل فيها خربة حمـدودة  … أنا ال أعرف الكتابة: أرجو أال يقول أحد منكم

… أسرة الرعية باتت من املاضـي البعيـد  … أنا مل أعرف الكثري عنها… جداً
  .يت تسهِّل عليكم التنّصل من الكتابةوغريها من الذرائع ال

  !دعوين أسألكم سؤاالً واحداً
هل كان لكما أن تكونا اليوم على ما أنتما عليه، لوال أسـرة  … أنَت أو أنِت
  الرعية اجلامعية؟

وقد يكون يف ما اختزنت ذاكـرة  … أرجو إذن أن تكتبا، ببساطة، بصدق، بعفوية
  …ُيغين شهادتكم عن احلديث الطويلكل منكم، من حوادث وطرائف ومواقف، ما 

  :وتسهيالً لكم يف مهّمتكم هذه، أطرح عليكم فقط هذه األسئلة البسيطة
 كيف تعرفت إىل أسرة الرعية اجلامعية؟ -1
 ما الذي ثبّتك فيها؟ -2
ما الذي محلته منها، إنْ يف نظرتـك إىل اهلل، أو إىل ذاتـك، أو بشـأن     - 3

 ويف سورية خاصة؟ احلضور املسيحي يف البلدان العربية عامة،

  أحبائي،
  .أرجو أالّ هتملوا مطليب

 .وإين، بانتظار إجاباتكم، أهديكم حمبيت، وأسألكم الدعاء

      أخوكم   
  »األب الياس زحالوي 
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كانــت هــذه الشــهادة يف طليعــة مــا وصــلين مــن شــهادات، مــع أن كاتبــها مل 
دها يف مكاهنا هذا، ألمهية ما إال أني رأيت أن أور. يكن يوماً من أفراد األسرة

ــي مســيحي أصــيل، إنْ بالنســبة إىل املاضــي، أو        ــر عرب ــه مــن فك تنطــوي علي
احلاضر أو املستقبل، مع أن كاتبها غـادر سـورية منـذ أكثـر مـن ثالثـني سـنة        

ولسوف يكتشف القارئ أنّ صديقي الغايل هذا جوزيـف تيـان، مل   ! إىل فرنسا
إقـرأوا إذن مـا   . العربـي املسـيحي، ولـن يغـادر    يغادر يوماً ذاته يف عمق انتمائه 

وإنـي ملرتجـم   . كتب، بلغته الفرنسية اجلميلة، من وحي ذاته العربية األصـيلة 
  .ما كتب بكل أمانة

  أبِت العزيز،« 
أطلَعين بعض األصدقاء السوريني على الرسالة اليت وّجهتها لبعض األفراد مـن  

، مع أين مل أكن سـوى زائـر   1968عام  احلركة اجلامعية اليت أطلقتها وقُْدهتا منذ
فإين أنتهز هذه الفرصة كي أوّجه لك عرب هذه . للرعية اجلامعية يف بعض نشاطاهتا

األسطر، شهادة شخصية حول ما أحدثه هذا التيار اجلديد يف كنيستنا الدمشقية، 
ثر ولكي أُجّدد لك هبذه املناسبة كل االحترام والتقدير الذين أمحلهما حنوك منذ أك

إنّ أصدقائي الـذين  ". الرعية"بالطبع، مل يكن يل أي دور، داخل . من ثالثني سنة
نشطوا فيها وحتّملوا بعض املسؤوليات فيها إىل جانبك، سيتقنون أكثر مين اإلدالء 

  .فأرجو أن تتقبَّل كلمايت بسعة صدر كبرية. بشهادهتم
كنت أسكن يف حّي . يف املرة األوىل" الرعية"مل أعد أذكر بوضوح كيف التقيت 

فكنت أشـارك يف نشـاطات الرعيـة    . ، إذن بعيداً عن حّي القصور"أبو رمانة"
الصراع بـني  "إنّ . األقرب إىل مرتل أهلي، كما درجت على فعله يف حيايت كلها

. مل يْغرِين يوماً، إذ كانت كل كنيسة يف نظري، هي كنيسـة املسـيح  " الكنائس
لي، مها كنيسة القـديس يوحنـا الدمشـقي    كانت هناك كنيستان جبوار بيت أه

  .املسيح" ألتقي"وهنا كنت . والكنيسة الالتينية
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كان يعود بالتأكيد إىل ما كانت عظاتك حتدثه يف مجـاهري  " للرعية"إن اكتشايف 
أذكر أنّ الكثريين يف خمتلف األوساط املسيحية يتحدثون كـثرياً، بـل   . املؤمنني

ثائر، اجملدِّد، الشجاع، املطلق، غري التقليدي، بصورة متزايدة، عن هذا الكاهن ال
وبـدافع  . الذي كانت عظاته هتدف إىل إحداث يقظة يف إميان مجاعتنـا الفـاتر  

ولكن ما عتمت أن أصـبحت  . الفضول أوالً، أتيت ألحضر القداس يف رعيتك
  .بسرعة مؤمناً بني مؤمنيك، كلما كان يتاح يل ذلك

  األب العزيز،
تجيب لطلب قسم واسع من الشبيبة املسيحية يف تلـك  إنّ رسالتك كانت تس

. أّنا منقطعون عـن كنيسـتنا   –مراهقني وفتياناً بالغني  –فقد كنا نشعر . الفترة
فاإلكلريوس من جهة، اجملمَّد والسطحي واملنقطع عن الواقع، والقداس، من جهة 

ما كان يتـيح  ثانية، اخلايل من احلياة واملعىن، واألشبه بالعمل املسرحي، كل ذلك 
. وكانت إقامة القداس مملّة وتقليدية. يف ذبيحة الرب" حاضرين"لنا أن نكون حقاً 

وكانت الكنيسة أشبه بصالون دنيوي فخم، حيث يلتقي النـاس يـوم األحـد،    
 –رمبا يف غري حـق   –والكهنة كانوا مبعظمهم . وحيث كان حضور املسيح ثانوياً

  .الً هاماً آخر يسم تلك الفترةال حيظون بثقة الناس، وكان ذلك عام
وكانت عظاتك َتلقى جتاوباً . يف إقامة القداس سحرتنا" طريقتك"باختصار، إنّ 

يأسرنا، وكانت شخصيتك جتتذبنا، وكـان  " حضورك"يف نفوسنا املتعطشة، كان 
نداؤك يتجاوب مع ما كان يقلقنا، وكنا جند فيك راعياً حقيقياً، راعياً أصيالً، ويف 

  .الة حتملنا على التفكري، وكلمة هتّزناعظاتك رس
كنـا  . هي املرة األوىل، اليت مل يكن ُيحتفل فيها بيسوع يف مكان مسوَّر، مغلق وبارد

، يف غرفة صـغرية يف  .نستطيع أن نلتقيه يف كل مكان، أن حنتفل به يف قبو أحد األبنية
جيتمع فيه مؤمنـون  وكنا نلتقيه يف كل مكان … أحد البيوت، يف الربية فوق العشب

  .حيتفلون بامسه القدوس، بكلمات بسيطة تلمس القلوب، وتلهب الروح
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فقد أحييت العالقـة بـني   : أعتقد، يا أبت، أنّ جناحك األعظم كان يكمن هنا
الشبيبة واإلميان، وأعدت للمسيح حضوره احلّي يف حياتنا، وّمجعت الشبيبة مـن  

. ، ونفضت الغبار عـن القـداس  جديد حول الكنيسة، وأحييت الرجاء واألمل
  .فجعلته أكثر أصالة وصدقاً

بالطبع، قاومك رجال اإلكلريوس، ورفَضك أيضاً بـالطبع التقليـديون مـن    
إين . فقد وجَّهت ضربة قوية لتلك املؤسسة اجلامدة واحملتضـرة . رجاالت الرعية

ن أتذكر النقاشات احلامية داخل عائالتنا بالذات، حيث كان األهـل التقليـديو  
  .ينهالون عليك بالنقد، فيما كنا حنن شبيبة الكنيسة، ندافع عنك

  األب العزيز،
لست حباجة إىل أجماد وال ألقاب، وال . كنَت، ومازلت دائماً، ُركناً يف كنيستنا

وإنّ قلوب الناس الذين عايشتهم، ذلك هو . بأوىل حجة، إىل تقدير من رؤسائك
النادرين جداً، الذين علّموين اإلميـان   أجل، يف ذكريايت كنَت واحداً من. سكنك
مثلك مثل أنطـون  … كنَت رسوالً رؤيوياً، فاحتاً الطرق، موقظاً للضمائر. احلق

أجل، إين ألعترف بأن إمياين … مقدسي، ندرة اليازجي، وبعض اآلباء اليسوعيني
  .والتزامي، ما كانا ليكونا على ما مها عليه، لوالك

وههنا تكمن قوهتـا،  . كانت طفلك" الرعية"إن مع مرور الوقت، أقول لنفسي 
كنَت متثّلها على أروع حنو، ولكنها كانـت مرتبطـة بـإفراط    . وأيضاً ضعفها

الكثريين مّنا، ولكـن  " ومست"ولقد . كنَت الراعي، وكنا حنن القطيع. بشخصك
  .احلركة مل تستطع يوماً أن تستقلّ عنك وتتحرر منك

إهنا ثورة هويتنا . فينا، وهذه غالية جداً على قلبك" الرعية"مثة ثورة أخرى أحدثتها 
ألول مرة، كنا فخورين حبضورنا فوق هـذه  . املسيحية املنغرسة يف اجملتمع السوري

كنا نتفكّر يف رسـالتنا، وكنـا نتـدارس    . األرض، أرض سورية، بوصفنا مسيحيني
. ني كاملي املواطنـة عالقاتنا جبرياننا املسلمني، وكنا نزداد وعياً لدورنا بوصفنا مواطن

  .وهذه اهلدية تتعرض اليوم من جديد للتحقري والتغييب والتهديد اخلطري
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لكأين بك اليوم . أملس معامل هذا القلق يف النداء الذي َوجَّهته لتالميذك القدامى
وأنَت تبحث عن طريقة إلعادة احلركة إىل . أمام رؤيا ملستقبل قامت يتهّدد وجودنا

  .ىل كنيستكمجاعتك، واللحمة إ
وها أنت، مرة أخرى، كما فعلت قبل عقود، هتّز عصـا ترحالـك وتسـلك    

  ".الطريق"حبثاً عن … الطريق

وهي تعود على حنـو خـاص،    –إنّ يقظتنا بوصفنا عرباً مسيحيني، كان حامساً 
  …، وعَربكما"للرعية"ورمبا أصالً، لك و

  » بكل إخالص، جوزيف تيان        12/9/2014باريس يف 

 رزه مسري) 2

ــة، أبــي وخــايل احلبيــب األب اليــاس      ــة اجلامعي إخــوتي وأخــواتي يف الرعي
  زحالوي

منذ طفوليت وأنا أمسع وأتابع نشـاطات شـباب وشـابات الرعيـة اجلامعيـة      
فكـان  . بسبب قـرابيت مـن األب اليـاس وحبُكـم وجـودي دائمـاً يف منـزل جـدتي        

كانـت حبُكـم    مجيع شبان الرعية اجلامعية على تواصل دائم مع جدتي، اليت
ويف نفـس الوقـت كـان خـايل     . الوالدة واجلدة لكل شبيبة يف الرعية اجلامعيـة 

األب اليــاس يصــطحبين معــه يف بعــض األحيــان إىل املقــرّ املؤقــت يف ذلــك        
احلــني، وهــو البيــت القــديم يف القصــور قبــل أن يُهــدم ويُبنــى مكانــه كنيســة    

ــرّ الرعيـــة اجلامعيـــة احلـــايل   ــبيبة يف فكنـــت أر. ســـيدة دمشـــق ومقـ اقـــب الشـ
أحاديثهم ونشاطاهتم، باإلضافة إىل اهتمامهم بوجودي كقريب لألب اليـاس،  

فمنذ ذلـك احلـني اختـذت    . وحبُكم حشريّيت ألستطلع كل ما يدور من حويل
وكنـت علـى حـق ألنّ الغالبيـة     . بعض الشبيبة كنموذج أهتدي بـه يف املسـتقبل  

اجملتمــع، وكــانوا مثــاالً  العظمــى مــن هــذه الشــبيبة، كــان هلــم شــأن كــبري يف    
واجلميــل يف املوضــوع أن الكــل كــان يعمــل ملصــلحة . حيتــذى بــه أينمــا وُجــدوا

. فكان املتقدِّم يف الدراسة يسـاعد اآلخـرين  . الفرد، والفرد يعمل ملصلحة الكل
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وهبــذه الطريقــة اســتطاع اجلميــع أن يؤمّنــوا فــرص دراســة وعمــل وختصــص  
مثاالً أحتـذي بـه يف السـنوات التاليـة،     للجيل التايل فكانت يل هذه التجربة 

ســواء أثنــاء الدراســة اجلامعيــة، أو يف احليــاة العمليــة، ســواء يف ســوريا أو         
  .1974انتسبت إىل الرعية اجلامعية بشكل فعلي وجدّيّ سنة . خارجها

واســتمرّيت فيهــا أربعــة عشــر عامــاً، مارســت مــن خالهلــا كافــة النشــاطات  
ــة أو يف نشــاطات       ــة اجلامعي ــة والدينيــة، ســواء يف نشــاطات الرعي االجتماعي
املخيمات للمجموعات األخرى، كجوقة الفرح وغريها مـن اجملموعـات الـذين    

فكــان يل شــرف العمــل يف إصــالح القاعــة الــيت حتــت   . كــانوا يطلبــون الــدعم 
لكنيســة علــى مــدة ســنة كاملــة، بتحويلــها مــن مســتودع إىل مســرح وصــالة     ا

فمــن خــالل هــذه  . مجيلــة وصــحيّة، أعطــت الفــرح لكــل أبنــاء الرعيــة والبلــد  
فكانــت احليــاة . األيـام اكتســبت نعمـة العطــاء اجملــاني، ونعمـة الغنــى الروحـي    

. هلـا الروحية يف الرعية اجلامعية هي العمود الفقري لبُنيـة الرعيـة ومـن خال   
وهبا كانت احلياة االجتماعية املتميزة الـيت كانـت جتمـع اجلميـع حتـت كلمـة       

كان القداس مميزاً عن القداديس التقليدية اليت كانـت تقـام   . يسوع وتعاليمه
فأصــبح لكــل واحــد لــه صــفة املشــاركة الفكريــة والتأمــل يف  . يف أمــاكن أخــرى

والروح، كما حيـدث  هذه القداديس، ليس فقط يف اجلسد الغائب عنه العقل 
أحياناً يف القداديس العادية، فكانت هذه طريقة مباشرة نتحدث هبا مـع اهلل  

علَّمـتين  . بشكل مباشر كما يتحدث االبن مع أبيـه، كمـا علّمنـا معلّمنـا يسـوع     
الرعية أن أحرتم وأُقدِّر طاقاتي وطاقات من حويل، ألن لكل واحـد منّـا كنـزاً    

فمـن خـالل   . ف يستخرج اجلواهر املدفونـة بـه  ال هناية له، شرط أن يعرف كي
الرعية اجلامعية كان يل نشاط مميز، هو االهتمام بالعجزة واملسـنّني الـذين   
علّموني وفتحوا عيينّ إىل أشياء مجيلة ال ميكن إدراكها بـدون هـذه التجربـة    

ــها   ــع إىل خوضـ ــو اجلميـ ــزة، والـــيت أدعـ ــعادة الـــيت   . املميـ ــن السـ ــق مـ ــا واثـ وأنـ
ــا  ــة       سيحصــلون عليه ــه طاق ــروح وتعطي ــثمن، فهــي تثقــل ال ــدَّر ب ، الــيت ال تُق

فمن خالل النشاطات اليت كنّا منارسـها، سـواء علـى صـعيد     . إجيابية ال تنفد
الشبيبة أو العجزة، وكذلك النشـاطات الروحيـة، أكسـبتين تعلّقـاً بأهـل بلـدي       
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ويف بلـــدي، علـــى الـــرغم مـــن غيـــابي عنـــها فقـــط جســـدياً، إالّ أنـــين مازلـــت 
اً يف بلــدي، وأمتنــى اليــوم الــذي أعــود بــه وعــائليت ألمتّــم هبــا حيــاتي  متمسّــك

واجلميــل أنّ أوالدي علــى الــرغم مــن بعــدهم . التقاعديــة وأُدفَــن حتــت تراهبــا
إنـين  . عنها، فـإهنم يعشـقون هـذه البلـد، ويتمنّـون اللحظـة الـيت يزوروهنـا هبـا         

فبالنسـبة يل  . على الرغم من حبّي لديين، فأنـا أُحـبّ ديـين مـن خـالل بلـدي      
فهـو يـربطين بـه املصـري املشـرتك،      . أهتمّ بابن بلدي بغضّ النظر عن انتمائه

وإني على علم بأنّ أيّ جنسية أخرى ممكـن أن  . ومصلحته هي من مصلحيت
فــدماؤنا ســوريّة، وعلــى اجلــواز  . حنصــل عليهــا، ال ميكــن أن تُســقِط انتمــائي 

  ".تولّد سورية"اجلديد سيكون مكتوباً 

فأنصـحكم أن  . وأردت أن أشارككم جتربيت املتواضعة. ا أشعر بههذا جزء مم
تلتفّوا حول بعضكم على كلمة الربّ، وتكونوا سنداً لبعضـكم، كمـا كـان اجليـل     

أنا أتفهّم صـعوبة احليـاة يف الوقـت    . املؤسّس للرعية اجلامعية واألجيال التالية
ــا بســـبب معتقـــدا  . احلـــايل هتا، أو أثنـــاء وإنّ كـــثرياً مـــن الشـــبيبة القـــت حتفهـ

لكــين علــى ثقــة بأننــا ســنتجاوز هــذه  . قــدومهم إىل الكنــائس ملمارســة إميــاهنم 
. املرحلة الصعبة، ألني علـى ثقـة بـأن الـربّ معنـا، ويعـرف كـم حنـن مظلومـون         
  .وأنظر إىل اليوم الذي أجتمع فيه معكم لنتبادل خرباتنا ونعرف بعضنا أكثر

  مع حمبيت مسري زهر
 :بشرى بشور) 3

 2015كانون الثاني  2فرنسا 

 حفظك الرب،

 .أرفق برساليت ما أسعفتين به ذاكرتي مما عشته يف أسرة الرعية

هــو غــيض مــن فــيض ولكــين أعتقــد وآمــل أن مشــاركات اآلخــرين ســتكمل  
 .وتتمّم ما أكون قد أغفلته

ىل جـودة الصـياغة أو حتـى األخطـاء     إتركت قليب حيكـي عـين دون النظـر    
ا، لذلك لك ملء احلرية أن تعـدل أو حتـى حتـذف    اإلمالئية أو النحوية رمب

 .ما ال جتده مالئماً لروح الكتاب الذي أنت بصدد وضعه
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ــه بســعادة مــا بعــدها ســعادة، لقــد عانيــت يف        قــرأت كتابــك وأعــدت قراءت
صـدقين أنـين شـعرت أنـين أتعـرف       .قراءته كل املشـاعر مـن حـزن وفـرح وفخـر     

فـت إليـك أكـنّ لـك كـل احملبـة       إليك من جديد، أنت تعرف أنين ومنـذ أن تعر 
واآلن أجد حمبيت واحرتامي قد ازدادا قوة، أمل أقـل لـك أنـك نـيبّ      .واالحرتام

 يف هذا الزمن القاسي؟

ال زلنا يف أجواء املـيالد ولـو أن األعيـاد يف السـنوات األخـرية فقـدت شـيئاً        
أتــذكرك وألــتمس يف   ،ولكــين كلمــا عصــف بــي احلــزن أو القلــق   .مــن رونقهــا

 .احلنونة مريم والرب يسوع بعض السالم والطمأنينةرسائل 

كل عام وأنت خبري وأدامك الرب صوت حق وخري يف بلدنا الغايل وأصلي 
 .للرب أن حيفظك وحيفظه بنعمته ورعايته

 .ميشل وتانت مسرية واألحبة سالمي للجميع وخاصة عمو

  لك من طوني ومين كل السالم،
  .مع حمبتنا وصالتنا

  
  :الشهادة

  2014 كانون األول - فرنسا"
عنايــة الــربّ تفــوق إدراكنــا البشــري، فقــد ســاقين للقــاء األب اليــاس      ألن

  .هةازحالوي حني كنت يف خضمّ املت
حني اعتقدتُ أني انعتقت من قيـود التعلـيم املسـيحي واملـواعظ والـدروس      

ويراقــب تصــرفاتي متــهيّئاً  الــذي يلجــم حــريّيت" اهلل"وبــدأت أحتــرر مــن هــذا 
خاصــة أنــين ويف نطــاق اجلامعــة ومــن خــالل األحاديــث والنقاشــات  . اقبيتملعــ

  .بدأت أجد املربّرات لالبتعاد عنه
  ".الدين أفيون الشعوب"
  ".أين هو اهلل القادر من مصائب الشعوب واملظامل يف العامل؟"

إن اهلل غـري  : حتى أني اسـتحقيت صـفعة مـن أبـي حـني جتـرأت وقلـت لـه        
  .بشرموجود سوى يف خميّلة ال
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التقيت وأخيت ميّ األب الياس، مسعت يف نربتِهِ رنّة خمتلفـة وكالمـاً غـري    
اليت " الرعية اجلامعية"كالم الكهنة وصفاءً يف العينني يدعونا مبحبة لزيارة 

روى لنا عنها ببضع كلمات ما أثار فضويل، خصوصاً ما قالـه عـن الصـلوات    
  .اليت يقيمها مع الشبيبة

وحنن ننظر لبعضنا البعض وتـذكّرنا خـال   ) وأنا أخيت(خرجنا من لقائه 
أمــي الــذي كــان كاهنــاً وتــذكّرنا عنــدما كــان يتلــو الصــلوات بســرعة حبيــث ال 
يستطيع املرء أن يفهم ما يقول، أو عندما كان ميدّ لنا يده عندما يرانا كـي  

  .نطبع عليها قبلة االحرتام
ــدأ االســتجواب    ــا أمــي باملوضــوع فب الشــبيبة؟ مــن هــو؟ ومــن هــم   : أخربن

  .وطلبت منّا أن يأتي لزيارتنا مع بعض الشباب والصبايا لتتعرَّف إليهم
شعرت بالضيق، كيف سأطلب منه ذلك كما لو أن أمي ال تثـق بـه؟ ولكـين    
مل أجــد بــدّاً مــن ســؤاله فــرغبيت يف التعــرّف إىل هــذه التجربــة كانــت كــبرية    

  .وعلى األغلب كان عندي عطش خفيّ ال أعيه
طبعاً وهلا كل احلـقّ وسـآتي   : بقدر سعادتي عندما أجابين كانت مفاجأتي

وهكــذا كــان دخلــتُ أســرة الرعيــة اجلامعيــة كجــائع       . مــع الشــباب لزيــارتكم  
وعطشان يف وليمة، كان نَهَمـي للكلمـة واللفتـة بقـدر رغـبيت بـأن أعطـي مـن         

  .حمبيت ومن دفع احلياة الذي كان بداخلي
أعــرف أنــه ال حيــب ذلــك ولكــن  هنــا ال بــدّ يل أن أحكــي عــن األب اليــاس،
مرتبطـة بشـكل مباشـر    " الواحـة "جتربيت وأظـن أن جتربـة كـل مَـن مـرَّ هبـذه       

  .بشخص وطبيعة وسرية هذا اإلنسان
لست أدّعي أنّ األب الياس هـو الوحيـد فقـد وضـع الـربّ علـى دربـي كهنـة         
آخرين كانوا يل عوناً يل للنهوض ومتابعة الطريق، ولكين أؤكّد أنّ مَـن مثـل   

  .األب الياس هم قِلّة
معه أحسسـت وألول مـرّة أنّ هنـاك مـن حيـبّين ويقـدّرني دون أن يشـرتط        

  .أن أفكّر أو أرى األمور كما يريد هو
معه أخذت أكتشف وجهاً للربّ خمتلفـاً، وجـه رحـيم، حنـون، مُحـبّ، معـه       
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بـدأت أُدرك أنـي   . بدأت كلمات اإلجنيل تأخذ معاني جديـدة، قريبـة، ملموسـة   
  .اهلل ولكين أرفض الصورة اليت كانت مرسومة يف ذهين عنه ال أرفض

خبطــوات خجولــة ومــرتددة بــدأت أعــود إىل الصــالة، صــالة، ال عالقــة هلــا   
بالصــلوات الــيت كنــت أرفعهــا كــي يســاعدني علــى النجــاح عنــدما حتضــريي     
لالمتحانــات مل يكــن كافيــاً، أو ألنّ تلــك األمنيــة ميكــن أن تتحقــق إذا حــرّك  

  .ةعصاه السحري
ــة، صــالة الشــكر، الصــالة للــربّ لكونــه الــربّ،     بــدأتُ أتــذوّق الصــالة اجملانيّ

بدأتُ أجرؤ علـى الـتفكري   . جملرّد وجوده، لالعرتاف أمامه بأني صغرية وفقرية
بـــأنّ اهلل قـــادر علـــى غفـــران خطايـــاي مهمـــا عظمـــت، وغفـــران إهانـــاتي لـــه 

أفكارنـا وأعمالنـا،   وتقصريي، وأفرح حببه، احلب اجملاني الذي سبق أقوالنـا و 
  .ورمحته القادرة على استقبالنا يف أية حلظة

كانــت أحاديــث األب اليــاس وصــلواته وتصــرفاته كلــها تقــول مــدى فرحــه     
  :وإميانه بنا وأنا اليت كنتُ قد اعتدت أن أمسع حويل مالحظات مثل

  ".ما هذا اجليل؟"
  ".هذا اجليل لن ينفع يف شيء"

نقطـة االرتكـاز واملنطلـق    " أن يكون دوماًكما يُفرتض "كان القداس اإلهلي 
ونقطة اللقاء، قداس مل أكن قد تـذوّقت مثلـه مـن قبـل، كنـت أشـعر أنّ األب       
الياس مل يكن يُحيي القداس فحسب بل حيياه ويقودنا ألن حنياه بكل كلمـة  
ــان مبشــاركته         ــدموع إذ ك ــاي بال ــرّة اغرورقــت عين ــن م ــم مِ ــل، وك وصــالة وتأمّ

ســة ممــا كنــتُ أعيشــه فــأنظر إليــه وأتســاءل هــل هــو يُصـيب نقطــة جــداً حسا 
  يقرأ يف قليب؟

كانت الصلوات تنبعث عفوية، صادقة، حارّة وحيّة، تدعوني إىل مزيـد مـن   
التأمّل يف داخلي ومِن حويل، وعندما ينتهي القداس كنتُ غالباً أشعر بفـرح  
 وسالم يغمر قليب فأرى نفسـي أتوجّـه بالشـكر للـربّ الـذي نـزع كـل أسـلحيت        

  .مبحبّته ورأفته الواسعة
باإلضافة إىل أوقات الصالة كانـت هنـاك احملاضـرات املنتظمـة الـيت كانـت       
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ــة، أذكــر خصوصــاً األســتاذ       ــة، ووطني ــة، اجتماعي تعــاجل شــتّى املواضــيع، روحي
أعتقد أنّ سبب ذلك كان (أنطون مقدسي الذي كان حاضراً وبقوّة يف األسرة 

) الشـباب ووسـع رجائـه هبـذه الفئـة مـن اجملتمـع       قوة إميانه أوالً باهلل وثانياً ب
وأعرتف بأني مل أكن أستوعب كل ما كان يقوله ولكن ما كان يؤثِّر بـي كـثرياً   
هو الصدق واحلرارة الذين كانا يشعّان من حديثه ومن نربة صـوته وأعـرتف   
أنّ ذاكرتي مل حتتفظ من كل ما قاله إالّ مبحتـوى حماضـرة كـان موضـوعها     

يومهـا أخـذت عهـداً    . أو مبـا معنـاه  " ملسيحي العربي يف اجملتمـع دور الشباب ا"
على نفسي بأن أكون عند حسن ظنّ أشخاص كاألب الياس واألسـتاذ أنطـون   
ألنــه مقابــل مثــل هــذه الثقــة جيــب أن نكــون علــى قــدر كــبري مــن اإلخــالص  

  .للناس والوطن
لألســف، ســاقتين احليــاة وظروفهــا إىل حيــث مل أكــن أشــاء، وعشــت بعيــدة  
عــن ســوريا يــثقلين شــعور بالغربــة ويعــاتبين قلــيب وضــمريي خليــانيت هلــذا      
الوطن، ألهله وناسه، ويف السنوات األخرية وسوريا تعـاني مـا تعانيـه مـن أمل     
وجراح، تفـاقم هـذا الشـعور إىل حـدّ جيعلـين حزينـة وكسـرية القلـب فرتانـي          

بـاألب  أهرع إىل قلـب يسـوع أنشـده السـالم وعنـدما يشـتدّ بـي احلـزن أتصـل          
اليــاس أتوسَّــل منــه رجــاءً فيعطــيين دفعــاً مــن األمــل بــأنّ ســوريا ماضــية إىل   

  .قيامتها برغم كل شيء وألن يسوع الربّ وأمه احلنونة وعدانا بذلك
أعــود إىل أســرة الرعيــة، كــان خمــيّم العطلــة الصــيفية يف ديــر صــافيتا هــو 

  .الوقت األكثر زمخاً روحياً وإنسانياً
ذ بُعداً أكرب وأعمق سواء كانت الصـلوات، التأمّـل،   هناك كان كل شيء يأخ

ــان       ــام املنصــرم، النزهــات والســهرات فاملك ــيم الع األحاديــث أو النقاشــات لتقي
والطبيعة كانا مهيّآن لذلك، هناك كان كل شيء يسعدني ويثبِّت قناعيت بـأن  
مع الصدق واحملبة كل شيء ممكن، ألن كما يف أي جمموعة إنسانية مل يكن 

  .األمر من خالفات أو توتّراتخيلو 

هنــا أودّ أن أَذكــر األســتاذ أنطــون مقدســي مــرة أخــرى فقــد كــان يشــاركنا   
الصالة والتأمل، كنتُ أحياناً أنسى الصالة وأجدني مأخوذة بالنظر إليه وهـو  
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يف شبه غيبوبة، مُغمض العينني ويداه ممدوتان بتوسُّل كمـا لـو أنـه يف حالـة     
  .كل كيانهاحتاد باهلل، جتده يصلي ب

اليــوم حــني أســتعيد هــذه الــذكريات أعــي أنّ كــل ذلــك ســاهم مــن حيــث ال 
  .أدري يف تربييت ومنوّي الروحي وإن كنتُ ال أزال يف طور النموّ

ختــونين ذاكرتــي اليــوم مبــا ميــسّ التفاصــيل الصــغرية ألنــي مل أكــن مــن      
  .احلكمة حبيث أحتفظ هبا كتابة ولكن هناك أموراً ومواقف ال تنسى

عودتنا مـن إحـدى الـرحالت أو رمبـا مـن لقـاء صـافيتا مل أعـدْ أذكـر           عند
بالضبط ولكين أذكر أنه كـان علـى غسـان برتاكـي أن يُعـدّ املشـاركة يف إجنيـل        
قــداس اجلمعــة ولكنــه مل يتســنى لــه الوقــت، وبعــد قــراءة اإلجنيــل وقبــل أن    

  .ينهض أَسرَّ يل بأنه ال يعرف ماذا سيقول
  :ومميّزة، بعد القداس سألته يومها كانت مشاركة رائعة

  :فأجابين. ملاذا قلت يل أنك ال تعرف ماذا ستقول -
  .هي احلقيقة -
  :ابتسم وقال. لكن كانت مشاركة عميقة ومؤثّرة جداً -
  .طلبت النجدة من الروح القدس -

حادثة أخرى ال ميكن يل أن أنساها، لعلّ الكثريين منكم يعرف مليـا تومـا   
مسع عنها فقد كان هلا حضور كـبري يف الكنيسـة وخاصـة    رمحها اهلل أو رمبا 

  .مع الشبيبة
مليا هي واحدة من أبناء األسرة وأعتقد أهنا مـن األوائـل فيهـا سـافرت إىل     
أملانيا مع زوجها ومرّة جاءت بإجازة إىل دمشق وكان هناك مشروع رحلـة إىل  

مـة حبيـث   وادي النصارى وكنتُ قد استلمت تنظيم الرحلة وأردهتا فعالً منظَّ
مــن يســجِّل امســه يتعهّــد بــأن خيربنــي يف حــال قــرّر عــدم الــذهاب، وأعــددت  
قائمـــة احتيـــاط ألولئـــك اللـــذين مل جيـــدوا أمكنـــة ووعـــدت بـــأني ســـأعطي  
األمكنــة حســب تسلســل التســجيل وأردت أن أحتــدى اجلميــع بأنــه لــن يكــون   

  .هناك أفضلية ألحد سوى دوره يف التسجيل
نـد عتبـة البـاص ويف يـدي القائمـة عنـدما       فجر يوم الرحلـة كنـت أقـف ع   
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أُقدّم لك مليا تومـا، رحّبـت هبـا وعرّفتـها بنفسـي، فأضـاف       : جاء أحدهم قائالً
ــقَ حمــالّت، حــاول أن يقــنعين دون        ــه مل يب ــه أن ــا فأجبت ــا ســتذهب معن أنّ ملي
جدوى، عندئذ ذهب يروي احلكاية لألب الياس الذي جاء يطلب مين بلطف 

. مليا فهي من القدامى وهي يف دمشـق ملـدة حمـدودة    أن ال أعرتض على ذهاب
  .وهكذا كان، ولكن األمر مل يعجبين

بعد عدة أيام كان قداس اجلمعـة وجـاءت مليـا لتصـلّي معنـا وقبـل املناولـة        
انظري أنا سـأتناول وال أسـتطيع ذلـك إذا مل    : اقرتبت مين وقالت بنربة حادة

، واآلن مبا أني قلـت  )عصيببتضربيين على (يكن قليب يف سالم، اعلمي أنك 
  .ما عندي بإمكاني اآلن أن أتناول جسد الرب

وقفت للحظات أراقبها وهـي تبتعـد، وفوجئـت بـأنين مل أغضـب ومل أشـعر       
ــت يف نفســي      ــا شــابه ولكــين ابتســمت وقل ــة أو م ــة هــذه    : بإهان ــمْ هــي نقيّ لَكَ

  .اإلنسانة
التواضـع الـذي   هكذا أعطتين مليـا درسـاً أَبْلَـغ مـن كـل األحاديـث، درس يف       

يدفع اإلنسان لالعرتاف مبشاعره حتـى السـلبية منـها، درس يف الصـدق مـع      
  .فيما بعد أضحت مليا من أعزّ صديقاتي. الذات ومع اآلخر

. خالل تلك السنوات عشت جتارب مجيلة وشـيّقة فقـد اختـار األب اليـاس    
بضعة أشـخاص مـن بينـهم أنـا كجوقـة ترتيـل للكنيسـة وكـم كنـت سـعيدة أن           

ا القـــداس اإلهلـــي ترنيمـــاً وهتلـــيالً أال يقولـــون أنّ الرتتيـــل هـــو الصـــالة  أحيـــ
مضــاعفة، مــع جوقــة الكنيســة عشــت جتربــة فــرح، خــالل التــدريبات وأيضــاً    
اللقـاءات العفويـة وسـهرات الغنـاء املليئـة بــالفرح وأهـم مـا عشـته معهـم هــو          

ــاد، املــيالد، أســبوع اآلالم ومــدائح الســيدة العــذ     راء، مــا إحيــاء قــداديس األعي
  .قرَّبين أكثر وأكثر من الربّ، هي سعادة أن متجّد الرب بالرتتيل

كذلك على نطاق املسرح كانت يل جتربة شيّقة مع األستاذ مسري سلمون 
  .اليت كتبها األب الياس" الطريق إىل كوجو"يف مسرحية 

يف نطــاق املدرســة كنــت قــد شــاركت يف نشــاطات مســرحية ولكنــها كانــت      
ياساً ملـا عشـته خـالل جتـارب وتـدريبات املسـرح مـع األسـتاذ         بسيطة وعادية ق
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ســلمون فقــد كانــت جتربــة حقيقيــة عشــتها بســعادة بالغــة، لكــن أهــمّ مــا يف    
خـارج نطـاق أسـرة    (املوضوع هو املالحظة اليت مسعتها من صـديقة جامعيـة   

مجيـل أن نـرى   : الـيت دعوهتـا وسـواها حلضـور العمـل فقـد قالـت يل       ) الرعية
  .باملعاناة اإلنسانية رجل دين يهتمّ

  .ومما ال أنساه أيضاً ما عشناه يف قاعة السواعد
مـا أذكـره هـو أن األب اليــاس واملهنـدس إدوارد زكـرت قــاال لنـا بـأن القاعــة        
حباجــة هلمّتنــا لإلصــالح مــن حاهلــا ألنّ كــثرياً مــن الشــروط مل تكــن تتــوفّر   

  .فيها كقاعة يُفرتض أهنا مُهيّئة لكل أنواع النشاطات
الـذي  " قـد يكـون يل مـا أقولـه    "يوم فقط وبعد قـراءة كتـاب األب اليـاس    ال

قصــة قاعــة الســواعد، عرفــت التباســات    –مــن بــني مــا يــروي   –يــروي فيــه 
املوضوع ومدى الضغوط اليت عاشها قبل أن تُصبح هذه القاعة على مـا هـي   

  .عليه اليوم
جلميــع عملنــا فيهــا أيامــاً وأيــام، كــلٌّ حبســب مــا يســمح بــه وقتــه ولكــن ا    

وبـــدون اســـتثناء شـــارك يف العمـــل، كـــان الغبـــار يغطـــي أيـــدينا ورؤوســـنا،        
  .وضحكاتنا متأل الغناء، هو مبعث سعادة أن تشعر بأنك تقوم بشيء مفيد

كانت املكافـأة هـي إمكانيـة إقامـة سـهرات عيـد القديسـة بربـارة واسـتقبال          
د جتربـة  عدد كبري من الناس وأنا إذ أذكر تلك السـهرات حيلـو يل أن أسـتعي   

كانــت مصــدر فــرح كــبري يل وهــي الســهرة الــيت أحياهــا أطفــال جوقــة أبنــاء     
  .الفرح بعد فرتة من إنشائها

ال أذكر بالضبط كيـف جـاءت الفكـرة، مـا أذكـره هـو أن األب اليـاس طلـب         
  .لفريوز" احملبة"وأغنية " إسقِ العطاش"مين أن أُعلّمهم موشّح 

ناء تعهَّدتْ عمّيت بتـدريب قسـم   وبينما قمت أنا بتدريب األطفال على الغ
  .اليت ترافق املوشحات احللبية" السماح"من الفتيات على رقصة 

طيلــة فــرتة التــدريبات كانــت أمهــات األطفــال منــهمكات حبياكــة أثــواب        
ــة   ــاء ألغنيـ ــة"بيضـ ــات     " احملبـ ــدو وراقصـ ــه منشـ ــذي يرتديـ ــالزيّ الـ ــاً بـ وثيابـ

  .املوشحات وكانت نتيجة عملهم فعالً رائعة
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وّ مـن الفـرح يعـمُّ اجلميـع، أطفـاالً وكبـاراً، أمـا أنـا فكانـت سـعادتي           كان ج
هبـــؤالء الصـــغار ال توصـــف، ســـرعتهم يف التقـــاط األحلـــان، وانضـــباطهم يف 

  .التدريب، ومحاسهم للعمل، كل ذلك جعل من عملي معهم متعة كبرية
كان أداء األطفال يوم احلفل مُتقناً لدرجة أنّ احلضور طلب اإلعادة، ويف 

خلتام كان البعض يصفّق واقفاً، وقد قالت يل بعـض أمّهـات األطفـال أنّهـنّ     ا
  .بكني من الفرح

ــأة لكــل مــن ســاهم يف هــذا العمــل هــو فــرح األطفــال         ــلّ أمجــل مكاف ولع
  .وسعادهتم

ومــن التجــارب الغنيــة الــيت عشــتها يف األســرة هــي العالقــة الــيت ربطتنــا    
  .من الفقراءومعظمهم كان " حارة اليهود"ببعض عائالت حيّ 

صحيح أن البـؤس والشـقاء كانـا مسـيتّ حيـاة تلـك العـائالت ولكـن الفـرح          
  .والعرفان يف عيوهنم كان يضفي على لقاءاتنا هبم رونقاً وفرحاً

رمبا مل يكن بالكثري ما كنا نقدمه هلم ولكن من املؤكّد أن ما ينتظره كل 
  .بشريّمسكني ومهمّش هو ما نقدّمه له من احرتام واعتبار ودفء 

هــذا يقــودني إىل احلــديث عــن طــوني زوجــي وشــريك حيــاتي ألنــي كنــت   
  .أرافقه يف تلك الزيارات

ــه، مل         ــه وإنســانيته ووداعت طــوني هــو إحــدى هــدايا األســرة، طــوني الكــبري بقلب
  .يشاركين فقط حياتي ولكن أيضاًَ إمياني، إحساسي باآلخر وحمبيت للناس والوطن

كثري من اليُسر والرخاء ولكن بفضل الـرب  صحيح أنّ احلياة مل ختصّنا بال
  .وحمبته وحمبتنا الواحد لآلخر، ال نزال واقفني نكمل الدرب يداً بيدّ

اليــوم، إذ أســتعيد تلــك األيــام أرى الوجــوه الــيت أحببتــها وأولئــك اللــذين   
  .عشت معهم احملبة واألخوّة والصداقة

على ثقة بـأنكم   وكونوا" الواحة"فألف حتية مين لكل من التقيته يف هذه 
  .يف قليب ويف صالتي

أهـدي  " اهلديـة "وملن أتى من بعدنا، وملن هم اليوم يعيشـون هـذه التجربـة    
  "بشرى بشور                  .حمبيت وصالتي
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 إميل قردوح) 4

  2012 -1ك           :مسريتي مع الرعية اجلامعية"

 1974- 1973عنــدما جئــت إىل دمشــق يف بدايــة العــام الدراســي اجلــامعي   
كنـــت . بـــدأت البحـــث لالنضـــمام إىل إحـــدى التجمعـــات املســـيحية يف دمشـــق

أواظب على حضور الصلوات والقدايس يف بعض الكنائس حتى أعلمين أحد 
األصدقاء من الذين كانوا يعيشون سابقاً يف محص عـن وجـود أسـرة الرعيـة     
اجلامعيــة، وذهبــت معــه للتعــرف علــى هــذه األســرة خصوصــاً وأن كــل شــاب     

دما يغادرون بيتـهم العـائلي ومدينتـهم الـيت أمضـوا فيهـا طفولتـهم        وفتاة عن
يكونــون حباجــة . وشــباهبم، يــأتون إىل حمــيط جديــد كليــاً يف بعــض األحيــان 

ماسة إىل جو جديد حيتضنهم، وإىل جو مسـيحي نظيـف يلتقـون فيـه ومـن      
  .خالله بأصدقاء سوف يصبحون مع الوقت مبثابة أخوة

وكان القداس وقوفاً وكنـا ملتـئمني   . ئدة الربكان اللقاء األول هو حول ما
كـان العـدد ضـئيالً، ومـن كافـة الطوائـف، وكـان القـداس         . حول املائدة املقدسة

وإن كــان معتمــداً علــى الطقــس البيزنطــي كــان فيــه إمكانيــة كــبرية لتقــديم     
ومل يقتصـــر . طلبـــات وصـــلوات مرجتلـــة ميكـــن ألي شـــخص أن يشـــارك هبـــا

اس زحالوي بـل كانـت املشـاركة املرتكـزة علـى نـص       الوعظ على كالم أبونا الي
ــت        ــوة وكانـ ــا بعـــض األخـ ــارك هبـ ــة وشـ ــائل مفتوحـ ــدس والرسـ ــل املقـ اإلجنيـ

