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البيزنطي
اليوناني
األنطاكي
املاروني
السرياني
يواكيم مبارك
املسكوني
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مؤتمرا حول ذكراه يف بالده
نحضر ً
سليم دكّ اش :يف  25غيابه ّ
ندى عيد

قبل أن يجمع شهر ت�م��وز أوراق ��ه ف��ي زمن
ّ
االقتصادية
يصيبنا بالذهول من الخيبات
وال �ف �ش��ل ال�س�ي��اس� ّ�ي وت��راك��م األزم � ��ات ،فال
ً
نتذكر أننا ننتمي إلى وطن أنجب كبارا في
الفكر اإلن�س��ان� ّ�ي وال��روح� ّ�ي ،على غ��رار رج� ِ�ل
ع� ِ�ال��م ،م��وس��وع� ّ�ي ال �م�ع��رف��ة ،م�ن�ف�ت��ح القلب
والعقل ،اسمه يواكيم م�ب��ارك .ففي شهر
تموز من العام  1924ولد يواكيم مبارك في
كفرصغاب المشرفة على وادي ّ
القديسين
ّ
(شمال لبنان) .اتخذ اسم يوسف اسطفان
وانطلق في
في الكهنوت في العام 1947
ّ
ً
ّ
الكهنوتية من لبنان ،مستحقا ْأن
رسالته
ي�ك��ون أي�ق��ون��ة الفكر ال �م��ارون� ّ�ي ف��ي الشرق
والعالم.
في نظرة سريعة إل��ى سيرة األب مبارك
ال�غ�ن�ي��ة ن�ق��رأ أن��ه درس ف��ي ق��ري�ت��ه ال�ع��رب� ّ�ي��ة
ّ
ّ
والفرنسية ،وأكمل في بيروت
والسريانية
ع �ل��ى اآلب� � ��اء ال �ي �س��وع �ي �ي��ن .ن� ��ال ش �ه ��ادات
دكتوراه في الالهوت ( ،)1958والدراسات
ّ
( ،)1969وف��ي اآلداب (،)1972
اإلسالمية ً
ً
جامعيا في فرنسا وبلجيكا.
وأصبح أستاذا
ّ
وفي شهر ًأيار العام  1995انتقل إلى جوار
ً
ً
تاركا إرثا ً
ومعنويا عالي األهمية.
أدبيا
ّربه
في أوائل شهر تموز الحالي ،وفي الذكرى
الخامسة والعشرين لوفاته أعلنت الجامعة
ّ
اليسوعية أنها أصبحت تملك أرشيف األب
مبارك ومكتبته ،حيث أودعتها أسرة األب
ً
ً
مبارك ج��زء ا مهما منهما منذ عشر سنوات،
ثم ت� ّ�م نقل ج��زء آخ��ر من فرنسا إل��ى بيروت
ّ
م�ب��اش��رة ق�ب��ل أزم ��ة ك��ورون��ا ،م��ا أخ ��ر اإلع�ل�ان
عنها إل��ى ش�ه��ر ت �م��وز .وس�ب��ق ل�ي��واك�ي��م أن
اخ �ت��ار رئ �ي��س ال�ج��ام�ع��ة ال �ب��روف �س��ور سليم
ّ
ّ
اليسوعي كوصي شرعي عليها ،ال
دك��اش
ّ
سيما على محفوظاته الخاصة ومراسالته
الشخصيةّ .
ّ
خصصت الجامعة من خالل مركز
البحوث والمنشورات حول ّالشرق المسيحي
 CERPOCم�س��اح��ة م�س�ت�ق��ل��ة ل �ه��ذا اإلرث
ال�ف�ك��ري ال �ق� ّ�ي��م ،ألرش�ف�ت��ه ب�ط��ري�ق��ة ّ
علمية
ّ
والطالب ،وقد
ووضعه في متناول الباحثين
سبق أن ص��درت ع��ن الجامعة غير أطروحة
حول فكر مبارك.
الحفاظ على األرشيف والمكتبة

