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الِحوار والعيش 
المشترك 

هما رسالة 
الفرنسيسكان في 

مصر
يعقوب شحاتة 

في خ�صم ال�صراع الدائر حاليًا بني العامل 
باأ�صره، من جانب، والتيارات الإ�صالمية املتطرفة، من 
جانب اآخر، يربز ال�ص�ؤال احلتمي: اإىل متى؟ وكيف 
ال�ص�ؤال  هذا  عن  الإجابة  اإن  له؟  نهاية  و�صع  ميكن 
تبدو م�صتع�صية ومعقدة. فامل�صهد مفعم ب�ص�ء الفهم 

والأحكام امل�صبقة املرتاكمة عرب الأجيال. 

( راهب فرن�صي�صكاين، )م�صر(. (

كتاب الرتاث الرهباين يف ال�صرق الأو�صط، �صنة 2018درا�صات يف الت�صامح
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للتقريب  احللول  كاأحد  الأديان  بني  ما  احِلوار  مو�صوع  وُيطرح 
بني احل�صارات عمومًا، وبني احل�صارة الغربية )امل�صيحية( واحل�صارة 
الإ�صالمية خ�صو�صًا. ويف هذا ال�صدد اأوّد اأن اأعر�ض اأمامكم حماولة 
احِلوار التي قام بها القدي�ض فرن�صي�ض الأ�ّصيزي )82))–226)())(، 

اأثناء احلروب ال�صليبية)2(. 

ال�صليبية  احلملة  قوات  بني  اندلعت  التي  املعارك  اأثناء  ففي 
وقوات   )Jean de Brienne( بريني«  دي  »جان  بقيادة  اخلام�صة 
الكامل«))(، والتي دارت  الأيوبي »امللك  ال�صلطان  امل�صلمني حتت قيادة 
بني طرف  ما  تنتقل  الغلبة  وكانت  امل�صرية.  دمياط  مدينة  رحاها يف 
ي�صاعد  ما  الأفق  يف  هناك  يكن  ومل  ال�صبل،  بهم  ان�صدت  حتى  واآخر، 
على و�صع حد لهذه املذابح. ن�صح فرن�صي�ض الأ�صيزي -الذي كان قد 
ح�صر اإلى دمياط �صنة 9)2)- القادة بعدم الهجوم الع�صكري، واللجوء 
اإلى احِلوار، والتو�صل اإلى �صالم ير�صي جميع الأطراف، لكنهم اأهملوا 

))( ولد فرن�صي�ض، يف مدينة »اأ�صيزي« )Assisi( باإيطاليا الو�صطى �صنة 82))، وهو ابن لتاجر اإيطايل غنّي يدعى 
»بييرتو بريناردوين« )Pietro Bernardone(، وامراأة فرن�صية تقية تدعى »بيكا« )Pica(. تبع فرن�صي�ض امل�صيح 
بعد اأن �صمع �صوته يدعوه اإلى ترميم كني�صته، وترك حياة املرح وال�صخب واحلرب، واأن�صاأ نظامًا رهبانيًا للرجال 
يتبنى الفقر الختياري لأجل امللكوت على مثال امل�صيح الفقري �صنة 208). كما اأ�ص�ض رهبانيتني اأخريني: الأولى كان 
اأن�صاأها للعلمانيني املتزّوجني وغري املتزوجني الذين يريدون اتباع روحانيته وهم يعي�صون حياتهم العادية �صنة  قد 
 .(2(7 عام  املقد�صة  والأرا�صي  ال�صرق  يف  لرهبانيته  فرعًا  فرن�صي�ض  واأ�ص�ض   .(2(( �صنة  للن�صاء  والثانية   ،(209
اأثناء احلملة ال�صليبية اخلام�صة على دمياط، حيث التقى بال�صلطان الأيوبي امللك الكامل عام  اإلى م�صر  وح�صر 
9)2)، واأتباعه الآن هم ممّثلو الكني�صة الكاثوليكية يف الأماكن املقد�صة يف فل�صطني. تويف يف م�صاء ) اأكتوبر )ت�صرين 

الأول( �صنة 226).

)2( هي تلك احلروب التي �صنها م�صيحيو اأوروبا الغربية على م�صلمي ال�صرق، بعدما اأ�صبح �صبه م�صتحيل و�صول 
امل�صيحيني اإلى قرب ال�صيد امل�صيح يف القد�ض ومهده يف بيت حلم، نتيجة ا�صتيالء الأتراك ال�صالجقة على فل�صطني. 

دامت هذه احلروب ما يقارب القرنني )099)-)29)(.

))( هو امللك الكامل نا�صر الدين اأبو املعايل حممد ابن ال�صلطان العادل )80))-8)2)(، وهو ابن اأخي ال�صلطان 
�صالح الدين الأيوبي.
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ويف  ينجح،  مل  الذي  دمياط  ح�صار  وبعد  هزميتهم.  وكانت  ن�صيحته 
الفرتة التي عقدت فيها الهدنة بني اجلانبني، اعتقد فرن�صي�ض اأنه يف 
ال�صلطان  اإقناع  العبثي، من خالل  ال�صراع  لهذا  يجد حاًل  اأن  اإمكانه 
بامل�صيحية. وطلب من املندوب البابوي املرافق للحملة الإذن بالتوجه اإلى 
مع�صكر امل�صلمني، وبعد ممانعة من املندوب البابوي، �صمح له بذلك بعد 
اإحلاح منه، ولكن على م�صوؤوليته ال�صخ�صية. فرتك فرن�صي�ض مع�صكر 
 )Illuminato( »ال�صليبيني ب�صحبة اأحد رهبانه ويدعى »اإللوميناتو
قا�صدين مع�صكر امل�صلمني، وطلبا مقابلة ال�صلطان، اأعزل من ال�صالح، 
كتاباته،  يروي »جاك دي ڤيرتي« )Jacques de Vitry())( يف  كما 
وهو الذي قابل »فرن�صي�ض« يف رحلته. لكن هل كان ال�صلطان ليرتك اأحد 
وهو  »فرن�صي�ض«  بخلد  دار  رمبا  �صوؤال  لبالده؟  حًيا  ليعود  العدو  اأفراد 
يرى هزمية ال�صليبيني الو�صيكة يف اأعينهم يف مع�صكراتهم يف دمياط. 
لهم:  ليقول  امل�صلمني،  اجلنود  قب�صة  يف  »فرن�صي�ض«  وقع  طريقه  ويف 
»ال�صلطان«، وظّن اجلنود باأنهما قد يكونان اآتيان بر�صالة ما، اأو اأنهما 
قا�صدان امل�صلمني لعتناق الديانة الإ�صالمية. بالفعل اقتادهما اجلنود 
ليقفا يف مواجهة ال�صلطان امللك الكامل. و�صاألهما ال�صلطان عن �صبب 
قدومهما اإلى مع�صكر امل�صلمني، وهل اأتيا بر�صالة اإليه، اأم اإنهما ينويان 
واأ�صغى  امل�صيحية،  يحدثه عن  فرن�صي�ض  فاأخذ  ديًنا؟  الإ�صالم  اعتناق 
اإليه ال�صلطان برحابة �صدر حيث مل تكن امل�صيحية غريبة عليه، اإذ كان 
وبطبيعة  امل�صيحيني يف م�صر.  باأحوال  مثقفًا ف�صاًل عن معرفته  ملكًا 

