
د

غبطة البطريرك
يوحنا العاشر 

اليازجي

المسيحّيــة
المشرقّيـة

ومصلوبية القيامة

أيـار/ مايـو ٢٠١٩

القّس جوزيف قّصاب

إعالن النوايا في »وثيقة 
األخوة اإلنسانية« 

يكتمل بترجمة عمالنية 
والكنيسة في سفر 

أعمال الرسل تمشي...

»اللقاء المسكوني 
العالمي للشبيبة« 

في بيروت آذار 2019

ربيع مشرقّي
وعالمة رجاء!

مجلــس كنائــس الشــرق األوســـط

"وثيقة األخّوة 
اإلنسانية"

دستور جديد للسالم 
العالمي والعيش 

المشترك



1

كلمة الرئيس 

المسيحّية المشرقّية
ومصلوبية القيامة

يسّرنا من خالل هذه الكلمات أن نقدم لمجلة 
"المنتدى" الصادرة باسم مجلس كنائس الشرق 

األوسط. يعد مجلس كنائس الشرق األوسط 
إحدى الصيغ واألشكال التي تعبر عن توقنا نحن 

المسيحيين المشرقيين أن نكون كلمة واحدة 
ولسان حال واحد في وسط ما نواجه من ظروف 

وباالتكال واالستناد على ما يجمعنا من تراث 
مسيحي وتقليد أصيل.

لقد أردنا وشئنا أن يكون هذا المجلس تعبيرًا عن 
توقنا لتكاتف مسيحي مشرقي يحافظ على 

هوية وعراقة كل كنيسة ويفتح في آن معًا سبل 
الحوار والتالقي والبحث عن المشترك في وقت 

يكثر فيه البحث في العالم عما يفرق.
ولعل من فرادة الشهادة المسيحّية المشرقّية 
ليسوع المسيح أنها جاءت من أوساٍط ثقافّية 

وحضارّية عدة لتنصهر في بوتقة التاريخ 
والجغرافيا وتحفظ اإليمان على مدى ألفي 

عام وتكون مصداقًا حيًا لقول كاتب سفر 
أعمال الرسل "ودعي التالميذ مسيحيين في 

أنطاكية أوالً" )أع 11: 26(. وأن ندعى مسيحيين 
ال لفظًا فحسب، ال بل كيانًا وفعاًل وحياًة. ولعل 

مسيرة تاريخ المسيحيين في هذا الشرق تختصر 
وتعكس شيئًا من حياة يسوع المسيح له 

المجد. المسيحية المشرقية ولدت دومًا على 
المصلوبّية التي تترجى بيقين تام فجر القيامة، 
ولعل هذا ما غرسها في أرضها ونثرها في الدنيا 

خميرًا يسيرًا من أصالة اإلنجيل. 

نحن مؤتمنون كمسيحيين مشرقيين ومطالبون 
أن يسمع العالم منا كلمة قوة وتكاتف ووحدة. 

لقد خرجت البشارة من هذه األرض بشهادة 
مسيحية واحدة قبل ألفي عام، ونحن اليوم 

مطالبون أن نشهد ليسوع المسيح عبر سعينا 
ألن نكون واحدًا فتخرج شهادتنا له واحدًة غنيًة 

باألصالة والمحبة في آن معًا.
نصلي ونعمل من أجل أن يتفعل حضور المجلس 

في الشرق، وذلك عبر العمل الدؤوب مع كافة 
الكنائس من سائر العائالت. لقد ولد هذا 

المجلس من رحم المسيحية المشرقية وهو 
مدعٌو أواًل وأخيرًا أن يكون صوتًا فاعاًل ومسموعًا 

يحترم كما كان دومًا خصوصية الكنائس 
األعضاء فيه ويسعى بها وعبرها إلى تقديم 

الشهادة الواحدة للرب يسوع المسيح.

يوحنا العاشر - بطريرك أنطاكية
وسائر المشرق للروم األرثوذكس
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القيامة ال بّد آتية

تطّل »المنتدى« من مجلس كنائس الشرق 
األوسط بعد غياب دام سنين طويلة )منذ 
العام 200٨(، تطّل عليكم في زمن القيامة 

المقّدس لنؤّكد من خاللها ونعلن أيضًا وأيضًا 
أّن »المسيح قام ووطئ الموت بالموت ووهب 

الحياة للذين في القبور«.

ر  إّن مجّلة »المنتدى« واحة ومنبر حّر لكّل مفكِّ
وكّل مؤمن يريد التعبير » دون رقابة« عن مواقفه 

ورؤيته لدور الكنائس ورسالتها في الشرق 
األوسط، كما ألهمّية العيش المشترك مع 

المؤمنين من األديان األخرى، وألهمّية العمل 
معًا من أجل صون كرامة اإلنسان وحرّية معتقده 

وضميره في إطار »مواطنة« راعية وحاضنة 
للتنّوع.

شئناها مساحة حّرة لكّل قلم يخاطب القلب 
والعقل والوجدان في آٍن؛ مساحة نؤّكد من 

خاللها إصرارنا على المضّي ُقدًما في تفعيل 
وتوطيد ثقافة الحرّية واالنفتاح على اآلخر.

وها نحن نترك الكلمة اآلن للمسؤولين 
الكنسيين والمفكرين لنتشارك معهم رؤيتهم 

للمستقبل وللتحّديات التي يتطّلعون إليها 
برجاء وجرأة، ونتطّلع خاّصة إلى مدينة أبو ظبي 

وإلى »وثيقة األخّوة اإلنسانّية« التي أطلقها 
البابا فرنسيس واإلمام أبو الطّيب، كعالمة رجاء 

تؤّكد أّن للحياة كلمة الفصل في التاريخ، وأّن 
القيامة المجيدة التي نعّيد لها اليوم ال بدَّ آتية 

على الشرق األوسط والعالم بأسره.

د. ثريا بشعالني

رسالة األمينة العامة



»وثيقة األخّوة اإلنسانّية«
دستور جديد للسالم العالمي 

والعيش المشترك

أ. س.

»وثيقة األخّوة اإلنســانّية« التي وقّعها 
رســولي السالم قداسة البابا فرنسيس 

وشــيخ األزهر اإلمام الدكتور أحمد الطّيب 
تتويًجا للقاء األخّوة اإلنســانّية في أبو ظبي 

برعاية ولي العهد الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، شــّكلت محطة تاريخّية شهد على 

والدتهــا قياديون ورجال دين ومؤمنون 
واعتبروها دســتوًرا عالمًيا جديًدا للسالم 

والحوار والعيش المشتــــرك. 

االنتظارات كثيرة بعد هذه الوثيقة، والشوق 
كبير في قلوب المؤمنين ليشهدوا على 

تحّول تاريخي حتمي وضروري كنتيجة 
تنفيذّية لهذا اإلعالن والعهد الذي يقطعه 

أهل األرض لرب السماوات واألرض .  

فــي مقدمة اإلعالن عن الوثيقة كتب 
الرجــالن »يحمُل اإليماُن المؤمَن على 

أن َيــَرى في اآلَخر أًخا له، عليه أن ُيؤازَره 
ــه... في لقاٍء َيمَلُؤُه األَمُل في َغٍد  وُيحبَّ
ُمشــِرق لُكلِّ بني اإلنساِن، ُوِلدت فكرُة 

ِة«، وجرى الَعَمُل  ِة اإلنســانيَّ »وثيقة اأُلُخوَّ
عليهــا بإخالٍص وجديٍَّة؛ لتكوَن إعالًنا 

ُمشــَترًكا عن َنوايا صالحٍة وصادقٍة 
مــن أجل دعوِة ُكلِّ َمن َيحِمُلوَن في 

ِة  ُقلوِبهــم إيماًنا باهلِل وإيماًنا باأُلُخوَّ
ُدوا وَيعَمُلوا مًعا  ِة أن َيَتوحَّ اإلنســانيَّ

مــن أجِل أن ُتصِبَح هذه الوثيقُة دليًلا 
لألجيــاِل القاِدمِة، َيأُخُذهم إلى ثقافِة 
االحتــراِم الُمتباَدِل، في َجوٍّ من إدراِك 

ِة الُكبَرى التي َجعَلْت من  النِّعمــِة اإللهيَّ
الخلِق جميًعا إخوة«.

في هذا العدد من »المنتدى« نســتعيد 
من »وثيقة األخّوة اإلنســانية« مقتطفات 

نعتبر أن وضع مضمونها الســامي حّيز 
التنفيذ ســيغّير حتًما وجه التاريخ. كما 

ننشــر مقاالت لكّتاب لهم صوالت وجوالت 
في مســيرة الحوار االسالمي المسيحي، 

وهــي محاولة منا للتفّكر مًعا واإلجابة على 
الســؤال؛ ماذا بعد الوثيقة؟ ماذا بعد كل 

هذا الرجاء واألمل؟ 

الملف / الحدث 
وثيقـة األخـّوة اإلنسانّيـة
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التوقيع على وثيقة األخّوة اإلنسانّية



الملف / الحدث 
وثيقة األخّوة اإلنسانّية

مقتطفات

نا نحن - الُمؤِمنين باهلِل وبِلقاِئه وبِحساِبه  0 إنَّ
ِة،  ِة واألَدبيَّ ينيَّ ِتنا الدِّ - ومن ُمنَطَلِق َمسُؤوليَّ

وَعْبَر هذه الوثيقِة، ُنطاِلُب أنُفَسنا وقاَدَة العاَلِم، 
 ، ِة واالقتصاِد العاَلِميِّ وِليَّ ياساِت الدَّ اَع السِّ وُصنَّ

ساُمِح  ا على َنْشِر ثقافِة التَّ ّيً بالعَمِل جدِّ
ِل َفْوًرا إليقاِف َسْيِل  الِم، والتدخُّ والتعاُيِش والسَّ

ا من  ماِء الَبِريئِة، وَوْقِف ما َيشَهُده العاَلُم حالّيً الدِّ
ُحُروٍب وِصراعاٍت وَتراُجٍع مناِخيٍّ وانِحداٍر ثقافيٍّ 

ريَن والَفالِسفِة وِرجاِل  ُه للُمفكِّ . وَنَتوجَّ وأخالقيٍّ
ين والُمبِدِعيَن في ُكلِّ  اِنيَن واإلعالميِّ يِن والَفنَّ الدِّ

الِم والَعْدِل  مكاٍن لُيِعيُدوا اكتشاَف ِقَيِم السَّ
ِة والَعْيِش  ِة اإلنسانيَّ والَخْيِر والَجماِل واأُلُخوَّ
َتها كَطْوِق َنجاٍة  دوا أهميَّ الُمشَتَرِك، ولُيؤكِّ

للَجِميِع، ولَيسَعْوا في َنْشِر هذه الِقَيِم بيَن الناِس 
في كلِّ مكان.

0 ُنعلُن - وبَحزٍم - أنَّ األدياَن لم َتُكْن أَبًدا َبِريًدا 
للُحُروِب أو باعثًة لَمشاِعِر الَكراِهيِة والعداِء 

ماِء، فهذه  ِب، أو ُمِثيرًة للُعْنِف وإراقِة الدِّ والتعصُّ
ة،  يِنيَّ الَمآِسي َحِصيَلُة االنِحراِف عن التعاليِم الدِّ

ياَسِة، وكذا  ونتيجُة اسِتغالِل األدياِن في السِّ
يِن - في بعض  تأويالُت طائفٍة من ِرجاالِت الدِّ

ُعوَر  ف بعُضهم الشُّ ن وظَّ َمراِحِل التاريِخ - ممَّ
ينيَّ لَدْفِع الناِس لإلتياِن بما ال عالقَة له  الدِّ

ٍة  يِن، من أجِل َتحِقيِق أهداٍف سياسيَّ بَصِحيِح الدِّ
قٍة؛ لذا فنحُن ُنطاِلُب  ٍة َضيِّ ٍة ُدنيويَّ واقتصاديَّ

الجميَع بَوْقِف استخداِم األدياِن في تأجيِج 
ِب األعمى،  ِف والتعصُّ الكراهيِة والُعْنِف والتطرُّ

والَكفِّ عن استخداِم اسِم اهلل لتبريِر أعماِل 
القتِل والتشريِد واإلرهاِب والَبْطِش؛ إليماِننا 

لوا أو  الُمشَتَرِك بأنَّ اهلل لم َيْخُلِق الناَس لُيَقتَّ
َق عليهم في َحياِتهم  ُبوا أو ُيضيَّ لَيَتقاَتُلوا أو ُيعذَّ

ن ُيَداِفُع  ه - َعزَّ وَجلَّ - في ِغًنى عمَّ وَمعاِشهم، وأنَّ
عنه أو ُيْرِهُب اآلَخِرين باسِمه.

