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الكنيسة األنطاكية 
السريانية المارونية: 

التاريخ، الرهبانيات 
والخطاب

ريتا فرج 

دخلت الرهبانيات يف ال�شرق منذ بداياتها 
ارتبطت  متعرجة،  م�شارات  يف  الأوىل  التاريخية 
الدينية  والتحولت  ال�شيا�شية  ال�شلطة  بتقلبات 
يف  امل�شيحية  خربتها  التي  العقائدية  وال�شراعات 

جتاربها الدينامية. 

( باحثة لبنانية يف علم االجتماع، ع�سو هيئة التحرير يف مركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث )دبي(.   (

كتاب الرتاث الرهباين يف ال�شرق الأو�شط، �شنة 2018درا�شات يف الت�شامح
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لي�س من ال�سهل االإحاطة بالرتاث الرهباين يف الكنائ�س ال�سرقية 
والغربية؛ وهو تراث يكت�سب اأهميته من عوامل عدة، لعل اأبرزها جتارب 
االإ�سالح الرهباين))( التي اأ�سهمت يف ماأ�س�سة الكنائ�س ور�سم اأدوارها 
واجلماعات  املوؤمنني  جماعة  بني  واالإن�سانية(  )االجتماعية  الراعوّية 

املوؤمنة االأخرى. 

مرت الكني�سة املارونية اأو الكني�سة االأنطاكية ال�سريانية املارونية 
احلقب  يف  �سيما  ال  موؤملة،  تاريخية  مبراحل  جتربتها  ن�سوج  قبل 
التاأ�سي�سية. وبعد م�سارات طويلة، بدءًا من الن�سف الثاين من القرن 
واأول  اأول كني�سة مارونية م�ستقلة  اخلام�س امليالدي، الذي �سهد بروز 
جمتمع ماروين منظم، على �سفاف نهر العا�سي يف �سورية ال�سمالية، 
الن�سف  اأعتاب  على  اليوم  وهي  هويتها؛  عنا�سر  تدريجيًا  اكت�سبت 
الثاين من القرن احلادي والع�سرين، تتجلى بح�سورها الفاعل واملوؤثر، 
على م�ستوى الديني واالجتماعي والثقايف، يف زمن يكرث فيه القلق حول 
التباغ�س  اأيديولوجيات  فيه  وتتكاثف  وم�سائرهم،  امل�سيحيني  اأحوال 

والتكاره واالنق�سامات والهويات القاتلة. 

اأوروبا( يف القرن ال�ساد�س ع�سر دور بارز يف تاريخ الرهبانيات، وحدد املجمع  ))( كان لالإ�سالح الرهباين )يف 
ملجامعها  اأ�سواًل  وو�سع  روؤ�سائها،  وانتخاب  الداخلية  واإدارتها  اأمالكها  ونظم  الرهبانيات،  منافع  الرتيدنتيني 
ال�سنوية، وجعل لالأ�ساقفة حق تفتي�س االأديرة ومراقبتها. ون�ساأت رهبانيات حديثة تهتم بالوعظ والتعليم وم�ساندة 
التي  االأوراتورية  فيليب  مار  ورهبنة  والي�سوعية  والربنابية  والتيط�سية  الكبو�سية  اأ�سهرها  املر�سى،  واإعالة  الفقراء 
العامل  جمعيات  بني  االأولى  املكانة  الرهبانيات  هذه  وحتتل  وغريها.  واملخل�سية  والعازرية  الفرن�سوية  عنها  تفرع 
العلمية، النهماكها بالتعليم واملناهج املدر�سية. انظر: الرهبنة، املو�سوعة العربية، املجلد العا�سر، �س))، متوافر 

على الرابط املخت�سر التايل:
http://cutt.us/99MyU
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ت�سعى هذه الورقة اإلى درا�سة ثالثة حماور رئي�سة: ن�ساأة وهوية 
الكني�سة االأنطاكية ال�سريانية املارونية، الرهبانيات املارونية يف لبنان، 

وخطاب العي�س امل�سرتك يف الكني�سة املارونية يف لبنان. 

جبل  في  وتكونها  المارونية  الكنيسة  نشأة 
لبنان 

ال�سرق  �سعوب  منظومة  اإلى  جذوره  تعود  �سعبًا  املوارنة  يوؤّلف 
ان�سّم  مبا  اغتنى  قد  اآرامي،  اأ�سل  من  ر  يتحدَّ وهو  القدمي،  االأو�سط 
اإليه من جمموعات اإثنّية خمتلفة بفعل االجتماع واالنتقال واالختالط. 
ا�ستوطن االآراميون يف بالد ما بني النهرين و�سورية، و�سنعوا لهم فيها 
�سّيما  ال  الثقافّية،  ح�سارة عريقة، ومتّكنوا من احلفاظ على هوّيتهم 
الّلغة االآرامية، التي انت�سرت يف املدن واالأرياف وبقيت حّية م�ستخدمة 
الكنائ�س يف  املوارنة  اأجداد  اأ�س�س   )...( االأولى  امل�سيحّية  الع�سور  يف 
ال�سرقي  لالإقليم  والثقافّية  واالإدارّية  ال�سيا�سّية  العا�سمة  اأنطاكيا، 
يف  امل�سيحية  الب�سارة  قاعدة  اأ�سحت  والتي  الرومانّية،  لالإمرباطورية 

ال�سرق))(.

برز دير مار مارون))(، على نهر العا�سي، مهدًا للكني�سة املارونية، 

))( نبذة عن تاريخ املوارنة، موقع البطريركية االأنطاكية ال�سريانية املارونية، متوافر على الرابط التايل: 
http://www.bkerki.org/maronites.php

))( مار مارون هو راهب نا�سك، اآرامي العرق �سرياين اللغة، ن�ساأ يف مدينة قور�س �سمال �سرقي اأنطاكيا )تركيا 
حاليًا( وقد اختار قّمًة يف �سواحي قور�س على علو نحو )800( مرت، كان قد اأقيم عليها قدميًا هيكل وثني لتكرمي 
ال�سياطني، وكانت هذه املنطقة قد خلت من �سّكانها، فق�سدها مارون يف الن�سف الثاين من القرن الرابع، وكّر�س 
هذا املعبد هلل وعبادته. مارون باللغة ال�سريانية ت�سغري للفظة »مار« والتي تعني ال�سّيد، وهي بدورها ت�سغري عن 
لفظة »موران« التي تعني »�سّيد ال�سادة اأو ال�سّيد االأكرب«، وُت�سَتخَدم يف اللغة ال�سريانية كاأحد األقاب اهلل. يف غياب 
لة عن حياة القدي�س، تعترب �سهادة ثيودوريط�س، اأ�سقف املنطقة التي تن�ّسك فيها مار مارون،  اأي �سرية ر�سمية ومف�سّ
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احت�سنها  اإذ  مارون«،  بيت  اأو »جماعة  مارون،  مار  دير  رهبان  بف�سل 
حوايل خم�سمئة �سنة، وفيه انتخب بطاركتها واأ�ساقفتها االأوائل، فاأم�سى 
املُحرك االأول ومقر الن�ساط العقائدي والتنظيم الطق�سي لها. بعد اأن 
من  قوٌم  نزح  بهم،  خا�ٌس  وح�سارٌي«  ثقايٌف  دينٌي  »كياٌن  النور  اأب�سر 
�سورية واعت�سموا يف املناطق ال�سمالية من لبنان. من املرجح اأن يكون 
النزوح قد مّت على دفعات متتالية، وفق اال�سطهادات التي ح�سلت، اإن 
من جانب الدولة البيزنطية عرب تاريخها املتقلب، اأم من جهة الفاحت 

العربي))(. 

اإلى  اأّن القدي�س مارون ولد حوايل عام 50)م، وان�سرف منذ البداية  املرجع االأ�سا�سي الوحيد عنه، والذي يذكر 
هذا  اأخبار  �ساعت  اخل�سن.  اللبا�س  الب�سًا  اجل�سد،  لقهر  ال�ساقة  اليدوية  االأعمال  اإلى  باالإ�سافة  والتقوى  ال�سالة 
القدي�س فق�سدته اجلموع من كل حدب و�سوب ملتم�سة �سفاعته. لي�س ثمة اتفاق على تاريخ وفاة القدي�س مارون، 
حتدد امل�سادر تاريخ وفاته عام 0))م. تعترب �سهادة االأ�سقف ثيودوريط�س امل�سدر الوحيد الذي ُي�ستند اإليه ملعرفة 
طبيعة حياة مار مارون، على الرغم  من اأّن هذه ال�سرية تبتعد عن منحى التوثيق التاريخي وتاأخذ طابع الكتابات 
الدينية، فهي ال تذكر -مثاًل- مكان تن�ّسك القدي�س اأو مكان دفنه، اإال اأنها تذكر املنازعات بني �سّكان القرى والبلدات 
ف القدي�س مارون بعدد من ال�سفات املهمة، حيث يذكر االأ�سقف يف كتابه  املجاورة حليازة جثمانه، كما اأنها ت�سِ
واالإماتات،  التق�سفات  املتوح�سني باهلل، ومار�س �سروبًا من  القدي�سني  اأّن »مارون زّين طغمة  اأ�سفياء اهلل«  »تاريخ 
حتت جّو ال�سماء، متعّبدًا ومتجّهدًا يف االأ�سوام وال�سلوات والليايل ال�ساهرة والركوع وال�سجود، والتاأمل يف كمال 
اهلل. اإاّل اأّنه مل يكن منقطعًا عن املجتمع طوال فرتات حياته، اإذ عندما انت�سر �سيته توافد اإليه النا�س من خمتلف 
قد  نف�سها  ال�سياطني  اأّن  اأ�سيع  حتى  واحلزانى،  امل�سابني  ويعّزي  وير�سدهم  الزّوار  يعظ  فكان  املجاورة،  املناطق 
حتا�َست ح�سرته«. كان اأّول ذكر تاريخي للقدي�س مارون يف ر�سالة بعَث بها بطريرك الق�سطنطينية يوحنا الذهبي 
الفم من منفاه يف القوقاز حوايل عام )0)، اإلى مارون »الكاهن والنا�سك«. وتدّل الر�سالة على اأّن البطريرك كان 
يعرف النا�سك معرفة �سخ�سية، وهو ما دفع املوؤرخ البطريرك الدويهي للقول: اإّن الذهبي الفم ومارون كانا �سديقي 
درا�سة يف اأنطاكيا قبل اأن يتبّنى كّل منهما منط احلياة الن�سكية. يعرّب الذهبي الفم يف الر�سالة عن م�ساعره الوّدية 
نحو القدي�س مارون ويقّدر تقواه ال�سديدة، ويعلن رغبته يف املرا�سلة على نحو متكّرر، وهو ما كانت حتول دون حتققه 
مارون  �سّحة  عن  بحرارة  الفم  الذهبي  وي�ستفهم  حلب،  �سواحي  جتاه  القوقاز  من  م�سافرين  على  العثور  �سعوبة 
ويختتم طالبًا دعاءه وال�سالة الأجله. راجع: مار مارون بل�سم ل�سرق دائم اال�ستعال، جريدة اجلمهورية، 0) �سباط 

)فرباير( 5)0)، متوافر على الرابط التايل: 
http://www.aljoumhouria.com/news/index/210619?print=1

ملزيد من التفا�سيل عن �سرية القدي�س مار مارون نحيل على كتاب: اجلامع املف�سل يف تاريخ املوارنة املوؤ�سل، يو�سف 
الدب�س رئي�س اأ�ساقفة بريوت املاروين، املطبعة العمومية الكاثوليكية، 905). 

))( ن�ساأة الكني�سة املارونية، املركز الدائم للتن�سئة االجتماعية، على الرابط املخت�سر التايل:
http://cutt.us/Lkrrq

http://www.aljoumhouria.com/news/index/210619?print=1
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ي�سري املوؤرخ اللبناين جواد بول�س )900)-)98)( اإلى اأنه »قبل 
اأي   )6(0-6(5( اخل�سيب  الهالل  لبلدان  االإ�سالمي  العربي  الفتح 
لبنان و�سورية وفل�سطني، كانت هذه البلدان، اأجمعها –تقريبًا- تعتنق 
الدين امل�سيحي. وكانت ت�سمل اأربع كنائ�س كربى متميزة، مع جمتمعاتها 
من املوؤمنني وتنظيماتها االإكلرييكية اخلا�سة )بطاركة واأ�ساقفة وكهنة 
وغريهم(. وهذه الكنائ�س هي: الكني�سة امللكية اأو االأرثوذك�سية )وهي 
االإمرباطورية  اأي  امللكية،  للتوجيهات  تخ�سع  -تقريبًا-  ر�سمية  كني�سة 
اليعقوبية؛  اأو  املونوفيزية،  الكني�سة  الن�سطورية؛  الكني�سة  البيزنطية(؛ 
االأربع  الكنائ�س  لهذه  واالأدبية  الدينية  اللغة  وكانت  املارونية.  الكني�سة 
الهالل  لبلدان  الدارجة  اللغة  وهي  ال�سريانية،  اأو  االآرامية،  اللغة  هي 
اخل�سيب اآنذاك. اأما يف الكني�سة امللكية، اأو االأرثوذك�سية، حيث كانت 
اللغة  بعدئٍذ  حملها  حلت  فقد  الكن�سية،  الطقو�س  لغة  االآرامية  اللغة 

اليونانية«)5(. 

ويلفت بول�س اإلى اأنه »يف البدء، كان املوارنة مندجمني مب�سيحيي 
�سورية امللكيني. وعند ان�سقاق املونوفيزيني، اأو اليعاقبة)6( �سنة )5)م، 
منا�سبة  الفر�سة  املوارنة  وجد  خلقيدونيا،  جممع  انعقاد  اإثر  على 
لالنف�سال عن باقي م�سيحيي �سورية، وتاأ�سي�س كني�سة وجمتمع طائفي 
وقد  خلقيدونيا.  جممع  بتعاليم  اأي�سًا-  -هنا  ومتم�سكني  متميزين 
القدي�س  دير  اأ�سهرها  وكان  العا�سي،  �سفاف  على  اأديرتهم  تكاثرت 

)5( بول�س، جواد، تكون املارونية يف جبل لبنان، جملة الف�سول اللبنانية، �سيف 980)، موقع املوؤرخ جواد بول�س، 
متوافر على الرابط التايل:

http://jawadboulos.org/arabic/?p=2216

)6( ُعرف ال�سريان االأرثوذك�س �سابقًا باليعاقبة ن�سبة اإلى االأ�سقف يعقوب الربادعي )578+(، منّظم هذه الكني�سة 
االأنطاكية املناه�سة ملجمع خلقيدونيا.
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مارون، الذي اأ�سبح املركز امل�سيحي االأكرث اأهمية يف �سورية. فكانت له 
ا�سمه،  اأعطى  املنطقة. وهو  الدينية يف  املوؤ�س�سات  االأولوية على جميع 
لي�س فقط للرهبان، بل للموؤمنني الذين تبعوهم، اأي لل�سعب املاروين. 
وكان تعلق رهبان دير القدي�س مارون بتعاليم جممع خلقيدونيا ي�سبب 
كانوا  الذين  املونوفيزيني،  جانب  من  وخ�سو�سًا  قا�سية،  متاعب  لهم 
كثريي العدد ونافذين. ويف ال�سنوات االأولى للقرن ال�ساد�س، لقي )50)( 
العربي  الفتح  وبعد  اأديرتهم.  من  عدد  واأحرق  حتفهم  مارونيًا  راهبًا 
بهم  رحبوا  اإنهم  اإذ  العرب،  لدى  نفوذ  للمونوفيزيني  غدا  االإ�سالمي، 
عندما جاوؤوهم كفاحتني، وذلك ب�سبب كره املونوفيزيني للبيزنطيني. 
م�ساألة  جديدة:  الهوتية  عقيدة  ال�سرق  يف  ظهرت  ال�سابع،  القرن  ويف 
النزاع.  وا�ستد  حولها  امل�سيحيون  اختلف  امل�سيح.  يف  الواحدة  امل�سيئة 
االإلهية.  امل�سيئة  هي  واحدة  م�سيئة  امل�سيح  يف  يقول:اإن  كان  بع�سهم 
وبع�سهم كان يقول مب�سيئتني: اإلهية واإن�سانية.اأخذ املوارنة براأي البابا 
هونوريو�س االأول )5)6–8)6( الذي قال: اإن يف امل�سيح م�سيئة واحدة: 
هي امل�سيئة االإلهية. هذا املوقف من قبل املوارنة اأ�ساف اإلى اأعدائهم: 
املونوفيزيني، اأو اليعاقبة، والن�ساطرة، عدوًا ثالثًا: هم القائلون باأن يف 
امل�سيح م�سيئتني. ويف 680-)68، عقد يف الق�سطنطينية �ساد�س جممع 
ديني، اأو م�سكوين، بطلب من االإمرباطور ق�سطنطني الرابع، وبح�سور 
ممثل عن البابا. فنق�س املجمع نظرية البابا هونوريو�س االأول وقرر اأن 
يف امل�سيح م�سيئتني: اإلهية واإن�سانية. فتبع املوارنة هذا القرار. وان�سب 

عليهم غ�سب الذين ال يقولون بامل�سيئتني«)7(.

)7( املرجع ال�سابق. 
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مارون)8(  مار  دير  اإن  القول:  على  والالهوتيون  املوؤرخون  يجمع 
الكني�سة  لن�ساأة  االأولى  النواة  �سكل  اجلوار،  وموؤمني  ورهبانه  باأ�سقفه 
املارونية، دون اأن نن�سى اأن الدير ورهبانه انبثقوا هم اأي�سًا من جوار 
موؤمن. ويف هذا قيل: »اإنها ظاهرة فريدة يف تاريخ الكني�سة اجلامعة، 
حيث ال تعرف كني�سة اأخرى خرجت من دير، ومتحورت حوله، بالرغم 
مما كان للحركات الرهبانية من اأثر عميق يف حياة الكنائ�س يف ال�سرق 
بروحانية  املارونية  الكني�سة  تتميز  اأن  اإذًا،  الطبيعي،  فمن  والغرب؛ 
تاريخها مب�سري  وت�سابك  ن�ساأتها،  بها منذ  انطبعت  ن�سكية ورهبانية، 

احلياة الرهبانية التي بقيت مبثابة القلب الناب�س فيها«)9(. 

كان هّم املوارنة االأول، عند و�سولهم اإلى لبنان)0)(، تنظيم اأمور 

)8( اإن ن�سبة املوارنة اإلى هذا الدير، مع ما ي�ستتبُع ذلك من روحانّية ن�سكّية طبعت ن�ساأتهم وتاريخهم الطويل، تبقى 
قا�سرًة عن االإحاطة بالهوّية املارونية يف جذورها الكن�سّية. فاملوارنة، قبل اأن ينتظموا يف جماعة كن�سية م�ستقلة ذات 
طابع رهباين، كانوا وما زالوا اأبناء الكني�سة الر�سولية االأنطاكية يف بعدها ال�سرياين. وللتعّرف على الهوت الكني�سة 
عند املوارنة، يكفي التاأمل ب�سلوات اأحد جتديد البيعة وتقدي�سها التي بها تفتتح الكني�سة دورتها الطق�سية حول �سّر 
امل�سيح يف خمتلف اأحداثه اخلال�سية. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن اجلذور االأنطاكية وال�سريانّية للكني�سة املارونية هي 
اإلى هذا  فالعودة  وال�سريانّية.  االأنطاكية  الفروع  الذي يجمع بني خمتلف  امل�سرتك  للرتاث  وتقديٍر  مبثابة اعرتاف 
�سبيل ح�سور م�سيحّي م�سرتك  املرجّوة يف  االأنطاكية  الوحدة  االأكيدة ال�ستعادة  الو�سائل  امل�سرتك هي من  الرتاث 
يف امل�سرق العربي وبلدان االنت�سار. انظر: اأوراق االأمانة العامة للمجمع البطريركي املاروين، متوافر على الرابط 

التايل:
http://www.athanasiusdeacons.net/Downloads/Books/tari5_kinisa/kinisa%20aronia.pdf

)9( راجع: خليفة، اإليا�س، جملة اأوراق رهبانية، العدد )7)(، 995)، �س86-85. 