))( جاك دي فيرتي )0)2) –60))/70(، اأحد موؤرخي الع�صور الو�صطى، فرن�صي الأ�صل، عني اأ�صقفًا ملدينة عكا 
ثم رقي اإلى درجة كاردينال، عا�صر بع�ض احلمالت ال�صليبية، خ�صو�صًا احلملة اخلام�صة، وتعرف على القدي�ض 

فرن�صي�ض، وكان فيرتي من اأوائل املوؤرخني غري الفرن�صي�صكان الذي اأخربنا عن البدايات الأولى للفرن�صي�صكان.
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احلال مل يقبل امللك الكامل التحول اإلى امل�صيحية، لأن اإميانه بالإ�صالم 
وعقيدته مل يكن اأقل من اإميان فرن�صي�س بامل�صيحية))(. 

املتوا�صعني،  امل�صاملني  الراهبني  هذين  الكامل  امللك  قدر  وقد 
من  ملدة  عليه  �صيًفا  »فرن�صي�ض«  وبقى  ال�صالح.  يحمالن  ل  اللذين 
الزمن، و�صمح له ولرهبانه بزيارة الأرا�صي املقد�صة. وُيقال: اإن امللك 
يرتدد  فلم  امل�صاجد  اأحد  يف  معه  لل�صالة  فرن�صي�ض  دعا  قد  الكامل 
القدي�ض يف ال�صتجابة لتلك الدعوة، وقال: »اإنني �صاأدعو ربي، فاهلل يف 
التاريخية يف »الكوميديا  الواقعة  كل مكان«!)6(. وقد ج�صد دانتي هذه 
الإلهية، الفردو�ض، الأن�صودة )))(، الأبيات من )00)-)0)(« والتي 

يقول فيها: 

»وعندما كرز بامل�صيح وبالآخرين الذين كانوا له اأتباعًا، 

يف ح�صرة ال�صلطان العظيمة، وهو اإلى ال�صت�صهاد ظماآن، 

واإذ وجد القوم غري م�صتعدين لعتناق دينه، 

اإيطاليا  ح�صاد  من  يجني  لكي  اآب  طائل،  بغري  يبقى  ل  وحتى 
اأثماره«)7(

الثاين(  )ت�صرين  نوفمرب   ،)2((( رقم  املعرفة  عامل  �صل�صلة  يف  وامل�صيحية،  الإ�صالم  جوراف�صكي،  األي�صكي،   )((
996)، �ض77.

)6( عبداحلميد، ال�صمادي ، القدي�ض فرن�صي�ض الأ�صيزي .. حياة كال�صالة، على الرابط التايل:  
http://www.peregabriel.com/saintamaria/node/3850 

)7( دانتي األيجيريي، الكوميديا الإلهية، كتاب الفردو�ض، الأن�صودة رقم )))(، ترجمة: ح�صن عثمان، دار املعارف، 
القاهرة، 968)، �ض8)7،2)2. 
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لقد �صلك فرن�صي�س، املت�صّلح فقط باإميانه َووداعته ال�صخ�صّية، 
درَب احِلوار ِبفاعلّية. واأ�صبح ِمثاًل يجب اأن ُت�صتوحى منه العالقات بني 
امل�صيحّيني واملُ�صلمني اليوم: تعزيز احِلوار يف احلّق، والحرتام املُتبادل 
م املُتبادل. ول �صك اأن ذلك اللقاء قد �صحح لدى كل من الرجلني  والتفهُّ
ميكن  اأنه  لفرن�صي�س  فات�صح  الآخر،  معتقد  عن  خاطئة  م�صبقة  فكرة 
اأّن  الكامل  للملك  تبني  كما  امل�صيحية،  الواحد خارج  اهلل  عبادة  اأي�صًا 
امل�صيحيني احلقيقيني هم دعاة حب و�صالم. وبالإجمال كانت تلك حقًا 
خطوة »م�صكونية« قبل الأوان. واأر�صل ال�صلطان حرا�صًا واكبوا فرن�صي�ض 
ورفيقه حتى مع�صكر امل�صيحيني. لكن هذه الفرتة التي ق�صاها فرن�صي�ض 
كبرًيا،  اأثًرا  نف�صه  اأن ترتك يف  دون  عليه  ال�صلطان مل متر  �صيافة  يف 

حيث دار خاللها بينهما كثري من الأحاديث عن الأديان. 