- أنَّ مفهوَم المواطنِة يقوُم على الُمساواِة 
في الواجباِت والُحقوِق التي َينَعُم في ِظالِلها 
الجميُع بالعدِل؛ لذا َيِجُب العمُل على ترسيِخ 

مفهوِم المواطنِة الكاملِة في ُمجَتَمعاِتنا، 
ي عن االستخدام اإلقصائيِّ لمصطلح  والتخلِّ

اِته اإلحساَس  اِت« الذي َيحِمُل في طيَّ »األقليَّ
قاِق،  ُد ِلُبُذوِر الِفَتِن والشِّ ة، وُيمهِّ ونيَّ بالُعْزَلِة والدُّ

وُيصاِدُر على استحقاقاِت وُحُقوِق بعض 
ي إلى ُممارسِة  ِة، وُيؤدِّ ِة والَمَدنيَّ ينيَّ الُمواِطنين الدِّ

ُهم. التمييز ِضدَّ

ْرِق والَغْرِب هي َضُرورٌة  - أنَّ العالقَة بيَن الشَّ
ُقصَوى لِكَلْيهما، ال ُيمِكُن االستعاضُة عنها أو 
َتجاُهُلها، لَيغَتِنَي كالهما من الَحضارِة اأُلخرى 

باُدِل وحواِر الثقافاِت؛ فبإمكاِن الَغْرِب  َعْبَر التَّ
أن َيِجَد في َحضارِة الشرِق ما ُيعاِلُج به بعَض 

ِة التي نَتَجْت عن ُطغياِن  ينيَّ ِة والدِّ وحيَّ أمراِضه الرُّ
، كما بإمكاِن الشرق أن َيِجَد في  الجانِب الماديِّ
ا ُيساِعُد على انِتشاِله  حضارِة الغرِب كثيًرا ممَّ
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راُجِع  راِع والتَّ من حاالِت الضعِف والُفرقِة والصِّ
. ومن المهمِّ التأكيُد  العلميِّ والتقنيِّ والثقافيِّ

ِة  ِة والثقافيَّ ينيَّ على َضُرورِة االنتباِه للَفَوارِق الدِّ
ا في تكويِن  ِة التي َتدُخُل ُعْنصًرا أساسّيً والتاريخيَّ

، وثقافِته وحضارِته،  ِة اإلنساِن الشرقيِّ شخصيَّ
ِة العَمِل على َترِسيِخ الحقوِق  والتأكيُد على أهميَّ

ِة الُمشتَركِة، بما ُيسِهُم في  ِة العامَّ اإلنسانيَّ
ْرِق  َضماِن حياٍة كريمٍة لجميِع الَبَشِر في الشَّ
والَغْرِب بعيًدا عن سياسِة الَكْيِل بِمكياَلْيِن.

0 ُنطاِلُب بأن ُتصِبَح هذه الوثيقُة َموِضَع بحٍث 
ٍل في جميِع الَمدارِس والجامعاِت والَمعاهِد  وتأمُّ

ِة؛ لُتساِعَد على َخْلِق أجياٍل  ِة والتربويَّ التعليميَّ
الَم، وُتداِفُع عن حقِّ  جديدٍة تحمُل الَخْيَر والسَّ

الَمقُهوِرين والَمظُلوِمين والُبَؤساِء في ُكلِّ مكاٍن.

آِخي  0 لتكن هذه الوثيقُة دعوًة للُمصاَلحة والتَّ
بين جميِع الُمؤِمنين باألدياِن، بل بين الُمؤِمنين 

وغيِر الُمؤِمنين، وكلِّ األشخاِص َذِوي اإلرادِة 
الصالحِة؛

لَتُكْن وثيقُتنا ِنداًء لكلِّ َضِميٍر حيٍّ َينبُذ الُعْنَف 
َف األعمى، وِلُكلِّ ُمِحبٍّ لَمبادِئ  الَبِغيَض والتطرُّ

ُع  التساُمِح واإلخاِء التي تدعو لها األدياُن وُتشجِّ
عليهـــا؛

لتكن وثيقُتنا ِشهادًة لَعَظمِة اإليماِن باهلِل الذي 
قَة وَيسُمو باإلنساِن؛ ُد الُقلوَب الُمتفرِّ ُيوحِّ

ْرِق والَغْرِب، والشماِل  لتكن رمًزا للِعناِق بين الشَّ
والجنوِب، وبين ُكلِّ َمن ُيؤِمُن بأنَّ اهلل َخَلَقنا 
ين. لَنتعاَرَف وَنتعاَوَن وَنَتعاَيَش كإخوٍة ُمَتحابِّ

أبو ظبي، ٤ فبراير 2019

شيخ األزهر الشريف                      قداسة البابا
أحمد الطيب                                        فرنسيس



الملف / الحدث 
وثيقة األخّوة اإلنسانّية

»وثيقة األخوة اإلنسانية«
أبعد من التعبير عن النوايا الحسنة

تتويًجا لزيارة البابا فرنسيس إلى دولة 
اإلمارات العربية المتحدة وبمناسبة إعالنها 

هذه السنة سنة التسامح ونتيجة اللقاء 
الذي َجَمَع البابا مع شيخ األزهر اإلمام 

األكبر د. أحمد الطّيب صَدَرت »وثيقة األخوة 
اإلنسانية من أجل السالم العالمي والعيش 

المشترك« ولها مقّدمة وخاتمة.

تحّدد المقدمة المنطلقات التي بُِنَيت 
الوثيقة على أساِسها وأبرزها وحدة اإليمان 

والرغبة في تقديم الَعون لكل إنسان ال 
سيَّما الضعفاء واألشخاص األكثر حاجة 

وَعَوًزا. لقد أسَفَرت المحادثات األخوية 
التي جمَعت قطبي المسيحية واإلسالم 
عن اإلعالن المشترك على قاعدة النوايا 

الصالحة والصادقة بحيث تصبح هذه 
الوثيقة دليًلا لألجيال القادمة لتكريس 

ثقافة اإلحترام المتبادل بغية إدراك النعمة 
اإللهية الكبرى.

متساوون ومسؤولون 
بعد أن عّددت الوثيقة بإسم من صدرت إبتداًء من 

اهلل خالق البشر جميًعا متساوين في الحقوق 
والواجبات والكرامة وبإسم النفس البشرية 

َم اهلل ازهاقها وبإسم الفقراء والبؤساء  التي حرَّ
والمحرومين والمهّمشين واأليتام واألرامل 

والشعوب واألخّوة اإلنسانّية والحرّية والعدل 
والرحمة واألشخاص ذوي اإلرادة الصالحة، فإنها 

حّددت إلى من توّجه هذه الوثيقة إليهم وهم 
المفكرون والفالسفة ورجال الدين والفنانون 

واإلعالمّيون والمبدعون وسواهم. 
لقد عرضت الوثيقة الجوانب اإليجابّية التي 

حققتها الحضارة الحديثة ولكنها بالمقابل، 
رَسمت مشهًدا قاتًما لتراجع الِقَيم الروحّية 

ف الديني  والشعور بالمسؤولّية وكيَف أنَّ التطرُّ
والقومي والتعّصب قد أثمرت في العالم سواء 

َيت  في الغرب أو في الشرق ظواهر ِبَحيث ُسمِّ
هذه الظواهر بواِدر »حرب عالمّية ثالثة على 

أجزاء«. كما عرضت نتائج األزمات السياسية 
التي أنتجت ظلًما بإفتقاد العدالة في توزيع 

الثروات واألزمات القاتلة على الرغم من الثروات 
فإنها أّكدت على اأُلسَرة كنواة ال ِغنى عنها 

للمجتمع والبشرية وعلى أهمية إيقاظ الحّس 
الديني، والتأكيد أيًضا وخصوًصا على أنَّ هدف 

األديان األول واألهّم هو اإليمان باهلل وعبادته، 
وأن األديان لم تكن أبًدا بريًدا للحروب أو باِعثة 

لمشاعر الكراهية والعداء والتعّصب أو مثيرًة 
للعنف وإراقة الدماء.

وهنا أشاَرت الوثيقة إلى ما سبقها من وثائق 
َدت على  َهت إلى أهمية دور األديان وأكَّ عالمّية نبَّ

جملة مفاهيم جديدة لبناء السالم العالمي فيها:
ان التعاليم الصحيحة لألديان تدعو إلى 	 

التمسك ِبِقَيِم السالم وإعالء ِقَيم التعارف 

القاضي عباس الحلبي
رئيس الفريق العربي للحوار اإلسالمي المسيحي 
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المتبادل واألخّوة اإلنسانّية والعيش المشترك.
ان الحّرية حقٌّ لكّل إنسان.	 
ان العدل قائم على الرحمة.	 
ان الحوار يقوم على التفاهم ونشر ثقافة 	 

التسامح وقبول اآلخر.
ان الحوار بين المؤمنين يعني التالقي في 	 

المسامحة الهائلة للقيم الروحّية واإلنسانّية. 
وان حماية دور الِعبادة واجب وأن استهدافها 	 

خروج عن تعاليم األديان.
ان اإلرهاب يهّدد أمن الناس شرًقا وغرًبا شماًلا 	 

وجنوًبا.
ان المواطنة يجب أن تكون قائمة على 	 

المساواة في الواجبات والحقوق.
انه يقتضي التخّلي عن استخدام مصطلح 	 

األقلّيات.
ان ال مناص من قيام عالقة بين الشرق والغرب 	 

وإبراز حيوية ضرورتها وأهمّيتها. 
ان اإلعتراف واجب بحق المرأة في التعليم 	 

والعمل وممارسة حقوقها السياسّية.
كما التأكيد على حقوق األطفال.	 
وضرورة حماية المسنين والضعفاء وذوي 	 

اإلحتياجات الخاصة.

تعّهد ورمزّية
في الخالصة، برَز في هذه الوثيقة تعّهد من 

اع القرار العالمي  المرجعيتين بإيصالها إلى صنَّ
والقيادات والمنّظمات والمؤّسسات الدينّية، 

وأن تصبح أيًضا موضع بحث في المدارس 
والجامعات والمعاهد، وان هدف هذه الوثيقة هو 
الدعوة للمصالحة والتآخي وهي نداء ضمير حّي 
لنبذ العنف وشهادة ِلعَظمِة اإليمان باهلل ورمًزا 

للعناق بين الشرق والغرب والشمال والجنوب 
بغية الوصول إلى سالم عالمّي ينعم الجميع به 

في هذه الحياة.

لكن أبعد من صدور هذه الوثيقة، يجب التوقف 
عند جملة قضايا وأمور تتصّل برمزية المكان 

الذي صدرت منه، ورمزية القطبين اللذين أعّداها 
والتطور الذي تضّمنته هذه الوثيقة بالنسبة إلى 

وثائق أخرى سابقة لها.

وبالفعل إن إعالن دولة اإلمارات العربية المتحّدة 
سنة 2019 سنة التسامح، أتاح لهذه الدولة جمع 

القطبين برعايتها، ذلك أن اإلمارات تحتضن 
وافدين إليها من أكثر من مئتي جنسّية من 

دول وأقطار مختلفة في العالم ومن إنتماءات 
دينية وعقائدّية ال تقف فقط عند حد األديان 
السماوّية بل تتعّداها خصوًصا إلى الديانات 

غير السماوية في جٍو من حرية اإلعتقاد وحرية 
ممارسة العبادات ضمن ما يزيد عن ٤٧ معبًدا 

وكنيسة لتمكين المؤمنين من ممارسة 
شعائرهم الدينية بحّرية تاّمة ولكن تحت سقف 

القانون والنظام العام للدولة. 
إن قيادة الدولة ِبما لها من ِسَعة أفق وإيمان 

عميق وإنفتاح فكرّي ودينّي وثقافّي أتاَحت 
للوافدين جميًعا ليس فقط حرية اإلرتزاق، بل 

أيًضا ممارسة حياتهم الدينية بحرية تامة. كما 
أتاَحت الفرصة لبابا الفاتيكان وألول مرة في 

التاريخ أن َتَطأ قدماه أرض الجزيرة العربية وهي 
ي أثَبَتته  مهد اإلسالم والمسلمين بإنفتاٍح كلِّ
ع  هذه الزيارة بتنظيم قّداس احتفالّي في مجمَّ

زايد الرياضي شارك فيه أكثر من مئة وثالثين ألف 
شخص كان في عدادهم مسلمون من أقطاٍر 

عربية مختلفة. 

أمانة وتحّسر
من مظاهر نجاح الزيارة هو أن البابا فرنسيس 

بخالِف أسالفه كان دوًما لديه منسوب 
أعلى لجهة التعاطف مع 



الملف / الحدث 
وثيقة األخّوة اإلنسانّية

م المهمشين  المظلومين والمقهورين، ويقدِّ
ِم أهمية  والفقراء وأصحاب الحاجات في سلَّ

ته كما رأينا في العديد من المواقف  حبريَّ
والمناسبات.

ه متعاطف أيًضا ِبما لحَق  من هذا المنطلق فإنَّ
باإلسالم من ظلم لجهة إلصاق ُتَهم اإلرهاب 
والعنف به، وهو الدين األكثر إعتناًقا وإنتشاًرا 
في العالم. كما أن شيخ األزهر الذي دأَب منذ 

أعوام على رعايِة المؤتمرات واإلجتماعات 
ت إلى صدور وثائق عّدة منها  والمباحثات التي أدَّ
ما يتّصل بمصر وخصوصيتها، ومنها ما يتّصل 

بمبادئ عاّمة تتعلق بالحرّية الدينّية والمواطنة 
َد له من تعزيز العالقة مع  وسواها، بما مهَّ

األقباط في بالده، والمسيحيين على العموم 
في المشرق العربي، والتأكيد على أنهم 

مواطنون أسوًة بإخوانهم المسلمين متساوون 
في الحقوق والواجبات وأنهم ليسوا أقلّية 

تعيش ضمن أكثرّية بل أنهم جميًعا مسلمين 
ومسيحيين مواطنون في دولة دستورّية وطنّية 

مدنّية جامعة. 

