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حول يوم الصالة والتأّمل من أجل لبنان
األب أنطوان ملكي

 في الفاتيكان يومًا لبنانيًا بامتياز، بالشكل والمضمون.2021كان األربعاء األول من تموز 
بالشكل، كان يومًا للسياسة ألبس(وه ثي(اب ال(دين. ه(ذا م(ا ي(برع ب(ه اللبن(انيون كم(ا الفاتيك(ان. لك(ل منهم
أسلوبه ووسائله ولغته. المشترك بين األسلوبين واللغتين هو السرد الفارغ، والمش((ترك بين الوس((ائل ه((و

اإلعالم.
فكرة الصالة من أجل لبنان ليست للمناقشة. الصالة بشكل عام، ومن أجل لبنان بشكل خ(اص، ال تحت(اج
إلى همروج((ة مس((كونية، ليس أرخص منه((ا إال تعليق((ات كث((يرين من األرث((وذكس اللبن(انيين ال((ذين  ب(دا
واضحًا أنهم وجدوا في هذه المناسبة فرصًة يبوحون بمكنوناتهم الوحدوية ال(تي ال تس(تند إلى أي فك(ر
أرثوذكسي. أبلغ مثال على هذا الضعف هو المديح الذي أجاد إكليريكيون وعلمانيون بكيل(ه لص(ورة باب(ا
ل األيقون(ة ال(تي يحمله(ا بطري(رك أنطاكي(ة يوحن(ا العاش(ر، ولم ينتب(ه أي منهم إلى أن بطري(رك روما يقبّ(
ف الم(ادحون ط(وياًل عن(د تواض(ع أنطاكية هو أيضًا قّبل الصليب الذي يحمله بابا روما على ص(دره. توقّ(
الباب((ا م((ع أن((ه عّودن((ا على تقبي((ل أي ش((يء يج((ده، ف((أين تقبي((ل األيقون((ة من االنبط((اح وتقبي((ل األي((دي
ر تواض(ع بطري(رك أنطاكي(ة إعج(اب ه(ؤالء؟ ألنهم من واألرجل وكتب غير المسيحيين وغيره؟ لَم لم يثِ(

داخل يتبنون وحدة الفاتيكان الثاني سواء عرفوا أو لم يعرفوا، فهموا أو لم يفهموا.
في المضمون، سوف نسمع الكثير من التعليق(ات والتحالي(ل لم(ا ج(رى في الفاتيك(ان وم(ا س(وف يتبع(ه.
غالبيت(ه س(وف يك(ون في السياس(ة، على غ(رار م(ا س(معناه إلى اآلن، وه(ذا ط(بيعي. فه(ذا س(وف يم(دح
واآلخر سوف يشكك وثالث سوف يسّطح األمور ورابع سوف يضّخمها، وهكذا. من جهتنا، الفرق بين ما
نرجوه والواقع كبير. التزامًا بوجه المسيح، كنا نرجو أن يأتي َمن يسأل بكركي عن حصصها في شركات
، وعن أرباحها من الفيول الذي يحاصر اللبنانيين جميعًا األرثوذكسية "الترابة، خاصًة التي تقتل الكورة  "

، وعن خرجية "في لقمة عيشهم، وعن أسهمها في البنوك التي تريد أن تتحكم حّتى بما نعطيه ألطفالنا  "

حمايتها لهذا السارق وتغطيتها لذاك. المؤسف أن روم(ا ال تس(تطيع أن تس(أل بك(ركي ه(ذه األس(ئلة، فهي
الش(ريك األول بمعام((ل بيريت((ا، أك((بر معام(ل الس((الح الف(ردي في الع((الم. روم(ا، ص(احبة بن((ك الفاتيك((ان،
والراعية التاريخية األولى لالستعمار، حليف(ة معظم دكت(اتوريي الع(الم من ن(ابوليون إلى هتل(ر، ص(احبة

أكبر ترسانة متنقلة من فييتنام إلى كوريا فلبنان وكرواتيا. إذا سألت بكركي أو ساءلتها فللتمثيل.
إلى كل الذين يعطون لقاء روما بعدًا مسكونيًا، وخاصًة األرثوذكس منهم، توّقفوا. إلى ك(ل ال(ذين يبن(ون
رون فيه(ا عن آم(االً مس(كونية على ه(ذا اللق(اء، اس(تفيقوا. إلى ك(ل ال(ذين وج(دوا في اللق(اء فرص(ة يعبّ(

1



2021السنة السابعة عشرة                                                                                                      العدد التاسع، حزيران 
_____________________________________________________________________________

ولدنة واستس(المًا لل(دعايات أو إنتاج(ًا له(ا. أخط(ر م(ا في المس(كونية "إعجابهم بالبابا فرنسيس كفاكم  "

د العم((ل المس((كوني وجهت((ه الص((حيحة. إلى ه((ذا، ت((اريخ الكنيس((ة اختالطه((ا بالسياس((ة. السياس((ة تفقِ((
األرثوذكس((ية أنه((ا في ك((ل م((رة تخال((ط السياس((ة تخس((ر. حّتى في ال((دول ذات الغالبي((ة األرثوذكس((ية،
تتح((ّول الكنيس((ة لمطي(ة سياس((ية عن(دما تت(دخل بالسياس((ة، فللعم(ل السياس((ي مكمالت((ه ال((تي ال تع(ود
الكنيسة كنيسًة إن اقتنتها . للسياسة ميدانها ورجالها الذين ال تبخ(ل الكنيس(ة عليهم بالص(الة وال ت(تردد
لمؤازرتهم في كل عمل صالح بغض النظر عم(ا إذا ك(انوا من األرث(وذكس أو حّتى ملح(دين، أو "بالدعاء  "

أرثوذكسية أو غيرها.  "إذا كانت الكنيسة في دولة  "
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