مل يتحدث فرن�صي�ض مبا�صرة عن لقائه مع امللك الكامل الأيوبي، 
الأول)8(،  الرهباين  القانون  يف  اللقاء  هذا  تاأثري  وا�صًحا  نرى  لكننا 
�س ف�صاًل كاماًل يف كل منهما، يتكّلم فيه عن اأولئك  حيث جنده يخ�صّ
كما يف  امل�صلمني،  بني  ما  ويعي�صوا  يذهبوا  اأن  يرغبون  الذين  الرهبان 

كتاباته الأخرى وخ�صو�صًا ن�صيد الأخت ال�صم�س)9(.

)8( »على اأن الإخوة الذين يذهبون لتب�صري غري املوؤمنني، ميكن تنظيم عالقاتهم الروحية باتباع اإحدى الطريقتني. 
 )((  :2 ))بط  الرب«  اأجل  من  ب�صرية  خليقة  الكل  »اخل�صوع  ومنازعة،  جدال  كل  جتنب  وهي:  الأولى  الطريقة 
والعرتاف باأنهم م�صيحيون. والطريقة الثانية وهي: اأنهم متى راأوا اأن الأمر فيه م�صرة اهلل، فليذيعوا على ال�صعب 
كلمة اهلل، لكي يوؤمنوا بالإله القدير على كل �صيء...« )جمموعة موؤلفات القدي�ض فرن�صي�ض الأ�صيزي، تعريب الأب 

لوي�ض بر�صوم الفرن�صي�صكاين، القاهرة، )99)، �ض0)(.

القاهرة،  الفرن�صي�صكاين،  بر�صوم  لوي�ض  الأب  تعريب  الأ�صيزي،  فرن�صي�ض  القدي�ض  موؤلفات  جمموعة  راجع:   )9(
.(99(
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يف  الأديان  »دور  كتابه  يف  البوطي  رم�صان  �صعيد  حممد  يقول 
ال�صالم العاملي«:

فرن�صي�ض  القدي�ض  رحلة  الألغاز  من  بكثري  اأحيطت  وقد   ...«
الأ�صيزي اإلى ال�صلطان امللك الكامل، اإبان احلروب ال�صليبية يف اأثناء 
ح�صار دمياط بالقرب من م�صب نهر النيل، ويبدو اأنه �صافر يف عام 
9)2) دومنا اأي معرفة عن الإ�صالم ودومنا اأي حماية، حاماًل معه خطر 
ال�صت�صهاد: عندما و�صل اإلى القرب من دمياط ن�صح فرن�صي�س رجال 
احلملة باأن يقلعوا عن احلرب، ومل تكن لديه اأي رغبة يف اأن ي�صرتك 
يف الهجوم. رجال احلملة مل يعريوه اهتمامًا. لكن ال�صلطان، هو الذي 
اأ�صغى اإليه. وهكذا يكون لدينا الدليل القاطع، باأن ما قام به القدي�ض 

فرن�صي�ض كان يتناق�ض مع كل هو�ض احلروب ال�صليبية«)0)(. 

اإن فرن�صي�ض الذي اعتقد اأن يف اإمكانه اإقناع ال�صلطان بامل�صيحية 
الكامل دينه وظل على  امللك  ال�صلطان  يعتنق  قد ف�صل يف م�صعاه، فلم 
الإ�صالم، ومل ي�صتطع ال�صلطان من جهته اإقناعه بالإ�صالم. لكن الثنني 
تعلما مًعا در�ًصا عظيًما يف وقت ع�صيب، كان الدر�ض هو الحرتام، اأو 
»عرب  اأنه:  على  مادي  دليل  مًعا  ق�صتهما  اإن  الدار�صني:  اأحد  قال  كما 
حوار الأديان، ميكن لالأ�صخا�س املعتنقني لأديان خمتلفة اأن ي�صال اإلى 
حمل اتفاق ل�صالم عاملي وتعاي�ض م�صرتك بني اجلميع«. عاد فرن�صي�ض 
الذي ذهب باحًثا عن ال�صهادة ب�صيوف امل�صلمني بروؤية جديدة مت�صاحمة 
للخري، حتى  �صعى  ال�صلطان كرجل  ويبقى احرتامه يف قلب  ومتفهمة، 

)0)( حممد، �صعيد رم�صان البوطي، هانز كينغ، �صل�صلة حوار مع الغرب، دور الأديان يف ال�صالم العاملي، من�صورات 
دار الفكر املعا�صر، بريوت، ))20، �ض92،)9.
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واإن مل يدرك كل م�صعاه، يف زمن �صدت فيه طبول احلرب اآذان معظم 
الب�صر.

 )G.K. Chesterton()((( ت�ص�صرتتون«  ك.  »ج.  الكاتب  يقول 
التاريخية،  الأحداث  اأكرب  من  حدًثا  يكون  لرمبا  باأنه  اللقاء  هذا  عن 
العالقات  تاريخ  لتغرّي  لفرن�صي�ض  وامل�صلمون  امل�صيحيون  اأ�صغى  ولو 

الإ�صالمية– امل�صيحية.

يعلق الأب يواكيم مبارك رائد احِلوار امل�صيحي- الإ�صالمي على 
يف  امل�صيحي  التاريخ  ي�صيء  نوًرا  فرن�صي�ض  �صورة  »تبقى  اللقاء:  هذا 
ا  عالقاته مع الإ�صالم«. ويتابع: »نالحظ كيف اأن فرن�صي�ض يبقى �صخ�صً
مع�صكر  من  خرج  عندما  جمعاء،  للم�صيحية  بالن�صبة  وفريًدا  ا  فذًّ
الفرجن م�صّكًكا بذلك بني قومه ورفاقه، ويناق�ض بحرية ملك الأعداء. 
بالأكيد اإنه يحتّل مكاًنا مرموًقا يف تاريخ الكني�صة واحِلوار امل�صيحي– 
الإ�صالمي، الذي حتى الآن، مل ي�صل اإليه اأي �صخ�ض من رهبانه اأو من 

امل�صيحيني قاطبة«)2)(.

