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 المسيحّيون العرب والّنصوص الكنسّية المرتبطة بالّشأن العامّ 

 )بيرت مدروس. بقلم األب د(

أطلب قبل كّل شيء أن تُرفع صلوات وابتهاالت وتضّرعات مع الّشكر من أجل مجيع الّناس وامللوك "
 1: 2ثاس األوىل تيمو " ( مجيع الّناس ويبلغوا معرفة احلقّ  صَ لُ ألّن اهللا يريد أن خيَ ... وكّل ذي سلطة

 .)وتابع

 سّيدايت ساديت،

الّدعوة كي أتكّلم يف هذا احلضور احلبيب املهيب، ويل الّشرف أن أنتمي إىل " بيت املستقبل"أشكر ل
وسيكون  .، وإىل فلسطني املقّدسات واحلضاراتالقدس زهرة املدائن وعروس عروبتنا وأّم الكنائس

 .لعاّم وأجّل إجنازات الكنيسة يف هذا املضمارة حول الّشأن االّنصوص الكنسيّ  :املوضوع

يف كتابة الّنصوص الكنسّية حول الّشأن  ، بطريقة أو بأخرى،، يساهم املسيحّيون العرباعتياديّ بشكل 
 -1962( وين الفاتيكاين الثاينكسكل وس الا طالب  ا المع املالعام، وذلك بسبب املشاركة مع اإل 

ملواضيع وعيشهم إيّاها قيقة، من جهة، وبسبب إملام العلمانّيني  ذه اوجمامع الكنائس الشّ  )1965
. وتُقرأ تلك الّنصوص يف الكنائس حال صدورها. أكثر من رجال الدين وال سّيما املتبّتلني وأهل األديرة

ساقفة وإعنناتم الا تعين لغرّاء بنشر كتابات البطاركة واألا" القدس"ويف فلسطني، تتكّرم صحيفة 
وتأيت ردود فعل الكنائس وال سّيما الكاثوليكّية،  .واطنني بشكل عام والّرعّية بشكل خصوصيّ ملا

املتجددة  جاوزات واملظامل الكث ةخصوًصا البطريركّية النّتينّية، فوريّة مباشرة صرحية على االستفزازات والتّ 
 .الا يقوم  ا الكيان الّصهيوينّ 

ر العهد الجديد المبنّية عليها الّنصوص الكنسّية األسس في اإلنجيل الطّاهر وسائ -1
 ين العربللمسيحيّ 

ما الّنصوص الكنسّية، مثًن  الّرسائل العاّمة لبطاركة الّشرق الكاثوليك، إّال انعكاس لفكر املسيح 
ينطلق  .وتأوين اا لشعوبنا ورعايانا ولزماننا ولتحّديات حياتنا ومنّغصاتا يف هذا الّشرق املتأملّ  والكنسية

أّي شيء إنساّين "وحبيث مل يعد  "حّل الد يف أرضنا"حبيث) 1:1يوحّنا (اإلجنيل من جتّسد الكلمة 
وترى الكنيسة ). جاك ماريتان" (اإلنسانّية الكاملة"، يف )عبارة الكاتب الروماين ت نسيوس" (غريًبا عّنا
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ه ألطفال بيت لقتيف   روحانّيا وتارخيّياسبًبا تيال الطّفل يسوع يف بطش ه ودس الكب  وتصميمه على اغ
يعين هذا الكنم متاهي املسيح مع ! وغ هم ثنثة من أبنائهلحلم ولزوجته املفّضلة ماريام احلشمونائّية و 

ومع يسوع أتت مشولّية اخلنص وزالت ). عندنا حنن املسيحّيني(اإلنسان ومتاهي اإلنسان مع املسيح 
، خبنف اليهوديّة الّتلموديّة الا حسبت اليهود وحدهم يحّيني ومواطنيهماحلواجز واجلدران بني املس