"ال �ج��ام �ع��ة ج�م�ع��ت األرش� �ي ��ف ف ��ي م�ك��ان
ّ
علمي وحفظ
واح��د ويخضع اآلن لترتيب
دق �ي��ق .ك�م��ا ت� ّ�م االت �ف��اق م��ع  IMECمعهد
ّ
س��ة يواكيم
ذاك ��رة النشر المعاصر ،وم��ؤس� ّ
الوثائق
م�ب��ارك ف��ي ف��رن�س��ا ،على جمع ك��ل
ً
وال �م �ن �ش��ورات ف��ي ب �ي��روت ل�ت�ك��ون منطلقا
إلح �ي ��اء ذك � ��راه ع �ل��ى ال �ص �ع �ي��د األك��ادي �م� ّ�ي
واالجتماعي والوطني ،...وأول ما سنقوم به

بعد استكمال أعمال األرشفة وجمع األعمال
ال �ت��ي ت �ق��وم ب�ه��ا اآلن �س��ة ال �س��ي خ� ��وري ،هو
إعداد مؤتمر حول ذكرى األب مبارك وفكره
ً
خصوصا أن هدف الجامعة هو حفظ
وتراثه،
تراثه في بالده وفي الجامعة اليسوعية بناء
ّ
على رغبته" ،بحسب األب دكاش.
ع��ن ال �ع�لاق��ة ال�م�م�ي��زة ال �ت��ي رب �ط��ت بين
ّ
ال��رج �ل �ي��ن ي �ق��ول دك � ��اش" :ح �ي��ن التقيت
ب��ه ف��ي ب�ي��روت ل��م أك��ن دخلت ال��ى الرهبنة
ال�ي�س��وع�ي��ة (ب �ي��ن  1970و 1973م��ا قبل
الحرب األهلية) .في الفترة التي ازده��رت
فيها محاضرات "الندوة اللبنانية" وكان ًمن
أب��رز أعالمها في ذلك الوقت .كان صديقا
لمؤسسها م�ي�ش��ال أس�م��ر ول�ج�ب��ران حايك
صاحب جريدة "لسان الحال" حيث عملت
ك �ص �ح��اف��ي .ك �ن� ّ ُ�ت أل �ت �ق��ي ب��ه ف��ي م� ّك��ات��ب
الجريدة (في محلة ستاركو) ،وفي كل لقاء
ك��ان��ت األح��ادي��ث ال�ث�ق��اف� ّ�ي��ة و"ال �م��ارون �ي��ة"
ت��أخ��ذن��ا ص ��وب ال �ت �ع� ّ�م��ق ف ��ي ال �ك�ل�ام على
س �ي��اس��ة ال�ك�ن�ي�س��ة ال �م��ارون� ّ�ي��ة واألح � ��زاب
ً
ّ
وخصوصا أن مبارك
المسيحية وأزم��ات�ه��ا،
كان يرى الحرب آتية ال محال ،وأن الفوضى
ستقع ...وك��ان يحذر منها" ،و"حين جاء
إل��ى ب�ي��روت ق��ام باتصاالت م��ع الجميع :مع
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ي��ن ،م ��ع ك �م��ال ج �ن �ب�لاط ،مع
ً
األح� ��زاب ال�م�س�ي�ح� ّ�ي��ة ،وأي��ض��ا م��ع صديقه
موسى الصدر والمطران ج��ورج خضر ،في
محاولة لوضع ٍّ
حد لفوضى الحرب ،وإيجاد
الجسور بين الجميع للتالقي على القواسم
واألهداف المشتركة والعمل على أن ينفتح
الواحد على اآلخر".
ً
مجلس ًكنائس
"كنت ألتقي به أيضا في ّ
األوسط ،حيث كان يحل ضيفا عليه،
الشرق
ً
وك �ن��ت ن��اش��ط��ا ف��ي ال�م�ج�ل��س ،ف��أل�ت�ق��ي به
ً
هذه النشاطات واللقاءات .فاألب
دائما في ّ
ً
مسكونيا
مبارك المتجذر في مارونيته كان
ف ��ي رؤي �ت ��ه ال �ج��ام �ع��ة ل�ل�ك�ن��ائ��س ال �ش��رق� ّ�ي��ة
وه ��دف ��ه أن ت �ل �ت �ق��ي ف ��ي ب��وت �ق��ة ان �ط��اك �ي��ا
ال�ت��ي أسسها ال�ق� ّ�دي��س ب �ط��رس"" ،أم��ا في
ف��رن�س��ا وخ�ل�ال دراس��ات��ي ل�ل��دك�ت��وراه ّ
فكنا
نلتقي في كنيسة ّ
سيدة لبنان ...نتناول
ً
ّ
مطوال.
ونتحدث
الغداء معا بعد القداس،
توطدت العالقة ً
جيدا بيننا .وحين جاء إلى
ّ
ّ
المارونية ("الحقل
الخماسية
بيروت وأع� ّ�د
ّ
الخماسية
ال �م��ارون� ّ�ي") ذك��رن��ي ف��ي م��دخ��ل
واعتبر أن الطريق الذي نسلكه هو الطريق
الصحيح ،ألن فيه ُب ً
عدا عن الكنيسة ً
وقربا
منها ف��ي ال��وق��ت نفسه .وت��وط��دت العالقة
أك�ث��ر فأكثر حين ب��دأ ب��إذن م��ن البطريرك
ُ
وكنت
صفير التحضير للمجمع ال�م��ارون��ي،
معه في الهيئة العليا إلعداد المجمع لفترة
ً
ً
ً
ومواظبا ،ومحركا واستفدت
طويلة ،مشاركا
ً
كثيرا من حضوري إلى جانبه".
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ً
مريميا في
عن المعنى الذي تفترضه .كان
نظرته إلى المعلم يسوع ،أي أنه ّال يستطيع
ّ
المحبة والتجلي اإللهي
الفصل بين صليب
في االبن يسوع".
ماروني لم يُ عقد
مجمع
ّ