ويقول اآخر: »اإنه لأمر م�صجع، التفكري بروح فرن�صي�ض املالئكي 
بها  حتّلى  التي  واللطيفة،  املت�صاحمة  احلكمة  مع  ومقارنته  وامل�صامل 
به  حتّلى  الذي  ال�صامي  الروح  لعل  الكامل،  امللك  امل�صلم  م�صيفه 

ال�صديقان يروي ظماأ ذلك اللقاء البعيد«.

)((( Chesterton G. K., St. Francis Of Assisi, London 1923.

)2)( حليم، جنيم ، فرن�صي�س الأ�صيزي رائد احلوار رائد احلوار امل�صيحي الإ�صالمي، املو�صوعة امل�صيحية العربية 
الإلكرتونية، ) اأبريل )ني�صان( 2008، على الرابط التايل:

http://old.dmgm.org/Links/ar133.htm
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يقول الأنبا يوحنا قلتة املعاون البطريركي لالأقباط الكاثوليك: 

»حمل فرن�صي�س اإلى ال�صلطان �صهادة اإميان وحب و�صالم، فكان 
وترحيبًا  بالب�صاطة  وانبهارًا  بال�صجاعة،  اإعجابًا  ال�صلطان،  جواب 
قال  كما  انت�صر  وال�صلطان  القدي�ض  بني  العابر  اللقاء  هذا  بال�صالم، 
م�صرية  وغرّي  حربية،  معركة  اأربعني  من  اأكرث  العرب  املوؤرخني  بع�ض 
تاريخ العداء و�صفك الدماء اإلى روؤية جديدة للعالقة بني ال�صعوب وبني 
الأديان، اإنه احلب، اإنها القدا�صة، اإنه امل�صيح الذي مالأ عقل ووجدان 

فرن�صي�ض...«)))(. 

التاريخية  امل�صادر  من  الكثري  تناولته  الذي  اللقاء  هذا  اإن 
اأي  الأوروبية يف الع�صور الو�صطى)))(، والذي مل يذكره -على علمنا- 
درا�صته  على  والكّتاب  املوؤرخني  من  العديد  حّفز  اإ�صالمي)))(  م�صدر 

وحتليله، واإيجاد تف�صري لهذا احلدث الفريد يف ذلك الع�صر.

)))( عمانوئيل، ماكن، اأ�صواء على تاريخ الرهبنة الفرن�صي�صكانية مب�صر، القاهرة، 2006، �ض6).

)))( نذكر هنا بع�ض منها:
- Tommaso da Celano, Vita di S. Francesco d’Assisi (Le Fonti Francescane, Padova 1982).
- S. Bonaventura, Lejenda Major (Le Fonti Francescane, Padova (1982).
- Giuliano da Spira, Vita di S. Francesco d’Assisi (Le Fonti Francescane, Padova (1982).
- Giordano da Giano, La Cronaca (Le Fonti Francescane, Padova (1982).
- Enrico d’Avranches, Vita versificata (Le Fonti Francescane, Padova (1982).
- frate Illuminato, le testimonianze (Le Fonti Francescane, Padova (1982).
- Angelo Clareno, la «Storia delle sette Tribolazioni dell’Ordine Minoritico» (Le Fonti 
Francescane, Padova (1982).
- Marin Sanudo il Vecchio, Secreta fidelium crucis» (Le Fonti Francescane, Padova (1982). 
- Ernoul, Chroniques (1227-1229).
- Jacques de Vitry, Historia Orientalis +Lettere:

اأن  يتحدث عن  اأنه وجد م�صدرًا عربيًا   ،)Louis Massignon( ما�ّصينيون لوي�ض  الفرن�صي  امل�صت�صرق  يذكر   )(((
»الراهب  مو�صوع  يف  امل�صلمني  املت�صوفني  كبار  اأحد  الفار�صي  الدين  فخر  ال�صيخ  ا�صت�صار  الكامل  امللك  ال�صلطان 

ال�صهري«:
 )Maurizio Sabbadini, Francesco d›Assisi, l›Islam e Maulana Rumi)؛ Storici arabi delle cruciate, 
a Cura di Francesco Gabrieli, Venezia 1999, 261.
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فالبع�ض تو�صل اإلى اأن �صخ�صية فرن�صي�ض املتجردة واملتوا�صعة 
للتوا�صل معه على  ودفعته  ال�صلطان منه،  اأّثرت على موقف  واملنفتحة 

الرغم من احلرب امل�صتعلة بني الطرفني)6)(. 

املت�صاحمة)7)(،  ال�صلطان  �صخ�صية  على  ركز  الآخر  والبع�ض 
وميله اإلى ال�صلم وكبح جماح احلرب)8)(. 

بني  جمعت  التي  امل�صرتكة  النقاط  على  رّكز  فريق  وهناك 
ال�صخ�صيتني، و�صاعدت على اإيجاد نوع من التفاهم والقبول لبع�صهما 
البع�ض. ومن بني هذا الفريق من ف�صر التفاهم بني الطرفني مبيولهما 

)6)( يقول الكاتب اللبناين حممد ال�صماك يف حما�صرته اأمام املوؤمتر الفرن�صي�صكاين العام حول القدي�ض فرن�صي�ض 
واحلوار الإ�صالمي –امل�صيحي الذي انعقد يف لبنان �صنة 2009: »اأما احلوار الإ�صالمي مع امل�صيحيني غري العرب 
من  بتو�صية  م�صلمون  اإليها  هاجر  م�صيحية  دولة  وكانت  احلب�صة،  مع  املبا�صر  الإ�صالمي  الت�صال  هنا  )ن�صتثني 
النبي؛ تخّل�صًا من ظلم م�صركي مكة(، فقد بداأ مببادرة من القدي�ض فرن�صي�ض الأ�صيزي عام 9)2). كان )الأب( 
فرن�صي�س يف ذلك الوقت مرافقًا حلملة الفرجنة )احلملة ال�صليبية( التي غزت م�صر يف عهد امللك الكامل. وكانت 
ال�صتباكات امل�صلحة بني امل�صلمني والفرجنة ت�صهد مراحل متعددة من الكّر والفّر. وكان ي�صقط يف كل مرحلة املئات 
من ال�صحايا. ويف خ�صم هذه ال�صتباكات الدامية، خرج من بني �صفوف الفرجنة الأب فرن�صي�س بلبا�صه الكهنوتي 
الب�صيط ، متجردًا من كل �صالح، �صوى �صالح الإميان بربه وبتعاليمه التي تدعو اإلى املحبة ، وحتى اإلى حمبة الأعداء. 
فوجئ امل�صلمون بالرجل يتقدم نحوهم. وفوجئوا به كاهنًا. ثم فوجئوا به ل يحمل بيده �صالحًا ول حتى ع�صا يتوكاأ 

عليها. وكانت مفاجاأتهم الكربى اأنه طلب منهم اأن ينقلوه اإلى امللك ملقابلته .