وإن  . ملسيحّيني االنتماء للوطن والفرح لفرحه واحلزن حلزنهوكما كان األمر مع يسوع، وجب على ا. بشرًا
ن ، فما اراد م)13: 5مّىت " (ملح األرض ونور العامل"كان السّيد املسيح قد أمر أتباعه بأن يكونوا 

). 83سورة املائدة ( "وإّ�م ال يستكربون: "املسيحّيني ترفـًّعا وال استكبارًا، كما يشهد ام الّنص القرآينّ 
وأن خيضعوا "يصّلوا من أجل مجيع الّناس بن استثناء وخصوًصا من أجل املسؤولني  وعلى املسيحّيني أن
كصدى و  ."من العامل"ال " يف العامل"ونوا يك وأن) 1: 13رومية (عالًيا على شؤو�م  " للّسلطات القائمة
كتابات بولس  ، شّددت كتابات بولس الرسول وتعاليمه الّشفهية والّتقاليد الا تركهالوصايا املسيح
لذا، كتب بولس ". املدينة الفاضلة"الفاراّيب  احملبة واإلحسان والعمل لبناء ما سيسّميه الرسول على

وطاملا تسنح الفرصة، أحسنوا إىل الكّل، وال سّيما إىل "، "صادقًا مقّدًسا أولوا مجيع الناس حّبا:" الرسول
 ".األقربون أوىل باملعروف"، وقالت احلكمة اإلسنمّية )10: 6غنطية " (أهل اإلميان

 

 بعض الّنصوص الكنسّية المرتبطة بالّشأن العام -2

ّية من إنكلرتا وبريطانيا يف احلركة الّصهيون خصوًصا عندما بدأت هذه الّنصوص ال تقع تحت حصر،
 .، وقد سبقت اليهود أنفسهمالثنثينات من القرن الّتاسع عشر

 .دحض تلك املواقف املتذّرعة بالكتاب املقدس الغابنة لشعوبنا ورعايانا يفسارعت الكنائس يف الّشرق 
لتيودور  1924سنة  ورّكز الفاتيكان على رفض الفكر الّصهيوّين كما بّني البابا القّديس بّيوس العاشر

يل أكثر من مئة وثيقة عن حول القدس حبيث نشر الكرسي الرسو وتتالت النصوص الفاتيكانية . هرتسل
سعد صّباح، رسالة راعويّة مقدسّي من الّناصرة، األب ميشيل أونشر أّول بطريرك التيّين . املدينة املقّدسة

 -وحّىت العهد اجلديد –يف تسخ  الّتوراة  مبّينا اخلطأ" قراءة الكتاب املقدس يف وطنه"عنوا�ا 
وأّسس ". صوت صارخ يف الربّيّة"وأّلف لألجانب كتابًا كان سلسلة مقابنت وحماضرات . للّصهيونّية

أو تدهور أمورنا يف  - ونشر بطاركة القدس ومطارنتها بيانات كث ة تابعت تطّور. مجعّية بطاركة القدس
مشل وإأحتفت مواطنينا برسائل عاّمة ئة البطاركة الكاثوليك للّشرق ونشأت هي. فلسطني وسائر الّشرق
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، ليس فقط  "إّما نكون مًعا أو ال نكون" :ولسان حال الّرسائل يقول ،معظمها مجيع املواطنني
سنة  وعلى سبيل املثال، جاءت الّرسالة الّسادسة . كمسيحّيني بل كمسيحّيني ومسلمني أيًضا

وأيًضا لنا  " أّي مستقبل لنا كمسيحّيني: "، وسؤالنا هنا بالّذات"ملستقبلمًعا حنو ا"حتت عنون 1999
كعرب وحنن يف عّز الّتناحر والّتلّحم واحلروب األهلّية؟ وال خيفى على أحد ااّم الكب  اّلذي حيمله 

ّخر ومعاجلة من استحقاق رئاسّي متأ ،بكّل ما يعنيه يف كّل امليادين لوطنه الرّاعي بشارة اروينّ البطريرك امل
شباط  9يف " (املذّكرة الوطنّية"غبطته ونيافته للمعضنت القومّية ولألزمة االقتصاديّة يف وثائق مثل 