مل أسـتطع وقتـها املشـاركة بشـيء ولكـين      . مشاركاهتم موضوع تساؤل وإعجـاب 
وقد أخذ مين موضوع مشاركاتي وقتاً طـويالً  . كنت أقول أشياء كثرية يف قليب

  .ي وصار بإمكاني املشاركة بصوت عالٍحتى احنلّت عقدة لسان

بعد انتهاء القداس تقدم مين أبونا الياس وسلم علي وعرفين عـن نفسـه،   
وسألين بعض األسئلة، وشكرته علـى اهتمامـه بـي خبـالف مـا كـان يصـادفين        

  .يف الكنائس عادة حيث يدخل املرء وخيرج من دون أن يسأل عنه أحد

املــريح سـألت كيـف يل أن أتقــدم   وحيـث أنـي قـد أُعجبــت بـاجلو األخـوي و     
ــة        ــه ال يوجــد هنالــك أي ــة فكــان اجلــواب أن بطلــب انتســاب لألســرة اجلامعي
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طلبــات وال اشــرتاك، وااللتــزام هــو التــزام شخصــي حتــدده أنــت ولــيس أي        
  .شخص آخر

تقدمت مع األيام يف املشاركة يف نشاطات الرعية املختلفة، وأشـد مـا كـان    
 مكتـب أبونـا اليـاس حيـث جمموعـة أقـل       يشدني كان قـداس يـوم الثالثـاء يف   

عــدداً كانــت تشــارك فيــه، كــان الشــيء الوحيــد املكتــوب هــو الــنص اإلجنيلــي،   
وكـان كـل   . وكان ميتد يف بعض األحيـان إىل سـاعتني وحنـن ال حنـس بالوقـت     

  .شيء يأتي بشكل عفوي من الطلبات والصلوات واملشاركات اإلجنيلية الرائعة

للجميــع، ال تــرد أحــداً فكــان هنالــك بعــض  كانــت أبــواب الرعيــة مفتوحــة
امللتــزمني الــذين يســمون النــواة والــبعض اآلخــر مــن املرتدديــن بشــكل دائــم     

ولكن باحلقيقـة مل يكـن هنالـك    . ويشاركون يف النشاطات، وكان هنالك الزوار
تفريق واضح بني هذه الفئات، وكنت ترى بعض النـاس يكونـون ملتـزمني يف    

  .طعونبعض األحيان، وفجأة ينق
مت تقســـيم العمـــل حبيـــث كـــان هنالـــك ثالثـــة جمموعـــات أساســـية وهـــي 

  .وكانت تعمل جبد ونشاط. الروحية واالجتماعية والثقافية

وباإلضافة إىل النشـاطات الروحيـة الـيت تتضـمن باإلضـافة إىل الصـلوات       
اللقــاءات الروحيــة الشــهرية خــارج دمشــق مــرة كــل شــهر وترتيــب احملاضــرات 

بينهم األستاذ املرحوم أنطون مقدسي، كـان هنالـك اللقـاء    الروحية وكان من 
  .السنوي الذي كان له طعم خاص

وال . كانت هنالك بعـض النشـاطات االجتماعيـة مـن بينـها حفلـة الرببـارة       
ننسَ مسرحية الطريق إىل كوجو، واللقـاءات األخويـة الـيت كانـت حتصـل يف      

  .بيوت بعض األخوة

أفراد الرعية وكان هـو املسـامهة يف حتويـل    وكان هنالك عمل جبار قام به 
القاعة أسفل كنيسة سيدة دمشق من وضعية املدرجات إىل سوية واحدة، كان 

وقـد اسـتهلك وقتـاً    . هنالك عمل ضخم حباجة لعدد كبري وخربات للقيام به
  .طويالً وجهداً ضخماً إلجنازه
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ية حيـث  أبداً أني قد تعرفت على زوجيت مارلني عن طريق الرع وال أنسى
كانت ترتدد بعض املرات وصـدف أننـا كنـا يف ذات الكليـة يف اجلامعـة، وكانـت       
حفلــة العــرس واإلكليــل يف ســيدة دمشــق وباركهــا األب اليــاس وحضــور أفــراد  

وكيف أننـا بعـد انتـهاء مراسـم اإلكليـل ذهبنـا إىل مقـر الرعيـة، ومـن          . الرعية
  .هناك سافرنا إىل شهر العسل
إني لــن أســتطيع أن أغطــي كــل شــيء وكــل مــا   مهمــا أطلــت يف احلــديث فــ 

يتعلق بالرعية اجلامعية ألهنا كانت جزأ مين وأعطتين الكثري وأثّـرت يفَّ كـثرياً   
لقــد أعطــتين القــدرة علــى . يف كافــة اجتاهــاتي الفكريــة والدينيــة واالجتماعيــة

وكانـت جتربـة رائـدة    . إخراج ما بداخلي من خالل الصـالة واملشـاركة اإلجنيليـة   
ال بــل عنــدما كنــت أحتــدث عــن الرعيــة اجلامعيــة يف . ال كنيســة ســوريةيف جمــ

بعض البالد اليت زرهتا أو عملت هبا كان الناس يتفاجئون مبثل هـذه التجربـة   
وليــت كــان هلــا . وقــد قــال يل الــبعض أهنــا جتربــة فريــدة علــى مســتوى العــامل  

ــدول األخــرى   ــداد يف ال ــة جيــب أن تســتمر مــن خــالل الشــبا     . امت ب إهنــا جترب
وإذا كنـا نتحـدث عـن وحـدة     . املتجدد الذي يسلم الراية إىل األجيال الـيت تليـه  

ــة كانــت وجيــب أن تبقــى معلمــاً هامــاً يف هــذا        ــة اجلامعي ــإن الرعي الكنيســة ف
اجملال حيث كـان اجلميـع مـن كافـة الطوائـف يعملـون سـوية مـن دون السـؤال          

  .عن الطائفة حيث جيمعهم السيد املسيح والكنيسة الواحدة

  مشاركة مارلني) 5
واكتشـفت بعـدها    !هكذا خيل إيل أو ،الرعية اجلامعية مل تقدم يل الكثري
كنــت ضــيفة زائــرة أتــردد بــني احلــني . أنــي أمحلــها بــني ضــلوعي أينمــا حللــت

سـبب   .والسبب يف ذلك بعد املسافة من سكين يف امليدان اىل القصـاع  ،واآلخر
اليـوم الوحيـد الـذي أرتـاح فيـه       توقيت القداس يوم اجلمعة وكان هو آخر هو

ودوامي اليـومي يف اجلامعـة    .من عناء العمل يف التدريس طيلة أيام االسبوع
وأنـا كنـت أرى أن    ،كانت أمي تشجعين اىل الذهاب اىل الرعيـة . ما بعد الظهر

وخاصة أن هنـاك العديـد مـن     ،الرعية كان يبعدني عن جو ،انقطاعي أحيانا
  .واألخرى اآلونةحينما أزور الرعية بني  دائماًأجدهم  ،األعضاء امللتزمني
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ــة، تعرفــت اىل اهلل   حيــث ملــس شــغاف   ،خــالل زيــاراتي احملــدودة اىل الرعي
موجـود معـي بقـدر     دائمـاً  فهو ،وحمبيت اياه ،وشعرت أني باتكايل عليه ،قليب

بعيــدا عــن متتمــة الصــلوات   ،تعلمــت أن احتــدث اليــه وأناجيــه . اتكــايل عليــه
تعرفت فيه على آراء اآلخـرين، علـى    ،اسلوب حياة جديد أعيشهكان . املكتوبة

بـل واكتشـاف الـذات مـن خـالل عالقـيت        ،صدق التعبري عن مكنونـات الـنفس  
  .واآلخرينمع اهلل 

ــة     ــبيبة اجلامعيـ ــؤثر يف الشـ ــد ومـ ــه دور رائـ ــازال لـ ــان ومـ األب زحـــالوي كـ
ــود ــا اىل اهلل   ،الغضـــة العـ  وبالتـــايل .الـــيت تبحـــث عـــن مرشـــد روحـــي يقودهـ

ون طريــــق حيــــاهتم  يشــــقّ ،لتبــــدأ حياهتــــا احلقيقيــــة كأشــــخاص بــــالغني    
  .بأنفسهم

 ،للجميـع  روحيـاً  األب زحالوي من خالل الرعية احتضن اجلميع وكان أباً
وأن  ،وكم هذه املرحلـة االنتقاليـة للشـباب مهمـة لتـوجيههم اىل طريـق الـرب       

  .يؤسسوا بنيان عائلة املستقبل على أسس متينة

ــل  ــة  تعرفـــت علـــى اميـ ــن خـــالل الرعيـ ــال   ،زوجـــي مـ ــريع االنفعـ ــان سـ وكـ
ولكـــن وجـــدت فيـــه االنســـان املـــؤمن،   ،واحلركـــة علـــى عكـــس طبعـــي اهلـــادئ 

شــــك أن   وال. الصــــادق، األمــــني، الــــزوج املخلــــص واألب احلنــــون الــــواعي     
ــيش فيهــا االنســان تــؤثر عليــه اجيابــا أو       ولكــن عنــد   ،ســلبا البيئــة الــيت يع

ــان ذلـــ    ــة كـ ــة اجلامعيـ ــه بالرعيـ ــي التزامـ ــاره الشخصـ ــادئ  . ك خيـ ــت مبـ وبقيـ
ــة    ــا العائليـ ــا يف حياتنـ ــة ترافقنـ ــالوي     ،الرعيـ ــع األب زحـ ــا مـ ــت عالقتنـ وبقيـ

نتـــابع أخبـــاره بـــالرغم مـــن مغادرتنـــا ســـورية منـــذ عـــام    .مســـتمرة ومزهـــرة
ــاد مــــيالدهم  . 1978 ــا وأعيــ ــاء أوالدي لــــؤي وريتــ ــا زال يــــذكر أمســ حتــــى  ،مــ

وكــــان هــــذا مصــــدر  ،2007أنــــه كــــان حاضــــرا يف عــــرس ابــــنيت ريتــــا عــــام   
  .سعادة للعروسني ولنا أيضاً

لقـد تأسسـت علـى احملبـة      .بدأت وانتـهت مـع الوقـت    ،الرعية ليست ظاهرة
وأن يكون  ،وأمتنى أن تعيش الرعية من خالل أبنائها .واالميان باهلل واالنسان
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وكــــل ذلــــك ممكــــن يف عهــــد   ،هنــــاك رابطــــة لألعضــــاء القــــدامى واجلــــدد 
أن املــواطن الــذي  ،هنــاك قــول يف الغــرب  .التكنولوجيــا واالتصــاالت الســريعة 

يــدفع مــن جهــده ووقتــه للبلــد الــذي    هــو إمنــا ،يتطــوع بالعمــل يف اجملتمــع 
الرعيــة أعطــت . وهــذا واجــب كــل مــواطن صــاحل وقــادر علــى العطــاء  …أعطــاه

اخلالصـة بـدون أي هـدف     ها بـدافع احملبـة  ؤالكثري وأمتنى أن يتواصل أعضـا 
  .مصلحة شخصية أو

 عادل خيمي) 6

  األب العزيز والكبري والدائم العطاء الياس زحالوي
رسالة إىل عناصـر سـابقة   "ترددت كثرياً يف التعليق على موضوع رسالتكم 

لنفس األسـباب الـيت تضـمنتها الرسـالة لكـنين مل      " يف أسرة الرعية اجلامعية
ن تعليــق أو مشــاركة مهمــا بــدت هزيلــة أو غــري  أشــأ أن ميــر هــذا املوضــوع دو 

مفيــدة لكنــها تبقــى كــذرّات الرمــال إذا مــا وقعــت مــع إخوهتــا بــني يــديّ بنّــاءٍ 
  .حمرتف قد يصنع منها الكثري

عن طريق أخي الذي كـان قـد    1994تعرفت على الرعية اجلامعية يف عام 
ــا أزال يف ا       ــام كنــت م ــدة ســنوات يف ذلــك الع ــي بع ــة قبل لســنة انتســب للرعي

الرابعة لدراسة طب األسنان يف جامعة البعث يف مدينـة محـاه وكنـت أفتقـد     
خالل ذلك الوقت الوسط االجتماعي املالئم بعـد بقـائي فـرتة طويلـة بعيـداً      
عن أصـدقاء املدرسـة وشـجعين علـى ذلـك وجـود صـديقني يدرسـان معـي يف          

ائـم  نفس الكليـة كانـا عضـوين يف الرعيـة وكـان أخـي وأصـدقائي يف حـديث د        
عـــن األجـــواء املســـلّية واملمتعـــة الـــيت يقضـــياهنا يف الرعيـــة وعـــن النشـــاطات 

مل يكن دافعـي يف البدايـة أكثـر    . املشرتكة اليت يقوم فيها اجلميع " املشاريع"و
مــن التعــرف علــى جمموعــة جديــدة مــن األصــدقاء واملشــاركة يف النشــاطات   

  .اليت تقوم هبا الرعية من حفالت ورحالت وخميمات
لبقــاء يف الرعيــة فــرتة تقــارب العــام بــدأت أشــعر بشــعور قــوي مــن     بعــد ا

ــه يف ذلــك الوقــت        ــا نظنّ االنتمــاء هلــذه اجملموعــة والــذي عــززه فكــرة مــا كنّ
واليت كانت تقام سنوياً " حفلة الرعية اجلامعية"املشروع الكبري املشرتك وهو 
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ل يف تــاريخ يوافــق تــاريخ عيــد الرببــارة حيــث كــان اجلميــع يعمــل كخليــة حنــ
واحدة إلجنـاح ذلـك العمـل كـلٌ مبـا يسـتطيعه متثـيالً أو تأليفـاً أو ديكـوراً أو          
غري ذلـك ملتـزمني مبقولـة اجلميـع للواحـد والواحـد للجميـع وإال فالفشـل         
سيكون حليف العمل كله وخالل ذلك كله ودون أن نشعر كان املشـروع الكـبري   

س زحـالوي كانـت بـذرة    الفعلي يُبنى فعالً بني يدي مهندسه البارع األب اليـا 
جيــل مســيحي عربــي جديــد تنبــت، فقــد كانــت الرعيــة اجلامعيــة مدرســة          

  .حقيقية لتعلّم عمل الفريق، العمل اجلماعي املنسّق واملتكامل

مل تكــن الرعيــة اجلامعيــة مشــاهبة لنظرياهتــا مــن التجمعــات الــيت كانــت    
. كــالكورالتقــام يف الكنــائس األخــرى أو تلــك الــيت كانــت تُعنــى هبــدف حمــدد 

كانت شجرة من نوع خمتلف حقلها لـيس كـاحلقول األخـرى أشـجاره ليسـت      
منسقة واملسافات بينـها مدروسـة بـل كانـت تتمتـع حبريـة احلـب تبقـى فيهـا          
ألنك حتبـها فـال تسـرق منـك حـس املبـادرة واإلبـداع والتفـرّد لدرجـةٍ حتـس           

هـا اآلخـرين   فيها أن اجلميع متعمـداً كـان أو دون عمـد يضـيف لبِنَـة يـبين في      
  .من حوله والرعية اجلامعية كفكرة

كنا بناءً فريداً من نوعه كنّـا جمتمعـاً أو قريـة فهنـاك املهنـدس والطبيـب       
واحملامي والرسام واملوسيقي ومن أجيال خمتلفة هناك حيث متتـزج محاسـة   

  .وإبداع جيلٍ خبربة ودهاء اآلخر لتنتج مزجياً سحرياً يغذي اجلميع
واعياً للبذرة اليت كانـت تنبـت داخلـه، مل نكـن مهـتمني       مل يكن الكثري منا

بالسياســة، علــى األقــل معظمنــا، لكننــا فهمنــا داخلنــا أن وجودنــا يف هــذه        
األرض أصــيل، لســنا ضــيوفاً وال مهــاجرين حنــن البدايــة الــيت تســتمر وال        

مل حتمل أفكارنا التعصـب مل حتمـل   . تندثر بل تصري ملح األرض فال تفسد
هـذا الشـرق وأن لـدينا مهمـة لننجزهـا دون       ا أننـا جـزءٌ مـن   العنصرية فهمنـ 

محلنــا . مهمتنــا أن نــبين اإلنســان ابتــداءً مــن أنفســنا     . تعــالٍ علــى مكوناتــه  
ــاألبوة     ــها كـ ــدرَك إال يف وقتـ ــاعر ال تـ ــاً، فـــبعض املشـ ــا الحقـ ــاعر فهمناهـ مشـ

ذكـرت هـذا ألسـرد حادثـة     . واألمومة ال حيسها املـرء فعـالً إال عنـدما يعيشـها    
ت بعـد الغـزو األمريكـي علـى العـراق كنـا جمـتمعني يف أحـد املخيمـات          حصل
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لكن ما أذكره أن األب زحـالوي  . أعتقد أنه كان القلبني األقدسني يف الكفرون
اجتمع معنا يف بنـاء الكنيسـة   . حضر ليكون معنا يوماً واحداً من أيام املخيم

ه، حتــدث وكمــا كــان يفعــل كعادتــه دعانــا لنتحــدث كــلٌ مبــا خيــتلج يف صــدر    
كنا نتحدث حـول مواضـيع خمتلفـة    . الكثريون لكن هو امتألت عيناه بالدموع

معظمهــا كــان ســطحياً وشخصــياً، اســتغربنا يف البدايــة دموعــه حتــى بــدأ         
باحلديث عن العراق ومعانـاة أهلـه ومـا سـتجر هـذه احلادثـة مـن بـالء علـى          

وكنـــت  مل أفهـــم الكـــثري ممـــا قيـــل. الـــوطن العربـــي والتواجـــد املســـيحي فيـــه
سأعتربه ضرباً من االنفعال العاطفي لوال ما خربته عن األب زحالوي بأنـه  

عنـدها أنصـت   … ليس رجالً يؤمن باالنفعاالت بل إنـه رجـل يـؤمن باحلقيقـة    
  …اجلميع باهتمام

اآلن وبعد بدايـة األزمـة يف سـورية أدركـت مـا كـان يرمـي إليـه ومـا البـذرة           
  .نني غُرست لنفهماليت غُرست وملاذا، غُرست لنكون حمصَّ

أدين بالكثري للرعية اجلامعية ولألب الياس زحالوي والذي لطاملا شـعرت  
وبغــض النظــر عــن الوقــت الــذي يوليــه للرعيــة اجلامعيــة بســبب االنشــغال      
املستمر باملسؤوليات املختلفة امللقاة على عاتقه أهنا االبن البكر الذي حيمـل  

ريتــه وشــجاعته وحبثــه عــن  شخصــية اليــاس زحــالوي، قبــل أن يكــون أبــاً حب 
احلقيقة واحرتامه لإلنسان والوطن وإميان األب اليـاس زحـالوي بـاهلل هكـذا     

  .كانت الرعية اجلامعية
لست ممن حيبون تبجيل األشخاص بل األفكار واملُثل اليت حيملوهنا لكن 
األب اليــاس زحــالوي كــان ومــا يــزال أكــرب مــن شــخص بــل لطاملــا كــان فكــرةً   

  .ومثالً يُحتذى
يف النهاية أعتذر عن فقر نصي باألحداث اليت قد يسردها غريي بشكل أدق 

لكن . وأكثر تفصيالً موثقة بالصور أو دفاتر اليوميات أو مدعومة بتواريخ دقيقة
كتابيت اليوم ال تتعدى أن تكون أكثر من شهادة أمام اهلل والتاريخ بفضل الرعية 

  .ته الياس زحالوياجلامعية ومرشدها األب الذي أفتخر أنين عرف

  عادل خيمي. د                 09/01/2015
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 مسري جبارة) 7

احتضـنت  … ي لديّالثقافِ وّماحتضنت الن… احتضنت شبابي… احتضنتين"
  …واحتضنت فرتتيّ مراهقة ابين وشبابه إنشائي لعائليت

  …ذلك هو خمتصر قصيت مع الرعية اجلامعية واألب الياس زحالوي

أحــد .. 1970نكتــة يف يــوم مشــمس مــن شــتاء عــام /ابتــدأت احلكايــة كصــدفة
ــارتي   قــال يل بــأنَّ لديــه موعــداً بعــد ســاعة مــع األب       … األصــدقاء كــان يف زي

زحـــالوي ومـــع جمموعـــة مـــن الشـــباب الـــذين يعملـــون علـــى حتضـــري عمـــل    
ألنه مل يكـن قـد وقـف علـى خشـبة املسـرح مـن        … كان يشعر بالوجل… مسرحي

فقـد كنـتُ لتـوي خارجـاً مـن أول جتربـة يل       … أتـردد مل … رافقتهدعاني مل… قبل
كمـا أنـين كنـتُ مشـتاقاً للقـاء األب زحـالوي الـذي كانـت         … على خشـبة املسـرح  

إضافة إىل أنين كنتُ من املعجبني به بعد حضـوري  … تربطين به عالقة عائلية
تـك  لي: "وكان اسم العمـل … قبل ذلك بسنتني تقريباً لعمل مسرحي من تأليفه

  …وليتين كنت هناك وليتين كنتُ من املشاركني فيه… "كنت هنا
ــة الواقعــة يف حــارة       ذهبنــا معــاً وكــان املوعــد يف إحــدى قاعــات البطريركي

كانت جمموعة من الشـباب والفتيـات حتـيط بـاألب     … دخلنا القاعة… الزيتون
الرجل الذي أصـبح بعـد سـنوات    … الياس وبرجل شاب مل أكن أعرفه من قبل

: وأصــبح بيــتَ ســرّي وأصــبحت أنــا بيــتَ ســرّه      … األصــدقاء إىل قلــيب أقــرب 
  …الصديق املرحوم مسري سلمون

كان مسري يطلب من كلّ شاب ومن كل فتاة قراءة جزء من نص مسـرحي  
مأخوذ عن رواية الكاتب اليوناني العظيم نيكوس كازانتساكي املطبـوع ويـديل   

… ءة أســطر مــن الــنص فاجــأني األب اليــاس بالطلــب إيل بقــرا … مبالحظاتــه
: اقـرتب مسـري مـن األب اليـاس هامسـاً فالتفـت إيل وقـال       … اندفعت حبمـاس 

بل رمبا كنتُ أرغب أن أطلب … هل ترغب يف لعب دور األب فوتي؟؟؟ مل أتردد
  …املشاركة لو تأخر األب الياس بسؤاله

ضــجة علــى : ضــجتني" املســيح يصــلب مــن جديــد "أثــار عــرض مســرحية 
وضــجة أخــرى علــى املســتوى الثقــايف يف     … نــوت مســتوى بعــض رجــال الكه  
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لــيس مــن الســهل علــى خمــرج شــاب يف هنايــة العشــرينات مــن عمــره  … البلــد
حتريــك جمموعــات يبلــغ عــدد أفرادهــا ســتني شخصــاً علــى خشــبة مســرح      

  …لقد كان العمل إجنازاً فنياً وفكرياً جريئاً… صغرية
وأذكـر  … مُـرضٍ بشـكلٍ  " املسيح يصلب مـن جديـد  "لعبتُ دور األب فوتي يف 

… أنين تـأثرتُ جـداً بشخصـية األب زحـالوي وتقمصـتها يف أدائـي هلـذا الـدور        
وهــذا مــا حصــل أيضــاً حــني لعبــتُ دوراً آخــر يف عمــل مســرحي آخــر ســيأتي   

ومازلتُ أمحل يف ذاتـي بعضـاً مـن شخصـيته تظهـر يف      … احلديث عنه الحقاً
  …أحيان كثرية

ــا كانـــت البدايـــة  ــاركيت األو… مـــن هنـ ــائي األدبـــي  وكانـــت مشـ ىل مـــع الثنـ
  …املسرحي األب زحالوي ومسري سلمون

ومل أكـــن ســـوى تلميـــذ يف الصـــف … كانـــت الرعيـــة اجلامعيـــة يف بـــداياهتا
ــالرتدد عليهــا    ــالتعرف علــى جمموعــات مــن   … احلــادي عشــر حــني بــدأت ب وب

الشــباب يكــربونين بــأعوام لكنــهم جعلــوني أشــعر أنــين نــدّ هلــم عمــراً وعلمــاً    
  …وثقافة

كرّسته الرعية اجلامعية يف ذاتي منذ ذلك الوقت وحتى اليوم هـو  أهم ما 
  …التناغم بني اإلميان باهلل واإلميان بالوطن حبيث يصبحان واحداً

  …أنا راضٍ عن نفسي… أتراني كفرت؟؟؟ غري مهم
وأعـــرتف أن … ســـامهتُ يف العديـــد مـــن النشـــاطات الثقافيـــة والروحيـــة     

ــن اهت   ــة كانـــت أكـــرب مـ ــاتي الثقافيـ ــةاهتمامـ ــاتي الروحيـ ــر … مامـ كنـــت أنتظـ
احملاضرات اليت كان يلقيها علينا كبار مثقفي البلد من أصدقاء األب الياس 

أُكثرُ مـن  … أذكر أنين كنت مشاكساً… كما تنتظر األرض العطشى دِيَمَ السماء
وال كثري عتب على ابـن  … طرح األسئلة املتذاكية أحياناً والذكية أحياناً أخرى

  …نيت من املشكلة نفسها مع أوالدي حني مرّوا هبذه السنّعا… الثامنة عشرة
ــرّ لنــا األب اليــاس … كنــتُ دائــم الشــوق للعــودة إىل خشــبة املســرح  حتــى سَ

  …نصاً مسرحياً جديداً بضعة أيام يف صافيتا ليكتبيوماً أنه سيمضي 
خيمرهـا لشـهور يف عقلـه    … تأتيه الفكـرة … كان هذا دأب األب الياس دائماً



  شھادات   ____________________________________________  324

ثم يبحث عن مكان ال يزعجه فيـه أحـد حيـث    … الكبريين حتى تنضجوقلبه 
  …يصبّ فكرته الناضجة على الورق

  …"املدينة املصلوبة: "عاد األب الياس من صافيتا ويف يده نص مسرحية
نـصّ  … حادّ النربة… سريع اإليقاع… نصّ مسرحيّ متدفق" املدينة املصلوبة"
ــهٌ وغــري مُهــادنموا  وبــني نفســي أن خيتــارني املخــرج ومتنيــت بــيين… قرأتــه… جِ

الذي رأيتُ فيه شخصـية األب  " األب عيسى"الصديق مسري سلمون أللعب دور 
وهـذا مـا حصـل فعـالً يـوم اجتمعـت الفرقـة مـن أجـل توزيـع           … زحالوي متامـاً 

أعتقــد أن األمــر مت باالتفــاق بينــه وبــني األب (لقــد أســند يل املخــرج … األدوار
  …نت بداية جديدة لتجربة مسرحية جديدةوكا… دور األب عيسى) الياس

ـات وإنشاء الديكورات اليت كان يشـرف عليهـا الفنـان    بعد أشهر من الربو
وحتديـد موعـد العـرض وحجـز قاعـة      … الكبري بطرس خازم أطال اهلل بعمره

… قـد يبـدو األمـر مضـحكاً    … تـذكرنا بـأن علينـا اختيـار اسـم للفرقـة      … املسرح
  …لعرض والفرقة ما تزال دون اسماملسرحية جاهزة ل: لكنه حدث

ــه       ــت أهلـ ــغرية يف بيـ ــلمون الصـ ــة مســـري سـ ــخاص يف غرفـ ــة أشـ ــا أربعـ كنـ
ــا    ــع يف حــارة حناني األب زحــالوي ومســري ســلمون   : الدمشــقي الصــغري الواق

ــا   ــة بالصــومعة   … وجوزيــف زعــرور وأن ــا نســمي هــذه الغرف ــع  … كنّ ــان اجلمي ك
رت لــه فكـــرة أن  ال أذكــر مــن الــذي خطــ    … حمتــاراً يف انتقــاء اســم للفرقــة    

فـاقرتح  … جمموع عدد املمثلني والفنيني يف هذا العمـل كـان عشـرين شخصـاً    
  …"هواة املسرح العشرون: "امساً مجيالً هو

ال أذكر متاماً من الـذي اختـار االسـم الـذي رافقنـا يف عـدد مـن األعمـال         
األب اليـاس أو املرحـوم   : مـن املؤكـد أنـه واحـد مـن اثـنني      … املسرحية الالحقة

  … سلمونمسري
ثـم انتقلنـا بـه للمشـاركة يف     … عرضنا العمل أيامـاً عديـدة يف قاعـة أمـني    

ونــال العمــل … مهرجــان املســرح للــهواة فقــدمناه علــى خشــبة مســرح القبــاني
: عدداً من اجلوائز مل تنله أية فرقة مشاركة مـن حمافظـات القطـر مجيعهـا    

رغـــم … جـــوائز أفضـــل نـــص وأفضـــل خمـــرج وأفضـــل ممثلـــة وأفضـــل ممثـــل 
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املنافسة الشـديدة ورقـي مسـتوى األعمـال الـيت قدمتـها الفـرق األخـرى الـيت          
أصــبح بعــض مــن أفرادهــا جنومــاً مثــل عبــاس النــوري وعلــي كــريّم ومســري     

  …1972كان هذا يف عام … احلكيم وجناح سفكوني وغريهم
والنشـاط  … قامت الفرقة الحقاً بتقديم هذا العمـل يف حلـب ويف صـافيتا   

  … يتوقفالثقايف واملسرحي مل
أذكــر أنّ آخــر عمــل مســرحي قدمتــه الفرقــة كــان مــن تــأليف األب اليــاس   

  …"الطريق إىل كوجو: ""أيضاً وعنوانه
وقــد كــان الصــديق املرحــوم مســري ســلمون يرغــب بشــدة أن نعــرض نصــاً    

وكــان يقــول بأنــه أفضــل … "وجبــة األبــاطرة"مســرحياً لــألب اليــاس أيضــاً هــو 
ــها األب اليــاس   ومــن أفضــل النصــوص املســرحية الــيت    … النصــوص الــيت كتب

لكـنّ ظروفـاً تسـببت بتـأخري طباعـة العمـل والظـروف        … قرأها على اإلطـالق 
ة املفاجئــة والصــاعقة وفــاالكــان ذلــك قبــل … نفســها تســببت يف عــدم عرضــه 

  …ملخرجنا الكبري مسري سلمون رمحه اهلل
هذا ملخَّص قصـري لتجـربيت الطويلـة مـع الرعيـة اجلامعيـة علـى املسـتوى         

  …ولكنّ يل مع الرعية اجلامعية جتربة حياة وتأسيس عائلة… الثقايف واملسرحي
كنــتُ والصــديق املرحــوم مســري هنــمّ    1975أذكــر يف أحــد أيــام الصــيف عــام   

ــيدة دمشـــق   ــة سـ ــة األب اليـــاس يف كنيسـ ــاتني  … بـــدخول غرفـ ــا فتـ لفـــت نظرنـ
مجـيالً  كان صـوهتما  … جتلسان يف غرفة االنتظار وترمنان أغنية للسيدة فريوز

  …استمعنا قليالً إليهما ثم دَلَفنا إىل غرفة األب الياس… وأداؤمها الفتاً
: ما لبثنا أن تعرفنا إىل هاتني األختني اجلميلتني وكان يل معهما نصيب

  …"الطريق إىل كوجو"شاركتين الصغرى بشرى بشور بطولة مسرحية 
ــان يل مــع الكــربى مــيّ حيــاتي الــيت شــاركتين هبــا فتزوجنــا حب        ضــور وك

  …أجنبنا ميشيل وجورج. أصدقائنا الكثريين من أفراد الرعية
ال بــدّ أن اجليــل اجلديــد مــن أفــراد الرعيــة اجلامعيــة يعــرف ابــين جــورج  

جورج له جتربته الرعوية اخلاصة الرائعة اليت أمتنى عليـه أن  … جبارة جيداً
  …يقدم فيها شهادته يف مستقبل األيام
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  نعمان الشدايدة) 8
شـهادتنا عـن أسـرة الرعيـة      منـا األب اليـاس زحـالوي كتابـة     طلـب  عندما"

اجلامعيــة وقــد بســطها لنــا ببضــعة أســئلة معــدودة، مل تكــن بتلــك البســاطة   
بالنســبة يل وكأنــه طلــب مــين أن أكتــب عــن جــزء ولــيس بصــغري عــن ذاتــي      
وحياتي وليس من املاضي بل دائما حاضر بفكري وشخصييت وذاكرتي لذلك 

لشهادة، ألنه لـيس مـن السـهل، علـى األقـل عنـدي، أن       تأخرت بتسليمه هذه ا
  .أكتب عن ذاتي

تعرفــت علــى أســرة الرعيــة اجلامعيــة عــن طريــق أحــد أعضــائها، وزميلــي   
وبعدها بات صديقي لعدة سنوات وأشكره كـثريا  ) وضاح صوصانية(بالدراسة 

هــذه  ألنــه عــرفين علــى هــذه األســرة، وعــرض علــي احلضــور والتعــرف علــى   
وكانت لدي الرغبة الكـبرية للتعـرف علـى جمتمـع     . 1990ئل عام األسرة يف أوا

الشبيبة املسـيحي وخصوصـاً أننـا كنـا وال نـزال حتـى اآلن نسـكن يف منطقـة         
طبعاً مل يشكل ذلك يل أي مشكلة يومـاً أو  (املزه فيالت ذات األغلبية السنية 

لني أي تساؤالً أو نقاشاً بـل بـالعكس كـان كلـه معرفـة وحمبـة واحـرتام متبـاد        
وقد ساهم عندي يف معرفة اآلخر والتعايش معه وقبوله يل وقبـويل لـه دون   
ــاً    النظـــر إىل أي شـــيء آخـــر ســـوى اإلنســـان يف داخـــل كـــل منـــا، وهـــذا أيضـ

  ).استطعت نقله إىل شبيبة األسرة
ــي،    ايف أول  ــأمالً بــنص أجنيل  جتمــاع يل حضــرته أذكــره حتــى اآلن كــان ت

رعيـة ممتلئـة فالحظـت دخـويل فتـاة      لفعندما دخلت كانت القاعة الصغرية ل
على الفور وقفت وأعطتين مكاهنا للجلوس وذلك أثر بي كـثرياً  ) هند صباغ(

  .وأشعرني أنين لست غريباً بل يف بييت منذ البداية
أعوام بشكل مستمر دون انقطاع وقد كانت يل  10أمضيت يف هذه األسرة 

الروحيــة (مصــدراً للمعرفــة مبواضــيعها الغنيــة واملتنوعــة يف مجيــع اجملــاالت  
ــة واال ــة والثقافي وناقشــنا عــدة مــرات يف مواضــيعنا الــيت تناولناهــا    ) جتماعي

أمهيــة التشــبث بــاألرض ومصــري املســيحيني يف الشــرق، وكنــت يف كــل مــرة         
مثــل هــذه املواضــيع أو نطرحهــا فهــي بعيــدة جــداً عــن   تســاءل ملــاذا ننــاقش أ
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ملاذا ميكـن أن هنـاجر ونـرتك بلـدنا وملـن؟ أو ملـاذا يكـون للمسـيحيني          تفكريي،
مصري خمتلف عـن مصـري أي إنسـان يف هـذا الشـرق؟، ومل أختيـل أو أتصـور        
يوماً أننا سنصل ملثـل هـذا اليـوم الـذي بـات فيـه طـرح هـذه التسـاؤالت أمـراً           

ل منزل، ولكم طرحت على نفسـي خـالل السـنني األربعـة املاضـية      عادياً يف ك
مــاذا أســتطيع أن أفعــل أنــا، أو مــا هــو دوري أنــا  : يــاه الرعيــةإســؤاالً علمــتين 

لذي جيب أن أقوم به من أجل بلـدي  ا كشاب سوري اجتاه ما حيدث اآلن، ما
  وعائليت وأحبائي ومجيع الناس من حويل؟؟

ظة على حمبيت واحرتامـي لآلخـر مبختلـف    كانت اإلجابة دوماً هي احملاف
مذاهبــه وطوائفــه وآرائــه وأن أكــون نــوراً أو مصــدراً للفــرح ولــو بســيطني ملــن   

حتى ) قدر املستطاع واملتاح(حويل، وأن أمارس حياتي اليومية بشكل طبيعي 
  .ال أمسح ألن يفرض علي منط حياة معني أنا ال أريده

وغنية بالتجـارب   جتماعية رائعةحياة اوسامهت الرعية اجلامعية بتقديم 
تكـــاد تكـــون هـــي األســـاس واملصـــدر األول واألكـــرب ألصـــدقائي ومعـــاريف مـــن  

الغـــين والفقـــري، املتواضـــع (الفئـــات املســـيحيني، لقـــد كـــان فيهـــا مـــن مجيـــع 
، كنــا جنتمــع بشــكل دوري أســبوعياً باإلضــافة إىل )واملتعــايل، احملــب واألنــاني

غنــت معــرفيت بــاآلخر وقبولــه وحمبتــه     املخيمــات الصــيفية الســنوية الــيت أ   
 وعززت ثقيت مبـا أملـك ومـا أعـرف وأعطـتين اجلـرأة للحـديث وإبـداء الـرأي         

، ومـا أمجـل العمـل اجلمـاعي الـذي كنـا       أمام مجيـع فئـات اجملتمـع واجلمـوع    
نقوم به أثناء الطبخ والتنظيف واخلدمة والصـالة والسـهرات الـذي أعطـاني     

  .تي حتى اآلنم يف مجيع جماالت حياروح التنظي
جلمــاعي وتعــب أمــا مســرحيات الرعيــة فكــان هلــا طعــم خــاص يف العمــل ا

عتمـاد علـى الـذات بكـل مـا خيـص هـذه املسـرحيات مـن          الليايل والنجـاح واال 
ــنص واإل  ــة ال ــديكور واإلضــاءة    كتاب ــل وال ــدي    …خــراج والتمثي ــزز عن ــذا ع وه

ن خاللـه أ يستطيع مـن  اإلميان بوجود ما هو مميز بشخصية كل واحد منا و
يكون رسم صغري ضـمن لوحـة كـبرية متكاملـة ابتـداءً مبـن كـانوا بـالكواليس         

مبـــن لني واملغـــنني والراقصـــني وانتـــهاءً وال يظهـــرون علـــى املســـرح إىل املمـــث
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 فقـد كـانوا حيضـرون مـن     يهتمون بالطعام وخصوصاً السليقة بأيام الرببـارة 
واخلاصة بالرببارة  ةتنوع، وبتحضري منهم أو من أمهاهتم، املأكوالت املبيوهتم

  .ركة كل من يعمل يف هذه املسرحيةإىل قاعة الكنيسة ملشا
كما كانت أسرة الرعية اجلامعية املصدر الروحي والديين الوحيدان حينها 

إلميـــاني املســـيحي احلـــايل، فقـــد قـــدمت يل النمـــوذج   بالنســـبة يل وأساســـاً
مـت وأتعلـم وسـأتعلم    والقدوة للكاهن املسيحي األب الياس زحالوي الذي تعل

، اهلل مــن خــالل اإلنســان  منــه القــوة والتواضــع وحــب بــذل الــذات يف ســبيل    
كما عمق لـدي فكـرة أن عالقتنـا مـع      جنيل وعيشه يف حياتنا،وكيفية فهم اإل

ــة القـــداس اإلهلـــي        اهلل تتجســـد يف عالقتنـــا مـــع اآلخـــر، والبســـاطة بإقامـ
ــاركات اإل ــة بأجوا واملشـ ــأمالت الرائعـ ــة أو التـ ــادقة  جنيليـ ــيطة والصـ ــا البسـ ئهـ

بـداً وأثرهـا ال   م هبا يف الطبيعة والـيت ال تنسـى أ  وخصوصاً تلك اليت كنا نقو
ال أنسى القداس الليلي الذي قمنا به على  .يزال يعمل فينا حتى يومنا هذا

جبل السيدة يف منطقة الكفرون حتت شجرة كبرية وقد علقت الشموع علـى  
اء يف كأســني مــن كــؤوس املــاء الــيت  جــذع الشــجرة وحولــه ووضــع اخلمــر واملــ 

نشرب فيها عادة واخلبز يف طبق من أطباق الطعام اليـومي ووضـعت مجيعـاً    
أمام جـذع الشـجرة مرفوعـة عـن األرض علـى خشـبة صـغرية وكانـت صـلوات          
الشــبيبة مــن أعمــق وأمجــل مــا يكــون مــع تــرانيم دينيــة بأصــوات املوجــودين،  

لقـد كـان مثـاالً للقـداس     . قبـل حتى أن بعض الشبيبة مل أمسعها تصلي مـن  
ــه  ــيط بطقوسـ ــب      البسـ ــورة اهلل احملـ ــال صـ ــه وإيصـ ــداً بروحانيتـ ــق جـ والعميـ

  .لناواملتواضع 

يف املخيمــات كنــا نتشــارك وننــاقش بكــل مــا عنــدنا مــن أفكــار وأعمــال          
، حنضــر الطعــام وننظــف الــدير ، كنــا نبكــي ونضــحك، نأكــل ونعمــل ومشــاكل

ر إجيابياتنا وسلبياتنا وكل ما حنـب  سوية، ومن كل هذه املشاركات كانت تظه
قام البعض بأعمـال أغضـبت   ) الكفرون(ومنها مرة يف أحد املخيمات . أو نكره

جتماعات والنشاطات يف الرعية ودعانـا  أبونا مما محله لطرح فكرة تعليق اال
، فكان اجلميع مبا فيهم أبونـا  دير ملناقشة املوضوع معناجتماع يف قاعة اللال
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نفعاالت، لقد أظهـر  اومتأثراً مبا مسع وشاهد من مشاركات والياس مذهوال 
هذا اللقاء مـدى حـب وتعلـق كـل شـخص منـا بأسـرة الرعيـة اجلامعيـة وقـد           

، وال أخفـي أن األغلـب بكـى مـن     جلميع دون اسـتثناء عـن هـذه األسـرة    دافع ا
شدة التأثر وهو يتحدث ويدافع عن هذه األسرة وكيف أن هذه األسرة حتمل 

  .لكافة أعضائهاالكثري من املعاني 
وطبعاً بنهاية اللقاء فرح أبونا ملا رآه مـن متاسـك وحـب لبعضـنا الـبعض      

جتماعــات تعليــق االبشــكل خــاص ولألســرة بشــكل عــام وبالتــايل ألغــى فكــرة  
  .لب منا الصالة اجلماعية يف هناية اللقاء كاملعتادوط

باإلضـــافة لكـــل تلـــك النشـــاطات كـــان هنـــاك نشـــاط آخـــر بالرعيـــة وهـــو 
جتماعيـة والـذي نقـوم مـن خاللـه بزيـارة األشـخاص أو العـائالت         اخلدمة اال

الفقرية وخصوصاً املسـنني واملنسـيني منـهم أو املرضـى يف بيـوهتم أو مـآويهم       
دث معهــم وبنــاء عالقــة أســرية معهــم، وذلــك أيضــاً كــان   للعنايــة هبــم والتحــ

جتســيداً لفكــرة أن اهلل هــو يف اآلخــر وزيــارة هــذا اآلخــر هــي زيــارة اهلل ذاتــه   
كلمــا صــنعتم شــيئاً مــن ذلــك لواحــد مــن إخــوتي هــؤالء الصــغار، فلــي قــد  ("

وبالفعل هذه الفكرة أخذت حيزا كبرياً يف حياتي  )25/40: متى – "صنعتموه
طبعــاً مــع بعــض (أ أعيشــه كــل يــوم ومل تعــد فكــرة فقــط بــل مبــدحتــى اآلن 

  .)فرتات الفتور اليت أمر فيها من حني آلخر
لقد ساعدنا أبونا الياس كثرياً كما ساعدتنا هـذه األسـرة علـى البـدء مـن      
ذواتنا بكل ما نريد أن نغريه حنـو األفضـل هبـذا العـامل وبأننـا األسـاس هلـذا        