الدماء...،  �صفك  عن  عفيفًا  وامل�صاحمة،  العفو  اإلى  مييل  مهيبًا  حازمًا  جلياًل  ملكًا  الكامل  ال�صلطان  »كان   )(7(
وكان حمبًا للعلماء وجمال�صتهم، و�صماع مناظراتهم يف الفقه والنحو، ويكرم وفادتهم، ومينحهم العطايا...، وكان 
يبيت عنده جماعة من العلماء يف بع�ض الليايل ياأن�ض بهم، وي�صامرونه، ويحاورونه يف العلوم والآداب. اأحمد، متام، 
ال�صلطان الكامل.. فّرط فيما ل ميلك )يف ذكرى وفاته: )2 من رجب ))6هـ(، اأر�صيف اإ�صالم اأون لين، على الرابط 

التايل: 
 http://archive.islamonline.net/?p=8888

)8)( »اأبدى الكامل -وهو احلري�س على م�صر، واملتبع ل�صيا�صة اأبيه العادل يف م�صاملة ال�صليبيني- ا�صتعداده لإعادة 
بيت املقد�س لهم، ومعظم البلدان التي فتحها �صالح الدين لقاء رفع ح�صارهم عن دمياط، واجلالء عن م�صر، 
اإل اأن عر�صه ال�صخي هذا قوبل بالرف�س من قبل ال�صليبيني، بل اإنهم متكنوا من ال�صتيالء على دمياط يف �صعبان 
�صنة 6)6هـ/9)2)م، واآثروا البقاء فيها منتظرين قدوم حملة اإ�صافية بقيادة الإمرباطور فريدريك الثاين«. موقع 

املعرفة، على الرابط التايل:
 http://www.marefa.org/index.php
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ال�صوفية)9)(.

اأر�صى فرن�صي�ض طريقته اجلديدة هذه يف احِلوار الدينّي، فطلب 
بدون  امل�صيحيني،  غري  اأمام  امل�صيحية  للديانة  ي�صهدوا  اأن  اأتباعه  من 

�صجار ول عنف مّتبعني اخلطوات التالية:)20(

العي�ش امل�صرتك

غري  اأو  الكاثوليك  غري  مع  العي�ض  يريدون  الذين  الإخوة  على 
امل�صيحيني، اأن يقيموا بجوارهم، ويتبادلوا احلديث معهم، واأن يتعّرفوا 
حلوار  الأولوية  يعطي  الفرن�صي�صكاين  احِلوار  البع�ض.  بع�صهم  على 

احلياة مع الآخر. اإنه يبحث عن الآخر الذي يعتربه اأخًا اأو اأختًا.

تقّبل الآخرين كما هم

الكاثوليك كما هم،  اأو غري  امل�صيحيني  الرهبان قبول غري  على 
ا لأن بع�س مبادئهم  لي�س فقط كونهم يختلفون عنهم بالإميان، بل اأي�صً

الدينّية اأو املذهبية تتناق�ض مع معتقداتهم الدينية.

)9)( فيما يتعلق مبيل امللك الكامل اإلى الت�صوف راجع: علي، حممد حممد ال�صالبي، الأيوبيون بعد �صالح الدين، 
اأما فيما يتعلق بالقدي�ض فرن�صي�ض، فيعقد البع�ض مقارنة بينه وبني جالل  اأولى، القاهرة، 2008، �ض60).  طبعة 

الدين الرومي رائد الت�صوف الإ�صالمي، واأبو احل�صن ال�صاذيل موؤ�ص�ض الطريقة ال�صاذلية. انظر: 
Maurizio Sabbadini, Francesco d’Assisi, l’Islam e Maulànà Rumi; http://www.puntosufi.it/
temi49.htm 

الفرن�صي�صكاين  املوؤمتر  الإ�صالمي، حما�صرة يف  امل�صيحي-  رائد احلوار  الأ�صيزي،  فرن�صي�س  )20( حليم، جنيم، 
العام يف »حلب« ب�صورية، عن القدي�ض فرن�صي�ض واحلوار امل�صيحي –الإ�صالمي )0)20(.
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امل�صاملة بدون �صجار

باأن امل�صاجرات واملناق�صات احلادة  اإلى قناعة  ل فرن�صي�ض  تو�صّ
والف�صلى  املثلى  الطريقة  لي�صت  امل�صيحيني،  وغري  امل�صيحيني  بني 
لأنها  امل�صيحية،  الدينية  باحلقيقة  وتعريفهم  الآخرين  مع  لالت�صال 
بينما  قناعة.  بدون  بالقوة  الآخر، وفر�ض احلقيقة  للتعايل على  طرق 

الإله الذي اآمن به فرن�صي�ض هو الإله املتوا�صع.

احلاّدة  واملناق�صات  املخا�صمات  يتجّنبوا  اأن  الرهبان  على 
يعرّب  حيث  وتوا�صع،  واحرتام  حمبة  بكل  بل  واإدانتهم،  الآخرين  مع 
غري  بني  ما  اليومية  بحياتهم  امل�صيحي  اإميانهم  عن  الفرن�صي�صكان 
للجميع  واحرتامهم  الكاثوليكية،  غري  امل�صيحية  والطوائف  امل�صيحيني 
لأن امل�صيح اأتى خلال�ض اجلميع. وهكذا اأ�صبح فرن�صي�ض بالفعل رجل 

ال�صالم والتفاق والوفاق.

