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يف ٢١ من حزيران عام ١٩٧٩، أي منذ ٣٢ عاًما، رقد البطريرُك الشهيد الياس الرابع، ويف مثِل هذا 

اليوم، ٢٦ منه، وورَي الثرى.

&

الذين  أرواِح  أجِل  من  املُقام  اإلهليِّ  اس  القدَّ يف  الغبطِة  صاحُب  ألقاها  اليت  الكلمِة  نصُّ  هذا 

اسُتشِهدوا يف معركِة التحرير

(نقًال عن نشرة بطريركيَّة الروم األرثوذكس - كانون األوَّل ١٩٧٣)
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ُد أماَمنا كلَّ أبعاِد احلياِة وأعماِقها وتفترُض كلَّ شهادِتنا. أفكاُرنا ال تأخُذ  ذكرى الشهداِء ُتجسِّ  

دُه  يًَّة ما مل مترَّ ببوتقِتها وخياُلنا يبقى كسيًحا ما مل ُتشدِّ يَُّتنا لن تكوَن حرِّ مداها ما مل تولد من رِمحها. حرِّ

أجنحٌة صيغْت من خيوِطها. لن يكوَن ِلحياِتنا معىن ما مل تكن شهادًة على مذبِح املعرفِة احلّق.

حياَة  أعماِقه  يف  حييا  الذي  هو  احلقيقيُّ  واإلنساُن  الذاتيَّة،  شهادِته  وليدُة  هي  اإلنساِن  إنسانيَُّة   

ُة هي مثرٌة للشهاداِت الداخليَِّة تتاىل يف أعماِقنا لتحقيِق أزليَِّتنا، والشهاداُت الداخليَُّة  الشهادة. النفُس احلرَّ

طريٌق إىل التجلِّي للتالقي اإلنساينِّ اإلهلّي، للقفِز من دنيا املوِت إىل دنيا احلياة ومن الضباِب إىل النور . 

يَِّتنا وحقِّنا. وما حياُتنا كلُّها إالَّ شهادٌة حلرِّ

أعظُم شيٍء يف الدنيا هو نكراُن الذات، َمْن أنَكَر ذاَتُه من أجِل احلقِّ عاَش يف احلّق، ومن أجِل   

ًة  يَِّة عاَش يف احلرِّيَّة، جعَلها شجرًة قويًَّة جذوُرها تتغلغُل يف أعماِق األرِض ورأُسها يتعاىل منارًة مشعَّ احلرِّ

يَِّة واحلقيقة؟ من كالشهيِد فوق دنيا األرض، فوَق  تنُري التاريخ. وَمن كالشهيِد ينكُر ذاَتُه من أجِل احلرِّ

األنانيَّات السوِد واألهواء واملصاِحل الذاتيَّة؟ من كالشهيِد ينسى األب واألمَّ والزوجَة ليحيا اآلباُء واألمَّهاُت 

بالبطوالت  وُيداعُبها  بالتهليِل  القلوَب  ُيحرُِّك  إشعاًعا  يَِّة  احلرِّ أنواُر  منه  تشعُّ  عاٍمل  يف  واألحفاُد  واألوالُد 

إالَّ  متأله  ال  وقلًبا  احلّق،  من  إالَّ  عاريًة  فكرًة  علينا  يطلُّ  كالشهيِد  من  احلياة؟  خبلوِد  األفكاَر  ويدغدُغ 

الكرامُة وواقًعا جينُِّح مشاعرنا وحيمُلها إىل البعيِد البعيد من دنيا السماوات؟ الشهداُء هم الوجوُد احلقيقيُّ 

يف دنيا اُملثل، ومن كالشهيد يستحقُّ الذكرى؟ هل ذكراهم غُري ذواِتنا كما جيُب أن تكون؟ هل ذكراهم 

ينا حدوَد املكاِن  غُري الصورِة ألرواِحنا كيَف جيُب أن تنتهي؟ ذكرى الشهداِء هي ذكرى ُبعِدنا الكبري، ختطِّ