رنا نحن العاملون في الحوار اإلسالمي  لقد تحسَّ
المسيحي على أن خطوة من مثل إجتماع البابا 

بشيخ األزهر أو صدور وثيقة األخّوة اإلنسانّية 
كان يجب أن تكون في لبنان وهو البلد المؤتمن 

على رسالة العيش المشترك في هذا الشرق، وأن 
ل  البابا كان يقتضي أن يعلن ذلك من بلٍد يشكِّ

المسيحيون فيه ُركًنا من سكانه األصليين 
وليس مثل اإلمارات بلد الوافدين. 

لكن اللبنانيين لم يكونوا منذ فترة أمينين 
على رسالِة لبنان، بل َتَلهوا في تضييع ميزة هذا 

الوطن بما جرى بينهم من حروب ومنازعات ال 

تزال قائمة، في وقٍت يسعى الُحكم في لبنان 
إلستضافِة أكاديمّية الحوار العالمي بين 

الثقافات واألديان. ولكن ومن باٍب أولى وقبل 
إستضافة هذا المركز، ضرورة السعي لضمان 

نات اللبنانّية وخفض  الِسلم األهلي بين المكوِّ
منسوب التوّتر المذهبي القائم، وتحصين لبنان 

من التدخالت الخارجّية في شؤونه الداخلّية، 
ووقف إستعانة وإستقواء بعض الفئات 

اللبنانّية بالخارج لتغليب وجهة نظرهم ضد 
شركائهم في الوطن.

برنامج وفعل
لقد إحتّلت اإلمارات المركز اإلقتصادي والمالي 

والمصرفي الذي كان لبنان فيه منذ سنوات 
طويلة، ولكن بقي لبنان يمتاز بميزة العيش 

الواحد، فجاَءت مبادرة اإلمارات هذه لتأخذ حتى 
هذه الميزة من لبنان وتنقلها إلى اإلمارات، 

بحيث يكاد لبنان أن يصبح مجرًدا من كل مزاياه 
ولكن المسؤولّية ال تقع على اإلمارات بل على 

اللبنانيين أنفسهم الذين لم يقّصروا في توفير 
ظروف هذا التراجع. 

ع أاّل تكون هذه الوثيقة مثل سواها من  إننا نتطلَّ
الوثائق التي نحتفل بها برهًة ِلننساها الحًقا 

ر لها  وبسرعة، بل لتكون فعاًل برنامجًا وأن تتوفَّ
اآللّية المناسبة لإلستفادة منها وقد أدَرَجت في 
محتواها بعضًا من هذه اآللّية بضرورِة تقديمها 

اِع القرارالعالمي والمعاِهد والمدارس  إلى صنَّ
والجامعات والمؤسسات الدينية واإلجتماعية 

والمجتمع المدني، بغَية اإلستفادة منها 
وتحويلها من وثيقة جامدة إلى أخرى فاعلة 

ُيستفاد منها فعاًل ال قواًل في تحقيق السالم 
العالمّي وهو أكثر ما نحتاجه في عصرنا 

الحاضر.
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انتفاضة على دوغماتّياٍت ملتِبسة!

»إن التاريخ يؤّكد أّن التطّرف الديني 
والقومي والتعّصب قد أثمر في العالم، 
سواٌء في الغرب أو الشرق، ما يمكن أن 

نطلق عليه بوادر حرب عالمية ثالثة 
على أجزاء«)وثيقة األخّوة اإلنسانية من 

أجل السالم العالمي والعيش المشترك(.

فــي متن هذا النص كثافُة من معاني 
جيوبوليتيكية مغروســة فيها تحذيراُت 

ســة من خطورة استمرار تشويه  مؤسِّ
المعطى الدينـــي ألغراض سياسيــة 

مدّمــرة، في حين أّن هذا المعطى قائٌم في 
جوهره على األخّوة والســالم، والسياسة 
مؤّداها الخير العـــــام بما هي حسن إدارة 

الشأن العـــام. 

المشهدية التاريخية التي جمعت البابا 
فرنسيس وإمام االزهر الشيخ أحمد الطّيب 

في أبو ظبي تستأهل تفّكرًا عميقًا في مبادرة 
دولة االمارات العربية المتحدة االستثنائية من 
ناحية، وتجّرؤ البابا واإلمام على مرحلة تتصاعد 
فيها الشعبوّيات من ناحيٍة أخرى. بين المبادرة 

االستثنائية والتجّرؤ تالقت مساحاٌت ِقيمّية 
تنتفض على الدوغماتّيات الملتبسة. لكّن هذه 

المشهدية التاريخية والوثيقة العميقة الشاملة 
التي انبثقت عنها تقتضي متابعة عمالنّية. في 
هذه المتابعة استدعاء الالهوت التاريخي والفقه 

التاريخي الكائنين في االنتساب لخيار الوحدة 
في التنّوع. وحدة اإلنسانية أمام اهلل بمعزٍل عن 

التمايزات التعبيرّية للحقائق اإليمانية.

إستدعاء الاّلهوت والفقه من باب التاريخّي 
مه هذا التسابق حول تماسك خيار االعتدال  يحتِّ

في مواجهة هجمة خيار التطّرف. في الجريمة 
الدموّية في نيوزيلندا ثُبت التحالف الموضوعي 
القاتل بين معسكري المتطّرفين، وهذا يدعونا 

الى مقاربة هادئة في ثوابت هذا التحالف 
الموضوعي األبعد من أن ُتزّج فيه األديان عاماًل 

جًا وحيدًا في الصراعات.  مؤجِّ

العوامل الثقافية واالقتصادية - االجتماعية 
والسياسية تتصّدر على العامل الديني. 

المعضلة تكمن في موضعة العامل الديني 
ضمن منظومة إيديولوجية ُيؤبَلس فيها اآلخر 
المختلف باالستناد الى العوامل التي أسلفنا 

ذكرها. من هنا يجب علينا البحث في كيف 
انتقل الحدث في الغرب، ومذ تفاقمت خيارات 

البعض في مواجهة المهاجرين الالجئين، 
كيف انتقل من ُمرّبع تزخيم االنصهار 

الوطني، الى مأزومّية إدارة التعّددية. 

زياد الصائغ
مستشار السياسات والتواصل في مجلس كنائس

الشرق األوسط



ليس صحيحًا أن المواجهة في هذا السياق 
اختصاٌر لتقابٍل مسيحي - إسالمي. على كثيٍر 

من التبسيط يتبّدى الجنوح الى هذا االختصار. 
البابا فرنسيس وإمام األزهر، وليت السّيد 

السيستاني والبطريرك األرثوذكسي المسكوني 
ومجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس 

الشرق األوسط، ليتُهم معًا يتالقون في الثقل 
الِقيمي الذي يختزنونه، ليطلقوا مسارًا بنيويًا في 

السياسات العامة، يعيد الى السياسة والتربية 
واالقتصاد وااليكولوجيا معيارًا ديونتولوجّيًا أكثر 
منه مرتكزات علمّية. المرتكزات العلمّية سائرٌة 

الى بلورٍة أكثر وضوحًا يوميًا. لكن األداء العمالني 
بعيٌد عن هذه العملية ما زال بدايًة، وتغيب عنه 

األنساق األخالقية من ثّم، وهنا بيت القصيد.

حٌس ديني نقّي
في أّي حال، وبقدر ما تبّنت »وثيقة األخّوة 

اإلنسانية من أجل السالم العالمي والعيش 
ن يستغلها  المشترك« صيرورة تنزيه األديان عمَّ

في تسعير العنف، بالقدر عينه ذهبت باتجاه 
التأكيد على »أهمّية إيقاظ الحّس الديني، 
والحاجة لبعثه مجددًا في نفوس األجيال 

الجديدة عن طريق التربية الصحيحة، والتنشئة 
السليمة والتحّلي باألخالق، والتمّسك بالتعاليم 

الدينّية القويمة لمواجهة النزاعات الفردّية 
واألنانّية والصدامّية، والتطّرف والتعّصب األعمى 

بكل أشكاله وصَوره«، ُملفت االتجاه في هذا 
االقتطاع من الوثيقة الى إيقاظ الحّس الديني، 
وَجَدليٌّ في الوقت عينه. الجدلية تتمحور حول 
أن هذه اليقظة تمظهرت بـ »صحوٍة عنيفة« 
و»صحوٍة انعزالية« حتى الساعة. أليس هذا ما 
عايناه في الشرق األوسط والعالم العربي في 

األعوام العشرة األخيرة؟ أليس هذا ما نعانيه في 
الَغرب في السنتين األخيرتين تحديدًا فيما يتعّلق 

بتعالي أصواٍت أن مجتمعات هذا الغرب تواجه 
تغييرًا في الهوية؟

قد يعتقد البعض أّن اإلشكالية في بروز نجم 
اليمين المتطّرف المسيحي واإلسالمي 

واليهودي، وهذا األخير تجّرًا على تكريس يهودّية 
إسرائيل، بما يغتال حق الشعب الفلسطيني من 

الجئيه بالعودة، والمقيمين داخل إسرائيل منه 
بأحقّيتهم في مواطنٍة ندّية، قد يعتقد البعض 

أن هذه اإلشكاليات نتيجة مجّرد استغالٍل للدين 
لتبرير ممارساٍت عنصرية، لكن يجب التنّبه الى أن 

ثمة ما هو أبعد من ذلك ومفاُده بعض فشٍل في 
المنظومة التربوية الدينية من تكريِس نقائها 

من هذه الممارسات، ما يفترض انسياقًا لبحٍث 
هادئ في إعادة هيكلة هذه المنظومة على 

مستوى المسؤولية االجتماعية الدينية، أكثر 
منه اندفاعًا في تعميم مفاهيم عقائدية حصرًا. 

على األرجح كان هذا ُمراد مندرجات الوثيقة 
في عمقها االستراتيجي. أضيف اليها ترسيٌخ 

لمبادئ العدالة االجتماعية كبنيٍة ناظمة لتالقي 
التعّددّيات على ُحسن حوكمة الموارد المشتركة 

تفاديًا لمأساة المشتركات على ما هو جليٌّ في 
الُظلم، والحروب، واالحتالالت، والهجرة واللجوء، 

والتي هي ِسماٌت مخيفة لعالمنا اليوم.

انتصارٌ مسكوني
وثيقة األخّوة اإلنسانية من أجل السالم العالمي 

والعيش المشترك بداية انتفاضٍة جدّية على 
التعبئة الديماغوجية لألديان، ونقطة ارتكاز 

لعودٍة الى الجذور. التحّدي يكمن اآلن أن تنٌقلها 
المرجعّيات الدينّية المسيحية واإلسالمية الى 
حّيز السياسات العامة حيث المعطوبّية باتت 

تشي بتصّدعات ُكبرى. الوثيقة انتصاٌر للخيار 
المسكوني في العيش معًا.

الملف / الحدث 
وثيقة األخّوة اإلنسانّية
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»وثيقة األخّوة اإلنسانّية«
واالنتصار للتسامح والرحَمة

يمكن القول بكثير من الموضوعّية 
واألمانة أن »وثيقة األخّوة اإلنسانّية« 

الموّقعة من قبل البابا فرنسيس وشيخ 
األزهر اإلمام أحمد الطّيب في أبو ظبي 

)4 شباط ٢٠١٩(، شّكلت حدثًا تاريخًيا بكل 
ما للكلمة من معاني، وأنها فتحت أبوابًا 

لصناعة مستقبل آخر من السالم واالنفتاح 
والمحبة والتعاون، ليس بين الكاثوليكّية 

واإلسالم فحسب، بل بين المكّونات 
اإلنسانّية جميًعا. 

بابا استثنائي  
في التأسيس، ال بّد من التذكير بأن البابا 

فرنسيس شخصية استثنائّية، تمثل نمًطا 
جديًدا من البابوات، ما عرفت الكنيسة 

الكاثوليكّية نظيًرا له في شخصيته ورؤيته 
وتطلعاته وفي العالقة مع المسلمين. فهو 

المتضاِمن بصدق، قواًل وفعاًل، مع آالم الفقراء 
بين في األرض، وفي أكثر من مناسبة  والمعذَّ

وموقف أرسل إشارات موّدة خاّصة تجاه 
المسلمين باعتبارهم األكثر معاناة بين ُأمم 
العالم. كما أّن دينهم وهو أكبر أديان العالم 
من حيث عدد معتنقيه، يتعّرض للظلم من 
جانب أهل الديانات اأُلخرى، ومن جانب الدول 

والشعوب الغربّية على وجه الخصوص، فكان 
في كل مواقفه وحركته الدؤبة رجل السالم 

والحوار والعيش المشترك، ورجل الصداقة 
للمسلمين، ورجل الدفاع عن القضايا العادلة.

