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  مقدمة عاّمة

  

نة      ذ س ك، من روم الكاثولي روت لل ّية بي ي أبرش ول  1968ف ور وحق ي أم ّورات ف ، تط

اء األبرشّية  رين من أبن دة، جعلت الكثي رهم–عدي ا، -وغي دون،  يعّلقون عليه دون أو ينتق فيؤّي

  .يرحّبون أو يحاربون

ة       ان، أّوًال، نتيج ب األحي ي أغل ة، ف اد أو المحارب ب، آاالنتق د والّترحي ان الّتأيي ا آ ولّم

ّررات التي أحدثت هذه                   معرفة جزئّية بالتطّورات الجارية، وثانًيا، نتيجة جهل لألسباب والمب

  .التطّورات

ا                ،1"معرفة الحّق تحّرر   "ولّما آانت       أآان ذلك في القضايا الكبرى أم الصغرى، ولّم

اء هذه                         الم لدى أبن آان تطّور أبرشّية، وهي جزء من الكنيسة، ال يمكن أن يبقى غامض المع

ومشارآتهم، وإّال آان التطّور سطحيا واصطناعيا،           األبرشّية، بل يجب أن ال يتّم إّال بمعرفتهم         

  .بل غير آنسي وغير إنجيلي

ا آنت    ان ولّم ي البي ت ف د أعلن ّية،   2ق ي األبرش دمتي ف ه خ دأت في ذي ب ات " ال إّن آلم

ه، يستطيع أن                      ا علي ًدا والتزاًم األسقف يمكن أن تكون بدء حوار جديد، وتفاعل أوسع، بل تعّه

  .، فكيف باألعمال التي يقوم بها، والتطّورات التي ُيحدثها"يحاسبه عليها من سمعها

ا آانت صّحة الحوار والّت   ة …فاعلولّم ى أساس معرف ستقيم إّال عل  والمحاسبة، ال ت

دء                         ذلك وجدت من الضروري، بعد ثالث سنوات، وفي ب شاملة لما يحدث، ولماذا يحدث، ل

مرحلة جديدة في األبرشّية، أن أبني حقيقة هذه التطّورات وارتباطها بعضها ببعض، وأسبابها              

  .ومبّرراتها

                                                            
  .32: 8  يوحّنا 1
م 2 ي  : 1  ملحق رق ّية ف سّلم األبرش وم ت قفي ي ان األس ذر الضّطراري الكت. 1968-10-13البي ر  أعت ى آخ ت إل ن وق ة م اب

تكّلم  صيغة الم ا–ب ضة دائًم ا بغي ل أو  - فاألن سؤوًال شخصيا عن عم ون م دما أآ صيغة عن ذه ال تعمال ه ن اس ّد م ن ال ب  ولك

  .إّنما أغلب األحيان، العمل أو الموقف جماعي، آما سيرد ذلك في محّله. موقف، وإّال آان ذلك تهّرًبا أو رياء



  

  ما هي األبرشّية؟

ًضا                    وأّول ما يجب معرفت      د يكون هو أي ه هو معنى األبرشّية، ألّن مفهوم هذه الكلمة ق

  .غامًضا أو جزئيا في ذهن الكثيرين من أبنائها، أو من الذين ينظرون إليها من الخارج

ّية،    ن      فاألبرش ة م ة ومتكامل اد مختلف سة، أبع ا آالكني سة، له ن الكني زء م ي ج إذ ه

  .الضروري عدم نسيان بعض منها

د تتوافق     لها ، 3)لبنان(زء جغرافي من آنيسة إحدى البلدان جفهي أّوًال   حدودها التي ق

  ).وهي مقّسمة إلى رعايا(أو ال مع حدود البالد اإلدارّية، 

ا  ي ثانًي دود    وه ذه الح من ه شين ض راد، العائ ائالت وأف ؤمنين، ع ة الم مجموع

  ).ين الملتزمينالمطران والكهنة والعلمانّي(إلى آنيسة واحدة، مع خّدامهم والمنتمين 

ا     سّمى اليوم       وهي ثالًث ا ُي ات التي تعمل          األبرشّية، "  ببنيات "م  أي الهيئات والجمعّي

  .بموجب القوانين واألنظمة والعادات المرعّية، الموجودة عند هذه المجموعة من المؤمنين

، ضمن هذه   تجسيد للكنيسة، أي لحضور المسيح    وهي رابًعا، وفي العمق اإليماني،   

  .الجغرافّية، وفي هذه الجماعة من المؤمنين، وخالل هذه البنيات المتعّددةالحدود 

  

  أين تحدث التطّورات؟

  :تحدث في األبعاد، أو المستويات األربعة المذآورة، ولكن خاّصة في الّثاني والّثالث

 فقد تتغّير حدود األبرشّية، ولكن نادًرا، بحسب تكاثر أو تضاؤل عدد أبنائها، وذلك ألجل          -

  .دمتهم خدمة أفضلخ

تهم      - بعض، وعالق ضهم ب تهم بع ؤمنين، وعالق ة الم دى مجموع ّور يحدث ل ا أّن التط  آم

ضايا       ى الق سبة إل دة بالن ف جدي اذهم لمواق ّية، واّتخ ي األبرش ودة ف ات الموج ّدامهم، وبالني بخ

  .المطروحة
                                                            

ة  :  مرجعيون؛ في البقاع– صيدا  –صور  : في الجنوب .  في لبنان سبع أبرشّيات      لكنيسة الروم الكاثوليك    3 ي   –زحل ك؛ ف  بعلب

  ).عدا الشوف(طرابلس؛ وأخيًرا بيروت وجبل لبنان : الشمال



  

ة، أي في الهيآت       ولكّن التطّور األآثر حدوًثا وظهوًرا للعيان يتّم عادة في بنيات األبرشيّ               -

  .والجمعّيات والمؤّسسات والقوانين واألنظمة، المستحدثة أو المجّددة أو الموّسعة

ة   :  آما أّنه يمكن أن يحدث ظهور في البعد األخير         - إذ يمكن أن تظّل األبرشّية وحدة جغرافّي

يولوجّية  ة(سوس سيح    )طائفّي سة الم ّية آني ون األبرش ضروري، لتك ن ال ن، وم ا يمك ، آم

اني    وحض اني اإليم ع الكي ذا الواق ي ه شيًئا ف يًئا ف ق ش وعي ويتعّم دأ ال ن . وره، أن يب ذا م وه

  .الصعب اآتشافه والكالم عنه

  .واألبعاد األربعة غير منفصلة بعضها عن بعض، بل هي متشابكة ومتفاعلة ومتكاملة

  لماذا التطّور؟

اذا ال تبقى الكنيسة        ولماذا التطّور : والسؤال الّثالث الذي يمكن أن يسأله البعض هو        ؟ لم

د أّسسها على صخرة               ات؟ أليس المسيح هو مؤّسسها، وق على ما هي عليه من بنيات وعالق

  لكي ال تتزعزع؟ أو ليس اإلنجيل هو الذي يوحي العالقات؟

د "ال شّك في ذلك، وفي أّن   ه مع الكنيسة     4"المسيح هو أمس واليوم وإلى األب  وفي أّن

ولكن  . 6"إلى آل الحقّ     "ي أّنه أعطاها الروح القدس لكي يقودها          ، وف 5"حّتى انقضاء الدهر  "

ألجل األمانة للمسيح والكنيسة التي أّسسها المسيح ويحييها الروح، يجب أن تتطّور هذه                     

يم الذي ُعهد به إليها،                       الكنيسة من حيث بنياتها وعالقات أفرادها وطرق الّتعبير عن التعل

  :وذلك

   التي يفهمها ويعّبر عن ذاته فيها،ر بسرعة اللغةألّن العالم يتطّور، وتتطّو  -

 في عهد المسيح أو الكنيسة األولى أو      وألّن عالقة هذا العالم بالكنيسة ال تبقى آما آانت       -

  .آنيسة العصور الوسطى

                                                            
  .4  عبرانّيين 4
  .26  مّتى 5
  .15  يوحّنا 6



  

ات        - ة، وال البني ا القديم م لغته سة، ال يفه ن الكني ا ع الم غريًب صبح الع ه ي ك آّل سبب ذل  وب

  .شأنها ونفعها في عصور سالفةوالمؤّسسات التي لها 

فإذا أرادت الكنيسة أن تشهد للمسيح، اليوم، وفي هذا البلد، يجب أن تتبّدل في ما هو                

أن تتبّدل باللغة، بالمؤّسسات بالبنيات، بالعالقات داخل الكنيسة،         . ُمعّد للتبّدل، ال في الجوهري    

  .والعالقات بينها وبين الذين هم خارًجا عنها

الم وآنائسه      وهذا ما أراد   أن يعمله المجمع الفاتيكاني الّثاني، وما دعا إليه أساقفة الع

  .المحلّية، لكي يكّيفوا توجيهاته بحسب مقتضيات الزمان والمكان

  ماذا في أبرشّية بيروت؟

ر      - اوالت تغيي دثت مح ي، ح صعيد الجغراف ى ال ى     :  عل ّمها إل ا وض زاء منه اع أج اقتط

  . جبل لبنان، وسنتكّلم عنها باختصارأبرشّيات أخرى، أو فصل بيروت عن

رة،       - ّورات آثي ت تط ة، تّم ات المتبادل ّدامهم والعالق ؤمنين وخ ة الم ى صعيد مجموع  عل

  .وستتّم، انطالًقا منها، وسنفّصلها فيما بعد

دثت      - رين، وأح اه الكثي ترعت انتب ي اس ّورات الت ت التط ة، تّم ات خاّص ى صعيد البني  عل

  .والّترحيب، أو االنتقاد والمحاربةعندهم رّدات فعل بالّتأييد 

ولكن إّن تطّورات    .  أّما على الصعيد اإليماني، فمن الصعب تقدير ما قد تّم ويتّم من تطّورات             -

  .األبعاد األخرى، ال بّد أن يتّم التطّور في هذا العمق

  

  إآمال الحوار والمشارآة

ّور           ن تط دث م ا يح ر، عّم ذا التقري راءة ه ارئ ق ى الق ا أنه إذا م بابها  ف ع أس ات، م

ا، بل أن يصبح                       ه هن ة، أرجو أّال ينتهي المطاف ب داداتها الممكن ومبّرراتها ومضاعفاتها وامت

  .أآثر توّسًعا وفعالّية وعمًقا



  

اة،        : "وهكذا تصبح األبرشّية أآثر حياة، وتلك هي الغاية الكبرى         أتيت لتكون لهم الحي

  .7"وتكون لهم بوفرة

  

    

 غريغوار حّداد            10/11/1978بيروت في 

                                                            
  .10: 10  يوحّنا 7



  

  األبرشّية على الصعيد الجغرافي

  

  األبرشّية ذاتها: أّوًال

  

  حدود األبرشّية الحالّية

  .أبرشّية بيروت وجبيل وتوابعهمااسم األبرشّية الكامل هو   

  :وهي تضّم األقسام اإلدارّية المدنّية التالية  

  .  محافظة بيروت -

  ).عدا الشوف( محافظة جبل لبنان  -

  .قضاء البترون: لشمال من محافظة ا -

  

  ضّم بعض األقسام إلى أبرشّيات أخرى

سينودس ضّم قضاء البترون                ان   (حاولت غير مّرة في ال ه رعّيت ا   : وفي ) البترون ودوم

، ألّن المسافة بعيدة عن بيروت، والخدمة في هذين          )أي محافظة الشمال  (إلى أبرشّية طرابلس    

ا،         . البلدين أسهل إذا نّظمتها أبرشّية طرابلس      ولكن حدث بعض االعتراض من قبل أهالي دوم

دوا أّن ضّمهم إلى طرابلس هو ألجل خدمتهم                     شيًئا، إذ تأّآ وأّن أسباب   . واخذ يضمّحل شيًئا ف

تهم في أن يظّل مرجعهم  وجز رغب ة(اعتراضهم التي ت روت، ) للخدمات المدنّي ة بي مطرانّي

ا، ألّن مطران  ا، وغير واردة عملي ة إنجيلي اء  غير آافي ع أبن ًال في خدمة جمي  بيروت هو فع

سينودس في صيف           . على الصعيد المدني     ) وغيرهم (الطائفة   د اّتخذ ال راًرا بهذا     1971وق  ق

ضّم سليم       . ال رى الت ا وج الي دوم ع أه رابلس م ران ط روت ومط ران بي ين مط اء ب ّم اللق وت

  .والتسّلم

ّدامور  (ة بيروت  آما أّنه من المستحسن ضّم جزء قضاء الشوف الباقي في أبرشيّ          أي ال

  .وهذا يمكن أن يحدث عن قريب. إلى أبرشّية صيدا) والّناعمة وجوارهما



  

  عدم إمكانّية فصل بيروت عن الجبل  

ة فصل الجبل                        بسبب تزايد عدد أبناء األبرشّية، آثر الحديث، في وقت ما، عن إمكانّي

ان     ). ثوذآسآما عند الروم األر   (عن بيروت وإنشاء أبرشّية مستقّلة بالجبل        وتدارس أساقفة لبن

ائج إليه          وآّلف السينودس لجنة ألجل       القضّية،   ديم النت ة    . بحثها رسميا وتق واجتمعت اللجن

  . الّناشئة عن عدد العائالت المتزايدالتقسيم تفوق الصعوبات وأجمعت على أّن محاذير

  :ملّخص هذه المحاذيروفيما يلي   

  .تاًء أغلبّية سّكان الجبل هم في بيروت ش -

  . والعدد الكبير من سّكان بيروت يصطافون في الجبل -

  . بل آثيرون يشتغلون نهاًرا في بيروت وينامون ليًال في محافظة جبل لبنان -

ود أي ضواحي بيروت وهذه ُتعتبر  - دأ من فرن الشبّاك وبرج حّم  محافظة الجبل تب

  .شّيةبيروت، فاذا استُثنَيت أصبح عدد أبناء الجبل قليالً إلنشاء أبر

اء الجبل يفضّلون المجيء         :  مرآز األبرشّية الجديدَة أيا آان صعٌب القبول به         - ألّن أبن

  إذا أنشئت أبرشّية جبلّية، . إلى بيروت على الذهاب إلى أّية بلدة أخرى من محافظة جبل لبنان

ة  - ة الالزم ه واألبني ران ومعاوني شة المط صاريف معي وم بم ا أن تق عب عليه وص

  . يكون قد زادت أبرشّية صغرى إلى األبرشيّات المحتاجةوالمشاريع، ف

ة وإحداث أبرشّية                   ولذلك ُصرف الّنظر في السينودس عن تقسيم األبرشّية البيروتّي

  .جبلّية

دة،                    المعروض وجود طرق عمل رعائي جدي أّما الصعوبات الّناشئة من تزايد العدد ف

  .ي باب العمل الرعويتكون أآثر فاعلّية من التقليدّية، وهذا ُسيفصَّل ف

  



  

  الرعايا: ثانًيا

  تقسيم وضّم

ا                        اء األبرشّية سببًا ألجل إعادة الّنظر في تقسيم الرعاي ادة عدد أبن آما أّن   . وقد آانت زي

  .النـزوح عن بعض الرعايا آان سببًا لضّم بعضها إلى بعض

ا     ذي أصبح تجاري ة ال ون وسط المدين رك األهل ثًال، ت روت م ي بي د. فف ضاءل ع د فت

ة    ة، التي                     . عائالت رعّية الكاتدرائّي ة المطرانّي تّم بجزء من رعّي ا أن يه ذلك ُطلب إلى آاهنه ل

ا ا1200: تضاعف عدد عائالته ار  .  تقريًب سة م ة لكني ة تابع ين، الّثاني ى رعّيت سمت إل ذلك ُق ل

  .بطرس وبولس الجديدة

دة            ا جدي أو ُقسمت  ) ديب جل ال  –مثًال الدآوانة   (آذلك في ضواحي بيروت ُأحدثت رعاي

  ). برج حّمود–مثًال فرن الشبّاك (على آاهنين أو ثالثة 

شبانّية و صليما        : مثًال(بينما في الجبال ضّمت رعايا بعضها ببعض         ا وال فالوغا وحّمان

  ).وقبيع، آّلها يخدمها آاهن ُيقيم في فالوغا

ة         اء الطائف ا حديًثا بعض أبن ا األقرب إليها،   ُألحقت بالرعاي  . ثّم إّن هناك قرى سكن فيه

  .لكي ال تبقى عائلة إّال ولها مرجع محّدد

  المقياس الُمعتمد

 إلى  400أّما المقياس الذي اعتمد ألجل تحديد الرعايا ال سّيما تقسيم الكبرى منها، فهو          

  . عائلة لكل آاهن رعّية، آي يستطيع أن يخدمها الخدمة الصحيحة500

  

   األبرشّية على صعيد مجموعة المؤمنين-ب

  

  مجموعة المؤمنين وتطّورهم: مقّدمة

روم الكاثوليك،                     ة والمطران المنتمين إلى آنيسة ال انّيين والكهن هذه العبارة تعني العلم

  .والعلمانّيين ضمن حدود األبرشّية المذآورة أعاله



  

د يطرأ على                يطرأ  الذي قد    والتطّور ا ق وعلى العالقات     عددهم  على هذه الصعيد إّنم

نهم ودة بي ّية، الموج من األبرش شاطاتهم ض اتهم، ون وقهم وواجب ى حق ل . وعل ف آ ووص

، دراسات سوسيولوجّية، ليست ممكنة اآلن         يقتضي  التي تحدث في تلك الحقول         التطّورات

ذلك. وال هي من موضوعنا التطّورات الظاهرة ل ذين نكتفي ب ا المطران مع ال  التي خّطط له

  .تعاون معهم من آهنة وعلمانّيين

  صاءات والدراساتاإلح: أّوًال

  زيادة عدد العلمانّيين

ة،                     ة العادّي ادة الديمغرافّي لقد زاد عدد العائالت واألفراد في األبرشّية ال فقط بسبب الزي

  :ولكن أيًضا بسبب قدوم الكثيرين إلى بيروت وضواحيها

  . من الفلسطينّيين -

  . والسورّيين، خاّصة من دمشق وحلب وحوران -

  . والمصرّيين -

  .ين أنفسهم، من أبرشّيات الجنوب والبقاع واللبنانّي -

  إحصاءات سّكانّية

  :ألّول مّرة في األبرشّية بدأ اإلحصاء العلمي لجميع عائالتها وأفرادها

  :فقد طلب المطران من آل آاهن

ة، مع عنوانها وهاتفها وعدد أفرادها وذآر                 - الئحة بعائالت رعّيته، بحسب األبجدّي

  .تاًء في بيروتالذين يسكنون صيفًا الجبل وش

  ).في بيروت والضواحي خاّصة( والئحة ثانية بحسب الشوارع التي تسكنها  -

ة           على بطاقة،     وتخّصص في المطرانّية موّظف ألجل تسجيل المعلومات عن آل عائل

دة    ة واح سب أبجدّي ع بح ب الجمي ل       (وترتي ي الجب سكن ف سبب الم ة ب اء االزدواجّي ع إلغ م

، وبواسطتها يمكن الحصول على        "منطقية مرآزّية "طرانّية  ، وهكذا أصبح في الم    )والمدينة

  :معلومات عديدة منها



  

  . األبرشّية جميعهاعدد عائالت  -

  . عدد العائالت من األسرة الواحدة -

  .، أو يسأل عنها سائلعنوان عائلة يفّتش عنها مغترب  -

  . رعّية عائلة يسأل عنها آاهن -

ال العائالت م           د انتق يطلب من آاهن      ن مسكن إلى آخر        وألجل تصحيح التسجيل، عن

سنة ة ال صّحح الئح دة، أن ُي سنة الجدي ارة أّول ال ي زي ة، ف ة الرعّي ى الفائت لها إل ، وُيرس

  .المطرانّية، فتصّحح البطاقات على أساسها، وهكذا تظّل المعلومات صحيحة

  البطاقات العائلّية

ديني"آما أّن األبرشّية أخذت تتعاون مع  م االجتماع ال ألجل ملء بطاقة  "مرآز عل

ألّن : "وخدمتها بطريقة أنجع     في سبيل معرفتها      وجمع معلومات أآثر عن العائالت،          منـزلّية

  .8"الراعي الصّالح يعرف خرافه بأسمائها

ين                      ة، أو بعض المحّقق ا األبرشّية، بواسطة آاهن الرعّي وقد بدأ العمل في بعض رعاي

  .اإلحصائّيين، وسيتّم خالل السنة

ا          ومن حسنات ه   ذه البطاقة أّنه يمكن، عند انتقال عائلة إلى رعّية أخرى، إرسال بطاقته

  .إلى آاهن الرعّية الجديدة

وإذا تغّير آاهن إلى رعّية أخرى يجد المعلومات جاهزة تسّهل له التعّرف السريع إلى             

  .العائالت وتكوين الرعّية السوسيولوجي

اع " م االجتم ز عل تخراج ا " ومرآ ة الس ساعد الكهن ة،  سي ة علمّي ات بطريق لمعلوم

  .فيتمّكنون من خدمتها الرعائّية الصحيحة

  :بين األسقف والكهنة والعلمانّيين: تطّور العالقات: ثانًيا
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  مبادئ التطّور اإلنجيلي

ين           ة، وب قف والكهن ين األس ة ب وير العالق ان تط ّية آ ي األبرش ذري ف ر ج أّول تغيي

 تحت   9في البيان األسقفي األّول     التطّور اإلنجيلّية مبادئ هذا   األسقف والعلمانّيين وقد أوردت     

  :العناوين التالية

  . السلطة خدمة وأبّوة وأخّوة -

  . الخدمة عمل جماعي -

الة    ى رس ا عل ًضا تطبيقه الة األسقف، ولكن يمكن أي ى رس ان عل ا في البي د طّبقته وق

  .الكهنة والعلمانّيين، والعالقات التي تتطّلبها

يح                وسألّخص هنا بعض هذه ال     ا يت ا في األبرشّية بقدر م مبادئ التي بدأنا نسير بموجبه

  .لنا ذلك الضعف البشري، آما سأذآر بعض نتائجها

  السلطة خدمة وأبّوة وأخّوة

داًء عن آثيرين                …" إذا  . 10" إّن ابن البشر لم يأِت لُيخدم، بل لَيخدم، وليبذل نفسه ف ف

الم،       في آنيسة اليوم، وأزمة للطاعة،       آان من أزمة للسلطة    نسمع عنها الكثير في أبرشّيات الع

ة على الطاعة، فأحد أسباب هذه األزمة           م تماَرس     بل في الرهبانّيات المبنّي هو أّن السلطة ل

الغ      دائًما آخدمة  بل آانت استعباًدا واستخداًما من قبل       .  من قبل إنسان بالغ في سبيل إنسان ب

دان      ، نحو فرد وجماعات      فرد أو مؤّسسة يستتر وراءها فرد      ائس وبل د    …، بل آن شّددت   وق

ى    ة األول ات الكهن ي اجتماع ذا ف ى ه ًرا عل د    آثي ًرا أّن أح ّية، ذاآ ة األبرش سّلمي خدم د ت  بع

ه األساقفة             يكم،      : "األساقفة المثّلث الرحمة، آان يقول إلخوت ا إل يجب أن يظّل الكاهن محتاًج

ة القاصر نحو الوصي علي                "ليظّل طائًعا لكم   وطلبت أن يتفّهموا هذه      . ه، أي أن يظّل في حال

  .لتقوى روح المسؤولّية عند الجميعالعالقة الجديدة، ال لتسود الفوضى، بل 
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د في إقامة هذه العالقات  ا إلى حّد بعي ا نجحن ة"وأظّن أّنن ين األسقف "الديمقراطّي ، ب

اء عن األ                 برشّية  والكهنة، أآان ذلك في االجتماعات أم في االّتصاالت الفردّية، حّتى أّن الغرب