)0)( ارتبط تاريخ املوارنة بلبنان منذ ما يزيد على االألفي �سنة. قدم اإليه رهبان مار مارون قبل اإن�ساء البطريركية، 
وتبعته  املاروين،  البطريرك  اإليه  انتقل  عندما  ولبنان  املوارنة  بني  العالقة  وتوّثقت  �سكانه.  اإلى  الب�سارة  وحملوا 
وكن�سية  ارت�سمت معامل جغرافيا مدنية  لقد  اأوردناها.  التي  للظروف  والعا�سر  ال�سابع  القرنني  ال�سعب بني  غالبية 
االأر�س  ال�ساد�س ع�سر. فكانت  القرن  اإلى  وا�ستمرت  البرتون وجبيل،  انب�سطت بني اجلبة وبالد  للموارنة،  جديدة 
متوا�سلني،  وجهدًا  �سعيًا  وتطّلبت  واأحمل.  واأع�سر  اأ�سيق  اأتت  ولكّنها  واأح�سن،  �سابقًا  عهدوه  مما  اأمنع  اجلديدة 
وعماًل دوؤوبًا لتوفري �سبل العي�س. تكّيف املوارنة مع هذه البيئة، وعّدلوا ما اأمكن من عنا�سرها، فجعلوها مواتية، 
ونّظموا طرق احلياة فيها. اعت�سم املوارنة يف جبل لبنان، وا�ستقّر فيه بطاركتهم منذ نهاية القرن ال�سابع. واأقام 
البطاركة املوارنة يف اأديرة يف لبنان كانت غاية يف الب�ساطة والتجّرد. اجتمع حولهم فيها االأ�ساقفة والرهبان. وبعد 
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العبادة، ومنذ اأوا�سط القرن الثامن، جند كنائ�س مارونية، مثل كني�سة 
دير ُمرت مورا –اإهدن، وهي بنيت �سنة 9)7م. وكان القادمون اجلدد 
كاجلراجمة)))(  عنا�سر  بينهم  من  املحليني،  بال�سكان  ات�سال  على 
)املردة( فدجموهم بهم، بحيث اأ�سبحوا �سعبًا واحدًا)))(. يف اأوا�سط 
العا�سي،  على  مارون  القدي�س  دير  دمار  اإثر  وعلى  العا�سر،  القرن 
انتقل مركز الكر�سي البطريركي املاروين اإلى جبل لبنان، �سنة 5)9م، 
وغدا البطريرك، الذي ال يزال يحمل لقب »بطريرك اأنطاكيا«، يقيم 
على  ي�سهر  حيث  لبنان،  جبل  يف  املارونية  االأديرة  خمتلف  يف  منذئذ 
تطور املوارنة يف لبنان وخارج لبنان. وهو يقيم، اليوم، يف دير �سيدة 
بكركي، قرب جونية �ستاء، ويف الدميان، قرب االأرز، يف �سمايل لبنان، 

اأن اأجربت الظروف ال�سيا�سية واالجتماعية البطاركة املوارنة بالتنقل بني مركز واآخر، واأن ال يعرفوا الثبات يف مركز 
دير  تاريخ  للبطريركية. حفل  كمقّر  قنوبني  دير  اللبناين  املجمع  ثـّبت  ع�سر.  اخلام�س  القرن  منت�سف  قبل  حمّدد 
�سيدة قنوبني باالأحداث اخلطرية. ت�سّكلت فيه منذ اأن اأ�سبح مقرًا بطريركيًا �سل�سلة مرتابطة ومعروفة للبطاركة. 
انعقد فيه اأول املجامع املارونية، ال �سيما �سنتي 580) و596). حّج اإليه املوفدون البابويون واملر�سلون، كما ق�سده 
املعتمدون ال�سيا�سيون وال�سّياح والزوار االأجانب. جرى منه التوا�سل مع ال�سلطات العثمانية، واحلّكام املحليني من 
اأمراء وم�سايخ واإقطاعيني، وجميع لفيف املنا�سب واملراتب، وطبقات ال�سعب. راجع: عالقة املوارنة يف لبنان، موقع 

البطريركية االأنطاكية ال�سريانية املارونية، متوافر على الرابط التايل:
http://www.bkerki.org/maronites.php?p=18

)امَلَردة(  اجلراجمة  ب�ّسروا  اّلذين  هم  املوارنة  واملر�َسلون  الرهبان  يكون  »اأن  �سّو  بطر�س  االأب  ي�ستبعد  ال   )(((
م�سرتكٍة  عوامل  ِمن  م�ستفيدين  واملوارنة،  املردة  ان�سهر  لذا،  الن�سرانّية«.  اإلى  املجو�سّية  ِمن  وهَدوهم  باالإجنيل 
اأهّمها: اللغة ال�سريانّية واحل�سارة االآرامّية- الفينيقّية واالإميان امل�سيحّي اخللقيدويّن، وق�سّية الدفاع عن الوجود 
احلّر يف اأر�سهم. يف تلك احلقبة، توّلى ال�سلطة الزمنّية اأمرٌي ي�سكن يف ب�سكنتا ويخ�سع ل�سلطة البطريرك. راجع: 

اإ�سطفان، ربيع، مارونية ال�سهادة واال�ست�سهاد، نبذة عن تاريخ الكني�سة املارونية، متوافر على الرابط التايل:
http://www.lexamoris.com/historia/historiamaronita.html

ملزيد من التفا�سيل حول وجهة نظر االأب بطر�س �سو يف �ساأن اأ�سل اجلراجمة )املردة( انظر: �سّو، بطر�س، تاريخ 
التعرف على  اأجل  الثانية، 977). ومن  الطبعة  للن�سر، بريوت،  النهار  وال�سيا�سي واحل�ساري، دار  الديني  املوارنة 
حتليل اآخر يخالف االأب �سو حول االإ�سكاليات التاريخية التي يثريها مو�سوع اجلراجمة واملردة انظر: اإ�سماعيل، 
لل�سيا�سة  الن�سر  دار  واملوارنة؟،  باجلراجمة  عالقتهم  وما  جاوؤوا؟  اأين  من  هم؟  من  )املردة(  املردائيون  عادل، 

والتاريخ، الطبعة االأولى، 000). 

)))( بول�س، جواد، تكون املارونية يف جبل لبنان، مرجع �سابق. 



177المسبار

ريتا فرج 

�سيفًا)))(.

اجلبل  يف  والتطور  التكون  حقبة  بعد  املارونية  الكني�سة  واكبت 
والعبا�سي،  االأموي  العهدان  التالية:  التاريخية  املراحل  اللبناين، 
احلمالت ال�سليبية، عهد دولة املماليك، اخلالفة العثمانية )6)5)-

8)9)(، واحلقبة التاريخية املعا�سرة. لي�س الهدف من هذا التحقيب 
املتعاقبة،  االإ�سالمية  للخالفات  وفقًا  املوارنة  لتاريخ  التاأريخ  الزمني، 
ال  اآخر  جمال  فهذا  بال�سليبيني)))(،  املوارنة  عالقة  عن  احلديث  اأو 
تت�سع هذه الورقة للخو�س به، اإمنا هدفنا –هاهنا- االإ�سارة اإلى حالة 
االإ�سالمية،  باخلالفات  امل�سيحيني  عالقات  طبعت  التي  واجلزر  املد 
اإذ اعتمد العثمانيون على »نظام اأهل  ال �سيما مع ال�سلطنة العثمانية، 
على  العثماين  املجتمع  اأفراد  بني  التمايز  اإنتاج  اإلى  اأدى  الذي  الذمة« 
اأ�سا�س الدين، ومل يكن هذا التمايز طارئًا على امل�سيحيني، فقد خربوه 
االأموية  العهود  يف  وا�ستمر  النبي،  بعد  االأولى  العربية  الفتوحات  مع 
والعبا�سية، وزاد حدة يف عهد املماليك. يلفت املوؤرخ اللبناين جوزيف 
اأبو نهرا اإلى اأنه »على ال�سعيد االجتماعي خ�سع امل�سيحيون )اإبان حقبة 
الدولة العثمانية( يف املناطق املختلطة بينهم وبني امل�سلمني، وخ�سو�سًا 
املناطق ذات االأكرثية االإ�سالمية، اإلى قيود يف اللبا�س، وكانوا ملزمني 
بالن�سبة  الو�سع  وكذلك  امل�سلمني،  عن  متيزهم  واألوان  اأزياء  باعتماد 

)))( نف�سه. 

ال�ساطئ  على طول  فاعاًل  وعونًا  وثيقًا  دلياًل  املوارنة  لدى  االأولى وجدت  ال�سليبية  اأّن احلملة  املعروف  من   )(((
ال�سوري الفينيقي، حتى اإنه يقال: اإّن اأكرث من ثالثني األف حمارب ماروين قد اندرجوا يف �سفوف احلملة االأوروبية، 
من بينهم فرقة من نخبة الرّماح. انظر: قرم، جورج، اإ�سكالية تاريخ لبنان من ن�سوء االإ�سالم اإلى اإعــالن دولة لبنان 

الكبري، جريدة االأخبار اللبنانية، العدد )9)))(، الثالثاء، 8) اأيار )مايو( 0)0)، متوافر على الرابط التايل:
http://www.al-akhbar.com/node/51678
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اأهل  اأ�سدر ال�سلطان مراد الثالث فرمانًا منع فيه  لليهود. �سنة 580) 
بلب�س  امل�سيحيني  واألزم  ال�سوداء،  واالأحذية  العمائم  لب�س  من  الذمة 
الثامن ع�سر، برزت  القرن  قبعات �سوداء واليهود قبعات حمراء. ويف 
اخلا�سة  بتلك  �سبيهة  قبعات  بلب�س  امل�سلمني،  بع�س  عند  العادة، 
فيه  �سنة 0)7)، حدد  فرمانًا،  االأول  ال�سلطان حممد  فاأ�سدر  باليهود 
�سوؤون  ينظم  �سلطاين  فرمان  اآخر  وكان  للمخالفني.  ال�سنق  عقوبة 
اللبا�س اخلا�س باأهل الذمة قد �سدر عن ال�سلطان حممود الثاين �سنة 

 .)(5(»(8(7

هوية الكنيسة األنطاكية السريانية المارونية

وثيقة  عام 006) )))()6)(  املاروين  البطريركي  املجمع  اأ�سدر 
)اأو ن�سًا، عرفت بن�سو�س املجمع البطريركي املاروين( هي ح�سيلة 
بني  ما  �سنوات  ثالث  امتدت  دورات  ثالث  على  انعقد  الذي  املجمع 
عامي )00) و006)، برئا�سة البطريرك مار ن�سر اهلل بطر�س �سفري، 
�سارك فيه حوايل )50)( م�ساركًا بني املطارنة والروؤ�ساء الرهبانيات 

)5)( اأبو نهرا، جوزيف، امل�سيحيون وهاج�س احلرية يف العهد العثماين، املوؤمتر الدويل: خطاب اجلماعات امل�سيحية 
يف ال�سرق االأدنى يف زمن التحوالت، مركز ال�سرق امل�سيحي للبحوث واملن�سورات، جامعة القدي�س يو�سف، ))-6) 
يناير )كانون الثاين( ))0)، �س8. متتع م�سيحيو جبل لبنان )ب�سبب اإدارته الذاتية( خالفًا الأحوال امل�سيحيني يف 
ال�سرق اإبان ال�سلطنة العثمانية باحلرية خ�سو�سًا يف عهد فخر الدين الثاين )590)-))6)(، حيث متيزت �سيا�سة 
االأمري باالنفتاح على خمتلف اجلماعات التي يتكون منها �سكان اجلبل، بغ�س النظر عن انتمائهم الديني. املرجع 

نف�سه، �س0).    

)6)( عقدت الكني�سة املارونية ثالثة جمامع هي: 
• املجمع املنعقد يف عهد البطريرك �سركي�س الرزي �سنة 596).	
• اأقر جمانية التعليم واإلزاميته للبنات 	 اأن هذا املجمع  املجمع اللبناين املنعقد �سنة 6)7). )اجلدير بالذكر 

والبنني قبل الثورة الفرن�سية وقبل املبادرات احلديثة(.
• وجممع اللويزة املنعقد �سنة 8)8).	
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اإلى  اإ�سافة  االأبر�سيات،  الرهبانيات ومندوبني علمانيني من  ومندوبي 
ممثلني عن الكنائ�س الكاثوليكية واالأرثوذك�سية والربوت�ستانتية، وثالثة 
ممثلني عن ال�سنة وال�سيعة والدروز يف لبنان. ويعد هذا املجمع االأهم يف 
تاريخ الكني�سة املارونية وقد حدد فيه -اإلى جانب ق�سايا اأخرى- »هوية 
الكني�سة االأنطاكية ال�سريانية املارونية«، ويف امللف االأول )الن�س: )( من 
الن�سو�س مت ا�ستجالء عنا�سر هوية الكني�سة املارونية)7)(: »اإن املوارنة 
هم اأواًل، كني�سة اأنطاكّية �سريانّية ذات تراث ليتورجّي)8)( خا�ّس؛ ثانًيا: 
كني�سة خلقيدونية؛ ثالًثا: كني�سة بطريركّية ذات طابع ن�سكّي ورهبايّن؛ 
رابًعا: كني�سة يف �سركة تاّمة مع الكر�سي الر�سويل الروماين؛ خام�ًسا: 
كني�سة متج�ّسدة يف بيئتها اللبنانّية وامل�سرقّية، ويف بالد االنت�سار. ومبا 
اأّن دعوة الكني�سة املارونّية ور�سالتها ال تنف�سالن عن هوّيتها، فاقت�سى 

)7)( من املهم االإ�سارة اإلى اأن هوية الكني�سة املارونية كما اأبرزها هذا الن�س/ الوثيقة هي ح�سيلة م�سار تاريخي 
وديني طويل ومراجعات، وهو ينم عن ن�سج ثقايف ووعي كن�سي ماروين لناحيتني: االإ�سرار على ال�سراكة مع امل�سلمني 

والتعاي�س معهم وتاأكيد العي�س امل�سرتك، وقد جتلي هذا االأمر يف م�ستويات عدة. 

ة  والبيزنطيَّ ريانيَّة  ال�سُّ ا  كاللِّيتورجيَّ الغربيَّة،  االأنطاكية  اللِّيتورجيَّات  عائلة  اإلى  ة  املارونيَّ ا  اللِّيتورجيَّ تنت�سب   )(8(
يف  جاء  ولقد  الكلدايّن.  اأي  رقّي  ال�سَّ االأنطاكي  بالتَّقليد  وثيقٍة  عالقٍة  على  هو  املارويّن  ق�س  الطَّ اأنَّ  كما  واالأرمنيَّة. 
د  ريايّن االأنطاكي، الَّذي ُيَج�سِّ ق�س املارويّن واحٌد من عائلة التَّقليد ال�سُّ املجمع البطريركّي املارويّن ما يلي: »اأ. الطَّ
ًة متكاملة. ب.  اإلى حدٍّ بعيٍد تقليد اأور�سليم »اأّم الكنائ�س«، ويوؤلِّف معهما، اأي االأُور�سليمّي واالأنطاكي، وحدًة ليتورجيَّ
رقّي، اأّي الكلدايّن-االآ�سورّي، مما َيجعلنا جَنُد فيهما  ريايّن ال�سَّ ق�س ال�سُّ ق�س املارويّن االأنطاكي على الطَّ ينفتح الطَّ
هاوّي، وعن  ريايّن الرَّ ا اليوم عن ارتباط املوارنة باملحور ال�سُّ ث علماء اللِّيتورجيَّ نقاًطا كثريًة ُم�سرتكة )...(«. ويتحدَّ
ا املارونيَّة، ذات العمق  رقّي. يقول املجمع عينه: )نرى اأنَّ اللِّيتورجيَّ ريايّن ال�سَّ ق�َسني املارويّن وال�سُّ اأ�سٍل م�سرتٍك للطَّ
ٍة وَن�َسٍق معروٍف ي�سهد َلُهما نافور »�َسَرْر« ، وُرتب تقدي�س  ًة تتميَّز ببنيٍة خا�سَّ االأنطاكي، ما زالت حَتمل اآثاًرا رهاويَّ
روجي وغريهما  ريايّن ومار يعقوب ال�سَّ ة املن�سوبة اإلى مار اأفرام ال�سُّ ق�سيَّ املريون، وتقدي�س املاء، وبع�س االأنا�سيد الطَّ
ق�س القبطّي )قوا�سم م�سرتكة يف ُرتبَتي اخلطبة  ق�س املارويّن بالطَّ ريان(. كما جَند عالقًة تربط الطَّ من االآباء ال�سُّ
ق�س الالتينّي بفعل املُر�َسلني الالتني والعالقات بروما.  ة بالطَّ ا املارونيَّ ا اللِّيتورجيَّ اأي�سً والتَّكليل مثاًل(. وقد تاأثَّرت 
ة وبنيتها والهوِتها. راجع: الليتورجيا املارونية،  ا املارونيَّ ة اللِّيتورجيَّ ل اإلى درجة تغيري هويَّ اأثري مَل ي�سِ ولكنَّ هذا التَّ

موقع البطريركية االأنطاكية ال�سريانية املارونية، على الرابط التايل: 
http://www.bkerke.org.lb/liturgy1.php?liturgy=13
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االأمر باإظهارهما تباعًا، انطالقًا من العنا�سر املكّونة لهذه الهوّية«)9)(.

اإن موؤ�سرين مهمني ي�سري اإليهما الن�س اخلا�س بهوية الكني�سة 
للكني�سة– ال�سركة،  الالهوتي  املفهوم  على  الت�سديد  االأول:  املارونية: 
املنبثق من ماآثر املجمع الفاتيكاين الثاين يف روما ))96)-965)( حيث 
والعلمانّيني،  والراهبات  والرهبان  االإكلريو�س  املاروين  املجمع  يحث 
على  اإن  العملّية،  م�سامينه  وا�ستجالء  ال�سركة  �سّر  يف  التعّمق  »على 
�سعيد كني�ستنا البطريركّية، اأو على �سعيد عالقتها بالكر�سّي الر�سويّل 
ا  اأي�سً حَتر�س  -ال�سركة،  الكني�سة  الهوت  �سوء  يف  الروماين)0)(. 
متابعة  على  الكاثوليكّية،  ال�سرقّية  الكنائ�س  من  �سواها  مع  كني�ستنا، 
قانونّية  �سعوبات  من  تبّقى  ما  لتذليل  الرومانّية  املراجع  مع  احلوار 
التاّمة  الراعوّية  تهم  َمهمَّ الكنائ�س  تلك  بطاركة  ممار�سة  دون  حتول 
اأّن متابعة  اأبنائهم املقيمني خارج النطاق االأنطاكي)))(. وال ريب  على 
م�ستقبل  على  انعكا�ساته  له  الكاثوليكّية،  الكني�سة  �سمن  هذا  احلوار 
احلوار امل�سكوين بني الكني�سة الكاثوليكّية والكنائ�س االأرثوذك�سية«)))(. 
الديني  »املجتمع  يف  املارونية  الكني�سة  دور  على  في�سدد  الثاين  اأما 

)9)( ن�سو�س املجمع البطريركي املاروين، هوية الكني�سة املارونية ودعوتها ور�سالتها، �س))، متوافر على االإنرتنت. 

)0)( اأعلنت الكني�سة االأنطاكية ال�سريانية املارونية الطاعة للكني�سة البابوية �سنة )8)) واالحتاد معها �سنة 6)7)، 
فهي على �سراكة تامة مع الكر�سي الر�سويل ح�سب قرارات املجمع الفاتيكاين الثاين 965)، وتتبع ل�سلطة البابا يف 

روما. 

)))( راجع يف هذا املجال: ن�س الوثيقة باللغة الفرن�سّية التي وّقعها بطاركة ال�سرق الكاثوليك ال�سبعة، واأر�سلوها 
اإلى املراجع الرومانّية، وهي بعنوان: »العالقات بني الكنائ�س البطريركّية الكاثوليكّية والكر�سي الر�سويل الروماين«، 
الكاثوليك(،  امللكّيني  الروم  كني�سة  )خربة  ال�سرقّية  الكنائ�س  يف  االأ�سقفّية  املجمعّية  حّداد،  اإيلي  االأب  كتاب  يف 
ن�سو�س  نقاًل عن  )00)، �س57)-)7).  بريوت  يو�سف،  القدي�س  الدينّية، جامعة  للعلوم  العايل  املعهد  من�سورات 

املجمع البطريركي املاروين. 