فور تولّيه الكرسّي الرسولّي عام 201٣ اتخذ 
لنفسه اسم »فرنسيس«. وفرنسيس من بلدة 
أسيز في جنوب إيطاليا، هو الراهب المؤسّس 

لرهبنة الفرنسيسكان، عاش في أواسط القرن 
الين،  الرابع عشر، وأنشأ طائفة الرهبان الجوَّ

الذين يحرصون على أال يملكوا شيًئا مثل السّيد 
المسيح، وأن يعملوا في خدمة الفقراء والذين 

ضربتهم الحروب والطواعين في ذلك الزمان. 
لكن ما ال يعرفه كثيرون عن ذلك الراهب أنه كان 

شديد الحرص واإليمان والثقة بإمكان صنع سالم 
مع المسلمين، والخروج من الحروب الصليبّية، 

وكانت له لقاءات مع الملك الكامل األيوبّي 
سلطان مصر، الذي كان قد عقد هدنة مع 

الصليبيين وأعاد تسليم القدس إليهم بعد 
أن فتحها عمه صالح الدين، وعجز هو عن 

الدفاع عنها.. وبين الرجلين قصص 

د. أحمد الزعبي
باحث واستاذ جامعي  



تروى، وعلى هدي األسيزي يقول فرنسيس إنه 
بين فحسب، بل أيًضا بابا  ليس بابا الفقراء والمعذَّ

الموّدة مع المسلمين.
الجديد في عالقة البابا فرنسيس مع المسلمين 

هو أنه يتحّدث عن إيمان المسلمين، فخالًفا 
للتقليد القديم في النصوص الكنسية )مجمع 

الفاتيكان الثاني مثاًل 1962 - 196٥( في الحديث 
عن المسلمين وأنهم يعبدون اهلل، وينتسبون 

إلى إبراهيم، يتحّدث البابا فرنسيس عن 
المسلمين وإيمانهم ومودتهم، وعن اإلسالم 
باعتباره ديَن إيماٍن وسالٍم ورحمة لبني البشر، 

وهو يعتبر أن حروب الماضي، وأحداث اإلرهاب في 
الحاضر، ينبغي أن تصبح دروًسا نفيد منها.

كذلك يذكر للبابا فرنسيس أنه كان اعتبر في 
العام 2016 اإلسالم ديانة للرحمة والمعروف، 

وجعل ذلك العام عاًما للرحمة، ومن بعده 
العام 201٧ عاًما لمكافحة الفقر، والعام 201٨ 

عاًما للضيافة وحقوق المهاجرين والالجئين، 
وقبل اإلمارات زار حواضر في العالم اإلسالمي 

كفلسطين واألردن في العام 201٤، ومصر في 

201٧، ومن بعد أبو ظبي )شباط 2019( سيزور 
المغرب في شهر آذار الجاري. 

وثيقة للحاضر والمستقبل
لم يكن لقاء البابا فرنسيس بشيخ األزهر في أبو 

ظبي األول، فبين الرجلين معرفة وموّدة، وسبق 
ب أن استقبل البابا في مصر  للشيخ الطيِّ

في العام 201٧ وشهدا على عدد من اإلعالنات 
والبيانات المهّمة في قضايا مكافحة التطّرف 

واإلرهاب وتعزيز المواطَنة والعيش الواحد، 
وصواًل إلى إعالن »وثيقة األخّوة اإلنسانّية« 

التي تشبه إلى حّد ما اإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان؛ لكنها قائمة على القيم الدينّية 

واألخالقّية مثل الرحمة والمحبة واإلنصاف 
وقبول اآلخر ومعاملة البّر والقسط، والسعي 

للسالم واألخّوة، وبذلك تكتسب أهمّية 
استثنائّية لمواجهة ارتفاع منسوب خطاب 

الشعبويات والعنصريات والتطّرف حول العالم، 
وألنها تؤّسس لصفحة جديدة من العالقات بين 

الدينين األوسع انتشارًا في األرض. 
والواقع أن إحياء قيمة التسامح باتت مطلوبة، 

الملف / الحدث 
وثيقة األخّوة اإلنسانّية
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ليس من المسلمين فحسب، بل من بقّية 
األديان العالمّية، لمواجهة وباء التطّرف 
واإلرهاب واالسالموفوبيا والظلم الالحق 
بعشرات الماليين من البشر، ومن بينهم 

مسلمون في الصين وبورما على سبيل المثال، 
ولحّث األنظمة والكيانات العالمّية على 

االلتزام بالمواثيق والعهود واالتفاقيات التي 
تحترم اإلنسان وحرياته العامة ومن بينها 

حرية الدين والمعتقد، هذه القيم )االعتدال 
واإلقبال على العالم بانفتاح وتعاون( إذا ما 

اقترنت مع سياسات تنموية صحيحة ومواطنٍة 
كاملة، أّمنت لإلنسان الرفاهية والرعاية واألمن 

االجتماعي والمشاركة الفّعالة، وكان من 
نتيجتها االستقرار والتقدم واالزدهار.   

إمارات التسامح 
كذلك فإن دولة اإلمارات التي أعلنت العام 2019 

عامًا للتسامح، تفخر بأن ماليين البشر من 
أتباع الديانات العالمّية، من مئات الجنسيات 
يعيشون على أرضها بسالم وحرية، ويمارسون 

عباداتهم بُيسر واحترام. وفي اإلمارات 

مؤسستان كبريان للحوار والتواصل بين األديان 
ومكافحة التطّرف هما: مجلس حكماء 

المسلمين )الذي يرأسه شيخ األزهر( ومنتدى 
تعزيز السلم )الذي يرأسه العالمة الشيخ 

عبد اهلل بن بيه(، كذلك تبذل اإلمارات جهوًدا 
كبرى على المستوى العالمي لمكافحة الفقر 

واألمّية واألمراض، والمساهمة بحّل النزاعات 
الداخلية ونشر السالم. بهذه الخطوة، تكون 

اإلمارات قد نقلت التسامح من فكرة إلى رسالة، 
ومن رسالة إلى سياسات عامة في الدولة وفي 

اإلعالم وفي المناهج التربوّية، وهي كانت أنشأت 
وزارة للتسامح في حكومتها االتحادّية يتوالها 

الشيخ مبارك بن نهيان آل نهيان.

العالم يضّج بالظلم وغياب المعايير وافتقاد 
القيم، وأمامنا خياران ال ثالث لهما، العيش 

المشترك والتسامح والرحمة والتعاون، أو 
التطّرف والقتل واغتصاب الحقوق.. وأغلب 

الظن أن ال مجال لالنحياز في معركة االنتصار 
للقيم اإلنسانّية الكبرى. 



القّس جوزيف قّصاب:

إعالن النوايا في »وثيقة األخوة 
اإلنسانية« يكتمل بترجمة 

عمالنّية والكنيسة في سفر 
أعمال الرسل تمشـي...

حاورته أوغيت سالمه

في الوقت الذي يشتعل فيه الشرق 
األوسط والعالم باسم الدين، يأتي رئيس 

المجمع األعلى للطائفة اإلنجيلية في لبنان 
وسوريا القّس جوزيف قّصاب ليقول »يجب 

تبرأة الدين من ممارساتنا... النصوص 
المقدّسة في األديان يمكن أن نجعلها 

ِنعمة أو نقَمة في آن... كل األديان إرتََبَكت 
في موضوع النّص المقّدس وكيفية 

فهمه... وعلى جميعنا أن نعتذر كما اعتذر 
الفاتيكان عن عدد من التصرفات التي ال 

يتحمل وزرها اإلله الذي نعُبد«.  
مواقف القّس قّصاب تأتي في سياق الرؤية 

المتجدّدة التي يحملها في جعبته لمشوار 
رئاسة  الطائفة اإلنجيلية. هو يخطو أولى 

أمياله بشغف كبير ضمن إطار التنوع 
بمسؤولية، لكن بحذر ألن التنّوع حرية 

والحرية تحتمل »الشطط«!. 
في هذا الحديث مع القس قّصاب لمجلة 
»المنتدى« محاور كثيرة ومواقف جدلّية 

جريئة للبحث فيها ِصَلة.  

مقابلــة العــدد 
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 ما هي التحّديات التي تواجهها الكنائس 
اإلنجيلّية اليوم، وما هي رؤيتكم 

لمواجهتها؟
تأتي رئاستي للطائفة اإلنجيلّية في لبنان وسوريا 
بعد ٣٥ عاًما من تبوء القّس سليم صهيوني لهذا 

الموقع. هذه الهيكلّية الطوائفّية في الشرق 
فرضها العثمانيون عندما سألوا اإلنجيليين في 

المنطقة من هو رئيس كنيستكم؟ أجابهم 
اإلنجيليون ليس لدينا رئيس كنيسة واحد، لدينا 

كنائس عّدة، فردَّ العثمانيون أن من المحّتم 
تسمَية رئيس لتمثيلهم أسوًة بالطوائف 

األخرى. اجتمعت عندها الكنائس اإلنجيلية 
ورسمت هيكلّية لها تحت ما يسّمى بالمجمع 

األعلى للطائفة اإلنجيلية في سوريا ولبنان، 
وانتخبوا شخًصا على رأسه. منذ ذلك الحين 
رئيس الطائفة المنتخب، هو رئيس من إحدى 
ا الكبرى منها، ولكن هو ليس  الكنائس، وغالّبً

رئيس الكنائس اإلنجيلية كلها. وبالتالي ال 
سلطة كاملة للرئيس لدى اإلنجيليين كما هو 

الحال في بطريركيات الكنائس الشقيقة. نحن 
سعيدون جدًا بذلك وال نشعر أنه نقص. يجب أن 

يكون هناك شخص راٍع للكنائس وليس بالضرورة 
أن تكون له سلطة إكليريكية تاّمة. رئاسة 

المجمع األعلى للطائفة اإلنجيلية هي سلطة 
وفقًا لنظام المجمع، والمجمع هو جسم قانوني 
تنظيمي يمّثل هذه الكنائس أمام الدولة في كل 
ما يتعلق بشؤونها، لذا ال بد من وجود رئيس لهذا 

المجّمع أسوًة برؤساء الطوائف األخرى. 

أنا ال أعتبر أننا أمام رؤية جديدة بل رؤية 
متجّددة. اإلنجيليون ليسوا واحًدا، هم متنوعون 

ومتمايزون حتى في هيكليتهم اإلدارية. هم 
متماّيزون حتى في الهوتهم، وحتى في فهمهم 
»للكنائسية«، بمعنى كيف يتّم التنظيم داخل 

ة وهل هناك  الكنيسة وما هي سلطة كل رعيَّ
هرمية مجالس في الكنيسة أم غير ذلك.  

في الحقيقة، يعيش اإلنجيليون روح 
المسكونّية في ما بينهم، ويتوقون ليكونوا 

واحًدا، كما يصّلون من أجل بعضهم البعض. 
هذه اللغة هي ذاتها التي نستعملها في 

مجلس كنائس الشرق األوسط. 
 يجتمع اإلنجيليون على الكثير من المفاهيم 

وإن تنوعوا في تفسيرها وعيشها. هم متفقون 
مثًلا على سلطة الكتاب المقّدس، لكنهم 

يتمايزون في هذا المفهوم، فالبعض يمكن أن 
يتّجه أكثر نحو الَحْرفّية والبعض اآلخر قد ينحو 

نحو اإلنفتاح. هناك إنجيليون مسكونيون وهناك 
إنجيليون فّضلوا عدم اإلنضواء في الحركة 
المسكونّية، تماًما كما هو الحال بالنسبة 

للكنائس الكاثوليكّية خارج الشرق األوسط.   

ماذا عن الرؤية المتجّددة للكنائس 
اإلنجيلّية؟ 

الرؤية المتجّددة هي كيفية عيش هذا التنّوع 
بمسؤولّية. كيفّية التمّتع بهذا التنّوع دون أن 

نفقر أنفسنا وحضورنا، ومن دون أن نربك اآلخرين 
بتنوعنا. 

في التنّوع حرية، والحرية تحتمل »الشَطط« 
بالتأكيد، لكن إذا ُخّيرنا كإنجيليين بين الحرّية 

وأّي خيار يتعلق بالرقم »واحد« بالطبع سوف 
نختار الحرية. يخطر لي دائًما قول لغبطة 
البطريرك الراحل اغناطيوس الرابع هزيم، 

كان يتحّدث فيه عن أهمية النظام في حياة 
الجماعات قال، »علينا أّلا ننسى أّن المكان األكثر 

تنظيًما هو السجن«. 