اخل�ص�ع لل�صلطة القائمة

بغ�ض  احلاكمة،  املحلية  ال�صلطات  طاعة  الرهبان  على  يجب 
النظر عن كونها م�صيحية اأو غري م�صيحية، لأّن كّل �صلطة هي من اهلل، 
حيث يقول بطر�ض الر�صول يف هذا ال�صدد: »اخ�صعوا لكل نظام ب�صريٍّ 
من اأجل الرب)…( اأكرموا جميع النا�ض، اأحّبوا اإخوتكم، اتقوا اهلل، 
اأكرموا امَلِلك ))بط 2: ))-7)(، ونحن نعلم باأن ملوك ذلك الع�صر 
كانوا كلهم وثنّيني، ومع ذلك يطلب القدي�ض بطر�ض اأن نطيعهم. ويحق 
للراهب اأن يرف�ض طاعة احلاكم، عندما تتعار�ض اأوامر هذا الأخري مع 



المسبار 288

الِحوار والعيش المشترك هما رسالة الفرنسيسكان في مصر

ال�صريعة الإلهية اأو مع �صوت ال�صمري.

احلاكمة،  لل�صلطات  يخ�صعوا  اأن  للرهبان  فرن�صي�ض  دعوة  اإن 
تعرّب عن رغبته يف بناء جمتمع جديد، خاٍل من العنف والت�صّلط والقوة 

والتعايل.

ال�صهادة بالإميان امل�صيحي

اإنكار  يعنيان  ال�صلطات احلاكمة ل  الآخرين وطاعة  اإن احرتام 
الإميان، بل التعبري عنه بالكالم وال�صهادة له باحلياة، وعلى الآخرين اأن 
يحرتمونا كما نحرتمهم نحن. على الراهب اأن ي�صهد لالإجنيل باحلياة 
اأوًل، وبعدئذ يب�ّصر بالإجنيل عالنية وب�صراحة تامة، عندما يح�ّس اأن 
ال�صطهادات  ملواجهة  ا  م�صتعدًّ يكون  اأن  اإذًا  وعليه  لذلك،  يدعوه  اهلل 
ا  والعذاب لأجل الإجنيل، وال�صهادة له بحياته، وعليه اأن يكون م�صتعدًّ

لل�صهادة بالدم، اإن فر�صت عليه.

ال��ح��ض��ور ال��ف��رن��س��ي��س��ك��ان��ي ف��ي األراض����ي 
المقدسة ومصر بعد القديس فرنسيس

احل�صور  بداية  عن  الفرن�صي�صكانية  الوثائق  تتحدث 
ما بني عاميي )229)-0)2)(، يف  القد�ض  الفرن�صي�صكاين يف مدينة 
هدنة  اتفاق  عقد  قد  كان  الذي  الثاين،  فريدريك  الإمرباطور  عهد 
فيها  ُي�صمح  �صنوات،  ملدة ع�صر  الكامل  امللك  ال�صلطان  مع  �صنة 229) 
للم�صيحيني اأن يزوروا ويعي�صوا يف مدينة القد�ض، وبيت حلم والنا�صرة 
ا�صتطاع  الهدنة  هذه  وبف�صل  املقد�صة.  الأرا�صي  يف  اأخرى  واأماكن 
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الرهبان الفرن�صي�صكان اأن ي�صتقروا يف القد�ض حتى �صنة ))2)، عندما 
امل�صيحيني  ال�صكان  كل  وقتلوا  القد�ض  مدينة  ال�صالجقة  الأتراك  غزا 

فيها. 

يف 22 اأبريل )ني�صان( �صنة 272) عقد ملك �صقلية »�صارل داجنو« 
)Charles d’Anjou( اتفاق هدنة مع ال�صلطان الظاهر بيرب�ض ملدة 
ع�صر �صنوات ي�صمح فيها للفرن�صي�صكان بالعودة اإلى الأرا�صي املقد�صة 

وممار�صة عبادتهم بحرية.

املقد�صة،  لالأرا�صي  الفرن�صي�صكان  للرهبان  النهائية  العودة 
وال�صتقرار يف اأماكن حمددة خلدمة احلجاج امل�صيحيني، يعود الف�صل 
 ،)Roberto d’Angiò( داجنو«  »روبريت  نابويل  ملك  اإلى  فيها 
�صنة  ففي   .)Sancia di Maiorca( مايوركا«  دي  »�صان�صيا  وامللكة 
 Roger( »الفرن�صي�صكاين »روجيه غريين )))) ومن خالل ممثلهما 
حممد  النا�صر  م�صر  يف  اململوكي  ال�صلطان  من  ح�صال   ،)Guérin
يف  واحلق  الأخري،  الع�صاء  كني�صة  على   )(((0-((09( قالوون  بن 
ممار�صة الطقو�ض يف كني�صة القيامة. ومن �صمن بنود التفاق تقرر اأن 
يكون الإخوة الأ�صاغر الفرن�صي�صكان هم فقط من لهم حقوق احلفاظ 

على الأماكن املقد�صة با�صم امل�صيحيني الغربيني. 

منذ ا�صتقرار الرهبان الفرن�صي�صكان يف القد�ض اأخذوا يرتددون 
على م�صر ليقوموا باخلدمة الروحية والرعوية لالأوروبيني))2(: 

))2( راجع: الدليل العام للكني�صة الكاثوليكية يف م�صر، القاهرة، ))20، �ض87). 
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اأر�صل البابا غريغوريو�ض التا�صع اأحد الرهبان  ففي �صنة ))2) 
الفرن�صي�صكان بر�صالة اإلى ال�صلطان امللك الكامل يلتم�ض فيها بطريقة 
»اأنكونا« الإيطالية كانوا قد  ودية الإفراج عن بع�ض التجار من مدينة 

اأ�صروا ظلمًا يف الإ�صكندرية)22(.