كـان يبـث فينــا روح   ) اقبضـوا حــالكن (كل دائـم  ، كـان يقـول أبونــا وبشـ   التغـيري 
، ومـن أمجـل أو أكـرب األعمـال     ملواجهة املصـاعب واحلـب حنـو اآلخـر    التحدي 

اليت حاولت الرعية القيام هبا هي حماولـة توحيـد عيـد الفصـح، كنـا وبشـكل       
الرعية اجلامعية بني العيدين الشـرقي والغربـي    دائم نقيم قداس الفصح يف

ذاك بـل ألننـا مـع االثـنني معـاً، وكنـا خنتـار يف كـل عـام           ال ألننا مـع هـذا أو  
كنيسة بطائفة خمتلفة ألننا مع كل الطوائـف وبالفعـل كـان يصـيبنا ارتبـاك      

هــل فــالن (عنــد الرغبــة يف زيــارة بعضــنا الــبعض يف عيــد الفصــح ونتســاءل   
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لـم أننـا مـع بعضـنا منـذ      لعدم معرفـة طوائـف بعضـنا مـع الع    ) معيد أو لسه
  .عدة سنوات

ذا عززت ومكنت الرعية عندي عدم التفرقة أو التمييز بني دين ودين أو هك
طائفة وطائفة بـني غـين أو فقـري، علمتنـا أن اإلنسـان هـو اإلنسـان مبـا يفعـل          
ويفكر ويقول، كنا حناول دوماً أن نرى اخلري املوجود يف اإلنسان والعمـل علـى   

  .البعض تكبريه وبذلك نكرب معه ونكرب بنظر أنفسنا وبنظر بعضنا
كنا نـراه علـى وجـوه    ومع كل احلزن وتعب احلياة الذي  ،زيارة املآويكانت 

تعطينــا فرحــاً كــبريا ومعنــى أكــرب لوجودنــا، منــها كــان لكبــار  ،السـاكنني فيهــا 
واحد يف منطقـة   السن ومنها لألطفال أو من ذوي احلاجات اخلاصة، ومنها

ولفـرتة جيـدة وحاولنـا    ه عـدة مـرات   زرنـا ) مركز زيد بن حارثة للقطـاء (برزة 
ن نقـدم بعـض اخلـدمات وإقامـة بعـض احلفـالت املصـغرة فيـه ألوالده، وكـم          أ

هــو قــاسٍ أن تــرى أوالداً قــد ختلــى عنــهم أهلــهم ورمــوهم يف الطريــق، كانــت  
أعمار األوالد املوجودين تبدأ ببضعة أيام لتبلغ عدة سنوات يعيشون ويرتبون 

وبناتاً ويصلوا إىل مراحل الدراسـة   مع بعضهم يف هذا الدار ليصبحوا شباباً
  .والعمل

هـم مـن   وال أكذب إن قلت أنين تعلمت وأخذت من هؤالء األوالد ومـن غري 
، أخــذت فرحــاً وحبــاً وتقــديراً ومعنــى حليــاتي  كبــار الســن أكثــر ممــا أعطيــت 
، وال أخفـي أن الكـثري مـن أمجـل حلظـات      أملـك ووجودي ورضى عـن كـل مـا    
عهم وأمسى معاني حياتي بسبب وجودي بينـهم  حياتي وأكثرها فرحاً كانت م

  .وهناك حلظات وصور ال تفارق ذاكرتي أبداً
نعم وبكل صدق أقوهلا هكذا أخذت وأعطيت ومع كل ذلك الزخم والعمق 

ومــع كــل تلــك . ســنواتي العشــروالفــرح أمضــيت مــع أســرة الرعيــة اجلامعيــة  
وكــم أنــا   . ســتبقى هــذه األســرة يف عقلــي وقلــيب    الصــور والــذكريات بقيــت و  

حمظوظ وسعيد بأنين حظيت بفرصة كهذه فتحت أمامي آفاق فكرية كثرية 
ــة باملعرفــة واحلــب واألمل والفــرح  ورؤيــة ومســاع وعــيش جتــارب رائعــة وغن    ، ي

  .نعكست كلها قوة وخربة على شخصييت وحياتيا
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ــيكم،     ــة إلـ ــال خربتـــي وحمـــبيت للرعيـ ــون قـــد وفقـــت يف إيصـ ــو أن أكـ أرجـ
كون من السهل وصف ما عشته مـع هـذه األسـرة،    واحلقيقة مهما كتبت لن ي

لكــين أعــرف متــام املعرفــة أهنــا ســتبقى حيــة يف ذاكرتــي وحيــاتي وشخصــييت    
  .طوال حياتي

ويف النهاية أقدم كل الشكر لكل من ساهم يف تطوير وتكـبري هـذه األسـرة    
وخصوصــاً األب اليــاس زحــالوي مــن أنشــأها وتعــب كــثرياً معنــا وقــدم ذاتــه      

ــاء أ  ــاء أســرٍ      كاملــة لبن ــال مــن الشــبيبة تكــون مخــرية طيبــة وصــاحلة لبن جي
مسيحية متماسكة ومبستوى فكـري عـال لتكـون هـي بـدورها مسـامهة فعالـة        

  .يف تطوير وتقدم بلدنا سورية
  25/3/2015دمشق              شكراً أبونا

  1972نعمان الشدايدة     مواليد 

  أنطون كردي) 9
  "أسرة الرعية اجلامعية"أسرتي الثانية 

  هكذا عشتها -هكذا فهمتها 

تعود أوىل خرباتي مع أسرة الرعية اجلامعية إىل مرحلة دراسيت الثانويـة  
ــا أذكـــر األب اليـــاس زحـــالوي،     ــا علـــى مـ يـــوم وصـــلتين الـــدعوة الـــيت أطلقهـ
للمسامهة يف أعمال إعادة تأهيل القاعة الكـربى حتـت كنيسـة سـيدة دمشـق،      

ــة      . اجلامعيــة، وكنيســة دمشــق مجعــاء   هبــدف وضــعها يف خدمــة أســرة الرعي
أغــرتين فكــرة املســامهة بعمــل مجــاعي تطــوعي، علــى أمــل اســتهالك بعــض     
الطاقة من جهة ولقاء شباب آخرين أعرف بعضهم، وقد أتعرف على آخرين 

خاصــة وأن بعضــاً مــن أصــدقائي ســبقوني لتلبيــة الــدعوة، رمبــا زادنــي  . جــدد
  .الرعية اجلامعية الفضول كون أخي األكرب جورج، أحد شباب أسرة

مل تتجاوز مرات مشاركيت يف هذا العمـل أصـابع اليـد الواحـدة، إال أن مـا      
  :اكتسبته منها ما كان خيطر على بايل أبداً، وحتماً مل أدركه يف حينه

تعلمت أوالً أن ما نبنيه من عالقات إنسـانية يف سـاعة عمـل مشـرتك مـع      
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مــن العمــق والصــدق   اآلخــر، حتــى لــو كانــت صــامتة أو شــبه صــامتة، يبلــغ   
والرقي، ما قد ال تكفيه أيام طويلة من العالقـات العاديـة، ولـو كانـت يوميـة،      
وتضج بكم هائـل مـن الكـالم واحلـوار، ولـذلك ميكـنين أن أؤكـد أن صـداقاتي         

  .احلقيقية حتى اليوم كانت مثرة عمل مشرتك يف هذه اجملموعة أو تلك

أن أملـس وأشـعر جبهـد وتعـب     كما أتاحت يل ثانياً، هـذه اخلـربة البسـيطة    
وحب وفرح هـؤالء الشـباب والشـابات الـذين كـانوا ميضـون سـاعات وأيامـاً يف         
هذا العمل اجلبار، رأيت بأم عيين وملست كيف امتزج كـل حجـر بـل كـل حبـة      

ورمبــا . تــراب مــن تلــك القاعــة، جبهــد ســواعد وبعــرق كــل شــاب وفتــاة منــهم  
له صاحبه، وهو فرح بعملـه مـع    أحياناً بقطرات دم اهنمرت من جرح مل يأبه

لذلك اعترب كل ركن وكـل حجـر وكـل بالطـة، يف تلـك القاعـة الـيت        . اآلخرين
، تذكرياً بسواعد الشباب والشابات، "قاعة السواعد"مسيت منذ إمتام تأهيلها 

إمنا حتمل يف طياهتا كل جهدهم وكل تعبهم، وكـل عـرقهم، وكـل فـرحهم، يف     
ــذة   العمــل اجلمــاعي الطــوعي، واألمــل يف أن    عمــل جمــاني، ال يلــتمس إال ل

تصبح تلك القاعة وتبقى كما أريد هلا مركزاً ومنرباً وحاضنة لنشاط ثقايف 
وروحي واجتماعي هلم، شباب الرعية اجلامعية، ولكل نشاط علـى سـوية مـن    
النقاء والصدق والبعد عـن املظـاهر املاديـة الرباقـة إذ كانـت دمشـق، وخاصـة        

رمبا هـذا مـا جعلـين    . طوائفها تفتقر ملثل هذا املكانكنيسة دمشق، مبختلف 
الحقاً، وحتى يومنا هذا حاداً، رمبـا أكثـر ممـا جيـب، يف كـل مـا يتعلـق هبـذا         
ــاً، أو ضــمناً، كلمــا جتــرأ أحــد علــى عــدم تســميتها       املكــان، تثــور ثــائرتي علن

وكــم كنــت أحتــد كلمــا يتــاح يل أن أعطــي رأيــي يف  ". قاعــة الســواعد"بامسهــا 
إذ . راد هلا أن حتتضنه، عنـدما يـراد اسـتثمارها ماديـاً، وفقـط ماديـاً      نشاط ي

أجد يف ذلك تنكراً فاضحاً لكل اجلهد الذي بذله هؤالء الشباب يوماً، ولكـل  
  .األهداف السامية اليت دفعتهم لبذله حبب جماناً

مـــع وصـــويل إىل هنايـــة املرحلـــة الثانويـــة، رغـــم مثـــابرتي علـــى القـــداس  
عـادة العائليـة مـن جهـة، وكجـزء مـن نشـاط أسـبوعي مـع          األسبوعي حبكم ال

جمموعة أصدقاء، إال أن القداس بكل تنوع الطقوس الـيت كنـا نشـارك فيهـا،     



  333   _____________________________________________  شھادات

 

سواء الالتيين، أو البيزنطي أو السرياني، حول الغاية منها، ومعناها وخاصـة  
العظات اليت كنت أنتظر يف الغالب انتهاءها بفارغ الصرب، ملا كانت عليه مـن  

ترافــق ذلــك مــع تســاؤالت حــول ذاك  . ابــة وبعــد، عمــا نعيشــه ونعــاني منــه رت
النشاط الذي كان جيتذب أخي جورج بشكل شبه يومي مهما كانت الظروف 
حتى غدا النشاط الرئيسي، إن مل يكن شبه الوحيد خـارج الدراسـة والعمـل،    
ــة، ومــن خــالل بعــض        ــا، مــن الرعي حتــى شــبكة أصــدقائه غــدت، يف معظمه

أهم مـا أذكـره منـها،    . عه، شرح يل ما ميكن تسميته مبادئ الرعيةاحلوارات م
ــذي يضــعه اهلل يف         ــة اإلنســان، ال ــق بــني اإلميــان بــاهلل وحمب ــاط الوثي االرتب

وبالتايل أن نشاط الرعية يرمي إىل تقويـة  . طريقنا كائناً من كان، والثقة به
ذي يرتكـز علـى   احملورين معاً، بتعميـق اإلميـان بـاهلل، والكنيسـة الواحـدة، والـ      

أهم عامودين يف املسيحية، التجسـد الـذي نتلمسـه يف املـيالد والقيامـة، الـيت       
نتلمسها من خالل الصـلب، وتعميـق فهـم وحـب اإلنسـان، والعمـل معـه ولـه،         
من خالل خمتلـف النشـاطات الثقافيـة واالجتماعيـة وغريهـا، كـون وجـه اهلل        

  .يتجسد فيه
ــدأ، وترتكــز علــى القــداس، إمنــا    كمــا أخربنــي أن اللقــاءات األســبوعية ت   ب

بشــكل خمتلــف عــن القــداس، الــذي كنــا تعودنــا عليــه كــل أحــد يف الكنــائس،  
وبشكل أبسط لكن الكل تقريباً يشارك فيه، أحسست وقتها أن هذا، رمبـا مـا   

إذا "كنــت أحبــث عنــه، وأظــن أخــي ملــس ذلــك مــين فبادرنــا بنهايــة احلــديث      
". مـرة بتشـوف وبـتفهم أكـرت    عجبك هالشي، وما عنـدك شـي ضـده، تعـا شـي      

  ".الرعية"وابتدأت مسريتي مع . وهذا ما كان
أذكر متاماً زيارتي األوىل، كان املقـر عبـارة عـن غـرفتني، مكتـب األب اليـاس       

وبقرب الباب اخلارجي مطـبخ صـغري، كـان    . زحالوي يف الداخل، وجبواره غرفة
يومهــا، أخــي مل  اجلميــع يف الغرفــة اخلارجيــة يتبــادلون األحاديــث، وللمفارقــة

يكن موجوداً، مع ذلك أذكر أنـين مل أشـعر بأيـة غربـة، إذ كـان أول مـن تلقفـين        
" أنـا نايلـة صـايغ   "صبية رمبا من جيل أخي أو أصغر قليالً، لتعـرفين بنفسـها،   

تتعرف علي، وتعـرفين بـاملوجودين، ذلـك كـان لقـائي األول بتلـك الصـبية الـيت         
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خصوصـاً ملـا   . قة وبسـيطة يف آن معـاً  اكتشفت مع الوقت، كم هـي عميقـة وصـاد   
ومــا هــي إال دقــائق حتــى . كــان يل بعــض النشــاطات ضــمن جمموعتــها الحقــاً 

بدأنا مجيعاً بالدخول إىل غرفـة أبونـا مـن أجـل القـداس، وقبـل إغـالق البـاب،         
حنـن يف الـداخل نصـلي،    "ألصقت عليه من اخلارج، ورقة كتب عليها ما معناه 

أذكـر تلـك العبـارة    ". و الرجـاء احلفـاظ علـى اهلـدوء    إذا أردت املشاركة تفضـل، أ 
فهـو أوالً رغبـة ولـيس    . ألني ملسـت فيهـا عمـق احلريـة يف العالقـة مـع القـداس       

  .تقليداً أو واجباً أو فرضاً

كـل كيفمـا أتـيح لـه، علـى كرسـي، علـى كنبـة،         … جلس اجلميع. أغلق الباب
ة، وعليهـا كـأس   أمام أبونـا طاولـة صـغري   : وحتى على األرض، وبدأت املفاجآت

عادي، رمبـا مـن اخلـزف وحتـوي القليـل مـن اخلمـر، وصـحن يشـبهه حيـوي           
صــلّينا . خبــز عــادي، ال قربــان وال برشــام، صــليب ومشعــة مضــاءة. قطــع خبــز

واستهل أبونا الصالة بصالة بسيطة حتماً، ال أذكر تفاصيلها، لكن أذكـر أنـين   
ثـم قـرأ أحـدهم    . اركاًأحسست أهنا تعنيين شخصياً، كما تعين كل من كان مش

نــص اإلجنيــل، وأذكــر متامــاً أنــه كــان نــص زكــا قصــري القامــة، الــذي تســلق      
تعلمـت الحقـاً أهنـا    . ومـع انتـهاء الـنص صـمت اجلميـع     . اجلميزة لريى يسـوع 

فــرتة للتأمــل يف الــنص، لكــن حينــها التزمــت مبــا يفعــل البــاقون وأنــا أنتظــر 
وقتـها أحسسـتها   . دقـائق  10التايل دون أن أفهم ما الذي حيصل، مضت رمبا 

طويلة جداً بانتظار التـايل، وإذ بأحـدهم أو إحـداهن يبـدأ الكـالم، مبـا عنـاه        
النص له اليوم، وكيف ميكنه أن يعيشه هـو اليـوم، وتتـاىل املتحـدثون الواحـد      
تلو اآلخر، دون أي ترتيب معني وهناك آثر الصمت، اسـتمعت بانتبـاه وملسـت    

هى الصدق ويعـرب متامـاً عنـه مـا يعيشـه املتحـدث       كالماً بسيطاً، لكنه يف منت
دون أي تكلف، ومل أشعر بنفسي إال وأني أحب أنا أيضـاً أن أشـارك اآلخـرين    
مبــا فهمــت مــن الــنص، أشــكر اهلل واجملموعــة الــيت كانــت يومهــا، فلــهما معــاً  
. يعود اهنيار جدار كنت أتصوره يف بداية استماعي ألول املتكلمني منيعاً جـداً 

وإذ بـه ينـهار   . ين عن االقتداء باآلخرين واملشاركة رمبا لفرتة طويلةوسيفصل
تتالـــت املشـــاركات ليختتمهـــا األب اليـــاس مبشـــاركته الـــيت . ويتالشـــى ســـريعاً
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اختلفت جذرياً عن ما ألفته من عظات الكهنة اآلخرين يف الكنائس، فكانت 
اليوميـة   مشاركته تلك املرة، ويف كـل مـرة تلـت، تـربط نـص اإلجنيـل حبياتنـا       

وسأل إذا كان لدى أحد ما نية خاصة، . مباشرة، انتقل بعدها إىل رفع النوايا
تتالــت بعــض النوايــا الشخصــية والعامــة، مــن    . يرغــب برفعهــا مــع الذبيحــة  

ــات        ــع، واحلاجــات واملتطلب ــها مــن صــميم الواق بعــض الصــبايا والشــبان، وكل
لتليها املناولة . جلوهرياآلنية، ثم قام أبونا بتكريس اخلبز واخلمر، بالكالم ا

اليت كانت بالنسبة يل بطريقة أعيشها للمرة األوىل، إذ يسلم أبونا القـرابني  
ــده      ــلّ بي ــاول ك ــه ليتن ــه للــذي يلي ــه، وكــل يعطي مــع املفاجــأة هبــذا  . ملــن جبانب

األسلوب الذي أحببته، إذ شعرت بـأمرين، أصـبحا مـع الوقـت يعنيـان الكـثري       
. مشـــاركة يل يف التنـــاول حتـــى يومنـــا هـــذا بالنســـبة يل، وأتلمســـهما يف كـــل

أوهلمــا أن لكــل إنســان دور يف إيصــال يســوع إىل اآلخــر، كمــا ينــاول كــل مــن     
وثانيهمــا الشــعور بالتمــاس املباشــر مــع  . القــرابني للشــخص اجلــالس أمامــه 

يسوع املتجسد يف تلك القرابني املقدسة اليت أملسها بيدي، وكأن يسوع نفسه 
  .به ميسك بي كما أنا أمسك

هذا ما كان من أمر لقائي األول، الذي شعرت فيـه أن هـذا فعـالً مـا كنـت      
فالتزمـت مـن يومهـا بلقـاءات األسـرة،      . حباجة إليه، وما ميكنـه أن يعـرب عـين   

  .اليت مل أغب أو أختلف عنها إال يف حال الضرورة القصوى
ــاً ونوعــاً  رف أي أتعــ. وتوالــت اللقــاءات وتزايــدت معــرفيت بــأفراد األســرة كمّ

وتــزداد العالقــات عمقــاً مــع مــن أعــرفهم وكــذلك املرشــدين   . علــى عــدد أكــرب
طبعـــاً، األب اليـــاس الـــذي كـــان معروفـــاً يل حتـــى مـــن قبـــل، بفعـــل نشـــاطه 
الكنسي، والقداديس اليت كان حيييهـا وتسـتقطب العـدد الكـبري مـن خمتلـف       

ت املناطق واألعمار، خصوصاً الشبيبة، لكـن كـل مـا كنـت أعرفـه عنـه، اكتشـف       
ــرة        ــداس األسـ ــاركاته يف قـ ــالل مشـ ــن خـ ــه، مـ ــرفيت بـ ــد معـ ــطحي بعـ ــه سـ أنـ

ــات  ــوارات والنقاشـ ــاركاته يف احلـ ــواء   . ومشـ ــاده، سـ ــم، عـــرب إرشـ ــذلك واألهـ وكـ
اجلماعي أو الفردي، كما كان يل كنز عظـيم يف معـرفيت لـألب يوسـف بربـي،      
الــذي هبدوئــه وإصــغائه وعمقــه اســتطاع أن يــدفعين يف اكتشــاف بعــد روحــي   
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ط ثقايف أو اجتماعي نقوم به، كما كانت األخـت مـاري ترييـز أيضـاً     لكل نشا
مــن مرشــدي األســرة، وكنــت أعرفهــا بشــكل جيــد حبكــم صــداقة أســرية مــع    

إال أن التزامهـا بإرشـاد األسـرة    . الراهبات الفرانسيسكانيات، حيث كانت منهم
، مـن راهبـات   Piaبعـد ذلـك لتـأتي يف وقـت الحـق، األخـت بيـا        . مل يدم طويالً

كلتامها كان هلما حضور آثر يف حمبة كـل منـهما لكـل فـرد     . يسوع الصغريات
وكنت أملس ذلـك مـن احلـوارات واملشـاركات والصـلوات، الـيت       . من أفراد األسرة

  .كانتا تشاركان فيها إضافة للنصح، واإلرشاد سواء الروحي أو االجتماعي

يم األسرة أبقى على املستوى الروحي، حيث إضافة للقداس األسبوعي، تق
يف كل من فرتتي امليالد والفصح، لقاء روحياً خاصاً، يشـمل زيـادة عمـا يقـام     
يف القداس األسبوعي، صلوات وتأمالت من وحـي املناسـبة مـع حيـز للصـمت      
ــر املصـــاحلة واالعـــرتاف،إذ يكـــون     ــهيأ مـــن يرغـــب بسـ ــردي، ليتـ والتأمـــل الفـ

عن ممارسـة هـذا   املرشدون جاهزين، يف مشاركيت األوىل كان حاجز يفصلين 
، والكثري من التساؤالت، ماذا سيفكر األبونـا  )أظن هذا وضع الكثريين(السر 

حــني يســمع اعــرتايف؟ هــل ســيأخذ فكــرة مــا عــين؟ مــاذا ســيفيد أن أســرد          
؟ كنـا  "بقولون حلـايل … مرتني أبانا ومرتني السالم"أخطائي؟ ماذ سيقول يل 

يتـه، ورمبـا طرحـت بعـض     قبالً يف لقاءات األسرة تكلمنـا عـن االعـرتاف وأمه   
لكن خملفات مـوروث الطفولـة أعـاد األسـئلة أمـامي      . اإلجابات لتلك األسئلة

، وقررت أن أجرب من جديد ما قد ابتعدت عنـه  "طحشت"فرتددت كثرياً، ثم 
رمبا لسنني ألجد لدى األب املرشد مهارة يف اإلصغاء وجهداً للـدخول حبـب   

لة فيها وحيفزها ويضيء بعـض  إىل عمق نفسي، ليسلط على النقاط اجلمي
ــه         ــا، وينقــل يل مــع حب ــوي لتجاوزه ــة، بكــثري مــن النصــح األب نقــاط املعتم
األبوي حب اهلل اآلب، منذ تلك اللحظة كسرت كـل احلـواجز بـيين وبـني سـر      
املصــاحلة، وبــت أحــاول كلمــا احتجــت وســنحت الفرصــة، أن أعــرتف، ولكــن      

مد هلل ما زلت ألتقي حتـى  حتماً أمام كاهن من أمثال مرشدي األسرة، واحل
  .اآلن بالعديد منهم

ــذي ضــم جمموعــة مــن          ــاب ال ــع الكت ــدء توزي ــدء التزامــي مــع ب ــزامن ب ت
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وكـان  ". جمـد اهلل هـو اإلنسـان احلـي    "مشاركات شباب وشابات الرعيـة بعنـوان   
من أبرز نشاطات أعضاء األسرة مجع الكتب، التأكد من سـالمتها وتغليفهـا،   

وكذلك العمل علـى بيعهـا، وكـان    . هيداً لتوزيعهاكل جمموعة كتب يف رزمة مت
ســعرها رمزيــاً، إمنــا يهــدف إيصــال خــربة هــؤالء الشــباب، إىل أكــرب قــدر مــن  
النــاس، وتلــك كانــت أوىل مســامهاتي املتواضــعة يف الرعيــة، الــيت أصــبحت        

فكانت مثل عائليت األوىل يف كل شـيء، إىل اليـوم الـذي رأيـت     . أسرتي الثانية
ــه       مــع بعــض اإلخــوة   ــى أن ــة ملــن اتفــق عل ضــرورة االنســحاب وتســليم األمان

  .األجدر

ــدء         ــدء التزامــي أيضــاً، مــع اســتقرار األســرة يف مقرهــا، وب ــزامن ب كمــا ت
. استخدام قاعة السواعد الذي ساعد على منـو األسـرة سـريعاً عـدداً ونشـاطاً     

وبـــدأت احلاجـــة إىل تنظـــيم وتوزيـــع العمـــل علـــى جمموعـــات تتنـــاوب علـــى  
ثم شكلت جمموعات حسب ميولنا . وحية والثقافية واالجتماعيةاألنشطة الر

ورغباتنــا، وبــدأت كــل جمموعــة هتــتم جبانــب مــن جوانــب النشــاط، فأصــبح     
ــواة        ــة، وتشــكلت ن ــة اجتماعي ــة، وثالث ــة، وأخــرى ثقافي ــاك جمموعــة روحي هن
لتنسيق العمل يف األسرة بشكل عام، وبني اجملموعات بشكل خاص، ودفعـتين  

ــو اجمل  ــداد     ميـــويل حنـ ــيم وإعـ ــا تنظـ ــن مهامهـ ــان مـ ــة، الـــيت كـ ــة الثقافيـ موعـ
األحاديث واحلوارات واحملاضرات حسب اخلط العام، الذي تتبناه األسرة كـل  
عــام مبــا تقرتحــه اجملموعــة أو يطلــب منــها، وكانــت املهمــة تســتدعي احلــوار  
ــة، ثــم البحــث        ــات والقــراءات الفردي والنقــاش ضــمن اجملموعــة بعــد املطالع

احملاضـرين واحلـوار والنقـاش معهـم بغيـة اإلعـداد حملاضـرات        واالتصال مـع  
وهــذا فــتح يل أفــق واســع للقــاء العديــد مــن . شــيقة وتلــيب طموحــات األســرة

املفكرين واملثقفني واالختصاصيني ذوي السوية العالية من العلـم واألخـالق،   
والفكر مما أغناني شخصياً، وكل مـن كـان يشـاركنا هـذه الزيـارات واللقـاءات       

ن أتذكر من هؤالء العمالقة األستاذ انطون املقدسي على رأسهم، رغم أن مم
وكنا نتبادل الزيارات لكـن املـرة األوىل   . ابنه ميشيل كان من أصدقاء الطفولة

اليت أدخل فيها مكتبه اخلاص يف املنزل، كان مبرافقة اجملموعة ومنـهم ابنـه   
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رفة جدراهنا األربـع  ميشيل الذي كان يف حينه مسؤول اجملموعة لتفاجئين غ
مكتبــة كــبرية مــن ســطح أرض الغرفــة حتــى الســقف عــدا مــا خــزن يف علــب  

وليتــبني يل الحقــاً أن هــذا املفكــر العظــيم، مل يكــن قــد قرأهــا كلــها   . جانبيــة
وحسب، بل هضمها وحيفظ كل كتاب وموقعه وحمتـواه، وكـم كانـت حواراتنـا     

 الكـثري مـن القـراءات    معه أبوية ورائعة، وكم أسـدى لنـا النصـح وأرشـدنا إىل    
الـدكتورة  : كما أذكر منهم أيضاً وأرجو أن ال أكون خمطئـاً يف بعـض األمسـاء   

آرليت قاضي والسيدة حنان جنمة، األستاذ فايز فـوق العـادة، األسـتاذ فيصـل     
جتربــة أخــرى يف اجملــال . العبــد اهلل، الــدكتورة رفــاه الناشــد وغريهــم كــثريين 

مل يكتـــب هلـــا النجـــاح الحقـــاً هـــي جملـــة الثقــايف مجيلـــة يف بدايتـــها لكـــن  
احلـــائط وكانـــت فكـــرة ميشـــيل مقدســـي مســـؤول اجملموعـــة، ولقـــي محـــاس  
ــا مــا تيســر وظهــر العــدد التــايل،       اجلميــع فحضــرنا األفكــار واملواضــيع كتبن
لنتأكــد مــن جاهزيــة أكثــر مــن عــدد قبــل متابعــة النشــر لنضــمن االســتمرار   

ن ذاك العدد اليتيم، لكنـه علمنـا   بتواتر ثابت لكن لألسف، تالشت اهلمم، وكا
كيفيـة البحــث واختيـار وكتابــة املقـاالت الشــيقة، لشـدة اســتمتاعي بالتجربــة،     
اقرتحتها الحقاً بعد بضع سنوات، لكن كنت مصراً وقتها على عـدم حماولـة   
النشر قبل تـوفر عـدد مناسـب مـن املواضـيع واملقـاالت حتـى ال نكـرر الفشـل          

  .تجربة يتيمةوفعالً بقيت تلك ال. السابق
كان منو األسرة يف هذه الفرتة رائعاً، نشاطاً وعدداً ومحاسـة، فـانبثق عـن    

جمموعـــــة العمـــــل "جمموعـــــات العمـــــل الـــــثالث، جمموعتـــــان جديـــــدتان،  
  ".جمموعة الوحدة املسيحية"، و"االجتماعي

جمموعة العمـل اجلمـاعي والـيت كانـت جـزءاً مـن اجملموعـة االجتماعيـة،         
عدد شباب األسرة وخلصوصـية نشـاطها اسـتقل بكيـان     لكن ملا توسع نشاط و

جمموعة مسـتقلة ينحصـر ميـدان عملـها خـارج مقـر األسـرة، إذ كانـت هتـتم          
بزيــارة العجــزة وخصوصــاً الــذين فقــدوا لســبب أو آلخــر عالقــاهتم األســرية،  
وباتوا إىل حد ما مهملني دون مورد يذكر واألهم مـن حاجتـهم املاديـة، الـيت     

و مصـدر آخـر يسـد الـبعض منـها، وكانـت حاجتـهم املاسـة         كانت مجعية ما، أ
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إىل عالقة اجتماعية وأسرية حتى فقـد الـبعض أيـة رغبـة ومتعـة يف احليـاة،       
لكن شـباب  . فأغلقوا نوافذ بيتهم وأبوابه، وكأهنم ال ينتظرون سوى رمحة اهلل

ــوا       اجملموعــة حببــهم وصــربهم اســتطاعوا كســر الكــثري مــن احلــواجز، ودخل
مـن اسـتطاعوا الوصـول لـه، فأقـاموا معهـم مـع الوقـت عالقـات          قلوب وبيـوت  

رائعة، حتى بات بعضهم يعاتب الشباب إذا ما تأخر أحدهم مرة عـن موعـده   
كمــا ســاعدوهم علــى اخلــروج مــن عزلتــهم وبنــاء عالقــات اجتماعيــة بــني           
ــرحالت واالحتفــاالت يف مناســبة أو        بعضــهم الــبعض وأخرجــوهم بــبعض ال

رك شباب األسرة عائالهتم يف أيـام العيـد مـن مـيالد أو     كما كثرياً ما ت. أخرى
فصح ليشـاركوا أصـدقاءهم العجـزة االحتفـال الـذين لـن جيـدوا غـري هـؤالء          

ــك      . الشــباب معهــم يف هــذه املناســبات    ــالني يف تل كــان أخــي جــورج مــن الفع
كيــف "اجملموعــة وكــثرياً مــا كانــت هــذه النشــاطات مثــار أخــذ ورد مــع أهلــي،  

رمبا الفضول ملعرفة ما الذي يدفعـه لقبـول تلـك    " م العيدنرتك البيت يف يو
املواجهــة بفــرح واخلــربات اجلميلــة والغنيــة الــيت كــان ينقلــها لنــا إخوتنــا يف   

ال . اجملموعة عن عملهم دفعين لتجربة الزيـارات رمبـا مـرتني فقـط أو ثـالث     
أنكــر الغبطــة الــيت غمــرتين بعــد الزيــارة إال أنــين اكتشــفت أن صــعوبة وضــع   

ء العجزة وحساسية العالقة معهم جيعل هذا النوع من النشـاط حيتـاج   هؤال
وفــوق ذلــك قــرار صــادق بــااللتزام . إىل قــدر كــبري مــن الصــرب والقلــب الكــبري

. لفرتة زمنية معقولة إذ ال ميكن بناء عالقة ثم قطعها فجأة مع مثل هـؤالء 
فرتكتـه  ومل أجـد نفسـي يف هكـذا نشـاط     . وإال سـيكون رد الفعـل عكسـياً جـداً    

  .فوراً رغم غنى اخلربة البسيطة اليت اكتسبتها

أمـــا جمموعـــة الوحـــدة املســـيحية فكانـــت بالنســـبة يل حبـــراً واســـعاً مـــن  
ــذي ســبقين يف         ــل ال ــها مــع اجلي ــق عمل اخلــربات وهــي اجملموعــة الــيت انطل
األسرة، جيل أخي، وعلى أهم املبادئ الـيت نشـأت عليهـا األسـرة وهـو اإلميـان       

فــانطلقوا باجتــاهني االجتــاه األول مــن  . والكنيســة الواحــدةباملســيح الواحــد 
خــالل احلــوار مــع خمتلــف اجملموعــات العاملــة يف نطــاق الشــباب اجلــامعي   
هبــدف تبــادل اخلــربات والتعــارف وخباصــة نقــل خــربة شــباب األســرة الــذين    
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لكــن عملــهم ال ميثــل طائفــة وحتــى  . ينتمــون إىل طوائــف عديــدة وخمتلفــة 
زميلــه وحتــى طائفــة بعــض املرشــدين؛ أمــا االجتــاه  جيهــل كــل منــهم طائفــة

اآلخر فكان االتصال بكافة الطوائف على حد سـواء، عـن طريـق رؤسـائها أو     
من ميثلهم بغية تعريفهم بعمل األسرة من جهة ووضعهم أمـام مسـؤولياهتم   

هـذا مـن   . عن هـذا الكيـان الـذي يفـرتض أنـه ميثلـهم مجيعـاً أو هكـذا نـؤمن         
تلمــس إمكانيــة وجــود أي عمــل هــذه اجملموعــة مــن  جهــة، ومــن جهــة أخــرى 

املفرتض أهنا متثل األسرة ككل فقد كلف هبذه املهمة من توفر لديهم بعـض  
اخلــربة، وتــاريخ عمــل يف األســرة وغالبــاً مــا كــان يعهــد إىل جمموعــة النــواة    
املنســـقة لعمـــل األســـرة هـــذه املهمـــة، ويشـــاركهم أحيانـــاً مـــن يرغـــب بـــذلك، 

، على عدد قليل مـن األشـخاص، مـع اهتمـامي وحمـبيت      واقتصر عملها دوماً
ومنـذ كلفـت   . لعمل هذه اجملموعة، كـان يل املشـاركة فيهـا يف بعـض اللقـاءات     

طبيعة هذا العمـل  . ألكون من جمموعة النواة أصبحت مشاركيت شبه أساسية
وحيب له دفعين لبحث وقراءات حول نشأة الطوائف واالختالفات واخلالفـات  

أمــا املصــادر . ا، وكــان هــذا أحــد مصــادر الغنــى الــيت اكتســبتها  بينــها وأســباهب
األخــرى، واألهــم فكانــت اللقــاءات الــيت كنــا نقــوم هبــا ســواء مــع اجملموعــات    
األخـــرى، أو مـــع املســـؤولني الكنســـيني إذ مـــن خالهلـــا تعرفنـــا علـــى أمنـــاط  
خمتلفة جداً من األشخاص، أذكر من هذه اللقاءات اإلنسان العظيم قداسـة  

رك عيواص، الذي كان احلديث معه غنياً حبـد ذاتـه، فهـو رمحـه اهلل،     البطري
كــان عميــق اإلميــان بامتيــاز، مثقــف إىل أبعــد احلــدود، قــارئ بامتيــاز وكاتــب   
ومؤلـــف ومفكـــر عظـــيم ومـــع ذلـــك متواضـــع إىل أقصـــى احلـــدود، خيجلنـــا  

ففي كل لقاء معه، كان حيرص على اسـتقبالنا وتوديعنـا شخصـياً    . باحرتامه
  .اب، ومنذ اللقاء الثاني كان يذكر اسم كل واحد ويكلمه شخصياًمن الب

لقاء آخر كان له تأثري كبري علـي وصـحح يل بعـض وجهـات النظـر، كنـا يف       
ويف هذا اإلطار كـان لنـا   . مرحلة حناول البحث عن مبادرة لتوحيد عيد الفصح

لكـن  لقاء مع أحد األساقفة، ووجـدناه مـن القلـيلني املتحمسـني جـداً للفكـرة و      
نبــهنا إىل أمــر صــدمنا، إذ كنــا نعتقــد أن كافــة أبنــاء الكنــائس جممعــون علــى    
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ــة       ــدين وخاصــة املطارن ــد وأن املشــكلة حمصــورة يف رجــال ال ــة يف التوحي الرغب
والبطاركة، فروى لنا ما جرى مع كاهن إحدى القرى، الذي بـادر مـع جمموعـة    

ل، وأخــذ مباركــة شــبان رعيتــه يف حماولــة لتوحيــد العيــد يف القريــة علــى األقــ   
وموافقــة األســقف، وإذ بعــد أيــام قليلــة يــزور وفــد مــن كبــار الطائفــة األســقف    
شاكني ومعرتضني على عمـل الكـاهن، وملـا أعلمهـم األسـقف مبوافقتـه املسـبقة        
على عمل الكاهن، وحاول إقناعهم بالفكرة جددوا اعرتاضهم الشديد وقالوا له، 

سـطفلوا حننـا مـا منحطهـا واطيـة      أنت واخلوري هـي بـدكم ت  "باحلرف الواحد 
وخشـية  . ، وهددوا مبقاطعة الكنيسـة هنائيـاً، أو اللجـوء إىل طائفـة أخـرى     "حلدا

تفــاقم املوضــوع اضــطر األســقف للطلــب مــن الكــاهن الرتاجــع عــن املبــادرة،          
وهنا اكتشفنا أننا حباجة أيضاً ملبادرات علـى مسـتوى   . وتأجيلها إىل وقت أنسب

وائفهم ملزيد من الوعي حول أمهية وضـرورة الوحـدة   أبناء الكنيسة مبختلف ط
علــى مســتوى العقائــد والشــركة إضــافة لوحــدة العيــد، مــع اكتشــاف غنــى كــل      
ــدها، وهلــذا اهلــدف أدخلنــا يف سلســلة حماضــرات        ــة يف طقوســها وتقالي طائف

  .األسرة عدة حماضرات وندوات ولقاءات تصب يف هذا اهلدف

وياً، يكون فرصة لتعميـق العالقـات   يف صيف كل عام تقيم األسرة لقاء سن
بــني شــباب األســرة، تقيــيم العــام الســابق، ووضــع اخلــط العــام للعــام القــادم،  
إضافة ما يتم مناقشته من مواضيع أو حماضرات، وبـت أنتظـر قـدوم موعـد     
اللقاء بفارغ الصرب كل عام، إذ كان ما أكتسبه من معارف وعالقات ومهـة، ال  

مل والفرح والتعـب والتسـلية وكـل شـيء، لكـن      ميكن وصفه حيث نتشارك الع
أذكر أني ترددت كثرياً قبـل املشـاركة يف أول لقـاء لكنـه كـان فعـالً مميـزاً، عـن         

كـان اللقـاء يف صـافيتا، وخصـص اليـوم األول      . كل مـا جـاء بعـده مـن لقـاءات     
للصالة والتأمل استعداداً لأليام التالية املخصصة ملشاركات حياتية يقدم كـل  

ركة عـن كـل حياتـه قبـل ويف األسـرة وخارجهـا، وطبعـاً كـان املطلـوب          فرد مشا
ال شيء إلزامي سـوى حـب مشـاركة    . فقط الصدق، وأن تكون املشاركة حقيقة

. طبعاً ابتدأت املشاركات مبن كان لديه كم أكرب مـن اخلـربة واجلـرأة   . اآلخرين
تشـجيع  طبعاً مل أجرؤ أنا على تقديم أية مشاركة إىل آخر يوم بعد بعـض ال 
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حضرت بعض رؤوس األقالم وبـبعض الـرتدد   . من مسؤويل األسرة والشخصي
بدأت لتنكسـر مـع أوىل الكلمـات كـل احلـواجز فكـل اكتشـف نفسـه أوالً علـى          

اجلميـــع دون اســـتثناء . حقيقتـــها واكتشـــف اآلخـــرين أيضـــاً علـــى حقيقتـــهم
شــارك إال شخصــني فضــال تقــديم مشــاركتهما كــل علــى حــدة، مــع جمموعــة 

أذكـر منـهما صـديقي توفيـق نوفـل،      . مـن املرشـدين ومسـؤويل األسـرة    مصغرة 
إال . حيث كانت تلك املرة األوىل اليت يتكلم فيها عن أمـر شخصـي أمـام أحـد    

أهنا كانت فاحتة خري حيث بات توفيق من أكثر املشاركني، بـل مل يعـد يـرتدد    
ن ســنوات مــ. ودومــاً مشــاركاته حقيقيــة وشخصــية وصــادقة  . مــرة يف املشــاركة

الصداقة معه استمرت حتـى اليـوم، بكـل انفتـاح هـو الـذي عرفتـه قبـل ذلـك          
  .كما كل أصدقائه شديد االنطواء

ذكــرت ســابقاً أنــه مت تكليفــي يف مرحلــة كأحــد أفــراد النــواة، وكنــا بدايــة     
وكنـا علـى درجـة عاليـة مـن      . بيبـا خـوري، طـوني عبـود، وأنـا     : ثالثة أشـخاص 

االنسجام، حبيث بتنا نكتشف أن آراءنا شبه متطابقة، يف كل مـا كـان يطـرح    
ه يتمتـع  ثم انضم إىل النواة، حنا خوري بتزكيـة مـن املرشـدين، كونـ    . للنقاش

بعمق مشهود له يف البعد الروحي، لتكون له مسامهة فعالـة يف هـذا اجملـال،    
وكنــا نســعى أن يشــارك يف كــل لقاءاتنــا علــى األقــل أحــد املرشــدين، كمــا كنــا 
نعتمد على الكثري من تبادل اآلراء مع العديد من اجليل الذي سبقنا، وكنـا  

. ، منى سيويف، وأخي جـورج أذكر منهم منصور إبراهيم. نثق خبرباهتم وآرائهم
وكذلك مع شباب األسرة يف حينه وخاصـة مـن كـان يبـدي اهتمامـاً والتزامـاً       

مع الوقت تغريت وتبدلت بعض مكونات النواة، تضـيق  . وتفانياً أكثر من سواه
أشخاص، وتوسع يف أوقات أخـرى حسـب مـا     3العدد أحياناً إىل احلد األدنى 

  .كان ممكناً
سنا حاجة إىل دم جديـد، حيمـل أفكـاراً جديـدة، آراء     مل 1991-1990يف عام 

وبعد مشاورات مت توسيعها، ورفدها بـبعض املميـزين التزامـاً بعمـل     … جديدة
  …وفكر األسرة واألكثر شباباً ونشاطاً

، وجــدنا أنــه أضــحى مــن األفضــل جملموعــة   1991وبدايــة العــام الدراســي  
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اجلديـد ببلـورة أفكـاره    جيلنا االنسـحاب مـن املسـؤولية لـرتك اجملـال للجيـل       
وهـذا ال ميكـن أن يـتم مـع وجـود جيلنـا       . اخلاصة، وحتمـل املسـؤوليات كاملـة   