ث الّرمحات البطريرك وكان مثلّ ). 2015سنة " (اقتصاد ملستقبل لبنان: املذّكرة االقتصاديّة"و) فرباير
ليست مصر فقط وطًنا نسكن فيه، بل هو : "الثّالث قد قال بتأثّر القبطّي األرثوذكسي األنيا شنودة

البطريرك السابق  م الكاثوليك امللكّيني، خصوًصا عندوال خيفى كذلك اهتمام الّرو ". وطن يسكن فينا
وهذا غيض من فيض ونقطة ... يف شؤون العروبة والوطن ونزيف سورية ومعاناة لبنان ،غريغوريوس حلّام
 .ّم الّنصوص الكنسّية حول الّشأن العامّ من حميط يف خض

، خوفًا من فاألفضل الّرتكيز على الّنصوص الكنسّية يف فلسطني واألردنّ  ،"نتكّلم عّما نعلم"وبما أنّنا 
 . وكنائسهم أدرى الّتطّفل على غ نا، إذ هم بأوطا�م

ثيقة مسيحّية فلسطينّية بادر السّيد رفعت قّسيس، من رام اهللا، بطرح فكرة و  1999سنة  منذ  أواخر
وثيقة البطريرك صّباح وشارك يف ال. 1967لسطينّية برتكيز على االراضي احملتّلة يف حرب فعن القضّية ال
". وقفة حّق، كايروس فلسطني"رت يف عّدة لغات بعنوان وصد. ساقفة والكهنة والعلمانّينيوعدد من األ

 !أقصد عفًوا الغريبّ  -العريبّ  عامل حّىت واا كب  الّصدى إىل أيّامنا يف معظم عواصم ال

مؤّخرًا عّربت الكنيسة يف فلسطني واالردّن عن شديد شجبها لقرار ترامب، خبنف الّشرعّية الّدولّية، 
وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية، يف العشرين من ديسمرب كانون . االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل فقط

. تصرحياته خمالفة ملنطق املدينة املقدسة نفسها وطبيعتها الّشمولّية):"ندبيل عيد امليقُ ( 2017األّول سنة 
وحنن نقف معارضني أليّة قرارات أحاديّة اجلانب متحّيزة تتعارض مع الطّابع الفريد للمدينة الا هي كنز 

يسّبب  القرار هذا: "وزاد اإلعنن". اسياسّيا كان أم دينيّ  -لإلنسانّية مجعاء، وال جيوز أّي احتكار اا
، ويزيد سوء الفهم عند بعض غ  "عليهم الفرحة بامليند السّيديّ جسيم الّضرر للمسيحّيني ويفسد 

 .املسيحّيني بأنّنا اي املسيحّيني عمنء لنستعمار واالحتنل
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شهيًدا، غزّة إينريون  58 يومها أدانت الكنائس بشّدة  االعتداء الغاشم على غزّة الا دفنت 
 !ويصادف عشّية يوم الّنكبة.  يوس وهاشم، يف الرّابع عشر من ايار مايو هذه الّسنةوبورف

و " هويّتنا الفلسطينّية"ومن أمجل إجنازاتنا يف فلسطني التعليم املسيحي املسكوين والفصول املكّرسة ل
 ).وتابع 80الّصّف الثّاين عشر، ص " (املواطنة"

يهوديّة " إلغاء قرارها عن ىلإة نتانياهو عت الكنائس حكومجلاري ديف الثّاين من نوفمرب تشرين الثّاين ا
ام إىل قيام الكيان الّصهيوين وأنز  نصرّي جائر يتجاهل مواطنني ُوجدوا قبلعلى أساس انّه ع" الّدولة

كسّكان أكثر منهم " قانوينّ "الّدرجة الثّانية أو الثّالثة مع خطر ترحيلهم وهدر حقوقهم بشكل رمسّي 
 .نيمواطن