صحوة بّناءة
ما الذي يجَمع الكنائس اإلنجيلّية بسائر 

مسيحيي الشرق؟  
بعد 1٧0 سنة على تأسيس الكنيسة، بات 
اإلنجيليون ككنيسة أكثر تجذرًا في هذا 

الشرق. إنهم جزء ال يتجزأ منه، إن 



جينات كل مّنا هي جينات البلد الذي يتواجد فيه، 
لذا فمشاكلنا من مشاكل هذا الشرق، وال يمكن 

لنا كمسيحيين أن ننظر إلى مشاكلنا بمعزل 
عن المسيحيين اآلخرين، حّتى أننا ال نستطيع 
أن ننظر إلى التحّديات التي تواجهنا بمعزل عن 

التحّديات التي تواجه إخوتنا  المسلمون. 
نعيش مًعا في منطقة مشتعلة، أمامنا تحدٍّ 

واحد،  وكما يقول مارتن لوثر كينغ: »إما أن نِجد 
طريقة نعيش مًعا كأصدقاء، أو نموت مًعا 

كالحمقى« وهذا تحدٍّ للمسلمين والمسيحيين 
على حدٍّ سواء. هذا الشرق مشتعل والراديكالية 
تتصاعد فيه. ما من حّل سوى الوعي، والتوعّية، 
والصحوة. لست أدري لماذا تأتي الصحوة باتجاه 

قاتل في هذا الشرق. المهم أن تأتي الصحوة في 
إتجاه نتعّلم منه دروًسا من الماضي كي ال يتكّرر 

ما حدث، ونتعّلم أن نتجه نحو مساحة إنسانّية 
مشتركة، فنحن نتوق إلى مجتمعات إنسانّية 

يحترم فيها الجميع بعضهم البعض.   

ما هو الدور الذي تلعبه الكنائس اإلنجيلية 
في هذا اإلطار بالذات، إطار الصحوة 

اإليجابّية المطلوبة اليوم بين المسيحيين 
والمسلمين؟ 

 لدى المسيحيين مشاكل ال تقّل أهمية 
عن مشاكل المسلمين. الفرق الوحيد أّن 

مشاكلهم بعيدة من العنف. لدينا كمسيحيين 
نزاعات قبائلية، وصراعات بين أكثرّية وأقلّية، 

و«إنِت وأنا«، و«أنا أقدم منك.. وأفضل منك«، 
مما يعني أننا ال نختلف في ذلك عن اآلخرين. 
الفرق الوحيد أّننا تعلمنا من تاريخ الكنيسة 

أن نترك العنف جانًبا، ألن ال منفعة منه، وليس 
له أي مبّررات في نصوصنا المقّدسة وإن 

اجتهد البعض في القرون األولى اليجاد مبّررات 
لممارسة العنف، فالمسيحيون بشكل عام 
يعلنون خلّو النصوص المقّدسة من مبّررات 

التفسير الذي يقود الى  العنف. 

هل يمكن الحديث عن دور خاص للكنائس 
اإلنجيلية في الشرق؟

دور الكنائس اإلنجيلية في الشرق متفاوت 
بحسب التموضع الجغرافي. من البدايات 
كان لتموضعنا في الشرق عالقة بالتنوير، 
لذا كان التركيز على التعليم، والخدمات 

اإلستشفائية... لدينا مدارس  تتخطى نسبة 
غير المسيحيين فيها ٧٥%، ما يجعلها مكاًنا 
للتالقي. حتى أن بعض مؤسساتنا التعليمّية 

موجودة في مناطق ال كنائس لنا فيها ولم نسع 
تاريخًيا حتى إلى إنشاء كنائس فيها ألننا نعتبر 

أن الدور الذي تقوم به المدارس روحّي بامتياز. 
فالحريُّ أن تعيش مع أناس وتلعب دوًرا في 

نقلهم إلى حياة أفضل، هذا أفضل من أن تطلب 
منهم أن يصبحوا إنجيليي الهوية. 

إرباك النصوص
- ما هي قراءتكم لّلقاء الذي جمع قداسة 

البابا فرنسيس وشيخ األزهر أحمد الطّيب؟ 
وهل أنتم مؤمنون أن وثيقة األخّوة اإلنسانّية 

يُمِكن أن تؤّثر إيجابَا على العالقات 
المسيحّية - اإلسالمّية؟

نعيش مًعا في منطقة مشتعلة، أمامنا تحدٍّ واحد،  
وكما يقول مارتن لوثر كينغ: »إما أن نِجد طريقة 

نعيش مًعا كأصدقاء، أو نموت مًعا كالحمقى« وهذا 
تحدٍّ للمسلمين والمسيحيين على حدٍّ سواء.
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إعالن النوايا في وثيقة األخّوة مسألة أساسّية 
وهامة، لكّن إعالن النوايا وحده ال يكفي.

النصوص المقّدسة في جميع األديان يمكن أن 
تكون ِنعَمة أوَنقَمة في آنٍّ مًعا. كل النصوص 

المقّدسة، إن في القرآن أو في اإلنجيل ُيمكن أن 
تكون ِنعَمة أو نقَمة. يتوقف األمر على القارئ 

ر والساِمع. كل مشاكلنا تأتي  ر والمفسِّ والمفكِّ
من النصوص المقّدسة، ألنها ثابتة واالنسان 
متغّير. إرتبكت كل األديان في موضوع النّص 

المقّدس وكيفية َفهِمه. مثال على ذلك قرأت 
الكنيسة المسيحّية في القرن الثالث أو 

في بداية القرن الرابع أحد أمثال يسوع حول 
دعوة بعض الناس إلى العشاء، وفيما لم يلّب 

بعضهم الدعوة قال يسوع »هؤالء الذين لم 
يلّبوا الدعوة، تعالوا بهم إلّي واذبحوهم أمامي«! 

هذا النّص َصعب، وهو تعبير يتعّلق باليوم 
األخير. من لم يلبِّ الدعوة يمكن أن ُيحاسب 

الحًقا. لكن رؤساء الكنيسة يومذاك، ترجموا 
هذا المثل لفترة قصيرة بالحكم على كل من 

ليس مسيحًيا أو يهودًيا بالقتل. وبعد أن انتهت 
الكنيسة من هذه الممارسات عانى اإلسالم 

لفترات من ذات المشكلة، ونشهد اليوم ذروتها، 
ألن للمسلم أيًضا نصوص ُمرِبكة كما هي 

الحال بالنسبة للمسيحيين. 
بعد توقيع الوثيقة هناك حاجة إلى بلورة إسالم 

غير قابل للتفسيرات الُعنفّية. رافض لكل ما 
يمكن أن يؤذي حّرية الناس. كّل ما هو إقصائي 

ومستعلي. إن لم نِصل الى تبرئة اهلل من 
الممارسات التي يقترفها الراديكاليون على 

األرض من داعش وسواها من الحركات األصولّية 
فال جدوى. الكنيسة، ال بل الفاتيكان تحديًدا، 
اعتذر البابا من المسلمين ومن اليهود، اعتذر 

عن الحمالت الصليبية وغيرها. لماذا؟ كي 
يفتح صفحة جديدة، هو أراد أن يقول أّن تلك   

الممارسات التاريخّية ليس لها عالقة  باإلله الذي 
نعبده. علينا أّن نبدأ عصر توبة عن كل ما يحصل، 

ل، بل لتبرئة اإلله الذي نعبد من  ال لننكسر أو ُنذَّ
ممارساتنا البشرية. إلهنا أهم مّنا وأهم من 

مؤسساتنا وأهّم من األزهر والفاتيكان والكنيسة 
اإلنجيلّية. يجب تبرأة الدين من ممارساتنا. 

الفاتيكان متقّدم في هذا الموضوع، ومطلوب 
من األزهر أن يذهب أكثر من التوقيع، الى تنقية 

المناهج التربوية.

أال تعتبرون إن خطاب شيخ األزهر إّبان لقائه 
بقداسة البابا كان خطوة متقّدمة؟ 

على مستوى إعالن النوايا حتًما، وعلى مستوى 
توقيع الوثيقة أيًضا. الخطوة مهمة ولكن 

ال تكفي، قد ال تغّير واقعنا إال إذا انتقلنا إلى 
مرحلة إجرائية. 

كيف تنظرون الى مسألة السالم بين األديان 
في الشرق األوسط؟

الحريُّ أن نسأل عن السالم في الشرق األوسط. 
والسؤال المّلح اليوم لماذا ظهرت كل هذه 

األصوليات في هذا الوقت بالذات؟ 
ا، لكني متأكد أن وجود إسرائيل  أنا لست سياسًيّ

بالطريقة التي وجدت بها، واستمرار أسلوب 
القهر والقمع يؤّكد أننا ال نتّجه نحو السالم. 

فمن جهة نرى إسرائيل قادرة على تحريك الغرب 
وهو متعاطف معها. لألسف لم ينجح العالم 

العربي واإلسالمي في كسب معركة اإلعالم 
وإستقطاب الرأي العام الدولي، كما لم ينجحوا 

في إقناع الغرب بحجم الظلم الذي يتعّرض له 
الفلسطينيون حتى اليوم.

 هذا على المستوى اإلنساني، أما على مستوى 
المصالح فعلينا أن نعترف أن الدول العظمى 

لديهم أولويتان وهما النفط وأمن إسرائيل. 
سياستهم تتحرك بهذا اإلتجاه. دون حّل 
للقضّية الفلسطينية لن يتحّقق سالم 

شامل مستدام. 



الالهوت المنسِحب 
بحكم قربكم من مصادر القرار الغربية 

ككنيسة إنجيلية، الى أي مدى تؤّدون دورًا 
مؤثرًا؟

 mainline الكنائس اإلنجيلية ذات التيار األساسي
protestants ال سيما في الغرب فقدت قدرتها 

على التأثيرفي السياسة، لنُكن منصفين. 
هناك َصحَوة إنجيلّية َيمينَية، بدأت قبل ٣0 عاًما 

تقريًبا قّررت أخيًرا وبشكل غير منسجم مع 
أدبياتها الالهوتية التاريخية. كانوا في السابق 

من دعاة اإلنسحاب من العالم  ألنه عالٌم شرير 
وفاسد، واألفضل أن يتصرفوا »كمدينة موضوعٍة 

على جبل«. في ذاك الوقت كانت الكنائس 
  Mainline Protestants اإلنجيلية التقليدية الـ

كانت مندمجة في المجتمع ال سيما عندما 
كانت السياسة الخارجية األميركية خالل 

الخمسينيات واألربعينيات تتّسم بأكثر إنسانية. 
كان لديهم نظرة أخرى للكنيسة، ليس الكنيسة 
الموضوعة على جبل، ألنهم مع الهوت الكنيسة 

كملح لألرض، هي التي تذوب إلضفاء لتغير 
طعم المجتمع. هذا موقفان الهوتيان يؤديان الى 

تمظهر مختلف في المجتمع. 
ال شك أن هناك تراجع للمسيحية التقليدية 
األرثوذكسّية والكاثوليكّية واإلنجيلّية، علينا 

أن نجد لغٌة نتحدث فيها مع الناس بطريقة 
مختلفة، وهذا يبدأ من لغة الكنيسة، لغتها 

الالهوتية في التعاطي مع الشباب، مع القضايا 
المعاصرة، مع موضوع المرأة... نعم هناك يمين 

ينمو في كل العالم، علينا أن نتوّقع أن ينمو 
وينتعش أكثر طالما يقابله في الشرق راديكاليات 

من هذا النوع. راديكاليات الشرق وصلت إلى 
الغرب. الراديكاليات تعيش بيننا اليوم وال يسعنا 

أن نستسهل األمر. 

كيف تقّيمون عالقة السينودس اإلنجيلي 
الوطني في سوريا ولبنان بمجلس كنائس 

الشرق األوسط؟
نحن من الكنائس المؤسّسة للمجلس. ال بل 

بدأ المجلس بتالقي إنجيليين مع بعضهم 
البعض.  كانوا قريبين لكن متمايزين، كلهم 

كانوا مسكونيي التوّجه. وبسبب هذه القناعات 
استقطبوا عائلة ثانية ومن ثم ثالثة ورابعة. هذا 
أمر مفرح فهناك حاجة لمجلس كنائس الشرق 

األوسط، ولو لم يكن المجلس موجوًدا لكان 
يجب أن نخترعه.

منذ أعوام، ضُعف المجلس وجرت محاوالت لخلق 
مجالس بديلة. لماذا؟ ألن هناك حاجة ضرورّية 

إلى منّصة تتكّلم بإسم المسيحيين في الشرق 
األوسط. اليوم وفي أي قضّية وطنّية كبرى أي 
على مستوى الشرق األوسط، أو فلسطين، أو 

القدس...، ال أعرف إذا الحظتم، أصبحنا كلنا 
ككنائس نترّوى قليًلا بانتظار صياغة المجلس 

ومقاربته للقضايا. وهذا أمر مريح، يوصل رسالتنا 
بصوت واحد وتعبير واحد. كّلنا ُمَمثلون في 

المجلس لذا فهو حاَجة.
أنا سعيد اليوم لوجود عالمات جّدية في 

المجلس، إال أن مشكلته األساسية أن 
الكنائس ال تريد أن تستثمر فيه إمكانياتها 

وفقًا لما هو مطلوب. 
وليس خفًيا أن الدعم المالي األكبر للمجلس 
يأتي من اإلنجيليين. ومع ذلك أشعر أحيانًا أن 

الحديث عنا يتكرر من دون تمييز بين اإلنجيليين 
المسكونيين وغير المسكونيين. 