ا العجب يجب أن يكون من العكس             "األخوّية"قد يتعجّبون من اللهجة      ا ذآرت     . ، بينم  في آم

  :البيان

  . ال قيمة للسلطة وال للطاعة إّال منبثقين عن المحّبة -

دوا      وقد أراد آثيرون من األساقفة في آخر دورة للمجمع الفاتيكاني          - الّثاني أن يؤّآ

ا أسّمي بالوثيقة    ا      و1411 ذلك في م ين، ومنه ذًرا، بالبساطة والفقر اإلنجيلّي أن "عًدا، بل ن ب

سلطان                    مثل  (يرفضوا أن يدعوهم الناس شفويا أو آتابة بأسماء أو ألقاب تشير إلى العظمة وال

  ".، وأّنهم يؤثرون بأن يسّموا باسم مأخوذ من اإلنجيل آأخ أو أب)سيادة أو نيافة

تجابة ل     د إّال اس د والوع ك الّتأآي ا ذل سيادة    وم ة ال ت عالق ا تخّط شرّية أّنه وعي الب

  :والعبودّية، لتعيش

  . عالقة األبّوة والبنّوة، ثورة أولى -

  . وعالقة األخّوة، ثورة ثانية -

اآم       : "وهذا معنى آلمة المسيح لرسله    إّن أب ا، ف دعوا أحًدا على األرض أًب أّما أنتم فال ت

  .12" وأنتم جميًعا إخوة…واحد

: يقال عن عالقة الكهنة بالعلمانّيين     ف بالكهنة والعلمانّيين، وما يقال عن عالقة األسق 

ة ساعة                   فالكاهن ليس الزعيم أو الوجيه في رعّيته، بل الخادم واألخ، الحاضر للخدمة في أّي

  .ُيطلب فيها

  الخدمة االجتماعّية
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وم     -أو الكاهن – يقتضي العمل الجماعي بأن ال يتفّرد األسقف      ": في البيان   بأي عمل يق

بل أن يكون عمله ُشورى ومشارآة في الّتفكير والّتقرير     -أو الرعّية–ي خدمة األبرشّية    به ف 

  …والّتنفيذ

إذا اّتفق اثنان على األرض في أّي شيء يطلبانه، فإّنه يكون لهما من قبل أبي الذي                 "

  .13"في السماوات، إذ حيثما اجتمع اثنان أو ثالثة باسمي، فأنا أآون في وسطهم

ع جّر ي الواق شأناهاف ي أن ان الت الس واللج طة المج ك بواس ق ذل ا أن نحّق ي بن  ف

اب    ي ب شاطاتها ف ا ون ي سنفصل مهامه ّية، والت ات"األبرش ة " تطّور البني د آانت التجرب وق

  .ناجحة جدا

ة  ي مقّدم رحت ف د ش ّية"وق الس األبرش وانين مج اعي . 14"ق ل الجم ى العم معن

ائم حّتى اآلن تعتبر   نصوص الحّق القانوني ": والمشارآة آما يلي  هذه المجالس محض     الق

ا، عدا                     استشارّية راه موافًق ا ي ّر م  أي يرجع إليها األسقف ألخذ الرأي أو اآلراء المتعّددة، ثّم ُيق

  …بعض الحاالت االستثنائّية

ه، وّسعت مفهوم                   " دة التي انبثقت عن ولكّن تعليم المجمع المسكوني والروح الجدي

  :االستشارة

ي   - ست لك ي لي م     فه ذين له ة ال د الكهن اد عن ة أو االنتق ل األسقف بعض الّنقم  يزي

  شخصّيتهم وآراؤهم،

   وال هي ألجل األخذ برأي األغلبّية وحسب، -

   وال هي للحصول على آراء االختصاصيّين في آل حقل وحسب، -

ذين       - انّيين، ال ة والعلم راك الكهن ل إش ة ألج ي خاّص ل ه ع    ب سة م ون الكني  يؤّلف

  ".ات هذه الكنيسة، إشراآهم بالمسؤولّية في الدرس والّتقرير، ثّم الّتنفيذاألسقف، في اهتمام
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شأناها، حّتى أّن                     آل ما    قلنا إّن التجربة آانت ناجحة جدا في المجالس واللجان التي أن

ا           ّثالث هو حّق عمل الجميع، ال عمل األسقف      تحّقق في األبرشّية في خالل هذه السنوات ال

تّم في اجتماعات هذه المجالس واللجان                    والممارسة الفعل . وحده ة للمشارآة في المسؤولّية ت ّي

  :التي تلتئم مع األسقف مّرة أو مّرتين في الشهر

   فيها ُتطرح األمور الصغيرة والكبيرة، بحسب اختصاص المجلس أو اللجنة، -

   فيدرسها ذوو االختصاص، -

   ويقّدمون فيها تقارير، -

  ي واحد وقرار واحد ليسّجل في محضر، فُتناقش حّتى يتّم اإلجماع حول رأ -

  . ويتوّلى تنفيذه عضو، أو لجنة فرعّية، أو األسقف نفسه -

ة، أن ينقش على باب آنيسة أو مدرسة              ولم يبَق ممكًنا، في هذه الممارسة الجماعّي

الن  " قف ف ا األس ر،         ". بناه ن حج ي م سة الت ي الكني ي تبن ي الت ؤمنين ه ة الم فمجموع

  .والكنيسة التي من بشر

  

  تطّور الحقوق والواجبات والنشاطات

وق    شاطاتهم وحق اتهم ون ة وواجب وق الكهن دة، تتطّور حق ات الجدي ذه العالق سبب ه وب

  .العلمانّيين وواجباتهم ونشاطاتهم، في بناء الكنيسة

ا      فبعد أن آان الكهنة آُقّصر في أآثر األحيان، يكتفون بالعمل          الروتيني، أصبح مطلوًب

ادرات    اء                منهم أخذ المب انّيين األآّف تّم       . آل في حقل رسالته، وأخذها مع العلم دأ ي  في وذلك ب

  ".مجالس الرعّية"بعض 

انّيون أعضاء   ان العلم د أن آ ستهلكين"وبع ّية،  "م ة أو األبرش ي الرعّي أصبحوا  ف

وا  ًضا، أي لهم مسؤولّيات" منتجين"مدعّوين ألن يكون ة أي ، أآان ذلك في المجالس فعلّي

  .الذي سنتكّلم عنه في باب الّتنظيمات" صندوق المساهمات"اشتراآهم في واللجان، أم في 

  نتائج أخرى في عالقة الكهنة بالمطران  



  

  :بين الكهنة والمطران" مسافة"لم يبَق هناك أّية 

  . فاالّتصال الهاتفي مباشر، في أي يوم أو أّية ساعة شاؤوا أو احتاجوا -

  .لها أّي برتوآول أو تحديد آذلك مقابلة المطران في المطرانّية ليس  -

ا                    - ة يجتمع فيه ة مسائّية عائلّي ه، أو لحفل ارة المطران ل  وعيد آل آاهن مناسبة لزي

  .الكهنة والمطران حول صاحب العيد

  نتائج أخرى في العالقات بين المطران والعلمانّيين

ساويين          وة مت ع إخ ار الجمي ة، واعتب سلطة خدم ار ال سبب اعتب ة  : ب ران والكهن المط

  :لعلمانّيين، نذآر منها ما يليوا

د       التي آان يقوم بها المطران للعائالت آل عام،          الزيارة الرعوّية    أصبحت، بسبب تزاي

ارة  : ونظًرا إلى الطريقة التي آانت مّتبعة  . عدد العائالت السريع، غير ممكنة إّال لفئة منها  زي

  .الحال األغنياء وبعض العائالت المتوّسطة

تمّكن من     المطران  آالف، وأّن    10دد العائالت في األبرشّية أصبح         وإذا حسبنا أّن ع       ي

وم                 200تخصيص   ارات، وفي آل ي ام بزي سنة للقي وم في ال ارات، ويستطيع هكذا أن    5 ي  زي

  . سنوات لزيارة الجميع10يلزمه يقوم بألف زيارة بالسنة، 

سبة للقاء    يكون منا   في الرعايا خارج بيروت، أقوم بقّداس سنوي، خاّصة بالصيف،          

). أو في الكنيسة عند تعّذر وجود الصالون        (الرعّية في الليترجّية، وبعدها في صالون الرعّية      

ارف والّتباحث في شؤون  ة ألجل الّتع ة عاّم ة أو  . الرعّي ين المطران والجمعّي اء ب تّم لق ّم ي ث

  ).متتاليةوقد تّم ذلك خالل ثالث سنوات . (األخوّية أو النادي، أو ذوي الحاجات الخاّصة

ألجل الّتعزية بمّيت، أو زيارة مريض،  (أمّا في بيروت، فأزور العائالت عند المناسبات فقط  

 األقرباء، فتكون حلقة للّتعارف ويطلب عندئذ من العائلة أن تدعو لهذه المناسبة  ). أو تهنئة عروسين  

ه،       . (أوسع ا   "هذا الّنهج،      بالرغم من   وهنا يجب اإلقرار بأّن تجاه الكثيرين، وال     " تيقّصرتُ بواجب

  ).سّيما من المتكلّلين حديثًا



  

ا    ارةأّم ة بعض العائالت، زي د شفيع رّب العائل ة بعي د للّتهنئ ا، فق ُت عنها تماًم  امتنع

ار البعض منهم، وهذا ضّد                        د، وهذا مستحيل، أو اختي بسبب ضرورة زيارة الجميع من جدي

  .المبادئ المعتمدة

ة استقبال بعد           دعوة غداء أو عشاء   آذلك امتنعُت عن قبول أّية          عند أحد، أو حضور حفل

د تضايق الكثيرون من هذه           . لئّال يرجع الّتمييز بين أبناء العائلة الواحدة        عرس   " العالقات "وق

ادات    الظلم  ): "أو أآثرها (الجديدة، ولكن لمّا عرفوا أّن هذا الّنظام اتبعه مع الجميع، تالشت االنتق ف

  ".ةبالسوّية عدل بالرعّي

ا    ت عنآم د  امتنع وة أح دا بعض    دع معان، ع ار س ر م ة أو دي دة المطرانّي ى مائ إل

  .اللجان، بمناسبة اجتماع عمل

ي        ا، ه ي تغييره عوبة ف دت ص ي وج ات الت ن العالق آتم   وم ي الم أبين ف ة الّت . طريق

وّفى          ّدد مآثر المت ه، واستعضت     . فمفروض في المطران، وُمنتظر منه أن يع وهذا امتنعت عن

ال لهم إّن هذا عن ان، إلى أن يق وّفى في بعض األحي ؤلم أهل المت ا آان ي أبين بعظة، مّم  الّت

  .أيًضا على آل الرعّية" الظلم"

دة    نتيجة أخرى     شهادة       عدم طلب أوسمة استحقاق ألحد         :  للعالقات الجدي ، بل عدم ال

إذ أّن المبادئ والطرق  . ، وقد ُطلب ذلك مّني أآثر من مّرة     )ال آنسيا وال مدنيا   (باستحقاق أحد،   

  .األوسمة تتناقض والمبادئ المعتمدة التي تكّلمنا عنها" مستحّقي"المّتبعة الختيار 

التي جعل من    ) التي آانت من قبُل رّبما ضرورّية (آذلك جّربت أن أتحّرر من العالقة     

  :لطائفته"  الديني–الممّثل المدني "المطران 

  …عيد االستقالل، الشهداء: المدنّيةالحفالت  فامتنعت عن الذهاب إلى  -

  .استقبال السفارات وتخّلفت عن حضور حفالت  -

ديًما    ( وحاولت أن ُألغي القّداس عن نّية فرنسا        - م ،  )القنصلي ق ا بسبب       فل  أنجح هن

  .مضاعفات خطيرة لم أستطع تجاوزها



  

ة     " بحقوق" أّما المطالبة  ًضا من وظائف المطران           موّظفي آنيستنا بالدول ، وهي أي

الرغم من    . حال حّتى اآلن     فهي أيًضا من العقد التي لم نجد لها         ،  " المدني –الممّثل الديني   " فب

ة بهذه الحقوق، ال يزال الجميع يرجعون                 "المجلس األعلى للطائفة  "نشأة   د المطالب ، الذي تعّه

ام األسبوع قبل الظهر                    رة، وآل أي  إلى مطران بيروت، وُيلّحون لكي يتدّخل بالصغيرة والكبي

  :يستقبل المطران طالبي مثل هذه المراجعات

  ".من حّق الطائفة" ألجل الحصول على وظيفة هي  -

  . ألجل التقّدم في الوظيفة -

  ).…بالجيش والدرك والتربية( ألجل النقل من مرآز إلى آخر  -

  …"ظالم" ألجل المطالبة باإلنصاف والمدافعة ضّد رئيس  -

ّية     ي األبرش ه ف ا تطبيق ذي جّربن دأ ال دّخل     والمب ق ت و أن ال يلح ل، ه ذا الحق ي ه  ف

انون عادل           ولكن من الصعب والصعب جدا          . المطران ضرًرا بشخص آخر، أو يذهب ضّد ق

 والمرافعة لدى المسؤولين، وإفهام طالبي           تطبيق المبدأ هذا، بسبب ضرورة درس آل حالة،       

ر الج  ا هو غي ا هو الجائز وم ر الممكن، م ا هو غي ا هو الممكن وم م من . ائزالخدمة م وآ

  .بين المطران وبعض العائالت بسبب هذه القضايا" تبلبلت" عالقات

  

  دير مار سمعان" بشرآاء"نتيجة خاّصة 

  بصاحب الملك عالقة موروثة من اإلقطاع،" الشريك"لمّا آانت عالقة 

ّيم العامّ    ) عند الموسم   (تنشئ احتكاًآا سنويا  ولّما آانت هذه العالقة      ين المطران أو الق  ب

  أو الشريك، فتشّوش عالقة المؤمنين بالرعاة،

دعّوة   سة م ت الكني ا آان ضى    ولّم ت م ن أّي وق ر م ا أآث ي يومن ن   ف ي ع ى التخّل إل

ى     ة للغن ة، أو مهمل ا غنّي ّل تظهره ى األق صادّية، أو عل ّوة اقت ا ق ل منه ي تجع ا الت ممتلكاته

  ،)غير المنتج(العقاري 



  

دير     " وادي الكرم  "ولّما آان ألبرشّية بيروت أراض فقط في            ، "مار سمعان   "تابعة ل

  ".الشرآاء"بعض مع 

يعهم األراضي               ستثمرونها مع البيت         تقّرر االّتفاق مع هؤالء الشرآاء ألجل ب  التي ي

ار ثلث قيمة األراضي والبيت آحّق لهم                      الذي يسكنونه بثمن مخّفض وعلى أقساط، مع اعتب

 .1970ل سنة وقد تّم ذلك خال. مكتسب من عملهم في هذه األراضي



  

  األبرشّية على صعيد البنيات

  

  مقّدمة  

انّيين يتجّسد خاّصة في البنيات أي                ة والعلم ين األسقف والكهن ة ب قلنا إّن تطّور العالق

ة التي   ة واألسس اإلنجيلّي ّددة في ضوء العالق وانين المح المجالس واللجان والّتنظيمات والق

ة           وسأشرح في هذا البيان مهام آل م      . تبّررها جلس أو لجنة، ثّم أفرد باًبا آخر لإلنجازات المتأّتي

  .عن تطّور العالقات والبنيات

  

  المجالس واللجان على صعيد األبرشّية -1    

  أنواع المجالس واللجان: مقّدمة

ة                         ا هو على صعيد الرعّي ا م . من المجالس واللجان ما هو على صعيد األبرشّية ومنه

  :منها ما هو إداري

  .اري المجلس اإلد -

  . المجلس المّلي -

  . اللجنة المالّية المرآزّية -

  . اللجنة العقارّية الهندسّية الفّنّية -

  . لجنة المدافن -

  . لجنة العالقات مع الدولة -

  :ومنها ما هو رعائي

  . المجلس الرعوي -

  . اللجنة الليترجّية -

  . لجنة مدارس األبرشّية والتعليم المسيحي -

  . لجنة النشاطات االجتماعّية -



  

  . العمل الرعوي لجنة -

  :ومنها ما هو إداري ورعائي مًعا

  ).Presbiterum (مجلس الكهنة  -

  .بل اإلداري والرعائي متالزمان ومتفاعالن في آل شيء، أو يجب أن يكونا آذلك

ا من                    جميعها ُأحدثت في هذه السنوات الّثالث، ما عدا المجلس المّلي الذي آان مؤّلًف

  .قبل

  إلدارّيةالمجالس واللجان ا: أّوًال  

  مجلس الكهنة أو البرسبيتريوم-1

انوا أبرشّيين أو          يتأّلف من جميع الكهنة المنتمين إلى األبرشّية والعاملين فيها، سواء آ

  .رهباًنا، ويجتمع مّرة في الشهر، وآّلما دعت الحاجة

  صالحّياته

داء ا             - ا،     مشارآة األسقف في بحث القضايا الهاّمة المتعّلقة بالكهنة آمجموعة، وإب لرأي فيه

  .قبل إقرارها وتنفيذها

ّية        - ا األبرش شؤون رعاي ة ب ة المتعّلق ضايا الهاّم شة الق ي بحث ومناق قف ف شارآة األس  م

  ).… تقسيم الرعايا– اإلدارات الكنسّية –خال الّتنظيم المالي (آمجموعة 

  . انتخاب مختلف الهيآت المنبثقة عن مجلس الكهنة أو الممّثلة له -

  .لعمل السنوي، وتحديد األولويّات، ومناقشة الميزانّية السنوّية مناقشة برنامج ا -

  . العمل على نشر القرارات المّتخذة، والسهر على تعميمها حيث تدعو الحاجة -

  مجلس األبرشّية اإلداري-2

  : يتأّلف من  

  .الّنائب األسقفي العاّم والقّيم العاّم:  قسم يعّينه القانون من باب المنصب -

  .، بحسب المناطق والمؤّسسات"مجلس الكهنة" قسم ينتخبه  -



  

ين           - ضاء المنتخب ث األع دده ثل ّدى ع رط أن ال يتع ة، ش د الحاج قف عن ه األس سم يعّين  ق

  .والمعّينين بحكم المنصب

  .ويجتمع مّرتين في الشهر

  مهامه

  :تغّطي آل القضايا التي آان األسقف وحده يهتّم بها، وهي

  الشؤون العاّمة

  .آالدستور األبرشي مثًال وعرضها على مجلس الكهنة وضع مشاريع قوانين  -

  . إعداد الموازنة السنوّية مع اللجنة المالّية -

  . إبداء الرأي في آل بيع وشراء تتجاوز قيمته الّثالثة آالف ليرة لبنانّية -

ّية   - ي األبرش ور ف ير األم ى س الع عل سات   :  االّط ي المؤّس دارس، ف ي الم ا، ف ي الرعاي ف

  .واألوقاف

  .الكهنة على ما يجري في المجالس إطالع  -

  . وضع برنامج عمل سنوي أو ألآثر من سنة، بحسب مقتضيات األبرشّية -

  …المساهمات، المقابر:  درس المشاريع العاّمة مع اللجان المختّصة -

  . وضع نظام للعالقات العاّمة -

  . الّنظر بالخالفات التي تنشأ -

ا الح  - أّثر به شاّذة التي تت ة داخل آل قطاع الّنظر بالحاالت ال ة العاّم دارس، : ال ا، م رعاي

  .مؤّسسات

  الشؤون الخاّصة بكل حقل

  الرعايا

  . درس أوضاع الرعايا درًسا علميا، وتنظيمها بشكل يضمن إداء الرسالة -

  . تقسيم الرعايا وإنشاء رعايا جديدة -

  . بناء آنائس في الرعايا -



  

  . االّطالع على ميـزانّيات الرعايا -

  . الوآالء وأمناء الصندوق والقندلفت السهر على تأمين -

  . تفّقد سير األمور في آل رعّية بشكل عاّم، واالّطالع على الحاجات -

  . إنشاء ملّف لكل رعّية -

  المدارس

  … درس أوضاع المدارس درًسا علميا لتقييمها ماليا وتربويا واجتماعيا -

  .هم تعيين إدارات المدارس وقبول استقالتهم وتغييرهم وإعفائ -

  . بناء مدارس جديدة وإقفال مدارس موجودة -

  . االّطالع على ميـزانّيات المدارس -

  . االّطالع على حاجات المدارس -

  . إنشاء ملّف لكل مدرسة، بالّتعاون مع لجنة المدارس -

   الجمعّيات–المؤّسسات 

  . درس أوضاع المؤّسسات درًسا علميا -

  …إنشاء مؤّسسات اجتماعّية -

  األوقاف

  .مع خبراء وفنّيين واختصاصّيين، وإنشاء ملّف لكل منها تقييمها  -

  . تنفيذ اإلرادات التقوّية -

  الكهنة

  . تعيين الكهنة ومساعديهم وقبول استقالتهم وتغييرهم وإعفاؤهم -

  . تعيين مرّتبات الكهنة -

  . تخصيص بعض الكهنة على نفقة األبرشّية -

  … المادّية، عمله، آفاءاتهحاجاته:  االّطالع على حالة آل آاهن بوصفه آاهن رعّية -

  . تأمين مستوى سكن الئق وآاِف ومتساٍو لكل من الكهنة -



  

  . الّنظر في طلبات انتماء الكهنة إلى األبرشّية -

ا                -  معاملة الكهنة العاملين وقًتا آامًال في األبرشّية، أبرشّيين آانوا أم رهباًنا، بالمساواة حقوًق

  .وواجبات

  . إنشاء ملّف لكل آاهن -

  ون العلمانّيونالموّظف

  . تعيين مرّتبات الموّظفين العلمانّيين -

  . اإلشراف على عقود عملهم، مع تأمين مقتضيات الضمان االجتماعي بفروعه المرعّية -

   المجلس المّلي-3

  . هو هيأة موجودة في األبرشّية منذ زمن بعيد، لم يجّدد بعد قانونها  

  .ّصة في القضايا العقارّية والمالّية عضًوا علمانيا، لهم آفاءات خا12ويتأّلف من 

ه ة      : مهام ة والمالّي ضايا العقارّي ي الق س اإلداري ف قف والمجل شورة لألس اء الم إعط

  . أخذ قروض– إنشاء مدافن –شراء أو بيع عقار : الكبرى، مثًال

  15 اللجنة المالّية المرآزّية-4

بة   ال والمحاس صاد والم صاصّيين باالقت انّيين اخت ن علم أّلف م ةتت .  واإلدارة العاّم

  .وتجتمع مّرة في الشهر

  مهامها

ة والخاّصة واالهتمام بضبطها حسابيا، وعمل                 اإلشراف على مداخيل األبرشّية العاّم

  :ميـزانّيتها ودرس طرق التوفير والتحسين، ولهذه الغاية تقوم

  . بدرس أوضاع األوقاف ومداخيلها وباقي المداخيل -

  :الموجود، وآيفّية" شّيةصندوق األبر" باإلشراف على  -

  ضبط المداخيل،  -  أ

                                                            
  . القسم الّثاني–تنظيم مالّية األبرشية  : 5  ملحق رقم 15



  

   جباية مساهمة المؤمنين بمالّية األبرشّية،  - ب

   دراسة المصاريف غير العادّية،  - ت

  . عمل ميـزانّيات سنوّية  - ث

  : باإلشراف على المالّية للكنائس واألوقاف والمدارس والمؤّسسات األخرى -

  تدقيق حسابات المدخول والمصروف،  -  أ

  . غير العادّية االشتراك بدرس المصاريف  - ب

  اللجنة العقارّية الهندسّية والفّنّية-5

ّيم العامّ                    . تتأّلف من ممّثلين عن شرآات الهندسة الّتابعة لمهندسين من األبرشّية مع الق

  .وتجتمع آّلما دعت الحاجة

دة                     مهامها   ة جدي د تقرير إنشاء أبني  إعطاء المشورة في حقل اختصاصهم، ال سّيما عن