)))( ن�سو�س املجمع البطريركي املاروين، هوية الكني�سة املارونية ودعوتها ور�سالتها، �س0)-))، مرجع �سابق. 
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املارونية، كما  لكني�ستنا  اأُعِطَي  »وقد  الوثيقة:  التعددي« وجاء يف ن�س 
الر�سويل  االإميان  لوديعة  ت�سهد  اأن  ال�سرقّية،  الكنائ�س  من  ل�سواها 
و�سَط جمتمع دينّي تعّددّي، منذ اأن ظهر االإ�سالم يف اأرجائنا، يف مطلع 
ل�سعوب  ال�ساحقة  االأكرثّية  ديَن  اأ�سبح  بحيث  وتناَمى،  ال�سابع،  القرن 
منطقة ال�سرق االأو�سط. وبالرغم من تناق�س عدد امل�سيحّيني يف هذه 
الكني�سة، بفعل ر�سولّيتها،  اأّن  املوارنة  االأر�س، مل يغب عن  البقعة من 
قّلة عدد  بالرغم من  كني�سُتنا جاهدًة،  ف�سَعت  ذاتها.  اأجل  من  لي�ست 
اأبنائها واملعّوقات من كّل نوع، اإلى اأن تظّل حا�سرة يف بيئتها. فتعاَوَنت 
دي،  التعدُّ املجتمِع  اأُ�س�ِس  اإر�ساِء  على  الواحد  امل�سري  يف  �سركاِئها  مع 
لكني�سِتنا  بدَّ  فال   .)(8 )عدد  اأعاله  جاء  كما  -الر�سالة،  لبناُن  فكاَن 
من اأن توا�سَل تلك الر�سالة َوفق متطلِّباِت عامِل اليوم. فهي، اإْن �سعت 
)امللّف  ور�سالِتها  ودعوِتها  هوّيِتها  عنا�سِر  ا�ستجالِء  اإلى  جممعها  يف 
االأ�سخا�َس  ُي�سيُب  الذي  الراعوي  د  التجدُّ �ُسُبل  يف  وَبَحَثت  االأّول(، 
تكوَن حا�سرًة،  فلكي  الثاين(،  )امللّف  الراعوّية  واملجاالت  والهيكلّيات 
با�سِم امل�سيح، يف عامل اليوم، وفاعلًة فيه. اأّما جماالُت هذا احل�سور فهي 
يلتزموا  اأْن  َوفَق موهبِته،  كٌل  املوارنة،  ومتكاملة. فيرتّتُب على  متنّوعٌة 
العمَل يف ال�ساأِن الرتبويِّ والثقايّف وال�سيا�سيِّ واالقت�سادي واالجتماعي 
واالإعالميِّ )ن�سو�س امللّف الثالث(، في�سهدون، بجراأٍة نبويٍة، لر�سوليِة 

الكني�سة، وُي�سِهمون يف ترّقي االإن�سان يف جمتمعاتهم املختلفة«)))(.

اإن االأهمية البارزة ملفهوم »املجتمع الديني التعددي«)))( ارتبطت 

)))( املرجع نف�سه، �س)). 

)))( يعترب لبنان االأر�س الوحيدة يف ال�سرق الذي تتمثل فيه جميع الطوائف امل�سيحية واالإ�سالمية داخل املوؤ�س�سات 
ال�سيا�سية والدوائر الر�سمية واحلكومية، ويعود ذلك اإلى عوامل عدة: تعقيد الرتكيبة الدينية اللبنانية التي دفعت 
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»امل�سري  يف  �سركاِئها  مع  التعاون  على  املارونية  الكني�سة  باإ�سرار 
اإيالء »دولة  يوؤ�سر على �سرورة  اإمنا  الكن�سي  الواحد«، وهذا اخلطاب 
بتاأكيد  بجالء  تظهر  القيمة  وهذه  املرجوة،  االأهمية  امل�سرتك«  العي�س 
دينّي  ارتباط  من  انطلق  واالجتماعّي  ال�سيا�سّي  املوارنة  م�سري  »اأن 
اخليارات  خالل  من  املمّيز،  وجهها  لها  طائفة  منهم  جعل  وثقايّف، 
االنغالق  مبداأ  على  والو�سل  االنفتاح  مبداأ  فيها  غّلبت  التي  االأ�سا�سّية 
ما  وهذا  م�سرتك،  عي�س  اإرادة  بغية خلق  الغري  مع  فتعاونوا  والف�سل؛ 
ي�سرح رف�س املوارنة اأن يكون لهم بلد يتفّردون به وحدهم، وتف�سيلهم 
على  بجديدة  تكن  مل  اخلا�سية  هذه  لعل  امل�سرتك«)5)(.  العي�س  دوًما 
اللبناين  للموؤرخ  ن�سًا  نورد  ال�سياق  هذا  ويف  املارونية،  الكني�سة  تاريخ 
كمال ال�سليبي )9)9)-))0)( جاء فيه: »... وكان يف ظل املت�سرفية 
اأن اأخذ املوارنة ين�سجون �سيا�سيًا كفئة حاكمة ويتدربون يف امل�سوؤولية، 
فتحولت ع�سبيتهم الدينية تدريجًا اإلى والء للبنان كوطن يجمع بينهم 
وموؤمنًا  طائفة  كل  م�سالح  �سامنًا  البالد،  يف  االأخرى  الطوائف  وبني 
العي�س احلر الكرمي للجميع. وهكذا ن�ساأت الفكرة اللبنانية وترعرعت 
االأ�سا�سي  القوام  املارونية  الكني�سة  فغدت  املوارنة،  ع�سبية  كنف  يف 

وا�سعي الد�ساتري اإلى �سرورة متثيل الطوائف كافة، تاريخ التجربة االنتخابية/ الدميقراطية –على ه�سا�ستها- يف 
–طبعًا مع وجود ا�ستثناءات- التي قادت �سعوبها حتت راية احلزب الواحد  لبنان مقارنة بالدول العربية االأخرى 
واالأنظمة الع�سكرية. يف ما يتعلق بدور املوارنة على ال�سعيد ال�سيا�سي فقد اجتهوا نحو االنفتاح والتعددية، ويف هذا 
ال�سياق يخل�س بول�س نعمان اإلى اأن املارونية قد اأّلفت جمتمعًا �ساماًل منفتحًا على كل اإن�سان وعلى كل ح�سارة، ويف 
ل الدين اأو ُتَديِّن الدولة«. راجع: نعمان، بول�س،  كالم الفت يقول: »وقد ا�ستطاعت اأن تكون دينًا ودولة، من دون اأن ُتَدوِّ
املارونية بني الدين والدولة: راأي يف نزاع ال�سرق االأو�سط، الك�سليك، لبنان، 970)، نقاًل عن: قزي، اإيلي، ارتباط 
الرهبانية اللبنانية املارونية بال�سعب واالأر�س والوطن: من االإمارة ال�سهابية اإلى لبنان الكبري، يف: بحوث مهداة اإلى 

االآباتي بول�س نعمان، من�سورات جامعة الروح القد�س، الك�سليك، لبنان، معهد التاريخ، ))، 008)، �س5)). 

)5)( ن�سو�س املجمع البطريركي املاروين، الكني�سة وال�سيا�سة، متوافر على الرابط التايل:
 http://www.maronite-evangelization.com/?page_id=278
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لهذه الفكرة، واملوؤ�س�سة املج�سدة لها يف غياب دولة لبنانية تقوم بهذه 
املهمة«)6)(.

الرهبانيات المارونية في لبنان 

بدايات احلياة الرهبانية يف ال�شرق

امليالدي،  الثالث  القرن  يف  ال�سرق  يف  الرهبانية  احلياة  بداأت 
اأنطونيو�س  اأوج منوها يف القرن الرابع امليالدي. وُيعد النا�سك  وبلغت 
الكبري )Anthony of Egypt( املولود يف م�سر �سنة )5)م، موؤ�س�س 
اإلى حياة االنفراد والعزلة، واإنكار الذات  الرهبنة ال�سرقية، فقد دعا 
وال�سالة والتفكري باهلل، بعيدًا عن املدن واال�سطرابات الدينية. وعا�س 
يف انفراد تام مدة ع�سرين عامًا، جماهدًا بال�سوم وال�سالة ومعر�سًا 
وتوافد  اأنحاء م�سر،  كل  �سيته يف  فذاع  اأنواع احلرمان،  ذاته جلميع 
فتاألفت  قيادته،  وحتت  بقربه  العي�س  يف  ورغبوا  لزيارته،  امل�سيحيون 
اأول جمعية رهبانية )عام  الن�ساك، وكانت  حوله جمعية من التالميذ 
05)م(. ومل يكن لها قوانني مف�سلة ب�ساأن احلياة الن�سكية، بل جملة من 
الطرق لبلوغ الكمال الروحي واالأدبي ال�سامي، اقتداًء ب�سلوك موؤ�س�سها 
ومثله واأخالقياته. وقد دعيت هذه اجلماعات الن�سكية »الفرا«. وظهر 
اأنطونيو�س منط اآخر حلياة الرهبنة، هو الرهبنة اجلماعية،  يف زمن 
وقد  90)م،   �سنة  املولود   )Pachomius( الكبري  باخوميو�س  اأ�س�سه 
اأي�سًا  النيل، وبنى  اأديرة عدة متقاربة على �سواطئ  اأ�س�س باخوميو�س 

)6)( �سم�س الدين، حممد ح�سني، ن�سو�س املجمع البطريركي املاروين يف العي�س اللبناين امل�سرتك: م�ساهمة كربى 
يف جالء معنى لبنان ورجاء جديد للم�سلمني اللبنانيني اأي�سًا، جريدة امل�ستقبل اللبنانية، االثنني 6) يونيو )حزيران(  

006) ، العدد )06))(، �س5. 



المسبار 184

الكنيسة األنطاكية السريانية المارونية: التاريخ، الرهبانيات والخطاب

من  اأولى  �سقيقته  كانت  املقابل،  النيل  �ساطئ  �سقة  على  للن�ساء  ديرًا 
�سكنه. ثم و�سع قوانني حمددة للحياة اجلماعية، كانت مبثابة  اأول نظام 
ح�سب  درجة،  وع�سرين  اأربع  اإلى  الرهبان  جماعة  فيه  ق�سم  رهباين. 
اإدارة رئي�س  الروحية، وو�سع هذه اجلماعة حتت   تقدمهم يف احلياة 
نف�سه.  باخوميو�س  هو  الرئي�س  هذا  وكان  )اأر�سمندريت(،  واحد  عام 
يق�سي  الذي  االختياري«  »الفقر  بغر�س  �سارمًا  الرهبنة  نظام  وكان 
بتوزيع جميع املقتنيات على الفقراء، وارتداء ثياب ب�سيطة ومت�سابهة، 
والعمل من اأجل االإنفاق على االأخوية، ومنع تنقل الرهبان من مكان اإلى 
ليظهروا  الرهبان اجلدد  كاملة على  �سنة  اختبارًا مدته  وفر�س  اآخر، 

ا�ستعدادهم للعي�س وفق هذه القوانني.)7)(

فانت�سرت   كثريًا،  واجلماعية  املنفردة  الرهبنة  نطاق  ات�سع  وقد 
يف كل اأنحاء م�سر، وانتقلت اإلى �سورية واآ�سيا ال�سغرى و�سواحل البحر 
االأ�سود اجلنوبية. ومع بداية القرن اخلام�س انت�سرت االأديرة يف ال�سرق 
كله، وبرز رهبان كثريون اأمثال: اآمون )Amon( ومكاريو�س امل�سري 
 )Basilios(  وبا�سيليو�س )Hilarion(  وهيالريون )Macarius(
و�سمعان   )Aphtimios( واأفثيميو�س   )Bilosiot( وبيلو�سيوط 
املتقد�س )Saba( ويوحنا  و�سابا   )St.Simeon Stylites( العمودي
فم الذهب )John Chrysostomus( وغريهم. وقد التزمت الرهبنة 
اإلى  املن�سوب  القانون  احلا�سر  اليوم  اإلى  ال�سرقية  الكنائ�س  جميع  يف 
با�سيليو�س واأنطونيو�س، واأديرتها كثرية ولها نفوذها ال�سيا�سي والديني 

الكبري)8)(.

)7)( املو�سوعة العربية، مرجع �سابق. 

)8)( املرجع نف�سه. 
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فردّية،  ب�سورة  الرهبانّية  احلياة  برزت  الرابع،  القرن  منذ 
ال�سالم  ُبعيد  املنت�سر  الرتاخي  رف�سوا  متوّحدين،  ن�ّساك  يد  على 
الق�سطنطينّي، فعا�سوا وحيدين يف القفر واملنا�سك، وازدهرت حياتهم 
يعقوب  االأّول  النا�سك  عرفنا  الن�ّساك  هوؤالء  من  واملتزّهدة.  الق�ِسفة 
الن�سيبيني ويوليانو�س امللّقب ب�سابا، اأّي ال�سيخ )+67)(. وكان مارون 
من اأبرز العائ�سني يف العراء، و�ساحب ف�سل يف تاأ�سي�س احلياة الن�سكّية 
يف العراء يف منطقة قور�س. فتتلمذ على يده الكثريون، رجااًل ون�ساء. 
من تالميذه: حو�سب القور�سّي ويوحّنا وبردات ويعقوب؛ ومن تلميذاته: 
يف  قور�س  اأ�سقف  ثيودوريط�س  ذكرهم  وقد  ودومنينا،  وكريا  مارانا 
�سّكل  لقد  اهلل«.  اأ�سفياء  »تاريخ  املعنون  االأنطاكّي  الرهبايّن  تاريخه 
ودح�س  املجامع  تعاليم  على  لل�سهادة  رئي�سة  دعامة  املتوّحدون  هوؤالء 
البدع، فكان التفاعل التاأ�سي�سّي بني املجمع اخللقيدويّن وبناء دير مار 
ترجمة  تاأثري  وبنتيجة  م�سرتك.  عي�س  حاالت  لربوز  انطالقة  مارون، 
العديد من الكتب امل�سرّية الرهبانّية اإلى اللغة ال�سريانّية، وخ�سو�سًا 
االإ�سكندرّي  اأثنا�سيو�س  يد  على  اأنطونيو�س  القّدي�س  �سرية  ن�سر  بعد 
املعا�سر له، وبعد االّطالع على قوانني القّدي�س باخوميو�س وعلى منط 
القّدي�س با�سيليو�س الكبري، تعّزز امتزاج الطريقة التوّحدّية يف التقليد 
ال�سريايّن االأنطاكّي بالطريقة اجلماعّية، و�سرعان ما حتّول الكثريون 
والقلب  الفهم  لتوحيد  متوّحدين،  احتاد  اإلى  الن�سكّي  التفّرد  من 
عندئذ،  والتطّرف)9)(.  املغاالة  و�سبط  �سراكة اخلربات  وامل�سلك عرب 

والع�ّسابني  وال�سّهارين  وال�سجرّيني  الوّقافني  اأنطاكّية  والعامودّيني واحلب�ساء، عرفت  العراء  اأهل  اإلى جانب   )(9(
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�سريعًا  ومتحورت  الن�ّساك،  بتجّمع  اجلماعية  الرهبانّية  احلياة  بداأت 
حول حياة ديرّية، جزئّية )قّنوبّي( اأو كاملة، مع حفاظها على الن�سك 

الفردّي، اأحد وجوهها الزهدّية املهّمة)0)(.

االأنطاكية  ال�سريانية  الرهبانية  ات�سمت احلياة  املرحلة  يف هذه 
باال�سطالع  ات�سمت  كما  متنوعة،  ن�سك  اأمناط  وعي�س  الكلي  بالزهد 
باأعمال الكرازة والتب�سري والر�سالة.مل يكن رهبان دير القدي�س مارون 
فقط،  النفو�س  وتخلي�س  بالف�سيلة  والتكامل  الن�سك  على  يقت�سرون 
بل كانوا يبا�سرون الر�سالة واالهتمام بخال�س االآخرين اأي�سًا. ولعبت 
االأديار  رئي�سات  اإلى  وُعهدت  موؤازرًا،  دورًا  املجال  هذا  يف  الراهبات 
خدمة ال�سما�سية ليدهن طالبات العماد بالزيت، بعد اأن يكون الكاهن 
قد دهن جباههن. ومل يعم االإميان امل�سيحي يف مناطق �سورية وبالد ما 
بني النهرين، ومل ينت�سر يف االأقطار ما بني فار�س واأرمينيا والهند، اإاّل 
نتيجة ن�ساط اإر�سايل كبري قام به الرهبان ال�سريان ب�سالبة واإميان)))(.

ن�ساأة  رافقت  والديرّي،  الن�سكّي  بنمطيها،  الرهبانية  اإن احلياة 
الرهبان دير مار مارون  املارونية، فتطّورت وازدهرت، وبنى  الكني�سة 

والبّكائني الذين امتازوا بالزهد العنيف، كما عرفت كذلك الّدوارين اأو اجلّوالني وامل�سّلني الذين �سّببوا لها متاعب 
والرهبانّية يف  الن�سكّية  احلياة  تفّجر  �سهيل،  قا�سا،  راجع:  االأمناط.  كّل من هذه  واف عن  �سرح  اأجل  من  كثرية. 
الكني�سة، جمّلة املنارة، ال�سنة ))، العددان ))( و))(، �س98)-)0). نقاًل عن: احلياة الرهبانية، ن�سو�س املجمع 

البطريركي املاروين، متوافر على الرابط التايل:
http://www.maronite-evangelization.com/?page_id=256

)0)( املرجع نف�سه. راجع نقاًل عن ن�سو�س املجمع البطريركي املاروين: 
Pierre Cavinet et Alice Leroy-Molinglen, Théodoret de Cyr, Histoire des moines de Syrie, 
Sources chrétiennes,  Paris 1977.
J.Amar, Byzantine ascetic monarchism and Greek bias in the Vita tradition of Ephrem the 
Syrian, Orientalia Christiana Periodica 58 (1992). 

)))( احلياة الرهبانية، ن�سو�س املجمع البطريركي املاروين، مرجع �سابق. 
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ال�سهري وبلغ عدد الرهبان والن�ّساك فيه وحده ثمامنئة راهب ونا�سك، 
منقطعني  به،  املحيطة  واملنا�سك  ال�سوامع  يف  ثالثمئة  منهم  اعتزل 
ل�سلطة  خا�سعني  فيه،  مقيمني  االآخرون  ظل  بينما  والتاأّمل،  لل�سالة 
تو�سل  مقّدمة  وكاأّنها  هكذا،  الديرّية  احلياة  فبدت  ونظام،  رئي�س 
املدعوين من الرهبان اإلى حياة الن�سك واالعتزال الكلّي عن العامل)))(. 

ملا وّلى املوارنة وجوههم �سطر لبنان ال�سمايل، يف �سبيل املحافظة 
على حرية معتقدهم الديني بعد الفتح العربي، ا�ستوطنوا منطقة اجلّبة 
ووادي قّنوبني ووادي قزحّيا، ليحتموا يف تلك اجلبال الوعرة امل�سالك 
هذه  يف  رحالهم  حطوا  اأّن  وبعد  الغور.  ال�سحيقة  االأودية  يف  ويختبئوا 
اإلى  والن�ساك، ودلف كثريون منهم  الرهبان  بينهم عدد  املناطق، منا 
الرهبانّية  احلياة  فازدهرت  النائية.  وال�سوامع  الطبيعّية  املغاور  تلك 
والن�سكّية يف ذلك الوادي املقّد�س، واّت�سمت حمّطاتها التاريخّية بطاقة 
روحّية رائعة فّجرتها نخبة رائدة من الرهبان والن�ّساك املوارنة، الذين 
متّيزوا كن�ّساك القور�سية االأقدمني، بنـزعة اإجنيلّية راديكالّية نابعة من 
اإلى  االأودية  تلك  املارويّن، فحّولوا  االإلهّي، وغنى الرتاث  الوحي  اأغوار 

جنائن غّناء، وتو�ّسعوا اإلى املناطق اجلبلّية االأخرى)))(.