ينا إىل عاِمل القداسة. َس املكاُن بقداسِة ُتخطِّ والزماِن ليتقدَّ

يَِّتنا.  يَِّة، دُمهم غنَّى نشيَد حرِّ ى ُتربَتنا فأينعْت باحلرِّ ذكرى الشهداِء حقٌّ من حقوِقهم علينا. دُمهم غذَّ

امليوعِة  رتابِة  من  وجوَدنا  وينقِّي  أضعافنا  يذري  عاصٍف  إىل  َلُه  حنوِّ أن  النشيَد،  نتبنَّى  أن  إالَّ  علينا  فما 

وضحالِة احلياِة اليوميَّة. 

إنَّ العاَمل العريبَّ، وقد أخذ شهداؤه ميألوَن األرَض، مدعوٌّ اآلَن، ال ليكتَب تارًخيا جديًدا، فتارُخيه 

جميٌد وتليد. إنَّه مدعوٌّ لوحدٍة خالَّقٍة تتضافُر فيِه كلُّ القوى، فتتآخى األفكاُر وتتالحُم املقاِصُد النبيلُة 
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ى كلَّ الصعوباِت  َن أن حيقَِّق ذلك وأن يتحدَّ ُس النوايا وتتسانُد السواعد. إذا متكَّ وتتصاىف الضمائُر وتتقدَّ

اليت خلَقها أعداُء العرِب وخيلقوَنها ويقضي على كلِّ العراقيِل املوضوعِة يف وجِهه، استطاَع أن يعيَد 

يَِّتهم كفيٌل  حلضارِته رواءها وإشراَقها واءها، وإنَّي ألعتِقُد أنَّ الدَم الذي أراَقُه أبناُء العروبِة يف سبيِل حرِّ

ماُتها التارخييَُّة واحلضاريَُّة والفكريَّة. بأْن جيَمَع العروبَة كلَّها ويزوَِّدها بالزخِم لَتربَز أمًَّة واحدًة هلا مقوِّ

ُس الذي يروي  يَُّة هي النبُع املقدَّ يَِّة. احلرِّ ال ميكُن أليِّ شعٍب أن يكتَب تارَخيُه إذا كان مقيََّد احلرِّ  

التاريَخ بالرائِع والعظيِم واخلاِلد. كلُّ حقيقٍة ال تنبُع من هذا النبِع هي فراٌغ يصفُر فيه ريُح املوت. األحراُر 

ٌة لوحدِة  هم الذيَن قيَّدوا شهواِتهم وجلموا أهواءهم وخنقوا أنانيَّاِتهم. واألهواُء والشهواُت األنانيَُّة عدوَّ

اإلنساِن مع نفِسه ومع ربِِّه ومع إخواِنه يف اإلنسانيَّة.

األنانيَّاُت مل تكتب تارًخيا، األنانيَّاُت خلقْت عنصريًَّة بغيضة، والعنصريَُّة تولُِّد الطغياَن وتقوُم باإلرهاِب 

وتنفُث سوَس الالخلقيَِّة هلدِم بنياِن البشريَِّة احلقيقّي. الصهيونيَّةُُ عنصريٌَّة تارخييٌَّة حتاوُل أن متتصَّ ضرَع 

ُيدِرَك  حتَّى  الوقُت  يطوَل  ولن  وأبغَضها  العاُمل  مقَتها  ودماٍر  فوضى  يف  العاُمل  ويبقى  هي  لتحيا  اإلنسانيَِّة 

البشُر أيَّ جراثيم تنشُر من أجِل احلفاِظ على عنصريَِّتها.