بنفس الوقت إذ الشعورياً كان اجلميع ينظر إلينا كأكثر تأثر وأمهية إن جـاز  
ــواة      . التعــبري ــد مــن االنســحاب، وتســليم املســؤولية إىل جمموعــة ن فكــان ال ب

ــدة مــن   ــاء   جــو(أشــخاص شــاب وصــبيتني   3جدي رج صــراف، ربــى عــازر، وثن
  ).حسواني

، حـني  4/10/1991آخر حمطاتي مع املسؤولية يف أسرة اجلـامعيني يف لقـاء   
سلمنا الراية، استمر حضوري لفرتة أخـرى كشـاب مـن شـباب األسـرة، دون أي      

لكـــن األمــر كـــان يف غايــة الصـــعوبة إذ كنــت أجـــد نفســي مـــدفوعاً     . مســؤولية 
لعـادة، وكـأنين سـوف أعطـي قـراراً أو رأيـاً       للتـدخل يف بعـض النقاشـات حبكـم ا    

هنائياً، ثم أجلم نفسي يف اللحظة األخـرية، ألنـي كنـت متأكـداً أن ذلـك ال بـد       
سيحرج املسؤولني اجلدد، وحيرجين، وحتماً سـوف يربـك شـباب األسـرة إذ لـن      
يكون واضحاً هل فعالً سلمنا األمانـة هلـؤالء املسـؤولني، وهـل هـم حمـط ثقـة        

م ال؟ فقـررت االنســحاب مـن كــل النشـاطات هنائيــاً لنبقـى علــى     مـن اجلميــع، أ 
  .اتصال دائم مع أصدقائي يف األسرة وأنا نلتقي ونتحاور ونتشاور يف كل شيء

وحادثــة ال ميكــن أن أنســاها، أشــعر أهنــا تعــرب عــن صــدق وعمــق العالقــة   
بصـراحة مل أعـد   (ذات يوم حصل موقف من أحد رفاقي أزعجـين جـداً   . بيننا

وكنــت كــثري ) أذكــر مشــاعري حينــها… أذكــر ذلــك املوقــف وال مــن كــان الرفيــق
ــوتر، وحباجــة إىل أن أفضــفض ألحــد مــا    التقيــت الــبعض مــن أصــدقاء   . الت

، لكن مل تكن لـدي املبـادرة حملادثـة أي منـهم، وكنـت أنتظـر حركشـة        الطفولة
من أي منهم، قد يستشعر ما بي من انزعـاج، لكـن مل حيصـل وغـادرهتم ألن     

وبـذلت كـل جهـدي ألهيـئ نفسـي ألكـون       . موعد لقاء األسـرة، كـان قـد اقـرتب    
طبيعياً مع شباب األسـرة، احلمـد هلل وصـلت قبـل موعـد اللقـاء بقليـل مثـل         

شو بك اليوم طـوني، مانـك   "ن، وإذ بإحدى الصبايا الصديقات تبادرني آخري
إن صدق العالقة وعمقها جعلها يف ثوان تلمس ما مل يستطع ". على بعضك

وكـان أن رويـت كـل مـا كـان      . أصدقاء الطفولة أن يستشعروه يف ساعة أو أكثـر 



  شھادات   ____________________________________________  344

ــأ      ــيالً حــول املوضــوع، ألدخــل بعــدها إىل اللقــاء، وك ــا قل ني يــزعجين وحتاورن
  .شخص آخر، غري الذي وصل قبل دقائق

. إن انســحابنا هــذا كــان سيشــكل فراغــاً كــبرياً، يف حيــاتي خاصــة الروحيــة  
لكـن واحلمـد هلل كنـا قبـل فـرتة      . فاألسرة كانت تشغل احليز األكرب يف حياتي

وقد أحسسـنا أن األوان قـد اقـرتب لتسـليم الرايـة وسـيأتي يـوم لـيس ببعيـد،          
عيني كما بـدأنا نلمـس، أعـين مـن جتاوزنـا املرحلـة       نرتك فيه جمموعة اجلام

ــة ــدة يف األســرة       . اجلامعي ــرتة نســبياً مدي ــى ذلــك الوقــت ف ــد أمضــينا حت . وق
احلاجــة إىل مــا هــو أعمــق أو علــى األقــل مــا يكــون أكثــر مالءمــة لســننا،           
ومرحلتنــا فجمعنــا أنفســنا حنــن بعــض مــن جتــاوزوا املرحلــة اجلامعيــة مــن 

ووجــدنا صــيغة عمــل تناســبنا أمسيناهــا   . الســابقنيأفــراد األســرة احلــاليني و 
واســتمرت . وكــان مرشــدنا األب بــولس ديــاب اليســوعي   . جمموعــة اخلــرجيني 

جمموعتنــا لســنتني تقريبــاً كــان أملنــا أن ينضــم إلينــا كــل مــن يرغــب ممــن    
يتجــاوز املرحلــة اجلامعيــة مــن األســرة، لكــن ذلــك مل حيــدث خــالل فــرتة          

نــا انشــغاالته، وأضــحى االســتمرار بــدون  ومــع الوقــت أصــبح لكــل م . نشــاطنا
فائدة ترجـى، ويف ختـام لقـاء صـيفي ملـدة أسـبوع قيمنـا فيـه الفـرتة املاضـية،           

  .وتدارسنا حول اإلمكانات املستقبلية قررنا حل اجملموعة هنائياً

هكذا عرفت أسرة الرعية اجلامعية، وهكـذا عشـتها، حتـى أضـحت أسـرتي      
وصـارت  . ت شخصـييت، كمـا فعلـت عـائليت    الثانية، اليت ربتين وعلمـتين وصـقل  

وملــا توقــف نشــاطي فيهــا بقيــت بكليتــها جــزءاً مــين، ومــن  . جــزءاً مــن حيــاتي
وحتـــى اليـــوم ال أســـتطيع أن أتصـــور حيـــاتي دون نشـــاط مشـــابه . شخصـــييت

واحلمد هلل وجـدت ضـاليت دومـاً بعـدها، يف جمموعـة شـباب عـائالت        . يغذيها
لكـن تبقـى شـبكة العالقـات     . عـائالت مـريم   مريم أوالً، والحقاً بعد الزواج، يف

يف أســرة الرعيــة اجلامعيــة إضــافة إىل املســتوى العــايل مــن الصــدق والنقــاء   
  .واألوسع) عاماً 15حوايل (األطول 

الطريف أنه حتى يومنا هذا يصادف أن ألتقي أشخاصاً شباباً أو شـابات،  
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محيميـة  لتفاجـأ زوجـيت مـن    … وأكون مع زوجـيت … مضى زمن طويل مل نلتقِ
طبعـاً أتـذكر الشـخص متامـاً،     (اللقاء، رغم أني أحياناً أكون قد نسيت امسه، 

وهـي مل تعـرفهم   ). لكن امسه يغيب عين، وهي مشـكليت الدائمـة مـع األمسـاء    
عامـاً علـى زواجنـا، لكنــها مـع الوقـت تعـودت، وباتــت        15مـن قبـل رغـم مــرور    

  ".الرعية أكيد متل العادة من: "فوراً تقول يل بعد أن يغادرنا

كنز من الصداقات، كنز من العالقات، كنز مـن املعـارف، كنـز مـن اإلميـان،      
  ".أسرة الرعية اجلامعية"تلك هي أسرتي … كنز من احلب، كنز من احلياة

  …وهكذا عشتها… أو هكذا عرفتها
  )أو طوني كما كنت معروفاً(أنطوان كردي     8/6/2015دمشق 

  منصور إبراهيم) 10
أن أعرف مـن   كان هاجسي الدائم دون… والكنيسة الواحدة… اإلله الواحد"

كـان التزامـي بالكنيسـة اجتمـاعي ال حيقـق يل      ) 1974(حتـى عـام   … أين أبـدأ 
إىل أن مسعـت بالصـدفة مـن أحـد األصـدقاء      . املستوى األدنى مـن الروحانيـة  

بأن طالب جامعيني يلتقون يف قاعة تابعة لكنيسة سيدة دمشق مع كاهن يف 
وكـان أول لقـاء يل   . افة لبعض النشاطات الثقافيـة واالجتماعيـة  قداس باإلض

يف صــالة كــان يشــارك فيهــا الــبعض بتــأمالت يف نــص مــن اإلجنيــل املقــدس   
ــز ثــم        ــاس زحــالوي واألب يوســف بربــي واألخــت مــاري تريي بوجــود األب الي
املشاركة بالذبيحة اإلهلية بطريقة جديـدة علـي ببسـاطتها وخشـوعها وكـأني      

ت أحبــث عنــه، حيــث كــان شــعوري بوجــود يســوع بيننــا روحيــاً  وجــدت، مــا كنــ
وبدأت أتردد علـى هـذه اللقـاءات خبجـل أراقـب اجلميـع مـن حـويل         . وإنسانياً

ألتعلم منهم كيف أصـلي وكيـف أشـارك، رغـم معارضـة بعـض مـن أصـدقائي         
حتى أنه يف إحدى املرات كنت عند أحدهم نلتقـي بقصـد الدراسـة وعنـدما     /

ــالً ملنعــي مــن      حــان موعــد ذهــابي إىل   ــاب مقف ــة وجــدت الب ــاء يف الرعي  اللق
الذهاب، مع العلم أن هؤالء اآلن يسـبقوني بأشـواط يف اإلميـان وااللتـزام يف     

باإلضـافة إىل أن الـبعض يف الرعيـة كـانوا حيـاولون عـزيل وتركــي       / كنائسـهم 
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رغــم أن تــأمالهتم خــالل املشــاركات الروحيــة   / خــارج دائــرهتم لغايــات أنانيــة  
  /.قمة املثالية والقداسة كانت يف

ــي إصــرار علــى البقــاء واالســتمرار والتحــدي هلــؤالء        ــان يف داخل ولكــن ك
فالرعيــة كانــت جمتمــع مصــغَّر يف اجملتمــع الكــبري الــذي نعيشــه بتناقضــاته،  
باإلضافة إىل وجود مـا كنـت أحبـث عنـه مـن عالقـات إنسـانية برعايـة يسـوع          

ع الذين حاولوا وضعي خارج حتى م… الذي مل يرتكين وال حلظة وهكذا كان
حتى أصبح تواجـدي والتزامـي أكثـر ممـا هـو      … دائرهتم ازدادت عالقيت معهم

ــين أيف وبعـــض        ــا جعلـ ــذا مـ ــة وهـ ــدقائي يف اجلامعـ ــائليت وأصـ ــع عـ ــه مـ عليـ
أصدقائي يف اجلامعة ممن كانوا يعارضـوني السـباقون يف االلتـزام والتواجـد     

  …يف قمتهاواملشاركة يف النشاطات وهكذا كانت سعادتي 

ــهي       ــدما ينت ــام، فكنــت عن ــة مــع مــرور األي ازداد التزامــي بنشــاطات الرعي
دوامي يف اجلامعة أعود إىل الرعية دون املرور بـاملنزل وقـد اعتـاد أهلـي علـى      

  .ذلك مع العلم لست الوحيد يف مثل هذا التصرف
كان وضعي الصحي غري مالئم للقيام بأعمال جمهدة وخاصة عند إعـادة  

ولكن كان اجلميع سعيد لوجودي بينـهم وكلمـا حاولـت    . ة السواعدتأهيل قاع
املساعدة كانوا يرفضون ويقولون املهـم أنـك معنـا وهـذه قمـة يف احملبـة كنـت        

  .أشعر هبا من اجلميع

  :من أهم احملطات اهلامة خالل وجودي يف الرعية
لقاءات الصيف لتقييم العام املنقضـي ووضـع برنـامج لنشـاطات العـام       -1
هـذه اللقـاءات   / …القنية -مرمريتا -الزبداني -صافيتا/بل فكانت لقاءات املق

كانت تزيد احملبة والتعرف ببعض وتصحح األخطاء سواء كان على املسـتوى  
وكــان . الشخصــي أو اجلمــاعي وتزيــد مــن التزامنــا بأرضــنا وهويتنــا الوطنيــة 

اجلميــع يعــود بــنفس جديــد كلــه محــاس ونشــاط وثقــة باملســتقبل وابتكــار      
ــة      ــة والثقافيـ ــتويات الروحيـ ــى املسـ ــدة علـ ــات جديـ ــدة والتزامـ ــاطات جديـ نشـ

 .واالجتماعية
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/ أيانابـا بقـربص  /مشاركيت لدورتني يف احلوار املسـيحي اإلسـالمي يف    -2
)Ayia Napa (      حيث كان تواجد شباب الرعية له أثـر كـبري يف هـذا احلـوار مـن

يف اللقــــاءات حيـــث كــــوهنم األصــــغر ســــناً بـــني احلضــــور واألكثــــر التزامــــاً   
وكــان مــن امللفــت أنــه خــالل الــدورة األوىل كــان هــمّ   . واحملاضــرات واملشــاركات

الكثري مـن املوجـودين معرفـة طائفـة كـل واحـد منـا ولكـن دون جـدوى حيـث           
كان اجلواب دوماً حنن مسيحيون وهـذا مـا أدهـش اجلميـع وخاصـة املطارنـة       

 .من أقطار عربية خمتلفة واملفكرون

اءات الروحيـة كـان يتغيـب األب اليـاس واألب يوسـف      خالل بعـض اللقـ   -3
ولكــن /اضــطرارياً رغــم ذلــك يــتم اللقــاء واملشــاركة بــنص اإلجنيــل كاملعتــاد    

ومن املالحظ أن البعض من الشباب … وكأن اآلباء موجودين/ بدون الذبيحة
ممـا جعـل األب اليـاس يطـرح علـي أن أصـبح كاهنـاً        / أبونا منصور/ينادوني 

 .رساليت علمانية وليست كهنوتية وهذا ما يريده الربوكان جوابي له 

كانت رحلة إىل األردن للقاء شبيبة الفحيص من اللقاءات اهلامة إذ مـن   - 4
حلظة االنطالق يف دمشـق حيـث كانـت بإشـراف األب اليـاس ولكـن يف اللحظـة        
األخرية اعتذر بسبب طارئ، فأوكل اإلشراف يل فكان التزام اجلميع من حلظة 

ق حتى العودة مع العلم أنه كـان برفقتنـا بعـض العـائالت مـن أصـدقاء       االنطال
فكــان منــهم أيضــاً كــل االلتــزام والتعــاون ممــا جعــل اللقــاء مــع شــبيبة   . الرعيــة

الفحيص مميزاً بكل املعايري حيث مت استضافتنا يف بيوهتم ومع أسرهم خـالل  
عــد فــرتة  وقــد مت ب… فكــان لنــا الشــرف بــالتعرف علــى أهلــهم     . فــرتة اإلقامــة 

استضافة شبيبة الفحـيص يف دمشـق بـنفس الطريقـة أي يف منازلنـا وهـذا مـا        
 .أدى إىل بناء صداقات ال زالت قائمة حتى اآلن

وهكــذا كــان للرعيــة اجلامعيــة األثــر الكــبري يف حيــاة الكــثري مــن الشــباب    
 .للمسيح الواحد والكنيسة الواحدة واإلميان الواحد

31/7/2015  
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  ضيف اهلل خوري) 11
إذ عـرفين عليهــا صــديقي الــدكتور رزق   1985تعرفـت علــى األســرة يف عــام  

اجلـو النظيـف الـذي ملسـته فيهـا      ) بـدون مـزاودة  (الذي ثبتين هبا . اهلل بطرس
  :إليكم أمثلة عليها وليس كلها .الذي محلته منها كثيييييري

ل حلظــات أصــدقائي إخــوتي الــذين عشــت و ال أزال أعــيش معهــم أمجــ  + 
  يعرفون أنفسهمحياتي وهم 

   االعرتافتعريف على وعيشي مع سر + 
  كيف أقرأ و أعيش تعاليم املسيح + 

وأنا اآلن بأملانيا صدقاً صدقاً صدقاً أعيش على درب اإلميان الذي زرعتـه  
  األسرة بداخلي سواء روحيا أو اجتماعيا

  وأخريا األب الياس زحالوي أطال اهلل بعمره
  ايل عليه جداً من أملاني اسلمو

  وشكرا للقائمني حالياً على األسرة
  وشكرا ملن قام بفكرة هذا االستبيان

  مريي كرزة) 12
الرعية اجلامعية هي من أهم مراحل حياتي، أثرت علي بشكل كـتري كـبري   

 …أنا هلأل ورغم غربيت عن بلدنا لسنوات، حبس حـايل مـا طلعـت مـن الشـام     
رة عودتي للبلد هـو  مبدأ التشبث باألرض متغلل بعضمي، حيب ومتسكي بفك

نتيجة ما زرعته الرعية بقليب، حتى إمياني باملسيح الواحـد عـم يسـهل علـي     
تقبل املسيحي اآلخـر وارتيـاحي بالـدخول ألي كنيسـة جبميـع طوائفهـا وهـم        

  .كثر خاصة يف أمريكا

عليهم بالرعية هم أخوة وأخوات بكل معنى الكلمـة وانـا    ترفقاتي يلي تعرف
يكفيين أن أقـول ان امجـل ايـام حيـاتي وامجـل      . غلبهمعلى تواصل مستمر مع ا

الذكريات كانت على ايام الرعية وأمتنى من كـل قلـيب العـودة لبلـدنا واالجتمـاع      
  .مرة أخرى باجلميع وخاصة لقاء ابونا الياس زحالوي اهلل يطول بعمره
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  حبيب الطويل) 13
، ايـة قصة دخويل للرعية اجلامعية غريبة شوي وبـنفس الوقـت طريفـة للغ   

ملا رجعت من السعودية بعد البكالوريا تعرفت عالعديد من األصدقاء سـألتون  
شو يف نشاطات كنسية كان معظمهم مبجموعة الفرسان بكنيسة سيدة دمشـق  

طلبت منهم االنتساب حددوا يل موعد االجتماع وتوجهت فعال ودقيت الباب ،
قلـت بـيين وبـني    … واستقبلوني لكن ملا تطلعت حوايل مالقيت حدا من رفقاتي

 أنـي بـس بنهايـة االجتمـاع اكتشـفت      ،حايل ميكن متغيبني عـن احلضـور اليـوم   
وهي وكانت أول خطوة من مشوار عشر سنوات  …ههههه …دخلت قاعة أخرى

شفت أنقى مـن هيـك    ما بقدر غري قول انو ما …من احملبة واإلخاء والتسامح
مـن قلـب ورب، مـردوده     الكـل بيخـدم   اإلنسـانية عشـنا جمانيـة العالقـات     أجواء

اللـي ثبـتين بأسـرة الرعيـة اجلامعيـة      … الوحيد هو الفرح ونقـاء القلـب والـروح   
  …احملبة …بالبيت أخوتيهو نفس اللي ثبتين مع 

  حصلت عليه من أسرتي أسرة الرعية اجلامعية أهم ما
تشكلت أسرتي احلالية وتفرعت من أسـرة الرعيـة اجلامعيـة مـن خـالل      . 1

وبظـن أنـو مـا يف أغلـى مـن هيـك       … ى زوجيت وحبيـبيت ريـم  لقائي وتعريف عل
 ووالدي أغلى ما أملك هدية تقدملي ياها أسرة الرعية اجلامعية زوجيت

 شخص100ملتين كيف أحتدث بطالقة وثقة المتناهية أمام أكثر من . 2

علمتين أنو حب وأغفر وسامح وعلمتين العطـاء دون طلـب مقابـل مـن     . 3
ــة علمــتين أخــدم املســن    خــالل انتســابي جملموعــة   عــبري للخدمــة االجتماعي

 …وساعد الفقري وأشعر باآلخر

ــاتي   ــار هـــي مـــن أهـــم حمطـــات حيـ ــوة  . …باختصـ وكـــل األصـــدقاء أو األخـ
واألخــوات اللــي تعرفــت علــيهم باألســرة هــنن مشــاعل نــور وحمطــات مضــيئة 

  شكراً أسرتي… بأحلى أيام مرت علي حبياتي

… ليـاس زحـالوي أطـال اهلل يف عمـرك    األسرة أبـو اجلميـع األب ا   شكراً رب
  …دمتم يل
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  ملى باخوس) 14
  …مشروع خلينا بكرا نعمل شي: أنا
  …واهلل ما بقدر يا ملى بكرا اجلمعة بدي أنزل ع الرعية: هي
  …اوووووف منك ومن هالرعية: أنا
  تعي انضمي للرعية: هي
  حلي عين ما عاد اللي خلق هليك قصص: انا
  جربي واذا ما عجبك بال: هي
ــا ــدي : أن ــة وطلبــت هــذه        مــا ب ــوم بعــرض مســرحية للرعي ــان اخــر ي ــوم ك لي

  …الصديقة من الشيفية اني ضل احضر احلفلة اللي بتصري اخر يوم بالعرض

وفعــالً حضــرت املســرحية وحضــرت احلفلــة وتفاجــأت بتفاعــل األشــخاص 
تفاجــأت كيــف ســألوا عــن هــي البنــت اللــي اقتحمــت خصوصــية   …مــع بعــض

معها وخلوها تشاركهم جناحهم باملسرحية بكـل حـب   حفلتهم وكيف تفاعلوا 
  …ومن بعدها طلبت وضع امسي للدخول ع الرعية …وبكل ترحيب

بالبدايـة كــان هــديف التثقيــف الــديين ولكـن كــان للتنــوع الفكــري والثقــايف   
ــة    ــديين والرتفيهــي مكانــه يف الرعي ــيت نأخــذها مــن      …وال ــت اخلــربات ال وكان
نتعلم مـن مـن كـان يكربنـا بتجاربـه      … بعضنا تكسبنا ثقافة وثقة وحب وقوة

  …ونعطي بعضا من جتاربنا ملن يأتي جديدا بيننا

من أمجل ما قدمتـه يل الرعيـة وقـويف علـى خشـبة املسـرح مـرات عديـدة         
ردات فعـل  هلل كانـت دائمـا    واحلمـد ( …وأخذ ردة الفعل مباشرة مـن اجلمهـور  

  )اجيابية

اىل اآلن مــا زلــت أذكــر بعضــا مــن كــالم األب اليــاس زحــالوي مــن أفتخــر   
مبعرفيت به دائما واستشهد بكالمه وبعضا من مجلـه وأمثلتـه عنـد الـدخول     

  …ببعض النقاشات
لن اقول ان الرعية كانت ذلك اجملتمع الشفاف اخلايل من الشوائب فهـي  

  …ع بكل شيءمثلها مثل اي جمتمع يوجد هبا التنو
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الرعيــة اجلامعيــة كانــت فــرتة مهمــة حبيــاتي أفتخــر هبــا وأحبــها وســعيدة   
زالـت   بانتمائي يوما ما هلـذه العائلـة الـيت كونـت فيهـا صـداقات حقيقيـة مـا        

  .اآلنجبانيب ومعي إىل 

  ناعبد اهلل ح) 15
، الرعية مشعة حب حول االميان باملسيح الواحد والكنيسة الواحدة اشـتعلت 

 أنـت ترعـاني حببـك   . لكـين اآلن ابنـك  : "واعرتفت بذاهتا ورتلت، هناشاركت وجدا
  .مشعة تأملت فتألقت، "ألنك متسك مييين… فلن أخاف أبدا

  .سطرت عقول أبنائها عليه بألوان قوس قزح، الرعية كتاب قديم متجدد
ليبدأ ذلك النقاش الطويل املمتـع  ، الرعية موضوع حضرته فتاة ألول مرة

والذي ال خيلو مـن املواقـف   ، التساؤالت اجلوهرية ذات املعنىالغين باألفكار و
وإذ  ،تلـو اآلخـر   تكرب الفتاة لتحضـر موضـوعاً   ،الطريفة والضحكات اللطيفة

  .هبا اليوم دكتورة حماضرة يف اجلامعة
ــة عقــول حتــاورت   فبنــت فســحةً  ،ســواعد تكاتفــت  ،أرواح تســاحمت ،الرعي

  .على أرض الواقع ةمساوي
 ،أمضــى حــوايل الســاعتني برفقــة صــديق خملــص مصــغ    الرعيــة صــديقٌ

سه ليبدأ بعد هذا اللقاء الصايف بداية جديدة كلها فـرح  فأن يفهم ن حماوالً
  .وإميان وقوة

 ،مواهـب كامنـة تتفـتح    ،الرعية سهرة فنية من العمل اجلاد حتـى الصـباح  
وطرفــة مــن  ،ضــحكة مــن هنــا ،عــزف وغنــاء ورقــص ،تــأليف وإخــراج وديكــور

  .يا شباب املسرحية غداً: عتاب من املسرح وصوت ،هناك
  .سيد أول حيكم مجيع القوانني، الرعية قانون حمبة

الرعية شاب أدرك مبكرا عظمة الوالـدين مـن خـالل خدمتـه االجتماعيـة      
  .لرجل عجوز سافر أوالده

 ،الرعيــة عطــر معتــق ملالبــس شــاب وصــبية اعتلــت روحهمــا خشــبة املســرح
  .يت تعبق يف فضاء املكتبةقوب
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عنــدما ارتســمت علــى شــفاه القــادم  ، الرعيــة فتــاة أغرقــت عيناهــا الــدموع 
منـها بـان قلـب     إميانـاً  ،الفقري السعادة بارتدائه لقميص كانت قد تربعت بـه 
  .يسوع األقدس وحمبته جلميع الناس دون أي متييز

سـرح يف ذكرياتـه    ،واشـتاق للـوطن   الرعية ابن مسـافر كلمـا عطـش روحيـاً    
يأخــذ  ،قــدم خدمــة هلــاي ،ويشــم اليــامسني ،تلــك الشــوارعليتمشــى يف  ،معهــا

  .من جديد ليعود مطمئناً ،زوادته املباركة
ثـــم تســـامت اىل  ،اختـــربت األخـــذ والعطـــاء ،الرعيـــة حبـــة قمـــح مبـــادرة 

  .ادرها يف متناول اجلميعيلتغدو ب ،العطاء
دخلت القلوب ومـا   ،الرعية أغنية مجيلة من كلمات وأحلان وغناء اوالدها

  .فارقت احلياة
كـرس حياتـه للكنيسـة     ،مثقـف متواضـع وحكـيم   ، الرعية راعي واثق مؤمن
أنـتم  : "شاهد حي باقي على قـول السـيد املسـيح    ،من خالل اهتمامه بشباهبا

  ".أنتم ملح األرض، نور العامل
ــل   ــم مجي ــة حل ــق ودافــئ  ،الرعي ــة فجــراً    ،عمي ــد الرابع  أيقــظ صــاحبه عن

  .ك الينبوع املتدفقليوصف سحر ذل
أحتسـي وإيـاه فنجـان قهـوة علـى       ،يبتسم يل كـل صـباح   ،الرعية وجه نقي

  :نغين سويا مع فريوز ،شاطئ البحر
ألن احملبــة مكتفيــة    ،وال تريــد ألحــد أن ميلكهــا    ،احملبــة ال تريــد شــيئاً   "

  اذا الرعية خاطبتكم فصدقوهاااا… "باحملبة… باحملبة
  حناعبداهلل أديب                2-3-2015

  كينده ميدع) 16
كنــت قــد . 1997مل أعــد أذكــر تــاريخ ذلــك اليــوم بالضــبط، ولكنــه كــان عــام 

اتصـلت بـي   . أهنيت دراسيت الثانوية وسجلت يف كلية الطب البشري يف دمشق
لتخربنــي عــن قبــويل يف أســرة الرعيــة اجلامعيــة وكــان ذلــك  " جــويل خــوري"

  .مبثابة قبويل يف أكادميية اخلربات الشبابية
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يف ذلك الوقت كنت مازلت أنتسب جملموعة سنابل احملبـة الكشـفية وقـد كنـت     
سنوات وقد أحسست وقتـها   10و 9مسؤولة عن جمموعة األشبال والزهرات بعمر 

بأن ليس لدي املزيد ألقدمه هلم، البـد يل أن أهنـل مـن هنـر جديـد ألسـتطيع أن       
ــة  أقــدم هلــم مــا هــو جديــد وهــذا كــان ســبب رغــبيت باالنتســاب إىل       أســرة الرعي

ولكن ملـاذا مل أخـرت سـواها؟ ألنـه كانـت لـدي فكـرة أن مـن ينتسـب إىل          . اجلامعية
اجملموعة يعيش أروع خربات الشـباب، ويسـتمع إىل العديـد مـن احملاضـرين       ههذ

عالم، نراهم وجهاً لوجـه، وكـان لـرغبيت اخلاصـة     الذين نسمع عنهم يف وسائل اإل
والـذي   االسـتثنائي زحـالوي، ذلـك الكـاهن    والداخلية أن أتعرف على األب اليـاس  
 عشــرة الــيت قضــيتها يف كنيســة ســيدة  يتثــنمل أتعــرف عليــه مــع كــل ســنواتي اال 

  .دمشق، ومل تسمح يل الفرصة أن أحادثه أو استمع له عن قرب

الرعية كانت غنيـة، كنـت أحضـرها بشـغف لالسـتماع واملشـاركة        اجتماعات
وعن عادات بيتنا وعن معتقـداتنا، وال  باألفكار، أفكار كثرية كانت غريبة عين 

أبالغ إن قلت أن منها ما كان يشعرني باخلجل حبيـث أمتنـع عـن السـؤال أو     
  .املشاركة باحلديث جلرأهتا

كانـت تسـتمر معنـا     خميمات الرعية كانت حياة حمبة ببسـاطة، وكـثري مـا   
  .هذه األجواء احلميمية لعدة أسابيع بعد العودة

وتنــاغم بــني عــدة أفــراد، وكــان يــزعجين عــدم  انســجام: مســرحيات الرعيــة
متكين من املشاركة هبا بسبب دراسـيت وسـاعات دوامـي الطويـل، فكنـت أحـس       
بالغربــة يف تلــك الفــرتة واالبتعــاد عــن الرعيــة، يف الوقــت الــذي كــان الكــثري    

  .يصبح ويضحي يف جو الرعية

ة مـن  إىل املشرفني عليهـا لفـرتة قصـري    النضماميسررت : الرعية الثانوية
ــد اهلــدف مــن إنشــائها، فــالبعض        ــان ينقصــها هــو توحي ــزمن، إال أن مــا ك ال
اعتربها فرصـة للتعـرف علـى صـغار السـن، والـبعض كانـت لـه مفخـرة أمـام           

وآخرين أحبـوا أن يكـون هلـم شـعبية وقاعـدة      . أصدقائه بأنه قائد يف مكان ما
ة ألنـين  وأما أنا فقد كنـت سـعيد  . مجاهريية تصعد معه إىل الرعية اجلامعية
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شراف يف فرقة سـنابل احملبـة، وجـدت بـديالً     عندما حرمت من مهميت يف اإل
يف الرعيــة بلمــح البصــر،  ســنواتمضــت ســت . عــن ذلــك يف الرعيــة اجلامعيــة

وعنــدما بــدأت ختصصــي انقطعــت عــن الرعيــة، وكلمــا قــرأت إعالنــاً بشــأهنا    
سـات مـرت   أستعيد ذكريات حلوة يف ذاكرتـي، إال أهنـا وكمثـل غريهـا مـن املؤس     

زالـت تتـواىل عليهـا الـتغريات، مـع متنيـاتي        تـدهور ومـا   ربعصر ذهـيب، وعصـ  
  .بعصور ذهبية متوالية

  دبي -كندة ميدع              19-11-2014 

  رميا الفريح) 17
دخلــت أســرة الرعيــة    .أنــا رميــا نقــوال الفــريح خرجيــة معهــد ســكرتاريا      

عملـت يف جمـال دراسـيت يف     .2000مـن أبنائهـا يف عـام     ابنةاجلامعية ألصبح 
لتدخلين مرحلة جديدة  أبنيتشركة هندسية ملدة عشر سنوات إىل أن جاءت 

  .يف هذه احلياة
  .عاماً كانتا كافيتني ليغريا الكثري يف حياتي 15ملدة  األسبوعساعتان يف 

كانتا كافيتني ألتعلم أن الصوت القادم من اآلخر وجد كي أصغي له ليس 
ــبعض الكلمــات       فســماع، ألمســع فحســب  ــب ب ــاً ألجي ــون كافي ــد يك الصــوت ق

ولكنها ستكون كلمات عابرة لن تغيّر يف األمر شيء تعلمت هنا يف الرعية أن 
يدخل الصوت لداخلي ألضع نفسي عوضاً عن اآلخر فأجيـب و كـأني اآلخـر    

  .لكن دون الوقوع يف حريته
بلغــيت  كانتــا كــافيتني ليقــوال يل أن اهلل صــديق وبإمكــاني أن أحتــدث معــه

أنا فأخاطبه دون وسيط حيناً وحيناً آخر عرب أيقونة األمومة مريم العـذراء  
  .اليت ما قصدهتا يوماً إال ووجدهتا

كانتــا كــافيتني ألشــعر بشــعور األمومــة عنــد حتضــري وجبــات املخيمــات         
ألعــوام مثــان متواصــلة مــن كــل قلــيب شــعور اســرتجعه يف بــييت اليــوم حيــث     

  .األمومة أصبحت واقعة
تا كـافيتني ألعـرف هـوييت، ألعـرف مـن أنـا ومـاذا أحـب مـن خـالل كـل            كان

  .تفصيلة عشتها يف هذه اجملموعة
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كانتا كافيتني ألخرج ما بداخلي من ثوب اخلجل على خشبة املسرح أمام 
  .املئات من األشخاص

كانتا كافيتني ألدرك أن يل بعـض مـن القـوة أملـس أن آخـراً حباجتـها مـن        
  .يّ األثر الكبري يف جمموعة عبريـتركت فخالل عملي فرتة قصرية 

كانتـــا كـــافيتني أن أدرك أن احملبـــة مســـؤولية، علـــيّ أن أنقلـــها ألشـــخاص 
  . أصبحوا عاملي كله، وأنا أركض، أصرخ، أرقص، أغين، أصلي وأتنفس معهم

ساعتان يف األسبوع ملدة مخسة عشر عاماً قادمة لـن تكـون كافيـة ألكشـف     
اليت نشعر هبا، نلمسها ونرتبك عندما حناول أن  سر روح الرعية، هذه الروح

نصفها يف كلمات، روح تغلغلت بأبنـاء اجملموعـة ليكونـوا أشـخاص حقيقـيني      
  .وفقط

لن تكون كافية ألشرح كيف تغريت نظرتي إىل اهلل من إله وجـدنا لنطلـب   
منه إلله وجدنا لنشكره وحده األب الياس زحالوي يعرف كيـف غـري نظرتنـا    

  .ي علمنا أننا أبناء اهلل ليس عبيدهو الذ هذه،
لــن تكــون كافيــة ألحتــدث عــن جتــربيت بقيــادة الرعيــة اجلامعيــة ،هــذه          
التجربة اليت كربت هبـا، غـريت يفّ الكـثري تعلمـت مـن خالهلـا معنـى الصـرب،         

  .اإلصرار، احملبة والعطاء
بني األعوام اليت مضت واألعوام القادمة أنـا اليـوم أبتعـد قلـيالً عـن أسـرة       

رعية اجلامعية ألنقل خربتي وجتاربي وكل تلك التفاصيل لبييت مبسـاعدة  ال
ابن الرعية، صديق الرعية، أخ الرعية وزوجي فـادي اسـكاف الـذي أصـبح هـو      

  .والرعية جزءان ال يتجزءان من حياتي
  رميا الفريح  ابنة أسرة الرعية اجلامعية 

  فادي اسكاف) 18
، خـريج معهـد   1999أنا فـادي اسـكاف دخلـت أسـرة الرعيـة اجلامعيـة عـام        

  .فندقي و أعمل يف شركة خاصة
مل يكــن ليخطــر يل يومهــا أهنمــا كانــا يتحــدثان عــن والدة جديــدة يل يف  

ــاة يتحــدثان  ــود   : هــذه احلي ــا (أقصــد بشــار أخــي وعب صــديقه ) عبــد اهلل حن
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ألدرس البكلوريـا، توصـال    وصديقي اللذان كانا حياوالن أن جيدا يل دافع ما
ــة     ــرة الرعيـ ــنى يل الـــدخول ألسـ ــاجحني ليتسـ ــون مـــن النـ أن يشـــجعاني ألكـ

  . أخذت الشهادة و دخلت األسرة) بقدرة قادر(وإذ بي . اجلامعية

والدة جديدة آالم خماضها شعور الرهبة من نقاشات مل أكن أفهم الكـثري  
  .منها يف اجتماعاتي األوىل

  .بي و حنن مل نلتقي قبلها يوماًرمحها حمبة أشخاص أحاطت 

  .حبلها السري شغفي النطالقة جديدة كانت تنتظر نقلة كهذه يف حياتي
األول دهشـتين دمـوع ذاك الشـاب الـذي      االجتمـاع أنه يف هناية  أذكر متاماً

أذكـر كيـف نشـب خـالف     . كان يشـكر جتربتـه يف الرعيـة قبـل انطالقـه للسـفر      
اب نتيجة رأي ذكرته يف املوضوع مل يكـن  بني شاب وفتاة كانا يربطهما اإلعج

أذكر كيف أعاد اكتشايف ذاك املخرج ففـتح بـاب   . يعجب أحدمها بعكس اآلخر
عشـــقي للمســـرح ومل يقفـــل ال أســـتطيع أن اذكـــر الرعيـــة وال أســـرتجع ذاك  
الشــعور الغريــب مــن الفــرح بعــد دمــوع صــالة املشــاركة، ال أســتطيع أن أنســى 

تلـك   مبا جيري معي يف الرعية وخصوصـاً  راًخواطري اليت كنت أكتبها متأث
اخلاطرة القاسية عن صالة أبونا زحالوي اليت كانت تطول عامـاً بعـد عـام و    
هــو يصــلي ألهلنــا يف فلســطني، ثــم يف فلســطني والســودان، ثــم يف فلســطني  

  …و… والسودان والعراق ولبنان و
مربـــك يل أن أخلـــص ســـنني طويلـــة كثيفـــة يف الرعيـــة بـــبعض األســـطر 
فاحلقيقــة أن معظــم مــا أقــوم بــه اليــوم أرجــع فضــله للرعيــة فــرغم ســنيين     
الطويلة كأحد قادة الرعية الـيت تبـدو وكأهنـا قمـة العطـاء أدرك أنـين أخـذت        
أكثر بكثري مما أعطيت فأنا الذي أهدتين الرعية عالقيت الغـري تقليديـة مـع    

ل أهــدتين اهلل أهــدتين صــديقة أيــامي ومنــها ابــنيت أهــدتين النجــاح يف العمــ  
  .أعمق لذاتي حمبة و فهماً

يف حيـاتي الرعويـة فهـؤالء     ليتين أستطيع أن أذكـر كـل شـخص تـرك أثـراً     
  .هلم دين علي سأبقى أوفيه للرعية عل أوالدهم يسرتدوه
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  رنا الفريح) 19
أمتمــت دراســيت يف  ،مـن أبنــاء أســرة الرعيـة اجلامعيــة   ،امسـي رنــا الفــريح 

وأنـــا اآلن مدرســـة يف  ،ســـنوات 10منـــذ  كليـــة اآلداب قســـم اللغـــة الفرنســـية 
  .)البزنسون(مدرسة الرعاية اخلاصة 

مـــن الصـــعب أن تصـــف شـــيء كـــبري ال يوصـــف كاحلـــب و الـــوطن مـــثال    
وبالنسبة يل الرعية اجلامعيـة كـبرية يصـعب وصـفها ببضـع كلمـات أو مجـل        

  .لعمقها و لروحها اليت جتمع بني أفرادها
نشـاطها املسـرحي النـاجح بعيـد     مل أكن أعرف عـن الرعيـة اجلامعيـة سـوى     

الرببارة من كل عام إىل أن دخلت يف سنيت اجلامعية األوىل، كنت تلـك الفتـاة   
اخلجولة املرتبكة املراقبة لألشخاص من حوهلا كيف يناقشـون وجهـات النظـر    

جـــاء دوري لتحضـــري موضـــوع ومـــن . فيمـــا بينـــهم بصـــدق وصـــراحة وإصـــغاء 
ن حماورة حملاورة بدأت هـذه احلـواجز   موضوع ملوضوع ومن ارتباك الرتباك وم

بالتكسر وخاصة أنين مل أكن أعرف يوماً أنين أستطيع الغناء أو الرتتيـل قـدام   
ــة ومــن خــالل تشــجيع         ــة اجلامعي ــاس إال مــن خــالل خشــبة مســرح الرعي الن
األصدقاء يل كـي أرتـل دون خـوف يف الكنيسـة أو يف املخـيم أو يف املكتبـة تلـك        

  .رأنا ودرسنا و بكينا وضحكنا وتدربنا وعزفنا فيهااملكتبة اليت لطاملا ق
حــد املخيمــات كنــت جالســة أغــين فســمعين أبونــا اليــاس        أأذكــر مــرة يف  

فمن خالل باب ) ؟شو بعدك ناطرة ما تفوتي ع جوقة الفرح: (زحالوي وقال
الرعية اجلامعية انفتح يل بـاب آخـر وهـو بـاب جوقـة الفـرح الدمشـقية وكـم         

  .كنت سعيدة بذلك
بحت الرعية من أهم حمطات حياتي اليت شكلت عنـدي خمـزون مـن    وأص

األفكار والطاقات االجيابية اليت ظهرت يف مسرية حياتي وال تزال حتى اآلن 
الرعيــة . ســواء علــى الصــعيد االجتمــاعي أو الرتفيهــي أو الثقــايف أو الروحــي  

ــا نعــيش مفهــوم احلــب        ــة جتعلن ــة عالي ــة، عميقــة، فيهــا روحاني ــة، دافئ مجيل
لن أنسى كلمـات  . لتسامح من القلب وكل شخص فيها هو شعلة نور لآلخروا

خلــوا  -ال تنصــابوا بالشــيخوخة املبكــرة  -أبونــا اليــاس لنــا اقبضــوا حــالكون 
  )…اذكروا اهلل بكل شي -االجنيل مرايتكون 
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وبالفعــل تقربــت مــن اهلل أكــرت وأحــاول اإلصــغاء لــه بكــل آيــة مــن آياتــه       
ف يومــاً عــن احلــديث لزوجــي عــن أســرة الرعيــة    تزوجــت و مل أكــ. االجنيليــة

اجلامعيــة ومــا قدمتــه يل مــن جتــارب وخــربات وســأعمل جاهــدة علــى ضــوء  
  .الرب أن أنقل تلك الروح، روح الرعية اجلامعية ملنزيل و أوالدي

  أطال اهلل بعمرك …وشكراً أبونا الياس زحالوي …شكراً رعية

  جنى كويرت) 20
، الرعيـة ختتصـر مخسـة    )جنـى (كلمة الرعية هي كلمـة املفتـاح لشخصـييت    

مل أكـن أعلـم أن اختـاذ قـرار     . عشر عاماً من حياتي إىل تاريخ سفري إىل كنـدا 
دخويل إىل نشاط يف كنيسة سيدة دمشق هو قـرار مصـريي يل، فقـد انتسـبت     

وم للعديد من النشاطات ومل أشـعر بشـعور الراحـة وأنـين وجـدت نفسـي إىل يـ       
رؤية أشخاصاً يبادرون بالتحدث إيل والدخول بنقاشات كنـت أشـعر حينئـذ أن    
عقلي ال حيتمل األفكار، و فجأة أبدأ بتحضري موضوع يف خميم خريبات عـام  

على ما أذكر وإىل اآلن أذكر شـعوري ويـدي ترجتـف وأنـا ألقـي معلومـات        2001
م أشـخاص  عن نفسـية الطفـل وعـن عقـدة أوديـب، جتربـة إعطـاء موضـوع أمـا         

  .يكربونين سنني ولقد كنت أصغرهم وقتها، جتربة جتسد الثقة بالنفس

وأيضــاً جتربــة املســرح فلقــد شــاركت بالعديــد مــن األعمــال املســرحية ومل  
يف مسرحية رحلة شـيطانية وصـوت احلضـور    ) شخصية زلفة(ولن أنسى دور 