  .زيين إحدى الكنائسفي األبرشّية أو ت

  لجنة المدافن-6  

  .تتأّلف من علمانيّين مع النّائب األسقفي العامّ وتجتمع آّلما دعت الحاجة  

  . تهيئة المدافن للمستقبل–.  االهتمام بالمدافن الحالّية-: مهامها  

  لجنة العالقات مع الدولة-7  

 األبرشّية، أي ضمن       هذه اللجنة من قبل مطران بيروت، ولكن لخدمة           تأّلفتآانت قد     

  .16"بمجلس األساقفة الروم الكاثوليك في لبنان"ما سّمي 

ة    . ووضع المطران لها نظاًما باسم هذا المجلس        واة للجن ة أعضاء آن ا  . واختار ثالث ولّم

دخل هذه            "المجلس األعلى لطائفة الروم الكاثوليك    "أنشأ البطريرك    ، اصبح من المناسب أن ت

  .لساللجنة في إطار هذا المج

  المهام التي آانت قد وضعت لها  
                                                            

ينودس     16 ي س ي ف ى اقتراح اًء عل س بن ذا المجل أّلف ه در   . 1968  ت بة ل شهرّية مناس ه ال بحت اجتماعات ضايا وأص س الق

  .المشترآة بين أبرشّيات آنيستنا



  

ائس                      - ا سنويا، على الكن ة التي تّوزعه ستنا من المساعدات المالّي  مطالبة الدولة بحقوق آني

  …والطوائف اللبنانّية، وبحقوق الموّظفين من تعيين وترقية

اقي الطوائف، ألجل تجاوز األوضاع    - ين من ب ة، مع ممّثل سلطات المدنّي دى ال سعي ل  ال

  .ّية الحالّيةالطائف

  ثانّيا المجالس واللجان الرعائّية

  مجلس األبرشّية الرعوي-1  

اءات في مختلف الحقول                       انّيين من ذوي الكف ان وراهبات وعلم يتأّلف من آهنة ورهب

ة   ل مجلس الكهن ارهم، على أساس أسماء مقترحة من قب ة ويعود إلى األسقف اختي الرعائّي

  .واللجان االختصاصّية

  .تين في الشهرويجتمع مّر  

  مهامه

ًال  - ات العصر، وعم ا بمقتضى متطّلب ة تكييفه سلوك الكنسي وأساليب العمل، بغي يم ال  تقي

  .بروح المجمع الفاتيكاني الّثاني

وم  -  وضع تصاميم العمل الرعائي والتخطيط للمستقبل، وذلك استناًدا إلى اإلنجيل والعل

  .اإلنسانّية

  حقول نشاطاته

  الّتبشير

  .اللقاء األّول مع المسيح: ولى الكرازة األ -

  . تنمية اإليمان، وفًقا لمختلف مراحل حياة اإلنسان -

  .الالهوت:  التعّمق في قضايا اإليمان -

  الليترجّية

  إحياء الجماعات المؤمنة

  ").القاعدّية"أو الجماعات ( الجماعة الصغيرة  -



  

  . الرعايا -

  . األبرشّية -

  مجاالت عمل اللجنة المؤمنة

  .إعداد للزواج األسرة، مثًال  -

  . اإلعالم– التربية – الشباب  -

  . الحياة االقتصادّية– الصّحة – الحياة االجتماعّية – العمل  -

  . الحياة السياسّية– الحياة الّثقافية  -

  . أوقات الفراغ والّترفيه -

  تدريب المسؤولين وفًقا لحاجات

  . اإلآليريكّيين– الكهنة – األسقف  -

  . العلمانّيين– الشمامسة  -

  للجنة الليترجّيةا-2

 من آهنة ورهبان وراهبات وعلمانّيين اختصاصّيين بالليترجّية، وغيورين على    تتأّلف  

  ).ال تضارب مع لجنة السينودس الليترجّية. (تجتمع مّرتين في الشهر. تطّورها

   مهامها

  . المساعدة على نشر طريقة الليترجّية الجديدة على أآمل وجه -

  .ثر فعالّية ألجل إشراك العلمانّيين بالليترجّية نشر الطرق العملّية األآ -

  . تعميم األلحان الموّحدة، وإشراك الشعب بالترنيم -

  .أو الموافقة عليها ألجل تعميمها) بعد اإلنجيل( وضع نصوص الطلبات المتغّيرة  -

  . االعداد ألجل إصالح ليترجّي أآثر جذرّية ومطابقة لحاجات المؤمنين -

ارات ليترجّي - راء اختب ى   إج ا عل رض نتائجه صغيرة، وع ات ال ض الحلق من بع ة ض

  .السينودس ألجل هذا اإلصالح الجذري

  . تهيئة بعض النصوص الليترجّية لألعياد الكبرى الشتراك المؤمنين بالفرض اإللهي -



  

  لجنة مدارس األبرشّية والتعليم المسيحي-3

أّلف   ّية   تت دارس األبرش اء م ن رؤس ة( م ن الرهبا )الكهن ّثالت ع سائّية  ، ومم ات الن نّي

انّيين  اتذة علم ع، وأس ة عن آل مدرسة (األرب ل أو ممّثل ع  ). ممّث شهر، م ي ال ّرة ف ع م وتجتم

  .الكاهن المسؤول عن التربية

  مهامها

  في االجتماع الشهري  

  . االّطالع على الجديد في التربية، والتشريع التربوي والتعليم المسيحي -

  . اإلفادة من االختبارات المتنّوعة -

  .راسة بعض القضايا التربوّية الهاّمة أو بعض القضايا المطروحة في األحداث د -

    .17 اّتخاذ مواقف موّحدة في ما يتطّلب ذلك -

  في آل مدرسة

  . تطبيق المقّررات المّتخذة في االجتماعات -

ة                -  إجراء نقد ذاتي مع اإلدارة واألساتذة وممّثلي الطّالب، ألجل اّتخاذ االّتجاهات التربوّي

  .يحةالصح

  في الصيف

  . تنظيم دورة تربوّية لجميع المعّلمين والمعّلمات -

  لجنة الّنشاطات االجتماعّية-4

مياتم، مستوصفات،  ( من ممّثلين عن الهيئات االجتماعّية الموجودة في األبرشّية          تتأّلف  

ا دعت      . ، مع آاهن مسؤول عن العمل االجتماعي            )دور عجزة، جمعّيات خيرّية    تجتمع آّلم

  . إلى ذلكالحاجة
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  مهامها

ّية لكي   - ة الموجودة في األبرش ة واالجتماعّي سات الخيرّي ات والمؤّس ين الجمعّي سيق ب  الّتن

ل   اون وتتكام اب      (تتع ي ب ا ف نتكّلم عنه ي س ة الت ة البيروتّي ة الخيرّي ع الجمعّي ّيما م ال س

  ).اإلنجازات

  . دراسة شاملة عن جميع العائالت الفقيرة في األبرشّية -

ا يجب    دراسة  - راح م سات الموجودة واقت ات والمؤّس شملها الجمعّي ي ال ت الحاجات الت

  .تأسيسه من جديد لتلبية هذه الحاجات

ي    - ود ف نقص الموج سّد ال ا أن ت ي يمكنه ة الت ة والعاّم ات الخاّص ع الهيئ اون م  الّتع

  .األبرشّية

  مالحظة

ذلك   الّنشاطات االجتماعّية يجب أن تتجاوز يوًما بعد يوم اإلطار ال        ديني، ل ّطائفي، بل ال

أن ال يبدأ به في إطار األبرشّية   آل ما يمكن تنظيمه على صعيد مشترك مع المواطنين، يجب         

، التي تخدم جميع المحتاجين، ال ألّنهم من هذه  "الحرآة االجتماعّية "وهذا آان أساس    . الضّيق

انّيون       ة األول   . الّطائفة، ولكن ألّنهم لبن ساوي، معطي راد      تخدمهم بالّت ة لألآثر حاجة من األف وّي

  .والعائالت أو المناطق

ا ال يمكن تنظيمه إّال في إطارها لسبب أو                        ا في األبرشّية، وم يبقى أّن ما آان منّظًم

ثّال ة، م ة أو عاّم دمات خاّص ن خ ه م ا يماثل ع م سيقه م تّم تن ب أن ي ر، يج ال : آلخ إدخ

  …مستوصفات األبرشّية في هيئة تنسيق المستوصفات

  آز الّدعوات الكهنوتّيةمر-5

  : منتأليفهتّم    

   قد أوجدها،نبعة سّيدات لجنة الّدعوات التي آان المطران  -

   الكاهن المرشد لهذه اللجنة، -



  

   الكاهن المسؤول عن اإلآليريكّيين، -

  . أحد اآلباء البيض المتخّصصين للّدعوات الكهنوتّية -

دة    وظّلت اجتماعاته مّدة سنة ثّم توّقفت، ومن الضروري    إعادة تنظيمه على أسس جدي

  .إن لزم األمر

  : التي آانت قد ُأسندت إليهالمهام

   تذآير المصّلين مّرة في الشهر بضرورة الصالة ألجل الّدعوات، -

  ).في الصينّية التي أصبحت واحدة في آل قّداس( والتبّرع إلى اإلآليريكّيات  -

ّية       - ة لألبرش دارس الّتابع ي الم ة ف شاطات متنوّع ة ن ات  إقام رات ( أو الرهبانّي  –محاض

  ).… أفالم–نشرات 

  ).ماّدًيا وروحيا( االهتمام باإلآليريكّيين الموجودين في اإلآليريكّيات  -

  .18 االهتمام بطالبي االنتماء إلى اإلآليريكّية، ما داموا في المدارس -

  مالحظة

ا المطران    وم به ود يق اك جه ل هن ذا الحق ي ه رحف اس ف م الي ة مجلس البطار" باس آ

، وقد طلب إلى الكاهن المسؤول عن اإلآليريكّيين أن يدخل في إطار هذه              "واألساقفة الكاثوليك 

  .الجهود

  لجنة العمل الرعوي-6

ا         " المجالس الرعوّية " من ممّثلين عن آهنة الرعايا وعن        تتأّلف واة تهّيئ م دأت ن وقد ب

  .يلزم ألجل عملها وفعالّيتها

  :مهامها

  . الذي هو على صعيد األبرشّية19 درس طريق العمل الرعائي -
                                                            

ابع                                  18 ل األفضل أن يت ه، ب ه من صف البرفي ل انتهائ ل إآليرآي قب ة، ال يقب ع مجلس الكهن   بحسب قرار اّتخذه المطران م

  . المرحلة الّثانوّيةدروسه في المدرسة العادّية حّتى نهاية
  ".الرعاية"من " الرعائي"و" الراعي"فمن " الراعوي"بينما " الرعّية"مشتّقة من " الرعوي"  آلمة 19



  

  . نشر هذه الطرق في الرعايا بواسطة آهنتها -

  ".مجلس الرعّية" مساعدة آل آاهن على إنشاء  -

  مالحظات حول هذه المجالس واللجان

 جميع هذه المجالس واللجان على صعيد األبرشّية، آما قلنا، يحضر اجتماعاتها المطران،              -

ا الدرس والمناقشة وال        ذ   ويتّم فيه ا                . ّتقرير والّتنفي ه آل م ا سجل محاضر، دّونت في ولكل منه

  .تقّرر ويمكن الرجوع إليه لمعرفة الذي حصل شهًرا بعد شهر

دعى  - ن أن ُت ا إًذا يمك ة" جميعه ة ". مرآّزي روح الجماعّي ف ال ا أن تتوّق ن مخاطره وم

ين المطران وهذه اللج  ا . انوالعمل الجماعي على المستوى المرآزي، على الّتعاون ب بينم

ة  "التطّور الكامل هو الّتعاون مع جميع قطاعات األبرشّية وفئاتها، أي الوصول إلى       الجماعّي

  .وهذا ما يتّم شيًئا فشيًئا. ، والّتفاعل بين ما هو مرآزي وما هو ال مرآزي"المرآزّية

يست  ألّنها ل   لم نذآرها بعد ذآر مهامها،         فاألعمال التي قامت بها هذه المجالس واللجان        -

 الّناتج عن هذا الّتفاعل، أو عن الّتعاون بين أآثر من مجلس      أعماًال منفردة، بل عمل المشارآة    

  .ولجنة بسبب تشابك الصالحّيات

  . لذلك أفردنا لإلنجازات أبواًبا أخرى -

  نتائج التطّور في العالقات والبنيات

انّيين والبني            ة والعلم ائج       هذا التطّور في العالقات بين األسقف والكهن ا نت دة، له ات الجدي

  :أخرى ظهرت وستظهر، امتداًدا منطقيا لما حدث حّتى اآلن، منها

  ".الطاعة خدمة"، و"السلطة خدمة" تعّمق جديد في معنى  -

 مفهوم جديد لألسقف، الذي يصبح ال رأس هرم، بل محور دائرة على مستوى واحد مع                      -

  .وليّاتالكهنة والعلمانّيين، في خدمة واحدة متعّددة المسؤ

دوره - د ل وم جدي ر و:  مفه دار األوام يس إلص و ل قفّية"فه يم األس رم " المراس والح

شعب، ال     ل ألجل ال المطران ُجع انّيين، ف ة وعلم ة اآلخرين آهن ل ألجل خدم يالت، ب والتحل

  .الشعب ألجل المطران



  

ة في األبرشّية       " المنّسق المرآزي " ومن ثّم هو     - مل   وآل ع   .لألعمال الرعائّية واإلدارّي

ا        ذا ال . أو إنشاء أو مؤّسسة في األبرشّية نتيجة مشارآة مجموعة المؤمنين، أو جزء منه ول

  .األسقفّية المعهودة" للنحن"أو " لألنا"محّل 

ات       - ّل البني ب أن تظ ّدة، يج ّية لم ن األبرش ب األسقف ع إذا تغّي ان  ف الس واللج  أي المج

  .قائمة تعمل آأّنه موجودقف، والجمعّيات والمؤّسسات، المبنّية عضويا حول األس

ل الفرد    ال" النسبي "بل  " المطلق " وهكذا يصبح مفهوم األسقف ودوره ال ذلك          - الممّث

سيح  ون الم الجميع يمّثل سيح، ف ل للم ه "، آ ي ُأعطيت ل ة الت ي  " بحسب الموهب ل ف ل ممّث ب

  .الوحدة والّتنسيق: الرسالة المحّددة والمحدودة التي ُعهدت إليه

رح   - ذلك ُتط ان         ول ان المفهوم د آ ة، وق ن جه اهن م قف والك ين األس ز ب ضّية التميي ق

انّيين، و ة والعلم ين الكهن ى، وب سة األول ي الكني رادفين ف ع"مت وت  الجمي ضاء الكهن أع

  ".الملوآي

ة        "هل هي     : األسقف والكاهن   " خدمة"وقد ُتطرح أيًضا قضّية مّدة        - د على رتب إلى األب

صادق اة "ملكي ّد مدى الحي ه، أم  ، أم هي تمت ا ال رجوع عن ا دائًم ا دامت   التزاًم ة م هي قائم

ك   ادًرا على تل اهن، ق ا دام األسقف والك الجماعة بحاجة إلى خدمة الّتنسيق والوحدة، وم

 …الخدمة



  

  على صعيد الرعايا المجالس واللجان والجمعّيات

  

  مقّدمة

يّ       عيد األبرش ى ص ة، عل ي إًذا مرآزّي ا ه ا عنه ي تكّلمن ات الت ع البني ن . ةجمي وم

ة    ل رعّي ى صعيد آ ة، عل ات مرآزّي ع بني ضروري أن تتفاعل م اد رديف  . ال ن ال بإيج ولك

د يكون                    رعوي لكل مجلس مرآزي أو لجنة مرآزّية، فذلك مستحيل بل غير ضروري، بل ق

ة       اهن الرعّي ّيما آ ضائها، ال س شتيت أع ضاربها وت صالحّيات، وت شّعب ال سبب ت ضرا ب . م

ة، ألجل الّتفاعل والّتكامل،              فالمهّم أن تشمل البني    ات الالمرآزّية اهتمام ومهامَّ البنيات المرآزّي

  .فال يبقى شيء على مستوى الّنظرّيات والقوانين واألنظمة، بل يصل إلى المستوى الحياتي

ا             ّور، م ا ُط ا ُأحدث وم وعلى صعيد الرعّية أيًضا، هناك اإلداري والرعوي، وهناك م

  .لّتنفيذ بل الّتخطيطُنّفذ وما ال يزال قيد ا

سّر، وفي     ة ال اء الصندوق، وأمان ة أمن وآالء، ولجن اك مجلس ال ففي الحقل اإلداري هن

  ).… الروحّية– الّثقافّية –الخيرّية (، ولجان الجمعيّات "مجلس الرعّية"الحقل الرعوي 

    



  

  مجلس وآالء الكنيسة والوقف-1

انيّ    شارآة العلم ر لم ة، آانت أّول تعبي ة قديم ة  بني سؤولّية إدارة الرعّي ي م اهن ف ين الك

وآالء                . المادّية والمالّية  دة لل ذلك ُأحدثت أنظمة جدي ة بالمحاذير، ل ة العمل مليئ  20وآانت طريق

  ).سنتكّلم عنها في باب الّتنظيمات(

  لجنة أمناء صندوق المساهمات-2  

  ".صندوق المساهمات"ُأحدثت جديدًا، وسنتكّلم عنها عند آالمنا عن   

  مانة سّر الرعّيةأ-3  

  . نواة ألمانة سّر في بعض الرعايا، ولكن لم تعّمم بعدتأّلفت  

  : مساعدة آاهن الرعّية فيمهامها  

  . تنظيم ملّفات الرعّية، وال سّيما لوائح العائالت -

  . آتابة البطاقات العائلّية، وتجديدها سنة بعد سنة -

أو عن طريق     )  سريعة إن أمكن     بواسطة شبكة اّتصاالت    ( االّتصال بالعائالت شخصيا،     -

  .الّتعميمات

  مجلس الرعّية-4

أّلف   ة        يت ي الرعّي ودة ف ات الموج ات والقطاع ن الهيئ ين ع ن ممّثل ة  ( م ثًال الجمعّي م

ة، وآالء الكنيسة       مع بعض األعضاء االختصاصّيين أو النشيطين في       ) …الخيرّية، األخوّي

ا، و          . الحقول الرعائّية  ا             أحدث المجلس في بعض الرعاي ّم في جميع الرعاي هو مدعّو أن ُيعم

  .الكبرى

  : الّتعاون مع الكاهن لكل ما فيه خير الرعّية وأبنائها، ال سّيمامهامه  

  . معرفتهم معرفة علمّية ورعائّية -

  . دراسة حاجاتهم الروحّية واالجتماعّية -
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  . تقرير المشاريع واألعمال الالزمة ألجل تلبية هذه الحاجات -

  .في تنفيذ هذه المشاريع واألعمال، مع باقي أبناء الرعّية أخذ المسؤولّيات  -

دعو  طبيعة                    - دما ت ة عن  تشكيل اللجان الفرعّية من بين أعضائه وباالشتراك مع أبناء الرعّي

  .هذه المشاريع إلى هذه الحاجة

ة األساسي هو هدف ة الوصول مجلس الرعّي ة روحّي اهن إلى تكوين عائل  حول الك

ن جماع   ة م رى، مؤّلف ة     آب ة واجتماعّي اة روحّي يش حي ضاء، تع سة األع ات صغرى متجان

  .21"حيث آان للمؤمنين قلب واحد ونفس واحدة"آالمسيحّيين اُألَول، 

  سائر هيئات الرعّية-5

اك  ة هن االقديم د   منه ا بع م تصل إليه ات، ل ة والجوق ات الخيرّي ات والجمعّي ، آاألخوّي

ا             موجة التطّور بحسب توجيهات المجمع الفاتيكاني          ّد أن تصل إليه  ومقتضيات العصر، ال ب

  .عن قريب

 يجب أن تنفتح إلى العمل الرسولي في الرعّية، فال تبقى فقط لقاء نصف ساعة                 فاألخوّيات -

  .صالة في األسبوع

ّم ذلك          " الخيري" يجب أن تحّول عملها      الجمعّيات الخيرّية  و - ا ت إلى العمل االجتماعي، آم

ة البيروتيّ   ة الخيرّي ي الجمعّي ضواحي  (ة ف روت وال ا بي شمل رعاي ي ت سن  ). الت ن الُمستح وم

ّل                   ة، فعلى األق ة في آل رعّي ة عمل اجتماعي     "إحداث،، إن لم يكن جمعّي ضمن إطار    " لجن

  .مجلس الرعّية

ا       والجوقات  - ا هذه السنوات         .  يجب أن ُتعّمم على جميع الرعاي د منه د انتشرت في العدي وق

ه اإلصالح الليترجّي الذي يقتضي اشتراك الشعب في               آما يجب أن تدخل في اّتجا       . األخيرة

ادًرا، بل تكون                    رنيم إّال ن ة في الت ة في صفوف      " الروح "الليترجّية، فال تنفرد الجوق المتغلغل

  .المؤمنين ليشترآوا جميًعا في الترنيم
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دة اك الجدي ي بعض     وهن دأت ف د ب ة، وق ات الرعّي داثها، بحسب حاج ي يجب إح  الت

  :االرعايا، نذآر منه

اثوليكي   -1 ة المسيحّية، وفرق األزواج،  ولكن يجب أن ال                 منّظمات العمل الك شبيبة العامل  آال

  .تبقى مأسورة بالّطابع الغربي المستورد، بل أن تتكّيف بحسب حاجة البيئة الشرقّية

ة      السهرات اإلنجيلّية  -2 ا، ولكن          . وهي من نتائج هذه البيئ د انتشرت في الكثير من الرعاي وق

  .ن ُتعّمم أآثر فأآثريجب أ

ة                 مالحظة ة ال ُتحصر في إطار الرعّي ّسهرات اإلنجيلّي اثوليكي وال منّظمات العمل الك

را           ة مق ة الرعّي ون أبني ن أن تك ا يمك ف، أينم ع الطوائ ين جمي شترآة ب ي م ل ه ائفي، ب الط

  .الجتماعاتها وآاهن الرعّية مرشًدا لها



  

   اإلدارّية والمالّيةاألبرشّية على صعيد اإلنجازات والمشاريع

  مقّدمة

  اإلنجازات وليدة التطّور في العالقات والبنيات

والتطّور في البنيات يساعد     . التطّور في العالقات بين األشخاص ُينشئ بنيات جديدة متطّورة      

  .وتفاعل االثنين ال بّد أن يكون له أثره في اإلنجازات. على التطوير في عالقات األشخاص

إدارة                      فعالقة األخّوة    ا إلى تحّرر األسقف من االستئثار ب والعمل الجماعي مثًال تصل منطقي

  ".الّتنظيمات المالّية"مالّية األبرشّية، آما سنرى في حقل 

وشعور المؤمنين بأّنهم أعضاء فعلّيون في الكنيسة، لهم مسؤولّيتهم، يصل بهم إلى االشتراك                

  ".مساهماتصندوق ال"في إنجاح مشاريع األبرشّية، مثًال، 

ة، فتضع في                   ة اإلقليمّي ا تتجاوز األنانّي ة يجعل الرعاي والّتفاعل بين البنيات المرآزّية والالمرآزّي

  .ما آانت تتمّسك به ولو لم تكن بحاجة إليه" الصندوق الموّحد"

ّم         ن ث ابًقا، وم ت س ي آان ر الت ازات غي ي اإلنج ات ف شئ أولوّي د ين ائي الجدي وم الرع والمفه

  : تخصيص االعتمادات المالّيةأولوّيات في

ة            فالكنيسة الصغيرة  - ة الحّي ُتفّضل على الكبرى       التي تساعد على إنشاء الجماعات المؤمن