الدنيا  حيتضَن  أن  حياوُل  ومشوٌل  الدنيا  كلِّ  على  ينفِتُح  إخاٌء  العروبُة  عنصريَّة.  ليست  العروبُة 

يَِّة اآلخرين. العروبُة تديُن  يَِّتها وحرِّ باملحبَّة. العروبُة حتبُّ العدَل واحلقَّ والسالم، وال تسعى إالَّ وراَء حرِّ

فكرَة العنصريَِّة ألنَّها ال تتَِّفُق مع رمحانيَِّتها. املؤمُن باِهللا ال ميكُن أن يكوَن حمدوَد اآلفاِق ضيًِّقا. املؤمُن 

يَِّته وأحبَّها أراَدها وأحبَّها يف  وحدوّي، يرغُب أن يكوَن مع كلِّ الناِس وبيَنهم حبًّا وسالًما. َمْن آمَن حبرِّ

اآلخرين .

يََّة كلِّ الشعوِب، حتبُّ أن يكوَن لكلِّ إنساٍن حقٌّ يف احلياِة، لذلَك ُتحارُب من أجِل  العروبُة حتبُّ حرِّ

ساِتها اليت انُتهكت حرماُتها، حتارُب من أجِل احلفاِظ على وجوِدها يف  استرجاِع أراضيها، من أجِل مقدَّ

، مل ُتشرِّْد،  ِة حقًّا يشلُّ احلقَّ وخينُقه. العروبُة مل تتعدَّ عاٍمل جعَل املصاِلَح فوَق احلقيقة، وجعَل من القوَّ



٤

Theotokos Dormition Monastery [HAMATOURA]  - Koura - LEBANON طوره] - كوسبا -  الكورة - لبنان   . دير رقاد والدة اإلله [حمَ
www.hamatoura.com / E-mail: hamatoura@msn.com

ْر أحًدا من دياِره. العروبُة تعمُل لدفِع الظلِم عنها  ْد أيَّ إنساٍن من بيِته ومل جِّ يَّاٍت، مل تشرِّ مل تسلْب حرِّ

إلعادِة أبنائها إىل بيوِتهم، آلسترجاِع قبوِر آبائنا وأجداِدنا، للعودِة إىل هياِكلنا ومعابِدنا نقيُم فيها صلواِتنا 

والسالم.  العدالِة  إىل  اقِة  التوَّ لإلنسانيَِّة  السالمَة  ليهَب  وخناطُبُه  بالرضى  مفتوحٌة  وقلوبُنا  بربِّنا  ونتَِّصُل 

العروبُة بيٌت مفتوُح األبواِب والنوافِذ على الشمِس الدافئة، ومائدٌة ممدودٌة مليئٌة خببِز الربِّ ليشَبَع اجلياُع 

إىل الربِّ ويرتوَي العطاُش إىل املحبَِّة واحلرِّيَّة. العروبُة شعٌب يؤمُن باِهللا يأمُر باملعروِف وينهى عن املنكِر 

ويدعو إىل عاٍمل بعيٍد عن األثرِة والظلِم والطغيان.

املاضي  تارخيِنا  خسارَة  إالَّ  تعين  ال  أوَرشليم  خسارُة  أوَرشليم.  ُدها  ُتجسِّ اخللقيَِّة  العروبِة  قيِم  كلُّ 

واحلاضر واملستقَبل، لذلَك ُتقاِتُل العروبُة من أجِل إعادِة بيِت املقِدس. القدُس هي زبدُة الوجوِد من 

مدينُة  إنَّها  ا.  العرَب املؤمنَني  حنُن  لنا،  هي  ُتنا،  وحمجَّ هي ِقبَلُتنا  صلواِتنا.  طيِب  هي قارورُة  وجوِدنا. 

