درا�سة من كتاب

مسيحيو المشرق
والفاتيكان
يوسف مونس
العالقة الأ�سا�س ّية بني امل�سيح ّية امل�شرق ّية
والفاتيكان تت�أ�س�س على هذه املقولة�« :إمياين �إميان بطر�س»
تعب عن التع ّلق بالكر�سي الر�سويل يف الفاتيكان.
وهي رّ

( ) �أ�ستاذ الالهوت والأنرثبولوجيا وال�سو�سيولوجيا الدينية يف جامعة الروح القد�س (لبنان).
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األول
األلف ّ

يف الر�سالة البابو ّية «الألف الأ ّول» (�إطاللة الألف الثالث ،الفاتيكان )1994
جند هذا االرتباط الذي هو يف املجامع الأولى التي �أ�س�ست العقائد يف زمن ع�صفت
فيه االن�شقاقات والنزاعات ،وقامت جمموعات كن�س ّية بت�أ�سي�س �شخ�صيتها اخلا�صة
و�شرح ملعتقدها مييزها .من هنا كانت االن�شقاقات والهرطقات واالنف�صاالت
ٍ
واالنق�سامات التي ميزت وطبعت الأجيال الأولى من حياة الكني�سة ،حيث ظهرت
الن�سطورية والأريو�سية واملظهرية و�سواها.
البابا هرمزدا

تخرب الر�سالة �إلى البابا هرمزدا �سنة  )1( 518مبا عاناه املوارنة ب�سبب تعلقهم
بكر�سي بطر�س وجواب البابا الون العا�شر ( )1521+لبطرك املوارنة ،وتعلن �أنهم
«يف ا�ستقامة الر�أي على �إمياننا امل�ستقيم امل�شرتك ،و�أنكم تكرمون غاية الإكرام
الكني�سة الرومان ّية املقد�سة ...ومل حتيدوا قط عن ذاك الإميان� ...إنكم كالورود
بني الأ�شواك� ،أنتم الأمناء بني الكنائ�س ال�شرق ّية ،ويف و�سط غري امل�ؤمنني يف حقل
ال�ضالل ...وحفظتم بتقوى و�شجاعة طقو�س الكني�سة املقد�سة اجلامعة ،فما انحرفتم
عن الإميان بامل�سيح يف الت�ضييقات وال يف اال�ضطهادات وال يف ال�شدائد .ال من قبل
غري امل�ؤمنني وال من قبل الهراطقة».
الكنيسة في الشرق األوسط

هذه العالقة بني امل�سيحيني امل�شرقيني والفاتيكان ا�ستمرت مع مرور الأيام،
خ�صو�ص ًا يف مراحل الأزمات الأخرية التي ح ّلت بفل�سطني والأردن والقد�س ولبنان
و�سوريا والعراق واجلزائر وم�صر وتون�س واملغرب وال�سودان وال�صومال وقرب�ص
وغريها.
((( مار مارون ،جامعة الك�سليك ،لبنان� 1979 ،ص.48-47
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ُت ّوجت هذه العالقة مع الفاتيكان مع الإر�شاد الر�سويل الأخري ،الذي قدمه
قدا�سة البابا للكني�سة يف جزيرة قرب�ص «الإر�شاد الر�سويل :الكني�سة يف ال�شرق
الأو�سط -الفاتيكان »2012؛ خ�صو�ص ًا بعد هجرة امل�سيحيني الكبرية من �سائر البالد
العربية ب�سبب حركات التكفري وفتاوى القتل واملوت والتطهري الديني ،وقد ابتعد
الفكر العربي عن زمن العقل الذي كان مع ابن ر�شد واحلركة التاريخية االجتماعية
مع ابن خلدون و�سواهما الكثري من املفكرين والفال�سفة والر ّواد يف نه�ضة املجتمع
والعقل والثقافة واحل�ضارة ،وتراجعت امل�ؤ�س�سات املن ّورة للإن�سان العربي وامل�ؤثرة
يف ال�سلوكيات وبهاء ال�صورة التي قدمها الآباء والأ�سالف والأجداد يف حركاتهم
وال�سيا�سي وحركات
واالجتماعي
التاريخي
الت�أ�سي�س ّية ،من الت�ص ّوف �إلى النقد
ّ
ّ
ّ
التحرير والتغيري والتقدم والتحديث ،ومواكبة الع�صرنة واملتغريات التاريخية
()2
والإن�سان ّية واحل�ضار ّية والفن ّية.
البابوات من أصل مشرقي

هذه العالقة كانت منذ بداية تاريخ الفاتيكان ،وخ�صو�ص ًا مع بع�ض البابوات
من �أ�صل فينيقي ،كالبابا «�أني�ست» املولود يف حم�ص ،والذي مات �سنة 167م.
والبابا يوحنا اخلام�س (�سنة 686م) والبابا �سرجيو�س الأول (�سنة 687م)
والبابا �سي�سينيو�س املولود يف �صور ،والبابا ق�سطنطني الأول (�سنة 715م) والبابا
غرغوريو�س الثالث (�سنة 731م)( .)3وتابع هذه العالقة البابا بول�س ال�ساد�س ،ويوحنا
بول�س الأول ،ويوحنا بول�س الثاين ،وبندكتُ�س ال�ساد�س ع�شر ،والبابا بيو�س الثاين ع�شر
(�سنة .)1958
الحوار بين األديان