  .وعلى الكاتدرائّيات

ّم من صرفه في إنشاء مدارس - يم المسيحي أه د  وصرف المال على التعل دة، وق جدي

  ).أفضل مّما تقوم به اليوم (تتعّهدها الدولة يوًما ما

ة   (رفه على وسائل اإلعالم        آذلك ص  - ة الرعّي ام            ) مجّل ة أو القي أو إنشاء أندية في الرعّي

ة     ة أو تخصيص أحد الكهنة في فرع من               -بدراسات تعليمّي م يعد          رعوّي وم اإلنسانّية ل العل

أ          ُيعتبر هدًرا آالسابق    ة   "ويصرف في      حيث آان المال ُيَخّب  -الكنيسة   " (اإلنجازات الحجرّي

  ...). المدرسة-األنطوش 

ة بمكان               - ه     (لن نطيل الكالم في هذا الموضوع مع أّنه من األهمّي د نرجع إلي تّم سرد    ) وق لن

  .التطّورات في األبرشّية



  

  أنواع اإلنجازات والمشاريع

ا               "ال إنشاءات  "اخترنا آلمة إنجازات       اء، بينم ، ألّن هذه تستعمل خاّصة في حقل البن

  .ات والقوانين والمؤّسسات والخدماتمدلول اإلنجازات أوسع فيعّم أيًضا الّتنظيم

دًال من تلك             " (مشاريع"ومّيزنا بين آلمة     ًرا ب ا    ) مع أّن هذه تستعمل آثي فاإلنجازات م

  .تّم، والمشاريع ما يجب أن يتّم، أو ما يخّطط ألجل تنفيذه

  :وسنتكّلم أوًال عن اإلنجازات والمشاريع المادّية واإلدارّية بحسب األبواب التالية

  .يمات والقوانين في الحقول اإلدارّية والمالّيةالّتنظ -

  .اإلنشاءات واإلصالحات -

  .األوقاف -

  .التجهيزات -

  .ثّم عن اإلنجازات والمشاريع الرعائّية، وسنفّصلها في حينه



  

  الّتنظيمات والقوانين

  في الحقول اإلدارّية والمالّية

  تنظيم مالّية األبرشّية العام-1

  :واللجنة المرآزّية، تّم ما يليبالّتعاون مع المجلس اإلداري 

د  ُأنشئ   - واردات              صندوق موّح ه تدخل جميع ال  - المدارس    -األوقاف   ( لكل األبرشّية، في

  .، ومنه تخرج جميع المصاريف، ولكن بحسب أبواب ومراجع)صواني الكنائس

ل   - د جع صندوق الموّح ذا ال ا ه ين الرعاي ساواة ب االم صندوق  :  وحاجاته ي ال دخل ف إذ ي

ن ائض م ة، بحسب   الف الزم لحاجات آل رعّي ال ال ه الم رة، ويخرج من ا الكبي جدول  الرعاي

  :وفي ذلك تقويم جذري لكثير من مساوئ الصناديق المستقّلة.  لهذه الحاجاتأولوّيات

  . واإلقليمّية التي تستأثر بالمال المجموع في رعّية لحاجات هذه الرعّيةاألنانّية الجماعّية

  ...ل الوآالء ووضعها باسم واحد منهم بسبب استقالهدر األموال

ا بحسب              - ة، وحسابات المدارس والرعاي نموذجات   ضبطت حسابات المطرانّية المرآزّي

ة التسهيل في    ...  الخموّحدة للسجّالت والوصوالت وأوامر الدفع   منًعا لكل سوء استعمال وبغي

  .الّتدقيق بالحسابات

ع  - صارف  وض ائض بالم ال الف ع  الم ّية م م األبرش ل    ، باس ن قب شيكات م حب ال ّق س  ح

  .المطران والقّيم العام

  .، عدا إمضاء الشيكاتالمطران من جميع المعامالت المالّيةتحّرر  -

ام     - ّيم الع اني، بإشراف الق سجيل، محاسب علم سؤولّية الت ذ م ى. وأخ شيكات أراد  وحت ال

ا      (المجلس اإلداري  المطران أن ال يمضي شيكًا إّال بعد تقرير صرف المبلغ من قبل            إن آان مبلًغ

  .وبعد آتابة الشيك من قبل القّيم العام) هاما

 في   عقود إيجار األوقاف     في آل     " المكتب اإلداري العقاري    "أعيد الّنظر بالتعاون مع         -

  .بيروت ألجل تنظيمها، وتحسينها عند االقتضاء، ثّم تسّلم محاسب المطرانّية أمر جبايتها



  

مع   (آل العائالت    ل سنة وإرسال البيان المالي إلى       في آخر آ   نشر حسابات األبرشية  تقّرر   -

د                 )مغّلف المساهمات  دوا رأيهم عن ، ولكي يطّلع الجميع على آل داخل وخارج، ويستطيعوا أن يب

ديًما سرا ال يعرفه             . (االقتضاء، وأن َيطمئّنوا إلى حسن استعمال المال          ة األبرشيّات ق آانت مالّي

  ).غير األسقف

ّرر  - ا تق شر موازنآم ذآر    ةن الي وُت ان الم ع البي ة، وُترسل م سنة التالي ة ال ا خاّص  فيه

سنة،      ذه ال ي ه ساهمتهم ف تذهب م ن س ى أي ون إل دة، لكي يعرف المؤمن سنة الجدي شاريع ال م

  .ويزيدوها إن لزم األمر، لدعم أحد المشاريع الذي يهّمهم

وال   - ع األم ل جم ا ألج ى ذاته ل عل ب أن تّتك ّية يج اع أّن األبرش ّم االقتن ةت ا   الالزم له

، وإّنه إذا آان من موارد ممكنة          ...) أميرآا - ألمانيا   - فرنسا   -روما   (ولمشاريعها ال على الخارج   

 1969بحسب مشروع تقّدمت به في سينودس       (من الخارج، فاألفضل أن تأتي باسم الكنيسة آّلها         

  .22)صندوق اإلنماء: باسم

  تنظيم وآالة الكنائس واألوقاف-2

ة،                 إحدى القضايا ا    ا العمل اإلداري المنسجم والمصلحة العاّم لتي آانت تعترض دائًم

ه، آانت         والتي آان ينشأ عنها مشكالت عديدة ضمن الرعايا، وبين الرعايا والمطران ومعاوني

  .قضّية وآالة الكنائس واألوقاف

ة                 ة في إدارة الشؤون المادّي  أساس الوآالة المبدئي هو تعاون العلمانّيين مع آاهن الرعي

ولكن عدم وضوح الصالحّيات والواجبات والحقوق آان           . والمالّية للكنيسة والوقف التابع لها    

الء     ل من بعض وآ ان يجع ا آ ال، آم در وقت وم ات، وه ل، وخالف ة العم ى عرقل ؤّدي إل ي

  .الكنائس متسّلطين مستقّلين في وآالتهم عن باقي األبرشّية يتصّرفون بها آما يشاءون
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ا " يعالج    ال بّد من وضع نظام واضح مفّصل        ا آان   لهذه األسباب وغيره   ا   " وقائي آل م

وعرضته على مجلس أساقفة        1968وتّم وضع النظام في أواخر سنة       . قد ينشأ من مشكالت   

  :وأهّم ما جاء فيه. الروم الكاثوليك في لبنان، فاعتمدوه ألبرشّياتهم

حدهم إالّ إذا آانت هناك حاجة ، وال يجّدد ألتنتهي والية الوآالء في آخر السنوات الّثالث -

) 7بند    (أن يسهموا في خدمات الكنيسة         لكي يتاح لمؤمنين آخرين      وذلك  . آبرى أو مصلحة عليا   

  ).منعًا للتسّلط واالستقالل(

 يوم األحد األخير من آل شهر في أنطوش الكنيسة    يجتمع مجلس الوآالء مع آاهن الرعّية      -

ة ويتباحث الجميع في شؤون الكنيسة الزمن      ويوّقع الجميع على محضر االجتماع في سجل              ... ّي

عمًال بالجماعة، ومنعًا للتفّرد بالتقرير والصرف من قبل أحد الوآالء أو آاهن               ) (15بند   (خاّص

  ).الرعّية

 من قبل   المعتمد   ليرة لبنانّية ويودع الباقي في المصرف         200ال يحفظ األمين الصندوق إال       -

  ).14بند ) ( األبرشّية الموّحدصندوق(األسقف باسم األبرشّية 

داول - اف  يجب الت ّيم األوق ة وق اهن الرعّي ع األسقف وآ ة أو - م ة المرآزّي ة المالّي  واللجن

  ).14بند  (واالشتراك في التقرير بشأنها بشأن اإلنشاءات واإلصالحّيات الهاّمة، -العقارّية 

سخ ُترس         - ّدة ن ى ع وش عل سة واألنط ات الكني ردة محتوي يم ج ب تنظ ى  يج دة إل ل واح

  ).14بند (المطرانّية وُتجّدد آل سنة 

ة        وعلى أثر وضع الّنظام وطبعه استمزجت أراء آهنة الرعايا والعلمانّيين في آل رعّي

  .1971، تنتهي في آخر سنة 1969وعّينت وآال في جميع الرعايا ابتداًء من سنة 

وآالء بعض     وفي البعض   . في أغلبّية الرعايا تّم تطبيق النظام بحذافيره     ا أظهر ال منه

ا في                   تهم واألبرشّية آّله الصعوبات في البدء ولكن انتهوا باالقتناع أّن هذا الّنظام لمصلحة رعّي

  .وهكذا تّم جمع المال في الصندوق الموّحد. الوقت نفسه



  

ف،          - سة والوق ة للكني شاريع الالزم ة بالم نة الئح ل س ّدمون أّول آ وآالء يق ذ ال وأخ

ة             ويتدارسونها مع الم     بالنسبة إلى غيره ويعطون         طران ومعاونيه، فيقّرر منها ما له األولوّي

  .المال من الصندوق الموّحد أآان له فيه رصيد أم ال

  .وأخذوا يتمّرسون بالجماعّية والديمقراطّية في االجتماعات الشهرّية -

  .وُضبطت الحسابات بحسب سجالت من نموذج موّحد -

ّل في السنة          ودرجت على جمع الكهنة ووآالء الكن          اء صندوق       (ائس مّرة على األق مع أمن

داول في القضايا المشترآة، )المساهمات ة للت اء مع اللجن وآالء واألمن ًرا مجموعة ال ، معتب

ة  " آجمعّية عمومّية "المالّية المرآزّية    ة في األبرشّية      للشؤون المالّي دون أن يكون   والمادّي  ب

  .لها صفة رسمّية

  "صندوق المساهمات"لّية األبرشّية أو مساهمة العائالت في ما-3

ة                أّما المشروع األهمّ   ه جهود المطران والمجالس واللجان والكهن  الذي تضافرت علي

  :23ويلّخص بما يلي". بصندوق المساهمات"ما سّمي والكثيرين من العلمانّيين، فهو 

ذين يخدمونها - ائالت والكهنة ال ين الع داول المال ب أي أخذ  (،ألغيت الطريقة القديمة لت

  .وأصبحت جميع الخدمات مجانّية...) رسوم لقاء آل خدمة دينّية آالعماد والزواج والجناز

في صندوق المساهمات الموجود     " مساهمتها "ُطلب إلى آل عائلة أن تضع آل سنة         -

  .في آنيسة الرعّية

ل ألجل إرسال وص    يتعاونون مع الكاهن يشرف على هذا الصندوق في الرعّية أمناء صندوق       -

  .لكل المساهمين ونسخة عنه إلى المحاسبة المرآزّية في المطرانّية

  .معاًشا شهريا من الصندوق الموّحد) مع المطران(يأخذ آل آاهن -   

  ...منع الحفالت والصواني اإلضافّية واللّمات
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ّرر أن يمنع آل نشاط إضافي يتوّخى طلب                       ونتيجة لهذا الّتنظيم لمساهمة العائالت، تق

  .من أبناء األبرشّيةالمال 

  : في القداديس، التي آانت تجمع قبًال في مناسبات عديدة"الصينّية الّثانية"فُألغيت  -

، للرساالت، لمشاريع الحبر الروماني الرسولّية،           )أّول أحد في آل شهر     (للدعوات الكهنوتّية   

  .لصيفّيات األوالد... الخلجمعّية تزيين الكنائس، لفقراء الرعّية، لكاهن الرعّية، لقندلفت الرعّية

د      صندوق الموّح ل ال ن قب ساهمة م ُتبدلت بم ذه      واس ن ه ل م ساهمين، لك ع الم م جمي ، باس

  .الحاجات

سنوّية  - ة ال اء) العشاء الخيري(وألغيت الحفل ه أبن دعى إلي ستنا الذي آان ُي ، ألجل آني

  .وّحد يغّطي العجزفالصندوق الم. مساعدة المؤّسسة المريمّية التي تقع سنويا تحت عجز مالي

م تستثن   ). حتى اليانصيب  (،  وُمنعت الجمعّيات الخيرّية من إقامة مشاريع لجمع المال        - ول

ساء سطينّيين للرجال والن ا الفل ان في الّنظام . إّال جمعّيت ان الجمعّيت ه هات دخل في وم ت وسيأتي ي

  .العام

  بدل األآاليل لمشاريع الجمعّية الخيرّية

ل    دل األآالي ع ب ي جم ن     أبق دقاء ع ر األص ة أن يعّب ادة القائم آتم، ألّن الع بة الم بمناس

 التي تذوي   فبدًال من الزهور  . يستحسن مشارآتهم الحزن آلل الفقيد ال يمكن إلغاؤها، وقد ال  

ات  ، وقد تقّرر أن يذهب هذا المال إلى         بمساهمة مالّية بسرعة، يحّث المؤمنون إلبدالها      الجمعّي

  .تبر هذا استثناء للّنظام المذآور سابًقاوال ُيع.  حيث يجمعالخيرّية

  أبعاد هذا المشروع الرعائّية: مالحظات

  :لهذا المشروع أبعاد آثيرة ال مالّية وإدارّية وحسب، بل خاّصة رعائّية

  .الذي آان ينقص من قيمتها" بدلها المالي"فقد تحّررت الخدمة الدينّية من  -

، التي آانت تجعله يخجل من أداء بعض         عّيتهوتحّرر الكاهن من عقدة العالقة المالّية بر       -

  .بسبب طابع التسّول) السّيما الغطاسّية(الخدمات 

  .وأصبح الكاهن قادًرا على أن يتفّرغ تماًما ألجل الخدمة الرسولّية -



  

ّية     - ي األبرش ضوّيتهم ف ائالت لع د الع وعي عن و ال ذ ينم ة   وأخ ة الروحّي ي العائل ي ه  الت

  .جامعة، على المستوى العملي بل تجّسد الكنيسة ال-الكبرى 

ا      : ويمكن اعتبار هذا المشروع أحد مقاييس الحيوّية في األبرشّية         - اع أبنائه نجاحه يعني اقتن

ؤدَّى في إطارها،              اة        بضرورة وجود وصالح الخدمات التي ت ومدى وعي المسؤولّية الملق

شاطاتها،   ي ن تراك ف انّيين لالش ى العلم ة وا  عل ران والكهن ي المط نهم ف ذين   ويقي انيين ال لعلم

  .يؤمِّنون الخدمة

  العدالة االجتماعّية للكهنة

اك  رى وهن ة أخ شروع   نتيج ن م ت ع ساهمات " انبثق ندوق الم شة   " ص ّص معي ا يخ فيم

  :24الكهنة

ة، إذ أصبحوا يتقاضون المعاش    - ين الكهن ة تأّمنت ب ة االجتماعي إّن المساواة والعدال ف

  .وتالشى التفاوت القديم. على أسس واحدة

ا  - صّحي آم ضمان ال أمَّن ال اهن -ت دفع الك د% 35 في صندوق الموّح ن %65 وال  م

  .مصاريف المرض واألدوّية واالستشفاء

  .وآذلك تأّمن معاش للشيخوخة والعجز -

  العدالة االجتماعّية للموّظفين العلمانّيين

سائق والمحاسب          (الموّظفون العلمانّيون  أّما   دلفت وال ل والقن انو ...) القّواص والمرّت ا فك

  .يتقاضون معاًشا هزيًال، بسبب إضافة الحسنات التي آانت تصلهم في المناسبات الدينّية

سنين التي      وقد أبدلت هذه الطريقة بمعاش شهري يناسب الوظيفة              التي يشغلونها، وعدد ال

  .أمضوها في الخدمة

  ".اتالحسن"وأصبح لديهم آرامة الموّظفين الذين يؤّدون واجبهم حّقهم، وال يعيشون على 

  تنظيم دار المطرانّية-4

                                                            
  .معيشة الكاهن وعمله ومعاشهنظام :    ملحق 24



  

ا أن   ات، يمكنن اب الّتنظيم ي ب ذآرف ًضا ن ّورات أي ة التط ا داخل دار المطرانّي ي . ذاته ف

  .، وفي تطبيق ذلك عملياالدار" وظيفة"مفهوم 

  مفهوم وظيفة الدار

انّيين         في ُعرف الكثيرين   ة والعلم ة هي     من األساقفة والكهن بيت المطران،     أن المطرانّي

ر صفو            ).  أمين السرّ   -النائب األسقفي العام     (ونين األقربين له  والمعا ّم يجب أن ال يعّك ومن ث

ا يزعج عمل المطران وراحة معاونيه ة م ذين لهم مطلب، .المطرانّي ا إّال ال ستقبل فيه  فال ي

  .فترجع السكينة تخّيم بعد الظهر وفي الليل على تلك الدار. وذلك قبل الظهر فقط

ة وظيفة أخرى هي األهمّ              وقد اعتبرنا في أ    دار المطرانّي من   بيت : برشّية بيروت أّن ل

ة في    . ، ألجل أداء الخدمات المختلفة صباًحا وبعد الظهر ومساء        بيوت الشعب  المطران والكهن

  .العلمانّيين والكهنة: في خدمة أصحاب الحاجات المختلفةالمطرانّية هم 

  انفتاح المطرانّية لجميع الكهنة

  :مور التي تقّررت هي أّن المطرانّية تكون مفتوحة لجميع الكهنةومن أوائل األ

دتها          - دل معّين        يستطيعون ذلك      آهنة األبرشّية الذين يرغبون أن يأآلوا على مائ  (لقاء ب

نّظم المطبخ     ). يدفعه الكهنة الساآنون فيها والمطران نفسه      د ت ه،         وق ة مسؤولة عن  بوجود راهب

  .مع راهبة أخرى لخدمة النظافة

  .، إذا آان ذلك أفضل لخدمته الرعائّيةك من يرغب منهم السكن فيها يمكنه ذلكآذل -

أمّا باقي آهنة الكنيسة، الذين يمّرون ببيروت، أو األجانب الذين يتعاملون مع الطائفة،              -

  .فالمطرانّية تضيفهم متى أرادوا ومهما أرادوا، بدون أي مقابل

  ت تتعّدى األبرشّيةانفتاح المطرانّية لجميع العلمانّيين ونشاطا

انّيين  ع العلم ة منفتحة على جمي المساواة وعدم  بحسب روحآذلك أصبحت المطرانّي

نهم ز بي سيط من   . الّتميي ي جزء ب ستعملة ف ستعملة أو م ر م ة آانت غي ا أمكن تعملت فيه واس

  :الوقت



  

ي    فصالون المطرانّية أصبح يفتح لالستقباالت بعد المآتم واألآليل، بدون         - ن ما   أّي تفرقة ب

ضره    ا ال يح ران وم ضره المط ا    يح ر، آم ي والفقي ين الغن البي    ، ب ار لط ان انتظ بح مك أص

  .الخدمات

ة  - رات المتنّوع تح للمحاض بح يف ذلك أص ة  وآ ابع لرعّي ادي الت ا الن ي ينظمه ّيما الت ، ال س

  .، أو لشّتى االجتماعات الدينّيةأو لجنة التحضير للزواجالمطرانّية، 

رف م  - دى الغ ا أصبحت إح ًزا آم ديني "رآ اع ال م االجتم ب عل ا  "لمكت ل يومي ا يعم  فيه

  .الكاهن المسؤول عن المكتب وأمين السّر

ة  الحرآة "آذلك تخّصصت غرفة أخرى، بعد الظهر، الجتماعات             - وألمانة  " االجتماعّي

  .، التي ما زال المطران يشرف عليها منذ تأسيس الحرآةسّر المتطّوعين

ه       ،"للمهمالت "الذي آان مستودًعا       ) ضتحت األر  (أّما الطابق األسفل      - د ُجّهزت في  فق

ان         رفوف   د لبن مرآز المعلومات    "، ضمن مشروع      وأصبح مستودًعا لجميع مجالت وجرائ

  .الّتابع لمكتب علم االجتماع الديني" الدينّية واالجتماعّية

  تنظيم عمل الموّظفين العلمانّيين بالمطرانّية-5

دة، أحدثت             في سبيل فعالّية أآبر، وملء أوقات       ة مفي انّيين بطريق  فراغ الموّظفين العلم

  :تغييرات في مفهوم عمل آل منهم

ازات فقط، بل                 فالقّواس - ة المطران في الجن أصبح وراء   لم يظّل الستقبال الناس ومرافق

ا جدا ًال هام ؤّدي عم دين: مكتب ي زّوجين في سجالت جميع  فهو ينقل أسماء المعّم والمت

وآان هذا يستغرق جزًءا من وقت النائب            . (المطرانّية  ثانية ُتحفظ في   الرعايا، على سجالت  

دين، وعلى بطاقات أخرى أسماء                  ). األسقفي العامّ  ة أسماء المعّم  ويكتب على بطاقات فردّي

ا، ويرّتب في        العائالت وعناوينها  وائح عائالت الرعاي ة واحدة وصوالت    ، ونقًال عن ل أبجدّي

ه المعلومات            تالمساهمين في صندوق المساهما    ، ويساعد هكذا النائب األسقفي العام بإعطائ

  .الشفهّية أو الكتابّية



  

ة            - ة "وسائق السيارة أصبح يمأل وقت فراغه بتنظيم إرسال مجّل د " الرعّي د    بالبري  أو بالي

  .إلى آهنة الرعايا

وموظف الهاتف الذي أحدثت وظيفته ألجل ضبط المخابرات، ُعهد إليه قراءة المجّالت                -

ة  والجر د التابع ات "ائ ز المعلوم تخرج"لمرآ ز     ، واس ّم المرآ ي ته ار الت االت واألخب  المق

  .وتسجيل مصادرها على بطاقات وترتيبها بحسب المواضيع الدينّية واالجتماعّية

  تسهيل الخدمة لطالبيها

  :تّم ترتيب أمور عديدة في المطرانّيةوألجل تسهيل الخدمة لطالبيها، 

ب - ل النائ ن قب ومي م ساعة دوام ي ين ال ر، وب ل الظه ام، قب قفي الع  16 و2/141 األس

تّم  . الستقبال من ال يستطيعون ترك وظيفتهم صباًحا      إسداء الخدمة في اليوم ذاته بدون       وي

  ).وبدون أّي رسوم، بعد أن تنظّم صندوق المساهمات(أي تأخير 

وّاص    - ه الق تعالمات في ب اس ذلك  (مكت سّمى آ ان ي ا آ امهم ) أو م ستعد إلفه ف م نهم آي  يمك

  ).بدون الوصول دائمًا إلى المطران (الحصول على مطلبهم

ذآر   االستعالمات،   الئحة بالخدمات الممكنة وآيفّية الحصول عليها، علقت على باب مكتب          -

التوّسط لدى    : مثالً ) ليسهل رفضها على جميع طالبيها     (فيها أيضًا الخدمات غير الممكن تأديتها     

  .)الدينّية والمدنّية (المحاآم

  تحديث وسائل الخدمة

  :آذلك ألجل خدمة أجدى وأسرع، تّم تحديث أمور آثيرة بالمطرانّية

د  3جمعت  - نترال موّح ي س اتف ف وط ه ب،    خط ع المكات ي جمي اتف ف ع آالت ه ع ، م م