بعد املجمع الرتيدنتينّي )5)5)-)56)(، تاأ�ّس�س جممع انت�سار 
االإميان )568)( وتر�ّسخت االإر�سالّيات يف لبنان وال�سرق. ويف )58)، 
اأ�ّس�س البابا غريغوريو�س الثالث ع�سر املدر�سة املارونّية يف روما، بهدف 
اأدت هذه  الرتيدنتينّي.  املجمع  تعاليم  املارويّن على  االإكلريو�س  تن�سئة 

)))( نف�سه. 

)))( نف�سه. 
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ال�سرق،  الرهبانّية يف  اإدخال منط غربّي على احلياة  اإلى  امل�ستجّدات 
واإلى مقارنات ومفا�سالت بني العّباد والعابدات واالآفلني من املدر�سة 
املارونّية، وبينهم وبني �سائر رهبان االإر�سالّيات املثّقفني الذين فتحوا 
وعطفه،  ال�سعب  ثقة  وك�سبوا  خارجّي  بدعم  االأوالد  وعّلموا  املدار�س 
فطرحت ت�ساوؤالت كثرية، وتبّدلت النظرة اإلى الرهبان والن�ّساك الفقراء 
القاطنني يف املحاب�س واالأديار، فراح عددهم يتقّل�س ويت�ساءل، مّما 
حّط من ميزة احلياة الرهبانّية املارونّية يف اأوائل القرن ال�سابع ع�سر؛ 
وعليه، فاإّن مرحلة جديدة �ستبداأ باالإ�سالح والتجديد مع اأواخر القرن 

ال�سابع ع�سر)))(.

قبيل نهاية القرن ال�سابع ع�سر، بداأ اإ�سالح احلالة ال�سائدة لدى 
اأن �سمل الكني�سة املارونّية بكاملها، من خالل  اأّواًل، وما لبث  الرهبان 
املجمع اللبنايّن )6)7)( الذي اأكمل قوانني الرهبان والراهبات واأقّر 
مهًما  منعطًفا  اجلديد  التنظيم  �سّكل  لقد  اأجروها.  التي  االإ�سالحات 
يف وجه ما ت�سّرب اإلى احلياة الرهبانّية خالل القرن املن�سرم، ليعيد 
يف  احلا�سل  التنظيمّي  التطّور  اإغفال  دون  امل�سرقّي،  تراثها  تاأكيد 
الغرب. ابتداء من 695)، حتّولت الهيكلّيات التنظيمّية ال�سابقة، فتّم 
االنتقال من اأديار م�ستقّلة، تابعة ملناهج رهبانّية ون�سكّية متنّوعة، اإلى 
رهبايّن  رئي�س  يحكمها  عّدة  اأدياًرا  منها  كّل  جتمع  رهبانّية  منّظمات 
جمموعة  بها  ترتبط  مركزّية  �سلطة  اأّي  م�ساعدين،  جمل�س  مبوؤازرة 
هذا  تبّني  ومع  والتنظيمّي.  االإدارّي  بالت�سل�سل  واالأمالك  االأ�سخا�س 
التنظيم اجلديد، ت�سّبث املنّظمون اجلدد بروحانّية احلياة الرهبانّية 

)))( نف�سه. 
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ال�سرقّية، واأّكدوها كما يقول عبداهلل قراعلي يف مقّدمة كتابه »امل�سباح 
تطابقها  برهان  اإاّل  للقوانني  �سرحي  من  اأهدف  ال  »اإيّن  الرهبايّن«: 
يف  الرهبانّية  احلياة  بدت  وهكذا  واأحكامهم«.  االأقدمني  تعاليم  مع 
اإ�سالحها، مرتكزة على الزهد وال�سالة والعمل اليدوّي، ولكّنها باتت 
مبنّية على غرار الهيكلّية املعتمدة لدى املنّظمات الالتينّية امل�ستقّرة يف 
اإ�سالًحا جتديديًّا وتنظيميًّا،  املنطقة. هكذا �سهدت احلياة الرهبانّية 
بداأ مع ثالثة �سّبان حلبّيني: جربائيل حّوا، وعبداهلل قراعلي، ويو�سف 
البنت، تبعهم جرمانو�س )جربايل( فرحات، ق�سدوا جبل لبنان ومثلوا 
بني يدي البطريرك اإ�سطفانو�س الدويهّي يف قّنوبني، واأطلعوه على نّيتهم 
للعي�س  تاأّكد من قّوة عزميتهم ومن ا�ستعدادهم  اأن  يف الرتّهب، وبعد 
الق�سف، اأُعجب بهم واأر�سلهم مزّودين بربكته اإلى دير �سّيدة طامي�س 
هناك  ومن  لبنان(،  �سمال  )يف  –اإهدن  مورا  ُمرت  دير  اإلى  ثّم  اأّواًل، 
نزلوا اإلى قّنوبني واألب�سهم البطريرك الدويهي االإ�سكيم املالئكّي يف 0) 
احللبّية  الرهبانّية  م�سرية  فانطلقت   ،(695 )نوفمرب(  الثاين  ت�سرين 
)اللبنانّية بعد 706)( التي اجنذب اإليها كثريون، و�سرعان ما كرث عدد 
االأديار املليئة بالرهبان والراهبات. يف 770) انق�سمت هذه الرهبانّية 
اإلى ق�سمني: حلبّية )الحقًا الرهبانية املارونية املرميية( وبلدّية )الحقًا 
وديوًنا  وممتلكات  واأدياًرا  ا  اأ�سخا�سً اللبنانية(،  املارونية  الرهبانية 
اختبار  وبعد  دير طامي�س،  ومن  اأي�سًا،  ومعامالت. ويف 700)  ونفوًذا 
البلوزايّن،  جربائيل  املطران  اأطلق  ل�سنوات،  عميق  ن�سكّي  رهبايّن 
هم:  واالآباء،  الرهبان  من  جمموعة  الدير،  ورئي�س  حلب  مطران 
احلاج  بن  �سليمان  تبعهما  البزعوين،  وبطر�س  ال�سبعلّي،  اهلل  رزق 
م�سرية  ليبدوؤوا  البعبداتّي،  ومو�سى  كريكر،  اهلل  وعطا  امل�سم�سايّن، 
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الرهبانّية االأنطونّية يف حميط غري م�سيحّي من املنت ال�سمايّل احلايّل، 
يف دير مار اأ�سعيا الذي بنوه مب�ساعدة املطران املذكور، على تّلة مكّر�سة 
لالإلهة »عرمتا« الفينيقّية، فان�سرفوا اإلى اخلدمة والعمل، ومنت هذه 
وال  اللبنانّية،  النواحي  �سريًعا يف خمتلف  وانت�سرت  بدورها  الرهبانّية 
�سّيما يف االأقاليم غري امل�سيحّية بالكامل، وتعّددت مراكزها، وكرث عدد 

رهبانها وراهباتها)5)(.

الرهبانية  املوؤ�س�سات  لبنان  يف  اليوم  املارونية  الكني�سة  ت�سم 
اللبنانية  الرهبانية  وهي:  الن�سائية  الرهبانية  واملوؤ�س�سات  الرجالية 
املارونية، الرهبانية املرميية املارونية، والرهبانية االأنطونية املارونية، 
وهذه الرهبانيات الثالث ذات حق حربي؛ وجمعية املر�سلني اللبنانيني، 
احلق  ذات  االأقد�س،  الثالوث  دير  ورهبانية  البطريركي،  احلق  ذات 
االأبر�سي. اأما املوؤ�س�سات الرهبانية الن�سائية فهي: الراهبات املارونيات 
املارونيات  االأنطونيات  الراهبات  حربي(،  )حق  اللبنانيات)6)( 

)5)( نف�سه. 

)6)( ملزيد من التفا�سيل عن الراهبات املارونيات اللبنانيات راجع: قزي، اإيلي، االإرث الن�سكي يف حياة الراهبات 
اللبنانيات املارونيات، )0)7)-))9)(، موقع اأكادمييا، على الرابط املخت�سر التايل:

http://cutt.us/vMJr7

اجلدير باملالحظة اأنه يف العهد العثماين ات�سع ن�سوء الرهبانيات الن�سائية يف جبل لبنان، بدءًا من اأوا�سط القرن 
التا�سع ع�سر، وهي على التوايل: راهبات دير يوحنا حرا�س، اأ�س�سها البطريرك يو�سف حليب العاقوري �سنة ))6).  
البا�سيليات،  الراهبات   .(700 �سنة  االأنطونيني،  الرهبان  مع  تزامنًا  رهبانيتهن  تاأ�س�ست  االأنطونيات،  الراهبات 
الراهبات  و�سويرية.  حلبية  اإلى  انق�سمت   (8(0 و�سنة  مكايل،  زوق  يف  الب�سارة  �سيدة  دير  يف   (7(( �سنة  تاأ�س�ست 
�سلف�سرتو�س،  االأرثوذك�سي  امللكي  البطريرك  ولقيت اال�سطهاد من  تاأ�س�ست رهبانيتهن يف �سيدنايا،  املخل�سيات، 
فانتقلت اإلى دير املخل�س يف جون، �سنة ))7)، ثم اإلى دير القدي�سني بطر�س وبول�س يف بلدة غوايا يف ال�سوف 750). 
الراهبات املارونيات، تاأ�س�ست �سنة 0)7)، يف دير مار اإليا�س الرا�س يف جعيتا. راهبات القلبني االأقد�سني، اأ�س�سها 
العائلة  ي�سوع يف زحلة. راهبات  بكفيا، وجمعية قلب  املرميات يف  بعد �سم جمعية  �سنة )87)،  الي�سوعيون،  االآباء 
املقد�سة املارونيات، اأ�س�سها البطريرك اإليا�س احلويك، يف عربين، �سنة 896). انظر: اأبو نهرا، جوزيف، امل�سيحيون 

وهاج�س احلرية يف العهد العثماين، مرجع �سابق، �س)). 
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)حق  املارونيات  املقد�سة  العائلة  راهبات  جمعية  بطريركي(،  )حق 
املارونيات  ي�سوع  الطفل  تريزيا  القدي�سة  راهبات  جمعية  بطريركي(، 
)حق  املر�سالت  االأقد�س  القربان  راهبات  وجمعية  بطريركي(  )حق 
بطريركي(. وحتافط راهبات اأخريات على انتمائهن اإلى اأديار قدمية 
يوحنا  مار  دير  راهبات  احلّقلة،  �سيدة  دير  راهبات  وهن:  م�ستقلة، 
دير  يف  الزيارة  وراهبات  عينطورة  دير  يف  الزيارة  راهبات  حرا�س، 

�سيدة الب�سارة )الذوق()7)(.

اأدى مناخ احلرية الذي عرفه جبل لبنان خالل احلقبة العثمانية 
فاأ�س�ست  ذلك،  من  اأفادت  كاثوليكية،  قانونية  رهبانيات  ن�سوء  اإلى 
االأديار، ومار�ست عقيدتها باأمان. اإن العديد من موؤ�س�سي الرهبانيات 
املارونية وامللكية الكاثوليكية –كما ي�سري جوزيف اأبو نهرا- جاوؤوا من 
حلب حيث الظروف مل تكن مالئمة، فوجدوا يف نظام االإمارة يف لبنان، 
ف�سحة حرية واأمان. تعود بدايات الرهبانيات القانونية الكاثوليكية يف 
لبنان اإلى )68)، حني اأ�س�س املطران اأفتيمو�س ال�سيفي، اأ�سقف امللكيني 
البا�سيلية املخل�سية، يف دار املطرانية يف  الرهبانية  يف �سور و�سيدا، 
املطران  بناه  الذي  املخل�س  دير  اإلى  الرهبان  ينتقل  اأن  قبل  �سيدا، 
تاأ�س�ست  كاثوليكية،  ملكية  رهبانية  اأول  اأن  والالفت،  ال�سيفي ))7). 
يف مدينة �سيدا بالذات، عا�سمة الوالية العثمانية، حيث االأكرثية من 
امل�سلمني. كما ا�ستقرت وانت�سرت يف ال�سوف حيث االأكرثية درزية. وهذا 
خري دليل على االنفتاح الذي متيزت به خمتلف الطوائف اللبنانية، وعلى 

)7)( احلياة الرهبانية، ن�سو�س املجمع البطريركي املاروين، مرجع �سابق.
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التاآلف الذي قام بينها يف العهد العثماين)8)(. ويف �سنة 0)7)، تاأ�س�ست 
مار  دير  الكاثوليك، يف  امللكيني  للروم  ال�سويرية،  البا�سيلية  الرهبانية 
اللمع.  اأبي  لل�سوير، وبعهدة االأمراء  يوحنا اخلن�سارة، الذي كان تابعًا 
كان معظم املوؤ�س�سني من اأ�سل حلبي، وبع�سهم جاء من اإكلرييكية دير 
البلمند االأرثوذك�سية. يف بدايات القرن التا�سع ع�سر، حدثت انق�سامات 
بني الرهبان احللبيني والرهبان اللبنانيني، انتهت �سنة 9)8) بق�سمة 
الرهبانية اإلى �سويرية وحلبية. وقد اأ�سرف االأمري احلاكم، ب�سري الثاين 

�سهاب، على الق�سمة، و�سمن تنفيذ بنودها)9)(.

للرهبانيات  درا�ستنا  اإطار  �سمن  التالية  املحاور  يف  �سنتناول 
املارونية  والرهبانية  املارونية،  اللبنانية  الرهبانية  لبنان:  يف  املارونية 

املرميية، والرهبانية االأنطونية املارونية. 

الرهبانية اللبنانية المارونية: التاريخ، التحوالت، 
المؤسسات واالنتشار

عرفت الكني�سة املارونية من والدتها احلياة الرهبانية الديرية، 
التي ازدهرت و�سادْت يف جوار اأنطاكيا »املرتوبول« ال�سيا�سية والروحية 
لل�سرق امل�سيحي. وتكاد الكني�سة املارونية تكون الوحيدة التي ترعرعت 
يف هذا املناخ الرهباين، ومنت بف�سل عمل رهبان دير مار مارون)0)(. 

)8)( اأبو نهرا، جوزيف، امل�سيحيون وهاج�س احلرية يف العهد العثماين، مرجع �سابق، �س)).

)9)( نف�سه، �س)). 

)0)( رزق، كرم، املحطات الرئي�سية يف تاريخ الرهبانية اللبنانية املارونية، جامعة الروح القد�س، الك�سليك، لبنان، 
متوافر على الرابط التايل:

http://olm.org.lb/OLM/Component/assets/img/content/history_ar.pdf

اأفاميا، جامعة الروح القد�س الك�سليك،  اإلى �سهول  انظر: بول�س، نعمان، املارونية الهوت وحياة، من جبال قور�س 

http://olm.org.lb/OLM/Component/assets/img/content/history_ar.pdf
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جتديدي  لعمل  نتيجة   ،(695 عام  املارونية  اللبنانية  الرهبانية  ن�ساأت 
رهباين قام به ثالثة �سبان موارنة، اأتوا من حلب، هم: جربائيل حّوا، 
وحتديدًا  لبنان  اإلى  و�سلوا  وعندما  البنت.  ويو�سف  قراعلي،  وعبداهلل 
دير �سيدة قنوبني، الذي كان قد حتول كر�سيًا للبطريركية املارونية منذ 
�سنة 0)))، َمثلوا اأمام البطريرك اإ�سطفان الدويهي )670)-)70)( 
ه خاطرهم اإلى  وك�سفوا عن �سر دعوتهم. فا�ستجوبهم البطريرك، ونبَّ
�سظف احلياة الرهبانية يف اأماكن فقرية وغري اآمنة، وهم يف االأ�سا�س 
اأبناء عائالت مارونية عريقة يف التقوى واحل�سب، فاأكدوا له اقتناعهم 
اآب  –اإهدن يف )  وت�سميمهم )...( ووهبهم مقرًا يف دير ُمرت مورا 

)اأغ�سط�س( )))(695). 

عندما قِدَم املوؤ�س�سون اإلى لبنان، كان العديد من االأديار قائمًا، 
تكاثرت  ب�سري، وحتى يف ك�سروان حيث  ة  �سيما يف بالد جبيل وجبَّ ال 
االأديار، ابتداًء من القرن ال�ساد�س ع�سر. وا�ستقر يف اأديار بالد جبيل 
وان�سم  الو�سطى،  القرون  منذ  واأ�ساقفتهم،  املوارنة  بطاركة  وال�سمال 
اإليهم –الحقًا- تالمذة مدر�سة روما املارونية. ويالحظ املطران يو�سف 
�سمعان ال�سمعاين، بعد البطريرك الدويهي، الوجود الرهباين املتنامي 
يف جبل لبنان، يف ر�سالته التي كتبها يف اأول اآذار )مار�س( 5)7)، وقّدم 
بها للقانون الرهباين االأول، املعروف بــ»القانون االأ�سود« الذي طبع يف 
روما يف ال�سنة نف�سها. ويعدد ال�سمعاين اأكرث من اثنني وع�سرين ديرًا 
ة ب�سري، وحوايل ثمانية اأديرة يف  قائمًا، خ�سو�سًا يف منطقة جبيل وجبَّ

لبنان، )99). 

)))( رزق، كرم، املحطات الرئي�سة يف تاريخ الرهبانية اللبنانية املارونية، مرجع �سابق. 
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ك�سرون، واأخرى يف املناطق ال�سوفية)))(. )...( ان�سجامًا مع انطالقة 
الرهبانية من جبل لبنان، كان القراأعلي قد اأطلق عليها، �سنة 706)، 
يف  املوارنة  الرهبان  معظم  وانتظم   )...( املارونية«  »الرهبانية  ا�سم 
ديونها  وتويف  املتداعية  االأديار  د  جتدِّ الرهبانية  وانربت   )...( �سلكها 
)...( وان�سم اأكرث من ت�سعة اأديار اإليها، ف�ساًل عّما ت�سلمته يف بدايتها 
كدير ُمرت مورا ، ثم انت�سرت لتُحط يف ال�سوف، يف دير مار يوحنا – 
706). وحّلت يف دير �سيدة اللويزة  ر�سميا، يف �سباط )فرباير( �سنة 
اأعمال ك�سروان، �سنة 706). وعادت ف�سمت �سنة 707) دير مار  من 
اأنطونيو�س –�سرْي، قرب ر�سميا. وت�سلمت يف اخلام�س من متوز )يوليو( 
�سنة 708) دير مار اأنطونيو�س – قزحيا )...( واأن�ساأت الرهبانية �سنة 
اللبنانيات  للراهبات  قانوين  دير  اأول  الرا�س،  اإليا�س  مار  دير   (7(6
املارونيات، وذلك عماًل بروح القانون الذي األغى االأديار املزدوجة)))(. 
)...( وامتدت الرهبانية �سنة 7)7) اإلى قرب�س وعكا �سعيًا اإلى خدمة 
املوارنة يف تلك البالد، مما �سبب �سراعًا مع املر�سلني الالتني، الذين 
يف  كما  االأ�سقاع،  تلك  يف  املوارنة  خدمة  �سالحياتهم  من  اعتربوا 
بريوت وطرابل�س )...( مل يخُل التو�سع من املخاطر: فا�سرتجع بع�س 

»الناذرين« ممتلكاتهم، ثم عادوا فقدموها اإلى الرهبانية)))(. 

بعد اأن نظم الرهبان اللبنانيون حياتهم، وبا�سروا العي�س مبوجب 

)))( نف�سه.

والرهبانيات  الرجالية  الرهبانيات  بني  الف�سل  اإلى   اآل  الذي  االإ�سالح  مو�سوع  حول  التفا�سيل  من  ملزيد   )(((
الن�سائية يف الرهبانية املارونية اللبنانية، راجع: قزي، اإيلي، االإرث الن�سكي يف حياة الراهبات اللبنانيات املارونيات، 

مرجع �سابق. 