اليسوعيون وماسينيون

تتلمذ األب يواكيم مبارك ً
ً
وروحيا
فكريا
ع�ل��ى ي��د ل��وي��س م��اس�ي�ن�ي��ون ،المستشرق
ال �م �م� ّ�ي��ز ال �ف��ري��د ،ك �م��ا ي�ط�ل��ق ع�ل�ي��ه بعض
الدارسينً ،
نظرا النفتاحه على قضايا الشرق
األوس��ط واإلس�ل�ام ،والقضية الفلسطينية
ت�ح��دي� ً�دا ،وع�ل��ى مختلف القضايا الفكرية
م�ن�ه��ا ال �ت �ص� ّ�وف وال�م�ت�ص� ّ�وف��ون المسلمون
وف ��ي م �ق��دم �ه��م ال �ص��وف��ي م �ن �ص��ور ال �ح�ل ّ�اج
ال�ش�ه�ي��د م��ن ال �ق��رن ال �ت��اس��ع .ع ��اون م�ب��ارك
ماسينيون طيلة ربع ّقرن وأشرف على نشر
ّ
بعض أعماله .وعن تأثره به يقول :دكاش
"كان مبارك ً
المعا عند اليسوعيين في ّ
كلية
ال�ل�اه��وت (ف ��ي ال�ج��ام�ع��ة ال �ي �س��وع� ّ�ي��ة) ،وه��م
ّ
�اب ال��ى باريس ومتابعة
شجعوه على ال��ذه� ّ
دراس �ت ��ه ،ه �ن��اك ت��أث��ر ك �ث �ي� ً�را بماسينيون
وس�ل��ك نهجه ف��ي م�ع��رف��ة اإلس �ل�ام وال �ح��وار
معه وال�ت�ق� ّ�رب م�ن��ه ،وب��واس�ط��ة ماسينيون
الذي جمعته عالقة باليسوعيين في فرنسا
كلويس جاالبير وج��وزف ماريشال ،قويت
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العالقة بين مبارك واليسوعيين .وجمعته
ع�لاق��ة ج �ي��دة ج � ً�دا م��ع ال�لاه��وت��ي الفرنسي
ال�ك�ب�ي��ر ج��ان دان�ي�ي�ل��و ف��ي ال�ف�ت��رة األخ �ي��رة،
ّ
الذي
وكذلك مع األب كولفنباخ اليسوعيّ ،
ك��ان ي ��زوره ف��ي روم ��ا لبحث ق�ض��اي��ا تتعلق
بمصير الكنيسة المارونية ومستقبلها".
خمسة محاور شغلت حياته