ة ة المخابرة الداخلّي ذين من خارج . إمكانّي ة ألجل مخابرات األشخاص ال وُخّصصت غرف

  . على أّن خط المطرانّية هو دائًما مشغولوهكذا خّفت الشكاوي. المطرانّية

سّر والكاهن المسؤول عن المدارس                   ُجّهزت مكاتب  -  المطران والنائب األسقفي وأمين ال

ات، ُجّهزت               ة ذات     والرعائّية وعلم االجتماع والعلماني المسؤول عن المبطق بخزانات حديدّي



  

ة ذات جوارير خاّصة       جوارير خاّصة للمّلفات وبمبطقات       البطاقات يجعل الحصول       ب حديدّي

  .على الملف الالزم أو المعلومات المطلوبة أمًرا سريًعا وسهًال

ة خاّصة بالمكتبات         - ، ألجل تسهيل الحصول على الكتاب           ُجّهزت المكتبة بخزائن حديدّي

  . الدينّية الالزمة، خاّصة للكهنةالكتب وزيدت على المكتبة بعض سلسالتالمطلوب، 

  .اضر الجلسات، ُجّهزت المطرانّية بآلة استنساخ آهربائّيةبسبب آثرة التعميمات ومح -



  

  المشاريع

  

الحات       شاءات واإلص ل اإلن ي حق ت ف ي تّم ازات الت ن اإلنج ى اآلن ع ا حّت تكّلمن

ذ القريب              . واألوقاف والتجهيزات  د التخطيط أو التنفي . وهناك مشاريع آثيرة في هذه الحقول قي

  . الكاتدرائّية- المدافن-زةدار العج: لن نتكّلم إّال إلى أهّمها

  )وقف ميخائيل العكه(دار العجزة -1

ذ    اًرا من اًال وعق ة1907المرحوم ميخائيل العكه وقف م شفى للطائف اء مست .  ألجل بن

ا آان    . ألف ليرة لبنانّية  / 300/تقريًبا  وتقّلب الوقف فأصبح ماًال، ونما مع فوائده حّتى بلغ           ولّم

ّرر المطران نبعه مع لجنة وقف العكه أن                     المستشفى يتطّلب أآثر بكثير        غ، ق من هذا المبل

  .دار العجزة: ُيستعاض عن المستشفى بمؤّسسة قريبة منه

م نتوّصل إلى                   توالت المساعي بوجود أرض مجانّية ُتبنى عليها هذه الدار، حّتى اآلن ل

  :لذلك تقّدمت بمشروع ملّخصه. أرض مناسبة

ة             يكون  شراء أو استئجار بيت عادي     -   يهّن راهب زاد عل ات، ُي ا راهب  قرب مؤّسسة فيه

  .وهكذا يتوّفر في األشخاص والّتجهيز والمصروف العادي. أو اثنتان إلدارة المؤّسسة الجديدة

يشعر العجزة أّنهم ال   يكون آّل طابق مستقال نوًعا ما بإدارة سّيدة خادمة له، وهكذا  -  

  .، ال في مؤّسسة تهّيئهم للموت القريبيزالون يعيشون في مسكن عادي

ستها -   ا ومؤّس سة بكفّي  واقترحت أن يكون ذلك البيت بيت الوقف الموجود قرب آني

ين من يهّمهم األمر            . المريمّية داول ب د الت ة وقف العكه       : والمشروع قي المجلس اإلداري ولجن

  .ووآالء وقف بكفّيا

  مدافن بيروت-2

ستنا          ّن المكانين     . الزيتونة وحي رأس النبع      في   في بيروت مدافن لكني ضاقا عن    ولك

القرب من بيروت إلنشاء المدافن                   . استيعاب الموتى   فأصبح من الضروري شراء أرض ب

  .الجديدة



  

ولّما آان من الضروري إيجاد المال الالزم للشراء، وبعد استشارة المجلس المالي                         

  :، تّم االتفاق على ما يليمدافنوالمجلس اإلداري واللجنة المالّية المرآزّية ولجنة ال

ا       . ُتعرض أرض الزيتونة للبيع    -   . وآان قد تقّرر عدم الدفن فيها منذ سنتين ونّيف تقريًب

  .وجاءت بعض العروض ولكن غير مناسبة

صارف     -   ن بعض الم تدانة م ّرر االس ة، تق ع أرض الزيتون ار بي راء   بانتظ ل ش ألج

  ).خّفضةوتّم االتفاق مع مصرفين بفائدة م (األرض

دين،       -   تقّرر االتصال    وألجل تخفيض الفوائد التي ستترّتب على األبرشّية بسبب هذا ال

  :بأبناء األبرشّية وطلب أحد أمرين منهم

   سنوات،3إّما إعطاء قرض بدون فائدة لمّدة  -    

دافن           -     ي الم ه ف دون اقتنائ ذي يري دفن ال دل الم ى ب لفة عل اء س ا إعط وإّم

  .الجديدة

  .التجاوب من قبل أبناء األبرشّيةوقد بدأ   

  

  آاتدرائّية مار الياس-3

ة            قّررت بلدّية بيروت فتح شارع      1929في سنة       من شوارع ساحة النجمة بكاتدرائّي

 على التعويض الذي يحّق         مكسيموس الرابع صايغ     وجرى اّتفاق مع المطران        . مار الياس 

ة ال   وانتقلت. للمطرانّية من جّراء هذا التحقيق     ة وبعض األبنية التي حولها إلى            ملكّي كاتدرائّي

  .، مع احتفاظ المطرانّية بَريع هذه األبنية واستعمال الكاتدرائّية إلى حين هدمهاالبلدّية

ة وبنى ما هو                            آما أخذ المطران جزءًا من التعويض وباع قسمًا من أرض الكاتدرائّي

ة ة بإعطا. اليوم دار المطرانّي ذ ذلك الحين تعد البلدّي اقيومن  وهدم من التعويض ء الجزء الب

ه ال     . الكاتدرائّية واألبنية المالصقة، فيتحّرر هكذا ما يبقى من األرض ملكًا لألبرشّية           وال تفي، ألّن

  .يوجد المال الكافي في خزينتها



  

ًرا      ة التي                وقد تبّين أخي ه تلك األهمّي م يعد ل ة ل  أّن الشارع المخّطط مروره بالكاتدرائّي

  .وأّن البلدّية قد تعدل عن تنفيذهّتخاذ القرار، آانت له حين ا

  :جديد، ملّخصه لذلك فالمطرانّية بدأت الحوار مع البلدّية ألجل الوصول إلى حّل  

 من  الذي لحق بها أن تحّرر البلدّية الكاتدرائّية ووقفها وتعّوض على األبرشّية الغبن      -  

ة الكات            ة، فتصلح المطرانّي ذ االتفاقّي ة   جّراء عدم تنفي اء حديًثا            درائّي ا حولها فتبني بن وتهدم م

  .تكون شقة منها أنطوًشا للكاهن

  

  

  مشاريع أخرى-4

  :هناك مشاريع أخرى تقّرر إنجازها قريًبا، منها  

شارة  -   ي الخن ث،    أنطوش ف شويرّية بالّثل ة ال ث، والرهبانّي ّية بالّثل ه األبرش سهم في ، ُت

  .وأهالي الخنشارة بالّثلث

 ُيبنى من ثمن المبنى المدرسي الذي سيباع لراهبات                  الشوير،  أنطوش في ضهور   -  

  .القلبين األقدسين ألجل توسيع مدرستهّن، ويصبح األنطوش الحالي نادًيا

 ليصبح مرآًزا للكهنة المخّلصيين المسؤولين عن الخدمة    إعادة بناء أنطوش الحدث    -  

  .في ضواحي بيروت الجنوبّية بعد فرن الشّباك

ر مار سمعان،مدرسة صناعّي -   ة في دي ة  (ة زراعّي ا المدرسة االبتدائّي د أن أغلقن بع

سكنتا    ة في ب رى المجاورة بواسطة مدرسة تكميلّي ة أفضل ألوالد الق سون (ألجل خدم البزن

  ).  والفرير

  



  

  األبرشّية على صعيد اإلنجازات والمشاريع الرعائّية

  مقّدمة 

  النشاطات الرعائّية 

ه      . اإلنجازات وليدة التطّور في العالقات والبنيات        إّن  قلنا في الباب السابق      وما يصّح قول

ة، حيث العالقة             في الحقول اإلدارّية والمالّية واإلنشائّية، يصبح أآثر صّحة في الحقول الرعائّي

م،  ا في تفاعل دائ ا هي مسبِّب ومسبَّب مًع وحيث البنيات ذاتها هي عالقات إنسانّية أآثر مّم

  .مؤّسسات وقوانين

ة   "وقد اخترنا آلمة     ة    ) من رعاية   " (الرعائّي ة    ) من راعي   (ال الراعوّي ، )من رعية   (وال الرعوّي

  . ألّنها تشمل االثنتين وتتجاوزهما

  :، قّسمناها آما يلي)في باب البنيات(وعندما تكّلمنا عن نشاطات المجلس الرعوي 

  .بالكرازة، والتعليم المسيحي، والالهوت: التبشرة  -

  .ا اللتيروجّي -

  .الجماعات الصغيرة، الرعايا، األبرشّية: إحياء الجماعات المؤمنة  -

  ...العيلة، الشباب، التربية: مجاالت عمل الجماعة المؤمنة  -

  .األسقف، الكهنة، الشمامسة اإلآليريكيّين، العلمانيّين: تدريب المسؤولين  -

  

  

  العمل الرعائي ال يمكن حصره في نطاق األبرشّية

رّية والمالّية واإلنشائّية، يتّم العمل داخل األبرشّية من قبل بنيات هي            في الحقول اإلدا  

داخل وتشابك على مستويات           بينما  . أيًضا في اإلطار األبرشي    ة، هناك ت في الحقول الرعائّي

  :عديدة



  

سنة أو في مخّطط خمس                : الّتبشرة ففي حقل    - إذا أردنا تنظيم سلسلة عظات على مدار ال

ك، أ ه سنوات ال يمكن ذل دة الكبرىو تكون ل ائس، الفائ ين جميع الكن  إّال إذا آان باالّتفاق ب

  .وألجل آل البالد، أو على األقّل ضمن حدود أبرشّيات المنطقة الواحدة

دة إّال إذا              :والتعليم المسيحي   -  إذا أردنا صنع برامج جديدة وأساليب عصرّية، فال تتّم الفائ

ا تنظ  . آان ذلك ألجل آل البالد   يم المسيحي في المدارس الرسمّية، فال تقدر        وإن أردن يم التعل

تّم الّتنسيق بين الجميع            . آل آنيسة وال يستحسن، أن ترسل معّلمين من قبلها         بل األفضل أن ي

  .في إطار أبرشّيات آل منطقة

ضروري: والالهوت  - ة  من ال ائس الكاثوليكّي ع الكن ق جمي سيحّية( ان تّتف ل الم ألجل ) ب

  .وّحدة، تتطّور فيها العلوم الدينّية في تفاعل جميع التراثاتإحداث آّلية آبرى م

ذلك           :الليترجّيا وفي حقل    - من صالحّية     ال يمكن ألبرشّية أن تقوم باإلصالح الليترجي، ف

  . الذي يمّثل آل الكنيسةالسينودس

ا،              :إحياء الجماعات المؤمنة  وفي حقل     - اء الرعاي  إذا آانت آل أبرشّية مسؤولة عن إحي

الجغرافي المشترك، ألّن المؤمنين      ّم ذلك بمعزل عن باقي األبرشّيات التي لها النطاق           فال يت 

  .الكنيسة األقرب، أو األسهل عليهم ال يمارسون في آنيستهم دائًما، بل في

تكون جزًءا من    التي يجب أن  " الجماعات الصغيرة " واألحرى إذا وصلنا إلى مستوى       -

ا واألبرشّية اء الرعاي ذه الإحي ا تعيش من المسيح، في االنعزال  ، فه ا وجعله  يمكن تنظيمه

فالعلمانّيون في قرية أو حّي ال يؤّلفون هذه الجماعات غير آبهين إلى انتمائهم                       . األبرشي

  .الكنسي

من المستحيل، بل الضّار، أن تجّرب           : مجاالت عمل الجماعة المؤمنة      آذلك في حقل    -

ة، واالقتصاد، واالجتماع، آل أبرشّية تنظيم العمل الرعائي في حقل الع شباب والتربي ة، وال يل

 له فعالّيته فقد يكون من األفضل في بعض الحاالت          هنا آّلما توّسع اإلطار، آانت    ... واإلعالم الخ 

  .بل على صعيد ال طائفيأن يتّم العمل مع الطوائف غير المسيحّية، ) مثًال العمل االجتماعي(



  

د  "ن من الممكن أن تنّظم آل أبرشّية تدريب أو             فإذا آا : تدريب المسؤولين  يبقى حقل    - تجدي

فمن المفيد جدا أّن يتّم من وقت إلى آخر هذا التدريب أو التجديد في                   آهنتها وشمامستها،   " ثقافة

  .إطار مشترك بين الكنائس

  .فال يمكن القيام به إّال في إطار مشترك: تدريب العلمانّيين أّما  -

  

  العمل الرعائي المشتركالصعوبات العملية التي تعوق 

ّسق  نّظم وُين ألّن العمل الرعائي ال يمكن حصره في نطاق األبرشّية، بل يجب أن ُي

ة،  ه أصعب من اإلنجازات على الصعيد  على مستويات مختلف ّد أن تكون اإلنجازات في ال ب

  .اإلداري والمالي

 توجد وأن تستمّر،   ، هذه الرغبة التي يجب أن العمل الرعائي المشترك   فهناك فقدان رغبة   -

  .بالرغم من جميع الصعوبات واألنانيّات والحساسيّات

أهدافه، بل أسسه       في أساليب العمل الرعائي، بل        وهناك االختالف في وجهات الّنظر     -

دم في بعض                         في بعض األحيان   ّم الّتق م يكن مستحيًال، ومن ث ، مّما يجعل الّتعاون صعًبا إن ل

  .الحقول الرعائّية غير ممكن

ة         : هناك عدم تمكن االّتفاق على مستوى المشارآة       و - ائس الكاثوليكّي ين الكن أيكون ذلك ب

الروح المسكونّية   "فقط، أو بين الكنائس المسيحّية آّلها، أو بين جميع المواطنين            ليس لها    " ف

  .مفهوم واحد لدى الجميع وال هي في نمّو واحد ومنسجم لدى الجميع

ام بالعمل الرعائي المشترك، لصعوبة             "بنيات مشترآة   " وهناك عدم وجود     -  ألجل القي

  !تمويلها

ة سابقة              - أو تنسيق أو     لكل تنظيم     وهناك الصعوبة الناشئة من وجود نشاطات رعائّي

والدخول في إطارها صعب على         . صعب على من بدأوا بها    " ملكّيتها"فالتخّلي عن   . مشارآة

  !ة طويلة في أآثر األحيانوالوصول إلى مستوى الّتنسيق والمشارآة عملّي. اآلخرين

  فما العمل؟



  

وهكذا يكون المطران والكهنة والعلمانّيون المسؤولون عن العمل الرعائي في آل             

  :أبرشّية في تساؤل دائم

   أنقوم بالعمل وحدنا؟ -

 أم ننتظر، آي نعمل، أن تنجح المساعي الهادفة إلى اّتفاق الجميع على العمل الرعائي                 -

  المشترك؟

  ظرنا، يجب أّال نكون قد قّصرنا بواجبنا تجاه الذين نحن مسؤولون عنهم؟ ولكن إذا انت -

   وإذا بدأنا، أال نعرقل مسبًقا آل إمكانّية تعاون وتنسيق في المستقبل؟ -

 أ نبدأ على الصعيد الكاثوليكي، ثّم ندعو اآلخرين؟ أم على الصعيد المسيحي، أو على                   -

  الصعيد الوطني؟

ة وال في جميع            والجواب ليس سهًال، وال يمكن        أن يكون واحًدا في جميع الحقول الرعائّي

  : وقد يكون اعتماد المبادئ التالية تسهيًال الختيار الموقف المناسب في آل ظرف. المناطق

بطء،           - ن ال وف م دون خ اذير، وب دون مح ع، ب ار األوس ي اإلط ه ف ن تنظيم ا يمك  فم

  .والّتسويف، يجب أن يتّم على هذا المستوى

 األبرشي بل الرعوي،       ، يجب أن يتّم في أي إطار آان،       )روحّية(رة حياتّية   وما هو ضرو    -

ارًا .  الّتنظيمات والّتنسيقات الواسعةبدون انتظار ان اختب ار العمل في بعض األحي ويمكن اعتب

  .نموذجيًا، ال بّد منه قبل تعميمه

ه ملك                          - نظم في أي اطار، يجب أن ال يتمّسك به أحد آأّن د ت از أو ام   ما يكون ق ، ألّن  تي

  )12:24يوحنا ".(حّبة الحنطة إن لم تمت ال تأتي بثمر آثير"

ة، ليست من اإلنجيل بشيء                -  الّتفاخر والّتسابق الطائفي، والفضائل والمكاسب الطائفّي

  .بل هي حجر عثرة وشّك في أآثر األحيان

ادئ أو      - ى مب اق عل ن االّتف ر م ى أآث ن الوصول إل ا، ال يمك ف" غالًب د  "مواق ي أح  ف

ادئ والمواقف هو بحّد ذاته            . الحقول الرعائّية، بانتظار إمكان التحقيق العملي      وتوضيح المب

  .عمل رعائي له أهمّية آبرى



  

  في أبرشّيتنا

ل،       على ضوء هذه المبادئ    ا من اإلنجي ا أن  ، وتعاليم المجمع الفاتيكاني، وانطالًق حاولن

ا ال       ضنقوم في إطار األبرشّية واألطر المشترآة المختلفة، ببع        األعمال الرعائّية، عالمين إّنن

زال في بدء الطريق     ة      ، ن ارات النموذجّي ة االختب وإذا آان للحوار  . وأآثر األحيان في مرحل

ة            ونرجو أن يساعد هذا المنشور على هذا             . البنَّاء من ضرورة، ففي هذه الحقول الرعائّي

  .الحوار

ة " ات الرعائّي اب ا    " والبني ي ب ا ف ي أوردناه ا الت ق  ذاته ت تطبي ات، جرّب ذه لبني  ه

العمل الرعوي   "مع لجنة     يضّم عضًوا هو ضابط االّتصال       "فالمجلس الرعوي  : "المبادئ

ه،    ". تنسيق رسالة العلمانّيين    هيئة"، وعضًوا آخر هو ضابط االّتصال مع        "المشترك ا إّن آم

ا                       ه بإطار أوسع من األبرشّية، يجّرب ن تخّطي هذا     فعليا، آّلما يصل إلى حقل يمكن العمل في

  .اإلطار

يم المسيحي " دارس والتعل ة الم اون " ولجن دارس تتع ّر الم ة س ع أمان ة م  الكاثوليكّي

  .في رعّية سّيدة العطايا المشترك بين جميع الكنائس الكاثوليكّية" ومع معهد التعليم الديني"

ل يتعاونون مع المطران المسؤو    " مرآز الّدعوات الكهنوتّية  "والكهنة المسؤولون في    

  .عن الّدعوات" مجلس البطارآة واألساقفة"من قبل 

ا       النشاطات المنبثقة عن البنيات وعن األفراد،        في   آذلكو ا فيم ًصا عنه التي سنورد ملّخ

سيم           ين تق ّم مّتبع دريبهم، ث انّيين وت ريكّيين والعلم ة واإلآلي سؤولين، الكهن دئين بالم ي، مبت يل

 .النشاطات المذآور سابًقا



  

  نتدريب المسؤولي

  الكهنة، حياتهم ورسالتهم وتدريبهم: أوًال

ا الكالم                   آان باإلمكان أن نتكّلم عن حياة الكهنة ورسالتهم في باب الّتنظيمات، ولكن آثرن

آذلك يمكن القول عن الفصل      . عنها هنا لما يوجد من عالقة وثيقة بينها وبين العمل الرعائي    

  .المتعّلق باإلآليريكّيين

ا شيئًا    . الجديد  بعد أن أصبحت خدمتهم مجانّية بحسب التّنظيم           حياة الكهنة ورسالتهم     ذآرن

.  ونتائجه "صندوق المساهمات  "مشروع   عندما تكّلمنا عن عمّا تطّور في حياة الكهنة ورسالتهم     

  : في حياة الكاهن آما يلينلّخص نتائجهويمكننا أن 

ين الك      تحّرر الكاهن من عقدة العالقة المالّية برعّيته       - ة     ، فأصبحت ب اء الرعّي اهن وأبن

  عالقة صداقة إنسانّية وخدمة رعوّية،

ا بنظر                  أصبح لزيارة الكاهن قيمة أآبر       - أثير أعمق، ألّن ال هدف له من ذي قبل، وت

  الكاهن ونظر العائلة التي يزورها، إّال العمل الرعائي والصداقة اإلنسانّية،

أم  - ّم ت ال وه ّسعي وراء الم ّم ال ا من ه اهن مرتاًح شيخوخة أصبح الك ذلك ين ال ، ول

  .تفّرغ نفسيا وماديا ألجل خدمة الرعّية

ه  ولكن من جهة أخرى صار من الممكن ان ينشأ عند الكاهن التهامل       -  في بعض واجبات

اع برسالته،                  ). التي أصبحت بدون بدل مالي      ( ه الرعوي صادًرا عن اقتن ّم صار عمل ومن ث

  .25" أعطوامجاًنا أخذتم، مجاًنا"رسالة الخدمة والتضحية 

د العجز أو                      - أمين معيشة ومعاشه وتقاعده عن آما صار من الممكن أن يطمّئن إلى ت

شيخوخة ه . ال ا في ك م ة"وفي ذل ل"من روح برجوازّي دة عن اإلنجي ذلك أصبح من .  بعي ل

ذه    اهن ه ارب الك ضروري أن يح ة"ال ال  "، "التأمينّي ى الم ال عل ذا االّتك ه  "ه ّدد ب ذي ن ، ال

  .المسيح
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ادًر - ي  وأصبح ق ر الفعل ل الفق ر، ب ارس روح الفق ة ، ا أن يم ة وطواعي ل حرّي ، ال بك

  .مجبًرا، آما آان بعض الكهنة من قبل

الي    - أمين الم ذا الت اوز ه اهن أن يتج ان أي آ ى بإمك ل يبق ّية،  ب ه األبرش ذي نّظمت  ال

ة بكل ليعيش من عمل إضافي ه للمؤمنين مجانّي ال بولس الرسول، فتصبح خدمت ، على مث

  . 26مةمعنى الكل

  عمل الكاهن اليومي

تّظم   ائج المشروع ذاته أّن عمل الكهنة أخذ ين ، بحيث يمتلئ نهارهم باألعمال من نت

ة "، فال تظّل تنطبق عليه تهمة         الرسولّية أو اإلضافّية   ة   "أو  " المقّنعة  البطال ة الجزئّي ". البطال

ة      وقد انتهينا بعد تداول في مجلس الكهنة إلى أن أفضل طريقة لملء الوقت              عند آاهن الرعّي

  : هي

  . صباحا في مكتبه9 أن يكون الدوام حّتى الساعة  -

  . 13 أو 12، 9 أن يقوم بعمل إضافي بين الساعة  -

  . 16 أن يتفّرغ لزيارة رعّيته بعد الساعة  -

ّم أن                أّما العمل اإلضافي، فيمكن أن يكون ضمن أعمال األبرشّية، أو خارًجا عنها، والمه

  .الرعويال يعّوق بشيء عمله 

  : نوع العمل يمكن أن يكون له أبعاد رعائّيةو

ط    - ة فق ة المختلف ول الرعائّي ي الحق ون  ف ا أن يك غال    فإم ن األش ّرر م ذا يتح ، وهك

  . اإلدارّية والمادّية، تارآًا هذه األشغال للعلمانّيين

الته      - ن رس زء م و ج ة ه غال العلمانّي د األش ي أح ه ف شف أّن عمل ا أن يكت  وإّم