أشعر أحياًنا في الحديث عن اإلنجيليين الذين 
ال ينضوون تحت الحركة المسكونّية وكأننا ال 

نتكّلم عن مسيحيين، إلى هذا الحّد يِصل الشرخ 
بيننا، وهذا أمر محزن، وغير مسكوني، خصوًصا 

عندما نكون مستعدين لفتح حوارات مع 
المسلمين والبوذيين... وفي الوقت ذاته ال نتحّمل 
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مجموعة مسيحية مختلفة عنا! أنا أتحّدث هنا 
عن الحرّيات الدينية واحترام حّرية الضمير، ال 

أتحّدث عن المسكونّية، وأتحّدث كرئيس طائفة 
مسؤول عن اإلنجيليين، ال يجوز إن يضيق صدري 

بالذين ال يوافقونني الرأي. ال يجوز أن تكون لدي 
مشكلة أن أرى أن بعض الناس يؤمنون باهلل 

والمسيح على طريقتهم ولديهم خبرة مختلفة 
عن خبرتي. كيف أدافع عن حّريتي الدينية في 

الشرق األوسط وأنا لست قادًرا على تحّمل 
حريتهم؟ هذه هي القضية الجوهرية في مقاربة 

مسألة وحدة الكنائس.
اإلنفتاح أداء ال كالم. نحن نتحّدث عن إعالن 

وثيقة األخوة اإلنسانية وإعالن النوايا والتوقيع 

وهذا أمر رائع. إنها المرة األولى التي أسمع فيها 
شيخ األزهر يقول لمسيحيي الشرق »أنتم لستم 

أقلّيات، أنتم مواطنون في ذات األّمة« . هذا 
خطاب رائد علينا أن نستفيد منه نحن مسيحيو 

الشرق في ما بيننا أيًضا. 

الكنيسة تمشي 
نختم بموضوع البرنامجين األساسيين في 
المجلس، الالهوتي المسكوني والدياكوني 

اإلغاثي المّوجه للناس، لهمومهم ووجعهم 
وحاجاتهم، ما هو دوركم في هذا اإلطار؟

في الكنيسة، كل األمور تبدأ من الالهوت. كل 
ما تمارسه الكنيسة دون أساس الهوتي ُيصبح 

لعبة سياسية. مثًلا، يسألني البعض لماذا نتلو 
قانون اإليمان في الخدمة اإلنجيلّية ونجمع 

العطايا والتقديمات بعد الِعظة مباشرة؟ 

وأنا أُرّد دائًما أن األساس الهوتّي: قّمة خدمة 
العبادة اإلنجيلّية هي الكلمة، الكلمة المبّشر 

بها، أي النّص اإلنجيلي وبالتالي الِعّظة، وبعد 
الِعظة نقف ونتلو قانون اإليمان في استجابة 

أولى لسماع الكلمة، تليها إستجابة ثانية 
هي في فعل العطاء. إًذا كل ممارسة يجب أن 

تبنى على الالهوت. مفهومنا الالهوتي يحّدد 
أعمالنا اإلغاثّية والدياكونّية. هذه من األمور 

التي يستطيع المجلس أن يبلورها في مؤتمر 
حول رؤية المجلس لالهوت الدياكونية. يستطيع 

المجلس أن يصل الى وثيقة تأسيسية واحدة 
فيضع الهوت العمل اإلغاثي او الدياكونية 

لتتبناه كل الكنائس المشرقية.

السينودس االنجيلي الوطني له برامجه 
اإلغاثّية خالل األزمة في سوريا. اكتفى بأن 

يكون برنامجه اإلغاثي في سوريا وحدها حتى 
يحّض الناس على البقاء في ُمدنهم وقراهم. 

لكّننا أيضًا افتتحنا العديد من المراكز التربوّية 
واالجتماعية الألطفال النازحين في لبنان. 
م بعض الخدمات  كما قدمنا وما نزال نقدِّ

االستشفائّية. وقد تعاونا في بعض برامجنا مع 
المجلس وما زلنا. 

علينا أن نعي أن هناك أزمة تعانيها الكنيسة 
اليوم من الناحية الرسولّية، وهي أنها جلست 
على المقاعد! في سفر أعمال الرسل يتحّدث 

العهد الجديد عن كنيسة تمشي. ومجلس 
كنائس الشرق األوسط اليوم يمشي 

الى األمام. 

اإلنفتاح أداء ال كالم... إنها المرة األولى التي أسمع 
فيها شيخ األزهر يقول لمسيحيي الشرق »أنتم 

لستم أقلّيات، أنتم مواطنون في ذات األّمة«



آذار  2019
ربيع مشرقي وعالمة رجاء!

اللقــاء المسكـــوني
العالمي للشبيبة
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شهد آذار / مارس ٢٠١٩ ربيًعا لبنانًيا مشرقًيا 
تجّلت عالمات الرجاء فيه في »اللقاء 

المسكوني العالمي للشبيبة« الذي 
استضافته كنائس لبنان ومجلس كنائس 

  Taizé الشرق األوسط مع جماعة تايزيه
المسكونّية الفرنسّية  واحتضنته بيروت 

من ٢٢ إلى ٢6 آذار  ٢٠١٩، تحت عنوان “الصّديق 
كاألرز في لبنان ينمو”. شارك في اللقاء نحو 
١6٠٠ شاب وشابة بين ١8 و 35 عاًما من لبنان 

ومختلف بلدان الشرق األوسط باإلضافة 
الى شبيبة من أكثر  من 43 بلًدا من العالم. 

وانضّم اليهم شبيبة من الطوائف المسلمة 
في ٢5 آذار في إحتفال مشترك لمناسبة 

العيد الوطني الموّحد لبشارة العذراء.
  

 أبرز أهداف اللقاء تمحورت حول  ترسيخ 
اإليمان من خالل الصالة المشتركة وإبراز 

قيمة وغنى العالقات المسكونّية القائمة 
في لبنان. أيًضا اإلفساح في المجال أمام 

شبيبة العالم للتعّرف على غنى تقاليد 
الكنائس الشرقية واإلصغاء إلى خبرة 

العيش المشترك الطويلة لمسيحيي لبنان 
مع إخوتهم من الطوائف اإلسالمية كافة. 

 
عائالت لبنانّية عّدة من مختلف الكنائس 

في منطقة بيروت الُكبرى وجوارها تطّوعت 
واستقبلت الشباب المشاركين من خارج 

لبنان في بيوتها. وتّوزع نشاط اللقاء على ٢5 
مركًزا في رعايا بيروت وضواحيها وأقيمت 

في هذه المراكز صلوات الصباح والمواضيع 
الروحّية وتبادل الُخبرات.  أّما النشاطات 

المركزّية، فكانت تتوّزع بعد ظهر كّل يوم 
على المشاغل وورش العمل في مختلف 

كنائس العاصمة وتُرَفع الصلوات اإلحتفالّية 
المسكونّية الُكبرى مساء في مركز واجهة 

 . SEASIDE ARENA بيروت البحرية

اللقــاء المسكـــوني
العالمي للشبيبة
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 Taizé األخ ألوييز  رئيس جماعة تايزيه 
الفرنسية المسكونية 

عالقتنا بلبنان قديمة. نحن نؤمن ونرى أن قّوة 
السالم في هذا البلد أقوى من كل شيء 

يستطيع المسيحيون أن يدخلوا في حوار 
مع المسلمين، ويمكن للبنان ان يكون بوابة 

للتفاهم بين الشرق والغرب. هذه العالقة 
اساسّية للبنان صحيح لكن ايًضا لإلنسانّية.

د.ثريا بشعالني األمينة العامة لمجلس 
كنائس الشرق األوسط 

نحن ال نبحث عن تذويب الكنائس بل نصّر على 
تنّوعنا. الننا هكذا منذ وجدنا.

في وحدة التنّوع نشهد ليسوع المسيح. نشهد 
لوحدة الكنيسة بتنوع الليتورجيا والالهوت.

يجب ان تتحّمل كنائسنا مسؤولياتها بتبّني 
وضع الشباب، فالكنيسة أّمهم، وعندما 

تتقاعس الحكومات نساعدهم ككنائس بالعلم 
والعمل والمسكن....

 من واجبنا ان نواجه حقيقة الوضع مع الشباب 
ونفكر ما هو دورهم. وقبل أن نقول لهم تجّذروا 

ماذا نفعل لهم ليتجّذروا؟



اللقــاء المسكـــوني
العالمي للشبيبة

بيان ختامي 

مجلس كنائس الشرق األوسط في ختام 
الّلقاء المسكوني العالمي للشبيبة

 1600 شابة وشابًا من 43 بلًدا صرخوا مًعا 
»وحدتنا في تنّوعنا«

في ختام الّلقاء المسكوني العالمي للشبيبة 
يؤكد مجلس كنائس الشرق األوسط وممثلو 

كنائس لبنان وجماعة تايزيه المسكونّية 
الفرنسّية على ما يلي:

لقد أثبتت الشاّبات والشّبان المشاركون في 	 
الّلقاء جرأة نبوّية في االنفتاح والحوار والعيش 

مًعا بما يعّزز المناعة تجاه موجات االنعزال 
والِصدام التي تقودها خياراٌت عصبّية وشعبوّية. 
وإّن ثباتهم في هذا الخيار اإلنجيلّي اأُلُسس دليٌل 

ا كان  ساطع على احترامهم كرامة اإلنسان أّيً
معتقده، فلهؤالء تحّية محّبة وتقدير. 

أثبتت كنائس لبنان قدرتها على الّتعاون 	 
المسكوني في فعٍل عمالني استند إلى جذوٍر 
الهوتّية وشراكة في الصالة عميقة الّدالالت، 

فلقيادات كنائسنا كّل المحّبة والّتقدير.
أثبتت العائالت الّلبنانية التي استضافت 	 

الّشابات والشّبان الوافدين إلى لبنان ُرسوخها 
في ِقيم الّتالقي والضيافة والّتنبه لخصوصّية 

من أتوا إليهم يشاركونهم أّيام صالة وتفكير، 
فلهذه العائالت تحّية محّبة وتقدير. 

أثبتت جماعة تايزيه المسكونّية كم تحمُل 	 
في قلبها وعقلها وصالتها ووجدانها آالم 

وآمال شباب العالم وخصوًصا من يناضلون 
لينتصر الّسالم والعيش مًعا، فلجماعة تايزيه 

صالٌة ليستمّر اإلخوة فيها يحملون مشعل 
المسكونّية مضاًءا.

أثبت الّلقاء المسيحّي-اإلسالمّي والذي 	 

هندسته بحرفّية مؤّسسة أديان تحت الشعار 
الوطني »مًعا حول سيدتنا مريم« أّنه مهما جرت 

محاوالٌت لضرب العيش مًعا ستبقى مسيرة 
الّتالقي في رجاء المحّبة أقوى وأفعل وأكثر تأثيًرا، 

فلمؤّسسة أديان كّل الشكر واإلمتنان والّدعاء 
باسِتدامة مسيرة بناِء الجسور. 

أثبت اإلعالم في لبنان، كّله دون استثناء، وفي 	 
طليعته شركاؤنا، مسؤولّية استثنائّية في 

تعميم جوهر الحدث بعيًدا عن أّي فلكلورّية، 
ما يؤّكد الِتزام اإلعالم الّلبناني دعم المبادرات 

البّناءة رغم كّل التحديات، فلإلعالم في لبنان كّل 
التقدير والشكر والصالة ليبقى صوت الحقيقة. 

إّن مجلس كنائس الشرق األوسط، إذ يعاهد 
الّشابات والّشبان بأن يواصل رسالته المسكونّية، 

يدعو كّل ذوي النوايا الخّيرة االستمرار في تثمير 
مبادرات المحّبة والتالقي في هذا الزمن الصعب 

لكن الّزاخر برجاء القيامة.

بيروت في  2٧/٣/2019   

مجلس كنائس الشرق األوسط
دائرة التواصل والعالقات العاّمة  
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متضامنون مع أبناء الكنيسة 
الذين يشهدون للرب يسوع وسط 

كل التحّديات في الشرق

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس 
الشرق األوسط اجتماعها الدوري في 

مقّر بطريركية أنطاكية وسائر المشرق 
للسريان األرثوذكس، العطشانة - بكفّيا، 
لبنان، في ٢٢ - ٢3 كانون الثاني / يناير ٢٠١٩، 
برئاسة صاحب القداسة مار اغناطيوس 

أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر 
المشرق والرئيس األعلى للكنيسة 

السريانية األرثوذكسية في العالم أجمع، 
ورئيس المجلس عن عائلة الكنائس 

األرثوذكسية الشرقية، وصاحب الغبطة 
الكردينال مار لويس روفائيل ساكو، 

بطريرك بابل للكلدان، ورئيس المجلس 
عن العائلة الكاثوليكية، وصاحب السيادة 
القس الدكتور حبيب بدر، رئيس اإلّتحاد 

اإلنجيلي الوطني في لبنان، ورئيس 
المجلس عن عائلة الكنائس اإلنجيلية، 

واعتذر عن الحضور ألسباب صّحية صاحب 
الغبطة يوحّنا العاشر، بطريرك أنطاكية 

وسائر المشرق للروم األرثوذكس، 
ورئيس المجلس عن عائلة الكنائس 

األرثوذكسية.