يف ) شخصـية مـرح  (وقهقهتهم عندما أركـض هاربـة مـن الكـاهن، وأيضـاً دور      
مسرحية انتظار والتدريبات اليت دامت مخسة أشهر متواصلة يوم بيـوم لقـد   

  . ت بي بشكلٍ غريب حيث اكتشفت أشياء بذاتي مل أكن أعرفهاأثر
لقد قـررت أن أسـدي   . لقد منحتين الرعية إخوة كثريين من شبان وشابات

أسرتي الرعية اجلامعية بعضاً مـن فضـلها علـي عنـدما عـرض املسـؤولني أن       
أكون مسؤولة، ولكن رغم الست سـنني مـن دوري كمحاولـة اكتشـفت يف هنايـة      

  . اكتسبت الكثري والكثري من جتربيت يف هذا اجملالاملطاف أنين

إن أسرة الرعية اجلامعية بالنسبة يل كالينبوع الذي ال ينضـب إن الرعيـة   
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أسرتي بكل معنى الكلمة بكيت عندما ودعت إخوتي وأخواتي يف الرعيـة كمـا   
ــيالً وخاصــة مبجــال       ــو قل إخــوتي يف بــييت أمتنــى أن أســتطيع رد اجلميــل ول

أصبحت جزء أساسي يف حيـاتي وأكثـر شـيء سأشـتاق إليـه هـو       الصالة حيث 
الصــالة والشــموع والرتانــيم وأصــوات أصــدقائي وهــم يشــكرون ويتضــرعون        

ــة    ــائبون يف الرعي ــذكرون أصــدقائهم املســافرون أو الغ ــثري مــن   . وي ــك الك هنال
الذكريات والوجوه والضحكات والـدموع ال تسـتطيع أي كلمـة أي صـفحة أي     

نـى ألوالدي أن يشـعروا ويعيشـوا هـذه التجربـة وأمتنـى       كتاب أن يصـفها وأمت 
  .لوطين سوريا أن يقوم من آالمه

أب ، وبالنهايــة أريــد أن أشــكر وأصــلي لــألب اليــاس زحــالوي مــن كــل قلــيب 
  جنى كويرت: الرعوية     2/7/2015    .أسرة الرعية اجلامعية -أسرتي 

  سنا قصقص) 21
األســرة يل  2008ليهــا عــام مل تكــن أســرة الرعيــة اجلامعيــة الــيت انتســبت إ

  ..إال أنين بني أفراد أسرتي وإخوتي ،اهب بكل معنى الكلمة ومل أشعر

ــام      ــد دمشــق ع ــة   1990امســي ســنا قصــقص تول ، وشــكلت يل أســرة الرعي
اجلامعية وسطاً حاضناً كما لكل أصدقائي وهذا الوسط هو الذي شجع كال 

ــاالت اج    ــها مبجـ ــها وتنميتـ ــيته وتقويتـ ــار شخصـ ــا إلظهـ ــة  منـ ــة ثقافيـ تماعيـ
 من خالل اجتماعاتنا األسبوعية اليت جعلت مين ومن اجلمعة يوماً …روحية

  !للرعية خمصصاً

وأستطيع القول أن من أهم األهداف اليت تسعى الرعيـة لتحقيقهـا والـيت    
شــهدهتا بنفســي هــي تطــوير القــدرة علــى التواصــل مــع اآلخــر، القــدرة علــى 

إلصغاء واستيعاب اآلخر على اختالفـه  النقاش املنطقي واالهم القدرة على ا
ولقد عمل هـذا علـى توسـيع مـداركنا وتعميـق رؤيتنـا حمليطنـا وتشـجيع روح         

  .البحث وفضول املعرفة

مل أتعــرف علــى الرعيــة بشــكل فعلــي إال بعــد ذهــابي إىل املخــيم الصــيفي  
  )فعاالً حيث قبل ذلك احلني مل أكن عضواً(
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ى الرعيـة كاسـرة يل وشـعرت    يف منطقة عزير تعرفت عل 2009ففي صيف 
بالنســبة يل كانــت ! مبعنــى هــذه الكلمــة، شــعرت باالنتمــاء باحملبــة واإلميــان  

عصب الرعية األساسي فهي توطد العالقة بيننـا كـأفراد   ) ومل تزل(املخيمات 
رعية واحدة وتعمق معرفتنا ببعض من خـالل تفاصـيل احليـاة اليوميـة الـيت      

فكـل منطقـة    …تواصل اإلنساني والروحينتشاركها ملدة رغم قصرها غنية بال
زرناها تركت أثرها فينا وندين للرعية بفضل التعرف على هذه املناطق اليت 

  .رمبا مل نكن لنتعرف عليها لوال املخيمات

أما ما هو األهم يف شهادتي هذه والذي تقصدت احلديث عنه يف ختامها 
وحـي لنـا مجيعـا،    هـو األب الر : فهو األب الياس زحالوي مؤسس هذه الرعيـة 

هــو الــذي أســبغ علــى الرعيــة روحهــا الطيبــة املنفتحــة املنطلقــة إىل عــوامل     
واسعة واالهم روحها الوطنيـة الـيت كانـت هـي الطاغيـة دائمـاً والـيت جتـاوزت         

ــة هــي االنتمــاء    …الــدين والطائفــة إىل الــوطن بكــل مكوناتــه   هــي روح الرعي
  .احملبة الصداقة األمان اإلميان هي العائلة

12-7-2015  

  فادي سروجي) 22
  . وأعمل يف منظمة إنسانية 1985امسي فادي سروجي مواليد دمشق 

   …أسرة الرعية اجلامعية حمطة مهمة حبياتي

ــه بعــض الوقــت        ــان دخــويل للمجموعــة جمــرد نشــاط أقضــي في ــةً ك بداي
وتلبيةً لرغبة والدتي بالدخول إىل نشاط كنسي، ولكن املوضوع كـان بالنسـبة   
يل صعب ألنـين شـخص خجـول وال يوجـد يل أصـدقاء خـارج املدرسـة فكـان         

فكــان . لــدي ختــوف مــن االنضــمام إىل جمموعــة جديــدة ال أعــرف أحــد فيهــا
وكانت حديثة العهد،  2001رة الرعية الثانوية يف بداية خريف دخويل إىل أس

وكان االجتماع األسبوعي يوم الثالثاء، فواظبت على حضور االجتمـاع دائمـاً   
كنـت أشـارك باملخيمـات والنشـاطات، ولكـن      . من ناحية متضـية الوقـت ال غـري   

  .بالرغم من ذلك مل أكن أستطيع اخلروج من خجلي
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بدأت التحضريات للمسرحية السنوية اليت تقوم  فبعد عام ونصف تقريباً
كـان يوجـد فقـرة     …"يءمسرحية ال أحد بر"األسرة هبا، ومن ضمن املسرحية 

دبكة وكان املسؤولني حباجة إىل أشخاص تشارك بالدبكة، فتجرأت واشرتكت 
  . معهم وكانت جتربة رائعة وهي خطوة يف مشوار كسر اخلجل لدي

ولكـنين مل أكـن ألتـزم     2003انتقلت إىل أسرة الرعية اجلامعية حبدود عام 
  .كثرياً باالجتماعات لعدم قدرتي على التواصل مع الرعويني

هـو االجتمـاع مـع مرينـا األخـرس، الـيت        يّـومن االجتماعات اليت أثـرت فـ  
وتـأثرت كـثرياً حبـديثها، أثـرت بـداخلي       ،حتدثت فيه عـن ظـاهرة الصـوفانية   

أن هنالك أشخاص من مجيع أحناء العامل تـأتي لزيـارة   "قالتها مرينا مجلة 
ــك   ــذين يســـ ــوفانية واألشـــــخاص الـــ ــت  نالصـــ ــون بيـــ ــق ال يعرفـــ ون يف دمشـــ

فبــدأت زيــارتي إىل . فأصــبح لــدي الفضــول لزيــارة هــذا البيــت   …"الصــوفانية
. الصوفانية حلضور قـداس يـوم السـبت ثـم يـوم الثالثـاء حيـث صـالة التأمـل         

ئاً جديـداً يف إميـاني وصـلواتي مـع العلـم أنـين كنـت مواظـب         وبدأت أجـد شـي  
علــى الصــلوات وحضــور القــداديس بشــكل عــام ولكــن ببيــت الصــوفانية ملســت 
شيئاً روحياً جديداً حيمل البساطة واإلميان الصادق وبـدأت معرفـة حقيقيـة    
بالعــذراء والســيد املســيح وخاصــة بعــد رؤيــة الزيــت ينســكب مــن يــدي مرينــا  

  .السيد املسيح األخرية اليت حتدث فيها عن الشرق ومساع رسالة
ومنذ تلك الفرتة بدأت بااللتزام باجتماعات أسـرة الرعيـة اجلامعيـة، إىل    
أن كان اجتماع مع املخرج مجال سلوم الذي حتدث فيه عـن املسـرح وأمهيتـه    
هبدف عرض مسرحية جديدة لألسـرة، ولكـن موضـوع التمثيـل مل يكـن يعـين       

أســبوع طلــب املســؤولون عــن الرعيــة يف ذلــك احلــني شــباب   يل الكــثري، وبعــد
للمشــاركة وذلــك بســبب نقــص املمــثلني، رغبــت باملشــاركة ألهنــم حباجــة إىل   
شباب وذلك هبدف إنقاذ املوقف، اشرتطت بدايةً أن خيتربني املخرج إن كنـت  
أصلح ألمثل فأنـا أبعـد مـا ميكـن بنظـري عـن التمثيـل وخاصـة مـع مشـكلة           

ووافق األستاذ مجـال سـلوم علـيّ وبـدأت     . أختلص منها كفايةاخلجل اليت مل 
بـدأت أختلـص   . رحلة جديدة وجدية حبياتي ضمن التـدريبات الـيت قمنـا هبـا    
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بشــكل جــدي مــن اخلجــل وبــدأت أســتطيع التواصــل مــع اآلخــرين بطريقــة     
أفضــل بــالرغم أن املخــرج تــركين ملــدة تزيــد عــن شــهر أتواجــد بشــكل يــومي     

إعطـائي أي دور أو تـدريب يُـذكر، وعلمـت بالنهايـة أن       ملتزم بالتدريبات دون
أشــهر، ومــن  6جلوســي كــان تــدريب حبــد ذاتــه يل، واســتمر التــدريب حــوايل  

والقــت إعجــاب كــبري    "انتظــار"أمجــل اللحظــات عنــدما عُرضــت مســرحية     
وخاصة من األشخاص املقربة مين واليت تفاجأت مبا حصل يل مـن تغـريات   

وكانت جتربة عرض مسرحية انتظـار يف  . جلعلى صعيد التواصل وكسر اخل
  . األردن من اللحظات اليت لن أنساها حبياتي

فــادي "ببســاطة مســرحية انتظــار مفصــل هــام يف حيــاتي فــاجلميع يقــول 
  ."قبل انتظار وفادي بعد انتظار

أحـــد "ومـــن اللحظـــات املفاجئـــة يل كانـــت عنـــدما دعـــاني فـــادي اســـكاف 
الجتماع يف الكنيسة وحتديداً يف مكتبـة   "املسؤولني يف األسرة يف ذلك احلني

األسرة مع املسؤولني اآلخرين، وهنا كانت املفاجأة أهنم يريدون مين أن أكـون  
لألســرة فتفاجــأت كــثرياً، وشــعرت بــاخلوف، فأنــا أصــغر        "مســؤولك"معهــم 

ــادة      ســنّاملســؤولني  ــة بقي ــدي جترب ــة الرعــويني أكــرب مــين ومل يكــن ل اً وغالبي
جديد لألسـرة ومـن    شيءكنين وافقت رغبةً مين بتقديم جمموعة من قبل، ل

جهة أخرى لرد اجلميل لألسرة، لفضـلها علـي الـذي لـن أنسـاه حبيـاتي مـن        
  .خالل ما قدمته يل

جتربة إدارة األسرة مل تكن جتربة عادية ورد مجيل فقـط، بـل كانـت مشـوار     
مليء بالتجارب اجلميلة والصعبة، ومحلت الكـثري مـن املواقـف والتجـارب الـيت      
لن أنساها وكثري من الذكريات اليت جعلت من األسرة بييت الثاني، ومن األفراد 

ــة  ــائليت الثانيـ ــة  . عـ ــذه التجربـ ــتمرت هـ ــن حت  9واسـ ــنوات مـ ــات  سـ ــري خميمـ ضـ
  .واجتماعات ومواضيع ومسرحيات وتأمالت وصلوات والكثري الكثري

سنة بدأت جتربيت بأسـرة الرعيـة، ال أسـتطيع اختصـارها بكلمـات       15من 
قليلــة، بــل هــي أكثــر بكــثري مــن جمــرد كلمــات، فببســاطة أنــا ال أســتطيع أن   

  :فالرعية أعطتين… أختيل مشوار حياتي بدون جتربة الرعية
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  األب الياس زحالوي …وحنونأب طيب 
  من خالل صلوات وتأمالت الرعية …اإلميان الصادق والصالة البسيطة

  …احملبة واألصدقاء ورفاق الدرب
  جرأة الشخصية والقوة من خالل خميمات ومبيتات ومسرحيات األسرة

  التعرف على أشخاص من بلدي ذو فكر وثقافة عالية
  رؤية مناطق بلدي الرائعة

  .ر اهلل على وجود الرعية حبياتيبالنهاية أشك

  سناء املهنا) 23
  18/05/1979امسي سناء املهنا مواليد دمشق 

  .جامعة دمشق -أدب فرنسي : الدراسة
أســرة الرعيــة اجلامعيــة  . 2000-1999دخلــت أســرة الرعيــة اجلامعيــة ســنة   

نقطة حتول حبياتي واحلمد اهلل حتـول إجيـابي سـأذكر بعـض النقـاط فمـن       
  .شيء الصعب ذكر كل

أول اجتماع يل بأسرة الرعيـة اجلامعيـة كـان حـوار جمموعـات وألول مـرة       
الـة جعـل   ضـمن احلـوار كـان يل مشـاركة فعّ     …كتشف أنـي أملـك صـوت ورأي   ا

  …الغالبية ضمن جمموعيت حتب التعرّف عليّ
وكـان   يكنت أشـعر بالراحـة يف االجتمـاع لدرجـة أنـي تكلمـت وأبـديت رأيـ        

ك اللحظــة بــدأت أتعــرف علــى ســناء وأفكارهــا هــذا نــادراً ليحصــل، ومنــذ تلــ
كنـت   …ومبادئها اليت مل تكن يل فكرة مسبقة عنها وبـدأت ثقـيت بـذاتي تكـرب    

  .وال أزال أقول أن الرعية عرفتين على صوتي
أول موضوع شـاركت بتحضـريه بأسـرة الرعيـة كـان عـن القناعـة والطمـوح         

بتحضريها مع أنـه   مبخيم بعيت وأنا أعتربه من أجنح املواضيع اليت شاركت
األول مع مالحظة أني منذ الصغر كنت إحدى أفراد جمموعة بكنيسة سيدة 
دمشق وكربت بتلك اجملموعة وكنت مسؤولة عن أحد فرقها لكـن لألسـف مل   

وتعلمـت أنـي الزم أقـرا وأقـرا ألن الزم     … أتعرف على نفسي إال بأسرة الرعيـة 
ين كـون األخـرية هباجملموعـة    أعرف أكـرت وأكـرت ألن عـدم القـراءة واملعرفـة يعـ      
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تعلمت أن أحب نفسي أقبل كل ما هو موجـود لـديّ بفـرح     …الكبرية بأفرادها
وهنا كربت األفكار وبدأت رحلة اكتشاف الذات بكـل   …ألستطيع تقبّل التغيري

بدأت أتعرف علـى ذاتـي ألسـتطيع أن أغيّـر      …تناقضاهتا بإجيابياهتا وسلبياهتا
  .من طباعي السيئة

ر وإمياني بيسوع كبري وخمتلف عن اآلخرين فأنا ال أحب الصالة منذ الصغ
املنظمة ذات الكلمات املكررة وكانت أسـرة الرعيـة بصـلوات ومشـاركات الرعـويني      
العفوية الصادرة من القلب باب ألتعمق مبعرفيت بيسوع من يكون يل وما أكون 

ت عبـدة واجـب   تأكدت أني ابنة حمبوبة عند اهلل رغم كل أخطائها فأنا لس …له
 …مل تعــد صــالتي واجــب وفــرض وإمنــا حمبــة وضــرورة حياتيــة    …عقاهبــا دومــاً

  …تعلمت مع يسوع أن أعيش بفرح دائم رغم كل الصعاب واملشاكل
ألسرة الرعية الفضل األكرب بالفرح املوجـود بقلـيب، للمحبـة الكـبرية لكـل      

  .لفرحتعلمت أن املساحمة أساس احملبة وا …األشخاص حتى املستفزين يل
 -جنــى كــويرت  -فــادي خبصــار  -وردة ســرور  -فــادي ســروجي (وكــان لنــا 

مشــاركة صــغرية بكتابــة صــالة مشــاركة نبتــدئ هبــا اجتماعاتنــا الدوريــة  ) أنــا
  :نعرب هبا عن شكرنا هلل ومدى حاجتنا لبقائه جبانبنا

  .نشكرك على كل ماوهبتنا وهتبنا من نعم/ ربنا وإهلنا يسوع املسيح« 
  .د يف داخلناوروحاً مستقيماً جّد/ نقياً اخلق فينا يا اهللاقلباً 
لنكون أرضاً خصـبة  / نورك يف طريقنا فليشّع/ أنت الطريق وأنت النور/ يارب
  .لكلمتك

امنحنا يارب بعـض الوقـت لنفكـر    / أعطنا اإلميان لنفهم حضورك ونؤمن به
/ مة على االنفتاحوامنحنا يارب القدرة الدائ./ ولنعرف فرحة املساعدة/ باآلخرين

/ واجعل منا أبنـاء صـاحلني  / لنكون رسل حمبة حقيقية/ بكل ما أعطيتنا من نعم
  .متمسكني بتراب أرضنا نعمل ملا فيه خريها وتطورها

/ الروحيني آباءناأهلم / والروح القدس واالبنكما أنت واحد يف اآلب / ربنا وإهلنا
  .سيحية واحدة جامعةلتكون كنيسة م/ احلكمة القادرة على مجع كنيستك

  ». آمني  …رب فيه خرينا يا استجب مبا
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فتين معنــى الوقــوف علــى عــرّ …كــان يل مشــاركات صــغرية مبســرح الرعيــة 
فكانــت املســؤولية الكــبرية   .اخلشــبة أمــام أنــاس سيحاســبونين علــى أي خطــأ  

 …وهـي مـن أهـم جتـاربي     2006واليت كربت مبشـاركيت مبسـرحية انتظـار عـام     
ــبري عــن الفــرح والغضــب واحلــزن       ــا تعلمــت ضــرورة التع تعلمــت ضــبط   .هن

 أمجل وأصدق أخوة وما لىتعرفت ع .املشاعر وإخراجها بالطريقة الصحيحة
والبنـت  "وانطلقت ألكون إنسـانة اجتماعيـة    …زالوا جبانيب برغم كل الظروف

  ".يلي ما بتعرف تضحك صارت الضحكة مرسومة ع وجا وطالعة من قلبا
أســرة الرعيــة  -انطلقنــا لنمثــل جامعــة دمشــق   "انتظــار"ســرحية ومــن م

الــة واســتطعنا وكــان لنــا مشــاركة فعّ  .اجلامعيــة مبهرجــان فيالدلفيــا بــاألردن 
مـا بنسـى الفـرح     …وكان من أمجل حلظـات حيـاتي   …حنصل على عدة جوائز

  .واإلحساس باملغامرة واملسؤولية مع أخواتي بالرعية وحنن باألردن
أول خمــيم يل  يف الكفــرون، خمــيم القلــبني األقدســني   كــان 2006صــيف 

طريقـة تعـاملي مـع     …كأحد املسـؤولني عـن اجملموعـة ومـن أصـعب املخيمـات      
أصــدقائي جيــب أن تــتغري وبالوقــت ذاتــه جيــب أن أحــافظ علــى روح احملبــة     

وبــدأت رحلــة الــتعلم كيــف أكــون قائــد مســؤول وصــديق وأخ    …واألخــوة بيننــا
رب سناً واألصـغر بكـثري وأمتنـى أن أكـون قـد حققـت       حمبوب لكل األفراد األك

  .باحلقيقة لقد كان هلذا األثر األكرب يف حياتي املهنية …التوازن املطلوب
أعلـم علـم    …لـوالهم ملـا أنـا مـا عليـه اآلن      …أمجل هدايا الرعية أصـدقائي 

 …اليقني إن كانوا سبباً يف بكائي فألهنم حيبـونين ويريـدون األفضـل يل دومـاً    
تطيع أن أويف أحداً من أصدقائي بأسرة الرعية حقه ولكنين أرغـب مـن   ال أس

هنا أن أشكر بعضاً منهم فأنا ال أستطيع ذكر اجلميع، وأخـص بالـذكر أخـي    
وصــديقي فــادي ســروجي ورميــا فــريح وفــادي اســكاف ووردة ســرور وفــادي         

  .خبصار وجنى كويرت

ة هـــي أهـــم الشخصـــيات الـــيت تعرفـــت عليهـــا يف أســـرة الرعيـــة اجلامعيـــ  
  …يّ واجتماعيّـبفضله زدت غنى روحيّ وثقاف. شخصية األب الياس زحالوي

عنــدما أردت أن  2001أبونــا ال أنســى أول لقــاء يل معــك يف خمــيم بعيــت  
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ـــزرعــت فــ  …ترانــي بعــد أحــد املواضــيع وكــان حــديث ال أنســاه    ور األمــل ذيَّ ب
معـــك تعلمــت أن لـــيس كــل الكهنــة ســـيئني هنــاك كهنـــة      …والثقــة بــالنفس  

احملبــــة املســــيحية مزروعــــة بقلــــوهبم ولــــديهم القــــدرة لنقلــــها  …قيقيــــونح
ــرح         …لآلخــرين ــل ف ــت هلــذه اللحظــة تتحمــل بك ــل قلــيب فأن أشــكرك مــن ك

  .تساؤالتي الكثرية عندما أكون متعبة أو لديّ عتب على يسوع
  :احلديث يطول ويطول وباجململ فإن الرعية

 االجتمــاعتــي منــذ علمــتين أن يل صــوت ورأي أســتطيع أن أعــرب عــن ذا  -
  .األول يل باألسرة

  .علمتين أن أحب ذاتي ألستطيع أن أحب اآلخرين زرعت بي حمبة كبرية - 
علمــــتين أن اإلميــــان املســــيحي لــــيس بعــــدد الصــــلوات وتكرارهــــا دون    -

ــرح وثقــة مــع يســوع       ــة وف ــة حمب شــكراً لصــلوات  . اإلحســاس هبــا وإمنــا عالق
  .ومشاركات األسرة

  .على التغيري إن أرادعلمتين أني شخص قادر  -
  .علمتين الثقة بالنفس وباآلخرين -
علمتين التفاؤل واألمـل وأن الضـحكة النابعـة مـن القلـب أسـهل وأسـرع         -

  .طرق التواصل
  .علمتين اجلدية واملسؤولية وااللتزام -
ــادة     - شــكراً للمســؤولية  . علمــتين أن أكــون قائــد وبــذات الوقــت حتــت القي

  .املسؤولني عن األسرةوالثقة اليت منحت يل كأحد 
  .علمتين معنى التمتع باللحظة الراهنة مهما كانت -
  .ما أملك أعلمتين كيف أضبط مشاعر الغضب أسو -
علمــتين كيفيــة التعامــل مــع اآلخــرين حتــى املخــتلفني عــين بــآرائهم          -

  .وأفكارهم أو األصغر مين سناً بكثري
  .ذاتي وأصدقائي …أهدتين أمجل وأصدق اهلدايا -
  "؟بتفوتي عالرعية"لنهاية إن عادوا بالزمن للوراء وقالوا يل با -

  ".أي"بكل ثقة وبدون تردد وال للحظة أقول 
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  وردة سرور) 24
عنـــدما أخـــربتين صـــديقيت يف املدرســـة  2000إنـــه زمـــن الصـــوم مـــن عـــام 

بتأســيس فرقــة شــبان جديــدة يف كنيســة ســيدة دمشــق رديفــة ألســرة الرعيــة   
  . ة الثانويةاجلامعية تضم أعمار املرحل

ثقافـة دينيـة بالدرجـة األوىل    : "وكأي فتاة يف أول الشباب أعجبتين الفكرة
كل هذا ضمن كنف الكنيسـة  " تعرف على أشخاص جدد -معرفة  -تسلية  -

  .وهذا األمر حمبب يل وألهلي
صــورة جملتمــع مصــغر  كانــت الرعيــة الثانويــة بالنســبة يل أصــدقاء جــدد،

التعاطي مع اآلخرين كنـا نسـتفيد مـن جتـارب     علّمنا منهج جديد للتفكري و
  .املسؤولني ومن خرباهتم

وعنــد انتقالنــا إىل املرحلــة اجلامعيــة ومــع مــرور الوقــت أصــبح خمتلــف    
االلتــزام واالهتمــام بشــؤون اآلخــرين وحــب املعرفــة الطــابع     جمــاالت احليــاة

  .شغف بالرعية …الغالب و حتول كل هذا إىل
ىل أصدقاء مقـربني، نلتقـي نتحـاور وننـاقش     إهؤالء الناس الغرباء حتولوا 

   .شتى تعلمنا كيف ميكن االجتماع و التالقي مع االختالف مواضيع
نعم إهنا تستحق هذا االسم إهنا أسرة كبرية لكل فـرد مـن أفرادهـا، عشـنا     

جتـــارب مل نكـــن لنعيشـــها بـــدون وجـــود أســـرتنا الثانيـــة مـــن خميمـــات   معـــاً
كـن لكلمـة طائفـة أي وجـود كنـا نسـري       مل ي. ومسرحيات ومواضيع ومناقشـات 

مجعنـا روح   .معاً ودوماً على درب اإلميان باملسـيح الواحـد والكنيسـة الواحـدة    
نعــم إنــه بالنســبة إيلّ قــديس مرشــدنا    …القــديسالرعيــة برعايــة ذاك األب  

ــة      ــة واملعنوي ــه القــوة الروحي ــا اســتمديت من  .األب اليــاس زحــالوي الــذي طامل
أرض الوطن تعلمـت منـه كيـف جتتمـع القداسـة      تعلمت منه معنى التشبث ب

  .كيف تتالقى األضداد وتتعايش األديان بسالم… مع االنفتاح

أثــرت علــى شخصــييت وطريقــة  . عــدة وخصــاالً اًتعلمــت مــن الرعيــة قيمــ 
بعد أن أصبحت عضو مسؤول يف إدارة الرعيـة اجلامعيـة،    تفكريي وخصوصاً

  .مل أتوقع حدوثه يوماً هذا األمر الذي
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لك املرحلـة كثـرت لقاءاتنـا مـع األب اليـاس ملتابعـة أمـور الرعيـة، كـم          يف ت
أمضــينا مــن األوقــات يف مكتبــه املتواضــع ذلــك املكــان القــيم الــثمني امللــيء      
. باملعــاني كنــت اشــعر بالســالم واألمــان والطمأنينــة عنــدما نــدخل إىل الغرفــة

جـزء ال  نعم انه مكان خمتلف متاماً عن هـذه األرض لكنـه يف الوقـت نفسـه     
  .منها يتجزأ

مرت السنوات وانقلب الزمان وفجعـت بـأخي بسـبب احلـرب البشـعة علـى       
كم كانت فاجعيت كـبرية استسـلمت بعـدها لليـأس فلـم يعـد ألي شـيء         .بلدي

وقفـوا معـي يعـزونين     .معنى، فوجدت أسرتي الكبرية جبـانيب جبميـع أفرادهـا   
بعــد مضــي ثالثــة  " حتــى اآلن .كــأخوة مل يرتكــوني مبأســاتي  ني فعــالًوويقــوّ
وبــالرغم مــن عــدم قــدرتي علــى متابعــة مســؤولياتي كــانوا يشــاركونين . "أعــوام

عـودتي للرعيـة    …لن أنسـى وقـوفهم جبـانيب ومـؤازرهتم يل بشـدتي      .بكل شيء
عــدت علــى  .وللحيــاة كانــت بفضــلهم ومتــابعيت ملســؤولياتي كانــت مبســاعدهتم

ــات ا    ــور اجتماعـ ــدت حلضـ ــاع، عـ ــن اآلالم واألوجـ ــرغم مـ ــور  الـ ــة وحلضـ لرعيـ
اجتماعات مسؤويل الرعيـة مـع األب اليـاس زحـالوي، إىل االجتمـاع يف ذلـك       

عجـز  أقـد  . املكان الذي مل يعد كالسابق، فقد امتأل بصور األبطـال والشـهداء  
عن التعبري عن مشاعري يف هذا املكتب وأنا جالسة وصورة أخي جبـانيب قـد   

لـه ذلـك الشـعور الغريـب      اًيكون إحساسي القديم هبذا املكان قد وجد تفسري
علـى يقـني   . نه ملنبع القداسة فقـد أصـبحت اليـوم   إ ،بوجودية هذا املكان فعالً

  .وقديسيها األرضمنبعها  ،نه قطعة من السماأ

قد يأتي اليوم الذي سأكون فيه خـارج الرعيـة لكـنين سـأمحل روح الرعيـة      
فــراد معــي أينمــا كنــت، وســأنقل مــا تعلمتــه للنــاس مــن حــويل، و ســيبقى أ     

وســتبقى كـل كلمــة مــن  … الرعيـة أخــوة يل مهمـا كانــت املسـافات بعيــدة بيننـا    
  كلمات أبونا الياس حمفورة يف عقلي وقليب ما حييت 

  !…على كل شيء ألسرتي أسرة الرعية اجلامعية شكراً
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  جيورجيو حداد) 25
ــالرب يســوع   ــة ب ــى االتصــال ، أعــدك ان أفكــر    . ســالمات وحمب أشــكرك عل

ــذا األســبوع باملوضــوع خــالل   ــة     . ه ــات مجيلــة مــع أســرة الرعي فعــال يل ذكري
  متحدين بالصالة. بارك الرب ايامك وأعمالك الرعوية. اجلامعية، ال تنسى

الرعيــة اجلامعيــة يف دمشــق لقــد مضــى عليهــا عــدة    عائلــةذكريــاتي مــع 
كانت بالنسبة . سنني، ومع كل ذالك مل ولن تنمحي من ذاكرتي على اإلطالق

قلــب واحــد . الـرب يســوع مــع تالميــذه  عائلــةكانــت  اوحيــة كمــالر عـائالتي يل 
دف واحــد، بنــاء عالقــات روحيــة مســيحية، قــوال وعمــال؛ كــل عضــو ينمــي  هــو

املعلــم  ةبانفتاحــه علــى اخوتــه لكــي يســاعدوه علــى التعمــق مبعرفــ       هنفســ
جســد واحــد مــع تنــوع   أننــا، وحتــى ننمــو معــا لكــي نشــعر  واألوحــدالوحيــد 

الـيت ترعـرع هبـا،     عائلتهته الشخصية، كانت يف كل عضو حسب خرب. هئأعضا
كباقـة ورود  . ةوالدينيـ  ةاليت تتطبع بتعاليمها الثقافيـ  والبيئةحسب جمتمعه 

األنواع ولكنها تربز مجال املكون ومجال التضامن يف خدمة الواحـد   ةخمتلف
هكذا . لالخر باخوه وتواضع، حتى يصبح كل واحد مبشر يف بيته وجمتمعه 

ــذ  ــل تالميـ ــوهتم       عمـ ــوا اخـ ــوا ليعلمـ ــدورهم انطلقـ ــوا وبـ ــوع، تعلمـ ــرب يسـ الـ
هنـــا يف . والربهـــان علـــى كـــل ذاك األفعـــال واألقـــوال الشخصـــية . باالنســـانية

سويســرا، ومبدينــة لــوزان، لقــد حاولــت ان ازرع مــا تعلمــت مــن أســرة الرعيــة  
 نفــلانت، ان تباالشــرتاك مــع احــد القساوســة الربوتســ  . اجلامعيــة يف دمشــق

رحـــاب جامعـــة مدينـــة لـــوزان الـــيت كنـــت ادرس فيهـــا علـــوم    أســـرة رعيـــة يف
منذ عشـر سـنوات تقريبـا ، انـا     . بنعمة الرب لقد حتقق مشروعنا . اجتماعية

احلمـد  . ، كـاهن وقسـيس شـابان   آخـرين ولني ؤوالقسيس انسحبنا تاريكني مسـ 
انـا اذكـر بصـلواتي املتواضـعة كـل      . للرب على كل نعمه، يف كل حني وكـل اوان 

ين صـادفتهم خــالل أسـرة الرعيــة اجلامعيـة، وبشــكل خــاص األب    األخـوة الــذ 
تصفح  أنأرجوك يا ابونا احملرتم . بارك الرب اجلميع. العزيز الياس زحالوي

  باللغة العربية أخطائيعن 
  … الفيسبوكبشهادة ثانية 
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. على رسالتك األخـرية أشكرك بأخوية صادقة . سالمات وحمبة بالرب يسوع
بالنسبة لذكرياتي مع أسرة الرعية اجلامعيـة، أحـتفظ بـذاكرتي وقلـيب حلظـة      

يف هذه املناسبة املاضي يصبح حاضـر، أي  . إقامة اإلفخارستيا يف اهلواء الطلق
الـرب يسـوع حيتفـل بالقـداس مـع تالميــذه، اجلميـع بقلـب واحـد بـالرغم مــن          

، التفــاوت )unité dans la diversité(اخــتالف اخلــربات الدينيــة لكــل شــخص، 
اهليكــل (وكــانوا يلتقــون يف اهليكــل . واالنــدماج يشــمل اجلميــع حبــرارة اإلميــان 

بقلـب واحـد وروح واحـدة    ) كان يوم ذاك على سطح أحد البيوت أو يف الطبيعة
. صورة خاصة للكنيسة احليـة، البارحـة، اليـوم والغـد    . يكسرون اخلبز يف البيوت

كمـا وعـد الـرب يسـوع، أي اثنـان أو      . تلـك اللحظـات املقدسـة    أنا مل ولـن أنسـى  
أكثر جيتمعون بامسي، أنا سأكون معهم؛ آمل أن كل األخوة الذين عاشوا هـذه  

أنــا أذكــر اجلميــع يف  . املناســبات مــا زالــوا حمــافظني علــى روح تلــك اخلــربات   
  .أنعم الرب باحملبة اإلجنيلية على اجلميع. صلواتي

  مها فريد سابا) 26
  ".حياة إميان وعمل"لرعية اجلامعية ا

عرفتين على األب زحـالوي  " جارة الرضا"رانيا زحالوي صديقة طفوليت و
  .، إثر وفاة والدها ابن عم األب الياس1975عام 

أول ما تعرفت عليه جاء ليعزي العائلة وذهلت وأعجبـت بـاألب اليـاس ملـا     
  .حتمل شخصيته من كاريزما وعلم

هامــاً يف مســاعدة رانيــا علــى التغلــب علــى الوفــاة     لعــب األب اليــاس دوراً
عالقـيت بالكنيسـة عالقـة    . كنت يومهـا باخلامسـة عشـرة مـن عمـري     . الفاجعة

ــاد          ــاً باألعي ــوم أحــد إىل ســيدة دمشــق بالقصــور وطبع ــل ي ــة أذهــب ك تقليدي
  .واألفراح واألتراح

بدأت رانيا بالذهاب إىل الرعية كنوع من التواصـل مـع أشـخاص مـن نـوع      
كانت تعود وتقص علي عن االجتماعات وكيف سـاعدهتا علـى توسـيع    ". زممي"

  .أفقها على عدة مستويات
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، دعــاني األب اليــاس إىل أحــد االجتماعــات وعــدت يومهــا إىل      1977عــام 
  ".ذهول"البيت حبالة 

ــدة     1978 ــدة بطريـــق جديـ ــوراً عديـ ــة وبـــدأت أفهـــم أمـ انتســـبت إىل الرعيـ
  .تمستويا 3على ) Avant-garde(طليعية 

ألول مــرة يف حيــاتي أصــلي مــع جمموعــة مــن الشــبان   : املســتوى الروحــي
ــاً مـــن اإلجنيـــل   -والشـــابات بطريقـــة غـــري تقليديـــة    -تـــأمالت  -نقـــرأ نصـ

  .مشاركات حياتية صادقة
وكنـــا نـــدعو كبـــار املفكـــرين والكتـــاب والفنـــانني وعلمـــاء الـــنفس إللقـــاء   

  .ورحماضرات، تليها نقاشات مفتوحة وأسئلة ذكية من احلض
وكان احملاضرون من اإلخـوة اإلسـالم، وكـانوا يلقـون أحلـى وأرفـع ترحيـب        

  .من قبل الرعية
أما على الصـعيد الشخصـي البحـت سـاعدتين الرعيـة علـى جتـاوز حمنـة         

  .1981أيار  13صعبة جداً حيث استشهدت صديقيت الغالية دوللي ديب يف 
قــاءات أحــاطوني مبحبــة ال توصــف، ودعمــوني عــن طريــق الصــلوات والل   

  .والرحالت
) احلمـد هلل (أحببت الرعية بكل جوارحي وحتى اآلن ما زلت علـى عالقـة   

  .صداقة وطيدة مع جمموعة منهم
  .وأطال عمره" الراعي الصاحل"بارك الرب األب زحالوي 

9/10/2015  
  إيلي غربينفسي الطبيب ال) 27

 الرعية اجلامعية

مشــاركيت وحضــوري يف ن اكتــب حــول أاقــرتح علــي االب اليــاس زحــالوي  
الرعية اجلامعية كشهادة عن احلضور املسيحي يف سورية يف فرتة يهدد فيهـا  

 .الوجود املسيحي والوجود احلضاري

مـــا كنـــت أود كتابتـــه ال عالقـــة مباشـــرة لـــه مـــع الرعيـــة اجلامعيـــة، امنـــا 
صـــداقيت لـــألب اليـــاس ومعروفـــه علـــي، جعلـــين أكتـــب مـــن مـــدخل الرعيـــة   
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إىل كتابــات اخــرى هلــا صــلة محيمــة مــع املســيحية    اجلامعيــة ألصــل بعــدها 
ويف الشـــرق  واإلســـالم واليهوديـــة وخصوصـــاً مبـــا حيصـــل يف ســـوريا خاصـــة 

 .األوسط عامة

أن ما أكتبه اليوم عما عشته قبل مخسني عاما تقريبـاً هـو ذكريـات، فيهـا     
املســافة الزمنيــة والبعــد احليــاتي أي التجربــة احلياتيــة الــيت تتضــمن نظــرة   

 .ملا حصل يف ذلك الوقت حتليلية

على كل حال، كتابة شهادة بعـد مخسـني عـام مـدموغ بالتجربـة احلياتيـة       
 .لكل هذه الفرتة

انــا طبيــب اختصاصــي الطــب النفســي للكهــول واالطفــال والرضــع، بــدأت 
وخترجـت يف حزيـران    1968دراسة الطب البشري يف جامعة دمشق يف ايلـول  

حيــث جئــت اىل فرنســا للتخصــص بطــب الــنفس ومازلــت اعــيش هنــا     1974
وامــارس عملــي وحبثــي الســريري يف جمــال التفاعــل العالئقــي بــني الطفــل    

إذن هـي التفـاعالت   . ووالديه مبا فيه من التطور النفسي احلركـي ثـم الـتكلم   
 .االنفعالية والتحسيسية والفكرية جمال دراسيت وعملي وثقافيت

هـو طاقـة ألنـه اجتـذاب حنـو اإللـه       : اإلميـان طاقـة وعالقـة   ف: أما عن اإلميان
 .كحقل طاقة مغنطيسية ترسم خطوط قوة حتدد وتشرِّط أفعال وأعمال املؤمن

القريـب  (وهو عالقة؛ طبعاً بني املؤمن وإهلـه، وكـذلك بـني املـؤمن وقريبـه      
مبعنــى كــل مــن حولــه لــه صــلة بــه ان كانــت عائليــة، مهنيــة صــلة صــداقة أو  

 .أساساً نوعية عالقة انسانية فهو) جوار

ان كان جمال الطب النفسي او جمال اإلميان، ففي اجملالني جند العالقة 
 .مع اآلخر كصلب الدراسة والعالج واملمارسة

كمــا هــو معــروف، فالشــاب أو الشــابة يبــدآن ببنــاء عالقــاهتم االجتماعيــة    
وهــذا مــا  .ببــدء املراهقــة، وخصوصــاً عنــدما تبــدأ اســتقالليتهم عــن والــديهم 

حيصــل للكــثري مــن الشــبان والشــابات بعــد الشــهادة الثانويــة حيــث يغــادرون   
فهــاهم مســؤولون . للمــرة األوىل البيــت العــائلي ليلتحقــوا باملدينــة اجلامعيــة 

خيرجـون متـى شـاؤوا يرجعـون متـى      . عن أنفسهم أحرار مـن رقابـة الوالـدين   
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نـهم مـن يضـيع    فم. ال ضابط هلم سوى الضوابط الداخليـة لنفوسـهم  . شاؤوا
ومنـهم مـن يسـريون علـى     . ألنه ليس يف داخله املرجعيـات الضـرورية لتحميـه   

وأنـا يف هـذه   (ومنـهم  . يبقـون علـى مـا تلقُّـوه    . دون عنـه يـ خـط مسـتقيم ال حي  
ــة ــا مينــة يف إحــدى      )الفئ ، مــن ينشــدون املغــامرة واالكتشــاف علــى غــرار حن

لقصـة رمـز   قصصه حيث يـرتك الـراوي أمـر قيادتـه جلحشـه، واجلحـش يف ا      
 .فهي غريزة احلياة أي الدوافع احليوية. للهوى أي ملا يتمناه املرء يف أعماقه

مل أعــد أذكــر كيــف قــادتين قــدماي إىل كنيســة القصــور، أعتقــد أَّنَّ أحــداً     
أعلمين عن قدَّاس هنار اجلمعة مساءً يف كنيسة القصور للجـامعيني فـذهبت   

صــل هنــاك وعلــى النــاس  هلنــاك مــن جمــال الفضــولية ألتعــرَّف علــى مــا حي 
. املتواجـــدين يف ذلـــك االجتمـــاع، وهكـــذا تعرفـــت علـــى االب اليـــاس زحـــالوي

وهكــذا بــدأتُ أشــارك بنشــاطات الرعيــة الفكريــة الثقافيــة والروحيــة، فيهــا        
ــة     ــاريع ثقافيـ ــة وملشـ ــديث والدردشـ ــالة وللحـ ــابات للصـ ــبان والشـ يلتقـــي الشـ

ــة  )حماضــرات ومناقشــات ( ــأ (، وملشــاريع روحي ــاك،  رياضــات وت ــا وهن مالت هن
 ).جونية، معلوال ،صافيتا

يف كل هذه النشاطات، كانت تسود روح احلرية، روح قبول ان يكون لآلخـر  
هنــاك مارســنا الديالكتيكيــة  . وجهــة نظــر خمتلفــة، رأي خمتلــف او منــاقض 

االفالطونية مبعنى ان كل واحد كان مدعواً لتكميـل فكـرة اآلخـر او نقضـها،     
يف الرعيـة اجلامعيـة   ) عشـتُه (ي البنَّـاء الـذي عشـناه    وهو هذا التفاعل الفكر

والذي غذَّاني فكريا وروحا طـوال دراسـيت اجلامعيـة وأكمـل إعطـائي الـروادع       
 .اليت كانت وما تزال كنز مرجعيات يف تعاملي مع االخرين