  . ، فيصبح عامًال، أو معّلًما، أو موظفاالكهنوتّية

  عطلة الكاهن األسبوعّية والسنوّية 
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  :  أيًضا أن يكون لكل آاهنتقرر، وفي سبيل خدمة أآثر فعالّية

ه،  عطلة يوم في آل أسبوع - ة وفي غياب اره بحيث ال يلحق ضررًا بخدمة الرعّي ، يخت

  .ة مجاورة لهينوب عنه آخر أو يتمّ االّتصال بالمطرانّية أو برعّي

ل سنة، يأخذها بالصيف عادة  - ة شهر آ ة لكي تظّل  وعطل اق مع المطرانّي ، باالّتف

  .الخدمة مؤّمنة في غيابه

  

  

  لبس الكاهن 

ا    مسألة قد تظهر ثانوّية   ، وبعيدة عن االهتمام الرعائي الذي نحن اآلن في إطاره، ولكّنه

سألة  الواقع م ة االنتق اّتخذتب ي المرحل ا، وف ي بالدن الم    ف ا الع ّر به ل يم ا، ب ّر به ي نم ة الت الّي

سي،  ّددة  الكن ة متع اًدا رعائّي رة وأبع ة آبي ًضا ضمن اجتماعات   . أهمّي ا هي أي د عالجناه وق

ائس     اقي الكن اقفة ب رأي أس سينودس، ول رارات ال ار لق ين االعتب ذ بع ع األخ ة، م مجلس الكهن

  ).هنا عنه في المقّدمةوهذا مثل من حاالت الّتداخل والّتشابك الرعائي الذي نّو(

ة                ة ورعائّي ادئ إنجيلّي د مب بة لتأآي وقد آان أّوًال الّتباحث بالموضوع مناس

  : هاّمة

ة     - ات خاّص سه، وال بعالم شعب، ال بلب ن ال ز ع اهن يجب أن ال يتمّي ل أن  إّن الك ، ب

رون    سة الق ي آني اقفة ف ل األس ة ب ان المسيح والرسل، والكهن ا آ شعب، آم دمًجا بال يكون من

  .ألولىا

ة لمفهوم الكاهن الالهوتي                -  المرتكز   إّن ذلك ليس فقط ضرورة رعائّية بل نتيجة عملّي

  .الملح بالطعام والخميرة بالعجين: على آالم اإلنجيل

ة، ليست من                       - از والجّب  إّن األسباب التي ُتعطى عادة إلبقاء الكاهن على لبس الغنب

  :لمنفعة، ومنهااإلنجيل بشيء، وليس لها إّال ظاهر الضرورة أو ا

  . أن يحافظ اللبس على فضيلتنا-



  

  . أن يحترمنا الناس بسبب لبسنا-

  ).مثًال عدم التفتيش في الجمارك( أن يكون لنا امتيازات اجتماعّية -

  . أن يعرف الناس أّننا آهنة، فلعّل أحًدا بحاجة إلينا_ 

  .ون علينا أّن رجال باقي األديان ال يزال لهم زّي معروف، ويجعلهم يتقّدم-

  . أّن المحيط، ال سّيما الريفي، لم يتهّيأ بعد لهذا التطّور-

سنا مسؤولين عن    - ا ل ل أو أّنن ا نعم ل م شعب في آ ستلهم ال ا ن ك، آأّنن د ذل شعب ال يري  أّن ال

  .تطويل ذهنّية الشعب

ات         ة رأي فئ صاءات لمعرف ا بعض االستق ادئ، أجرين ذه المب ضاءة به د االست وبع

  . فتبّين أّنها متطّورة أآثر مّما آّنا نظّنالشعب المختلفة،

  : ، اّتخذنا قراًرا جماعيا ألبرشّيتنا1969صيف وفي أثناء رياضة الكهنة السنوّية 

ديم، أو الكلرجمان              - ة في         أّن آل آاهن حّر أن يلبس الزّي الق بحسب أنواعه المعروف

  . باقي البلدان التي سبقتنا في هذا الحقل

ة   إن األسباب التي ي - زي أو ذاك يجب أن تكون إنجيلّي ذا ال ار ه ا نخت جب أن تجعلن

  .، ال تلك التي ذآرناها وهي من اإلنجيل والرعائّية براءورعائّية

لألسباب  يمكن أن يكون أيًضا ما يجب أن يلبسه الكاهن             إن اللبس العلماني الصرف      -

  .اإلنجيلّية والرعائّية ذاتها

ة،     لتطّور بكلمة بعد اإلنجيل        إّنه يجب أن يهّيأ الشعب إلى هذا ا        - ، وبالمحادثات الفردّي

  .وذلك يكون مناسبة لتثقيف مسيحي

ة           - ا لرسالته الرعوّي ار أّن    .  واختار آل آاهن اللبس الذي رآه موافًق ّين بعد االختب وتب

شّكك م يت زّيهم الشعب ل ة ب ل الكهن ه قِب د، وأّن ا الجدي ادات سطحّية سرعان م ، مع بعض انتق

  .زالت

ن أّن نفسّية الكهنة الذين لبسوا الكلرجمان أو الزي العلماني ارتاحت جدا، إذ آما تبّي

  .شعروا أنفسهم بشًرا آغيرهم، ال مكروهين وال مؤلّهين



  

  قطاعات الرسالة : تجاوز حياة االنعزال والرسالة الفردّية

االنعزال                ًضا رسالته، هو شعوره ب ذ    مّما يشكو منه الكاهن، وما يعوق أي لك والوحدة ل

ا     آان من الضروري مساعدته على تجاوز هذا الشعور        شأ عنه د  . ، بل تجاوز الحالة التي ين وق

  : تّم حّتى اآلن ما يلي

  : ، هيقّسمت األبرشّية إلى أربعة قطاعات-1ً

  ،)برعاياها التسع( بيروت  -

  ،)من برج حّمود حّتى جونية( ضواحي بيروت الشمالّية  -

  ،)لشباك حّتى الدامور مع منطقة عاليه وفالوغامن فرن ا( ضواحي بيروت الجنوبّية  -

  ).من الرابية حّتى آفرتيه( المتن  -

  : ، أهدافها)آل مرة عند أحد الكهنة( نّظمت اجتماعات شهرّية لكهنة هذه القطاعات-2ً

  .  تعّرف الكهنة بعضهم على بعض في إطار صغير، ومصادقتهم بعضهم بعًضا -

  . طالعهم على عمله إّطالع آل منهم على عمل اآلخرين وا -

  . الّتباحث في المشاآل التي قد تنشأ والّتعاون على حّلها، فكريا وعمليا -

  .  الّتباحث في القضايا الرعائّية الخاّصة بالمنطقة -

  .  الّتنسيق في العمل الرعائي بالمنطقة بقدر اإلمكان -

  . وقد تعّين في آل قطاع أمين سّر ألخذ وقائع االجتماعات ومقّرراتها

ذه االجتماعات المطران وأعضاء من المجلس الرعوي،  ا يحضر ه إسهاًما في  آم

، وتفاعًال مع آهنة آل قطاع في التفكير في قضاياه وإيجاد          تجاوز االنعزالّية والشعور بالعزلة   

  .الحلول لها، والّتعاون في تطبيقها

  رسالة الكاهن وروحانّيته

ة وا       هذه التطّورات    ه ولبسه،       في معيشة الكاهن المادّي ة وخدمت م تكن بمعزل      الجتماعّي ل

  : فيعن التعّمق والتطّور في رسالة الكاهن وروحانّيته وذلك 

  اجتماعات مجلس الكهنة، -



  

  ،)في دير يسوع الملك (االختالء آل ثالثة أشهر -

  .27، مع ما رافقه آل سنة من إعداد وتعقيبمؤتمر إآليروس الروم الكاثوليك -

  

  :28لتطّور آما يليويمكن تلخيص هذا التعّمق وا

  : في"الكاهن هو خادم العلمانّيين"

  .  توعيتهم إلى هدف حياتهم، إلى معنى الوجود -

  : الخدمات الرسولّية الّثالث تأمين االّتحاد والوحدة في -

  ).الكلمة (اإليمان الواحد

  ).الجماعة( الواحدة الشرآة اإلفخارستّية

  : دعوة العلمانّيين إلى االلتزام الرسولي

  .المشارآة في الخدمات الّثالث: لكنيسةضمن ا -

  ).المجمع الفاتيكاني" (التغلغل في صلب الّنظام الزمني بروح اإلنجيل: "في العالم -

  تجديد ثقافة الكاهن

رة         في أآثر من اجتماع ورياضة واختالء،        خلص الكهنة إلى اآتشاف مواطن نقص آثي

دة التي فتحها المجمع الفاتيكاني          اقال سّيما بعد اآلف     في ثقافتهم الالهوتّية والرعائّية،      ، الجدي

وم،              المحيط الذي نعيش            والتّيارات العديدة التي تتفاعل في آنيسة الي وبعد التطّور السريع ب

اآتشاف  حتى أّنه في بعض االجتماعات أّدى          . الشباب، وخاّصة الجامعي   فيه، السّيما محيط  

تسّير عالم    واألفكار التي )  وغير المتجّددة  القديمة(الهّوة الكبيرة الموجودة بين ثقافة الكاهن       

ديم    : فتساءل البعض،  اليوم وآنيسة اليوم، إلى شبه أزمة نفسّية       أين لتق هل نحن ال نزال مهّي

  ؟الطعام الّالزم إلى جياع عصرنا؟ أو نكتفي بإعطاء األسرار لمن ال يزال يطلبها

                                                            
  . رسالة الكاهن روحانية:  ملحق 27
  . رسالة الكاهن روحانية:  الملحق   28



  

 رغبة آبرى في تجديد الّثقافة  وّلدلم يوصلنا إلى اليأس واالنعزال، بل       هذا الوعي   ولكّن  

  : وأخذ يتّم ذلك في مناسبات عديدة. الالهوتّية والرعائّية، بل اإلنسانّية العلمانّية

  : التي تكّلمنا عليها حّتى اآلنفي االجتماعات -

  . الشهرّيةالقطاعاتجتماعات ا

  .الشهرّيةمجلس الكهنة اجتماعات 

  .  واالختالءات الفصلّيةالرياضة السنوّية

  . في اجتماعات شهرّية أخرى خاّصة بتجديد الّثقافة -

  . بواسطة المكتبة التي تجّددت بالمطرانّية ووضعت تحت تصّرف الكهنة

  .بواسطة مقتطفات آانت ُتستنسخ وتوّزع على الكهنة

ة  "وأخيًرا بواسطة    التي أخذت تصدرها لجنة الّثقافة المنبثقة عن مؤتمر                " الّنشرة الّثقافّي

  .اإلآليروس

  إلآليريكّيون والمدارس اإلآليريكّية ا

  بعض وقائع عن اإلآليريكّيات

م  . القّديسة حّنة بالقدس   موّحدة في مدرسة     آانت إآليريكّية الكنيسة الكبرى والصغرى     ث

اق ى الري ت إل ع  انتقل ة، أخذت تتوّس ة علمانّي ي إطار مدرس ت ف ت.  ودخل د حرب وانتقل  بع

  .حريصا بالقرب من المدرسة البولسّيةا إلى  اإلآليريكّية الكبرى أيًض1967حزيران 

  :أجريت بعض إحصاءات فتبّين أّنه بالمدرسة الصغرى

  .6 أو 5 طالب، آان يصل إلى الكهنوت 100في القدس، على  -

  . 2 أو 1 طالب، آان يصل 100في رياق، على  -

ينودس غير    وتباحث الس  6 أو   1في إآليريكّية الرهبانّيات تتراوح أيًضا النسبة المئوّية بين          -

  :مّرة عّما يجب عمله، وآانت اآلراء آثيرة التنّوع، يمكن تلخيصها آما يلي

  .يجب اإلبقاء على اإلآليريكّية الصغرى، مهما آانت النتائج ضئيلة -

  . يجب توحيد إآليريكّيات الكنيسة الكبرى -



  

  . يجب توحيدها مع إآليريكّيات باقي الكنائس إن أمكن -

  : آليريكّياتمقررات األبرشّية بشأن اإل

  . وتباحثنا في مجلس الكهنة، مع اإلآليريكّيين أنفسهم، غير مّرة

  :وانتهينا إلى المقّررات التالية

ره     - ن عم سة عشرة م ه، والخام ذي أنهى صف البرفي ب ال ا إّال الّطال ر إآليريكي ال ُيعتب

ائلي وال                   اؤه في المحيط الع ة الصغرى، أو إبق ه اإلآليريكّي ة،    عندئذ، يمكن إدخال مدرسة العادّي

ة   دروس الثانوّي ة ال ى نهاي ذا . حّت الة    وه ة للرس سانّية واالجتماعّي ه اإلن ل تهيئت ضل ألج األف

  .الكهنوتّية

ائلي      - يطهم الع ي مح ون ف ة، يبق صفوف التكميلّي ي ال شرة وف سة ع م دون الخام ن ه  م

رون   ي، وُيعتب ة   والمدرس ي اإلآليريكّي دخول ف حين لل افتهم   . مرّش م وبثق تّم به ة ويه الروحّي

  .والرسولّية الكاهن المكّلف باإلآليريكّيين

  : أّما الذين أنهوا دروسهم الثانوّية، فيمكنهم اختيار أحد ثالثة -

  .دخول اإلآليريكّية الكبرى آطالب داخلي

  ".بيت عائلي"دخولها آطالب خارجي، ينام عند أهله، أو مع رفاق إآليريكّيين في 

ة  ام بعمل أو دروس جامعّي ه ستاجبم(القي ة مرحل شارة ) ثاب د است ر، وذلك بع ّدة سنة أو أآث م

  .المرشد الروحي والمطران

رى- ة الكب شأن اإلآليريكّي د  :  ب شأ معه ائس، ال أن ين ع الكن دة مع جمي ون موّح يجب أن تك

  :متعّددة منها وذلك ألسباب. مستقّل للروم الكاثوليك

  .لعمل الرعوي المشتركأّن تعايش اإلآليريكّيين من مختلف الكنائس يهّيئهم ل

  .أّنه آّلما زاد عدد الطلبة اإلآليريكيين، آان تفاعلهم وتفاعل معّلميهم معهم أوسع وأعمق

و       ا، تنم ين ممكًن ّرغ المعّلم صبح تف بالد، ي ل ال د لك وتي واح د اله اك معه ه إذا أصبح هن أّن

  .البحوث الالهوتّية والرعائّية التي تفتقر إليها بالدنا جدا

  



  

  

  .سائي للدروس الالهوتّية والرعائّيةمعهد م

  :إلى آل مّما سبق، أضيفت مؤّسسة جديدة، نشأت في تالقي حاجات مختلفة

الم، حيث               من جهة اآتشاف عقم اإلآليريكّيات التقليدّية      - دان الع ا، وفي سائر بل ، في بالدن

  أغلقت إآليريكّيات آثيرة صغرى وآبرى،

ا      ل مع البيئة  مع ضرورة بقاء الّطالب اإلآليريكي يتفاع      - ا والتي سيخدم فيه  التي يعيش فيه

  .آاهًنا

ديهم    " دعوات متأّخرة"مع وجود  - أي رجال متزّوجين أو غير متزّوجين ـ لهم شغلهم، ول

رغبة في الخدمة الكهنوتّية، وال يتمّكنون  من ترك شغلهم، بل من المستحسن أن ال يترآوه،              

  . ةال في سني الدراسة وال بعد الرسامة الكهنوتّي

ول       - ّتى الحق ي ش اهن ف ائّيين للك ساعدين رع ى م ة إل دت الحاج ة أخرى تزاي ن جه وم

  . الرعائّية، وضرورة تهيئتهم لهذه الغاية

  . إلى الظهور بعد المجمع المسكونيوعودة فكر الخدمة الشماسّية -

معهد "آل هذه الحاجات أوصلت المطران والمجلس الرعوي، والمسؤولين عن  

ه المساعدات   مسائي  رعّية سّيدة العطايا، إلى اقتراح معهد دروس       في" التعليم الديني   يهّيأ في

ذين               والمساعدون الرعائّيون والشمامسة، وحّتى الكهنة، ال سّيما من بين الرجال الناضجين وال

  . ساعات3 أمسيات أسبوعيا، وآل مساء 3 سنوات، مع دروس في 3مّدة االعداد . لهم مهنتهم

والمشرفون على معهد سّيدة العطايا على إنشاء دروس تحضيرّية            وقد وافق المطارنة     -

  . للمساعدين الرعائّيين من آل الكنائس

ة بواسطة هذا               - آما وافق سينودس الروم الكاثوليك عالوة على ذلك على إمكانّية تهيئة آهن

  . المعهد

ة، من الصعب أن ُيحكم على صالحه ونسبة                          ه إن"ولّما آان المعهد في سنته الّثالث " تاجّيت

ا                  . الكهنوتّية ه، والمدّرسون يختبرون طرًق إّال أّن الذين بدأوا ثقافتهم فيه مسرورون جدا لنتيجت



  

م الالهوتي    ه العل ر في توجي ر الكبي ا األث د يكون له ة، ق ة رعائّي ّيما عملّي يم، ال س دة للتعل جدي

  .والرعائي بالمستقبل

   أو التدريب"الستاج"أنواع 

، وهي  اإلآليريكّيين من تدريب فكرة أصبحت لها أهمّية آبرى من آل ما سبق تستنتج 

ة   اة االجتماعّي ة والحي صالهم بالبيئ شاآلها،  ضرورة اّت ى م ّرف إل بعض  ، والتع ّرس ب والتم

ة         المهارات أو الكفاءات البشرّية    ة والروحّي افتهم الالهوتّي ار آل ذلك      ... ، عالوة على ثق واعتب

  .جزًءا من الّثقافة الرعائّية

  :ّتدريب أو الّتمرس على أنواعوال

منه ما يقوم به اإلآليريكّيون الذين يتابعون دروسهم الفلسفّية والالهوتّية، فيخّصصون            -

دريس   بعض ساعات األسبوع   ة أو منّظمة شبيبّية أو ت ألجل العمل الرعائي في إطار رعّي

  .التعليم المسيحي

  :ومنه ما يجب التفّرغ له-

  .ة والدروس الفلسفّيةإّما بين الدروس الثانوّي

  .أو بين الدروس الفلسفّية والدروس الالهوتّية

  . أو حّتى بعد نهاية جميع الدروس اإلآليريكّية

  : وهذا التفّرغ يمكن أن يكون

  ...في مدرسة أو مصنع أو مكتب  : ألجل عمل علماني عادي

  ...)علم االجتماع أو علم نفس (أو ألجل الحصول على آفاءات علمّية

  ة اإلآليريكّيين وحياتهم االجتماعّية معيش

  : نورد تحت هذا العنوان بعض التطّورات المكّملة لما سبق 

سؤول    - اهن الم ران أو الك ع المط اق م ى االّتف دعّو إل اإلآليريكي م شة  ف ة المعي ى طريق  عل

ا ك      . وتكاليفه ه ذل ب من شته ُيطل ل بمعي ستطيع أن يتكّف ذي ي ندوق   فال ى ص وفير عل ، ال للّت

ل  األبر ّية، ب صّيته   ش ة شخ ي تنمي ادة ف تقاللها زي اية  واس ن الوص ا م ذي ال .  وتحّرره وال



  

تمّكن من دفع شيء، تكّمل      . تدفع عنه األبرشّية ال هو وال أهله أن يدفع شيًئا  يستطيع والذي ي

  ". الخرجّية"والمبادئ ذاتها تطّبق فيما يخّص . األبرشّية ما نقص من رواتبه

دع - ون م ذلك االآليريكّي ة     آ زواج أو العزوبّي ة ال ة حال ل حرّي ار بك ى االختي ّدة . ّوون إل وم

أثير المحيط االآليريكي وضغط     ّر إذ تخّفف من ت ار الح ذا االختي ى ه ساعدهم عل ستاج ت ال

  .وهكذا يكون االختيار عمًال شخصيا ناضًجا ومسؤوًال. المجتمع الديني المغلق

ة،   - زال المفرغ ة االنع ي حلق دخول ف ًيا لل بوتحاش ت    يطل ا آان ًضا، أي ريكّيين أي ن اإلآلي  م

  .  يتحاوروا في دعوتهم ورسالتهم وخبراتهم المختلفة، أن يجتمعوا آّلما تمّكنوا، لكيحالتهم

اإلآليريكّيين  والكاهن المسؤول عنهم، مّرة                      -  آذلك درجت العادة في األبرشّية أن أجتمع ب

ذي يه   د المواضيع ال ي أح ل شهر، ألجل الّتباحث ف ومين  آ ا، وي شاء مًع اول الع م، وتن ّمه

  . بالصيف ألجل رياضة روحّية وإآمال األبحاث التي تهّمهم

  

  التبشرة

ريكّيين، سنذآر                  ة واإلآلي بعد الكالم عن خّدام العمل الرعائي المختّصصين، أي الكهن

ا               ق مع   التطّورات التي نشأت في مجاالت الخدمة الرعائّية، أآان ذلك ضمن األبرشّية أم باالّتف

  ).لنتبع تقسيم نشاطات المجلس الرعوي(ونبدأ بالّتبشير . أبرشّيات أو هيآت أخرى

  الكرازة والوعظ : أّوًال

نّظم، فسنتكّلم عن            لّما آانت الكرازة، أي جعل الناس يّتصلون بالمسيح، ال يمكن أن ت

  .الوعظ والتعليم للكبار بواسطة السهرات اإلنجيلّية

  الوعــظ 

ة الكهنة ال     ديد من قبل المجمع المسكوني، ومن قبل المطران،               بالرغم من الّتش   أغلبّي

  .  أيام اآلحاد واألعياد، ألسباب عديدة، منها استحالة الّتهيئة الجديدة أو المجديةيعظون



  

 في أبرشّيات بيروت      جرت محاولة  في إيصال الكلمة إلى الجميع،       وتالفًيا لهذا النقص  

ة، ضمن             وزيعها إعداد سلسلة عظات وطبعها وت      ألجل   ائس الكاثوليكّي ة جميع الكن  على آهن

  .وتالشت بعد سنةالمحاولة لم تكن موّفقة، ولكّن ". العمل الرعوي المشترك"إطار 

ولكن لم يكتب  " مجلس البطارآة واألساقفة الكاثوليك"وجرت محاولة أخرى في إطار    

  . والظاهر أّنه صرف الّنظر عنها. لها النجاح

عظات مطبوعة    : الرعوي أن يبدأ بمحاولة جديدة ضمن األبرشّية      لذلك قّرر المجلس    

  . وتكون أساًسا يبنى عليه الكاهن عظة األحد. توّزع على باب الكنائس

  السهرات اإلنجيلّية

ان سنة                   ة في لبن ا  . 1957تكملة للوعظ للقاء مع المسيح، نشأت السهرات اإلنجيلّي وإّنن

در اإل   ا ق ّية أن نعّممه ي األبرش ّرب ف اننج صعوبات. مك تعداد    وال دم اس ّيما لع رة، ال س آبي

  . تجديًدا بالّثقافة وتمّرًسا بطرق الحوارالكهنة لهذا العمل الرعائي

انّيين ألجل نشر                    ة وبعض العلم لذلك أحد مشاريع المجلس الرعوي الحالّية هو إعداد الكهن

  .الكلمة بواسطة هذه السهرات

  الّتعليم المسيحي : ثانًيا

ة فقط           هذا الحقل م     ا      شترك بين جميع الكنائس ال الكاثوليكّي ذلك  . ، بل المسيحّية آّله ل

آان ال بّد لألبرشّية أن تشترك في إنشاء وتنمية بنيات ونشاطات مشترآة، بدون إحداث شيء                 