استهل اليوم األّول، بتحّية لروح المثّلث 
الرحمات األنبا بيشوي، عضو اللجنة 

التنفيذية، والمتنّيح في مصر. تالها ندوة 
الهوتية - مسكونية تحت عنوان "أطلب العدل 

فحسب" )تثنية اإلشتراع 16: 1٨-20(، واخُتِتم 
بخدمة الصالة المسكونية بمناسبة أسبوع 

الصالة ألجل وحدة الكنائس، بمشاركة أصحاب 
القداسة والغبطة والسيادة رؤساء المجلس، في 
كنيسة مار سويريوس الكبير بالمقّر البطريركي 

للسريان األرثوذكس.

واختتمت اللجنة اجتماعاتها بسلسلة 
توصيات أّكد من خاللها المجتمعون

على ما يلي:

- أّوالً: رْفع الصالة من أجل عودة اإلنتظام إلى 
عمل المؤّسسات الدستورية في لبنان، وال 

سّيما اإلسراع في تشكيل الحكومة، وإحالل 
السالم في سوريا وعودة كريمة وآمنة للنازحين 

إلى وطنهم، واستعادة العراق عافيته وعودة 
المقتَلعين من أبنائه إلى أرضهم، وتحقيق قيام 
دولة فلسطين بما تنصُّ عليه القرارات الدولية 
ذات الصلة وعودة الالجئين بما يصون هوّيتهم 

الوطنية ويحمي منطق العدالة، ورفض قرار 
إعالن القدس عاصمة لدولة اإلحتالل، ودعم 

استقرار األردن، واإلشادة بافتتاح كاتدرائية ميالد 
السّيد المسيح ومسجد الفّتاح العليم في 

مصر في آٍن معًا، لما لذلك من داللة على الوحدة 
الوطنية، وتثمير الجهود الحوارية الدافعة باّتجاه 

توحيد جزيرة قبرص.

- ثانيًا: دعوة المجتمع الدولي والعالم 
العربي إلى العمل على اإلفراج عن المطرانين 

المخطوَفين يوحّنا ابراهيم وبولس اليازجي، 

إجتماع الّلجنة التنفيذيّة 
لمجلس كنائس الشرق األوسط
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والكهنة والعلمانيين المخطوفين، وإدانة 
كّل أشكال التطّرف واإلرهاب، والتمّني أن يتّم 
التعاون بين الكنائس والمرجعّيات اإلسالمية 

لبناء خطاٍب ديني قائم على اإليمان النقّي 
بِقَيم المحّبة والسالم والعدالة اإلجتماعية 

والحوار، والسعي لبلورة خارطة طريق من أجل 
صياغة هوّية المواطنة ضمن دول مدنّية تحترم 

التعّدديــة.

- ثالثًا: استنكار الهجمة التي شّنتها 
إحدى المؤّسسات الصهيونية على برنامج 

المرافقة المسكونية في فلسطين المحتّلة، 
وكان مجلس الكنائس العالمي قد أنشأ هذا 

البرنامج، بناًء على طلب من رؤساء الكنائس في 
القدس، عام 2002.

ختامًا، رفع الجميع الصالة إلى الرب يسوع، الذي 
يجمعهم بالوحدة في المحّبة، مجّددين رجاءهم 

بالرب "ينبوع كّل رجاء وتعزية"، واثقين من 
مؤازرته عمَلهم كي يتابعوا الشهادة المشتركة 

إلله المحّبة والرحمة والسالم، ومتضامنين مع 
أبناء وبنات كنائسهم في الشرق، والذين يؤّدون 
الشهادة للرب يسوع وسط التحّديات، ألّن "من 

يّتكل على اهلل ال يخزى" )مزمور ٧0: 1(. 



 أمينة عامة لمجلس كنائس الشرق األوسط
شهد العام 201٨، تحوًلا بارًزا بتعيين د. ثريا 

بشعالني أمينة عامة لمجلس كنائس الشرق 
األوسط لتكون بذلك أول إمرأة تشغل هذا 

المنصب منذ تأسيس المجلس في سبعينيات 
القرن الماضي. 

   مشاركات

مؤتمر الحوار بين األديان من أجل السالم
27-27 شباط/ فبراير 2018

شارك مجلس كنائس الشرق األوسط بشخص 
األمينة العامة د. ثريا بشعالني في »مؤتمر الحوار 

 KAICIID بين األديان من أجل السالم« في مركز
من 26 إلى 2٧ شباط 201٨، في فيينا مع أكثر 2٥0 

شخصية من حول العالم، يمثلون منظمات دولية 

وحكومات عدة، للبحث في سبل تعزيز الحوار بين 
األديان والثقافات ومواجهة العنف باسم الدين.

الملتقى الثالث للمنتدى المسيحي العالمي 
في بوغوتا. 24-27 نيسان/أبريل 2018

شارك المجلس في الملتقى الثالث للمنتدى 
المسيحي العالمي في بوغوتا، كولومبيا 
بين 2٤ و2٧ نيسان  حيث حضر قداسة مار 

اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر 
المشرق والرئيس األعلى للكنيسة السريانية 

األرثوذكسية في العالم أجمع، ورئيس المجلس 
عن عائلة الكنائس األرثوذكسية الشرقية، 
واألمينة العامة د. ثريا بشعالني التي كان 

لها مداخلة تحت عنوان »مواجهة التحديات 
المشتركة جنبًا إلى جنب مع األمل«. 

إلجتماع السنوي لشركاء وأصدقاء مجلس 
كنائس الشرق األوسط

8-10 أّيار/ مايو 2018
في ٨ أيار وحتى العاشر منه عقد اإلجتماع 

السنوي لشركاء وأصدقاء المجلس  دير سيدة 
البير-  بقنايا شارك فيه نحو ٧٥ شخصية من 

مسؤولين روحيين او مسؤولين في جمعيات 

نشاط المجلس
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إقليمية أو دولية. وعلى هامش اللقاء نوقشت 
محاور ثالثة، المسكونية والحوار بين األديان أوًلا، 
التواصل واإلعالم ثانًيأ والدعوة واإلغاثة والتنمية 

ثالًثأ. كما تلقى الشركاء الدوليون تحديًثا حول 
الوضع المالي والمشاريع التي تم تنفيذها.والحوار 

بين األديان أوًلا، التواصل واإلعالم ثانًيأ والدعوة 
واإلغاثة والتنمية ثالًثأ. كما تلقى الشركاء 

الدوليون تحديًثا حول الوضع المالي والمشاريع 
التي تم تنفيذها.

 صالة من أجل المسيحيين في الشرق بدعوة 
من البابا فرنسيس في باري -  إيطاليا

7 تّموز/ يوليو 2018 
وفي لقاء مسكوني دعا اليه البابا فرنسيس رؤساء 

كنائس الشرق األوسط لالجتماع في باري إيطاليا 
في ٧ تّموز شارك أكثر من ٥0 ألف شخص وصلى 

البطاركة بالعربية واآلشورية واألرمنية واليونانية 
والالتينية واإليطالية واإلنجليزية والفرنسية، ثم 

عقدت طاولة مستديرة بين قادة الكنائس وقداسة 
البابا. تأتي أهمية هذا التجّمع لما يجّسده من 

تقدم في الحوار المسكوني وخطوة الى األمام 
نحو توحيد الكنائس، وطالبت خالله األمينة 

العامة د. بشعالني، بالمزيد من مبادرات السالم 
واالستقرار في الشرق األوسط.

المؤتمر العالمي لمواجهة كراهية األجانب 
والعنصرية والقومية الشعبية في سياق 

الهجرة العالمية 
18-20 أيلول/ سبتمبر 2018

شارك المجلس أيًضا في المؤتمر العالمي 
لمواجهة كراهية األجانب والعنصرية والقومية 
الشعبية في سياق الهجرة العالمية من 1٨ إلى 

20 أيلول في روما ممثًلا بمستشار السياسات 
واإلعالم األستاذ زياد الصائغ الذي تحدث عن 

إخفاقات برامج التنمية البشرية وآثارها على 
األجيال القادمة. ناقش االجتماع، الذي شهد 
جمع أربعة زعماء دينيين من التقاليد البوذية 

والمسيحية والهندوسية واإلسالمية، مشكلة 
كراهية األجانب التي تجاوزت الحدود الوطنية 

والدينية.

مؤتمر الكتاب المقدس في العالم المتغير
16 تشرين األّول/ أكتوبر 2018

وفي 16 تشرين األول / أكتوبر شارك مجلس 
كنائس الشرق األوسط في المؤتمر الدولّي التحاد 

جمعيات الكتاب المقدس تحت عنوان “الكتاب 
المقّدس في عالم متغّير” في إتشميازين - أرمينيا 

ممثًلا باألب غبريال هاشم، مدير الدائرة الالهوتّية 
والمسكونّية في المجلس. المؤتمر الذي ضّم 

الكنائس األرثوذكسّية الشرقّية والمشرقّية 
إختتمت أعماله بتوقيع وثيقة تفاهم وتعاون بي ن 

هذه الكنائس واتحاد جمعّيات الكتاب المقدس.

 



زيارة ممثلة المفوضّية الُعليا لشؤون 
الالجئين الى مجلس كنائس الشرق األوسط 

2 تشرين األول/ أكتوبر 2018
زارت ممّثلة المفوضّية الُعليا لشؤون الالجئين 
UNHCR في لبنان السّيدة ميراي جيرار المقر 
الرئيسي لمجلس كنائس الشرق األوسط في 

بيروت، وإلتقت األمينة العاّمة د. ثريا بشعالني 
وعدد من مدراء الدوائر حيث كان تداول في سبل 
التعاون لما فيه كرامة اإلنسان وتوحيد الجهود 
لخدمة الالجئين والنازحين، القضية اإلنسانية 

األكبر اليوم في العالــم.

لقاء »جسور للسالم« في بولونيا - إيطاليا 
16 تشرين األّول/ أكتوبر 2018 

وفي لقاء »جسور للسالم« لجماعة سانت 
إيجيديو، بولونيا  - إيطاليا ناشدت د. ثرّيا 

بشعالني المجتمع الدولي بالعمل الجّدي من 
أجل السالم في الشرق األوسط، وقالت  نضّم 

صوتنا الى صوت البابا فرنسيس وكالمه في لقاء 
باري »نداؤنا جريء وواضح، نريد السالم لألطفال، 

للضعفاء، للمجروحين في كرامتهم لكل هؤالء 
األقرب الى قلب يسوع«.

المؤتمر الثالث للمنظمة الدولّية »آكت 
أليانس« - 28 تشرين االول/ أكتوبر لغاية األول 

من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018
شارك مجلس كنائس الشرق األوسط برئاسة 

االمينة العامة د. ثريا بشعالني، وعضوية مدير 
دائرة المسكونية لإلغاثة والتنمية سامر لحام، 

في المؤتمر الثالث للمنظمة الدولّية »آكت 
أليانس« الذي يعقد في أبساال في السويد. ضّم 

المؤتمر الذي دعت اليه األمانة العاّمة للمنظّمة، 
وكنيسة السويد والدياكونّية السويدية لإلغاثة 

من 2٨ تشرين االول لغاية األول من تشرين الثاني، 
أكثر من ٤00 شخًصا يمّثلون جمعيات وكنائس من 
مختلف أنحاء العالم تحت شعار واحد: نأمل في 

العمل. واإلنسان أوًلا.

 

المنتدى لتعزيز السالم في المجتمعات 
اإلسالمّية في أبو ظبي

12-15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 
شارك مجلس كنائس الشرق األوسط ممثاًل 

بأمينته العامة د. ثريا بشعالني، في منتدى »تعزيز 
السالم في المجتمعات المسلمة« حول مفهوم 

نشاط المجلس 
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وحقوق »المواطنة الشاملة في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا« الذي إفتتح في أبو 

ظبي واستمر من 12 الى 1٥ تشرين الثاني /نوفمبر 
بالتعاون مع »وكالة ويلتون بارك« التابعة لوزارة 

الخارجية البريطانية ومؤسسة أديان، ومشاركة 
أكثر من ٥0 شخصية من قيادات دينية إسالمية 

ومسيحية ومن صانعي السياسات العامة من 11 
بلدًا حول العالم.

مؤتمر »بيت المستقبل« بعنوان »هل 
للمسيحيين مستقبل في الشرق األوسط«

14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018
شارك مجلس كنائس الشرق األوسط بالتعاون 

مع »مركز ولفريد مارتن للدراسات األوروبية« 
و«مركز القدس« في المؤتمر الذي نظّمه »بيت 

المستقبل« تحت عنوان: » هل للمسيحيين 
مستقبل في الشرق األوسط«. وكان لألمينة 

العامة لمجلس كنائس الشرق األوسط د. 
بشعالني كلمة خاللها أن »ال مستقبل لهذا 

الشرق من دون المسيحّيين!«.  وشّددت في 
كلمتها أن »المسيحّيين يرفضون العنف 

وينبذون التطّرف وهذه األمور ال تمّت إليهم وال 
إلى اإلسالم بصلة«.