)))( رزق، كرم، املحطات الرئي�سية يف تاريخ الرهبانية اللبنانية املارونية، مرجع �سابق. 
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قانونهم الرهباين، راح بع�س اأ�سحاب االأوقاف)5)( يهبونهم اأديارهم، 
والقرى  القرية  اأوالد  تعليم  اأهمها  ال�سروط،  بع�س  لهبتهم  وا�سعني 
املجاورة )...(. وخرجت ملكية اأديار الرهبانية اللبنانية املارونية من 
اإطار العائلة اأو القرية، لتدخل يف ملكية املوؤ�س�سة، وهذا اأمر جديد على 
ورمموها،  املوهوبة،  الوقفيات  الرهبان  ت�سلم  الع�سر.  ذلك  مفهوم 
روحيًا  وازدهارها  منوها  على  وعملوا  اأمالكًا،  لها  وا�سرتوا  وو�سعوها 
وماديًا)6)(. يف كتابه »ق�سة امللكية يف الرهبانية املارونية اللبنانية« يو�سح 
االأب مارون كرم اأن ما اأوقف على الرهبانية ميكن ت�سنيفه بــ»خرائب 
ُمثقلة  لالنهيار،  متداعية  اأو  متهدمة  مهجورة  واأديرة  وكنائ�س  معابد 
الرهبانية[  ]اإلى  اإليها  ات�سلت   )...( مهملة  �سائبة  واأر�ٍس  بالديون، 
بعد اأن عجز اأ�سحابها عن قيامها ودفع مالها االأمريي، واإيفاء ديونها 
يف  احلكومية«)7)(.  والتوزيعات  ال�سرائب  وتاأدية  عليها،  املرتاكمة 
الرهبانية  يف  خالٌف  ن�سب   ،(770-(7(( عامي  بني  املمتدة  املرحلة 
واأدى اإلى �سطر الرهبانية اإلى �سطرين �سنة 768): الرهبانية اللبنانية 
املارونية )البلدية( والرهبانية املارونية احللبية )...( عرفت الرهبانية 
ابتداًء من  وذلك  متوازيتني،  �سلطتني  ال�سراع،  لهذا  نتيجة  اللبنانية، 
�سبيل  يف  عدة  حماوالت  وجرت   .(7(( �سنة  )دي�سمرب(  االأول  كانون 
ال�سلح ومتتني اللحمة، ولكنها باءت كلها بالف�سل �سنة 8)7). وتكر�س 

)5)( تخرج الوقفية عن عرف املرياث الفردي فال تنتقل اإلى �سخ�س اآخر، واإمنا هي ملك العائلة اأو القرية بهدف 
املارونية  اللبنانية  الرهبانية  ارتباط  اإيلي،  قزي،  راجع:  بينهم.  من  واملر�سى  املُعوزين  وخ�سو�سًا  اجلميع  منفعة 

بال�سعب واالأر�س والوطن: من االإمارة ال�سهابية اإلى لبنان الكبري، مرجع �سابق، �س8))-9)). 

)6)( نف�سه، �س9)). 

اإيلي،  لبنان، )97)، نقاًل عن قزي،  الك�سليك،  املارونية،  اللبنانية  الرهبانية  امللكية يف  )7)( كرم، مارون، ق�سة 
ارتباط الرهبانية اللبنانية املارونية بال�سعب واالأر�س والوطن: من االإمارة ال�سهابية اإلى لبنان الكبري، مرجع �سابق. 
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االنق�سام �سنة )75). واعرتف به البطريرك يو�سف اإ�سطفان )766)-
الرابع  اإكليمن�سو�س  البابا  االأعظم  احلرب  واأقره   ،(768 �سنة   )(79(
ع�سر )769)-)77)( برباءة حتمل تاريخ 9) متوز )يوليو( 770) )8)(. 

املارونية  اللبنانية  الرهبانية  �سهدت  اال�سطرابات  مرحلة  اإثر 
مرحلة النمو واالزدهار بني عامي 770)-798)، وعرفت هذه احلقبة 
ن�ساطًا على م�ستوى اخلدمات الراعوية وامل�ساركة يف املجامع االإقليمية 
التاريخية  مراكزها  يف  ح�سورها  تو�سيع  اإلى  اأدى  اقت�ساديًا  ومنوًا 

وانت�سرت يف مناطق جديدة داخل لبنان.

يف زمن االإمارة ال�سهابية وهب االأمري يو�سف �سهاب الرهبانية 
والبرتون، وهي: دير  اأديار يف منطقتي جبيل  اأربعة  املارونية  اللبنانية 
مار قربيانو�س ويو�ستينا كفيفان، دير �سيدة ميفوق، دير مار اأنطونيو�س 
 )...( يوحنا مرق�س يف جبيل  مار  وكني�سة  املعونات  �سيدة  دير  حوب، 
مل يكتف الرهبان بقبول بع�س الهبات اأو �سراء بع�س االأمالك اأو بناء 
ب�سراكة  اإما  اأي�سًا  ودخلوا  االأرا�سي،  العديد من  ا�ستاأجروا  بل  االأديار 
كانت   )...( واالأمراء  امل�سايخ  بع�س  مع  امل�ساقاة  �سراكة  اأو  ال�سل�س 
كثرية  اإيجابيات  ال�سهابيني،  ظل  يف  االإقطاعي  االجتماعي  للنظام 
تبّينت علنًا يف منو الريف وازدهاره، ويف توطيد التعاي�س بني املجتمعني 
االإمارة  العثمانيون  املنطقة  والة  �سايق  واالإ�سالمي)9)(.  امل�سيحي 
ال�سهابية )...( وترامى احلكام واالإقطاعيون على الرهبانية لتح�سيل 

)8)( رزق، كرم، املحطات الرئي�سية يف تاريخ الرهبانية اللبنانية املارونية، مرجع �سابق.

اإلى لبنان  اإيلي، ارتباط الرهبانية اللبنانية املارونية بال�سعب واالأر�س والوطن: من االإمارة ال�سهابية  )9)( قزي، 
الكبري، مرجع �سابق، �س)))-))). 
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باإعادة  ال�سرائب، فطالبت مرارًا  االأمريية، فناءت حتت ثقل  االأموال 
من  نوٌع  هو  و»الدميو�س«  واالإجحاف.  الظلم  لرفع  »الدميو�س«  اإجراء 
جدول  ويربمج  غاّلتها،  وتخمني  حتديدها  على  يقوم  لالأرا�سي  م�سح 
ال�سرائب تبعًا لهذه العملية القيا�سية )...( اأدت الرهبانية ال�سرائب 
ذلك  واعتربت  الفقراء.  وعن  �سركائها  عن  دفعتها  ما  وغالبًا  طوعًا. 
ويف  و�سرعيتها،  ال�سهابية  االإمارة  ا�ستقرار  على  �ساعد  وطنيًا  واجبًا 
ا�ستقالل جبل لبنان حيث ترعرعت)50(. اإن املرحلة املمتدة بني عامي 
))8)-))9) عرفت حتوالت �سيا�سية كثرية ات�سمت باال�سطراب، وقد 
اأ�سهمت العوامل اخلارجية والداخلية يف تفكيك االأطر التقليدية على 
التاريخ  التحول يف  ال�سيا�سي واالقت�سادي والثقايف، فانعك�س  ال�سعيد 
اللبناين على التاريخ الرهباين. �سيا�سيًا، تفجرت ال�سراعات االأوروبية 
يف املنطقة، وقو�ست اأ�س�س االإمارة ال�سهابية، وعّمت حالة من الفو�سى 
جت  وال�سياع؛ وبعد ان�سحاب امل�سريني من جبل لبنان �سنة 0)8)، اأجَّ
الدول العظمى ال�سدامات الطائفية الدامية التي اندلعت بني الدروز 
الدول جلبل  ورتبت هذه  ال�سنوات: ))8)-5)8)-860).  واملوارنة يف 
الع�سكري  العثماين  احلكم  ها  اأخ�سُّ هزيلة،  �سيا�سية  اأنظمة  لبنان 
ا�ستبدلت به �سنة  اأفندي. ثم  املبا�سر، والقائمقاميتان، ونظام �سكيب 
اللبنانيني))5(.  بقبول  ما-  -نوعًا  حظي  الذي  املت�سرفية  نظام   (86(
اأما على ال�سعيد االقت�سادي، فقد اجتاحت الثورة ال�سناعية املنطقة 
ابتداًء من �سنة 0)8)، وربطتها ب�سبكة التبادل التجاري العاملية، فغرقت 
االأ�سواق املحلية بال�سلع االأوروبية املتنوعة، وتزعزعت اأ�س�س االقت�ساد 

)50( املرجع ال�سابق. 

))5( نف�سه. 



المسبار 198

الكنيسة األنطاكية السريانية المارونية: التاريخ، الرهبانيات والخطاب

الريفي. وحددت املعاهدات التجارية، التي ُعقدت بني الدول العظمى 
وال�سلطنة العثمانية �سنة 8)8) و�سنة )86)، �ُسبل التبادل االقت�سادي، 
القوى  واإمكانات  تتنا�سب  ال  واجلمارك  النقل  على  ر�سومًا  وفر�ست 
ال�سيا�سية  املعطيات  هذه  تركت  اإنتاجها))5(.  واأ�سعار  املنتجة  املحلية 
�سيما  ال  املارونية،  اللبنانية  الرهبانية  اأثرًا على  واالقت�سادية وغريها 
وحميطها  الرهبنة  طاول  الذي  االقت�سادي  ال�سيق  م�ستوى  على 
كثفت  ثمانني عامًا،  الأكرث من  املمتدة  واإبان هذه احلقبة  االجتماعي؛ 
واالأرثوذك�سية عملها  والكاثوليكية  الربوت�ستانتية  االأجنبية  االإر�ساليات 
اأن  الرهبانية  و�ساءت  �سنة 0)8).  والثقايف منذ  العلمي  ال�سعيد  على 
منذ  تربيته  �سوؤون  فتعهدت  املجتمع،  يف  الطليعي  دورها  على  حتافظ 
تاأ�سي�سها. فاأخذت هي اأي�سًا بن�سر العلم، وفتحت العديد من املدار�س 
يف كل اأنحاء لبنان. وهذه اأهمها: مدر�سة بيت لهيا �سنة 6)8)، مدر�سة 
ال�سبانية �سنة 9)8)، مدر�سة حماليا  راأ�س املنت �سنة ))8)، مدر�سة 
�سنة 9)8)، مدر�سة عني زبدة �سنة )85)، مدر�ستا العذرا وكفرحيال 
مدر�سة   ،(866 �سنة  –املتني  يو�سف  مار  مدر�سة  جتديد   ،(85( �سنة 
�سنة  الرهبانية  الإكلرييكيي  بريوت  مدر�سة   ،(87( �سنة  جزين  وادي 
)89)، مدار�س �سقي ر�سميا وال�سقاديف وبعبدات �سنة 896)، مدر�سة 
بطحا �سنة )90)، ومدر�سة طورزيا �سنة ))5())9). اإلى جانب املدار�س 
ويف الفرتة التاريخية نف�سها �ُسّيدت اأديرة جديدة وتفرعت مراكز اأخرى 
عن اأديرة قدمية، نذكر منها على �سبيل املثال ال احل�سر: دير املخل�س 

))5( نف�سه.

التي  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  باالأو�ساع  ترتبط  الأ�سباب  طوياًل  تعمر  مل  املدار�س  هذه  بع�س  نف�سه،  املرجع   )5((
عرفتها هذه احلقبة التاريخية. 
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)بحنني-)86)( دير مار �سمعان العمودي )اأيطو( )86)، دير �سيدة 
النجاة )ب�سرما 876)())5(.

ُحّل  اأن  وبعد   )(9(8-(9((( االأولى  العاملية  احلرب  خالل 
واأعلن جمال  )اآذار( 5)9)،  لبنان يف )) مار�س  التمثيلي يف  املجل�س 
وبعد   )...(  (9(5 )اآب(  اأغ�سط�س  �سهر  منذ  عريف  نظام  قيام  با�سا 
لنظام  تخ�سع  والية  اإلى  لبنان  وحتول   ،(9(7 املت�سرفية  نظام  اإلغاء 
باقي الواليات الرتكية، تركت هذه التبدالت تاأثريات كبرية اجتماعية 
و�سيا�سية انعك�ست يف كيفية تعامل الرهبانية مع الواقع املوؤمل ال �سيما 
خالل �سني املجاعة يف جبل لبنان؛ ففي )) نوفمرب )ت�سرين الثاين( 
ترابو حاكم  اإلى اجلرنال  ر�سالة  دريان  يو�سف  املطران  اأر�سل   ،(9(6
البطريرك  اإن  فيها:  يقول  املاروين،  البطريرك  با�سم  اأرواد،  جزيرة 
يطلب قر�سًا من فرن�سا الإغاثة اجلائعني يف لبنان، وذلك مقابل رهن 
من  الرغم  على  ف�سلت  امل�ساعي  لكن   )...( املارونية  الكني�سة  اأمالك 
ال  فكان  املارونية،  البطريركية  عليها  التي ح�سلت  القليلة  امل�ساعدات 
اللبنانية  والرهبانية  البطريركية  بني  الوثيق  التن�سيق  تعزيز  من  بد 
جماعتهم.  ظروف  يف  اللبنانيني  مل�ساعدة  اأف�سل  ك�سمانة  املارونية، 
واعترب البطريرك اإليا�س احلويك اأن بكركي هي بيت لكل فقري وجائع 
وحمتاج. وكان يقول: »اأعطوا اجلميع فالبطريركية اأم اجلميع وال فرق 
عندها بني الطوائف واأمر البطريرك االأديار بامل�ساعدة وا�ستدانة املال 

الإغاثة الفقراء«)55(.

))5( املرجع نف�سه. 

اإلى لبنان  اإيلي، ارتباط الرهبانية اللبنانية املارونية بال�سعب واالأر�س والوطن: من االإمارة ال�سهابية  )55( قزي، 
الكبري، مرجع �سابق، �س90)-)9). 
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ومع تكرر املحن التاريخية واإبان احلرب العاملية الثانية )9)9)-
))9)( اآوت الرهبانية يف اأديارها، خ�سو�سًا دير مار جرج�س الناعمة، 
�سنة  الفل�سطينيني  لالجئني  االأديار  وفتحت  واملعوزين)56(،  الالجئني 
8)9). وخالل احلرب االأهلية يف لبنان 975) و�سعت اإمكانات الرهبانية 
ويف  منازلهم.  من  اقتلعوا  الذين  امل�سيحيني  من  االآالف  ع�سرات  اأمام 
اإمنائية  باأعمال  الرهبانية  ا�سطلعت  االإن�سانية  امل�ساعدات  موازاة 
فاأن�ساأت �سنة 9)9) م�ست�سفى دير �سيدة املعونات –جبيل، ويف  )96) 
اللبنانية  الدولة  اإلى  �سلمته  ثم  –البرتون  �سربل  مار  م�ست�سفى  ابتنت 
�سنة  حري�سا  لبنان  �سيدة  وميتم  ماأوى  اأي�سًا  و�سيدت   ،(97( �سنة 
خمتلف  ا�ستقطبت  التي  املدار�س  من  عددًا  الرهبانية  اأ�س�ست   .(96(
تدريجي  وب�سكل  ثقافيًا  املدار�س  هذه  وارتبطت  والطوائف،  الفئات 
ميفوق  �سيدة  مدر�سة  فهي:  املدار�س  هذه  اأهم  اأما  الرتبية.  بوزارة 
)))9)(، مدر�سة �سيدة م�سمو�سة )))9)(، مدر�سة مار مارون )بري 
املعهد   ،)(9(5( )ع�سا�س(  جرج�س  مار  مدر�سة   ،)(9(6( �سنني( 
اأنطونيو�س )�سكا( )7)9)(، مدر�سة  اللبناين )5)9)(، مدر�سة مار 
 ،)(95(( )حمانا(  اأنطونيو�س  مار  مدر�سة   ،)(9(9( �سربل  مار 

)56( �سكل الدور االجتماعي واالإن�ساين مف�ساًل رئي�سًا يف ر�سالة الرهبانية اللبنانية املارونية، كما اعتربت الرهبانية 
اأن الدور الوطني، هو يف �سميم تاريخها وتقليدها وال ميكنها التخلي عنه. ففي مقررات املجمع االإداري املنعقد يف 
جامعة الروح القد�س الك�سليك، من )) اإلى 5) يوليو )متوز( 975)، برئا�سة االآباتي �سربل ق�سي�س تعرب الرهبانية 
بو�سوح عن حقيقة التزامها ب�ساأن الوطن، وهذا بع�س ما ورد يف ن�سو�سه: »ملا كانت الرهبانية اللبنانية املارونية 
مرتبطة، ك�سائر الرهبانيات اللبنانية، ارتباطًا روحيًا وع�سويًا وتاريخيًا وم�سرييًا بالعائلة اللبنانية جمعاء، لذلك 
ترى من اأهداف جممعها االأولية جت�سيد رغبات الكني�سة االأم واملعلمة يف اإيحاءاتها وتوجيهاتها وتطورها، والتح�ّس�س 
باأفراح الب�سر واآمالهم، وباأحزانهم و�سيقاتهم، بحاجاتهم وم�ساكلهم، يف لبنان وخارجًا عنه وحيث تدعو احلاجة؛ 
والر�سويل  الرهباين  ح�سورها  ليكون  ذاتها  بتخطي  اللبنانية  الرهبانيات  ك�سائر  ُملزمة،  نف�سها  جتد  فالرهبانية 
ال�سمري  عليها  يفر�سها  التي  املواقف  وباتخاذ  جميعًا،  الوطن  الأبناء  ومفيدًا  فعااًل  ح�سورًا  والوطني  واالجتماعي 
الرهباين والواجب الوطني«. انظر: قزي، اإيلي، ارتباط الرهبانية اللبنانية املارونية بال�سعب واالأر�س والوطن: من 

االإمارة ال�سهابية اإلى لبنان الكبري، مرجع �سابق، �س5)).  
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مدر�سة مار يو�سف )املتني( ))95)(، مدر�سة �سيدة طامي�س ))95)(، 
املدر�سة املركزية )جونية( )966)(، مدر�سة مار اإليا�س )الكحلونية( 
تاأ�س�ست  التي  –الك�سليك  القد�س  الروح  جامعة  توجت   .)57()(967(
والتعليم؛  الرتبية  حقول  يف  احلثيثة  الرهبانية  م�ساعي   (950 �سنة 
وت�سم اجلامعة ثماين كليات، من �سمنها كلية الالهوت احلربية وثالثة 

معاهد)58(. 

ت�سم الرهبانية اللبنانية املارونية اليوم )67( ديرًا موزعًا على 
الرهبانية  ر�ساالت  انت�سرت  لبنان  خارج  ويف  اللبنانية)59(.  االأرا�سي 

وفقًا للجدول الزمني اجلغرايف االآتي)60(: 

�شنة التاأ�شي�ساملكانالر�شالت
0)7)قرب�س دير مار اإليا�س املطو�سي) 

)95)االأرجنتني ر�سالة مندو�سا
)95)�ساطئ العاج ر�سالة اأبيدجان 
960)املك�سيكر�سالة مك�سيكو
)97)اأ�سرتاليا ر�سالة �سدين 

)98)كندا ر�سالة مونرتيال 

)57( رزق، كرم، املحطات الرئي�سية يف تاريخ الرهبانية اللبنانية املارونية، مرجع �سابق. بع�س هذه املدار�س مثل 
مدر�سة مار جرج�س دمرت، ومدر�سة مار يو�سف، ومدر�سة مار اإليا�س الكحلونية، ومدر�سة مار مارون، ومدر�سة مار 

�سربل وهي الوحيدة التي عادت للعمل. 

)58( املرجع نف�سه. 

