
 والرجاء الحرب

 الشيخ شفيق جرادي

 ؛ الصالة.؛ إيرانالبابا فرنسيسسوريا؛ احلرب؛  الكلمات المفتاحّية:

هناك على عمق وامتداد حبرّي واسع اسُتجمعت، وعلى عجل، حامالت طائرات املوت وفرقاطاته، وتعالت يف 
 .اآلفاق تصرحيات الويل والثبور وعظائم األمور

وهناك، على الضفة األخرى، علت . مبا هي واسطة عقد املمانعة يف املنطقة العربّية سوريا، هي املقصد.إّّنا 
 .النداءات على صوت أجراس الكنائس تنادي املؤمنني يف كّل بقاع األرض ليتداعوا إىل لصالة برجاء السالم

 .تل اإلنسان بغية اإلجتار بالسالحهناك، وقف رجٌل استثنائّي ملرحلة استثنائّية يقول: ال حلرٍب هدفها ق

ار كرامة أبناء األفاعي من العشار وجتّ  انّه البابا فرانسيس، القادم من ذاكرة وقوف املسيح يف اهليكل مؤنّ ب  إ
املسيحّية؛ قرية  هي األرض احملتضنة ألقدم اآلثار مبا ،ة سورياعلى نيّ  ااإلنسان وقداسة الدين. والصالة هنا أيض  

لقد طالب نيافته العامل أن يصّلي ويصوم من أجل . حتمل من حضور مسيحّي أصيل يف هذا الشرق معلوال؛ ومبا
 :وهي مطالبٌة حتمل مفارقات وأسئلة نذكر منها .ألّي عدوان عسكرّي أمريكّي على سوريا االسالم ورفض  

: أّن املفارقة الالفتة تكمن يف املصدر اجل و الغرب. الغرب الذي جييِّش ه غرايّف للعدوان، ورف  العدوانأّوال 
 فأّي غرٍب هو هذا؟ الصالة والسالم.اجليوش، والغرب الذي ينادي يف الوقت عينه ب

: إّن من املفارقات العجيبة أن تكون منطقتنا بالغالب األعّم فيها؛ يف موقع احملرِّض على العدوان. لوال نفٌر اثاني  
من أبناء هذه الشعوب العربّية، وبع  فصائل املقاومة، ودولة وحيدة هي إيران، دون أن  انذر نفسه أن يكون حر  

 !قالت إّّنا لن تشارك يف العدوان ولن تفتح أراضيها ومساءها الستقبال الغازي أستثين دوال  

 ادر كان شعبي  : إّن اندفاعة العدوان يف بالد املصدر كانت حكومّية بامتياز، والراف  هلا من بالد املصاثالث  
بامتياز؛ وإن كان السبب عند غالب الرافضني هو خوفهم من تداعيات احلرب على بلداّنم هم، وأبنائهم هم... 
بينما اجملّيشون عندنا إّّنا الحظوا رغبة الثأر واسرتضاء حكومة القّوة األوىل يف العامل، ومل يلتفتوا ومل يراعوا أوضاع 

فحها من نار احلرب إذا ُسجِّرت. عندنا الالفت العجيب، دون أن يصل إىل حّد الناس والشعوب وما ميكن أن يل
 .املفارقة، أّن الرغبة احلكومّية يف بلداننا العربّية كانت عربيّة بامتياز، وكان الكاشف عن حاهلا بيانات عربيّة بامتياز



فما  ،وإن مل تتوقف بعد نّية العدوان  أّن اندفاعة العدوان توقّفت.إاّل  ،: رغم كّل ما أوردت من مفارقاتارابع  
عن  االسّر يف ذلك؟ هل السّر يكمن يف الصالة؟ وإذا كان األمر كذلك، فما بالنا وصوت فريوز مل ينقطع يوم  

. ما بال تراتيلها القدمية مل توقف عدوان إسرائيل على مدينة املدائن مبا "ألجلك يا مدينة الصالة أصّلي..."تراتيل 
سجد األقصى وكنيسة القيامة؟ أم أّن سبب تراجع االندفاعة يكمن يف التسويات السياسّية، حتتضن من امل

بدعة؟ رغم أنّ 
ُ
اإلبداع العاملّي والتسويات الدولّية مل جتِن لنا إاّل اخلذالن  واملخارج اليت حيلو للكثري وصفها بامل

ميدانّية أعلنت أّن  ىمصاحل وحتالفات وحضور قو  ءها من أم أّن وراء األَكَمة ما ورا وتوّسع االحتالل والعدوان؟
أجيب بلغة اإلميان  ذلك بلغة األرقام، لكن أؤثر أن ال أريد اإلجابة عن كلّ  .الضربة تقابلها ضربة والبادي أظلم

  .نعم، إّّنا الصالة. والرجاء

الصالة إذا خرجت من كرامة اإلنسان، هي الرادعة.   الصالة إذا خلت من توظيٍف للدين يف مصاحل آنّية ضدّ 
قلب حمبٍّ للحياة، هي القادرة على منع املوت. الصالة إذا جتاوزت حدود املذاهب والطوائف وانطلقت برجاءات 
اإلنسان حنو رّب الرمحة، هي السبيل لرسم الطريق. الصالة إذا نبعت من حكمة التدبري ويد القدرة املقاومة، هي 

ة اليت تنهى عن الفحشاء واملنكر والبغي، وتوفد الشهداء إىل مسرح مقارعة البانية ملشروع حضارة السالم. الصال
لك صالتك  االباطل والظلم، هي اليت تقلب عرش هياكل الفراعنة واألباطرة وواليات اجلربوت. إّّنا الصالة. فهنيئ  

 يا نيافة البابا.

حنن حنتاج إىل أن جنعل من كّل أرض  لكن مبحّبة دعين أقول: لن تكفي صالٌة يف الكنائس واملساجد والِبَيع.
 اللصالة، ومن كّل قرار ترنيمة صالة، ومن كّل زمن روح صالة وحمّبة، ومن كّل شعب مستضعف مصّلي   امكان  

حنن . يتوّضأ الشرف، أو يتناول قداسة معىن الدم واجلسد، فيصارع شيطان الشطآن إذا اصطفت مواخري موته
 .إنسان حمّمد واملسيح الذي يصّلي ليقاوم. ويقاوم من أجل صالة احلّب والسالمبكلمة خمتصرة، بتنا حنتاج إىل 

وقليب يقول: إّن الذي أّخر اندفاعة العدوان هي رغبة الصالة وإرادة املقاومة عند أهلها. ومها القادران على 
 .منع أّي نوايا عدوانّية

 .لكم نعمة الرجاء ،كم شهادة احلّق من أجل اإلنسانوسالم عليكم. ول ،لكم فسالم