اجتماع ROACO في لبنان 
16 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

في 16 تشرين الثاني، التقى مجلس كنائس 
الشرق األوسط مع األحزاب السياسية اللبنانية، 

والممثلين الدوليين والشخصيات الدينية في 
جامعة الروح القدس، كسليك في لبنان، حيث 

كان هناك أيضا أعضاء من ROACO المتعددة 
الجنسيات. القضايا المتعلقة بنزوح الالجئين 

وتداعياتها كانت موضوع االجتماع.

المؤتمر اإلقليمي حول رسالة
ودور كاريتاس، لبنان 

28 شباط/ فبراير 2019
شاركت األمينة العامة د. ثريا بشعالني والممثل 

اإلقليمي لـ ATC الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا السيد جوردون سيمانغو في أعمال 

المؤتمر اإلقليمي حول رسالة ودور كاريتاس ، 
الذي عقد في دير سيدة الجبل، لبنان. وتركزت 

كلمة د. بشعالني حول الدور المسكوني 
لمجلس كنائس الشرق األوسط في أعمال 

المحبة واإلغاثة وسبل التعاون بين الكنائس لما 
فيه خير وكرامة اإلنسان.

 
مجلس كنائس الشرق األوسط في المؤتمر 

العالمي لألخوة االنسانّية في أبو ظبي
4 شباط/ فبراير 2019

شارك مجلس كنائس الشرق األوسط ممثًلا 
بأمينته العامة د. ثريا بشعالني، في المؤتمر 

العالمي لألخوة االنسانّية الذي ُعقد في أبو ظبي 
واعتبرت في مداخلة لها تحت عنوان »األخوة 
االنسانية: التحّديات والفرص« أّن  هذه القّمة 
الروحية »تفتح أبواب السماء مشّرعة لهموم 

عالمنا العربي الذي مّزقته وتمّزقه النزاعات 
والحروب باسم األديان منذ عقود«.

وختمت » نرجو  أن ُيثمر هذا المؤتمر ثمار الروح، 
فتكون محبة بين األخوة في هذا الشرق ويكون 

سالٌم بين البشر«.



   زيــارات

كنائس سوريا، 9‐11 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
من دون لقاء الكنائس الشرقية واتفاقها على 

أسس واضحة لتوحيد الجهود في مواجهة 
التحدّيات التي تتهّدد مسيحي الشرق، سيبقى 
المسيحيون بكل طوائفهم أو بالحري من بقي 
منهم صامًدا في هذا الشرق، أمام خطر وجودي 
حقيقي. بهذه الخالصة انتهت لقاءات األمينة 
العامة لمجلس كنائس الشرق األوسط د. ثريا 

بشعالني البروتوكولية الى رؤساء الكنائس 
في سوريا، حيث زارت غبطة البطاركة يوسف 
العبسي بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك، 

ويوحنا العاشر اليازجي بطريرك الكنيسة 
األورثوذكسية، ومار اغناطيوس افرام الثاني 

بطريرك الكنيسة السريانية األورثوذكسية. كما 
شملت جولة بشعالني زيارة لرئيس السينودس 

للكنيسة اإلنجيلية القّس بطرس زعور، والسفير 
البابوي في سوريا الكردينال ماريو زيناري.  

كنائس مصر 15-18 كانون األول/ ديسمبر 2018
تحت شعار »أعطنا أن نثمر ثمار الروح« إستكملت 

األمينة العامة د. ثريا بشعالني جولتها على 
رؤساء كنائس الشرق األوسط بزيارة رسمية 

الى رؤساء الكنائس في مصر، إستهلتها بلقاء 
غبطة البطريرك األنبا ابراهيم اسحق بطريرك 

االسكندرية لألقباط الكاثوليك بعدها زارت 
غبطة البطريرك ثيودورس الثاني بطريرك 

اإلسكندرية وسائر إفريقيا للروم األورثوذكس في 
مقر البطريركية في القاهرة.  في اليوم التالي زارت 

قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي 
في الكاتدرائية المرقسية في العباسية – القاهرة. 

قداسته رحب بالوفد وأكد أن الكنيسة القبطية 
التي تعيش روح القيامة المتجدّدة على مدار 

السنة تدعم وتبارك دور المجلس المسكوني منذ 
تأسيسه وما زالت، وأبلغ األمينة العامة عن انتداب 

نيافة األنبا توماس ممثال للكنيسة القبطية 
األورثوذكسية في المجلس بدًلا من فقيد 

الكنيسة القبطية والمجلس نيافة األنبا بيشوي.

نشاط المجلس 
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زيارة رئيس أساقفة قبرص ومطران الموارنة 
والمعهد الالهوتي  22 شباط/ فبراير 2019 

في إطار استكمال جولتها على رؤساء الكنائس 
األعضاء في مجلس كنائس الشرق األوسط، 
زارت األمينة العامة د. ثرّيا بشعالني صاحب 

الغبطة خريزوستوموس رئيس أساقفة يوستنيانا 
وسائر قبرص للكنيسة األرثوذكسّية، يرافقها 

األمين العام المشارك مايكل اسبيرو، مدير 
دائرة الالهوت والعالقات المسكونّية األب غابي 

هاشم، ومستشار السياسات العاّمة والتواصل 
زياد الصائغ،. كما التقت بشعالني والوفد المرافق 

صاحب السيادة المطران يوسف سويف رئيس 
أساقفة أبرشية قبرص المارونية. تخلل الجولة 

أيًضا زيارة للمعهد الالهوتّي التابع لكنيسة 
قبرص واتفاق على بلورة تنسيق وتبادل علمّي في 

المرحلة المقبلة.

زيارة العراق - 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018
زارت األمينة العامة لمجلس كنائس الشرق 

األوسط د. ثريا بشعالني غبطة البطريرك مار 
لويس روفائيل ساكو بطريرك بابل على الكلدان، 

استكماال لزياراتها البروتوكولية الى رؤساء 
الكنائس. كما وشاركت في إجتماع مجلس 

بطاركة الشرق الكاثوليك في بغداد، العراق، الذي 
اختتم بزيارة بروتوكولية الى القصر الرئاسي 

للقاء الرئيس العراقي برهام صالح.

زيارات لبنان
وشملت زيارات األمينة العامة في لبنان غبطة 
البطاركة مار بشارة بطرس الراعي واغناطيوس 

الرابع يونان وغريغوريوس بطرس غبرويان 
والكاثوليكوس آرام األول كشيشيان والقّس 

الدكتور حبيب بدر.   



كرامة اإلنسان أوالً

لم تتغّير مشهدّية المأساة ومعاناة 
المهجرين والنازحين اإلنسانّية في البلدان 

التي عانت كبرى األزمات اإلنسانّية في 
عصرنا الحاضر طيلة العام ٢٠١8، أزمات 

ُصّنفت بأنها األكبر واألقسى منذ الحرب 
العالمية الثانّية. 

فعندمــا نتحدث عن الماليين من النازحين 
داخلًيا في ســوريا والعراق والذين ال يزالون 

بحاجة الى الدعم في القطاعات اإلنســانّية 
كافة، أم المهجرين من الســوريين 

والعراقيين في بالد الجوار، نســتطيع أن 
ندرك حجم المعاناة اإلنســانّية والنفسّية 

وأثرها الســلبي على األجيال الناشئة 
من األطفال والشــباب والنساء وذوي 

االحتياجــات الخاصة والجرحى نتيجة 
العنف والصراعات المســّلحة باإلضافة 

إلى  الطاعنين في الســّن الذين يحلمون 
بشــيخوخة آمنة وهم في خريف العمر. 

وال ننســى أثر هذه األزمات على المجتمعات 
المضيفــة التي تعاني أصال من تحّديات 
إقتصادّيــة واجتماعّية وتداعيات إطالة 
األزمــات على مقّدراتها وبناها التحتّية.

أمام تلك المشاهد المؤلمة، لم يكن أمام 
مجلس كنائس الشرق األوسط من خيار إال 

متابعة برامجه اإلغاثّية واإلنسانّية التي أطلقها 
منذ تأسيسه في العام 19٧٤ إبان اشتعال فتيل 

الحرب في لبنان، وما تالها من حروب في الخليج 
والعراق فسوريا، والتي سبقها برنامج دعم 

الالجئين الفلسطينيين المستمر منذ نكبة 
فلسطين الى يومنا هذا من خالل دائرة خاصة 

ُأنشأت لهذا البرنامج.
خدمات دائرة اإلغاثة المسكونّية في كل من 
سوريا ولبنان واألردن تنطلق من صون كرامة 

اإلنسان، أي كرامة المستفيدين، أّيًا كانت 
خلفيتهم وهويتهم ودينهم. والهدف األول 

يتجّلى في تحقيق األثر اإليجابي لديهم في 
مختلف البرامج. 

تمّيزت برامج العام 201٨ بتغطية عدد كبير من 
النشاطات التي سعت الى تلبية الحاجات 

الفعلية للمستفيدين باالستناد إلى دراسة 
َمسح ميدانية، فتعّددت الخدمات اإلغاثّية من 

األغذّية واأللبسة والمواد المنزلية والصحّية 
والمساعدات المالّية وسواها. كما شملت 

برامج التعليم من دعم لألقساط المدرسّية 
وترميم األقسام الصحّية في المدارس المتضّررة 

بسبب الحرب، إلى برامج تعليم األطفال 
المتسّربين في المخّيمات في لبنان واألردن، 

فدعم تعليم الطالب في بعض المواد العلمية 
لشهاَدَتي اإلعدادي والثانوي. 

كما يتابع المجلس خدماته في مستوصف 
السيدة العذراء في السبتّية - جبل لبنان من 

توزيع لألدوية واللقاحات واالستشارات الطبّية، 
باإلضافة الى برامج التوعية الصحّية للنساء 

ومساعدة مرضى السرطان في تغطية أسعار 
الدواء المرتفعة أو التحاليل الطبّية الدورّية 

الالزمة، في كل من سوريا ولبنان«.

دياكونّية
دائرة اإلغاثة المسكونّية
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دياكونّية
دائرة اإلغاثة المسكونّية

الفئات المستهدفة في برامج دائرة اإلغاثة المسكونّية خالل عام 2018 

األردنلبنانسورياالبرنامج

برامج التعليم لألطفال المتسربين
٥11 تلميًذامن المدارس 

برامج األقساط المدرسية ودورات التقوية 
1600 تلميذالمسائية

٥000 مستفيد برامج المساعدات المالية المباشرة 

1920 مستفيًدابرامج الدعم النفسي االجتماعي للمرأة 

 ٥2٥ مستفيًدا٧90 مستفيًدا برامج تطوير سبل العيش 

٧90 مستفيًدا برامج تطوير مهارات الحياة 

٤90 مستفيًدا توزيع أدوات العمل لخريجي الدورات المهنية 

برنامج إعادة النهوض باألعمال
٨٧ مستفيًدا المتضّررة خالل الحرب 

٤٥0 امرأة ٣٣9 امرأةبرامج التوعية الصحّية للمرأة 

برامج المساعدات الصحّية لمرضى 
110 مستفيدين السرطان

1611 مستفيًدا برنامج العيادات واإلستشارات الصحّية 

برامج توزيع الحصص غير الغذاية
)البسة شتوية وبطانيات، حصص صحّية 

وقرطاسية ألطفال المدارس( 

  ٣21٧1 حصة 
٣٥0 عائلة  لكل عائلة 

٣٥0 عائلة   10٧٣ حّصة توزيع حصص غذائّية 

٤٤0 مستفيًدا برنامج المال مقابل العمل 
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1٤0 حاوية كبيرة توزيع حاويات قمامة في مناطق التدخل 

٣برنامج ترميم المدارس

٧٥٣ تلميًذابرنامج التوعّية الصحّية ألطفال المدارس 

إجمالي أعداد المستفيدين بصورة غير 

مباشرة 
2٧2٤91٤96٧1٧٥0



نحلم بمتابعة العمل بالوزنات التي أعطيت وستعطى لنا

نحلم باستهداف أكبر شريحة من المستفيدين مستقباًل

نحلم بأفكار خّلاقة وبرامج تلّبي الحاجة الفعلّية للمستفيدين

نحلم أن نشهد تعاوًنا وثيًقا بين مجلس كنائس الشرق األوسط 
وكنائسه األعضاء كي تتجّدد الروح المسكونّية وروح الشركة 

والتعاون بين الجميع

ا أو متروًكا وأال نشهد ضياع أجيال من األطفال نحلم أال يبقى أحًدا منسّيً

نحلم أن يعود األمن واألمان في هذا الشرق المعّذب منذ عقود

نحلم أن تكون أعمالنا كّلها كما يريدها السّيد المسيح كذبيحة حبٍّ 
وتضحية، وأن نكون جميًعا شموًعا تذوب كي تضيء عتمة من قّدرنا 

اهلل وأّهلنا على خدمتهم.

م. سامر لّحام  - المدير اإلقليمي لبرنامج اإلغاثة المسكوني
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