اهللا. هي لنا، ال ِلسوانا الذين أضاعوا اهللا وكفروا به وعبدوا مكانُه عنصريًَّة َتزرُع البغضاَء واحلقَد يف 

وفيها  اهللا،  مع  ميعاٍد  على  التقينا  فيها  واملسيحيِّني.  املسلمني  العرَب  حنُن  لنا،  القدُس  الناس.  قلوِب 

الدروِب  ذاِت  وفوَق  شرْدنا  مًعا  الشوق.  بقلوِب  إليها  نلتِفُت  زلنا  وال  صلَّينا  مسائها  حتَت  ودرجنا.  تآخينا 

شَلحنا. مساٌء واحدٌة ظلَّلتنا وكم راقْبنا النجوَم منتظريَن الصبَح الطويل. مًعا لعقنا، مسلموَن ومسيحيُّوَن، 

التراَب وتدثَّرنا الصقيَع وأكلنا فوق مائدِة البؤس. مًعا ُسحنا يف دياِر العاِمل وقلوبُنا ُتحِرُقها نرياُن القسوِة 

والالمباالة. الرغيُف صاَر يف يِدنا منًَّة والدثاُر سوًطا يلَسُعنا ألنَُّه من حياكِة الغرباء. مًعا متنا ومنوُت وامتزَج 

دُم الشهيِد بالشهيد لُتشرَق نوافُذ القدِس بأنوار احلرِّيَّة. مًعا سكبنا ونسُكُب الدمَع ليعوَد إىل ينابيِع األرِض 

سِة طهُرها ونقاوُتها. املقدَّ

القدُس لنا، حنن العرب، ال ِلسوانا. إنَّها حقُّنا ولن نتخلَّى عنُه مهما كانِت النتائُج. لقد محيناها منُذ 

ْق ممَّا  ْق فليتصدَّ أجيالٍِ وأجياٍل باإلخاِء واملحبَِّة واإلمياِن وستبقى حمميََّة إمياننا وإخائنا وحمبَّتنا. من يتصدَّ

َق الناُس علينا من أمواِلنا ومرياثِنا، فهذا احتقاٌر للحقِّ ودوٌس لكلِّ القيِم اإلنسانيَِّة  ُه، أمَّا أن يتصدَّ خيصُّ

واستهتاٌر بالعطاِء اإلهلّي.

القدُس عربيَّة، وستبقى عربيًَّة ما دامت أرُض العروبِة ترتوي بدماِء شهدائنا وتزخُر باألرواِح اليت 

تؤمُن مبا ُتمثُِّل القدُس من معاٍن إهليَّة.
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إذا وقَعِت القدُس  شهداؤنا املسيحيُّوَن واملسِلموَن أيَّ مربٍِّر  للدِم العريبِّ الذي أراَقُه  يكوَن  لن 

ضحيًَّة للمساوماِت ولن يكوَن لِكفاِحنا وجهاِدنا الطويِل أيَّ جوهر. القدُس هي رايُتنا نرفُعها كجوهٍر 

يَِّة البشِر وسالِمهم. يَِّتنا وانطالقِتنا اإلستقباليَِّة يف ركِب حرِّ حلرِّ

حنُن مطالبوَن أماَم اِهللا والتاريِخ، أماَم أجياِلنا املاضيِة واُملستقبلة، بقدٍس يبقى فيها الصليُب واهلالُل 

متعانقِني عناَق اإلخوِة والشهادِة من أجِل احلّق، بقدٍس ال يرفُّ فوَق مسجِدها األقصى وكنيسِة مهِدها 

يَِّتنا. فال مساومَة على  وقيامِتها غُري علِم العروبِة، رمُز اإلخاِء املسيحيِّ اإلسالمّي، رمُز شهادِتنا ِلحقِّنا وحرِّ

القدِس وال أنصاَف حلوٍل، ال تدويَل وال محاية. ال ميكُن أن يبقى العاُمل العريبُّ بدوِن قلِبه لريضى ُأفَّاُق 

مْت  حتكَّ من  كلُّ  ويرضى   ، التارخييِّ والرياِء  العنصريِّ  واحلقِد  البغضاِء  وليدُة  الصهيونيَُّة،  لترضى  الطرِق، 

م شروُرها واستعبَدم آثاُمها.

يَُّة والسالُم على العامل. القدُس مدينُة الصليِب واهلالِل وستبقى نوًرا عربيًّا يشعُّ منُه العدُل واحلرِّ
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