 :قضية املشاعر واألحاسيس واالنفعاالت

معنـى حمملـة    وال حـوار دون عواطـف، كـل كلمـة هلـا     . الصالة كـالم وحـوار  
بانفعــال عــاطفي، فلمــا نقــول أبانــا الــذي يف الســماوات فــنحن ننــادي احــداً   

وملـا نقـول اغفـر    . فهـو شـعور انتظـار ورجـاء    . ورجاؤنا أن جييبنا على مناداتنـا 
لنــا ذنوبنــا فــنحن نعــرب عــن شــعورنا بالــذنب ورجاؤنــا أن نــتخلص مــن هــذا   

 . ال صالة بدون أحاسيس ومشاعر. الشعور
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قـد تسـكن االنفعـاالت وتتـأتى األفكـار،      : كار وانفعاالت عاطفيـة والتأمل أف
إمنــا األغلــب ان تتــأتى األفكــار مــع انفعاالهتــا العاطفيــة، وتــداعي األفكــار         

الفرق هـو  . والعواطف تشبه نوعا ما، ما ننتظره يف جلسات التحليل النفسي
تأمُّـل  يف جلسـة التحليـل، هـو حضـور احمللِّـل النفسـي، أمَّـا يف ال       : يف احلضور

 .فاحلضور هلل

ما أمنته الرعية اجلامعية هـو إطـار لـني يـؤمن للشـباب وللشـابات جمـاال        
للحوار الروحي والفكري والعاطفي حسب مبادئ االحرتام املتبـادل، ويضـمن   
باملمارســات هــذا املبــدأ املتعــارف عليــه كونيــاً كمبــدأ التعامــل اإلنســاني املــبين  

  .أو غري مؤمنني على الصدق واملواطنة إن كنا مؤمنني

  رابية بطح) 28
 العزيز أبونا الياس،

ــة و هــذا مــا        ــة اجلامعي لقــد طلبــت مــين أن أكتــب عــن جتــربيت يف الرعي
 :كتبته

 ! هي نصب يف ذاكرتي لسنني شبابي الرائعة …الرعية اجلامعية

يف كل مرة أذكرها، تستنشق ذاكرتـي، هنـا يف غـربيت، رائحـة مميـزة عطـرة       
أم هــي رائحــة دمشــق بكاملــها؛  ،كنيســة ســيدة دمشــقال أعلــم إن هــي رائحــة 

 ! تلك الرائحة ختتصر أحلى وأمتع وأقوى سنني عمري

انتسبت للرعية اجلامعية عندما كنت يف الواحـدة والعشـرين مـن عمـري،     
ــالنفس    5وأعطــتين بعــدها   ــة والثقــة ب واألهــم مــن ذلــك    .ســنوات مــن املعرف

 ! الوحدة الدينية بكل أطيافها …علمتين االعتزاز بالوطن واإلخاء واحملبة و

ــاك      ــاتي مــع أصــدقائي مــن ماضــيّ هن ــت عالق مــن أوطــد وأعمــق    ،ال زال
ونفتخـر   ،وسنبقى كلنا نعتز بتارخينا الرائـع يف الرعيـة   .العالقات حتى اليوم

 !أننا كنّا يف وقت من األوقات جزءاً مجيالً منها

  2016شباط  24
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  مسعانهنى غربي ) 29
  عيةشهادة عن الرعية اجلام

  .هنارك سعيد أبت الغايل إيلي،
ولكن أمـور كـثرية تتـزاحم يف    . منذ زمان بعيد، أشعر برغبة يف الكتابة لك

وحيـاتي العائليـة بـاملعنى     ،الوقت نفسه، فأشـعر بـالتمزق بـني عملـي كطبيبـة     
  .الواسع للكلمة، الذي يتوجب علي أن أحتملها

  ما الذي محلته أسرة الرعية اجلامعية حلياتي؟
وإن كنــت، حتــى اآلن مل أجــب، فإمنــا ذلــك ألن يف األمــر  . هــام جــداً ســؤال

ــى        ــى الصــعيد الروحــي، وعل ــاً عل ــاً حقيقي ــاتي، ومنعطف ــة يف حي قصــة طويل
  .الصعيد اإلنساني، وعلى الصعيد العائلي

  …وإذا ما فكرت يف خمتلف هذه األصعدة

  على الصعيد الروحي،
ــة كاثوليكيــ   ــود إىل م ةنشــأت يف عائل ــة حمافظــة أيضــاً  ، حمافظــة، تع . دين

كــل مــا هــو مطلــوب كــي  (دراســاتي كانــت يف مدرســة خاصــة تــديرها راهبــات  
ــدياً    ــاً تقلي ــون اإلنســان كاثوليكي ــع   ). يك ــل توق ــائج فاقــت ك ــن النت ــا إن . ولك وم

مل أعــد أريــد العــودة إىل الديانــة، . وصــلت إىل اجلامعــة، حتــى فــزت باحلريــة
د، وبتكـرار الـوعظ مـن أجـل     حيث جتمّد حياة املسيح يف القداس كل يوم أحـ 

  …جتنب اخلطيئة اخل
ــه        ــة، فاكتشــفت وجــه املســيح احلقيقــي، وجه ــة اجلامعي وصــلت إىل الرعي
اإلنساني يف اإلنسان، إله حي بيننا على هـذه األرض، واحلـال أن مـا تعلمتـه     

أنــا ال أنتقــد التعلــيم الــذي  : دعــين أوضــح! كــان يقــول يل أن اهلل يف الســماء
أنــي اكتشــفت، حلســن حظــي، الرعيــة اجلامعيــة مــن        تلقيتــه، ولكــين أقــول  

خاللك أنت، األب إيلي، وفهمت أن اهلل ليس احتمـاالً، ولكنـه يعـيش معـي يف     
ويف . املسـاعدة : كل حلظة، من خالل كل إنسان ألتقيه يف أوسع معنى للكلمـة 

الرعية اجلامعية، تصاحلت مع اإلله احلي، وهنا أيضاً اكتشـفت هـذا الشـيء    
  .تعلقي ببلدي، سورية، حيث جيب أن أعيش إميانيوهو  ،اهلام
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مثة أمور . إذن، ملاذا هاجرت؟ هذه قصة أخرى، جيب أن أكتبها: ستقول يل
  )…وهذا حيتاج إىل أيام كثرية من التأمل(كثرية جيب أن أقوهلا وأكتبها 

هنا أيضـاً، يف الرعيـة اجلامعيـة،    : لنتحدث قليالً عما هو شخصي وعائلي
، الذي يشاركين أفكاري عن احلياة، عن اإلميان املسـيحي،  وجدت رجل حياتي

وأنـا أذكـر حتـى اآلن    . عن دور املرأة، وخصوصاً عن احلب احلقيقي يف حيـاتي 
ا قد تعاهـدنا  وهنا كنّ… يوم باركت لنا خطبتنا وقرأنا إجنيل تلميذي عماوس

غم على أن حنيا ثالثة، مع املسيح الذي يرافقنا يف طرقات حياتنا، علـى الـر  
من مجيع صعاهبا، والذي يواصل مرافقتنا علـى الـرغم مـن مجيـع املطبـات،      

نا حياتنـا  يوإن كنا اآلن قد بن. املطبات طبعاً من جانبنا، وليس من جانبه هو
احلياة والفـرح، فـذلك إمنـا     وهبنا ثالث بنات وطفل، متألهنّ ،يف سخاء إهلي

  .يعود الفضل فيه إىل الرعية اجلامعية

ة أيام من عة أريد أن أحكيها وأشهد هلا، ولكنها تقتضي بضمثة أمور كثري
اخللوة الروحية، ألستعيد كل ما عشته يف الرعيـة اجلامعيـة، ومـا قدمتـه يل     

  .هذه شهادة وجيزة. يف حياتي
  .أرجو، أبت، أال أكون قد خيبتك بشهادتي هذه الوجيزة
  .أقبلك بقوة، مع الرجاء بلقائك قريباً يف صحة جيدة

  عصام مسعان) 30
  بيت احلبيب الياسأ

نــا بــدوري اكتــب لــك بعــد هنــى الــيت كتبــت لــك يف فــرتة انتظــاري يف      أها
  .يف البيت اآلناملستشفى خالل عملييت احلمد هلل مرت بسالم وانا 

  ارجو من اهلل ان تكون انت خبري
قصيت مع الرعية بدأت يف الطريق كما بدأت اغلـب قصـص التالميـذ مـع     

  .الرب
كانـت   اجلامعـة وقـيت الن   مـأل يف الطريـق احبـث عـن شـيء مـا أل      كنت فعالً

ادري اذا  ال(لتقـــي بســـهيل ســـابا   أوإذ ، 1973متوقفـــة بســـبب حـــرب تشـــرين    



  377   _____________________________________________  شھادات

 

فســألته أيــن  ) تواصــلت معــه لكــي يكتــب عــن الرعيــة اعتقــد ان لــدي عنوانــه    
أنا ذاهب اىل كنيسـة ابونـا    ،تعال معي وانظر :فقال يل باحلرف الواحد ،ذاهب

فقـال يل أنـا    ،كنت اعرف انه يرتدد باألحرى اىل كنيسـة األرثـوذكس  و ،زحالوي
تعـال   ،حيث حيدث أشياء خترج عن املعتـاد يف كنائسـنا   ،ذاهب لعند الكاثوليك

وهكــذا ذهبــت معــه وكانــت هــي اللحظــة الــيت غــريت كــل حيــاتي وانــا      !وانظــر
  !سنة 42مازلت على نفس الطريق مع الرب منذ ذلك الوقت اي منذ 

 ،حياتــه وأهناهــا أوبــد ،ولــدت مــن أب عــاش يتــيم االم يف عمــر التاســعةأنـا  
ــزوج مــن أمــي الــيت اختارهــا جــدي    ،كموظــف صــغري يف اجلمــارك  وكانــت  ،ت

لتنجب مخسـة اوالد   ،وتركت التمريض مباشرة بعد زواجها ،تدرس كممرضة
  .وابنة وحيدة أتت بعدي ،أنا الثاني منهم ،شباب 4

 وكان ينتقـد  ،كان يذهب اىل الكنيسة فقط يف املناسبات .والدي أرثوذكسي
 إىل يضـاً أوحنـن   ،ولكنـه كـان يـذهب    ،يزال بسبب طقوسها وما ،هذه الكنيسة

ملامــا كانــت متعلقــة ومواظبــة عليهــا   االن  ،الكنيســة املعمدانيــة للربوتســتانت 
لنــا اإلجنيــل قبــل كــل  أوكانــت تقــر …)جــدي كــان شــيخ كنيســة( .منــذ صــغرها

فكـان   ،دون ان تفسـر مـاذا يقـول اإلجنيـل     ،كواجب عليها وعلينـا  ،موجبة طعا
تبـدو يل   ،كقصـة يف بعـض األحيـان    ،يقرا اإلجنيـل وخصوصـا العهـد القـديم    

 يّـواعتقـد االن اهنـا زرعـت فـ     ،ولكين أتقبل هذا من أمي حملبيت هلـا  …خرافية
تــة ونبتــت النب ،البــذرة، والرعيــة أتــت لتكــون الــرتاب اجليــد الــذي وقعــت فيــه  

مــن  عمليــاً ومــا عشــته تطبيقــاً ،مسعتــه مــن كـالم للــرب  مــن كــل مــا ،لتسـقى 
  .خالل الرعية اجلامعية

وانـا   ،قبـو الكنيسـة   نزلنـا اىل  ،عندما وصلت اىل الرعية مع رفيقـي سـهيل  
كمــا اعتــدت عنــدما كنــت اذهــب عنــد       ،أتوقــع ان هنــاك صــالة يف الكنيســة   

وهناك عدد  ،ولكن هنا وجدت صمت سائد ،هناك تراتيل دائماً ،الربوتستانت
فقلـــت لصـــديقي مـــاذا  !ون الكربيـــت يف العلـــببّـــعَيُ ،مـــن الشـــباب والصـــبايا

 ؟هكذا تصـلون مـن اجـل ان ينقـذنا الـرب مـن احلـرب الـدائرة        أ ،تفعلون هبذا
واخنرطـت معهـم وتعرفـت علـى      …وهكـذا كـان   ،فقال يل هكذا نرتجم صالتنا
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قبـل ان يقـيم    ،لرتحيـب بـي بشـكل شخصـي    الذي قام با ،األب الياس زحالوي
 ،وهنا بدأت افهـم املعنـى احلقيقـي للصـالة واالجنيـل      …النهار آخرالصالة يف 

 ولـيس بعيـداً   ،الـرب السـاكن فيمـا بيننـا     ،وانكشف يل الوجه احلقيقي ليسـوع 
كمــا عرفتــه مــن خــالل قــراءة أمــي       ،او وجــد علــى بعــد قــرون    ،يف الســماء

  !لإلجنيل
 ،واحـداً  والـذي يرافقنـا واحـداً    ،رب احلاضر فيمـا بيننـا  املشوار مع ال أوبد

  .ر نا ان نتعثّلكي ينري لنا الطريق علّ ،كل حسب متطلباته
ويســري  ،دؤوب يصــلي أب: مــن خــالل الرعيــة عرفــت األب اليــاس زحــالوي 

 ،على كل من حيـاول ان يشـوه صـورة الـرب     مع الرب، ثورياً ألنه ،خبطا أكيدة
 ،نفسه، حنون بشكل مل أتصوره عندما يلتقـي بأمـه  النه غيور عليه كما على 

ــا ــه صــخرة جيلــس عليهــا   ل ــرغم اهنــا كانــت     ،يت كانــت بالنســبة ل ــز ب فــال هتت
و لـ كما  ،تغيب عن وجهها عندما تراه وترانا معه مريضة، كانت ابتسامتها ال

  .هلا كنّا أحفاداً
يف  ،كثـر منـا حنـن الشـباب    أكان بالنسبة لنا األب واألخ، وكان شاب الفكـر  

  .كثري من األحيان فيدفعنا اىل االمام لنفعل ما هو مستحيل
 ليكــون منــرباً  جعلنــا منــه مســرحاً  …بأيــديناهكــذا حفرنــا قبــو الكنيســة   

من خـالل   ،جل كل املظلومنيأومن  ،على كل ظلم ،لنسمع صوت األب الثائر
وترمجــت بتمثيليــات مــن شــباب الرعيــة    ،مســرحياته الــيت كتبــها خبــط يــده  

لنقـف جبانـب كـل     ،ملـا علمنـا إيـاه املسـيح     ،هنـا حبـد ذاهتـا ترمجـة    ال ،أنفسهم
  .مام كل ظاملأمظلوم 

واكتشــفت  ،بــدأت يف الرعيــة اجلامعيــة ،مســريتي احلقيقيــة مــع الــرب  ناذ
واحلبــل  ،الهنايــة آنــذاك ان مــن وضــع يــده بيــد الــرب فســوف جيــره اىل مــا    

كـان يقولـه    يكفي ان منسك بطرف احلبل والسـوق عـاجلرار، هـذا مـا     ،طويل
  .وخلوا إصبع الرب تلعب ،لنا األب زحالوي إنتوا عملوا يلي عليكم

ولكـن يف   ،هكذا كنا نـذهب للقـاء املسـنني ملسـاعدهتم علـى تـدبري امـورهم       
تنا بـني  ءالقا .هو أساسي يف احلياة احلقيقة هم الذين ساعدونا على فهم ما
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ــالة     ــالل الصـ ــن خـ ــبعض مـ ــنَا الـ ــق يف ت   ،بَعضـ ــا ان نتعمـ ــت لنـ رســـيخ مسحـ
  .يف فرتة البحث عن هذه املعتقدات يف بداية حياتنا اجلامعية ،معتقداتنا

فما قبـل هـي فـرتة     ،وختتلف عن كل فرتات احلياة هذه الفرتة مهمة جداً
هــو  ،تلقينــاه يف فــرتة املراهقــة ومــا بعــدها   الــتلقني يف الطفولــة ورفــض مــا  

ذين يعرفـون  هنـاك الكـثريون الـ    …العيش حسب املعتقدات اليت ترسخت فينـا 
ليبــدأوا حيــاهتم مــن   ،يف ســن األربعــني او اخلمســني  ،هــذه الفــرتة متــأخرين 

  …جديد
لنـا حنـن    لذلك أقول وأركز ان الرعية اجلامعية كانت حمطـة مهمـة جـداً   

  …الشبيبة اجلامعية
علــى أســس ســليمة ومرســخة   ،برفيقــة او رفيــق العمــر  أيضــاًهنــا نلتقــي 

حصـل معـي بلقـائي     بشرط ان نستمر برتسـيخ هـذه املبـادئ وهـذا مـا     . لتدوم
  …بنهى غربي

أودّ ان أقول ان الرعية  ،سرتسل يف قصيت ولقائي بنهى يف الرعيةأن أقبل 
ترسـيخه يف   مهـم جـداً   أمـر وهذا  .كانت املكان األمثل للعطاء واالخذ اجملاني

هلـذا   يف عصـرنا احلاضـر الـذي يفتقـر كـثرياً      صوصـاً وخ ،العالقات االنسانية
  .األمر

 ،ألخــذ شــيء ،وا بالرعيــة هلــدف معــنين الــذين مــرّوبــالطبع هنــاك الكــثري
 ،ي جمتمع هناك الكثري مـن األمثـال  أيف  ،ولذلك مل يستمروا كما هو احلال

 ،او بعض العالقات اليت مرت مرور الكرام ،بعض األشخاص أمساءبدون ذكر 
  .ن الرعية مل تكن اجلو املالئم الحتضاهنمتمروا ألدون ان يس

ــا  ــة يف حياتنـ ــرية    ،ان دور الرعيـ ــرتة قصـ ــد فـ ــاوز بعـ ــة   ،جتـ ــدود الكنيسـ حـ
  .ليتجسد يف احلياة االجتماعية والدراسية يف اجلامعة وما بعدها

كلهم ينتمـون   ،بسرعة وبشكل تلقائي تكونت جمموعة دراسية يف اجلامعة
ألنــي  ،يف كليــة الطــب وهنــا التقيــت بنــهى  ،اًاىل الرعيــة اجلامعيــة وخصوصــ 

الن هنـى آتيـة مـن     ،ولكن مل يكن هناك أخـذ وعطـي   ،كنت اعرفها من الرعية
وكانـت تـأتي اىل الرعيـة مـع      ،هـو مسـيحيو مدينـة محـص     ،جو حمافظ جداً
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مع الشباب حتـى   وخصوصاً ،ي مبادرة لالختالطأيلي دون ان تبدي إخوها أ
أحـد ميكنـه    حبيـث ال  …رفيقتني هلـا كـل الوقـت   كانت تسري مع  …يف اجلامعة

ذقية ملـدة ثالثـة   الحتى أني يف احد األيام نظمت رحلة كاملة اىل ال ،التدخل
  .يف هذه الرحلة وبذلك كنت وحيداً ،ال هنىإ واومجيع رفقائنا ذهب ،ايام

 ،ويف يوم من األيام ومبناسبة انتخابات جملس إدارة رابطة العلوم الطبيـة 
مام ألين لتقبّ ،اليت فزت هبا، هنى قفزت من بني الطالب وكسرت كل احلواجز

لـك  توقلـت يف نفسـي منـذ     ،فشـدهت هلـذا املوقـف    ،مجهـور الطـالب اجلـالس   
ــنّ ،هنــى نّأاللحظــة  ــو(يل ود كــبري  تك ــت     ل مل حيــدث هــذا ميكــن كنــت عمل

  )خوري
تعـرفين مـن    مل وهنا أقول ان الرعية كان هلا دور كبري فيما حدث الهنا لو

ن أالرعيــة ســاعدهتا علــى  …خــالل الرعيــة ملــا اقــدمت علــى أخــذ هــذا املوقــف 
تتحرر مما يكبلها وانا استطعت ان اعرفهـا عـن نفسـي مـن خـالل عملـي يف       

  .الرعية
يف حضـن الـرب    ،هكذا بدأت عالقيت مع هنى واستمرت بكل صدق وحمبـة 

  .من خالل الرعية
عنـدما أقـام حفـل خطبتنـا يف      ،ويجت مبباركـة األب زحـال  هذه املسرية توّ
مــام أول وعــد أ ،1976يف الســابع مــن تشــرين الثــاني عــام    ،مكتبــه يف الرعيــة

 فقط مع نيكنّا حنن االثن ،سنة 39حدث منذ  ،ومبباركة األب زحالوي ،الرب
  …من أهلها ىابونا، ويف نفس الوقت كانوا اهلي يف محص ليطلبوا يد هن

هــذا كــان نــص  (يف الطريــق اىل عمــاوس   ،هكــذا بــدأنا املشــوار مــع الــرب  
  )اإلجنيل خلطبتنا

ــا باملكــان مــدة     ــا، هنــى أتــت اىل     3مــن بعــدها افرتقن ســنوات بعــد خترجن
  .نا بقيت ألخدم العسكريةأفرنسا و

ــة كــان اكثــر مــن اي وقــت مضــى       ــا أقــول ان دور الرعي لنــتمكن مــن   ،وهن
مل تكــن  لــو ،وحتــى بعــد لقائنــا يف فرنســا ،االســتمرار بــرغم البعــد اجلغــرايف

 …ملا كنّا قـد اسـتمرينا   ،وحضور الرب اىل جانبنا ،ثوابت الرعية ترسخت فينا
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 ،كــبرياً احــدث بيننــا شــرخاً  ،ا يف بلــد خمتلــف كليــا الن عــيش كــل واحــد منّــ 
اعطانـا الـيقني    ولكـن كوننـا قـريبني روحيـاً     ،بنظرتنا اىل كل األمور احلياتيـة 

لذي يرافقنا، وتقدمنا علـى الـزواج   بامكانية استمرارنا يف الطريق مع الرب ا
ولكـن كنّـا علـى     ،حـلّ بعد سنة من لقائنا يف فرنسا بـرغم ان كـل االمـور مل تُ   

هـذا الـيقني هـي الرعيـة الـيت أعطتنـا        ؟ن خنـاف فممّـ  ،معنـا  ن الـربّ أيقني بـ 
ــا نتخيلــه قبــل  ،ولــيس يف ســابع مســاء ،ن الــرب حاضــر معنــاأبــ ،إيــاه كمــا كنّ

  .معرفتنا إياه يف الرعية

ر ولكـن تبخـّ   ،وأجنبنا ثالث زهـرات  ،وهكذا خضنا معركة احلياة يف الغربة
يــوم عــدت ، 2010صــدقوني انــه يف عــام  … حلمنــا بــالعودة اىل بلــدنا احلبيــب 

وزرت عــدة مستشــفيات يف  ،وحبثــت جــدياً ،اهلل يرمحهــا ،أمــية مبناســبة وفــا
ء مــن وقــت آلخــر ألقــوم بــإجرا ،عــودأنــوي علــى األقــل ان أألنــي كنــت  ،حلــب

ملـن هـم    جمانـاً  ،او غريه من عمليات العمـود الفقـري   ،عمليات تغيري مفاصل
  .ر هلان بلدي تغوص فيما دبّأولكن القدر شاء  ،حباجة

  …كوليت) 31
  أبت احملرتم الياس زحالوي،

بدايــة أشــكر اهلل علــى أســرة الرعيــة ألهنــا كانــت حمطــة رائعــة يف حيــاتي،  
يل يف املدرســة، هــي روالنــا   فقــد تعرفــت علــى األســرة مــن خــالل صــديقة       

احلليب، حيث كنت خالل هذه الفرتة من حياتي أحبث عن التزام مـا يقـربين   
وقد وجدت بأسرة الرعية غاييت من حيث االستقبال احلار . من اهلل واإلنسان

لألعضاء اجلدد، واالهتمام هبم وتشجيعهم، أو من حيث حضـور األب اليـاس   
تي من خالل حماضـراته وكلماتـه وقداديسـه،    الذي كان له األثر األكرب، يف ذا

وإحساســه العميــق حباجاتنــا الروحيــة واهتمامــه وتســميته لكــل شــخص منــا 
. بامسه الشخصي، وتأكيـده علـى قيمتنـا عنـد اهلل، مهمـا تواضـعت إمكانياتنـا       

وهــذا مــا كــان يســندني يف حلظــات شــعوري بالدونيــة، أو اخلجــل أو االبتعــاد  
  .عن اهلل
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 على االستمرار والثبات جو املشاركات احلياتيـة، الـيت   وإن أكثر ما شجعين
وكــل املواضــيع الــيت كنــا  . كنــا نعيشــها ســواء يف االجتماعــات، أو يف املخيمــات 

نتناوهلا، واليت متس خمتلف نواحي حياتنا الروحية والثقافية، وكانت تعمـق  
بنعم  اإلحساس بأننا مجيعاً أبناء اهلل، وكلنا يف العمق متشاهبون، ومغمورون

  .اهلل وحمتاجون للحب لينشلنا من ضعفنا
ـــيّ إنســانييت، وغنــى        أمــا عــن املخيمــات فــاجلو العــائلي األخــوي، رســخ ف
التعاون واملشاركة وقبول اآلخر وفهمه، وبعض املشاركات إىل اآلن حمفورة يف 

مما أذكره مجلة قالتها لنا األخت رنا مسوح آنذاك، يف سياق حـديثنا  . فكري
أنه إذا كـان وطننـا مريضـاً فهـو بـأمس احلاجـة لنـا يف        "هلجرة، عن الوطن وا

وحماضرة لـألب اليـاس عـن كيفيـة التغلـب علـى       ". هذا الوقت، وال جيوز تركه
ــادات        ــار وع ــالقطيع وراء أفك ــا وعــدم االجنــرار ك ــادة ســيئة اســتحوذت علين ع

  .خاطئة والبدء بذواتنا، يف ضرورة التغيري والتقدم
ياتية واإلجنيلية، فقد عمقت فهمي هلل، احملبة وفيما خيص املشاركات احل

ــو     ــاة هـ ــري، وأن طريـــق احليـ ــعفنا البشـ ــاماتنا وضـ ــأمل النقسـ ــاء، واملتـ والعطـ
اخلروج من األنانية حنو اآلخر، وأن ال قيمة حليـاتي يف االنغـالق والتقوقـع،    
ورسخت إمياني وحيب هلل وكيف أطرح كـل مـا يف أعمـاقي أمامـه، ألنـه وحـده       

وال أنسى إىل اليوم صـورة ليسـوع املسـيح املصـلوب يف     . ين كما أنايقبلين وحيب
قاعــة الكنيســة وهــو مــنحين علــى اإلنســان الســاقط باخلطيئــة واملتــأمل لكــي   
  .ينتشله، هذه الصورة الرائعة إىل اليوم تشجعين وتقويين يف حلظات ضعفي

ــة والفقــرية         ــا اخلجول ــذاتي، فأن ــر ل ــول أكث ــى قب ــد ســاعدتين األســرة عل وق
تواضعة، بإمكانياتي أسـتطيع أن أقـدم شـيئاً لآلخـرين، وأن يكـون يل دور يف      وامل

ــة العمــــل   . جمتمعــــي ــمام جملموعــ ــة لالنضــ ــة ومندفعــ لــــذلك كنــــت متحمســ
االجتمـــاعي، الـــيت عـــرّفتين علـــى مـــدى بـــؤس وفقـــر بعـــض عائالتنـــا وأمهيـــة 

وكنت أشـعر  . االعتناء هبم ومساندهتم وحبهم، وقد أغنوا حياتي بالفرح واحلب
اندفاع وحب كبري للخدمـة، وأعتـرب هـذا كعرفـان باجلميـل هلل، وتلبيـة لـدعوة        ب

الذي يغمرنا حببه ويـدعونا  " …كنت جائعاً فأطعمتموني، كنت مريضاً"… يسوع
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لنكـون عونــاً بعضــنا لــبعض، بعيــداً عــن كـل أنانيــة رغــم مــا كنــت أواجــه بعــض   
ــا يل بضــرورة       ــيّ وكالمه ــان مــن معارضــة ألمــي، وخشــيتها عل االلتفــات األحي

لنفسي، كان جوابي هلا بأن راحـيت يف وجـودي معهـم، وأن بعـض الوقـت الـذي       
  .أقدمه إلخوتي هؤالء هو ما يفرحين ويعطي بعض القيمة حلياتي

ما سـبق جـزء بسـيط ومتواضـع، ولكنـه صـادق فيمـا عشـته واكتسـبته وال          
يـاس،  يسعين أيضاً يف النهاية، إال أن أشكر اهلل له اجملد على شخص أبونـا ال 

وكــل مــا أغنــى بــه فكــري وروحــي وقلــيب وعلــى كــل األشــخاص الــذين عشــت    
  معهم أمجل األيام والصداقات اليت اكتسبتها وأعتز هبا إىل اآلن

  ابنتك احملبة كوليت
  .الرب يبارك عملك وخدمتك ويوفقك يف كتابك اجلديد

  .وأعتذر كثرياً عن التأخري

  منذر عيد) 32
امن عشر من الشبان والشابات، الذين كانوا عندما دخلت الغرفة، أصبحت الث

كـانوا جيتمعـون   . يعدّون ملرحلة جديدة مبشاركة روحيـة مـع األب اليـاس زحـالوي    
دخلت الغرفـة،  . يف إحدى الغرف الصغرية، يف دير راهبات أخوات يسوع الصغريات

فوجــدتين يف جــو صــافٍ، مشــبع بالصــالة وعطــر البخــور، ووجــوه مجيلــة صــافية  
أمسكنا أيادي بعضنا، وصلينا ما علّمنا إيّاه يسوع، لنقـدّس اسـم   . ةغمرتين مبحب

الــرب ونعمــل ملكوتــه بيننــا بفعــل احملبــة، فعــل كــان يكــرب فينــا ويــزداد، لننــدفع      
  .مبشيئة الرب أقوياء خببزنا اجلوهري، وكل كلمة خترج من فم اهلل

  .أخربهتم أني منذر عيد، وتعارفنا مجيعاً، تصافحنا مبحبة، وانطلقنا

كانت تلك موهبيت الكبرية واجلديدة، اليت ترددت كثرياً يف قبوهلا، فقبلها 
إمنــا كــان ال بــد مــن ذلــك، . مــرتني، مل أجــد فيهــا مــا أريــد أو مــا أحبــث عنــه 

  .فقرعت الباب ودخلت

كــان مثــة شــيء يــدعوني للــدخول، عرفتــه فيمــا بعــد وعلــى مــدى اثــنني      
  !وعشرين عاماً
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ــائي     ــاً أن ال يطــول بق ــت خائف ــن     كن ــر، لك ــى األكث ــر مــن أســبوعني عل أكث
  !األسبوعني كانا اثنني وعشرين عاماً

  .ومع أسرتي اجلديدة، رويداً رويداً صرت ما أنا عليه
ال أتعامل مع الواقع إال مبنطـق جمـرد قـدر اإلمكـان، وقـدر مـا اسـتطعت        

  .كانت طبيعة اإلنسان هي وسيليت وغاييت معاً إلبالغ الرسالة
ــد   ــف عنـ ــين أن أقـ ــدود مل يرضـ ــى  . حـ ــعى لألقصـ ــت أسـ ــريين  . رحـ ــان يغـ كـ

وكــثرياً مــا كــان احلــوار والنقــاش يتحــدياني بــالرغم مــن أنــي مل     . االكتشــاف
كـثرياً مـا   . أخض به إال قليالً، وال سيما عندما كانت تلـوح الـوالدات اجلديـدة   

وأحياناً كـان هـذا يقـود لألسـف إىل خـالف عميـق       . اختلفت يف وجهات النظر
  .مع اآلخرين

ما كان يهمين أن نكون شهوداً من حيـث حنـن، مبـا كـان لنـا ومـا كـان        جلُّ 
معنا، كي نكون حاضرين وفاعلني، وجلّ ما كان يهمـين أن نسـري بثبـات حنـو     

  .القمة، وأن نثبت عليها راسخني، فما عاد يعجبين البقاء على األرض
كـان  . ومثة من علمين التحليق خارج السرب، والذهاب حنو أقصـى الشـيء  

ومل يكـن  . يق عالياً تُوجبه معرفة احلقيقة والسعي املتواصل إىل املطلقالتحل
البقاء وحيداً بالنتيجة سـيئاً، مـع أن هـذا كـاد أن يكـون، أو كـان يف كـثري مـن         

  .األحيان، حاجزاً من الصمت والعزلة
لكين كنـت أنقـضّ سـريعاً علـى مـا ال يعجـبين، فأنقـد مـا جيـب أن يُنقـد،           

  .وأعود من حيث أتيت

ــم       ــاً وراء احلل ــذات، وأن أســعى دائم ــدءاً مــن ال . علّمــين أن أحتــدّى الكــل ب
لــذلك مل تكــن أســرة الرعيــة اجلامعيــة جمــرد حمطــة يف حيــاتي، بــل كانــت     

ومن هنا كان لزاماً عليّ أن أترجم كل هذه الوزنات، ال لوحـدي  . منرباً وسيفاً
عرفون أننــا وإالّ فكيــف ســي. بــل مجيعنــا، وأن خنــرج مــن الكلمــة الــيت نقوهلــا  

بعـــض مـــن التالميـــذ؟ فرحـــت أدعـــو اجلميـــع بـــأن ال نكتفـــي ببنـــاء املدينـــة 
الفاضــلة، بــل خنــرج لنمســك بأيــدي اآلخــرين، ليــأتوا معنــا وليعيشــوا كمــال   

  .الرب
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وجتاوزت كل ما هو متوقع، وما هـو  . مل أعرف حدوداً. ورحت أحبث وأحبث
ضـيت أحبـث عـن    ويف صفاء الذهن الذي بدا كصـحراء ذهبيـة، م  . غري متوقع

فثمة وجود جوهري كنت أفتقـده يف حيـاتي، هـي األنثـى،     . حكاييت الشخصية
ــي         ــة، إىل التخل ــا ال هناي ــاً إىل م ــا دافع ــان وجوده ــة، الــيت ك األســطورة الذاتي

مل . فانطلقت وجتاوزت يف طريقي كل شيء. والتالشي يف غمرة انتصار احلب
كان . بز وحده حييا اإلنسانيعمين ما أنا عليه، بل ما أسعى إليه، فليس باخل

احللم أقوى من اخلبز، وما زال إىل اآلن أقوى من الواقـع، الـذي مل يشـغلين    
فتخليت بال تردد عـن مـا اعتربتـه خطـاً ماديـاً غـري مهـم عنـدما يقـف          . يوماً

فرتكـت جانبـاً كتـب احلقـوق، وتبعـتُ عملـي،       . مائالً دون قدرة اإلبداع واخللـق 
  .تبعت قليب

. القـرار اجلـريء ذهنيـة تفكـري اتضـحت معاملهـا مـن هنـا         ساعدني يف هذا
فكمـا تكوّنـت أول معرفـة، وكمـا تراكمـت،      . فأنا كنت أريـد أن تكـون يل فكرتـي   

وهـا  . أريد فعل ما هو أكثر. مل يعجبين جمرد احلفظ. أستطيع أيضاً أن أفعل
  .هو املسرح يعطيين تلك املساحة الواسعة ألحبث

ة بدأهتا ودامت لـبعض الوقـت، رحلـة حبثـت     كما كانت اللوحة واللون رحل
فيها واحتفلت فيها كثرياً، لكن فجأة مل أعرف ملاذا خفت إن تالشيت وغرقت 

فصــرت أقــبض . يف اللــون، أن أبقــى غريقــاً وأن ال يســتطيع أن ينقــذني أحــد  
على اللون وأعانق قماش اللوحة، لكن يدي كانـت كـل مـرة ترجتـف، وتتيـبس      

ث عن بقعة ضوء، تكون أكثر وضوحاً وأكثـر قـدرة   أصابعي، إىل أن هربت أحب
فأعادتين أسـطورتي بكـل رموزهـا وكـل غموضـها، صـوب فسـحة أكـرب         . وتعبرياً

الـيت كانـت يف يـوم مـا جمـرد مكـان       . من األمل بسطتها أمامي خشـبة املسـرح  
ــها وأثرهــا، إىل أن       للتــهريج، قبــل أن أعــرف حقــاً ماهيــة هــذه اخلشــبة وفعل

  .إىل جتريب شيء ما من باب املرح والتسلية دعاني بعض األصدقاء
مل أعرف وقتها أن هذه التسلية وهذا املرح سيكونان شيئاً مزاجياً يف وقت 

اخلطـوة  . املسـرح أسـلوب حيـاة ومنـهج تفكـري      الحق، سيُغري كل شـيء ويصـبح  
األوىل غــريت الكــثري، وقلبــت املشــهد، كــان شــيطان املســرح بانتظــاري، وكــان      
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كانت تلـك  . ه، ألبقى أبداً على تلك اخلشبة الشاحبة تكفرياًالقيد جاهزاً بيد
كانـت مكانـاً ينشـد فيـه     . اخلشبة احلزينة معبداً لآلهلة، وليست حلبـة هتـريج  

اإلنسان كما اإلنسانية، ومن هنا رفعـت طقـوس أسـطورتي تلـك األنثـى الـيت       
 إمنـا كانـت أكـرب مـين وأغلـى مـين، ومل      . كانت جبانيب، فيمـا كنـت أحبـث عنـها    

  .يكن عليّ إال أن أكون كاهناً أرفع حبب طقوس أحتفل هبا وأقدم ذاتي قرباناً

عندما صعدت إىل اخلشبة، ما إن صعدت حتى عرفـت أن باسـتطاعيت أن   
أفعل ما أريد، وأن أكون ما أريد، بل جيب عليّ أن أفعل وأكون ذلك وأن آخـذ  

ا مجيعــاً اجلميــع لألقصــى، أقصــى مــا يكــون، بــالرغم مــن أنــه مل يكــن لــدين   
مل جيــارِني اجلميــع بــاحللم، ومل . اإلميــان ذاتــه، حتــى نثبــت كــثرياً مــا هوينــا

. يرافقين أحـد منـهم يف جماهلـه الغامضـة، ومل أقـدر أن أفعـل شـيئاً لوحـدي        
جمرد حلم، وامساً مـن مـاضٍ مجيـل، رغـم     " هواة املسرح العشرون"بقي حلم 

اجسـي ومل يكـن مبقـدوري    كـان ه . فاملسرح كـان هاجسـاً  . هذا مل أستسلم يوماً
  .التخلي عنه، أو حتى التفكري بذلك

فمن البداية وإن كانت نوعاً ما غري جـادة، إال أننـا كنـا نشـق دربـاً صـنعنا       
وكان لنـا أن  . فيه حمطات مضيئة كثرية خبربات بسيطة، تراكمت شيئاً فشيئاً

رؤى "نقف مع الدكتور رياض عصمت على خشبة مسرح القباني، ومسرحية 
" سـيدة الفجـر  "وبعـدها مـع الـدكتور عجـاج سـليم، ومسـرحية       ". ون ماشـا سيم

  .على خشبة مسرح بُنيت خصّيصاً هلذا العمل

بــل آخــرون رأوا فينــا شــيئاً مجــيالً . مل تكــن آمــايل هنــا هــي فقــط الكــبرية 
لكـن لألسـف خابـت كـل     . وزمناً مجيالً يعود، افتقدوه يف عـامل مـأله الضـجيج   

  .لمومل يستمر احل. هذه اآلمال

إمنا مل أستسـلم، ومضـيت بعنـاد حنـو مـا      . استيقظ اجلميع على واقع فج
وقف اجلميـع مـذهولني سـعداء، لعـودة كانـت قويـة مبـا يكفـي لتأخـذنا          . أريد

، ونسـجل حضـوراً   "أسرة الرعية اجلامعيـة "بعيداً، لنوقّع بأمسائنا كأفراد من 
لـــم الســـوري ورفعنـــا الع. الفتـــاً كشـــباب مســـيحي قـــادر علـــى الفعـــل واحليـــاة
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ــة، وهــو        ــات املســرحية الدولي ليســجل حضــوره القــوي يف واحــد مــن املهرجان
وقد حتقق وقتها حلم كنـت  . للمسرح اجلامعي يف األردن" فالدلفيا"مهرجان 

يسـجّلون امسهـم يف العديـد    " هـواة املسـرح العشـرون   "فكمـا كـان   . أظنه بعيـداً 
  .هبا من املهرجانات، كنت أريد أن أمحل هذه الشعلة وأستمر

وعندما كنت أظن أن هذا جمرد أمنية، كانت الظروف تتحضر رمبا ألننـا  
فكان يل من هذا احلضـور  . مجيعاً، ولست أنا وحدي، أردنا ذلك يف حلظة ما

  !الالفت والبصمة القوية، جائزة أفضل ممثل يف مهرجان عمان

مل يكن املسـرح أهـم مـا عملـت بـه وعملـت لـه، وإن كـان ومـا زال اهلـاجس           
كان أمامنا دروب آالم كثرية، جيب أن حنمل به الصليب ومنضـي بـال   . وحداأل

فعلــى درب اإلميــان ". أســرة الرعيــة اجلامعيــة"تــردد، حتــت شــعار قامــت عليــه 
باملسيح الواحد والكنيسة الواحدة، كان جيب أن نسري دائمـاً، فنشـهد للكلمـة    

داس كـل مـرة علـى    إال أنه مل تكفين صلوات ومشاركات وإقامة الق. املعطاة لنا
وكـان علـيّ أن   . كان جيـب أن أنتقـل إىل اخلطـوة التاليـة    . نية الكنيسة الواحدة

أعمــل شــيئاً مــا كــان جــاهزاً بانتظارنــا، فبعــد أن ســألت صــديقني يل مــن          
األسرة، ومها شريين سيويف وسامر عبود، أن يدخال معـي مكتـب األب اليـاس    

مــا نقولــه مل يعــد يكفــي،  زحــالوي، لنســأله مــا يتوجــب علينــا أن نفعــل، ألن 
ــا مــع        ــة أشــخاص اجتمعن ــا ثالث ــه، كن ــا ب ــا انطلقن ــا م ــة ســيدة  "أعطان أخوي

  ".الصوفانية

نريد كنيسة : ومن بضع شبان وشابات بدأنا جنمع الكل على كلمة واحدة
  !واحدة، نريد احتفاالً واحداً، نريد فصحاً واحداً فاملسيح واحد أبداً

  .خدمة حنو اآلخرينوبإمياننا هذا اندفعنا بتواضع و

  !على درب اإلميان باملسيح الواحد والكنيسة الواحدة، فلنسِر دوماً
  منذر عيد            8/6/2015
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  داني داود) 33
  ،القراء أحبائي
  :وبعد حتية

 معكـم  أعـيش  أن البسـيطة  والكلمات القليلة األسطر هذه خالل من أحببت
 ســيدة كنيســة كنــف يف أخــوة هــم يل أصــدقاء مــع عشــتها رائعــة جتربــة ذكــرى
 أنـار  الـذي  زحـالوي اليـاس   األب قبـل  مـن  ومعنوي روحي وتوجيه بدعم دمشق

 والـروح  والتواضـع  احملبـة  ملؤهـا  رائعـة  حياتيـة  أمـور  على قلبنا وفتح بصريتنا
 مــع يل فــامسحوا. الرعيــة اجلامعيــة امسهــا التجربــة هــذه، البنــاءة اجلماعيــة
 هـذه  حضارة إليكم طريقه عن تصل حقيقياً جسراً أكون أن باإلجياز حماوليت
  .وروعتها التجربة

 والثقافـة  الروحـي  الفكـر  دعـم  هـو  يـزال  وال كان اجلامعية الرعية جوهر إن
 صـعيد  وعلـى ، صـعيد  على أطيافه بكل اجملتمع خدمة يف وبلورهتا االجتماعية

 األساسـي  الرعيـة هيكـل   هـم  الـذين  اجلـامعيني  شـبابنا  بـني  التعاون تنمية آخر
 بــالغري اإلحســاس وتنميــة اخلــري فعــل يف واضــحاً ومثــاالً فاعلــة نــواة ليكونــوا
  .وعطاءاته نعمه على هلل الدائم والشكر