  :ونورد أهّمها. خاّص بها

  ).سّيدة العطايا(معهد التعليم الديني 

ة سيدة       نشأ من تعاون     الذي  "  الديني معهد التعليم . "أّولها بحسب التاريخ واألهمّية     آاهن رعّي

وبعض الراهبات   ، المنتمي إلى أبرشّيتنا،    جان آوريون   مع األب    دومنيك حّداد العطايا األب   

  :وإنجازات هذا المعهد آثيرة. والعلمانّيين



  

ائق مستقّلة ُتعطى شهًرا بعد شهر،                آتب تعليم مسيحي لجميع الصفوف        - ة  ، بشكل وث مبنّي

يم  من جهة،   لطرق التربوّية على أحدث ا   م    وعلى تفّهم التعل اة ال آعل ، من جهة   المسيحي آحي

  .أخرى

، وقد تّم حّتى اآلن تدريب أآثر من ألف مدرس ومدرسة،              تدريب مدرسي التعليم المسيحي    -

  ". جمعّية الّشعلة"ال سّيما في صفوف الراهبات ومعّلمي المدارس وأعضاء 

يم المسيحي         لقاءات تدريب شهرّية أو فصليّ     - ذين ال يقدرون      ة في المناطق لمدّرسي التعل  ال

  .أن يتابعوا دروس المعهد

  التعليم المسيحي المشترك

، هناك اآلن السعي ألجل االّتفاق على            "اللجنة المسكونّية للعمل الرعائي      "في إطار   

ائس، لتدريسه في المدارس الرسمّية والخاّصة                  ذا . آتاب تعليم مشترك بين جميع الكن  وهك

  .تنمو بين التالميذ الروح المسكونّية، بدل أن يكون التعليم المسيحي مناسبة جديدة للّتفرقة

  

  أمانة سّر التعليم المسيحي في أبرشّية بيروت

دريب           رامج والكتب والّت دروس وتنسيق            . هذا على صعيد الب ا على صعيد إعطاء ال أّم

فقد تّم االّتفاق بين مطارنة        ذه الدروس،   العمل، لكي ال تبقى المدرسة أو التالمذة بدون تلقي ه         

  .، يمّولها المطارنة، ألجل تنظيم إعطاء الدروس وتنسيقها"أمانة سّر"بيروت على إحداث 

ة         ل رهبانّي ّية وآ ل أبرش ّصص آ ّيتنا أن تخ راح أبرش ن اقت ن   % 1وم ّل م ى األق عل

ا             ًدا، أو عيًن ا نق يم المسيحي، وتكون المساهمة إّم ّرغ راهبات أو   مصروفها ألجل التعل ، أي تف

  .رهبان لهذا العمل

  .واألبرشّية تساهم حاليا بواسطة بعض الكهنة الذين يعملون في المدارس الرسمّية

  الالهوت: ثالًثا

وأوضحنا موقف األبرشّية     . تكّلمنا عن ضرورة توحيد معاهد الالهوت في مكان آخر             

  .من ذلك، فلن نعود إلى الموضوع



  

  الليترجّيا

ا        عندما تكلّ  ة ومهامه ه          . منا عن البنيات، ذآرنا اللجنة الليترجّي ا قامت ب ا م وسنختصر هن

  .هذه اللجنة أو الكهنة الذين تعاونوا معها في تحقيق هذه المهام

  .المساعدة على نشر طريقة الليترجّيا اإللهّية الجديدة واشتراك المؤمنين بها-

ار        طريقة جديدة لليت   1969آان السينودس قد قّرر في صيف        اء الخي رجّيا اإللهّية، مع إبق

دء بممارستها               . لكل أبرشّية ولكل آاهن أن يمارسها      ة األبرشي الب ا في مجلس الكهن وقد قّررن

  . وقد تعّممت اآلن على آل األبرشّية1970في أّول سنة 

  : على أآمل وجه تّم ما يليومساعدة على تعميم هذه الطريقة

وشرحوا في    م أسقفي، أسبوعين قبل البدء بممارستها،       َأعدَّ الكهنة المؤمنون بقراءة مرسو     -

  . أسبابها الموجبة وحسناتهازياراتهم

ا يتضّمن القّداس      طبع النائب األسقفي العام األب         - ة    سبيريدون مطر آّراًس باللغة العربّي

سّية دةوالفرن ة الجدي ؤمنين  .  بحسب الطريق سّهل على الم ا، لكي ي ع الرعاي م على جمي وتعّم

  .االشتراك

أي الحوار    الفعلي،    بدأ بعض الكهنة في بعض الرعايا بتدريب المؤمنين على االشتراك            -

، إّما ترنيًما أو قراءة، بل المشارآة في بعض الصلوات التي آانت سرّية وخاّصة          مع الكاهن 

  .بالكاهن

دة - ا موّح ة الموسيقّيين يعّممون ألحاًن ات أخذ بعض الكهن دارس، أو الجوق  بواسطة الم

  .، أحد آهنة األبرشّيةأنطوان هبي لحان األبالسّيما أ

ا - ة تقريًب ة في آل رعّي شعب، ال أن . أحدثت جوق ا أن ُتكمل مشارآة ال ولكن ُطلب منه

  .آما طلب اإلقالل من اللغة اليونانّية لكي يفهم ويشترك الشعب. تمنعها باستئثارها بالحوار

ات، يكون      علم " شّماسات"أو  " شمامسة"وتهّيئ اللجنة برنامج تدريب      - انّيين أو راهب

ة   ا الروحّي ل أبعاده ي آ ة ف ا اإللهّي وا الليتورجّي ى أن يحي ؤمنين عل ساعدة الم م م عمله

  .واالجتماعّية



  

  )بعد اإلنجيل(وضع نصوص الطلبات المتغّيرة 

ل، والتي              اني وضع نصوص للطلبات التي بعد اإلنجي ة الّث ة الليترجّي وآان عمل اللجن

دة أ  ة الجدي رض الطريق ؤمنين   تفت ات الم سي أو حاج زمن الطق ق ال رة، لتواف ون متغّي ن تك

  .المشترآة

ة        ا الالتينّي ن الليترجّي ة وم ا البيزنطّي ن الليترجّي اس م ة االقتب ّم وضع مجموع د ت وق

  .المجّددة

  وضع نصوص للفرض اإللهي في األعياد الكبرى

ذلك سة من ال آ دة أو مقتب ا جدي فرص  تّمت بعض المحاوالت في وضع نصوص، إّم

ا في          ).  العنصرة - الفصح   -الميالد  : ألجل األعياد الكبرى  اإللهي،   ة البعض منه وجرت تجرب

  .بعض الرعايا، وستعّمم السنة القادمة

  وضع نص مختصر لقّداس أيام األسبوع

ّداس   ا من الق ام األسبوع انطالًق ّداس أي ة طويًال وضع نّص مختصر لق تدارست اللجن

  .الحالي

  :نت التاليةواألسس المعتمدة آا

 ومن المعاني    الممّلة أن يصبح متن القّداس أقرب إلى العقل والقلب، خالًيا من التكرارات           -

  .التي في غير مكانها، آامل التناسق واالرتباط في المعاني واألقسام

ّسر هكذا للكاهن أن    . أن تختصر مّدة القّداس، فال تزيد آثيًرا عن نصف الساعة          - وأن يتي

 جهوري وبدون إسراع، وأن يشترك معه الشعب في جّو من اإليمان                الصلوات بصوت يتلو  

  .والّتقوى

ة مدى صالح هذا                   وتقّرر إجراء اختبارات في جماعات مؤمنين صغيرة ألجل معرف

  .النّص الجديد وما يجب الّتعديل فيه



  

  االعداد ألجل إصالح ليترجي أآثر جذرّية

المرام،      هذا التطّور الجزئي في إقامة الليترجّيا أو الفر        ة     ض اإللهي ال يفي ب  برأي اللجن

ّداس مع طرق                        ذين يرغبون في أن يتجاوب الق انّيين، ال ة والعلم الليترجّية وآثيرين من الكهن

  .الّتعبير العصرّية وحاجات أبناء هذا العصر

راء       دة إلج اك صعوبات عدي ر، ووجدت أنَّ هن ذا األم ّرة ه ر م ة غي ت اللجن د بحث وق

ّم الصعوبات أّن                 اإلصالح الجذري الذي ي      تطوير  تالءم مع هذا الّتعبير وهذه الحاجات، وأه

. ضرورة اإلبقاء على الوحدة في الطقس            الليترجّيا ُيعتبر من صالحّيات السينودس، بسبب     

ر      ستطيع الّتغيي ه ال ي ّرة أّن ر م ن غي سه أعل سينودس نف ل إّن ال وذآس  ب ا األرث سبب إخوانن ب

  . المشترك معهموضرورة اإلبقاء على الطقس البيزنطي

سينودس في صيف  ُت من ال د طلب ه 1970وآنت ق ّب في ام مؤتمر ليترجي، ينك  أن يق

ّر المشروع  . االختصاصّيون في الليترجّيا والرعائّية على درس ما يمكن تطويره        دأت  . وأق وب

  .لجنة من مطارنة وآهنة علمانّيين تحضيره

ك، اّتفقوا فيه على ضرورة الّتعاون         ثّم تّم لقاء بين بعض المطارنة األرثوذآس والكاثولي       

ا          ة والليترجّي ّرر أن  . في شّتى الحقول، ال سّيما حقل الرعاي يعقد مؤتمر ليترجي مشترك،         وتق

واآلمال معقودة على هذا المؤتمر ألجل         . ووافق عليه البطريرآان األرثوذآسي والكاثوليكي    

  .اإلصالح الجذري

  . بذلك وأخذت تتعاون إلنجاح المؤتمرقد رّحبت اللجنة الليترجّية في األبرشّية



  

  

  إحياء الجماعات المؤمنة

  

  مقّدمة

  من المجموعة إلى الجماعة

. األهداف والروح   آلمة تطلق أآثر فأآثر على مجموعة من الناس موّحدة        " الجماعة"

  ).طبًعا غير المفّككة(وأصغر الجماعات هي العائلة 

ا عدا ا     (والناس عادة مجموعات، ال جماعات      ة فيم ة في          ). لعائل اك حاجة ملّح ولكن هن

ات    . على مستويات مختلفة " وحدات"داخل البشرّية تدفع أفرادها للوصول إلى        ا الجمعّي من هن

  .واألحزاب، والنقابات

اني سببها الكي ة ل صبح واعي دة ت ة الوح سة حاج ل الكني ة : وداخ ي عائل دة ف الوح

الوث" اني" الث ة لمصيرها الكي سّر: وواعي شر  جسد المسيح ال ع الب صبح جمي ي، حيث ي

  )25:4أفسس.(آما يقول بولس الرسول" أعضاء بعضهم ببعض"

ّم                     ين أعضائها، ث والكنيسة عبر التاريخ تحاول أن تجّسد بقدر اإلمكان هذه الوحدة أّوًال ب

آما  ) 1دستور الكنيسة    (الفاتيكاني  وهذا جعل تحديد الكنيسة في المجمع. في البشرّية جمعاء  

ي سة: "يل دة الجنس          الكني اهللا ووح صميم ب اد ال ة واإلدارة ـ لالّتح سّر ـ  أي العالم  هي ال

  ".البشري آّله

ّل غاية بشرّية     إّن. إًذا يمكن القول إّن غاية الغايات هي وحدة البشر في وحدة اهللا                آ

، جزء الكنيسة الجغرافي والسوسيولوجي التي حّددنا أحد       وإّن األبرشّية . يجب أن تنبثق منها   

مجموعة المؤمنين الموجودين في حدود جغرافّية معينة والمنتمين إلى آنيسة واحدة             : "معانيها

ا، إّال إذا    " ان م ان وزم ي مك ة، أي تجّسد المسيح ف سة الحّي زًءا من الكني ًال ج ال تصبح فع

  ".وجدت تنظيمات إلحياء الجماعات المؤمنة منها

  .متكاملةفالمجموعة يجب أن تصبح جماعة أو جماعات حّية منّسقة و



  

ّصلنا   ا ف ع م ول إّن جمي ن الق ن   ويمك ا وم ّية والرعاي ي األبرش ات ف ن بني ى اآلن م  حّت

ة ال              ة وإدارّي م تهدف           تنظيمات وقوانين ومن إنجازات ومشاريع رعائّي يكون لها معنى إذا ل

  ".جماعات مؤمنة حّية"وتوصل إلى خلق 

ة   (والجماعات الّثالث الواجب إحياؤها      ا حّي ين نشاطات المجلس       والتي ذآ   ) جعله رت ب

  .األبرشّية، والرعّية، والجماعات الصغيرة: الرعوي هي

ا يجب    .  الصغيرة فالوصول إلى إحياء األبرشّية نتيجة إحياء آّل الرعايا والجماعات         إّنم

ستوين        ى الم اء عل سّهل اإلحي ي ت ّية الت ستوى األبرش ى م ات عل ات والّتنظيم ل البني ة آ تهيئ

  ).نا عليه آثيًرا في هذا الّتقريروهذا ما تكّلم(اآلخرين 

فكيف يتّم إحياء الرعّية والجماعة الصغيرة وما تّم منه باألبرشّية، هذا ما سنقول عنه                

  :بعض الشيء في ما يلي

  إحياء الرعّية: أّوًال

ا هي التي آانت أو                 ا في باب البنيات م اه حّتى اآلن، ذآرن إحياء الرعّية بواسطة ما قلن

  :ون في الرعّية لتصبح قادرة على التطّور اإليجابي هي التاليةحدثت أو يجب أن تك

   مجلس وآالء الوقف، -

   لجنة أمناء الصندوق، -

   أمانة سّر الصندوق، -

   أمانة سّر الرعّية، -

  ). أو مجلس النشاطات الرعائّية-أو المجلس الرعوي ( مجلس الرعّية  -

ى ال   - ة عل ان المختلف ات واللج ة واألخوّي ات واألندي صعيد الروحي  الجمعّي

ة من أن                             ه األخير إال تمكين الرعّي اه في األبواب األخرى ليس هدف ا قلن والرسولي بل آل م

  :تكون حّية

   تجديد ثقافة الكاهن الذي يخدمها، -

   المعرفة اإلحصائّية العلمّية لعائالت الرعّية، -



  

   العالقة اإلنجيلّية المتجّددة التي يجب أن تكون بينه وبين أبناء الرعّية، -

   تسهيل وتجديد وسائل الّتبشير وإيصال الكلمة، -

  . إحياء الليترجّيا، بإشراك الشعب فيها إشراًآا واعًيا ومسؤوًال -

  إحياؤها بوسائل جديدة أو متجّددة

وهناك وسائل أخرى، قديمة أو متجّددة أو جديدة تسهم في جعل الرعّية حّية، صادف أن           

ة أو القط          ة أن يطّبقوها في            نتدارسها في اجتماعات مجلس الكهن اعات، وصدف بعض الكهن

  :ويمكن أن تقسم إلى نوعينرعّيتهم، 

   العمل الفردي،-

   العمل الجماعي،-

  .فعلى صعيد العمل الفردي، هناك الوسيلة القديمة والجديدة التي ال بّد منها-

  :هو االتصال الشخصي في

  زيارة العائالت،

  استقبال ذوي الحاجات،

  :ماعي هناكوعلى صعيد العمل الج-

  وسائل اإلعالم،

  .اجتماعات أبناء الرعّية المختلفة

  زيارة العائالت

ّد رعاياها عشرات األلوف من                  هذه الوسيلة   التي أصبحت مستحيلة في البلدان التي تع

ة،              . ال تزال ممكنة عندنا   المؤمنين،   ة فّعال وهذه  وقد صادف أن ندرس آيف تصبح أداة رعائّي

  :ا نطبقحصيلة ما درسناه أو بدأن

تمّكن           500قّسمنا الرعايا بحيث ال يكون لكل آاهن أآثر من           ا سابًقا، لكي ي  عائلة آما قلن

  .من التعّرف إلى جميع األفراد وخدمتهم

  :تقّرر أن ُتزار العائلة ثالث مّرات بالسنة على األقّل



  

   في أوائل السنة المدرسّية،-

  . بمناسبة الصوم وعيد الفصح-

ُتهّيأ الزيارة في    .  في أآثر أفرادها   قت الذي فيه تكون العائلة مجتمعة     تقام الزيارة في الو   

 التي يسعى الكاهن أن يطرحها في  بعض المواضيع العاّمة، بأن يحّدد مجلس الكهنة     آل موسم 

  .زيارته، ويزيد عليها ما يراه مناسًبا لكل عائلة، آما تزيد عليه العائلة ما تزيد

ى   ة إل ل الكهن ة يوص ذه الطريق ي به ائالت ف ع الع م"جمي اًرا " الموس د أفك الواح

واقتراحات مشترآة على الصعيد الرعائي أو اإلنجيلي واالجتماعي، تسهم في أن تصبح 

  .أي أن تصبح الرعّية أآثر حياة ومعلومات واحدة وأهداف واحدة" نفس واحدة"للرعّية 

ة وا            ا يساعد      والزيارة تجعل الكاهن يتعّرف إلى العائالت وحاجاتها الزمنّي ة، مّم لروحّي

  .على تنظيم الخدمات الجماعّية التي تحتاج إليها

  استقبال ذوي الحاجات

ي    ا ف اهن ألفراده تقبال الك و اس ائالت ه ارة الع ي زي ردي ف ل الف ل العم ا يكّم ومّم

  :ألجل تلبية حاجاتهم ومطالبهماألنطوش، 

  . من شهادات العماد والزّواج وإطالق الحال-

  .جتماعّية التي يمكن أن يقوم بها الكاهن إلى الخدمات اال-

  . إلى الخدمات العائلّية، ال سّيما المصالحة-

  . إلى الحوار الديني في بعض القضايا التي تشغل بال البعض-

  ... إلى اإلرشاد الروحي-

ا لنرى آيف نجعل استقبال ذوي الحاجات                    م ندرسه بعد في اجتماعاتن وهذا الحقل، ل

  :ولكن ما شّددنا عليه آثيًرا هو. المناسبة عمل رعائي فّع

في األوقات التي      أّن الكاهن هو لخدمة الشعب، ال العكس، وأّنه يجب أن يكون حاضًرا           

  .يحتاج إليها أفراد الشعب



  

اهن     نّظم الك ه، يجب أن ي ا عن ة خارًج ي األنطوش والخدم ة ف سبب ضرورة الخدم وب

ه، و         ه             أوقاته بطريقة واضحة للجميع ليعرفوا متى يجدون اجوا إلى خدمة في وقت غياب إن احت

  .إلى من يجب أن يّتجهوا

  وسائل اإلعالم

و، تلفزيون وسينما       (ال أتطّرق إلى موضوع وسائل اإلعالم           في خدمة    ) صحافة، رادي

مجلس البطارآة    "منبثقة من      فهذا من صالحّية لجنة    العمل الرعائي على الصعيد الوطني،      

ة إلحيائها          مولكن أطرقه   ". واألساقفة الكاثوليك  ا آطريقة جماعّي . ن زاوية األبرشّية والرعاي

  .الصحافة والمنشورات: وتقتصر هذه الوسائل على الكتابّية منها

ا المطران  دأ به ة ابت انآان ألبرشّية بيروت مجّل ّم أسماها المطران باسيليوس قّط ، ث

  .1962واستمّرت حّتى سنة " النشرة الرعائّية "صائغ

ا    . كهنة إذا آان من الممكن والمستحسن إعادة إصدارها           وتباحثنا في مجلس ال    وتبّينت لن

ّية      ا األبرش ؤ تحته د تن ي ق شرّية، الت ة والب دة المالّي صعوبات العدي ا عرضت ضرورة  . ال آم

ع، واقترحُت أن تكون   ة واحدة تفي بمرام الجمي اقي الطوائف في دعم مجّل اون مع ب الّتع

ة" ة الرعّي صدرها المطرانّي" مجل ي ت ق  الت ّية، وواف شرة األبرش ديًال عن ن ة، ب ة المارونّي

  :الجميع ضمن بعض شروط منها

   لئّال تبقى عليها صبغة الكنيسة المارونّية،أن يسهم فيها بعض أبناء آنيستنا-

  .وأن يرسل المطران منشوًرا أو رسالة بمناسبة األعياد الكبرى إلى جميع العائالت-

صبغ و ال ى مح ادة عل ران زي ق المط ةوواف ي اإلدارة ة المارونّي ة ف تراك آهن ، واش

وهكذا أصبحت مجّلة الرعّية مجّلة مشترآة بين الكنائس           . أساقفة آخرون وانضّم  . والتحرير

  .الكاثوليكّية

 معًا، فيه بعض    ودرجُت على إرسال تعميم أو منشور في عيد الميالد أو الفصح أو االثنين            

وطلبت إلى آل آاهن أن ينتهز فرصة زيارته للعائالت         . ةالّتوجيهات الروحّية والرعائّية والتنظيميّ   

  .ليتباحث معها مضمون هذه المنشورات



  

  اجتماعات أبناء الرعّية المختلفة

ا                     االجتماعات   اة مشترآة أي قلًب اة، وحي ة حي دئيا ليصبح للرعّي ّم مب هي الوسيلة األه

  .واحًدا وروًحا واحدة

ة أفرادها من آنيسة واحدة،            ففي مجتمع صغير ومؤّلف من عنصر واحد، مث        ًال في قري

ة   (قد يسهل تطبيق هذه الوسيلة، والصعوبات المحلّية         التي تعترضها    ) العائلّية، الحزبّية، الطبقّي

ا، أو حصر مضارها                  هي طبيعّية، على الكاهن والعلمانّيين الواعين أن يتعاونوا ألجل تخّطيه

  .في إنشاء العائلة الرعوّية الحّية

ّم    جتمعات الكبرى والمتنّوعة، أي خاّصة في المدن، هناك             ولكن في الم    صعوبات أه

  .بكثير، حّتى أّن الهدف المتوّخى بان مستحيًال

   عائلة؟500 أو 400فكيف وأين تجتمع رعّية مؤّلفة من 

  وإذا جمعت فكيف يكون اجتماعها مناسبة للوحدة والحياة المشترآة؟

فعليا، يجتمع فيها   " بيت الشعب"في الحضارة الريفّية الكاتدرائّية أو الكنيسة الواسعة، آانت    

ة، بل وللترفيه                 ة مثالً     (للصالة المشترآة، والّتباحث في األمور العاّم ا في    ). التمثيلّيات الدينّي أّم

، والكنائس الكبرى يقال       "وتوحيدًا" "جمعًا "الحضارة المدنّية فالكاتدرائّية أصبحت أقّل الرعايا     

  ".بال روح" إّنها فيها أآثر األحيان

ة          لذلك فالسؤال المطروح   ة   :  في بلدان عّدة، وفي مدننا اللبنانّي ال تزال اإلطار      هل الرعّي

؟ وال مجال في حدود هذا التقرير للتوّسع          الصحيح ألجل إحقاق القلب الواحد والروح الواحدة      

سؤال المطروح    ى ال ة عل صعيد، واإلجاب ذا ال ى ه اني عل ع اللبن ل الواق ي تحلي ي . ف ا نكتف إّنم

  . حول محاوالت تّمت في بعض الرعايا األبرشّيةالمالحظات بإعطاء بعض

  عيد الرعّية

اًء   ة أي لق ًدا للرعّي ة عي د شفيع الرعّي وا من عي ا أن يجعل ة الرعاي د حاول بعض آهن فق

  :لجميع أبنائها

  :ففي رعّية القّديس يوحّنا فم الذهب-



  

  .ة إلى أحد قداديس العيدُتدعى جميع عائالت الرعّية ببطاقات فردّي

وُيدعى أوالدها الصغار إلى تمضية ساعتين من اللعب المشترك والمأآوالت الطّيبة وذلك            

ة       شاطات الترفيهّي صاصّية بالن ّيدة اخت ساعدة س يقى، وبم ام الموس ى أنغ ة عل ة المطرانّي ي باح ف