و�صالطني م�صر  الباباوات  تبادل  �صنتي )0)2)–0)2)(  وبني 
الر�صائل من خالل الرهبان الفرن�صي�صكان. ويف منت�صف القرن الثالث 
ع�صر ))27)-279)( ح�صر اإلى م�صر الطوباوي »كوّرادو دا�صكويل«، 
اأولي�صي« من بارما )279)-282)( مل�صاعدة  وتبعه الأخ »جوڤانينو دا 

العبيد امل�صيحيني))2(.

منذ منت�صف القرن الثالث ع�صر ا�صتقر الرهبان الفرن�صي�صكان 
يف الإ�صكندرية، حيث تكرث اجلاليات الأوروبية. وكانت اأول جالية من 
»پيزا« الإيطالية �صنة )22)، ومن »جنوا« 229)، وتبعتهم فرن�صا 0)2)، 

وبعدها »فلورن�صا« )2)) ))2(.

وا�صتقر الفرن�صي�صكان نهائيًا يف م�صر بداية من القرن ال�صابع 
والإ�صكندرية  القاهرة  الأديرة يف كل من  اإن�صاء  بدوؤوا يف  ع�صر، حيث 

والدلتا وال�صعيد.

الكامل،  امللك  ال�صلطان  مع  فرن�صي�ض  القدي�ض  لقاء  روح  اإن 

)22( عمانوئيل، ماكن، اأ�صواء على تاريخ الرهبنة الفرن�صي�صكانية مب�صر، اجلزء الثاين )الفرن�صي�صكان يف الوجه 
البحري(، القاهرة، 2009، �ض)2.

))2( املرجع ال�صابق، �ض)2.

))2( نف�صه، �ض26.
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من  اأ�صا�صيًا  جزءًا  اأ�صحى  الآخر،  على  وانفتاح  حوار  من  ونتائجه 
ر�صالة الرهبان الفرن�صي�صكان يحر�صون على اأن يحيوها يوميًا. والذين 
توافدوا من بعده رّكزوا جهودهم على اإقامة احِلوار، �صواء مع امل�صلمني 
الذين ي�صكلون الغالبية ال�صاحقة من ال�صكان، اأو مع الطوائف ال�صرقية 
الأرثوذك�صية وغري الأرثوذك�صية، وهي ت�صكل غالبية ال�صكان امل�صيحيني 
يف البالد، فهم لن ميكنهم اأبدًا اأن يقنعوا هوؤلء اأو اأولئك باأن يرتكوا 
تتلخ�ض  ر�صالتهم  اإن  الغربية.  امل�صيحية  ويعتنقوا  الدينية  قناعاتهم 

فيما يلي: 

الفرن�صي�صكان 	  الرهبان  يعطي  امل�صيحيني  غري  مع  احِلوار  يف 
الأولوية للمحاور الآخر.

باحلكمة 	  الآخر  مع  حواره  يف  الفرن�صي�صكاين  الراهب  يتميز 
وال�صراحة والتوا�صع والوداعة، والب�صاطة.

ي�صهد 	  بل  الآخر،  على  ي�صتقوي  ول  الفرن�صي�صكاين  يت�صّلط  ل 
لالإجنيل قبل اأن يب�ّصر به، ل يربهن ولكنه يبنّي. 

بالتاأقلم 	  الآخرين  بني  الفرن�صي�صكان  الرهبان  ر�صالة  تت�صف 
واحل�صور الأخوّي، بالحرتام واحِلوار والت�صامن مع اجلميع خ�صو�صًا 

مع املنبوذين، واملهّم�صني وامل�صطهدين.

الأ�صيزي  فرن�صي�ض  القدي�ض  لقاء  من  بوحي  الفرن�صي�صكان  اإن 
ذوي  اإلى  يدهم  ميدون   ،(2(9 �صنة  دمياط  مدينة  يف  الكامل  وامللك 
الإرادة ال�صاحلة حتى ي�صهم حوار القدي�ض فرن�صي�ض وامللك الكامل يف 
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اإ�صفاء مزيد من ال�صفاء على النفو�ض الطاحمة والتواقة اإلى اأن يذوب 
الإرهاب ل يف منطقة ال�صرق الأو�صط فح�صب، بل يف اأرجاء العامل كله.

اأن يقبل العي�ض يف  اأو معتقده  وعلى كل �صخ�ض مهما كان دينه 
عامل تعددي، ي�صعر فيه بحريته يف عي�س العقيدة الإميانية التي يرتئيها 
بني  وامل�صاواة  والتعاي�ض  الت�صامح  اأن  وتاأكيد  الروحي.  لنموه  �صاحلة 
جميع اأفراد املجتمع، هي البيئة ال�صرورية وال�صحية لنمو جميع اأفراد 
كاماًل.  امتالكًا  احلقيقة  امتالك  يدعي  اأن  لأحد  ميكن  فال  املجتمع. 
يف  حمدودين  لب�صر  يك�صفها  الذي  اهلل  خ�صائ�ض  من  الكامل  فاحلق 
الزمان واملكان، بينما هو يفوق كل احلدود. ول ميكن لأي �صخ�س اأن 
ميتلك احلق كاماًل اإل عندما يرى اهلل وجهًا لوجه. ويف اإطار تعددية 
املجتمع، على كل مواطن التعرف على املبادئ الدينية والأخالقية التي 

يعتنقها الطرف الآخر بغية فهمه واحرتامه.

هذه  تطبيق  يف  الفرن�صي�صكان  والراهبات  الرهبان  �صعى  وقد 
العنا�صر التي تتميز بها ر�صالتهم من خالل اأن�صطتهم املختلفة: 

يعي  اأن  على  الفرن�صي�صكان  يعمل  الرعوية،  املجالت  ففي 
الطوائف  بني  يقرب  ج�صرًا  اأو  قنطرة  كونهم  الكاثوليك  امل�صيحيون 

الأخرى، وبني م�صيحيي العامل الغربي. 