 تنصــهرمنظمــة  نشــاطات عــدة طريــق عــن كلــه هــذا يــتم أن بــد ال طبعــاً
 الشــبابهــؤالء  بــني التعــاون كــان جناحهــا مفتــاح واحــدة بوتقــة يف مجيعهــا

  .اجلامعيني
 مـن  مجعـة  يوم كل يتم كان الذي، األسبوعي باللقاء النشاطات هذه نبتدئ

، )الشــيفية( هــم مســؤولني أشــخاص بإشــراف اجلميــع يلتقــي حيــث أســبوع كــل
 هبــا املناقشــة وتــتم عليهــا يتفــق خمتلفــة ثقافيــة مواضــيع جتهــز كانــت حيــث
 الـيت ، الفكريـة  باملناظرة يسمى ما وتعميق واضحة معلومة إىل التوصل هبدف
 نتيجـــة كانـــت بعـــدها ومـــن، نعيشـــها اجتماعيـــة حليـــاة حقيقيـــة مـــرآة كانـــت

 فتغــدو عليهــا األخــريةملســته  ليضــع زحــالوي اليــاس األب إىل ترفــع االجتمــاع
 ذكرنا كما فكر وبناء اهلل من بالتقرب هدفه أصاب قد متكامالً كامالً اجتماعاً
  .عالٍ وثقايف روحي
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 أو للعجـزة  سـواء ، اخلرييـة  اجلمعيـات  زيـارة  وهـو  آخر لنشاط ننتقل دعونا
 العــودة عنــد تشــعرنا كانــت اخلطــوة هــذه طبعــاً، إنســانية مجعيــة أي أو األيتــام
 جتـاه  نومقصـر  حنـن  وكـم ، بنعمـه  علينـا  مغـدق  اهلل كـم  انتـهائها  بعـد  للمنزل
  .الظروف عليهم قست الذين أخوتنا

، جتـاههم  املسـؤولية بواجـب   اإلحسـاس  مجيعـاً  عنـدنا  دولـّ  قد الشعور وهذا
 باإلنســانية مشــرتكنيهــم  ملــن املســاعدة وتقدمــة اخلــري فعــل هــو نواتــه فكانــت
  .معنا

 أو أربعـة  عـادة  مدتـه  تكـون  الـذي ، املخـيم  وهـو  آخـر  نشاط إىل وباالنتقال
ــام مخســـة  إىل باإلضـــافة، اهلل وحـــب الصـــالة أمهيـــة خاللـــه مـــن نـــتعلم، أيـ
 حنـن  اليت الرفاهية حياة عن وجيزة لفرتة ولو واالبتعاد الذات على االعتماد
 اإلحساس وتوليد اآلخرين وحمبة الوقت احرتام عن ناهيكم، عليها معتادين
ــديهم ــأهنم ل ــاعلني ب  وعــدتكم كمــاالكــالم  يف أســهب ال، ولكــي اجملتمــع يف ف
 تقـام  كانـت  الـيت  اجلامعيـة الرعية  مسرحية يسمى مبا النشاطات هذه خنتم
 الرعيــة وصــبايا شــباب املســرحية هــذه يف يشــرتك، الرببــارة عيــد يف ســنة كــل

 اجلامعـات  يف يدرسونه ما جمسدين، وفن مواهب من لديهم ما كل مقدمني
 دمشــق ســيدة كنيســة يف املوجــود املســرح بــديكور ابتــداء العمــل هــذا إلجنــاح
 اإلضــاءة وجتهيــز اللبــاس وتصــميم والتمثيــل واإلخــراج الســيناريو وتــأليف

ــا ،واملوســيقى ــايل نســهر كن ــا  العــرض هــذا إلمتــام اللي ــةوروحن ــالفرح مليئ  ب
 هـذا  ابتـداء  معلنـة  مسـاء  السادسـة  السـاعة  تـدق  ،التحضري ينتهي ،والسعادة
 يــزرع كوميــدي إطــار ضــمن حبــت إنســاني هلــدف املســخر املســرحي العــرض
 املمــثلني مــن العديــدتصــفيق  كاســباً املشــاهدين وجــوه علــى واألمــل البســمة

 اليـاس  األب ويكـون ، شـرف  كضـيوف  العـرض  حيضرون كانوا الذين القديرين
 بأبطـــال الثقـــة املعهـــودة بابتســـامته يـــزرع املتفـــرجني بـــني جالســـاً زحـــالوي
 هنايـة  يف معلـنني  وأرقهـا  الكلمـات  بأعـذب  عاليـاً  حنـاجرهم  لتنطـق  املسرحية

 سـيدة  كنيسـة  أبنـاء  حنـن ، اجلامعيـة  الرعيـة  شـباب  حنـن : الرائـع  العمـل  هذا
  .احلبيبة سورية وردة دمشق …احملبة دمشق… العروبة دمشق ،دمشق
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  )أيام أربعة ملدة يعاد كان العرض هذا: مالحظة(
 الــيت الكلمــة هــذه آخــر يف مــين ذرفــت دمعــة علــى تلومــوني ال النهايــة يف
 وبـإذن  وحاضـراً  ماضـياً  اجلامعيـة  لرعيتنـا  مجـيالً  تصـوراً  أعطي أن هبا أحببت

 الفضـل  وهذا، دائم الرعية أجيال بني والتواصل مستمر فالعمل، مستقبالً اهلل
 الكــبري األب امسهــاتتكــرر  لــن ولظــاهرة الالمتناهيــة مبحبتــه هلل يعــود كلــه

  زحالوي الياس
  ابن الرعية

  رنا خوري) 34
  الياس، ابونا حضرة

 الــيت الرســالة ســابقاً وصــلتينلقــد  ليــك،إ الكتابــة يف تــرددت ملــاذا اعــرف ال
 اهــم مــن هــيالرعيــة . أؤجــل دومــاً وكنــت الرعيــة، عــن نتحــدث ان منــها تطلــب
 فيهــا وبقيــت 1985 عــام الثانويــة الرعيــة اىل دخلــت. وأروعهــا حيــاتي فــرتات
 كـانوا  الشـباب  اخـوتي  الن املدرسة يف زميالتي من عدد مع اليها دخلت. سنتان

  .اليها سبقوني

 والتســلية لالجتمــاع شــبابي ملتقــىيل  بالنســبة الرعيــة كانــت البدايــة يف
 ،اعتقـــد مـــا علـــى 1989 يف اجلامعيـــة الرعيـــة اىل عـــدت وعنـــدما. والتحـــدث

ــر يل تشــكل أخــذت ــك، مــن اكث ــارف مصــدر أصــبحت لقــد ذل ــرب مــع تع  ال
 للتحــاور التعــبري جــاز ان) بســيط( ثقــايف حمــور أصــبحت لقــد والكنيســة،
 ولكـن  غرينـا  أحداً هتم ال انممكن  اخلارج، يف نطرحها ال مواضيع ومناقشة

 جعلـتين  لقـد  ذلك مع. املشاركةقليلة  كنت انين مع االستماع يف نستمتع كنا
 ال. اجلميــع علــى منفــتح ســوري مســيحي إنســان اليــوم، عليــه انــا مــا الرعيــة
  .انسانيتهيعيش  دام ما االخر اليها ينتمي طائفة اي او دين اي يهمين

 جمموعة اىل انتمي ببساطة ألنين املسيحي التعصب أبغض أصبحت لقد
 جــاء الــذي وبيســوع بــاهلل نــؤمن دمنــا مــا اآلخــرين طائفــة هــي مــا هنــتم ال

 وأهلـي  فيهـا  وعشـت ولـدت   الـيت  سـورييت  اكثـر  أحـب  أصـبحت  لقـد . ليخلصنا
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 وانــا ال كيــف. يل لــيسالبلــد  هــذا ان أبــداً القــول أســتطيع ال. فيهــا ولــدوا
 لنعـيش  اليه واوالدي انا اعود ان حلمت وكم فيه حياتي سنني امجل امضيت

 معهـم  تواصـل  علـى  زلـت  ماالذين  أصدقائي افضل الرعية أعطتين لقد. فيه
 الــيت والســنني املسـافات  تلتغــيبعــض  مـع  نتحــدث وعنــدما كـثرياً  هبــم واعتـز 
 مـن  واالهـم . اكثـر  أو عاماً عشرينمنذ  كنا كما وننكت نضحك ونعود فرقتنا

 وان حيــاتي  يف وجــوده أمهيــة يل واوضــحت اهلل اىل عــرفتين اهنــا ذلــك كــل
  .كلمتهخلدمة  متجهة تكون ان جيب كلها وأقوايل أعمايل

 ابلـغ  لـه  كـان الرعية  هذه يف وجودك ان أقول ان علي كان اذا ما اعرف ال
 يضـيء  الـذي  الضـمري  كصـوت  وسـتبقى  دومـاً كلمتـك   كانت نفوسنا، يف األثر

 لسـماع  دمشـق سـيدة   كنيسـة  اىل اذهـب  كنت انين حتى. حياتنا وينور طريقنا
 مل آخـر  بـأب هبـا   اسـتعنا  الـيت  األيام ويف. ارتوي منها دوماً كنت اليت وعظتك

. عليهـا  نرتكـز  صـخرة فيهـا   مـا  بكـل  الرعيـة  كانت لقد. نفسه األثر فينا يرتك
 املســيحي التعلــيم اىل أوالدي آخــذ حتــى أصــارع أملانيــا يف هنــا انــين حتــى

 تلـك  اىل احـن  زلـت  مـا  فأنـا ) االجتماعـات  هـذه  تتخيـل  ان ابونـا  يـا  وعليك(
 ابـنيت،  تقـول كمـا   لكـن . هبـا  شـبيهاً  يعيشـون  أوالدي ان لـو  ارغـب  وكنت الفرتة
  .يسوع وعلى اهلل على اكثر اعرفها فأنا

. واالخـرين  اهلل مـع  وتفاعـل  ومشـاركة  حيـاه  اهنا باختصار الرعية هي هذه
 يف بـــه واالحتفـــاظ قراءتـــه يل يتســـنى وان قريبـــاً كتابـــك يصـــدر ان أمتنـــى
  .مكتبيت

  .وقوتك بصحتك اهلل ادامك

 رميا شيحة) 35

ــان ــة إىل دخــويل ك ــا صــديقيت بفضــل الرعي  حلضــور دعــتين الــيت زهــر لين
 معها وذهبت الفكرة أحببت عنها، كثرياً حدثتين أن واللقاءات بعد االجتماعات
 املوجهـة  األسـئلة  عـن  جتيب كانت ولينا ما، نوعا خجولة وكنت األول لالجتماع

  .وأراحين شجعين للقائي واسراعهم األشخاص لطف ولكن .عين نيابة يل
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 ودفعـتين  املنـزل،  إىل عـودتي  عند سعادتي مدى الحظت قد والدتي أن أذكر
 أخــذت.يل الرعيــة وحمبــة االول اللقــاء عــن حدثتــها بعــد أن بالرعيــة لاللتــزام
ــى وواظبــت أمــي، بنصــيحة ــا مــع حضــور اللقــاءات  عل ــة يف لين  ولكــنين البداي
 طلبـت  املـرات  إحـدى  ويف مبفـردي،  اللقـاءات  أحضـر  وأصبحت بعدها تشجعت

. املتحركـة  الرسـوم  ومشـاهدة األطفـال   مـع  لالجتماع مساعدهتا بيا األخت مين
  .قلبنا من وضحكنا مجيلبشعور  أحسست جداً، رائعاً يوماً كان

 اجلـرأة  لـدي  يكـن  مل ولكـن  خمتلفة، جمموعاتيف  تتوزع أن الرعية قررت
ــة ــمام الكافيـ ــدها لالنضـ ــد. ألحـ ــتفكري بعـ ــررت الـ ــم أن قـ ــة إىل أنضـ  جمموعـ
 كمسـاعدة  اخلـريي  العمـل  هو هلا الرئيسي اهلدف كان واليت احملبة، مرسالت
 اآلبـاء  ديـر  زيـارة  خـالل  مـن  اخلاصـة،  االحتياجات وذوي واحملتاجني الفقراء

  .الصغريات واألخوات السورية اإلخاء أسرة اليسوعيني،

 كاالجتماعـات  متنوعـة،  نشـاطات  للرعيـة كـان   اخلريية، لألعمال باإلضافة
ــة راتواحملاضــ ــة، والرياضــات واملخيمــات الثقافي  مــن الكــثري وغريهــا الروحي

 إىل والتعـرف  الصـايف  وديـع الراحـل   للقـاء  الفرصـة  منحـتين  الـيت  النشاطات
 الكـثري  أعطـاني . حيـاتي  يف يل الروحي املرشد مبثابة كان الذي فرانس، األب
  .واحملن الصعاب على للتغلب األمل من

 الـرب  أن إال ونصـف،  سنوات بأربع تكربني واحدة شقيقة يل أن من بالرغم
 دعمـين  جبـانيب  ووجـودهم  الرعيـة  يف أخـوتي  هـم كثر،  وأخوات أخوة وهبين قد

  .دائم وسالم مبحبة أخوة فعال كانوا ألهنم الرب وأشكر لالستمرار، ودفعين

 والــدتي دخــول منــها عديــدة، ألســباب طويلــة لفــرتة الرعيــة عــن انقطعــت
. قراننـا  وعقـدنا شـاب   إىل تعرفـت  ثـم  .لبنـان  إىل انتقالنـا  بعـدها  ومن املشفى

 الصـايف  احلـب  ذلـك  مثـل  أجـد  مل وبـأنين  حيـاتي،  يف الرعية مبكانة صارحته
 فكــان. عنــه للتخلــي مســتعدة ولســت األخــرى الكنيســة نشــاطات مــن أي يف

  .جانيب إىل ووقف جدا متفهما

 أفــراد بــاقي مــع العالقــات جتديــد يف حلــيب روالنــة لألخــت الفضــل كــان
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 أحببتـها  والـيت  ،)بـوك  فـيس ( االجتمـاعي  التواصـل  مواقـع طريق  عن الرعية
  :ومنهم وخارجها سوريا يف املتواجدين بني املسافات قربت ألهنا جدا
 مهـا . د سـامل،  هشـام . د بـدين،  طـوني  خـوري، أمـل   وصديقته فلوح فوزي. د

 غراســيا عطــااهلل، لينــا معتــوق،لينــا  باشــا، طــوني. د كــويرت، غســان. د مناشــي،
 عطااهلل معمر، فايز خوري، حبيب وصديقها لطفي حنان لطفي، نورا عبيد،

 غناجة، جورج غناجة، مها صراف، مسر صراف، جورج سامل، أسعد حسواني،
  حليب روالنة الغالية وصديقيت نوفل، توفيق هبنم، رميا

 عـام  منـذ  الرعيـة  عـن  انقطـاعي يف  أساسـيا  سـببا  العائليـة  الظـروف  كانت
 القــدامى الرعيــة أعضــاء مــن بعــضبــادر  عنــدما جــدا فرحــت ولكــنين ،1985

 رحـت . 2016 عـام  متـوز شـهر   مـن  األول يف البدايـة  وكانـت  اللقـاءات،  بتجديد
 كــان الــذي الغــايل ابــين دعــوت أنــين حتــى للحضــور، أصــدقائي مجيــع أدعــو

. د الـزحالوي،  الياس باألب السواعدقاعة  يف هناك التقيت. البداية يف مرتددا
ــل، حبيــب ــىوتعرفــت  وكوليــت راجــي اســرب، حســيب الطوي ــاء ســلوى عل  ووف

 أُعجـب  ابـين  أن حتـى  األعمـار،  كافـة  مـن  األخـوة مـن   كـثري  وغريهـم  وعبداهلل
  .لالنضمام وحتمس اجلميلة الروح هبذه

 مـن  أكثـر  بعـد وعـدت   مبحبـة  الرعيـة  دخلـت  أنـين  أقـول  أن أود اخلتام، يف
 مـن  التواصـل  جـذور  غرس إعادة يف ساهم من كل وأشكر مبحبة، عام ثالثني
  …زحالوي الياس األب وباألخص جديد

  دياال رمحة) 36
 مـن  بعـد خترجـي   2011 عـام  سـنوات  مخـس  منـذ  الرعية مع رحليت بدأت
 شـجعين  الـذي  سروجي فادي صديقي على تعرفت حني املعلوماتية، اهلندسة

 حـني  األول، االجتمـاع  تفاصـيل  اآلن حتـى  أذكـر . العائلـة  هلذه االنضمام على
 جديـدة  وجـوه  لرؤيـة  مرتبكة وخجولـة  الوقت بذات ولكن للقاء متشوقة كنت
ــد مل ــا أعت ــان. عليه ــاً االســتقبال ك ــرك ممــا لطيف ــاً ت ــي مجــيالً انطباع  داخل

  .لالستمرار ودفعين
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ــي يف دائــم مكــان هلــا الــيت احملطــات مــن  دار يف يل األولاملبيــت  هــي ذاكرت
 حيـــاهتم وأشـــاركهم األشـــخاص مـــن أتقـــرب بـــدأت حينـــها ،2013 عـــام الســـالم

 إمنـا  وأمساء، وجوه جمرد الرعيةتعد  فلم خاصة، نكهة األيام لتلك. وقصصهم
 فقـط  الفـرح  اعيش لن أنين أدركت قصرية بفرتة وبعدها. أصدقاء وجتارب حياة
 املرحـة  الفتاة كويرت، لني استشهاد كان إذ والفراق، احلزن وإمنا العائلة هذه مع

  .جداً ومؤملاً صعباً املبيت، حلظات شاركتنا واليت للحياة املتلهفة

 ومـــن زحـــالوي األب مـــن الكـــثري وتعلمـــت والنشـــاطات، اللقـــاءات توالـــت
ــاعدوني أصـــدقائي، ــدة جوانـــب فهـــم يف وسـ ــوين عديـ ــية أرائـــي وتكـ  الشخصـ
ــة اجلــرأة وامــتالك  املواضــيع حتضــري وصــار. داخلــي يف عمــا للتعــبري الكافي
 جاهــدة فيــه أســعى يل، وشــيّق ممتــع عمــل مبثابــة االجتماعــات يف والقائهــا
 أقدمــه جيــد حمتــوى إىل ألصــل طويلــة لفــرتات والبحــث للقــراءة ومتلهفــة

ــدقائي ــاعدني. ألصـ ــثرياً، عملـــي يف ذلـــك سـ ــززت إذ كـ ــد ثقـــيت تعـ ــاء عنـ  القـ
  .جدد أشخاص مع عالقات وبناء احملاضرات

 مـــن تقربـــت إذ أيضـــاً، كـــبريٌ أثـــرٌ 2014 عـــام صـــيدنايا معـــرة ملخـــيم كـــان
 تبادلنا ساعات دام حلديث مدخالً كانت أغنية بفضل شطاحي ريم صديقيت

 دون مـن  قلـيب  إىل دخلـت  ومشـاكلنا، مهومنـا   تشـاركنا  وأسرارنا، قصصنا فيه
 املهنيـة  حيـاتي  يف حتـول نقطـة   وكـان . إيلالنـاس   أقـرب  مـن  وصارت استئذان

ــد  يف املخــيم يف ســكاف بشــار صــديقيمــع  بســيطة دردشــة ســاعدتين أن بع
  .جديد عمل على العثور

ــة أثــر تصــف كلمــات ثالثــة . والتجــدد العطــاء املشــاركة،: حيــاتي يف الرعي
ــاة أن تعلمــت ــاهتم النــاس أشــارك عنــدما أغنــى تصــبح احلي  ويشــاركوني حي

 مائــدة إىل ســوية جنلــس عنــدما آراءهــم، ويبــادلوني إلــيهم أصــغي حبيــاهتم،
 ألبينــا واحــد بصــوت لنصــلي أيــديناتتشــابك  عنــدما م،الطعــا لتنــاول واحــدة
 حـويل  مـن  وأفيـد بفـرح   وأعطـي  ذاتـي  بينـهم  أكـون  عندما السموات، يف الذي

 األشـياء  أبسـط  مـن  شـيء،  المـن   سعادة خنلق عندما واهتماماتي، مبهاراتي
  .حياتنا لنكمل تدفعنا داخلنا يف طاقة لتولد
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 وال أحالمنـا  تشـبه  الصـعبة   أيامـاً  فيهـا  عشنا قاسية، بظروف بلدنا مرت
 مـن  يومـاً  نتخيله أن ميكن ما أبشع ملواجهة واضُطررنا ظُلمنا أعمارنا، حتى
. السـفر  بـداعي  وأحبائنـا  أصدقائنا أقرب ووداع واستغالل، وخطف وقتل دمار
 أكرب، لالستمرار الدافع كان توقف، شيء كل بأن إحساسنا من وبالرغم ولكن

 وتابعنــا هنضــنا والفشــل، واحلــزن اليــأس مــن بــالكثري تعثرنــا مــن بــالرغم
 ،2015 عـام  املـرآة  مسـرحية  هـو  ذلـك  يثبتما  أبرز ومن الرعية، يف نشاطاتنا
 مسـرحنا  بنينـا  التـدريبات،  حضرنا. العمل هذا إلجناح واحدة كعائلة تكاتفنا
 لقـد  …واالسـتقبال  القاعـة  وتنظيم املمثلني مالبس إمتام يف ساعدنا بأيدينا،
 كنـت  مـا  واحملبـة  الـدعم  مـن  هلـم  وقـدمت  املمـثلني  أصـدقائي بتعب  أحسست
  .وشفافية بصدق قليب يف أمحله

 النهايـة  يف وأعربـوا  مقاعدهم، حلجز الناس وسارع العروض بدأت عندما
 قـد  املـرآة  بـأن  والفخـر  بالفرحـة شـعرت   شـاهدوا،  ملا واحرتامهم إعجاهبم عن

 لتقـديم  وجهـودهم  أوقـاهتم  سـخروا  الذين أبنائها من الرعية، قلب يف خُلقت
  .الكثريين وقلوب لقلوبنا السعادة أدخل متكاملٍ عملٍ

 أصـبحت  ،املرتبكـة  اخلجولـة الفتـاة   تلـك  كنـت  أن وبعـد  أعـوام،  أربعـة  بعد
 ألكـون  ثقتـهم  وأعطـوني  عائليت، والرعية بييت الكنيسة وأصبحت الرعية ابنة

 خمـــيم ومنـــها واملخيمـــات، النشـــاطات حتضـــري يف وأســـاهم ألنظـــم مســـؤولة
ــيتا ــام كفرسـ ــرة تكـــن مل. 2016 عـ ــؤولة ألكـــون يل األوىل املـ  املخيمـــات يف مسـ

 حتضريي طريقة متاماً اختلفت صادقة، ألكون. الرعية يف األوىل املرة ولكنها
 تقــدير،  أبعــد علــى ســاعة يف أمــتعيت أجهــز  ســابقاكنــت  فبينمــا للمخــيم،
 هـــذه اآلن حتولـــت عنـــاء، دونمـــن  والنشـــاطات احملضـــر بالطعـــام واســـتمتع

 تفاصـيل  ألدق والتنظـيم  والتحضـري  التنسـيق  مـن طـوال   سـاعات  إىل الساعة
 مـن  وغريهـا  الطعام إىل والصلواتاملواضيع  إىل واملواصالت املكان من املخيم

 حلظة بكل للشعور ومساعدهتم املخيم بأفراد واالهتمام والرعاية. مستلزمات
  .بعيداً املثقلة مهومهم ورمي البقية مع واالندماج
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 يف أجـد  عندما ولكن، والتعب، احلمل وزاد باملسؤولية الشعور ازداد صراحة، 
 داخلـي  يف حتفـر  رائعـة  بكلمـات  يل وتشـجيعهم  ودعمهـم  الرعيـة  سعادة النهاية
  .فأكثر أكثر وأعطي ألستمر ثقة ومينحين كله التعب يزول مميزاً، مكاناً

 فقـط،  والدراسـة  العمـل  على تقتصر ال احلياة أن أقول أن أود النهاية، يف
 مـن  وتقربـك  تكوهنـا  اليت العالقات تلك هي ولذة نكهة عليها يضفي ما إمنا

 روح آخــر، مكــان يف تتواجــد أن ميكــن ال الــيت الــروح تلــك هــي الرعيــة، أفــراد
  .حياتنا مشوار طيلة ستدوم قلوبنا يف مجيلة ذكرياتستحفر  اليت الرعية

  سوار العواد) 37
 أن حتــى متكنــت اجلامعيــة الرعيــة أســرة مــع طويلــة الفــرتة تلــك تكــن مل
ــا أخالقهــــم يف والطيــــب ســــجاياهم حســــن و مشــــاعرهم صــــدق أملــــس  ومــ

  .وأثر أمهية من لنشاطاهتم

 ويرتقـي  إميانـك  سـعادتك ويقـوي   يغـين  وفـري  زاد لـك  يكون لقاء كل ففي
 علـى  يعـود  مبا وخربتك ثقافتك من تعطي كي السبيل لك يتاح أو بأفكارك
 مـن  مجـال  االمـرين  ولكال العطاء بفرح النفس على ويعود بالفائدة اجلميع

  .ألقه يف ومتفرد خاص نوع

 جتربــة لعــيش رائعــة فرصــة فهــي املســرحي العمــل يف املشــاركة عــن أمــا 
   …املكان هذا عشاق من كنت إن جديدة

 اللعــب فيطيــب ومــرح الصــالة طقــوس يف خاصــة نكهــة معكــم وللتخيــيم
 بطاقــة مفعمــا اليوميــة للحيــاة العــودة جيعــل مــا هــذا الطعــام ويلــذ الســهر
  . وإجيابية جديدة

 كنـت  أنـين  الفخر من وبكثري بالتوفيق األمنيات وأطيب احملبة خالص مع
  .األسرة احلقيقية هذه أفراد من واحدا ومازلت
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  الدكتور سعيد عواد) 38
  احملطات كباقي ليست نور حمطة

 أمضـيت  العريقـة،  القدميـة  دمشـق  أحياء ضمن مدرسة يف نشأت شاب أنا
 إىل غادرهتــا وثانويــة، وإعداديــة ابتدائيــة مــن الدراســية مراحلــي كامــل فيهــا

 الدراســـة فـــرتات خـــالل ،1991 عـــام يف اجلامعيـــة للدراســـة محـــاه مدينـــة
 وضــمن مدرســيت ضــمن والغربــة الوحــدة أعــيش كنــت) والثانويــة اإلعداديــة(

 قواعــد والفــرح، احلــب مــن خاليــة وقواعــد أنظمــة علــى نشــأت فقــد ،أســرتي
 مـن  تنجـزه  مـا  خـالل  مـن  إال تُحَـب  أن جـديراً  لسـت  انـك  تعلمُـك  ومعادالت

 اآلخـر،  الطـرف  تعـادي  أن بـد  فال ما طرف ود تكسب كي وأنه ونتائج، أعمال
ــه ــي وأنـ ــد أن علـ ــالً أجـ ــل حـ ــاكلي لكامـ ــودة دون مشـ ــاعدة أي إىل العـ  أو مسـ

 القيـود  لنفسـي  وأضـع  مضـض  عـن  جمتهـداً  كلـها  حيـاتي  فأمضـيت  مرجعية،
 وألجتنــب …احليــاة ألســتحق …باســتطاعيت مــا أفضــل أقــدِّم حتــى والضــوابط

 يكـن  ومل وحيـداً  كـوني  التحمـل،  علـى  اسـتطاعيت  مـن  أكرب مواقف يف الوقوع
 ينتـابين  فكـان  عـاطفي،  حتـى  أو جسـدي،  نفسـي،  دعـم  أو محاية سند أي يل

 وقــد …الــالزم مــن أطــول لفــرتة الفــرح أو اللعــب عنــد الضــمري بتأنيــب شــعور
 الــدوام خــارج مشــاريع أيــة أو املدرســة أصــدقاء جتمعــات قصــداً أجتنــب كنــت
  ).اجتماعي رهاب( تسميته ميكن مبا أصبت حتى

 األسـنان  طـب  كليـة  يف مقعـد  علـى  وحصلت الدراسية جهودي أمثرَتْ وقد
 يـوحي  اجتماعيـاً  قناعـاً  أضـع  كنـت  الفـرتة  تلـك  كـل  خـالل  …محـاه  مدينة يف

 هلفـوات  أفـرح  كنـت  وطبعـاً  نكتـة  وصاحب وناجح وحمبوب فَرِح شخص بأنين
 كنــت أنــين احلقيقــة ولكــن أكثــر، إعجابــاً ألكســب للجميــع وأعلنــها اآلخــرين

 غـرفيت  يف وحيـداً  يـومي  بشـكل  السـاعات  مـن  الكـثري  وأُمضـي  بالدونيـة  أشعر
   …البكاء حلد يصل الذي الشديد احلزن يغمرني

 الثانيـة  الدراسـية  سـنيت  حتـى  األقنعـة  وترتاكـم  ن،األحزا ترتاكم واستمرت
 شارفت اعتداء حلادثة تعرضت النهائية االمتحانات فرتة خالل اجلامعة، يف

 أؤمـن ( املناسـب  الوقـت  يف يل أصـدقاء  تـدخل  لـوال  عصيب اهنيار على خالهلا
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 أهلــي أخــرب مل أنــين خاصــة) وقتــها تــدخلت الــيت اهلل يــد كــانوا أهنــم اآلن
 املنومـات  نتيجـة  غيبوبـة  شـبه  يف أكثـر  أو أيـام  ثالثـة  فـرتة  أمضـيتُ  باحلادثة،
 الصـدمة،  فـرتة  أصـدقائي  جينـبين  كـي  طبيـة  لنصـيحة  تبعـاً  وذلك واملهدئات،
 احلـب،  واهنـار  املبـادئ  اهنـارت  ،اهنـار  قـد  بالكامـل  عاملي كان استيقظت وعندما
 ســنيت يف ورســبت احليــاة مــدى تعــيب واهنــار األخــالق اهنــارت العائلــة، اهنــارت

 فشــيئاً شــيئاً غرقــت …حــال بأفضــل تبِعتــها الــيت املرحلــة تكــن مل …الدراســية
 ثـالث  إىل بـي  أودى …القاتلـة  والغربة واخلطيئة واليأس الكآبة من مبستنقع
 الـذي  املـوت  أمل مـن  واخلـوف  اجلـنب  نتيجـة  بالفشـل  باءت لالنتحار حماوالت

   …شخصييت إىل ختلل
 ســنة علــى حزينــاً أكــن مل دمشـق،  مدينــة إىل وعــدت ويأســي آالمــي مللمـت 
 عـن  للتوقـف  ماسـة  حباجـة  كنـت  ألنـين  العكـس  على بل اجلامعة يف الرسوب
ــاة، دوامــة يف الــدوران  صــديقي دعــاني عنــدها أولويــاتي، ترتيــب وإعــادة احلي
 سأمضـي  كـوني  اجلامعيـة  الرعيـة  أسرة إىل لالنضمام الطويل حبيب الدكتور

 معـه  فـذهبتُ  كـان،  وهكـذا  أفعلـه،  ما لدي وليس دمشق مدينيت يف العام هذا
 للمــرة يــذهب بــدوره وكــان اخليمــي عــادل الــدكتور صــديقنا ومعنــا حمرجــاً
 يــوم الرعيــة اجتمــاع كــان اجلامعــة، يف الدراســة يف وقتــها زمــالء كنــا األوىل،
 يتجـاوز  مل احلاضـرين  وعـدد  1993 صـيف  مـن  مساءً السادسة الساعة مجعة

 عـادوا  وقـد ) وفتـاة  شـاب  25 حبـدود  وقتها الرعية أفراد عدد كان( شخصاً 20
 كونــه طــويالً االجتمــاع أحسســت الزبــداني، يف خمــيم مــن أيــام بضــعة منــذ

 حمتوى أو عنوان أتذكر وال االجتماعي، الرهاب وإخفاء اجملاملة علي توجب
 إىل حبيــب. د قــدمين االجتمــاع هنايــة يف ولكــن متــوتراً، كنــت كــوني احملاضــرة

   …وصبايا شباب من الرعية أعضاء

 بـــ أشــعر حيــاتي يف والــربود اجلفــاء مــن طويلــة فــرتة بعــد األوىل وللمــرة
 وأخـص  األشـخاص  هبـؤالء  حماطة" النقية واحملبة العاطفي الدفء من هالة"

 منـذر  ابراهيم، وفاء صراف، جورج مشعون، مرينا باليكي، رميا: منهم بالذكر
 رمبـا  هـو،  ما أعلم مل بيننا، مشرتك عامل هناك كان …شدايدة نعمان العيد،
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 مـن  جـراحِهم،  رغم يبتسمون هبم أحسست االبتسامة، وراء املخفي األمل كان
 االســتقبال علــى والقــدرة اللطــف مــن كــبرية درجــة علــى كــانوا أهنــم املؤكــد
  .بداخلي متأصالً كان الذي االجتماعي الرهاب كسر استطاعوا لدرجة

 أو الـذهاب  صـراع  أعـيش  مـرة  كـل  ويف ،أسـبوعي  بشـكل  االجتماعات توالت
 ،وانطوائي خويف على ولطفهم حمبتهم تنتصر كانت مرة وكل املنزل، يف البقاء
 بأنين أشعر حياتي يف األوىل للمرة األسرة، هذه يف حقيقياً فرداً غدوت حتى
 يل يشـــتاقون أجنـــزه، أو أقدمـــه ملـــا ولـــيس لـــذاتي، حيبـــونين عائلـــة، يف فـــرد

 كلـها،  حياتي يف ألحد باالشتياق أشعر مل رائـع،  شعور إنه يااااااه هلم، وأشتاق
 كمـا  حيبـونين  كانوا يتغريوا، فلم أقنعيت، أزيل فشيئاً شيئاً بدأت ،ألهلي حتى
 للضـحك  مسـايراً  الوقـت  أغلـب  مالطفـاً  مبتسـماً  صامتاً كنت. مرة كل يف أنا

 الطقـوس  دون والرتاتيـل  التأمـل  صـلوات  هـي  الذهبية حلظاتي كانت والنكت،
  .للرتكيز واملشتتة املعهودة الكنسية

 احملاضـرات  أن أشـعر  كنـت  ،اهلل مـع  عالقـيت  بـدأت  الروحية االجتماعات يف
 وتنتـهي  متضي الروحية االجتماعات كانت بينما طويلة، واالجتماعية الثقافية

 بـتّ  الرعيـة،  حماضـرات  أوقـات  خـارج  الكنيسـة  علـى  أتـردد  بـدأت  البصـر،  بلمح
 بالطمأنينـة،  وإحسـاس  كـبري  حب غمرني اخلميس، مساء التأمل صالة احضر

 حيـبين  واهلل أمـي  والعـذراء  سـندي،  املسيح أسرتي، الرعية وحدي، أعد مل فأنا
  .اآلن هو كما قبل من واضحاً الفداء مفهوم يكن مل ،خطاياي رغم

 حمبوبـة  خمتلفـة  بشخصـية  ،ثانيـة  والدة ولدت اجلامعية الرعية أسرة يف
 ذاتـي  علـى  إجيـابي  صدىً هلا وكان مواهيب عن األوىل للمرة حبثت ،حقيقية
 امتلكهــا أكــن مل الــيت بــالنفس الثقــة الرعيــة يف اكتســبت حــويل، مــن وعلــى

ــابقاً، ــة تعلمـــت سـ ــة احملاكمـ ــة العقليـ ــتطعت ،مبحبـ ــن التعـــبري اسـ ــي عـ  رأيـ
 احلقيقـي  التواصـل  وكيفيـة  واإللقـاء،  اإلصـغاء،  تعلمت خوف، دون الشخصي

ــادل اآلخــر مــع  عــن أحبــثُ ســابقاً كنــت الــذي اآلخــر واحــرتام األفكــار، وتب
 اهلل مـع  عهـوداً  قطعـتُ  سـابقاً،  أفعلـه  كنـت  ملـا  نفسـي  مـن  خجلت كم هفواته،



  شھادات   ____________________________________________  400

 خلفيتـه  عـن  النظـر  بغـض  حياتي يف مير إنسان كل احرتام على ذلك نتيجة
  . غريها أو الدينية أو الثقافية

 بعد املنزل إىل أعود كنت حلياتي، عديدة جناح مفاتيح اكتسبت الرعية يف
 يف توضّـحت  الـيت  والنقـاط  مالحظـاتي  كـل  خاص دفرت يف وأدون اجتماع كل

 احملاضـــرات كانـــت لقـــد احليـــاة، يف صـــداها وأرى وأدققهـــا أراجعهـــا اللقـــاء،
ــة تربويــة جبامعــة أشــبه واللقــاءات  يف إقــاميت مــدى علــى ثقافيــة أخالقي
 الضـــعف نقـــاط ســـد مـــع لبنـــة، لبنـــةً شخصـــييت بنـــاء يف ســـاهَمتْ الرعيـــة،
  .)الوزنات( اهلل إياها منحين اليت وامللكات القوة نقاط وتقوية لدي، املوجودة

 وعـــدت ســـنوات، أربـــع ملـــدة وأقمـــت لفرنســـا االختصـــاص هبـــدف ســـافرت
 كـل  منحـتين  اليت األرض وحب اهلل، حب داخلي يف زرعت الرعية ألن لدمشق

 رغــم وطــين، خــارج أجــده مل لوجــودي ومعنــى وهويــة عطــاء مــن لــديها، مــا
  . األوروبية احلياة ومنط الفرنسي اجملتمع مع املمتاز انسجامي

ــا ــب اآلن أن ــى مشــرف طبي ــدريب عل ــدريس ت ــاء وت  هبــدف املقــيمني األطب
 مسـتوى  علـى  رائـد  ختصصـي  مركـز  عن وإدارياً علمياً ومسؤول ،االختصاص

 واحـرتام  نـور  حمطـة  كـان  املركـز  هـذا  الصـحة،  ملديريـة  تـابع  األوسـط  الشرق
 مـا  بالعاميـة، ( األزمـة  سـنوات  خـالل  للمـراجعني  جماني حمبة ونبع لإلنسان
 لعملـي  باإلضافة ،)مشروط غري وعطاء ابتسامة مع حدا أي خباطر منكسر
  .اخلاصة عيادتي يف الناجح
 مـوقعي  من اآلن أختذه قرار أو إجراء أو تدبري كل أن أعماقي يف أعلم أنا

ــز عــن كمســؤول ــادتي يف كطبيــب أو املرك ــي بــني اجملتمــع يف كفــرد أو عي  أهل
 القـدرة  مـن  اجلامعيـة  الرعيـة  أسـرة  يف اكتسـبته  مـا  عـن  ناتج هو وأصدقائي،

 تفضـيل  الواجـب،  أداء واالنتمـاء،  الـوطن  حب باآلخر، واإلحساس الذات إنكار: على
ــادئ ــد ،الشخصــية مشــاعري عــن املب ــات حتدي ــة األولوي ــرق وعــدم احلقيقي  يف الغ
  …العصرية احلياة مستنقع
 احلقيقـــة يف لكنـــها رنّانـــة، وشـــعارات مثاليـــة الســـابقة اجلمـــل تبـــدو قـــد

ــات ــادئ دعام  أســرة يف دمشــق ســيدة كنيســة يف زرعهــا مت شخصــييت يف ومب
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 القـدس  الـروح  وكلمـات  والتـأمالت  والصـلوات  احملاضرات يف اجلامعية الرعية
 وعلـى  زحـالوي  اليـاس  أبونـا  لسان على نطقت اليت للحياة املقدس الفهم روح

 أهــداب وتصــيب اجلــدران كــل ختــرتق كانــت الــيت الكلمــات اآلخــرين، لســان
 وهـي  قلوبنـا،  يف اهلل زرعهـا  الـيت  القمـح  حبـة  تنمـو  حتـى  الصـميم  يف القلـب 

 يف دائمـــاً أجنـــح ال قـــد الواقـــع، أرض علـــى التطبيـــق قيـــد ومبـــادئ دعامـــات
 داخلـــي ويف اإلدارات، ويف اجملتمـــع، يف املوجـــود الشـــر ضـــد اليوميـــة املعـــارك
 جديد، بأمل جديد، بفرح جديد، بنور جديد، من أبدأ يوم كل لكنين …وذاتي

 اســتطاعيت ضــمن ميكــن مــا أفضــل ألقــدم جديــدة بصــفحة متجــدد، بتفــاؤل
  .واآلالم العوائق مجيع رغم

 قد صغرية رسالة كوهنا رغم أمحلها، اليت والشمعة الرسالة حبقيقة أؤمن
 اهلل أن أيضـاً  أؤمـن  لكـنين  الظـالم،  من الواسع البحر هذا يف الكثري تفعل ال

 احلاضــر الوقــت يف أراهــا ال قــد كــثرية مشــوع خــالل ومــن خاللنــا مــن يفعــل
 بلــدنا سنضــيء الشــموع مجيــع باحتــاد أنــه ومــؤمن بوجودهــا، مــؤمن لكــنين
 عـن  …احلقيقـة  عـن  يبحـث  العـامل  يف فرد لكل حقيقي بنور وسنبعث الغايل،
  . اهلل عن …احلب

 املتجســد اهلل للمســيح، وابــن املقدســة، األرض هلــذه ابــن أنــين رخــوأفت أؤمــن
  .أبدية وحياة خالص لنا يكون كي خطايانا، اجلميع وعن عين محل الذي الفادي

  واحرتامي حمبيت مع            14/10/2016

  احلالق أدونيس) 39
 مــن طلبــت حــني ،2014 عــام صــيف يف اجلامعيــة الرعيــة مــع املشــوار بــدأ

 نــهأ علــمأ أكــن مل والــذي النشــاط، هلــذا االنضــمام كــويرت جنــى صــديقيت
  .كعائليت قياسي وقت يف سيصبح

 بكـوني  الفخـر  مـن  شعور جيتاحين اجلامعية الرعية فيها أذكر مرة كل يف
 ولكـن  العائلة، هلذه القادة أو سنياملؤسّ من لست رمبا العائلة، هذه من جزءاً
 والــدفء، باالنتمــاء تشــعرك اخلاصــة، أمهيتــه فيهــا فــرد أي لوجــود أن أعلــم
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 روح تتجلــى فهنــا شــرط، أي مــناجملــرد  بــالقبولتشــعرك  بتميــزك، تشــعرك
ــة، ــل يقــدم حضــن األم، حضــن تشــبه روح الرعي ــا ك  ســليم لنمــو حتتاجــه م
  .وإجيابي
 لكـين  اآلن، حتـى  العـامني  تتجـاوز  مل اجلامعية الرعية يف خرباتي أن رغم
 أسـرة  بفضـل  وذلـك  حيـاتي،  طيلـة  أمحلـه  زاداً ستكون اخلربات هذه أن أجزم

  .زحالوي الياس األب كمؤسسها والعطاء، احلب المتناهية

  مناشي اهلل فرج مهاالدكتورة ) 40
  .دمشق جامعة - 1991 عام منذ نقي وزرع وأورام دم أمراض اختصاصية

  .ليسرت -  بريطانيا

  اجلامعية الرعية مع حياة جتربة من ومضات
  .اختيارنا …رعيتنا …رعييت
 ســنيت بدايــة يف قصــدته. زحــالوي اليــاس األب مــع وجــدهتا 1980 ربيــعمنــذ 

 أبتغــي  …وعثراتــي  مهــومي إليــه  أشــكو  مســبقة، معرفــة  دون األوىل، اجلامعيــة
 مكتبـه  يف قصـدته  .وسـلبياته  اخلـارجي  العـامل  ضوضـاء  من والسكينة النصيحة