  .ويواآب األهل أطفالهم إلى هذه الحفلة. لألطفال

  وفي رعّية المخّلص-

  .دعى الجميع إلى قّداس واحد مسائيُي

وإلى حضور محاضرة في       . وتعارف، بعد القّداس  ) آوآتيل(ويدعون إلى حفلة استقبال     

  .مساء آخر

  .آما ُيدعى األوالد إلى حفلة ترفيهّية آالتي وصفت سابًقا

د طالبوا باستمرارها،                  وآان لهذه المحاوالت صدى طّيب لدى الذين اشترآوا فيها، وق

أّنهم                   وقد يكو  ة وإحساسهم ب اء الرعّي ن من تعميمها على آل الرعايا فائدة آبرى لتعارف أبن

  .من عائلة واحدة

دة   ة مناسبة سنوّية، من الصعب تكرارها       ولكّن حدود هذه المحاوالت عدي د الرعّي .  فعي

  فما الفائدة من هذا اللقاء السنوي؟

  .ومن المستحيل أن يلتقي جميع أبناء الرعّية في العيد

  .لذين يلتقون صعب أن يتعّرفوا على الجميعوا

  .وهذه المعرفة تبقى سطحّية

اء           : وهناك اعتراض أساسي على المشروع ذاته      اء الكنيسة فقط، ال أبن فلماذا جمع أبن

  الحّي مهما آانت آنائسهم؟

  .لذلك، ال يزال الباب مفتوًحا لبحث هذه الوسيلة وتحسينها



  

  اجتماعات مصّغرة

ا       أساليب أخرى للقاء أبناء الرعّية وقد بدأ التفكير في     الواحدة على صعيد أضيق، وهن

ا هو األفضلّ          ذ إحداها لنرى م وسيكون هذا   . تعّددت االقتراحات، ولكن لم نصل بعد إلى تنفي

  :واالقتراحات هي. أحد مشاريع السنوات القادمة

ه      شون في ذي يعي ي ال سب الح ة بح اء الرعّي ع أبن دهم، أو   جم د أح ا عن ك إّم ي  وذل ف

  .األنطوش

  . التي ينتمون إليهاجمعهم بحسب العائالت

  .جمعهم بحسب الّتوافق الموجود بين العائالت

  .مزج االقتراحين األخيرين

  )القاعدّية(إحياء الجماعات الصغيرة أو : ثانًيا

ه الحقل األهّم،                     ه، مع أّن  الذي يجب أن      في هذا الحقل لم يتّم حّتى اآلن شيء له أهمّيت

ه جم  صل إلي ائل  ت داف والوس ع األه ًضا     : ي سّمى أي ا ُت غيرة، أو آم ات ص ات "جماع جماع

يعرف أعضاؤها بعضهم بعًضا ويثقون بعضهم ببعض وينشأ بينهم الّتعاون والخدمة              " قاعدّية

اء اإلفخارستي الّتعبير العملي                    ة، واللق اة الجماعّي والمحّبة العميقة، ويكون المسيح محور الحي

  .جميعوالعميق لالّتحاد بين ال

ّم هو محاوالت متواضعة في بعض                ة   "وآل ما ت  وحيث توّثقت     ،"السهرات اإلنجيلّي

  .ومن الصعب استنتاج أّي خّط عملي من هذه المحاوالت. الصالة بين األفراد

  .فيبقى هذا الهدف األآبر للمستقبل



  

  مجاالت عمل الجماعات المؤمنة

  

  مقّدمة

  صعوبة تحديد اإلطار

ة المو ا، أو  الجماعات المؤمن ي الرعاي ودة ف دة"ج ي القاع ل ال "ف ا عم ضمن "، له

وذلك ألّن أفرادها بالوقت نفسه أعضاء في الكنيسة               " في العالم "فقط، بل أيًضا    " الكنيسة

  .وأعضاء في المجتمع أو الوطن الذي يعيشون فيه

وانين    ي ق ت، ف د ُأدرج وي "وق س الرع بيل  " المجل ى س ة، عل لالئح  ال الحصر، المث

اال  بعض مج ي   تب ة، ه ات المؤمن ل الجماع اة     :  عم ل، الحي ة، العم زواج، التربي ة، ال العيل

ة، أوقات السلوى، الصّحة،                 اة الّثقافّي االجتماعّية، الحياة االقتصادّية، الحياة السياسّية، الحي

  ...اإلعالم

في هذا الحقل، يمكن إعادة المالحظات التي ذآرت في باب العمل الرعائي، وصعوبة                  

ى  صاره عل ة وحدودهمااقت ّية أو الرعّي ول  . األبرش اقي الحق ساًعا ب ّدى اّت ل يتع ذا الحق ل ه ب

وسيظّل  . في تنظيم العمل بتلك المجاالت         الرعائّية، بسبب إمكانّية مشارآة جميع المواطنين     

داد    : السؤال ُيطرح دائًما   رة يجب االمت اإلطار المسيحي أم المؤمن أم الالطائفي،     : إلى أّي دائ

  العلماني؟

ديني والمجتمع المدني، وعدم               لتشابك الموجود في بالدنا   وا ين صالحّيات المجتمع ال  ب

  .يجعل التطّور صعًبا جدااالّتفاق حول المبادئ األساسّية عن دور الكنيسة في هذه المجاالت، 

شرح  ئّال يطول ال دأي، ل صعيد المب ى ال ًرا عل ن أتوّقف آثي ل سأعطي . ول ة عن ب أمثل

  .حدثت فيها بعض التطّوراتبعض المجاالت التي 

  العيلة والزواج

وانين  . في بالدنا طائفّية" قوانين األحوال الشخصّية"ال تزال   فكل آنيسة وطائفة تنّظم ق

د       . الزواج وشروط صالحه وبطالنه، والمحاآم التي تنظر فيه        ا في اجتماعات تجدي وقد تباحثن



  

ة،  ة الكهن اع بضرورةثقاف زواج الوصول إ وتوصّلنا إلى االقتن لى تشريع مدني في حقل ال

فيجب نشر االقتناع لدى     ، وأّنه إذا آانت هناك صعوبات للوصول إليه،         يكون لجميع الطوائف  

  .جميع من تّتصل بهم في رسالتنا

اك    يبقى أّن هن راره، س د إق ى بع دني، وحّت شريع الم ذا الت ى ه ول إل ار الوص وبانتظ

ا         ّية الكنيسة  تظل من صالح    مسؤولّية توعية إنسانّية وروحّية      اّنيين، وخاّصة فيم ة وعلم ، آهن

  .بتهيئة الراغبين في الزواجيتعّلق 

ان من أعضائه            وقد قّرر المجلس الرعوي إقامة سلسلة محاضرات وندوات، وتكّلف اثن

سلة              سّية      (في إنشاء لجنة فرعّية من العلمانّيين االختصاصّيين، هّيأوا هذه السل ة الجن عن التربي

  ).واإلنسانّيةوالبسيكولوجّية 

نا      ات مدارس و ومعّلم ذه المحاضرات معّلم ن ه تفاد م ن اس ان أّول م روت   وآ ي بي ف

ة                   . والضواحي ا شّجع المجلس الرعوي واللجن وقد آان اإلقبال آبيًرا، والّتأثير حسًنا جدا، مّم

  .الفرعّية لإلعداد للزواج لتنظيم سلسالت مماثلة وموّسعة للسنة القادمة

وع يهّم الجميع، فلئّال يبقى المشروع محصوًرا بكنيستين، سُيعرض       ولّما آان الموض  

ى  شترك  " عل ل الرعوي الم ة العم ى  " لجن روت أو عل ي بي ل  "ف سكونّية للعم ة الم اللجن

  .، لكي يتّم في إطارهما األوسع" الرعائي

  الشباب

ه أمّس من             . مجال واسع جدا، هو أيًضا مشترك بين الجميع         أّي والحاجة إلى العمل في

  .والعمل الفعلي قليل جدا. حاجة أخرى

اثوليكي  "هناك منّظمات    ة   "و" العمل الك ا    . والكشفّية الخ   " السهرات اإلنجيلّي د تكّلمن وق

  :نزيد على ذلك هنا. عنها في مكان آخر

ـ إّنها تحتاج إلى مساعدة أآبر من قبل األساقفة، وتخصيص آهنة وعلمانّيين ألجل                      

ا  .  وأآثر من منظمة تمّر بأزمة      .حسب مقتضى الحاجات العصرّية   االهتمام بها وتقديرها ب    ولّم



  

ة تقع على      ة الرسالة  "آانت مشترآة بين جميع الكنائس الكاثوليكّية، فالمسؤولّية المرآزّي " لجن

  .في مجلس البطارآة واألساقفة

ع بعض      ضها م اون بع ى تع اج إل ا تحت شأت  . ـ إّنه د ن الة   "وق ات رس ة منّظم رابط

اآلن في المؤّسسة المريمّية في        سنوات حّتى  3، فعقدت مؤتمراتها الصيفّية منذ      "العلمانّيين

ة     " هيئة تنسيق "آما أّنه تّم إنشاء     . ولكن فعالّيتها ال تزال ضئيلة    . بكفيا بين المنّظمات الكاثوليكّي

  .وهي ال تزال في أول الطريق. واألرثوذآسّية والبروتستانتّية

تظم في حقول الرسالة، بل               يشمل ال فقط     ولكن هذا المجال    جميع الشبان     الشباب المن

دون             والشابات، وال سّيما الذين ابتعدوا عن الكنيسة       ، أو ترآوا آل إيمان، ونعرف أّنهم يتزاي

في هذا الحقل يمكننا القول إّن أبرشّيتنا        . بسرعة يوًما بعد يوم بسبب جميع التّيارات العصرّية       

ا، وإّن هناك شعوًرا بل أدّلة عديدة على أّن خدمة الشباب     وآل الكنيسة في لبنان لم تعمل شيئً      

  .29قد ال يمكن تنظيمها بفعالّية وعمق إّال خارج آل إطار المؤّسسات الدينّية

  التربية

ارات بعد المجتمع المسكوني تتضارب حولها           . والتربية أيًضا مجال واسع جدا       . والتّي

م   سيحّية ث سيحّية، أم م ّم م سانّية ث ون إن ينأتك سانّية، أم االثن ة   إن اييس وأّي ة مق ا؟ وبأّي مًع

عشرات األسئلة، لن نتطّرق        ؟ أفي المدرسة الكاثوليكّية أم المدرسة العلمانّية؟ أسئلة من          طرق

  .إليها هنا، لنقتصر على ما حدث أو قد يحدث في األبرشّية

اهن مسؤول    مع آ  "ُأنشئت لجنة المدارس والتعليم المسيحي    " آما قلنا في باب البنيات،    

ا تلخيص المواقف      عن التربية، وتوالت االجتماعات الشهرّية، والمؤتمرات الصيفّية             ويمكنن

  :والمقررات التي توصّلنا إليها آما يلي

                                                            
  .1974 من هنا جاءت الحاجة إلى مجّلة آفاق، التي بدأ صدورها في أوائل 29



  

  المواقف

ة،          : من نقابة المعّلمين  ـ   ة المعّلمين توصّلت اللجن ال نقاب من موقف الحذر والخوف حي

ّتشجيع والّتحبيذ لالنضمام إلى النقابة والعمل لتحقيق  موقف ال بعد البحث والّتدقيق، إلى اّتخاذ      

  .أهدافها الحسنة

سنة المدرسّية الماضية             : من االضّطرابات ـ   حيال تعّدد اإلضرابات التي جرت خالل ال

د درس موضوع اإلضراب،  ة، بع ذي يعمل  إعالنآان موقف اللجن المساندة لإلضراب ال

  .حاوالت بالطرق العادّية السلمّية، بعد المللمطالبة بحقوق عادلة وضرورّية

 للّتعاون مع الحكومة      االستعدادأخذت اللجنة موقف    : من الّتعاون مع مدارس الحكومة    ـ  

تح مدارس مشترآة أمين  في ف دير أو آأستاذ لت ة آم اهن أو الراهب  حيث يمكن أن يعمل الك

  .المناخ التربوي والتعليم المسيحي في المدرسة

ي أوّ   _ الء ف رخة الغ ن ص سنةم ب      : ل ال ع الكت ون بي ب أن يك ّية يج دارس األبرش م

  .ضمن حدود العدل والرحمة والمساعدةالمدرسّية والقرطاسّية وآل لوازم المدرسة 

  المقررات

  في حقل التربية-

ة             إقامة دورة تدريبّية   اول مواضيع التربي  تجمع معّلمات ومعّلمي مدارس األبرشّية وتتن

  .وأساليب التعليم

امج         إدخال التربية  وفير الوقت الالزم واألشخاص          الجنسّية رسميا آجزء من البرن  وت

  .أصحاب الكفاءة للقيام بهذه المهّمة

ا     تعيين مرشد تربوي لكل مدرسة آبيرة أو لكل مجموعة مدارس صغيرة             يكون متفّرًغ

  .للعمل التربوي

  .يةتفريغ الوقت الكافي لرئيس المدرسة والهيئة اإلدارية للقيام بمهّمة الترب

  في حقل الّتنظيم

  .اختيار المعّلمين أصحاب الكفاءة والخبرة



  

  .تنظيم اجتماعات بين أهالي الطالب وإدارة المدرسة للّتعاون في تربية الطّالب

  .إحياء النشاطات غير المدرسّية داخل المدرسة وخارجها

  .تجهيز المدارس بالمختبرات والمكتبات والوسائل البصرّية والسمعّية

  .واتب المعّلمين على أساس القانون والعدلتحديد ر

  اإلعالم

  : اإلعالم ضمن األبرشّية، قلنا إّنه تّم ويتّم بواسطة

  .مجّلة الرعّية في ما هو عاّم

  .منشورات دورّية للعائالت في ما هو خاّص باألبرشّية

في إطار أوسع، أي من قبل الكنيسة آمؤّسسة تجاه المجتمع             ولكّن اإلعالم هنا مأخوذ     

 في مجلس البطارآة واألساقفة، وهي ال   "لجنة وسائل اإلعالم"هنا، المسؤول  في   . اللبناني

ا دء عمله ي ب زال ف دون أن  . ت أّي موضوع، ب ّية أو مطران ب ّرد أبرش ستحيل أن تتف ومن الم

  .يحدث من جراء ذلك تصادم مع باقي األبرشّيات والمطارنة

وقفي مّم يح م ى توض دة إل ّرة واح طررت م د اض ّمي وق ر"ا ُأس ان دي سوع  ببي ي

انّيين، بسبب ورود أسمي مع                      30"الملك ادات الكثيرين من اإلآليروس والعلم ار انتق ، الذي أث

  .أسماء الموّقعين عليه

  

  الحياة الّثقافّية والحياة االقتصادّية والحياة االجتماعّية والصّحة والعمل

ًضا    . وتفاعلها  زمها وبسبب تال  ، اختصاًرا للمقال،    ُدمجت هذه المجاالت الخمسة    ا أي هن

ه بأبعاد في هذا التقرير البسيط                ا تقوم به األبرشّية على            . أوسع من أن نخوض في أآتفي بم

ي     ة الت بعض المواقف العاّم ّية، وب صادّية ضمن األبرش ة واالقت دمات االجتماعّي صعيد الخ

  .اّتخذناها في األبرشّية
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ا   ول إنّن صار الق يم الخدمات  يمكن اخت ا تنظ صادّيةحاولن ة واالقت ار  االجتماعّي ضمن إط

ات والمستوصفات     ومرآزها الصّحي االجتماعي       " الجمعّية الخيرّية البيروتّية  "  وباقي الجمعّي

  :في األبرشّية والمؤّسسة المريمّية على األسس التالية

ة " ألغيت الطريقة القديمة المسّماة        - دلت بالعمل    "بالخيرّي ، المؤّسس   االجتماعي  ، وُأب

ات، والهادف         على در  إلى معرفة  العائالت المحتاجة معرفة           اسة من قبل مساعدات اجتماعّي

ة إلى                        عملّية، المعالجة   مع األسباب التي أوصلت العائالت إلى تلك األحوال، وبعد المعرف

  .، إن أمكن األمرالجذرّية

ل ، لكي تتكام    الشؤون نشأت لجنة تنسيق بين المؤّسسات والجمعّيات التي ُتعنى بهذه        -

  ).وقد ذآرناها في باب البنيات. (أعمالها

العائالت   لجميع  دراسة شاملة ، التي لم تنجز حّتى اآلن، من مهام هذه اللجنة األساسّية   

ّية   ي األبرش ة ف ساعدات       المحتاج طة الم ضلى وبواس الطرق الف ا ب دمتها جميعه ة خ ، وآيفّي

  .االجتماعّية

  :وهكذا تصبح آل عائلة في األبرشّية عندها

دواء إٍلى المستشفى وتوابعه               : تأمين الصّحي ال     أّمن هذا      (من الطبيب إلى ال وقد ت

  ).حّتى اآلن بواسطة جمعّية بيروت لسكّان بيروت وضواحيها

  …عند البطالة والعجز والتيّتم: الخدمات االجتماعّية    

، وإن أمكن حّتى الشهادات األخرى، ال سّيما       على األقّل حّتى السرتفيكا    : التعليم    

  ).للموهوبين(المهنّية، والجامعّية 

  :ولكّننا وجدنا غير مّرة نقصًا في هذا العمل. آل هذا، آما قلنا، ضمن األبرشّية  

ّم باالّتفاق مع       -     فهناك أمور عديدة ال يمكن تأمينها إّال على صعيد الدولة، ومن ث

  .جميع المواطنين، بدون أّي تمييز طائفي

ة-     ى هذه الخدمات المؤّمن ذي أخذ  حّت ز ال ة، بسبب الّتميي د مقبول م تع ا ل طائفي 

  .المواطنون يشعرون به أآثر فأآثر ويستهجنونه



  

لذلك أصبح من الضروري أن تسعى آل المراجع الدينّية للوصول إلى تنسيق ال             -    

  .طائفي، وإلى الّتعاون مع الدولة على هذا الصعيد

دة،        ةآما يجب أن تنشأ منّظمات ال طائفّية والحزبيّ       -      ألجل العمل، على أسس جدي

وهذا ما سعيت للقيام به في         … العمل - االقتصادّية - االجتماعّية -الثقافّية: في المجاالت المذآورة  

  .، على صعيد الّتنمية االقتصادّية االجتماعّية31"الحرآة االجتماعّية"

إذا أرادت أن تبقى أمينة لرسالتها              -   ة، وأن ال     أمّا الكنيسة المسيحّية في لبنان، ف اإلنجيلّي

فعليها أن تتخّلى عمّا به من تالصق   ُترفض من الشعب، وال سّيما من الشباب المثّقف والعمّالي،         

  .االقتصادّية االجتماعّية وتحالف مع الذين يمنعون حّتى اآلن الّتنمية

  اعتمدها المؤتمر    وقد تقّدمت في المؤتمر األخير إلآليروس الروم الكاثوليك باقتراحات         -  

  : عن الكاهن ودوره من الّتبشرة والّتنمية، ملّخصها32وقّدمها إلى السينودس

  . إّن اّلتبشرة هي الّتعبير الدائم لرسالة الكنيسة والكاهن-  

  . والّتنمية هي تعبير آخر لهذه الرسالة-  

  الّتوعية، التربية الدائمة،:  بين الّتبشرة والّتنمية، أيدائم في ما هو مشترك -    

  ".تقني" في ما هو ثنائياست -    

  .بعض الكهنة في التزام دائم          

  .بعض الوقت في حياة الكاهن          

  .بعض الظروف، حيث تدّخل الكاهن واجب ضميري

                                                            
  .الحرآة االجتماعّية في سطور: 19 ملحق 31
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  خاتمة

  

  ال دفاع وال انتقاد بل دعوة إلى الحوار

  

ّثالث                          سنوات ال ا خالل ال بعد هذا العرض عن األبرشّية والتطّورات التي حدثت فيه

رة  ائج   ، األخي ا    أرغب أن أضيف بعض مالحظات ونت ّد منه ه ال ب ا لسوء فهم  ، أظّن أّن تالفًي

  .بعض ما ورد في هذا التقرير

اء األبرشّية       ، آما قلت في المقّدمة،         هدف هذا التقرير      وغيرهم مّمن     -هو تعريف أبن

ر  م األم يح األسس         -يهّمه بعض، وتوض ضها ب ا بع دثت، وربطه ي ح ّورات الت ى التط عل

ة     اإلنجيل باب الموجب ت األس ي آّون صرّية الت ضيات الع ة أو المقت ات المجمعّي ة أو التوجيه ّي

  .للتطّورات

ات   ادات والمحارب ا ضّد االنتق زال تصدر من بعض فهو ليس إًذا دفاًع د ال ت  التي ق

اء مع جميع          ا للحوار البّن العائالت  بسبب عدم معرفتها للواقع أو ألسبابه، بل توضيًحا، وربًط

  .نّيات الحسنةذوي ال

م تعتمد    أخرى  وهو ليس انتقاًدا إلحدى األبرشّيات من آنيستنا أو من آنائس             التي ل

ومن جهة أخرى آانت إحدى انفتاحات     . فكل أبرشّية لها أوضاعها من جهة    . التطّورات ذاتها 

  .،  في الّتعبير الالهوتي ذاته"التنوعّية"أو " التعّددّية"المجتمع الفاتيكاني قبول 

إنشاء حوار أو   ، وفي سبيل     و أآثر من أّي شيء آخر توضيح ألجل معرفة أشمل          وه  

ة وأسقًفا،      زيادة حوار بين أبناء األبرشّية الواحدة        انّيين وآهن ألجل إآمال التطّور على     ، علم

  .بالمشارآة في أوسع مداها: أآمل وجه

  



  

  تطوير بنيات وبنيات تطوير

ة وال     يس بدع ّور ل وم ب" موضة"إّن التط وم   يق سة الي ي آني ين ف ا بعض المتهّوس . ه

ر   ّور والّتغيي ان    (التط ي بعض األحي ل ف ول الكام ل الّتح ع     ) ب ائج المجم ن نت ة م و نتيج ه

  .الفاتيكاني الّثاني

سّيين        فة الفرن د الفالس ال أح د ق ون "وق ان غيت ع   ) Guiton" (ج ق المجم ذي راف ال

ا المحا: "آمراقب ال األعلى فيه د، والوحدة في إّن آنيسة األمس آان المث فظة على التقلي

ر وع …المنهج والّتغيي ى هو التحّرك والتطّور والّتن ل األعل د المجمع، فالمث ا بع آانت .  أّم

نهج الواحد والّتعبير الواحد    ديم وعلى ال ا اآلن . مؤّسسات األمس ألجل اإلبقاء على الق أّم

  ".فيجب إحداث مؤّسسات تطوير

نفسّية مرضّية أو رغبة في موضة عابرة، بل أن                المهّم أن ال يكون الّتطوير حاجة         

 -يكون نتيجة للرجوع إلى اإلنجيل ولدراسة الواقع السوسيولوجي، ومقتضيات المؤمنين                 

ًدا ال                 .  في عالم اليوم    -وغير المؤمنين  ا جدي دة مطلًق ًضا أن ال تصبح البنيات الجدي ّم أي والمه

ا لتك  ى الحوار مفتوًح ل أن يبق ره، ب ّسه وتغيي م أعمق  يمكن م ات بحسب فه ذه البني ف ه ّي

  .لإلنجيل أو للواقع ولحاجات الشعب

 هي المجالس واللجان التي تعمل           وبنيات التطوير التي نظّن أّنها نشأت في أبرشّيتنا           

ه الّتفاعل البشري             . على أسس المشارآة   انّيين في ة والعلم ين األسقف والكهن دوري ب إذ اللقاء ال

ا      وجهات الّنظر المختلفة والمتكاملة،     الالزم للتطّور الدائم بسبب      وفيه الّتفاعل االنجيلي، تطبيًق

 )    20:18متى ". (حيثما اجتمع اثنان أو ثالثة باسمي فأنا أآون في وسطهم" :لكلمة المسيح

  

 