�أما الإر�شاد الر�سويل الذي �صدر م�ؤخ ًرا عن الفاتيكان العام « 2012الكني�سة
يف ال�شرق الأو�سط» فريكز على احلوار بني الأديان وعلى تالقي احل�ضارات وال�سيما
((( انظر :احل�ضور امل�سيحي يف لبنان ،بحث ن�شر يف جامعة الك�سليك (لبنان) ،ال�صفحات .409-391
((( عبدو ،يعقوب ،البابوات ولبنان ،من�شورات اللجنة الأ�سقف ّية لو�سائل الإعالم ،لبنان.1987 ،

المسبــار

331

 ناكيتافلاو قرشملا ويحيسم

خ�صو�صا بال�صالة والزكاة وال�صيام،
غنى التالقي مع الإ�سالم (الفقرة )23
ً
يكرمون ي�سوع كنبي من دون �أن يعرتفوا مع ذلك ب�ألوهيته ،ويج ّلون مرمي العذراء...
ولكن للأ�سف ،االختالفات العقائد ّية �سمحت لبع�ض امل�سلمني �أن يربروا با�سم الدين
تع�صب ومتييز وتهمي�ش ،وحتى اال�ضطهاد ،حتى �صح قول مارك�س «�إن
ممار�سات ّ
الدين هو �أفيون ال�شعوب».
معا
ثقافة الحياة ً

من هنا يدعو الفاتيكان يف الفقرة ( 25رجاء جديد للبنان – الفاتيكان
 )1997للم�شاركة يف احلياة العامة ،وللتمتع مبواط َنة كاملة ،و�أال ُيعامل امل�سيحيون
كمواطنني �أو م�ؤمنني من درجة ثانية .من هنا الرتكيز على احلرية الدينية (الفقرة
 )26وعلى الت�سامح الديني (الفقرة  )27وعلى �أهم ّية كرامة ال�شخ�ص الب�شري
ب�شري وكل مواطن ،مهما كان �أ�صله �أو
وحقوقه الأ�سا�س ّية التي هي حقوق ك ّل �شخ�ص ّ
قناعاته الدينية وخياراته ال�سيا�س ّية (الفقرة  .)25من هنا احلق باالختالف واحلرية
والدميقراط ّية والتعدد يف �شراكة العي�ش الكرمي بالرجاء .هذه امل�سكون ّية هي ال�شراكة
احلقة باملحبة واالحرتام وحق الآخر باالختالف .وهذا ما يرف�ضه التكفرييون اليوم
وال�سلفيون ،مدمرين حرية الإن�سان عائ�شني يف مدينة «الطاعون» ( )La pesteالتي
كتب عنها �ألبري كامو ( ،)1960-1913( )Albert camusوالتي ي�ضربها بر�ص
الكراهية واحلقد من دون رحمة �أو �شفقة ،مبتعدين عن الإميان ب�إله واحد خالق
يحب الإن�سان ،وعن احرتام القر�آن ملرمي ،وقد كر�س لها �سورتني يف القر�آن الكرمي
وذكرها وحدها  37مرة .من دون «ن�سبو ّية» تقول باملماثلة بني الأديان (فقرة )27
ومن دون �إعادة النظر يف العالقة الأنرثوبولوج ّية مع الدين ومع اهلل ،لأنه على الرغم
من ت�ضارب الآراء يف ال�ش�ؤون الب�شرية والدينية ،فثمة �شعاع من احلقيقة ينري كل
�إن�سان (الفقرة .)27
صنما
الحقيقة ليست
ً