 تأييد الّنصوص بالفعال والمآثر للخير العامّ  -3

 "بني القول والفعل، هنالك البحر: "ول مثل إيطايلّ يق

 "Dal dire al fare, c'è di mezzo il mare"    ما اكتفت الكنائس حبلو الكنم الذي
بل كّللت . وقع شديد على املواطنني وعلى العربانّيني أنفسهم اّلذين غضبوا له -وما يزال -كان له

وأّسست الكث  من املدارس واملستشفيات . الكنائس منذ قرون سامي عقائدها والوصايا جبليل األعمال
وما ترددت الكنائس يف تلك . معيات اخل يّة، وكانت غالًبا الّسّباقة يف هذه الاالتوامليامت واجل

. مسلمونإلدراك  أّن معظم مواطنينا اخلدمات االجتماعّية يف إنشائها واإلنفاق عليها وهي مدركة متام ا
إىل  1949ولعّل الكرسّي الّرسوّيل كان اا القدوة الّصاحلة إذ بادر يف الثّامن عشر من حزيران يونيو سنة 

 ".البعثة البابويّة من أجل فلسطني إلغاثة الّنجئني الفلسطينّيني"تأسيس 

 .ختدم كّل املواطنني بن متييز" احملّبة"اي " كاريتاس" مؤّسسة: ومثال آخر بني عشرات 

وهي مكّونة من " سانت إيف"سعد صّباح مؤّسسة أأّسس البطريرك الّناصري الفلسطيّين املقدسّي ميشيل 
وسائر  1967حمامني وحقوقّيني للّدفاع عن ممتلكات املواطنني حتت االحتنل خصوًصا يف مناطق سنهة 

م بأكثر من عشرين مشروع إسكان ضّم بعضها عائنت ويف عشرين سنة خلدمته البطريركّية قا .حقوقهم
 .مسلة أيًضا
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 خاتمة

الكنائس إىل اخل  العاّم وحتاول الّتقريب بني وجهات الّنظر الّدينّية  أخ ًا وليس آخر الكّل شأنًا، تسعى
سواهم وإىل على أعلى املستويات من قداسة احلرب األعظم والبطاركة وأئّمة األزهر و واحلوار بني ديانتينا، 
وهي اّشد من ("يف الّنعرات والفنت  وال انسجام وال مواطنةلنا كّلنا قبل تإذ ال مساملستوى الّشعّيب، 

وال حياة وسط القنابل والقذائف والّرصاص والّدبابات والغارات اجلويّة بيننا ) حسب الّنّص القرآينّ " القتل
وما تطرّقُت اذا ". ناس موّدة للذين آمنواأقرب ال"واملشاحنات واخلصومات، مع أننا كمسيحّيني 

وأنا على يقني أّن هذا ااّم . املوضوع ألنّه خارج عن احملاضرة الا طُلبت مّين عن الّنصوص الكنسّية
، هذا الّتوتّر  )مثًن يف املنيا حيث اسُتهدَف حّجاج أقباط إىل مزار(حيزن لنغتياالت والتجاوزات  اّلذي

يساور األناس  ،ويسيء إلينا عاملّيا وإعنمّياكعرب يف بعض الّدول واملقاطعات ينّغص عيشنا  املخيف 
وهم يرون أيًضا يف الّتزّمت والّتطّرف والّتعصب الديّين أو  ،األفاضل الّنجباء اّلذين دعوا إىل هذا املؤمتر

ثارة مشت الوطنّية وإ اّلذي ينسب نفسه إىل الّدين عامًن خط ًا يف تج  املسيحّيني ويف تقويض الوحدة
خصوًصا يف الوطن الواحد، حبيث نسعى آملني، يف  ،"شعوبًا وقبائل لتعارف"، مع أنّنا ُخلقنا العدى

 "!حنيا حياة وادعة مطمئّنة بكّل تقوى وكرامة"أن " �اية الّنفق

 