  .السواعد قاعة إىل املؤدّية دمشق سيدة كنيسة درجات يسار على آنذاك

 واألديـان  الثقافـات مـن خمتلـف    بالكتـب املرصـوص   املتواضـع  املكتـب  ذلك
ــ ال فعينــاك واللغــات،  انبــهرت أنــي واحلقيقــة. الرفــوف إىل النظــر عــن انتكفّ
 اكنّـ  …االجتاهـات بكافـة   الغرفـة  رفوف على املرصوف والثقافة الرتاث مبقدار
 درج( الـدرج  علـى  املطلـة  النافـذة  زجـاج  خالل من زحالوي الياس أبونا نلمح

 مـع  أو ،ويؤلـف يكتـب   ،وأوراقـه  كتبـه  علـى  منكبـاً  إمـا  ،)يل بالنسـبة  اليامسني
 هاعينــ. ويســاعد ينصــح حواســه، بكــل ويصــغي يســتمع واألشــخاص النــاس
 ،عطــوف قلــب مــن النابعــة وكلماتــه ،واحملبــة بالســالم نااملغرورقتــ ناالوديعتــ
  .يل احلقيقي الروحي املرشد أعتربه املبكر الوقت ذلك منذ جعلتين

 ومنــذ اجلامعيــة الرعيــة أســرة علــى 1980 ربيــع يف زحــالوي األب عــرفين
 شــباهبا أغلــب يف وجدتــه ملــا وفكــراً وروحــاً قلبــاً إليهــا انتميــت اللحظــة تلــك
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 والتبـادل  والتواصـل  اإلجيـابي  التغيري يف ورغبة ةوحمبّ رنيّ فكر من وشاباهتا
 التكلــــف مــــن وخاليــــاً وبســــيطاً يســــرياً كــــانمعهــــم،  االجتمــــاعي الفكــــري

  .تهبشفافيّ واالصطناع
 بـدأها  مـن  هـم  كـانوا  مسريةً معهم بدأت. اجلديدة أسرتي مع بدأت وهكذا
 الشـعلة  تلـك  كانـت  كـم  أدرك ومل. سـوية  هبـا  فسـرنا  نـور  شـعلة  معهم ومحلت

 كثرياً …احلياة فهي بسنوات، ذلك بعد فيما إال ،ساطعاً نوراً آنذاك املتواضعة
  .متأخراً اإلدراك فيها يأتي ما

ــدأت ــان .اجملمــوع مــن جــزءاً وأصــبحت ،ب ــرداً 80-60 بــني عــددنا ك  مــن ف
 اإلميــان، ودرجــات ،االجتمــاعي والوضــع ،الثقافــة املتفاوتــة البيئــات خمتلــف

 عـــن عبـــارة وهـــي ،دوريـــة األســـبوعية نشـــاطاتنا كانـــت. وجامعيـــات جـــامعيني
  .متفرقة لقاءات بينهما ،)ومجعة أربعاء( ،أساسيني اجتماعني

 العربة وأخذبعمق  دراسته ثم ومن إجنيلي نص بقراءة فيه نقوم لقاء -1
 فـرد  يهايصـلّ  روحانيـة  بصـالة  اليـوم  وخنـتم  اليوميـة،  حياتنا يف هلنطبقّ منه،
ــ  وخالصــة عميقــةبصــالة  جيمعنــا زحــالوي األب ثــم نومــ ،عــالٍ بصــوت امنّ

 اإلميانيـة  بوصـلتنا  لتبقـى  ،احلقّطريق  إىل به يرشدنا ،اإلمياني اليوم للقاء
  .احلقة تهامبسيحيّ وغنية عميقة

 يقـوم  ،واألهـداف  املواضـيع  متنوعة حماضرات يشمل ،ثقايف ثانٍ ولقاء -2
ــ . حبــث طــول بعــد أنفســهم الرعيــة أعضــاء هبــا  مبواضــيع وهنــتم نــدرس اوكنّ

 األرض، الـوطن،  معنـى  مثـل  …طبيـة  وطنية، اجتماعية، وثقافية، علمية شتى
 اإلنسـان،  اجملرات، الكون، التجربة،الزواج،  اخلدمة، احملبة، األنا، اآلخر، األم،

  .اخل …الواجبات احلقوق،
 اكنّ ودائماً وغريها، كنسية …إجنيلية وقراءات وكتب مراجع إىل نستند اكنّ

  .وتوجيهاته الياس األب برأي نستنري
ــد ــون وقـ ــرون يكـ ــن احملاضـ ــارج مـ ــة خـ ــا …الرعيـ ــى كنّـ ــرين حنظـ  مبحاضـ

 فــوق فــايز كاألســتاذ …ومؤلفــاهتم ودراســاهتم عملــهم هلــم، مشــهود متميــزين
ــادة ــة مــن الع ــة اجلمعي ــت. د …الســورية الكوني  قصــاب جنــاة. د القاضــي، آرلي
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 أو فانيسـيه،  جـان  ينسـى  ومـن  حبيب، مطانيوس. د مقدسي، أنطون .أ …حسن
  .احلديث النفس لعلم املذهلة االنتصارات كتاب يف نظرة
 وبعقلنـا . منـها  القدميـة  وحتـى  اجلديدة والروايات بالكتب الرأي نتبادل كنا

 وبقلوبنـا  ،الكنيسةومراجع  املقدس اإلجنيل يف نغوص كنا ،املتواضعة وقدراتنا
 يف املعجزات عن ناأقر شك ال اإلميان،ونعزز  نفهم أنحناول  اإلميان املتفاوتة
ــات يوغســالفيا، يف مديوغورييــه كأطفــال ،احلــديثالــزمن  يف املســيحية  وجتلي

  .الصوفانية يف الرب
 الزيـت  اهنمـار  ونـرى  زحـالوي،  األبمـع   الصوفانية يف نصلي كنا ما كثرياً
 األب كـان  خطوة كل ويف وأرواحنا، بأعينناملرينا  الروحي واالخنطاف املقدس
 هـذا  يسـتوعب  الذي القالئل من يعدكان  والذي الدين رجل مرشدنا، الياس
 احلـوار،  اإلصـغاء،  كلـه،  الوقـت  وهبنـا . اإلميـان  حنـو ويقـوده   ،اجلـامعي  اجليل
 وثقة مبحبة ،عثراتنا من بنا وهنض ،حلظاتنا كل معنا عاش …والرؤيا الفكر
 ،عنـا  ختلـى  ،والكهنـوت  الكنيسـة  رجـاالت  مـن  الكـثري كان  وقت يف فينا، زرعها

 يف اهلل عــن يبحــث …والوجــود االنتمــاء عــن يبحــث جــامعي كشــباب وحاربنــا
 يف زحـالوي  واألب اجلامعية الرعية بصمة فإن لذلك. والناس اآلخرين وجوه
  .تنسى ال بصمة هي ،حياتي

 بتشـذّ . عاشوها نممّ العديد وعلى علي الكبري األثر هلا اجلامعية الرعية
. برأيـي  عظـيم  شـيء  وهـذا . اليـوم  عليـه  حنـن  مـا  لنصبح وصقلتنا فيناالكثري 
 ودينيــة وحزبيــة، فكريــة، انتمــاءات وآراء، مواقــف تتجاذبــه كانــت منــا الكــثري
 .واآلخــر واهلل الــوطن ونكــران العلمانيــة يف وانغمــاس متــرد، حلظــات روحيــة،
 …وطاقـة  أفكـار  وغليـان  شـديدة تناقضات  تتجاذهبا كانت الرعية خارج حياتنا

 الصـغرية،  أسـرتنا  رعيتنـا،  إىل معنـا  حنملـها  كنا بانفعاالهتااألجواء  هذه كل
 نطرحهـا  كنا الفوضى تلك األفكار،وفوضى  اجملتمع سلبيات كل فيها ونصب

 فيمـا  ونلتـزم  لنبلورهـا  ،ذاتنـا  عـن  خالهلـا نبحـث   عنيفـة،  شـديدة،  نقاشات يف
 بيننـا  فيمـا  واحلـوارات  واللقاءات األجواء تلك والصواب، للحقيقة إليه نصل

 زرعـت  فكـراً،  وبعقولنـا  روحـاً،  بـداخلنا زرعـت   زحالوي، األب ورعاية وبإشراف
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 األنــا للصــداقة، للمحبــة، للعائلــة، لالنتمــاء، للخدمــة، للــوطن، كــثرية بــذوراً
ــ صــنع .شــيء كــل مــنللعديــد  …للنجــاح واآلخــر،  مــر علــى جامعيــة رعيــة امنّ
  .رمزاً يسوع ومن حياة إجنيلها من تستقي رعية والسنوات، والشهور األسابيع

 والعطــاء الوضــوح دائــرة إىل والتشــتت اخلــوف دائــرة مــن خرجنــا وهكــذا
 ،قضـية  لكـل  خالهلا ومن، إليها ننظر كثرية، زوايا للحياة أن وتعلمنا والعمل،
 كجماعــة للحيــاة الســبيل يهــ، والتفــاهم والتبــادل واحلــوار احملبــة أن وأدركنــا
 النقاشـات  حدة يف اختلفنا مهما وذلك واإلميان، والرتبية املنشأ تفاوت بينها

 مـن  والشـابات  الشـباب  من الكثري أن أذكر أن جيب وهنا. واالستفزاز والغضب
 التبـادل  أغنـى  ،شـك  وال وحضورهم ،اللقاءات معنا حيضرون كانوا ،املسلمني
 هبــا تعلمنــا الــيت األوىل املــرات مــن هــيورمبــا  بيننــا، فيمــا والــديين الثقــايف
  .جمتمعنا مع ةاحلقّ املواطنة

ــار واجلهــد العمــل هــذا أن شــك ال ــة يف اجلب ــة رعاي ــاً الرعي ــاً روحي  وديني
 يوســف األب شــارك وقــد صــعب، وجهــد جبــار عمــل هلــو ،وثقافيــاً واجتماعيــاً

 لـــألب العــون  وكــان  ،طويلـــة لســنوات  وعاصــرنا  ،نشـــاطاتنا اليســوعي  بريبــي 
  .ولنا زحالوي

 الروحيـــة بالرياضـــة وتنـــتعش تتغـــذى كانـــت األســـبوعية الرعيـــة لقـــاءات
ــاطق يف الســنوية واملخيمــات ــة من ــة ســورية مــن خمتلف  ينســى فمــن. احلبيب

 هبـا  تعرفنـا  …وغريهـا  موسـى،  مـار  ديـر  صافيتا، بلودان، صيدنايا، دير القنية،
 ،الكـبري  عددنا رغم العائلة عشنا خميم كل يف .الواحدة سورية جغرافية على
 املكـان  اكتشاف جتربة فعشنا. واالستيعاب اآلخر حتمل التحمل، تعلمنا وفيه

ــة ــتعلم ،والعمــل والبيئ  واخلدمــة، التنظــيم ومســؤوليات والتنظيــف الطــبخ ن
 مــن املقـدس  اإلجنيـل  نعــيش ذلـك  مـن  وأهـم  …بنــاءة ناقـدة،  مسـائية  جلسـات 
 لـنص  موسـعة  حبـث  حلقـة  معه حيمل كان امن كل. به نقوم نشاط كل خالل

  .روحي مدى ألعمق ونغوص. جمموعة هبا يقوم، إجنيلي
 ألن. ألهالينـا  منـزيل  وإقنـاع جـدل   معانـاة  معه حيمل خميم كل بأن وأنوه

ــام تلــك ــاليوم ليســت األي ــون ال فاألهــل. ك ــذهابنا يرحب  ةطــخمتل ملخيمــات ب



  شھادات   ____________________________________________  406

 مـن  الـبعض وكـان   أصـالً،  الرعية بفكرة مقتنعني غري فهم. دمشق عن وبعيداً
ــذلون األهــل ــا يب ــائهم لصــرف بوســعهم م ــها أبن ــديهم ،عن ــار فل  مســبقة أفك

 غــري حترريــة فكــرة الرعيــة وأن فقــط، ونلعــب لنلــهو جنتمــع أننــا ويعتقــدون
 بنـاهتن  زواج أن يعتقـدن  كـنّ  األمهـات بعـض   أن عـدا  إيقافها، األفضل واقعية
  !مهمة فالسمعة ف،سيتوق

ــنَ  املشــحونة الثمانينــات أجــواء رغــم …وازدهــرت الثمانينــات يف الرعيــة تمَ
 مـع  عشـنا  األيـام  تلـك  يف …االقتصـادية  والضـائقة  اإلخـوان  وأفكـار  بالسياسة

  .وتفانٍ وشغف انتماء بكل الرعية
  .واجملموعات النواة فكرة وبدأت
 واقرتاحـات املتابعـة   واجبـها ، الرعيـة  أفـراد  من حمددة جمموعة هي النواة

 األهــداف هــذه تلــيب واجملموعــات. العمــل وخطــة القادمــة للســنة الرعيــة ســري
  .والشابات الشباب هبمة
ــواة جمموعــة أن شــك ال ــاس، األب بإشــراف الن  لوضــع جاهــدة تعمــل الي

 الرؤيــابــاختالف  البوصـلة  تضــيع ال حتـى  للرعيــة، والفكريـة  الروحيــة السـنة 
 تفســري علــى الرتكيــز هــي النــواة أولويــات أهــم مــن بقيــت إذ األعضــاء، بــني

 حنـن فهـل   …اليوميـة  حياتنـا  يف تطبيقهـا  وكيفيـة  اإلجنيليـة  النصوص معاني
 خاصــة ،التطبيــق مســتحيل اإلجنيــل وهــل ؟مــدى أي وإىل ،حقــاً مســيحيون

  ؟والغفران والتسامح احملبة برسالة
 وحياتنــا املســيح الســيد لتعــاليم اإلميانيــة احلقيقــة بــني شــرخ هنــاك هــل

  !الواقعية؟
 وكـذلك  ،رؤيـاي  بلـورة  يف األثـر  عظـيم  هلـا  كـان  اللقـاءات هذه  يل بالنسبة

 يف وتطــنّ ،نــذكرها اليــوم حتــى زلنــا ومــا. الرعيــة وشــابات شــباب مــن للكــثري
ــا  يف وأصــبحت ،وذكرناهــا حكيناهــا الــيت واجلمــل الكلمــات مــن الكــثري آذانن
  .املسيح صوت ضمرينا ويف ناقوساً، ذاكرتنا
 الفــرح، جوقــة مــع الــبعض اشــرتك …اآلخــرين إىل انطلقنــا رعيتنــا ومــن

 أسـرة  مع وآخر ،اخلاصة االحتياجات ألصحاب ،"ونور إميان" حركة مع وآخر



  407   _____________________________________________  شھادات

 

 يف العـون  يـد  مـد  أو ومسـاعدهتم،  املنـازل  يف املرضـى  لزيـارة  تطوع أو اإلخاء،
  .خارجها أو الرعية يف ،البعض لبعضنا والفعلية الدراسية املساعدات

 يف حقـاً  نشـيطة  جمموعـات  هي ،النواة من انبثقت اليت العمل جمموعات
ــام تلـــك ــل ،األيـ ــا بكـ ــواء ،أنواعهـ ــة سـ ــة أو االجتماعيـ ــة أو الروحيـ  أو الثقافيـ

  …اخلدمة جمموعة
 ،منــازهلم يف نــزورهم كنــا اخلاصــة، االحتياجــات ذوي مــع العمــل أنســى ال

 جسدية اإلعاقة كانت مهما والرتفيه، والتعليم واجلهد الوقت معهم ونشارك
 الصـغري  الطفـل فـرح   مـن  أنقـى  فـرح  يوجد ال أقول أن جيب وهنا. دماغية أو

 أو يديــه أو عينيــه يف الفــرح تقــرأ عنــدما ،حمتــاج شــخص كــل يف الســاكن
ــد أعمــل جتعلــين كانــت اللحظــات هــذه. البســيطة روحــه يف تتلمســه  ،للمزي
 وباملقابـل  ،ولـذويهم  هلـم  الكـثري  تعـين  وخـدمتنا  مسـاعداتنا  كانـت  كم وأدركت
 هلـؤالء  يكـن  مل جمتمـع  ويف ،الفـرح  صـناعة  وتعلـم  الصـرب  يف درساً لنا كانت
  .احلكومي والدعم املتنفس من الكثري

  .اجملتمع خدمة وعلمتنا فينا عززت رعيتنا
ــة  رعيتنــا مكــان مــن لتجعــل ،بيننــا بصــمت تعمــل كانــت اخلدمــة جمموع

 لنــهيئ رعيتنــاأفــراد  فيهــا يتنــاوب كــان اجملموعــة هــذه. عابقــاً نظيفــاً وكنيســتنا
 ذلك وكل ،الكنيسة أو السواعد قاعة أو االجتماعات قاعة يف الئقاً نظيفاً مكاناً

  .موسى مار كدير ،القدمية األديرة خلدمة يذهب كان منها وجزء طوعياً،
 النشــاط شــديدة كانــت ،والثقافيــة الروحيــة اجملموعــة يف البحــث حلقــات
ــا وتعطــي اإلميــان، تعمــق …املعرفــة تغــرف …واالجتــهاد  وتشــع ،ولآلخــرين لن
 وإلينــا. احلاضــر إىل وتشـده  الســوري التـاريخ  تســرب فهـي . وعطائهــا مبعرفتـها 
 األوجـه  كـل  من تارخينا ملعرفة علينا كبري فضل وهلا ،اليوم نعيش كأشخاص
 بيوتنــا، شــوارعنا، ،هلجتنــا واآلراميــة، الســريانيةجــذورها  لغتنــا، …احلضــارية

 وطرقاهتـا،  دمشـق  أبواب وخارجه، السور داخل القدمية دمشق من مكان وكل
ــر قالــه مــا حكــت  الســنني مئــات …القــدوس وإجنيلنــا املقــدس كتابنــا - وذك

 ،حلاضــرنا لينقلوهــا ببحــثهم نجيتهــدو الرعيــة وشــابات شــباب كــان. الغــابرة
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 املرسـومة  الرموز معنى فتعلمنا …بصريتنا أمام مرسوماً ليصبح ،به ويصلونا
 يف يوحنـــا  كنيســـة ومنـــها ،القدميـــة وكنائســـهادمشـــق  وآثـــار ،اإلجنيـــل يف

  .وحنانيا واملرميية اجلزماتية
 مدراســنا أمهلتــه ،املســيحي حضــورنا عــن ثقافــة لنــا أعطــى اجلهــد هــذا

ــا  أمــد منــذ وحنــن أيضــاً، األهــايل مــن الكــثري بــه يهــتم مل ورمبــا. وحكومتن
  .تُحرق وال تقطع ال جذور ،التاريخ

ــؤرخني الشــباب حماضــرات ــم وامل ــات وعل ــ الــذي اإليقون ــه رتبحّ  الرســام ب
 حنـن  …وانتماءنـا  املسـيحية  جـذورنا فينـا   عمّـق  ذلـك  كـل  زيات، الياس الفنان
  .الكل من جزء

 كلـها  …ومسيحي مسلم …وحاضر ماضٍ …وأزقتها دمشق حارات بني املسري
 مــن متعــة وكــان ،التــاريخ رحــاب يف اجلمــاعي املســري عــرب متواصــلة متصــلة

 كـأس  أو بكـداش  عنـد  ،حلـوة  جلسـة  يف نتشـارك  عنـدما  خاصـة  ،الكبرية املتع
  .القدمية املقاهي يف قمعتّ شاي

 حــارة عرفــت …األمــني حــي عرفــت ،دمشــق ثقافــة يف املســري مــن …صــحيح
  .مبحبة ممتد سعيد واحد نسيج أننا وكيف. اخلاصة ولغتها اليهود

ــد الســنوية مســرحياتنا ــارة بعي ــيالد الربب  مــن تأخــذ كانــت األم، وعــن وامل
ــاً اجملموعــات ــار والتــوتر اجلهــد مجيع  وشخصــيات واحلــوارات األفكــار الختي
 بشــكل نقــول أن نريــد ومــا ،النــاس إىل األهــداف وإيصــال لرمسهــا ،املســرحية

 من جعلنا وقد املسرح مع األوىل جتربيت كانت يل بالنسبة. اجلميع إىل بناء
 علـى  ولكنها ،الفرتةتلك  يف صعبة أياماً الذهب أبو أوجا واملمثل املخرج أيام

 التمثيليــات هــذه. بالنجــاح تتكلــل والنشــاطات املســرحيات كانــت ســنوات مــدى
 وبعـض  ،زحـالوي  األب ونصـوص  كتـب  من نتلمسها كنا واملسرحيات القصرية
ــاب ــا. نقــاش طــول بعــد اآلخــرين الكت ــر  أن جيــب وهن  ونــزار ،عجــة األخأذك
  .تلك مواهبنا تنمية يف خضراء يد هلم اللذين ،البدين
 وأصـبحوا  ،وغريهـم  األهـايل كـان حيضـرها    وحفالتنـا  مسـرحياتنا  شك ال

  .وبناءة هادفة رعية هي رعيتنا أن الوقت مع ويقتنعون ،وحباً فخراً ميتلئون
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 حفـر  إمتام يف ،واجلهد بالوقت اجملانية مجيعاً مسامهتنا أحكي أن نسيت
 حسـب  ،لـيالً أو  هناراً بالعمل سواء. مسرحها وجتميل السواعد قاعة وتصميم

 والرياضـي  الرسـام  مـن  وتعلمـت  عملت أني جيداً وأذكر. دراستنا به تسمح ما
 ولوهنــا …املســرح خلــف اللوحــات كــل رســم الــذي ،يــونس مســري) يرمحــه اهلل(

 التـآخي  مثـال  كانـت  األيـام  تلـك  …مسـرحنا  أهـداف  لتخدم وانتماء حب بكل
  .وحقيقة واقعاً عشناه املسيحي اإلسالمي
 الرعيـة  بـه ، قامـت  كـبري  مجـاعي  جلهـد  اسـتمرار  هـي  اليوم السواعد قاعة
 معــاً كلنــا …والفنــون التقانــة معاهــد األدبــاء، املهندســني، األطبــاء، بأفرادهــا
ــارة وجبهــود عملنــا  قاعــة إىل اإلمسنتيــة املصــمتة القاعــة تلــك حتولــت ،جب

ــ ،ومســرح مفتوحــة  لــوطن والشــابات الشــباب، أحــالم. وأحالمنــا بآمالنــا اهلونّ
 مع عشناهالذي  االنتماء فقط ليس ورمبا فيه، تراب حبة ولكل إليه، انتمينا
  .والوله العشق هو بل وطننا
  .سوريا الكبري الوطن إىل عربنا منها رعيتنا هي

 حـوايل  بلـدي عـن   أبعـدتين  ،والـزواج  االختصاص ومتابعة الدراسة ظروف
 عـائليت  ولـديّ . أمـاً  وأصبحت وأجنبت بريطانيا إىل فيها سافرت. سنوات عشر

 ميــألون أشــقياء األطفــالوأطفــال ككــل  حمــب، حنــون، زوج احللــوة، الصــغرية
 زواجـــي. ذكرياهتـــا وعـــيين قلـــيب يف رعـــييت، وبقيـــت ذلـــك كـــل …حيـــاة احليـــاة
 الوقت مرور مع وأصبحت قبالً أدركه مل ،للحياة آخر بعداً أعطياني وأموميت

 بايل يف متر كثرية حلظات. ليهاإ للعودة وأرنو ،رعيتنا يف عشته ملا إدراكاً أكثر
 هــذه. الــوطن إىل والرجــوع والعــودةالــوطن  حــول ،اجلامعيــة مناقشــاتنا مــن

 الغربــة يف الحقــاً عشــتها آنــذاك، كلمــاتٍ ذاكرتــي يف ســجلتها الــيت املناقشــات
 إجنيلنـا،  مـن  املسـتقاة  واملبادئ القيم تلك …واملال واإلجناز العمل حالوة رغم
  .إليه لنعودفينا  الوطن وانتصر ،أعادتنا احلوارات تلك كل

ــلّ وتطـــور العمـــل مغريـــات عشـــناها، املغريـــات مـــن الكـــثري صـــحيح  مالسـ
 ،كـبرياً  جمـاالً  لنـا  يفـتح  كـان  سـعادة،  عمـاد . د ولزوجـي،  يل والعلمي الدراسي
 والتناقضـات الصـراع   عشـنا  صـحيح  …التشـيكية  اجلنسية أمتلك وأني خاصة
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 وزرعتـها فينـا،   أهلنـا  زرعهـا  اليت الوطن بذرة ولكن …وعماد أنا وصعوبة، بأمل
 …ذكريــاتي كــل يف تصــدح الــيت وكلماتــه اليــاس األب وحمبــة زهتــا،وعزّ رعيتنــا
 عـــدنا وهكـــذا …نعـــودوحوهلـــا  إليهـــا زيتـــون شـــجرة الـــوطن …يســـمو الـــوطن

  .احلبيبة لسوريتنا
 رعــييت!! نرتكهــا؟؟ كيــف رســالة وصــار قلــيب، يف الــوطن كبُــر معــك رعــييت
 عـائليت  قرارات ألهم ،الكبري والدور األثر كثرية مواقف ويف هلا كان اجلامعية
  .املصريية الصغرية

 ، الـذي زحـالوي  لـألب  وحنملـها  جنمعهـا  كنـا  ،اجلميـع  وتسـاؤالت  تساؤالت
ــا كــان ــة رياضــة كــل يف …ولقــاء فكــرة …خطــوة بكــل يرافقن  األب كــان …روحي

 مـن  محلنـا  الذي واملوجه واملتفهم لنا السامع …الصبور الدين ورجل واملرشد
 الـــذكرى صـــورة أذكـــر زلـــت وال. عثـــرة كـــل مـــن النـــهوض لنســـتطيع ،األرض

 األمل عمــق ومــن املســيح ذاكرتــي، يف واحملفــورة الراســخة الكهنوتيــة لرســالته
 ،الصـلب مبسـمار   املمزقـة  يده وميد ،صليبه من ينحين ،املضين الصلب وأنني

. احليــاة إىل جديــدمــن  لريفعــه وجيثــو ،األرض مــن املتــأمل اإلنســان ليمســك
 أن وأؤمـن  ،رعييت خالل من، وعشته عرفته ،الصغري إجنيلي هي الصورة هذه

  .النهاية إىل لناوقلبه  هايد …مؤمن وكل أسرتي ويرعى يرعاني هناك يسوع
 إجنيل كل بعد ،الرتاتيل فيها تعلمت …فيها مسيحييت عشت ،رعييت هي
  .قصة ترتيلة فلكل وبعدها، معناها تعلمت تفسريه، وندرس نقرأه

  .اهلل يا إليك تشتاق نفسي هكذا ،املياه جماري إىل األيل يشتاق، كما رعييت
 صـحيح  .تعنيـه مـا   لكـل  وعطشـاً،  شـوقاً  ظمئـت  …رعـييت  إليها نفسي ظمئت
 إال ،اجلـامعي  السـن أضـعاف   يضـاعف  بعمـر  وصرت ،واحلياة الظروف اختلفت

 أعطــت وبصــمت أدري، أن دون يّـفــ زرعتــها ،قمــح بــذرة أكتشــف يــوم كــل أنــين
  .أنا هو ما اليوم

 وجتربــة ،فريــدة حيــاة معــاً عشــنا ألننــا شــكراً معــه، وكنــت معــي مَــن لكــل
 غـيض ، وهـم  احليـاة  يف معطـاء  أصـبح  الذي البعض من أذكر. عميقة إميانية

ــع فــيض مــن ــا …اجلمي ــك …رن ــق …مل ــاض …هشــام …توفي ــوزي …ري  …روال …ف



  411   _____________________________________________  شھادات

 

 …طــوني …مــازن …جــورج …عجــاج …مســري …رميــا …أمــل …حنــا …نبيــل …مســري
  …عبداهلل
 يعملـن  كنّ آنذاك اللواتي ،الصغريات يسوع وأخوات ،بيا األخت أيضاً أذكر

 وكـــنّ والســـجون …واألطفـــال دومـــا مشـــفى يف املـــريض خدمـــة …اخلدمـــة يف
 التفـاني  منـهن  تعلمنـا . واجملتمـع  األهل أمهلها اليت ،الصعبة احلاالت يرعني
 أخــوات فوكــو، دو شــارل ديــر يف معهــنّ جنتمــع كنــا. الصــالة وبســاطة بالعمــل
ــاب يف الصــغريات يســوع ــا، ب ــة  الشــجرة حتــت ونصــلي توم  باحــة يف العتيق
  .وصالة عمل فاإلميان الدير،

 حياتنـا  مـن  الكثري. دوماً الرعية أذكر وألوالدي اخلمسني، يف وصرت كربت
ــا مــن نســتمده األســرية ــا مــع تســتمر اآلن وهــي. رعيتن ــة لتبقــى ،أوالدن  حب
  .وحنطة جذر وإمياننا مسيحيتنا القمح، وحقول احلنطة
 لنواقصي، وأعتذر ،واحملبة الشكر أفرادها لكل رعيتنا، من األيام تلك لكل
  .متوت لن …بذرة زرعتموها. معكم تعلمتها احملبة وتبقى

  .والعائلة واألب األم …رعييت
  .واآلخر واألخ الصديق …رعييت
  .الوطن ويبقى األنا متوت …رعييت
  .مجيعاً لكم شكراً
 احليـاة،  خضـم  يف لريفعـين احننـى   مـن  فأنـت  …زحـالوي  اليـاس  أبونـا  شـكراً 

  .حويل من كل يف اإلميان وأبصر ،املسيح ألجد
  2017 شتاء

  أصطون راجي الزراعي املهندس) 41
ــام ــة      . ال تنســى أي ــام الرعي ــة، أي ــة واحليوي ــيء بالطاق الشــباب النشــيط املل

واملشــاركة يف اجملتمــع والعمــل  ،اجلامعيــة الــيت علمتنــا علــى احليــاة املشــرتكة
اجلمــاعي وبتطبيــق تعــاليم الســيد املســيح يف حياتنــا العمليــة، والــيت حتــض   

وأكثرها عمقاً بذاكرتي، تلك اليت كنا نسـاهم   ،على احملبة واإلخاء والتواضع
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يف ترحيــل األنقــاض واألتربــة، ومنــأل الشــاحنات كــل يــوم مجعــة لرفــع بنــاء     
  .عددة األغراض وسط املرح والسرورإىل قاعة مت ،القاعة الواحدة

متـر الســاعات وال نـدري كيــف مــرت رغـم صــعوبة العمـل والتعــب وخاصــة     
ــوم الثالثــاء حبضــور األب اليــاس       ــة ي حينمــا جنتمــع مســاء بالصــالة الرباني

الذي أعطانا الكثري من الثقافة واملعرفة والثقة بـالنفس، وحبضـور    ،زحالوي
  .األب يوسف بريبي العراقي األصل

. متنــا الرعيــة احملبــة بــأن حنــب ونعامــل اآلخــر كمــا نريــد أن يعاملوننــا عل
فالرعية مجعتنا وكأننا ضمن أسـرة واحـدة مليئـة بـاألخوة واحملبـة واملشـاركة       

  .خاصة الرياضة الروحية اليت متألنا بالسالم الداخلي والسرور
ــة، وأذكــر منــهم مجيــل       ــة مــع األخــوة بالرعي وال أنســى الــرحالت الرتفيهي

  …واألخوان بشور ،وعصام مسعان ،وسامي داوود ،وشقيقته رجاء حتمل

ن أن أقــول عنــها مليئــة  كــالــيت مي ،كــان عامــاً مليئــاً باملفاجــآت  1982عــام 
وجميـد   ،ثم تتحول فجأة إىل فرح ال ينطق بـه  ،باألمل واحلزن لدرجة املأساة

مبعجــزة الــرب يســوع املســيح بشــفاء أخــي    ،ال ميكــن وصــف فــرح آخــر مثلــه 
وذلك عندما أعلن طاقم أطباء جمـتمعني يف املشـفى أنـه ال شـفاء لـه      . عامر

بالكبـد والطحـال    ،من مرض السرطان املنتشـر بكافـة أحنـاء جسـده املـريض     
ــاء الــذين أشــرفوا علــى العمــل اجلراحــي       ــوان، مل يكــن األطب واملعــدة والربيت

 ،نــه وتركهــا مفتوحــة لفقــدان األمــل باحليــاةيتوقعــون النتيجــة بعــد فــتح بط
  .وكأهنم يقولون يل قد حكم عليه بفقدان احلياة

أخـــي عـــامر الشـــاب ببدايـــة العشـــرينات آنـــذاك، جتمـــع األهـــل واألقـــارب 
وطلبنا من األطباء نقله إىل الواليات املتحدة لعالجه فأجـاب أحـد األطبـاء    

ال ميكـن نقلـه مـن سـرير     ك وأخـ . إنين أكلمكم بلغة الصديق ال بلغة الطبيب
يف الوقــت الــذي تــرك األطبــاء  ،وال ميكــن الوصــول بــه إىل املطــار ،إىل ســرير

  .بطنه مفتوحة دون خياطة النعدام األمل باحلياة
ــب      ــع القديســـني والطلـ ــورته مـ ــع صـ ــة لوضـ ــواتي إىل الكنيسـ ــت وأخـ ذهبـ
بالدعاء إىل الشفاء وهم بوضع من االضـطراب واحلـزن لدرجـة أهنـم طلبـوا      
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ؤذن اجلــامع أن يــدعو لــه بالشــفاء بصــالة الصــباح مــن وســط املئذنــة  مــن مــ
ــة املســافة مــن اهلل   ــه قريب ــه مفتوحــة لكــون ســوائل     . لكون ــاء بطن ــرك األطب ت

  …جسمه قد أغرقت الفراش وتركوه لقدره احملتوم
وقفت والدتي أمام أيقونة العشاء السري يف منزلنـا ورفعـت يـداها وقالـت     

خــذي مــن  . حــب األم لولــدها  أنــت أم وتعــرفني يــا عــذراء   :حمــاورة األيقونــة 
ــاتزوأبقيــه ألخواتــه العا  ،عمــري وأعطــه لعمــر ابــين عــامر     وكــأن الســماء   .ب

  .السيد املسيح مصغيتان له اجملد يمفتوحة أمام دعائها وأذن
وقامت بالصـالة بالغرفـة    ،هبذه األثناء وجرحه مفتوح زارته السيدة مرينا

وبـدأ الزيـت ينسـكب بـني أصـابعها       ،ا أخـي بالطابق الرابع املتواجد هبـ  9رقم 
… أثناء صالهتا فقمت برفـع اللحـاف عنـه وقلـت هلـا ضـعي الزيـت هنـا وهنـا         

ثم ذهبت إىل منزلنـا وصـلت مـع     ،فتحولت شخرة املوت إىل تثاؤب ومطمطة
والدتي أيضاً وراح الزيت ينساب من بني أصابعها مرة ثانيـة وقالـت بـاحلرف    

  .اًالواحد إن عامر قد شفي حتم
بــاليوم التــايل وبعــد أن تــرك األطبــاء معدتــه مفتوحــة وجــدوا أن اجلــرح   

وهو يطلـب الطعـام مـن الطبيـب رغيـف خبـز        ،ملتئم ومعدته ملتحمة متاماً
ذهــل الــدكتور وتفاجــأ وأجــاب    . تنــوري مــع قطعــة مــن اجلــنب وكــأس شــاي      

هبــذه األثنــاء ذهبــت إىل الــدكتور حممــود . سأحضــر لــك صــحن تبولــة وخــس
أخــوك أعادنــا إىل الصــف األول "وقــال بــاحلرف الواحــد ) ه اهللرمحــ(الشــرع 

ــدائي علمــاً أنــه قــد حضــر مجيــع أقربائنــا مــن احملافظــات حلضــور         ،"االبت
  .مراسم الدفن

انتهى العام بعودته إىل منزله متعافياً سليماً بعد استجابة صـالة السـيدة   
صـابعها  مرينا األخرس اليت ظهـرت األعجوبـة مـن انسـكاب الزيـت مـن بـني أ       

ودعاء والدته واحملبني، حيث استجاب اهلل لوالدته بـأن توفيـت حسـب طلبـها     
  .بعودة ابنها للحياة ورحيلها

ــات        ــاج إىل ســبع عملي ــه حبــال شــفائه حيت الطــاقم الطــيب قــد أمجــع بأن
  .جراحية
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هكذا مرت األيام متعافياً دون عمل جراحي وعاد إىل نشـاطه يف ممارسـة   
  .قهالرياضة اليت جتري يف عرو

أما من ناحييت تابعـت مسـريتي يف الرعيـة اجلامعيـة بـني صـداقة وصـالة        
وحماضرات وتابعت عملي يف إعالة أخواتي ووالدتي حتى خترجـت مـن كليـة    

  .الزراعة مهندس زراعي
  17/2/2017دمشق يف 

  الفحل فادي املدني املهندس) 42
للـذهاب معـه   مل أكن أدرك أن ذلك اليوم الذي دعاني فيه أحد األصـدقاء  

إىل كنيسة سيدة دمشق لالنضمام إىل الرعية اجلامعية سيكون مبثابة بدايـة  
  .جديدة حلياة جديدة

ــة ســتكون مــن        ــن أدرك أن مخــس ســنني أمضــيناها يف كنــف الرعي ومل أك
  …أمجل سنني عمري على اإلطالق

للعمل، للعطاء، للصالة، للفرح، فأخذنا … كنا شباباً متحمسني لكل شيء
  .أعطينا ومنحنا الرب أكثر ما ابتغينا أكثر مما

للرعية اجلامعية ذكريات ال تنسى كيف ذلك وقد حفرت يف وجداننا أنبل 
  .املعاني، ودعمت إمياننا وزرعت احملبة يف قلوبنا

ذكريات قد ال تتسع الصفحات لكتابتها ولكين أسـتذكر حمطـات هلـا أكـرب     
  :األثر يف نفسي شخصياً

تلــك األيــام الــيت حتفــر عميقــاً يف وجــداننا، إهنــا … املخيمــات الصــيفية -1
أن تعــيش مــع أصــدقائك أيامــاً كاملــة يف مكــان    … األيــام األمجــل يف حياتنــا 
  .واحد يكونون لك كل شيء

وروعـة العمـل اجلمـاعي     ،علمتنا روح التـآخي  …علمتنا املخيمات كل شيء
كانــت املخيمــات كفيلــة يف بنــاء شخصــييت علــى      … وعظمــة الفــرح املشــرتك  

ل ضمن جمموعة جيمعها ونظرتي لروعة العم ،املستوى الثقايف واالجتماعي
  .الرب حتت كنفه
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، 1يف الزبــداني والقنيــة   :خميمــات ةكــان يل الشــرف أن أشــارك يف مخســ 
ال ميكـن أن أعـرف أيهــا األمجـل، ألهنـا كلــها     . ، واخلــراب2ومرمريتـا، والقنيـة   

  .األمجل
أروع ما ميكـن أن ميـنح للمـرء    اليت كانت  ،جمموعة العمل االجتماعي -2

  .ذاك الشعور بقربه من الرب عن طريق اآلخر
الرغبـة يف ختفيـف آالم موجـوع، الفـرح يف مـد       -اللهفة واحلـب والعطـاء   

زيارتنـا الدوريـة للعجـزة وانـدفاعنا     . أو إعطاء لقمـة جلـائع   ،يد العون لعاجز
  .خربة ال تنسى… صالتنا معهم -ملساعدهتم 

. الذي كـان يقـام بشـكل دوري مـع األب اليـاس زحـالوي      القداس اإلهلي  -3
الفــرح الــذي يغمرنــا … مــن أمجــل مــا ميكــن أن نعيشــه خــالل ســاعة أو أكثــر 

وحنــن نشــارك مــع اإلجنيــل جتاربنــا احلياتيــة ومــا تفعلــه كلمــات الــرب فينــا  
  .شيء أمتنى أن أعود إليه، أن أعيشه مرة أخرى

… قاء كـــانوا إخـــوة حبـــقاالجتماعـــات األســـبوعية وفـــرح اللقـــاء بأصـــد -4
  .كان هلا األثر الكبري يف حياتي… احمبتنا لبعضن -وتفاعلنا  -نقاشاتنا 

اإلنسـان  … هـو وجـود األب اليـاس زحـالوي    … األعظم من كل ما سـردت  -5
ــالكــبري الــ ه مهمــا قلــت، اإلنســان الــذي علمــين كــل  ذي ال ميكــن أن أفيــه حقّ

ته وال حــدود لعطائــه، أن شــيء، هنــر مــن العطــاء املتــدفق، ال حــدود إلنســاني  
تنظــر إىل عينيــه وهــو يــتكلم، تكفــي لتــدرك أن الــرب منحنــا شخصــاً رائعــاً،   

  .معجماً من ذهب الكلمات، إنساناً ليس كأي إنسان

الرعية كانت ومل تزل لوحـة فنيـة غايـة يف الروعـة، وضـع إطارهـا شـخص        
… فريــداًرائـع هـو األب زحـالوي، ورسـم كـل مـن أفرادهـا بريشـة مميـزة خطـاً           

  .فأضحت حتفة رائعة مدت حياتنا مبعان سامية ال تنسى

أشــكر كــل أصــدقائي الــذين عاشــوا معــي جتربــة الرعيــة، بعضــهم ال زلــت   
وبعضهم فرقتنا السنني، هلـم يف قلـيب حـب عظـيم حتـى ولـو        ،أتواصل معهم

    .مل يعلموا
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  حتملمجيل : صالة عربية

  أناديك… يف هدوء الليل"
  …من األعماق يا رب

  …ندى عيناي بالدموعوت
  قليب الذي… ويدق قليب

  !ال أملك غريه يف الدنيا
  …أناديك يا رب
  باسم احلزانى
  وباسم املرضى

  وباسم البائسني
  وباسم املعذبني

  وباسم املضطهدين
  وباسم املهاجرين

  ففي قليب، يا رب، ختفق،
  هذا املساء، قلوب السوريني

  …مجيعاً
  ودعائي إليك، يا رب،

  من مالينيدعاء يتصاعد 
  احلناجر، ال من حنجرتي أنا

  …وحدي
  …يتصاعد من قلب اجلبل

  …ومن الشاطئ
  …ومن عرب البحر

  يتصاعد من قلوب السوريني
  العائشني بني الصخور املعلقة
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  ويف األودية… على قمم اجلبال
  …ويف انبساط السهول… العميقة

  يتصاعد من قلوب السوريني
  وا يفلوا وشقّالذين رُحِّ

  درباً من اآلالم… األرض
  يتصاعد من حناجر ماليني

  السوريني الذين حرموا
  لينعم فرد أو" املاليني"

  "!باملاليني"أفراد 
  دعائي، يا رب، دعاء
  وحتت… السوري يف كل أرض

  …كل مساء
  وصالة السوري، يا رب،
  واحدة على مر الزمن

  يريد" إنسان"إهنا صالة 
  …أن يعيش إنسانيته
  …أن ينعم حبريته
  …وبكسرة اخلبز

  …وبالكرامة
  يشقى" إنسان"إهنا صالة 

  حتى البكاء ألنه مهدد بفقدان
  …وكسرة اخلبز… احلرية

  !والكرامة
  :صالة إنسان له عدوّان

  واحد أجنيب يطمع
  …بأرضه
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  يتآمر" بلدي"وواحد 
  !مع األجنيب

  …فيا رب
  "القرض"جنّنا من 

  االصطناعي، ومن زمرة األفاعي
  "إغراقنا"اليت تريد 
  …قبل إروائنا

  جنّنا من الشركات األجنبية
  "الفنية"ومن حاشيتها 

  الالبسة الثياب املَدَنيّة فوق
  األلبسة العسكرية

  "السفارات"جنّنا من شر 
  "الصفراوات"ومن نشراهتا 

  جنّنا من قيود األحالف
  العسكرية اليت وضعت

  تصاميمها القوى االستعمارية
  …ويا رب

  …جنّنا من زمرة السماسرة
  …مساسرة القروض
  …ومساسرة الشركات
  !ومساسرة األحالف

  واحفظ، يا رب، سورية
  …استقالهلا
  …وحريتها
  …وخبزها
  …وكرامتها

    !"إنك السميع اجمليب
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