)59( ملزيد من التفا�سيل حول اأ�سماء االأديرة وتاريخ تاأ�سي�سها واأن�سطتها الرتبوية والدينية واالجتماعية انظر: موقع 
الرهبانية اللبنانية املارونية على الرابط التايل: 

http://www.olm.org.lb/OLM/Component/adyar.asp

)60( رزق، كرم، املحطات الرئي�سية يف تاريخ الرهبانية اللبنانية املارونية، مرجع �سابق. 
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988)فنزويالر�سالة كركا�س 
9)9) ال�سنغال ر�سالة داكار 

)95)الربازيل ر�سالة �ساو باولو 
959)مايل ر�سالة بامكو

960)االأرجنتني ر�سالة التوكومان 
)98)اإجنلرتا ر�سالة لندن 

987) فرن�سا ر�سالة مار �سربل 

املارونية  )الرهبانية  املرميية  املارونية  الرهبانية 
للطوباوية مرمي العذراء( 

املارونية  الرهبانّية  انق�سمت   (770 �سنة  اأن  اإلى  اأعاله  اأ�سرنا 
التي تاأ�س�ست �سنة 695) اإلى ق�سمني: حلبّية )الحقًا الرهبانية املارونية 
تعرف  اللبنانية(.  املارونية  الرهبانية  )الحقًا  وبلدّية  املرميية( 
ا بالرهبانّية  الرهبانّية املارونّية للطوباوّية مرمي العذراء، واملعروفة اأي�سً
واإكلرييكّية ذات  رهبانّية  »منّظمة  باأنها:  نف�سها  املرميّية عن  املارونّية 
نذور موؤّبدة وحٍقّ حربّي وفًقا للقوانني املقّد�سة، بحيث تلتزم بن�ساطها 
والرئي�س  الر�سويّل  الكر�سّي  مع  كامل  بان�سجام  والر�سويّل،  الروحّي 
رغبة  -بح�سب  جتمع  وهي  املقّد�سة.  للقوانني  وفًقا  املكايّن،  الكن�سّي 
املوؤ�ّس�سني- بني �سالة اخلور�س واملمار�سات الديرّية والن�ساط الر�سويّل، 
وفًقا للتقليد الرهبايّن يف الكني�سة املارونّية ال�سريانّية االأنطاكية. وهي 
تعترب اأن غايتها االأ�سا�سية: »تقدي�س نفو�س اأبنائها، باعتناق امل�سورات 
االإجنيلّية وعي�سها يف حياة ديرّية ينطلق منها كّل عمل ر�سويّل. وت�سعى، 
�سبيل  للخدمة يف  وم�ستعّدة  �سالح،  لكّل عمل  لتكون جاهزة  باجتهاد، 
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لتظهر مزدانة  وتبذل جهدها  املارونّية،  وكني�ستنا  امل�سيح  بنيان ج�سد 
باملواهب املتنّوعة التي يفي�سها الروح القد�س على اأبنائها. مبا اأّن اهلل 
يدعو، بفي�س من حكمته، وبح�سب تدبريه اخلال�سّي، رجااًل اإلى تكري�س 
ذواتهم له باعتناق امل�سورات االإجنيلّية، مّتبعني امل�سيح البتول والفقري 
الذي خّل�س النا�س وقّد�سهم بطاعته لالآب حّتى املوت على ال�سليب، 
فاأكرث،  اأكرث  ليعي،  ة،  املرميّي مدعّو دعوة خا�سّ املارويّن  الراهب  فاإّن 
مقت�سيات تكري�سه، ويعي�س دعوته على اأ�سالتها، ويكت�سب ثقافة متينة، 
وتن�سئة، مع عموم االأع�ساء، واحدة �ساملة، بغية املحافظة على وحدة 

الروح والقلب يف الرهبانّية«))6(.

ي�سكل دير �سيدة اللويزة )زوق م�سبح -لبنان( املركز التاريخي 
�سلهب  ال�سيخ   (68( �سنة  الدير  بنى  املرميية.  املارونية  للرهبانية 
الق�س  با�سم  منهم  و�سار  العباد،  للرهبان  مقامًا  وجعله  احلاقالين، 
الرئا�سة  مركز  اللويزة  �سيدة  دير  اأ�سبح   ،(7(( �سنة  اإغناطيو�س. 
د�ستور  اللبناين«،  »املجمع  فيه  انعقد   ،(7(6 و�سنة  للرهبانية.  العامة 
الطائفة املارونية))6(. و�سنة )95)، با�سرت الرهبانية يف بناء مدر�ستها 
الطالب  اأمام  املدر�سة  ُفتحت  �سنوات  ثماين  وبعد  االإكلرييكية، 
العلمانيني. �سنة 986)، ُحّول جناحان من االأقبية املرممة اإلى متحف 

كن�سي، ويف موازاته، قامت مكتبة �سخمة))6(.

))6( موقع الرهبانية املارونية للطوباوية مرمي العذراء، على الرابط التايل: 
http://www.omm.org.lb/arabic/rahbana/objectif.htm

))6( املرجع نف�سه، على الرابط التايل:
http://www.omm.org.lb/arabic/lebanon/louaize.htm

))6( ت�ستمل املكتبة على )))5( خمطوطًا و)7068)(كتابًا )تقريبًا(. من هذه املخطوطات والكتب ما هو نادر 
جمعت  وقد  املارونية.  روما  مدر�سة  وتالميذ  فرحات  جرمانو�س  املطران  خ�سو�سًا  بجمعها  اهتم  وقد  وجليل، 
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ت�سم الرهبانية املارونية املرميية )))( ديرًا: دير القدي�سة تريزيا 
الطفل ي�سوع )�سهيلة-7)9)(، دير �سيدة اللويزة ))68)(، دير �سيدة 
الثامن  )�سويا-القرن  اإليا�س  مار  دير  مكايل-0)9)(،  )زوق  النجاة 
الي�ساع  مار  دير   )6(()(((5( ب�سري  القدمي  الي�ساع  مار  دير  ع�سر(، 
اجلديد )ب�سري-877)(، دير مار اأنطونيو�س البدواين )دلبتا-)88)(، 
دير ما بطر�س وبول�س )كرمي التني-8)7)(، دير مار �سركي�س وباخو�س 
مار  دير  )كفرذبيان-885)(،  �سليطا  مار  دير  )ع�سقوت-890)(، 
القمر-9)8)(،  )دير  عبدا  مار  دير  )فيطرون-)85)(،  �سوميط 
ودير يوحنا املعمدان )خربة قنافار-958)(. اأ�س�ست الرهبانية خم�س 
مدار�س: مدر�سة القدي�سة ريتا )�سبية-959)(، مدر�سة �سيدة اللويزة 
)زوق م�سبح-0)9)(، مدر�سة �سيدة اللويزة )فرع فيطرون-)89)(، 
املعمدان  القمر-989)(، ومدر�سة مار يوحنا  مدر�سة مار عبدا )دير 
)خربة قنافار- 958)(. اإلى جانب املدار�س مت تاأ�سي�س جامعة �سيدة 
زوق  يف  االأ�سا�سّي  الفرع  فروع:  ثالثة  للجامعة  978)؛  �سنة  اللويزة 
ال�سوف.  القمر يف  ال�سمال، وفرع دير  م�سبح ك�سروان، فرع بر�سا يف 
والت�سميم  والعمارة   ،)(996( الهند�سة  كليات:  �ست  اجلامعة  ت�سم 
والفنون اجلميلة )996)(، والعلوم االإن�سانية )997)(، واإدارة االأعمال 
واالقت�ساد )997)(، والعلوم الطبيعية والتطبيقية )997)(، والعلوم 

الرهبانية اأكرثية املخطوطات والكتب القدمية التي متتلكها اأديار الرهبانية يف مكتبة �سيدة اللويزة. وقد مت حديثًا 
بالتعاون مع اإدارة جامعة �سيدة اللويزة، ت�سوير املخطوطات على اأقرا�س ممغنطة لت�سبح يف متناول طالبي العلم 

والباحثني. راجع: موقع الرهبانية املارونية للطوباوية مرمي العذراء، على الرابط التايل: 
http://www.omm.org.lb/arabic/lebanon/louaize.htm

))6( �سنة 696)، ت�سلمت الرهبانية املارونية النا�سئة هذا الدير من اأهايل ب�سري، مبوجب وثيقة ر�سمية، فاأعادت 
بناءه، وفتحت فيه مدر�سة جمانية لتعليم االأوالد ال�سريانية والعربية، واملبادئ االأولية للتعاليم الكاثوليكية. انظر: 

موقع الرهبانية املارونية للطوباوية مرمي العذراء، على الرابط التايل:
http://www.omm.org.lb/arabic/lebanon/elicha1.htm
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ال�سيا�سية واالإدارية والدبلوما�سية )997)()65(. 

على م�ستوى االنت�سار يف العامل متلك الرهبانية املرميية اللبنانية 
دير مار اأنطونيو�س الكبري يف روما)66(، واملدار�س املارونّية امل�سرتكة يف 
م�سر ))95)(، املركز الرتبوّي الثقايّف يف االأوروغواي )�سنة الت�سييد 
6)9)(،  مدر�سة �سّيدة لبنان وثانوّية االأب عمانوئيل االأ�سقر ))96)( 

ومركز �سيدة النياح )الواليات املتحدة-996)(.  

الرهبانية الأنطونية املارونية

ال�سابع  القرن  اأواخر  يف  املارونية،  االأنطونية  الرهبانية  ن�ساأت 
اآنذاك )...(  اأ�سقف حلب  البلوزاوي  ع�سر، على يد املطران جربائيل 
اأن�ساأ املطران البلوزاوي يف )67)، دير �سيدة طامي�س، وجعل منه كر�سّي 
اأ�سقفيته، واأقام فيه منطًا حلياة رهبانية متجّددة. تدّرب رهبان ذلك 
على  حمافظني  اأ�سيلة،  �سرقية  رهبانية  حياة  على  اأ�سقفهم  مع  الدير 
املحيط  والر�سالة يف  االإجنيل  ن�سر  على  منفتحني  التوحدية،  القوانني 
املجاور. ويف 698) اختار البلوزاوي رهبانًا من تلك اجلماعة، واأر�سلهم 
لي�سّيدوا على تلة عرمتا قرب برمانا – املنت ديرًا جديدًا لهم على ا�سم 
اأوجني.  االأنبا  وتلميذ  وايل حلب  ابن  احللبّي،  الراهب  اأ�سعيا  القدي�س 

)65( موقع الرهبانية املارونية للطوباوية مرمي العذراء، على الرابط التايل:
http://www.omm.org.lb/arabic/lebanon/ndu.htm

)66( ويف �سنة 707) وهب البابا اأكليمن�سو�س احلادي ع�سر الرهبانية كني�سة )San Pietro e Marcellino( يف 
روما مع غرف عدة مال�سقة لها، لتكون مقرًا لدرا�سة اأبنائها، وذلك مكافاأة على جناح رئي�سها العام االأول االآباتي 
مرمي  للطوباوية  املارونية  الرهبانية  موقع  م�سر.  يف  االأقباط  لدى  بها  ليقوم  انتدبه  التي  املهمة  يف  حوا  جربائيل 

العذراء، على الرابط التايل:
http://www.omm.org.lb/arabic/world/roma.htm
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هناك، انطلق الرهبان  ليوؤ�ّس�سوا جماعة رهبانية جمّددة بحياة توّحدية 
�سرقية اأ�سيلة، منفتحني على منطقة خمتلفة االأديان واملذاهب، يف قلب 
املنت )...( يف اخلام�س ع�سر من �سهر اآب )اأغ�سط�س( 700)، احتفل 
العذراء  ال�سّيدة  انتقال  االأّول، يف عيد  بقدا�سهم  املتجّددون،  الرهبان 
قوانينها.  ع�سر،  الثاين  اإقليمو�س  البابا  ثّبت   ،(7(0 ويف   )...( مرمي 
»اأبو املراحم«، واأ�سفى عليها �سيغة قانونية من  يف ر�سالته الر�سولية: 
موؤ�ّس�سة  كل  يف  بها  املعرتف  واالمتيازات  احلقوق  مع  حربّي«،  »حق 

رهبانّية)67(.

انطلقت الرهبانية االأنطونية منذ تاأ�سي�سها يف بيئة غري م�سيحّية، 
متغّلبة على كثري من التحديات التي كانت تعاين منها احلياة امل�سرتكة 
االأنطونيون احرتام  الرهبان  اكت�سب  لبنان.  املختلفة يف  الديانات  بني 
اللمعّيني الدروز، ووطدوا عالقتهم معهم.  اجلميع وخ�سو�سًا االأمراء 
اأ�سهم االأمري عبداهلل قيدبيه اأبي اللمع، الذي كان يحمي دير مار اأ�سعيا 
امل�سيحية.  ومن�سور(  )اأحمد  اأحفاده  من  اثنان  واعتنق  تاأ�سي�سه،  يف 
يذكر التاريخ عددًا من الرهبان االأنطونّيني الذين كانت لهم عالقات 
االأنطونّيني  للرهبان  وكان  وال�سنة.  الدروز)68(  االأمراء  مع  وودّية  طّيبة 

)67( تاريخ الرهبانية، جتذر يف التقليد الرهباين، موقع الرهبانية االأنطونية املارونية، على الرابط التايل:
http://www.antonins.org/ar/identite/historique

)68( اإن التفاعل الدرزي امل�سيحي ت�سهد عليه حمطات تاريخية عدة من تاريخ لبنان احلديث واملعا�سر، وجتدر 
االإ�سارة اإلى اأنه يف عهد فخر الدين الثاين تقرب االأمري من امل�سيحيني، كم�سايخ اآل اخلازن وحبي�س. كما كان معظم 
جنوده من املوارنة، ويقول البطريرك اإ�سطفان الدويهي يف هذا املجال: »يف دولة فخر الدين ارتفع راأ�س الن�سارى، 
الأن اأغلب ع�سكره كانوا ن�سارى وكواخيه وخدامه موارنة. ف�ساروا يركبون اخليل ب�سروج، ويلفون �سا�سات وخرور 
الدين  االأمري علي بن فخر  اأن  امل�سيحيني وغريهم،  التفاعل بني  الكناي�س«. ومن مظاهر  اأيامه تعمرت  )...( ويف 
ا�سرتى، �سنة 609)، قرية جمدل املعو�س من �سكانها امل�سلمني الذين نزح العديد منهم ب�سبب تقاتلهم فيما بينهم، 
مرجع  العثماين،  العهد  يف  احلرية  وهاج�س  امل�سيحيون  جوزيف،  نهرا،  اأبو  انظر:  موارنة.  م�سيحيني  فيها  واأ�سكن 
�سابق، �س0). انظر اأي�سًا نقاًل عن اأبو نهرا، جوزيف: البطريرك اإ�سطفان الدويهي، تاريخ االأزمنة، حتقيق االآباتي 
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اأعمال ر�سولية اأخرى متنّوعة: تعليم، خدمات راعوية)69(. 

ت�سم الرهبانية االأنطونية )))( ديرًا ويعود تاريخ تاأ�سي�س دير 
الرهبانية االأم اإلى �سنة  700). يبني اجلدول االآتي التوزيع اجلغرايف 

والزمني الأديرة)70( الرهبانية يف لبنان: 

تاريخ املكانالدير
التاأ�شي�س

768) الدكوانة دير مار روكز 
)79) النمورة –فتوح ك�سرواندير مار اأدنا 

))7)اإنطليا�س -املنتدير مار اإليا�س 
6)7) زكريت دير مار عبدا امل�سّمر 

9)7) اإهدن –�سمال لبناندير مار �سركي�س وباخو�س 
0)7) عوكر –�سبيةدير مار جرج�س –�سبية 

8)7)بيت مري دير مار يوحنا 
9)7)قرنايل دير مار اإليا�س 

756) عني القبو -املنتدير مار �سمعان العمودي
760) جزين )احلنوب( دير مار بطر�س وبول�س 

)76)بعبدا دير مار اأنطونيو�س 
)77)زحلة دير مار يو�سف 

)77)جزين )احلنوب( دير مار اأنطونيو�س البدواين 

بطر�س فهد، مطبعة الكرمي، جونية، 976)؛ مفرج، طوين، لبنان االأ�سيل لي�س طائفيًا، دار بيوغرافيا، جبيل، 999). 

)69( تاريخ الرهبانية االأنطونية املارونية، ر�سالة الرهبانية، موقع الرهبانية االأنطونية املارونية، على الرابط التايل:
http://www.antonins.org/ar/identite/mission

)70( االأديرة، موقع الرهبانية االأنطونية املارونية، على الرابط التايل:
http://www.antonins.org/ar/presence/au-liban/les-couvents/mar-chaaya
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775)قب اإليا�س )البقاع( دير مار اإليا�س 
7)8) قرنة احلمرا )املنت(دير مار نوهرا 

8)8)�سمالن دير �سيدة املعونة 
دير ورعية ومدر�سة مار 

روكز 
8)8)حو�س حاال )البقاع(

دير ورعية ومعهد �سيدة 
النجاة

850) امليناء )طرابل�س( 

)85)الكني�سة )املنت(دير مار اإليا�س 
)85)بحر�ساف دير مار يو�سف 
)86) القنـزوح )فتقا –الفتوح(دير مار نوهرا

897)عجلتون دير مار يوحنا املعمدان 
دير مار يو�سف ومدر�سة مار 

يو�سف املهنية
990)مرجعيون )اجلنوب(

متلك الرهبانية االأنطونية )))( مدر�سة هي:

- )Antonine International School(، - )Lycée P. 
Mansour( ، - )Collège des Pères Antonins(، - )Collège 
Mar Roukoz(، - )Ecole d’Orientation Sociale(، - )Ecole 
de la Paix(، - )Ecole La Roche(، - )Ecole Mar Maroun(، 

)Ecole Notre Dame(، - )ح�سرون( - )Ecole Notre Dame(، 
 ،)Etablissement scolaire Saint Georges( - )طرابل�س( -

)Ecole Saint Roch(. )7((

))7( مدار�س الرهبانية االأنطونية، موقع الرهبانية االأنطونية، على الرابط التايل:
http://www.antonins.org/ar/presence/au-liban/les-institutions-educatives/antonine-
international-school
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اأ�ّس�ست  عندما   ،(96( اإلى  االأكادميية  الرهبانية  ر�سالة  تعود 
دامت  التي  بعبدا   – اأنطونيو�س  مار  دير  يف  للحقوق  كّلية  الرهبانّية 
اأن�ساأت  االأنطونيني.  االآباء  مبوؤ�س�سة  ت�ستبدل  اأن  قبل  عّدة،  �سنني 
�ست  االآن  حتوي  وهي   ،(996 �سنة  االأنطونية  اجلامعة  الرهبانية 
يتفّرع  التي  العامة  ال�سحة  واالت�ساالت،  املعلومات  هند�سة  كّليات: 
االإعالم،  االأعمال،  اإدارة  التمري�سية،  والعلوم  الفيزيائي  العالج  منها 
العلوم الالهوتية، والعلوم البيبلّية وامل�سكونية واالأديان، وثالث معاهد: 
العايل  واملعهد  االأ�سنان  خمتربات  علوم  معهد  البدنية،  الرتبية  معهد 
للمو�سيقى واملو�سيقولوجيا. واأ�س�س فرعًا لها يف البقاع، واآخر يف �سمايّل 
اأطلقت  التعليم  اإلى  وباالإ�سافة  )زغرتا(.  جمدليا  يف  حتديدًا  لبنان، 
الرهبانية من�سورات بحثّية ودورّيات علمّية ت�سدرها من خالل دار ن�سر 

خا�سة ُرّخ�س لها))7(. 

�سورية  الدول:  بع�س  يف  واملدار�س  االأديرة  الرهبانية  اأ�س�ست 
)دير مار اأنطونيو�س الكبري- )99)(، اإيطاليا )دير مار يوحنا مارون، 
 ،)(958( اأ�سعيا  مار  دير   ،)(907 الر�سويل-  الكر�سي  لدى  الوكالة 
فرن�سا )دير مار اأنطونيو�س الكبري- 987)(، بلجيكا )بيت مار مارون 
مار  )دير  اأ�سرتاليا  �سربل-)98)(،  مار  ورعية  )دير  كندا   ،)(98(-

�سربل-997)(.  

))7( اجلامعة االأنطونية، موقع الرهبانية االأنطونية، على الرابط التايل:
http://www.antonins.org/ar/presence/au-liban/les-institutions-educatives/universite-
antonine-upa
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امل�شرتك  العي�س  اللبنانية:  املارونية  الكني�شة  خطاب 
وبناء الدولة الدميقراطية 

تكاد تكون الكني�سة املارونية يف لبنان الوحيدة بني الكنائ�س يف 
ال�سرق، التي ا�سطلعت باأدوار �سيا�سية بدءًا من بدايات القرن التا�سع 
اإلى الزمن الراهن. مل يكن هذا الدور يف تاريخ لبنان احلديث  ع�سر 
واملعا�سر نتاج اإقحام الكني�سة نف�سها يف ال�ساأن ال�سيا�سي، اإمنا يرتبط 
الدور  التي دفعتها لالنخراط بهذا  التاريخية املحيطة بها،  بالظروف 
ال�سهابية  املرحلتني:  من  بدءًا  واال�ستقاليل  االجتماعي  موقعها  من 

واملت�سرفية. 