احلقيقة لي�ست �صن ًما (الفقرة  )27لأنها ال تنمو �إال يف الغري ّية التي تفتح على
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اهلل وعلى الآخرين «لي�ست احلقيقة مل ًكا لأحد» ...وال ميكن عي�شها �إال يف احلرية،
لذلك ال ميكننا فر�ض احلقيقة على الآخر ،فقط يف لقاء املحبة تعتلن احلقيقة»
حمتوما .با�ستطاعة الأديان �أن
(الفقرة �« .)27إن انعدام الثقة والأذية ،لي�س قد ًرا
ً
تلتقي م ًعا خلدمة اخلري العام وللم�ساهمة يف تكامل كل �شخ�ص ويف بناء املجتمع»
(الفقرة ( .)28املحبة يف احلقيقية ،الفاتيكان .)2009
من هنا على اجلميع الت�صدي للجهل ،وتنمية املعرفة ،وحوار احلياة اليوم ّية،
ت�سهم يف حب الآخر واحرتامه ،فال الغرق يف العلمانية املتطرفة وال الأ�صول ّية العنيفة،
متايز يحدد
تعطي ال�شرق الأو�سط ال�سالم والأمان ،من هنا �أهمية قبول وحدة يف ٍ
العالقة بني الروحي (الديني) والزمني (ال�سيا�سي) لأن كليهما مدعوان �أن يتعاونا
يف �سبيل اخلري العام (الفقرة  29الإميان والعقل ،الفاتيكان )1998
ورمبا كان �أهم حدث يف العامل امل�سيحي امل�شرقي «الإر�شاد الر�سويل ،رجاء
جديد للبنان»  ،1997الذي دعا �إلى االنخراط يف العامل العربي الفقرات (-91 -90
 )93 -92و�إلى احلوار الإ�سالمي امل�سيحي ،والعي�ش امل�شرتك ،والت�ضامن مع العامل
العريي .لذلك ميكننا القول� :إن الفهم الناق�ص للدين هو من العوامل امل�ؤثرة يف ن�ش�أة
التطرف الديني؛ لأن املقد�س هو �أ�سا�س عند كل ال�شعوب ،لكن اختباره والتعبري عنه
يختلف باختالف ال�شعوب وارتباطها باجلغرافيا .لأن ا�ستخدام كلمات الوحي والكتب
املقد�سة �أو ا�سم اهلل لتربير م�صاحلنا و�سيا�ساتنا �أو لتربير جلوئنا �إلى العنف هو
() 4
جرمية بالغة احل�سا�سية (الفقرة .)30
اليأس والرحيل

اخلطر الكبري جنده يف الفقرة  )5(35وهو �أنه بداعي الي�أ�س يقرر �أبناء
ال�شرق الأو�سط الأ�صليون ،اتخاذ اخليار امل�أ�سوي برتك �أر�ض �أجدادهم وعائالتهم
((( نحيل على :رينيه ،جريار ،العنف واملقد�س ،ترجمة جهاد هوا�س وعبدالهادي عبا�س ،دم�شق1992 ،؛ ونحيل �أي�ض ًا على ر�سالة البابا
بنديكتو�س ،ر�سالة احلرية الدينية طريق نحو ال�سالم ،الفاتيكان .2010
((( الإر�شاد الر�سويل ،الكني�سة يف ال�شرق الأو�سط ،الفاتيكان.2012 ،
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وجماعتهم ،من هنا تدعو (الفقرة � )36إلى قرار العي�ش م ًعا باحتاد واحرتام يف
�شركة �أخوية باحلب والتقدير».
الحب والمساواة

يبنون الوطن والعائلة (الفقرة  )58باحلب يف «كني�سة بيتية» تربي على الإميان
وال�صالة والقيم الأخالقية .يف م�ساواة كيانية (فقرة  )60بني الرجل واملر�أة،
وت�شجيع تعزيز الكرامة ال�شخ�صية للمر�أة وم�ساواتها بالرجل (كرامة املر�أة الفاتيكان
�« ،)1988إلى الن�ساء» (الفاتيكان  )1995ينبغي الإ�صغاء (فقرة  )60ل�صوت املر�أة
و�أخذه باالعتبار واالحرتام ،على قدم امل�ساواة ب�صوت الرجل ،واالهتمام بال�شباب
الذين يبحثون عن معنى �إن�ساين م�سيحي دائم حلياتهم ،يف تقا�سم حياتي لالعتقاد
باهلل خالق ال�سماء والأر�ض ،ومبثل عليا �إن�سانية وروحية وبناء م�ستقبل بلدانكم
على الكرامة الإن�سان ّية ،م�صدر و�أ�سا�س احلرية وامل�ساواة وال�سالم يف العدالة...
بحما�سكم و�إبداعكم املحبة و�شهادة ال�سالم (فقرة  .)89فمن خالل �شهادة املحبة
تقدم الكني�سة م�ساهمتها يف حياة املجتمع وترغب يف امل�ساهمة يف بناء ال�سالم الذي
حتتاجه املنطقة.
حق اآلخر باالختالف

يف هذا الوقت الذي ن�شهد فيه تف ّلت الأهواء الغريزية يف العنف التكفريي
والإرهابي ،ف�إن م�ستقبل الب�شرية يف اخلروج من «الذئبية» �إلى قبول الآخر املفرتق
ثقافة ودين ًيا وترا ًثا وح�ضارة و�سلو ًكا ،لقهر عا�صفة احلقد والإلغاء .قبول حق الآخر
باالختالف يعلمنا االحرتام واملحبة واالغتناء من فرادة الآخر يف �شراكة احلياة
وامل�صري و�سالم الأيام الآتية ،لنخرج من بابل �أيامنا ونقبل التحدي الكبري بفتح
باب النقد التاريخي ال�شايف من جرح التطرف ،وامل�ؤ�س�س لثقافة احلوار ولي�س لثقافة
املوت ،واخلروج من ال�صنم ّية الروحية ،واملتحف الرجعي ال�سلفي الديني �إلى �آفاق
()6
العقل واحلرية وامل�ساواة والعدالة والأخ ّوة وال�سالم.
((( يو�سف مون�س� ،أنا �أحاور �إذ ًا �أنا موجود ،جامعة الروح القد�س ،الك�سليك ،لبنان.2001،
334

المسبــار