ومن خالل وجودهم يف م�صر على مدى التاريخ، اأتاح الفر�صة 
لإقامة حوار بني الكني�صة الكاثوليكية من ناحية وبني كني�صتي الأقباط 

الأرثوذك�ض والروم الأرثوذك�ض واإقامة عالقات تعاون وحمبة بينهم.
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يكن  مل  -مدار�ض(  لالأطفال  )ح�صانات  التعليم  جمال  يف 
اقتنا�ض  اأو  ا�صتغاللية  نزعة  اأي  والتعليم  الرتبية  ر�صالة  يف  لوجودهم 
بدون  والعطاء  املجانية  اخلدمة  يف  ي�صُبّ  هدفهم  كان  بل  لالآخر، 
اإدخال  يف  واأ�صهموا  عقيدته،  اأو  انتماوؤه  كان  مهما  اإن�صان  لكِلّ  مقابل 
احلداثة والتطوير يف املناهج التعليمية، وتعليم الُلّغات احلّية. ومدار�ض 
الفرن�صي�صكان هي مدار�ض وطنية تخدم جميع اأبناء الوطن )يف بع�ض 
من  باملدار�ض  والعاملني  واملعلمني  الطالب  ن�صف  من  اأكرث  املدار�ض 
املواطنني امل�صلمني(، وتهدف اإلى ن�صر التفوق العلمي والنتماء للوطن، 
واملنهج  واملهنية  املواطنة،  وتوؤكد  وال�صالم،  واحِلوار،  الآخر،  واحرتام 
وتبادل  القراءة،  تعميم  تعمل على  اأنها  امل�صكالت. كما  العلمي يف حل 

اخلربات.

ويف املجال الثقايف، يقوم الفرن�صي�صكان بدور كبري حيث اأ�ص�صوا 
ال�صرقية  امل�صيحية  الدرا�صات  مركز  والأبحاث:  الدرا�صات  مراكز 
الكاثوليكي  املركز  الفرن�صي�صكاين باجليزة،  الثقايف  املركز  باملو�صكي، 
لل�صينما، بالإ�صافة اإلى م�صاهمتهم الثقافية والفكرية، كما اأنهم اأغنوا 

املكتبات باملوؤلفات والرتجمات. 

املنت�صرة  وامل�صتو�صفات  )العيادات  ال�صحية  املجالت  يف  اأما 
من  التخفيف  على  العمل  اإلى  الفرن�صي�صكان  في�صعى  م�صر(  ربوع  يف 
اإن  جمانًا  بينهم،  متييز  دون  ال�صحية  الرعاية  وتقدمي  النا�ض،  اآلم 

ا�صتطاعوا اأو باأقل التكاليف املمكنة. 
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الفرن�صي�صكان  ر�صالة  ال�صحية من جوهر  كانت اخلدمات  وقد 
منذ بدء ا�صتقرارهم يف م�صر، ويحدثنا املوؤلف »اأجنيلو كولومبو« عن 

هذا بقوله:

حفيد  قا�صم  حممد  ال�صعيد  يف  اأخميم  منطقة  لأمري  »كان 
مري�ض حمبب جدًا اإليه. وقد منا اإلى �صمعه اأن الراهب الفرن�صي�صكاين 
يو�صف من اأور�صليم عامل بفنون الطب، ولكنه عاجز عن مداواة حفيده 
املر�صل  الراهب  من  وعد  على  فح�صل  املطلوب،  الدواء  لنق�ض  نظرًا 
بالعودة ومداواة احلفيد ال�صقيم. وعند عودته مع رفيقه ا�صت�صافهما يف 
ق�صره، خم�ص�صًا لهما جناحًا خا�صًا ميار�صون فيه �صلواتهما، ويلتقون 
بالأقباط العاملني يف ديوان هذا الأمري، حيث يتم التحاور معهم بكل 

حرية«))2(. 

وختامًا نورد هنا ما ذكره الأنبا يوحنا قلتة املعاون البطريركي 
الرهبنة  تاريخ  على  »اأ�صواء  لكتاب  تقدميه  يف  الكاثوليك  لالأقباط 

الفرن�صي�صكانية«، اجلزء الأول: 

بال�صلطان زرع بذرة  اأن لقاء فرن�صي�ض  واأهم من ذلك كله   ...«
املقد�صة  الرحلة  م�صر)...(  اأر�ض  على  الفرن�صي�صكانية  الرهبنة 
رجال  الدلتا،  يف  العا�صمة،  يف  ال�صعيد،  يف  الفرن�صي�صكان،  للرهبان 
وهاموا  والفداء،  التج�صد  ر�صالة  يحققوا  اأن  امل�صيح  عاهدوا  ون�صاء، 

))2( اأجنيلو، كولومبو، ن�صاأة الكني�صة القبطية الكاثوليكية يف الن�صف الأول من القرن الثامن ع�صر، ترجمة: الأب 
ال�صابعة  ال�صنة   ،2007 )ني�صان(  اأبريل  الثاين،  العدد  الرابع،  املقال  الكاهن«،  »�صديق  جملة  يف  �صحاتة،  يعقوب 

والأربعون، �ض9))-0)).
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حبًا بكل اإن�صان على اأر�ض م�صر، احت�صنوا اليتامى والفقراء، �صاندوا 
لهم  لي�س  والكنائ�س،  واملالجئ  املدار�س  اأن�صوؤوا  واملهملني،  ال�صعفاء 
من  عانوا  وكم  تاأملوا  كم  والقدا�صة.  واخلري،  املحبة،  ن�صر  اإل  هدف 
�صيقات، كم حوربوا، وكم واجهوا الإهمال، ونكران اجلميل، ذلك كله، 

وروح امل�صيح، تدفعهم اإلى التقدم واإلى الرجاء«)26(. 

)26( عمانوئيل ماكن )الأب(، اأ�صواء على تاريخ الرهبنة الفرن�صي�صكانية مب�صر، القاهرة، 2006، �ض7).
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