يلفت االأ�ستاذ اجلامعي والنائب يف الربملان اللبناين فريد اخلازن 
اإلى اأنه »يف زمن املت�سرفية �سهد جبل لبنان ا�ستقرارًا يف ظل نظام حكم 
ال�سخ�سية االأكرث  البطريرك املاروين  ال�سلطنة، وبات  اإطار  خا�س يف 
االأوروبية ولل�سلطنة.  للدول  االأبرز  ال�سيا�سي واملحاِور  ال�ساأن  تاأثريًا يف 
اإلى  كرم  بك  يو�سف  اإي�سال  يف  م�سعد  البطريرك  ينجح  مل  حني  ويف 
مركز املت�سرف، اإال اأنه كان له الكلمة الف�سل يف م�سائل اأخرى وبات 
النفوذ االأكرب  اأكرثية عددية كبرية يف اجلبل،  للموارنة، الذين �سكلوا 
دور  برز  ع�سر  التا�سع  القرن  مطلع  ومنذ  املت�سرفية.  �سوؤون  اإدارة  يف 
الكني�سة املارونية يف تظهري خطاب �سيا�سي يتالءم مع الع�سر، مرتبط 
مب�ساألة الهوية )patrie/nation(، �ساغه بداية املطران نقوال مراد، 
الذي  اخلطاب  وهو  وفرن�سا،  اإ�سطنبول  يف  حبي�س  البطريرك  ممثل 
�سكل -الحقًا- ركيزة املوقف املاروين املطالب بحكم ذاتي للمت�سرفية 
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وتو�سيع حدودها«))7(.

العلمانيني  اأو�ساط  يف  اخلطاب  هذا  »تطور  اخلازن:  ويالحظ 
ال  االنت�سار،  وبلدان  لبنان  يف  الع�سرين  القرن  مطلع  يف  املوارنة 
املعروف  جنيم  بول�س  اأبرزهم  وكان  واأمريكا،  وم�سر  فرن�سا  �سيما 
كتابه )La Question du Liban( يف 908)  بــــ)Jouplain( يف 
الذي كان االأكرث تعبريًا عن هذا الواقع اجلديد. وجاء موقف البطريرك 
)اإليا�س( احلويك املطالب بقيام دولة لبنان الكبري يف موؤمتر فر�ساي 
الذي  عينه  ال�سياق  يف  اللبناين،  الوفد  مرتئ�سًا  الكونية،  احلرب  بعد 
ُو�سعت مداميكه االأولى منذ نحو قرن. والحقًا، �سكل موقف البطريرك 
عري�سة املطالب باإنهاء االنتداب الفرن�سي حمطة مف�سلية يف م�سرية 
اال�ستقالل يف ))9)، بعد اأن بادر البطريرك اإلى عقد اجتماع يف بكركي 
يف ))9) بح�سور �سخ�سيات �سيا�سية من خمتلف الطوائف للمطالبة 

باال�ستقالل الناجز«))7(.

يف  املارونية  الكني�سة  لدور  التاريخية  التفا�سيل  يف  ندخل  لن 
لبنان يف ال�ساأن ال�سيا�سي، اإمنا املراد الرتكيز على خطابها الذي تبدى 
املاروين  البطريركي  املجمع  ن�سو�س  يف  واالأ�سمل  االأو�سح  ب�سورته 
)006)( الذي يربهن على تنامي الوعي الوطني الكن�سي خ�سو�سًا يف 

ثابتة »العي�س امل�سرتك«.

))7( اخلازن، فريد، الكني�سة املارونية وال�سيا�سة، جريدة النهار اللبنانية، 7 ني�سان )اأبريل( 5)0)، متوافر على 
الرابط املخت�سر التايل:

http://cutt.us/AGWHl

))7( املرجع نف�سه.
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الن�سو�س  �سمن  وهو  وال�سيا�سة«  املارونية  »الكني�سة  ن�س  يف   
نعني:  وال�سيا�سة«:  »الكني�سة  من  املق�سود  ُيحدد  اأعاله،  اإليها  امل�سار 
اأبناء  وثانًيا:  ال�سيا�سّي؛  ال�ساأن  تتعاطى  دينّية  كمرجعّيٍة  الكني�سة  اأّواًل: 
الكني�سة املوارنة على خمتلف انتماءاتهم واجّتاهاتهم يف لبنان وبلدان 
اإّن م�سري املوارنة ال�سيا�سّي واالجتماعّي انطلق من ارتباط  االنت�سار. 
دينّي وثقايّف، جعل منهم طائفة لها وجهها املمّيز، من خالل اخليارات 
االنغالق  مبداأ  على  والو�سل  االنفتاح  مبداأ  فيها  غّلبت  التي  االأ�سا�سّية 
ما  وهذا  م�سرتك،  عي�س  اإرادة  بغية خلق  الغري  مع  فتعاونوا  والف�سل؛ 
ي�سرح رف�س املوارنة اأن يكون لهم بلد يتفّردون به وحدهم، وتف�سيلهم 

دوًما العي�س امل�سرتك«)75(.

وال�سيا�سة  املارونية  الكني�سة  بني  املتبادلة  للعالقة  الن�س  يوثق 
التي  االإمرباطورية  االأنظمة  حقبة  تاريخيتني:  حقبتني  يف  ويدرجها 
منذ  بداأت  التي  الدولة  وحقبة  االأولى،  العاملية  احلرب  حتى  ا�ستمرت 
نظرت  فكيف  املعا�سرة،  املرحلة  هنا  يهمنا  ما  املا�سي.  القرن  مطلع 
الكني�سة لال�ستقالل وامليثاق الوطني؟ تدرج الكني�سة ثالث نقاط رئي�سة 

نوردها كما هي: 

اإّن تالزم اال�ستقالل مع امليثاق الوطنّي هو نتاج لبنايّن وطنّي . )
�سرف، �سّكل مدخاًل اإلى ت�سوية تاريخّية ملع�سلة رافقت ن�سوء الدولة، 
�سّمتها االعتدال والواقعّية. اأّما الهدف فكان اإيجاد �سيغة للتالقي بني 
حياة،  م�سروع  الواقع،  يف  هو،  الوطنّي  امليثاق  اللبنانّية.  اجلماعات 

)75( ن�سو�س املجمع البطريركي املاروين، الن�س )9)( الكني�سة املارونية وال�سيا�سة، متوافر على الرابط التايل: 
http://www.maronite-evangelization.com/?page_id=278
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و�سعت خطوطه الكربى عام ))9)، ال الأّن اللبنانّيني توافقوا على جميع 
امل�سائل املطروحة فيما بينهم، بل الأّنهم توافقوا على �سيغة تقوم على 
والتوازن.  وامل�ساواة  التوافق  على  قائمة  بينهم  فيما  حقيقّية  م�ساركة 
وهكذا يكون الُبعد الداخلّي للميثاق قد تاأّمن، الأّنه حفظ معادلة توزيع 
بّتها  مّت  والتي  اجلديدة،  ال�سيغة  يف  الطائفّي  التمثيل  يف  احل�س�س 
اأ�سا�سّي،  ب�سكل  تعالج،  ال�سيغة  هذه  اإّن  ثّم  اال�ستقالل.  اإعالن  قبل 
الُبعد اخلارجّي للميثاق، اأّي اال�ستقالل عن االنتداب الفرن�سّي، يقابله 

االعرتاف العربّي بكيان دولة لبنان امل�ستقّل.)76(

اإّن الُبعد اخلارجّي للميثاق، وحتديًدا الُبعد االإقليمّي بالذات، . )
كان االأكرث عر�سًة للتقّلب واالنتكا�سة، الأّنه ال يرتبط فقط باللبنانّيني، 
العربّي،  مبحيطه  لبنان  عالقة  م�ساألة  ليطاول  توافقوا،  ولو  حّتى 
ا يف اأوقات االأزمات االإقليمّية احلاّدة؛ وهو حميط كان يبحث  خ�سو�سً
تزداد  واأخذت حاله  له.  العثمايّن  انتهاء مرحلة احلكم  مع  نف�سه  عن 
حيث   ،(9(8 عام  اإ�سرائيل  دولة  قيام  بعد  اخلم�سينيات،  يف  تعقيًدا، 
اأُعيد  واملع�سلة عينها  لبنان.  الفل�سطينّيون �سيوًفا على  الالجئون  حّل 
طرحها، بعد حرب 967)، اإثر بروز املقاومة الفل�سطينّية، ويف ظروف 

ا واإقليميًّا)77(. بالغة التعقيد، حمليًّ

متعّددة؛ . ) بو�سائل  عروبتها  اأمر  العربّية  االأنظمة  ح�سمت  لقد 
فمنها من جلاأ اإلى ال�سعارات االأيديولوجّية، ومنها من جلاأ اإلى الدين. 
اإلى خيار ح�سارّي، عنوانه التعّددّية ال�سيا�سّية واإدارة  اأّما لبنان فلجاأ 

)76( املرجع نف�سه. 

)77( املرجع نف�سه.
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واالعتدال.  املفتوح  واملجتمع  النبيلة  والت�سويات  باحلوار  التنّوع  هذا 
وطبيعة  لبنان  قيا�س  على  وطنّي  ميثاق  بني  التجاذب  واقع  برز  وبهذا 
مواثيق  وبني  واملجتمع،  الدولة  بني  العالقة  واأ�سكال  ال�سيا�سّي  نظامه 
التجاذب  هذا  من  وزاد  اللبنانّية.  احلالة  مع  تّتفق  ال  عربّية  وطنّية 
عدم القدرة، حتى اليوم، على ا�ستكمال بناء الدولة املدنّية امل�ستقّرة، 
القائمة على عمل املوؤ�ّس�سات الوطنّية، غري املرتهنة للمتغرّيات االإقليمّية 
والدولّية وغري املقّيدة بالتجاذب الطائفّي؛ دولة جلميع مواطنيها من 
احلرّية  اإطار  الع�سر يف  م�ستجّدات  مع  تتفاعل  اأو متييز،  تفرقة  دون 

والدميقراطّية التوافقّية)78(.

ي�ست�سف من هذه القراءة، ثالثة مفا�سل اأ�سا�سية: التالقي بني 
باحلوار  التنّوع  هذا  واإدارة  ال�سيا�سّية  التعّددّية  اللبنانية؛  اجلماعات 
الدولة  بناء  وا�ستكمال  واالعتدال؛  املفتوح  واملجتمع  النبيلة  والت�سويات 
املدنّية امل�ستقّرة. ُتعد هذه املفا�سل حلقة الو�سل يف اخلطاب ال�سيا�سي 
دون  حائاًل  تقف  التي  العقبات  من  الرغم  وعلى  املارونية،  للكني�سة 
املدنية،  الدولة  بناء  با�ستكمال  يتعلق  ما  خ�سو�سًا  الكامل،  تطبيقها 
العقدين  يف  حتديدًا  لبنان  بها  ومير  مر  التي  الدورية  االأزمات  نتيجة 
االأخريين، جنحت الكني�سة يف طبع هويتها وخطابها ال�سيا�سي ا�ستنادًا 
اإلى مفهومي امليثاقية والعي�س امل�سرتك، وهذا ما جعلها توطد روابطها 
قاعدة  على  اللبنانية  الطوائف  ممثلي  بقية  مع  امل�سرتكة  الوطنية 
ي�سدد عليها  التي  الثوابت  الواحد. وهذه  وامل�سري  واالعتدال  ال�سراكة 
اخلطاب الكن�سي ال�سيا�سي املاروين لي�س على �سلة بالن�سو�س فقط، 

)78( املرجع نف�سه. 
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واإمنا تنادي به البطريركية املارونية ب�سكل دائم، خ�سو�سًا يف احلقب 
التي ت�سهد توترًا بني املكونات ال�سيا�سية مبا يحمله من انعكا�سات يف 
الراأي العام اللبناين، وت�سعى بثبات اإلى احلد من اأي ت�سنج والت�سدي 
الأي عنف اأهلي حمتمل يهدد اجلميع. مل تكن الكني�سة وحدها املعنية 
هذه  على  لبنان  يف  الفتوى  دار  �سددت  فقد  الوطنية،  الق�سايا  بهذه 
بلورته  الذي  اخلطاب  م�ستوى  على  ذلك  مالحظة  وميكن  الثوابت، 
»وثيقة الثوابت االإ�سالمية الوطنية« ال�سادرة عام ))0)، التي ت�سمنت 
ت�سعة ثوابت حتاكي -اإلى حد كبري- ثوابت الكني�سة املارونية. ورد يف 

الثابتني الثاين والثالث االآتي: 

في العيش الوطني الواحد

قام  التي  القاعدة  هو  يزال-  -وال  الواحد  الوطني  العي�س  كان 
عليها لبنان وا�ستمر على الرغم من كل ال�سعوبات الداخلية واخلارجية. 
واأ�سا�س ذلك العي�س ال�سراكة الكاملة على اأ�سا�س املنا�سفة يف التمثيل 
وامل�سلمني.  امل�سيحيني  بني  املوؤ�س�سات،  بناء  يف  وامل�ساركة  ال�سيا�سي، 
وعماد تلك امل�ساركة هو التزام الطوائف بالنظام، والتمثيل ال�سحيح 
الطوائف، واحرتام خ�سو�سيات  بداخل  الوازن  والتمثيل  الفئات،  لكل 
االآخرين -ما اأمكن- لكي يظل التوازن يف النظام ال�سيا�سي عاماًل مهمًا 
بالغنب  االإح�سا�س  الأن  وذلك  للجميع،  واالأمان  اال�ستقرار  عوامل  بني 
الطائفي  اأو  العام  الوطني  امل�ستوى  على  اأي جماعة  عند  باالإق�ساء  اأو 
انكما�س وحتفز  ويقابله  املعنية،  الطائفة  داخل  انعزااًل  يولد  اخلا�س، 
بداخل جماعة اأخرى اأو اأكرث، وقد اأدى ذلك دائمًا اإلى تهديد اال�ستقرار 

الوطني، وحدوث النزاعات التي عانى منها اللبنانيون كثريًا. 
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في المكونات الوطنية للنظام

وامل�سيحيني  امل�سلمني  بني  وبالتوافق  اللبناين،  النظام  اأقام  لقد 
الدولة -وال  رئي�س  اإدارتها، وهكذا كان  ال�سلطة ويف  تكوين  �سراكة يف 
الت�سريعية  ال�سلطة  اأو  النواب  ورئي�س جمل�س  يزال- م�سيحيًا مارونيًا، 
رئا�سة  من�سب  تويل  ال�سنة  اأهل  م�سوؤولية  من  وكان  �سيعيًا،  م�سلمًا 
احلكومة قبل الطائف وبعده، وما كان ذلك امتيازًا بقدر ما كان -وال 
يزال- دورًا وم�سوؤولية، فرئي�س احلكومة يف دميقراطيتنا باعتباره رئي�س 
من  واملحا�سبة  للم�ساءلة  يتعر�س  الذي  وحده  هو  االإجرائية،  ال�سلطة 
القيام مبهامه،  وت�ستند قدرته على  الد�ستورية،  املوؤ�س�سات  روؤو�س  بني 
ومتتني التوا�سل بني املكونات الوطنية اإلى �سالحياته الد�ستورية، واإلى 
قوته التمثيلية يف بيئته اللبنانية اخلا�سة، ويف املدى الوطني العام)79(.

ورد  ما  اأهمية  على  وال�سيا�سة«  املارونية  »الكني�سة  ن�س  ي�سدد 
يف اتفاق الطائف: »ح�سمت مقّدمة اتفاق الطائف اجلدل حول طبيعة 
يف  هو  امل�سرتك  العي�س  اأّن  فاعتربت  اللبنانيني  بني  االجتماعّي  العقد 
العي�س  ميثاق  تناق�س  �سلطة  الأّي  �سرعّية  ال  واأّن  العقد  هذا  اأ�سا�س 
امل�سرتك.كما اأو�سح ماهّية النظام اللبنايّن: لبنان واحد موّحد، �سّيد، 
حّر، م�ستقّل ونهائّي جلميع اأبنائه وعلى كامل اأر�سه، وهو عربّي الهوّية 
واالنتماء، ويلتزم بكونه ع�سوًا موؤ�ّس�ًسا يف اجلامعة العربّية ويف منظمة 
االأمم املتحدة ويف االإعالن العاملّي حلقوق االإن�سان. وقالت: اإّن النظام 

)79( اللقاء االإ�سالمي املو�سع يف دار الفتوى يعلن وثيقة الثوابت االإ�سالمية الوطنية، موقع النائب اللبناين عماد 
احلوت، على الرابط التايل:

http://imadhout.com/arabic/Default.asp?ContentID=75&menuID=13
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ال  العاّمة،  احلرّيات  احرتام  على  يقوم  برملايّن،  دميقراطّي  جمهورّي 
�سّيما حرّية املعتقد، وعلى العدالة وامل�ساواة ومبداأ الف�سل بني ال�سلطات 
وال�سعب هو م�سدر ال�سلطات. واأنهت باأّن ال �سرعّية الأّي �سلطة تناق�س 

ميثاق العي�س امل�سرتك«.)80(

الثوابت  اأمام  تقف  التي  التحديات  اأبرز   )(9( الن�س  يحدد 
الدولة  بناء  امل�سرتك،  العي�س  الثوابت:  الق�سايا/  يف  الوطنية 
املاروين  واالنت�سار  ال�سيا�سة،  مع  امل�ساحلة  احلديثة،  الدميقراطية 
اإلى  الن�س  ي�سري  امل�سرتك  بالعي�س  يتعلق  ما  يف  ال�سيا�سية.  اأبعاده  يف 
التي  املوؤملة  التجارب  بعد  امل�سرتك وذلك  العي�س  اأولوية جتديد جتربة 
خربتها الطوائف اللبنانية يف حرب 975). وال تخفي الكني�سة خماوفها 
من تبعات االنق�سامات الهوياتية اإقليميًا وعامليًا، وانعكا�ساتها اخلطرة 
ثقافيًا وح�ساريًا، مما دفع معدي الن�س اإلى الت�ساوؤل: التحّدي االأكرب 
الذي يواجه الب�سرّية اليوم، هو م�سكلة العي�س مًعا بني خمتلف العائالت 
الب�سرّية. كيف ميكن اأن نعي�س مًعا يف االحرتام وال�سالم مع التعّددّية 
ال�سياق  م�سائل يف هذا  اأربع  ا�ستخال�س  بها عاملنا؟ ميكن  التي ميتاز 

تبعًا ملا اأورده الن�س:

بني . ) التعاي�س  اأو  الت�ساكن  م�ستوى  يتخطى  امل�سرتك  العي�س  اإن 
التوا�سل  فر�سة  لالإن�سان  يوؤّمن  حياة  منط  فهو  اللبنانّية،  املجموعات 
االآخر،  جديد  تلّقيها  من  �سخ�سّيته  تغتني  بحيث  االآخر  مع  والتفاعل 
وتغني هي بدورها �سخ�سّية االآخر، وذلك من دون اإلغاء للخ�سو�سّيات 

)80( ن�سو�س املجمع البطريركي املاروين، الن�س )9)( الكني�سة املارونية وال�سيا�سة، مرجع �سابق. 
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والفوارق التي ت�سبح يف هذه احلال م�سدر غنى للجميع. اإّنه منط حياة 
اأو  اإلغائه  اإلى  يقوم على احرتام االآخر يف متايزه وفرادته، فال ي�سعى 
ا�ستتباعه، وال يفر�س عليه ان�سهاًرا يلغي خ�سو�سّيته اأو توّحًدا يختزل 

�سخ�سّيته ببعد واحد من اأبعادها. 

بني . ) امل�سرتك  العي�س  على  تق�سي  اأن  كادت  التي  احلرب  اإّن 
اللبنانّيني اأّدت اإلى حتّوالت كبرية يف وعي اللبنانّيني لذاتهم ولوطنهم. 
فبعد اأن كانت كّل جمموعة تبحث عن �سمانات لها خارج ال�سريك االآخر، 
قام ا�ستقالل لبنان عام 005) على موقف م�سرتك م�سيحّي واإ�سالمّي، 
يعي�سوا  واأن  وم�ستقّل،  حّر  وطن  لهم  يكون  اأن  يف  اللبنانّيني  حّق  يوؤّكد 
مواطنّيتهم.  يف  ومت�ساوين  الدينّي،  االنتماء  حيث  من  خمتلفني  فيه 
واللبنانّيون مطالبون با�ستخال�س درو�س احلرب، واالإدراك اأّن م�سري 
لكّل  يكون  لبنان  خال�س  واأّن  االآخر،  مب�سري  مرتبط  منهم  واحد  كّل 
اأّنه لي�س من حّل  اأو ال يقوم، ذلك  اأو ال يكون، ويقوم بكّل لبنان  لبنان 

ملجموعة دون اأخرى، وال ملجموعة على ح�ساب اأخرى.

احل�سارة . ) اإغناء  يف  لبنان  م�ساهمة  الر�سالة  هذه  ت�سّكل 
االإن�سانّية. وهي م�ساهمة �سرورّية يف هذه احلقبة من تاريخ الب�سرّية، 
ا �سعًبا يتمحور حول �سوؤال من طبيعة وجودّية: كيف  التي ت�سهد خما�سً
ا م�ساهمة �سرورّية  ميكن اأن نعي�س مًعا خمتلفني ومت�ساوين؟ وهي اأي�سً
لو�سع حّد لدّوامة العنف التي تت�سّبب فيها التقابالت التي ت�سع وجًها 
منها  واحدة  كّل  من  فتجعل  متنّوعة،  و�سيا�سّية  ثقافّية  هوّيات  لوجه 
خطًرا يتهّدد االأخرى، وتدفع �ساحب الهوّية اإلى العمل على اإلغاء االآخر 
يواجه  الذي  االأكرب  »فالتحّدي  عليه.  خطر  م�سدر  باعتباره  املختلف 
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الب�سرّية اليوم، هو م�سكلة العي�س مًعا بني خمتلف العائالت الب�سرّية. 
كيف ميكن اأن نعي�س مًعا يف االحرتام وال�سالم مع التعّددّية التي ميتاز 
بها عاملنا؟ كيف ميكن اأن نحّول التعّددّية من ذريعة للتنافر والتناحر 

اإلى دعوة للتوا�سل والتكامل؟«.

مل�ستقبل . ) �سماًنا  يوّفر  ال  امل�سرتك  العي�س  جتربة  جتديد  اإّن 
يف  وي�ساعد  العربّي،  ملحيطهم  �سرورة  ي�سّكل  بل  فح�سب،  اللبنانّيني 
على  وبال�سراعات  باحلروب  امل�سكونة  اخلطرة  املرحلة  هذه  جتاوز 
اختالف اأ�سكالها. من هنا ينبغي العمل على جعل التجربة اللبنانّية، يف 
�سيغتها املتجّددة، اأمنوذًجا ميكن االإفادة منه يف العامل العربّي، بو�سفه 
جمتمعات  يف  والرتّقي  امل�سرتك  العي�س  عن  البحث  يف  ح�ساريًّا  منًطا 
تتمّيز بالتنّوع والتعّدد، ومدخاًل الإعادة تعريف العروبة بو�سفها رابطة 
ح�سارّية تقّرب بني العرب ال م�سروًعا �سيا�سيًّا يباعد بينهم، وبو�سفها 

ا مدخاًل لتجديد م�ساهمة العرب يف احل�سارة العاملّية))8(.  اأي�سً

املارونية  الكني�سة  توؤكد  احلديثة،  الدميقراطية  الدولة  بناء  يف 
العي�س  »�سيغة  اأن  وتعترب  والتعددية،  املواطنية  بني  التوفيق  �سرورة 
امل�سرتك ال تنه�س اإاّل ببناء دولة دميقراطية وحديثة قادرة على حمايتها 
وتوفري ظروف تطورها«. اإن االأ�س�س التي تنبني عليها الدولة املن�سودة 

كما حددها الن�س هي: 

والدولة، . ) الدين  بني  الف�سل،  حدود  حتى  ال�سريح،  التمييز 
بداًل من اختزال الدين يف ال�سيا�سة، اأو تاأ�سي�س ال�سيا�سة على منطلقات 

))8( املرجع نف�سه. 
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دينّية لها �سفة املطلق.

االن�سجام بني احلرّية التي هي يف اأ�سا�س فكرة لبنان والعدالة . )
القائمة على امل�ساواة يف احلقوق والواجبات، والتي من دونها ال يقوم 

عي�س م�سرتك.

واإدارة . ) م�سريه  تقرير  يف  الفرد  املواطن  حّق  بني  االن�سجام 
�سوؤونه ور�سم م�ستقبله، وبني حّق اجلماعات يف احل�سور واحلياة على 

اأ�سا�س خياراتها.

انتمائه . ) وبني  كيانه،  ونهائّية  لبنان  ا�ستقالل  بني  االن�سجام 
العربّي وانفتاحه على العامل))8(.

يف 9 �سباط )فرباير( ))0) اأ�سدر الكاردينال مار ب�سارة بطر�س 
يف  اأتت  وطنية«،  »مذكرة  امل�سرق  و�سائر  اأنطاكية  بطريرك  الراعي، 
خ�سم االأزمات التي مير بها لبنان واملنطقة، وعلى اأعتاب �ست �سنوات 
من االحتفال باملئوية االأولى على اإعالن دولة لبنان الكبري �سنة 0)9). 
املارونية خ�سو�سًا  الكني�سة  تراود  التي  الهواج�س  املذكرة من  تخلو  ال 
العليا«،  امل�سرتكة  الوطنية  بــ»امل�سلحة  املت�سلة  الق�سايا  �سعيد  على 
و»اإقحام  ال�سلطة«  تكوين  و»عرقلة  الد�ستورية«  املوؤ�س�سات  و»تكبيل 
لبنان يف ق�سايا اجلوار«. اأعادت املذكرة تاأكيد الثوابت الوطنية يف ما 
يتعلق بــ: العي�س امل�سرتك، وامليثاق الوطني، وال�سيغة )اأي: اإن التجربة 

))8( املرجع نف�سه. 
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التاريخية يف لبنان ال تقوم اإاّل بجناحيه: امل�سلم وامل�سيحي())8(. 

الخاتمة

يف  االأو�سط«  ال�سرق  يف  الرهباين  »الرتاث  موؤمتر  انعقاد  ياأتي 
امل�سيحيون  ويعي�س  املنطقة،  بها عموم  تاريخية مف�سلية متر  حلظات 
على خمتلف طوائفهم، واقعًا معقدًا ومركبًا، وتربز اأمامهم م�ساعب 
وحتديات كربى تتخذ م�سارات متداخلة، ولعل التحدي االأ�سعب الذي 
اأماكن  يف  امل�سيحيني  الأعداد  الهائل  بالرتاجع  يتمثل  اجلميع  يواجه 

وجودهم يف التاريخ احلديث واملعا�سر. 

بع�سها  عدة،  باأ�سباب  الراهن  الزمن  يف  الرتاجع  هذا  يرتبط 
على عالقة باالأو�ساع االقت�سادية التي دفعت الكثريين منهم للهجرة 
نحو الغرب، وتعود اأخرى اإلى ت�ساعد االأ�سوليات االإ�سالمية بطرفيها: 
واالإثنية  الدينية  املكونات  كل  تهدد  باتت  والتي  واجلهادي،  ال�سيا�سي 
النزف  يف  االأهم  ال�سبب  ولعل  االأكرثية.  فيها  مبن  العربي،  العامل  يف 
املوؤمل انت�سار احلروب يف دول عربية لطاملا �سكلت احلا�سرة التاريخية 
للم�سيحيني، خ�سو�سًا يف العراق وفل�سطني و�سورية. وبعيدًا عن »خطاب 
اإزاء احلالة الراهنة  التفجع« الذي يطغى على بع�س النخب امل�سيحية 
الأحوال امل�سيحيني وم�سائرهم، قد يكون من املفيد القول: اإن »االإ�سالم 
االأقليات، فهو  التي تدفعها  اأثمانًا ال تقل عن اخل�سائر  االأكرثي« يدفع 
ا�ستعادة  تاريخي مف�سلي يتجلى من خالل كيفية  اأمام امتحان  اليوم 

))8( انظر: مذكرة وطنية ل�ساحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار ب�سارة بطر�س الراعي بطريرك اأنطاكية و�سائر 
امل�سرق الكلي الطوبى، مبنا�سبة عيد مار مارون، 9 فرباير )�سباط( ))0).
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الديني  العنف  انت�سرت جماعات  بعدما  واحل�ساري«  املدين  »االإ�سالم 
تطغى  عامة  هواج�س  ثمة  ال�ُسنية.  الغالبية  ذات  املجتمعات  بع�س  يف 
لي�س  منها  وللحد  الهويات«،  »قلق  اإلى  ت�ستند  هواج�س  اجلميع؛  على 
مبادئ  على  القائمة  املواطنني  كل  دولة  بناء  خيار  �سوى  اجلميع  اأمام 
املواطنة الكاملة. وال ميكن اأن ننفي اأن هناك ت�سييقًا على امل�سيحيني 
يف العامل العربي، منه ما هو �سيا�سي ومنه ما هو ديني، نالحظ ذلك يف 
دولتني: م�سر التي يعاين االأقباط فيها من احلد من حريتهم الدينية 
املركبة  التاريخية  االإ�سكاليات  اإلى  اإ�سافة  الكنائ�س،  بناء  �سعيد  على 
مع املجتمع والدولة، ولبنان الذي تباطاأ دور امل�سيحيني فيه بعد اتفاق 
الطائف ونتيجة لل�سراع ال�ُسني –ال�سيعي، �سيا�سيًا وهوياتيًا )اأي هوية 
و�سوؤال  املواطنة،  اأزمة  بوجهني:  م�سكلة  نواجه  نحن،  للبنان؟(.  نريد 

العي�س معًا. 

مركزيًا:  �سوؤااًل  املاروين،  البطريركي  املجمع  ن�سو�س  طرحت 
كيف ميكن اأن نعي�س مًعا يف االحرتام وال�سالم مع التعّددّية التي ميتاز 
تواجه  التي  التحديات  اأهم  االأخطر  التحدي  هذا  ي�سكل  عاملنا؟  بها 
اجلماعات الدينية واالإثنية يف االأقطار العربية، وهو يكت�سب خطورته 
وامل�سلمني،  امل�سيحيني  بني  امل�سرتكة  االجتماعية  ال�سبكات  تفكك  من 
�ستينيات  يف  واالن�سجام  والتعاي�س  التاآلف  من  مبراحل  مرت  والتي 
والتدهور  ال�سيا�سية،  لالنهيارات  كان  املا�سي؛  القرن  و�سبعينيات 
االقت�سادي، وتركيبات الهوية، وانفجار املد االأ�سويل، اأدوار يف حتجيم 
هذه ال�سبكات؛ واحلال فاإن االأزمة هي اأزمة البنيان الكلي، واخلروج من 
االن�سداد الراهن بحموالته التاريخية، ال ميكن اأن يتم اإاّل عرب تاأ�سي�س 
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دولة املواطنة والف�سل بني الدين والدولة، اأي العلمانية. 

العامل  يف  الرهباين  »تراثنا  ن�ستعيد  حني  االأذهان  اإلى  يتبادر 
واإن�ساين  ومدين  وديني  تاريخي  ثراء  من  يحتويه  –مبا  العربي« 
نعي�س  اأن  ميكن  »كيف  عن  خطورة  يقل  ال  اآخر  �سوؤال  وح�ساري– 
الثانية،  العربية  النه�سة  يف  امل�سيحيني  دور  بذلك،  ونق�سد  معًا؟«، 
اللبناين �سمري  والكاتب  ال�سيا�سي  اأ�ستعيد ما طرحه  نف�سي  اأجد  وهنا 
بني  من  وكان  الق�سية،  بهذه  ان�سغل  الذي   )(0(7-(9(5( فرجنية 
من  »مطلوب  يقول:  اجلبل«.  �سيدة  »خلوة  لقاءات  يف  امل�ساركني  اأبرز 
يبقوا  فال  التاريخي  دورهم  ي�ستعيدوا  اأن  جديدة،  نظرة  امل�سيحيني 
اأ�سرى الذاكرة املحملة بكل ماآ�سي املا�سي. عليهم اليوم اإطالق نه�سة 
عربية ثانية مثلما فعلوا مطلع القرن املا�سي ونقلوا املنطقة العربية من 
االإيجابية لكن  نتائجها  االأولى  العربية  النه�سة  اأعطت  اإلى حال.  حال 
الفكر االأيديولوجي والتوتاليتاري �سادرها وبنى هذا النوع من االأنظمة 
التي باتت على طريق الزوال«))8(. يف مكان اآخر يقول فرجنية: »جوهر 
ب�سالم،  معًا  العي�س  اإلى  النا�س  اإر�ساُد  وهي  اأال  االإجنيلية،  الر�سالة 
ونبُذ اأّي توظيف للدين يف خلق هوّيات مغلقة �سرعان ما تتحّول –كما 
اأي�سًا  علينا  قاتلة«.  »هويات  اإلى  ]اللبنانية[–  احلرب  جتربة  بّينت 
كما  الذاكرة«،  و»تنقية  الذاتية  للمراجعة  الكافية  ال�سجاعة  اأن منتلك 
دعانا االإر�ساد الر�سويل منذ عام 997)، فنعرتف مب�سوؤوليتنا امل�سرتكة، 
جميعًا  اأّننا  ذلك  بلدنا.  دّمرت  التي  احلرب  عن  وم�سلمني،  م�سيحّيني 

االأول(  )ت�سرين  اأكتوبر   (( ال�سبت  اللبنانية،  النهار  جريدة  امل�سيحي،  اللقاء  عن  يتحدث  فرجنية  �سمري،   )8((
 .(0((
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اال�ستقواء  اإلى  مّنا  كٌلّ  و�سعى  ال�سالح،  اإلى  اآخر،  اأو  وقت  يف  جلاأنا، 
وا�ستقاللنا.  �سيادتنا  عن  متخّلني  الداخلي،  خ�سمه  على  باخلارج 
اأّن غنى  الذكاء، فندرك جمّددًا  َماأِثرَة  ن�ستعيد  اأن  واأي�سًا  اأي�سًا  علينا 
اأّية جماعٍة ال ُيقا�س بكرثة عددها وقّوة نفوذها يف الدولة، واإمّنا ُيقا�س 
االإن�سانية وحميطها. فاملكانُة املمّيزة  بيئتها  التي حتملها يف  بالر�سالة 
الثمرة  كانت  اإمّنا  العربي،  العامل  امل�سارقة يف  امل�سيحّيون  احتّلها  التي 
منذ  العربية  النه�سة  يف  لعبوه  الذي  الن�سط  االإيجابي  للدور  الطّيبة 
القرن التا�سع ع�سر. وذلك بف�سل اأعالٍم من اأمثال: نا�سيف اليازجي، 
بف�سل  كما  كرث،  واآخرين  جربان،  خليل  وجربان  الب�ستاين،  وبطر�س 
وم�ست�سفيات  و�سحف  ومطابع  وجامعات  معاهد  من  زاهرة  موؤ�ّس�ساٍت 

وم�سارف«)85(. 

االأو�سط«  ال�سرق  يف  الرهباين  »الرتاث  حول  موؤمتر  تنظيم  اإن 
وحفظه  الرتاث  هذا  اإحياء  �سرورة  االأولى،  مزدوجة:  باأهمية  يتمتع 
منها  ونعاين  نعي�سها  التي  القلقة  االأزمنة  يف  ركائزه  تثبيت  خالل  من 
جميعًا؛ وال ريب اأن اأر�سفة الذاكرات عامل مف�سلي يف حماية تاريخ اأي 
جماعة دينية اأو اإثنية؛ والثانية، الدعوة لتح�سري موؤمتر عن: »الرتاث 
واأعتقد  العربي«،  العامل  امل�سيحي– االإ�سالمي يف  امل�سرتك  احل�ساري 
اأطراف  بني  للتالقي  اخل�سبة  االأر�سية  ت�سكل  اللقاءات  هذه  مثل  اأن 
التعدد، بتمثالته الدينية واالجتماعية والتاريخية والثقافية واحل�سارية 
التحري�س  خطابات  ظل  يف  اإليها  حاجة  يف  نحن  وكم  واالإن�سانية، 

)85( �سمري فرجنية: نداء من اأجل »ربيٍع للم�سيحيني العرب«، موقع الكلمة اأون الين، االأربعاء 0) فرباير )�سباط( 
))0)، متوافر على الرابط التايل:

http://www.alkalimaonline.com/?p=512938
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والكراهية، وهي خطابات تقف خلفها موؤ�س�سات ودول وو�سائل اإعالم 
املجتمعات  اأنهك  الذي  ال�سيا�سي  ال�سراع  يف  حتري�سية  اأداة  وت�سكل 

العربية. 

لقد ا�سطلعت الرهبانيات، يف كل الكنائ�س املنت�سرة يف ال�سرق 
حميطها  مع  وتناغمت  وثقافية،  وتربوية  راعوية  باأدواٍر  االأو�سط، 
وازدهرت بروحية ال�سيد امل�سيح، القائمة على ال�سالم واملحبة واملغفرة 
يف  تتمثل  اأخرى،  م�ساكل  اأمام  تقف  اليوم  الرهبانيات  لكن  والعطاء. 
م�ستوى اجلماعة  لي�س على  تفعيله  اإعادة  بد من  الر�سايل، فال  الدور 
بني  ولكن  وفقرًا-،  حاجة  االأكرث  �سيما  –ال  فح�سب  املوؤمنة  امل�سيحية 
ورفع  والثقافة  التعليم  خالل  من  االأخرى،  املوؤمنة  اجلماعات  بقية 

من�سوب خطاب ال�سالم.  

حاولنا يف هذه الورقة البحثية درا�سة تاريخ الكني�سة االأنطاكية 
لبنان،  يف  املارونية  الرهبانيات  على  وركزنا  املارونية  ال�سريانية 
والحظنا حجم امل�ساعب التي مرت بها على م�ستوى التاأ�سي�س، فبدت 
االأزمات  من  العديد  متخطية  ال�سخر،  يف  تاريخها  حتفر  كاأنها  لنا 
ما  الرهبانيات  هذه  حتقق  اأن  ال�سهل  من  لي�س  احلرجة.  واملراحل 
اأجنزته اليوم على �سعيد  املوؤ�س�سات ال�سحية والرتبوية واالجتماعية 
والكن�سية داخل لبنان ويف عامل االنت�سار. وياأتي كالمنا هذا لي�س من 
باب املدح اأو التقريظ، واإمنا من زاوية قراءة »االإجناز« الذي ال ريب اأن 
اأهمية  وعلى  نف�سها.  بامل�ستويات  االأخرى حققته  ال�سرقية  الرهبانيات 
االإجنازات الرهبانية يف الكنائ�س ال�سرقية، وتلك التي تتبع روما، يبدو 
االإن�ساين  امللمح  الرهبانيات وتركز على  تنه�س كل  اأن   املفيد  اأنه من 
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يف ر�سالتها؛ اأي الت�سامن وم�ساعدة االإن�سان املقهور والفقري واملحتاج 
وامل�سرد،  ب�سرف النظر عن هويته الدينية؛ لقد علمنا ال�سيد امل�سيح 

اأن وجه االآخر هو وجهي.

 نعلم اأن ال�سوؤال الوجودي يقلق كل امل�سيحيني يف العامل العربي، 
وقد تنامى ب�سكل تدريجي بدءًا من عام )00) الذي �سهد خ�سارة كربى 
ن امل�سيحي يف العراق، وتفاقم الحقًا مع انفجار »الربيع العربي«  للمكوِّ
وانغالقاته دون اأن نغفل عن اأو�ساع االأقباط يف م�سر واأوجاعهم. لي�س 
واخل�سائر  االأمل  من  الرغم  على  الذات،  على  االنغالق  اليوم  املطلوب 
كل  وجتاوز  االإن�ساين،  الرهباين  تراثنا  حفظ  املطلوب  اإمنا  الكبرية؛ 
العقبات ومالقاة االآخر، واإن رف�س وجودي وحاول م�سادرته. اإن خطاب 
ال�سالم هو اال�ستحقاق االأ�سعب يف هذه احلقبة؛ ومن ينادون باالإجنيل 
ْنُع اْلَعْدِل  اإمنا يب�سرون بال�سالم. جاء يف �سفر اأ�سعيا النبي {َوَيُكوُن �سُ
َلى االأََبد} وقال ال�سيد امل�سيح:   ِنيَنًة اإِ �َساَلًما، َوَعَمُل اْلَعْدِل �ُسُكوًنا َوُطَماأْ

ُهْم اأَْبَناَء اهلِل ُيْدَعْوَن}.  اَلِم، الأَنَّ اِنِعي ال�سَّ {ُطوَبى ِل�سَ
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