نذر يواكيم نفسه لقضايا كبرى شغلته،
ً
ف� �ك � ّ�رس ح �ي��ات��ه ل �ه��ا ب �ح��ث��ا وك �ت ��اب ��ة ع �م ً�لا
ً
وسعيا إلصالحها ،وأبرزها :إصالح الكنيسة
ال� �م ��ارون� �ي ��ة؛ ال ��وح ��دة اإلن� �ط ��اك � ّ�ي ��ة؛ ال �ح��وار
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية؛
المسيحي؛ القضية
اإلسالمي
وال �ق �ض �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة" .ف ��ي ج�م�ي�ع�ه��ا ك��ان
ّ
ّ
ص��اح��ب الفكر اإلن�س��ان��ي ال�م��وح��د ،ال��داع��ي
ّ
ّ
باإلبراهيمية كعنصر جامع بين
التمسك
إلى
ّ
التوحيدية الثالث ،فهو صاحب
الديانات
ّ
تفكيكي بالمعنى اإلي�ج��اب� ّ�ي ،مع فكر
فكر
ت��ول�ي�ف��ي يجمع ال�م�ت�ن��اق�ض��ات م��ن دون أن
يذيبها ،بل إنه سعى إلى تأويلها والبحث

يحدد كل مستوى وفقًا لعدد االرقام التي نضعها مسبقًا في خاناتها
ووفقًا النتظامها داخل هذه الخانات.

لاً
ً
جامعا لتناقضات،
"برز األب مبارك ،رج
غ�ي��ر أن مهمته ك��ان��ت ف��ي أن ي �ك��ون رج��ل
مصالحة م��ن دون م�س��اوم��ة" ،وم�ع��روف عنه
سعيه الدؤوب من أجل كنيسة مارونية ّ
قوية
ّ
ّ
ّ
واالنطاكية،
السريانية
متجذرة بروحانيتها
ّ
الطائفية والطائفيين ،وقد عمل
بعيدة عن
ّ
تأسيسي
م��ن أج��ل تحضير مجمع م��ارون��ي
على غرار مجمع اللويزة أو المجمع الماروني
األول  1736ل�ل�ق�ي��ام ب��إص�ل�اح��ات كنسيةّ
وطقسية عميقةَ ،
ّ
وج� ِ�ه� َ�د م�ب��ارك م��ع فريق
معه في التحضير له ،لكنه لم ُيعقد ،واعتبر
ّ
المارونية
ذلك وكأنه الفشل الذريع لرسالته
ّ
ّ
واللبنانية".
والكاثوليكية
"ع� �م� �ل� �ن ��ا ف � �ت� ��رة ط� ��وي � �ل� ��ة ،م � �ن ��ذ ب ��داي ��ة
الثمانينات ،في التحضير للمجمع المارونيّ،
كان األب مبارك في تلك الفترة في لبنان.
وك��ان إلى جانبه كثيرون ومنهم من أصبح
راع� ً�ي��ا ،المونسنيور منير خيرالله واألب��ات��ي
ق� ��زي رح �م��ه ال� �ل ��ه ،وغ �ي��ره �م��ا .ب �ع��د ان �ت �ه��اء
الحرب في التسعينات كما هو معروف دعا
ال�ب��اب��ا ي��وح�ن��ا ب��ول��س ال�ث��ان��ي ال��ى م�ج�م��ع من
أج��ل ل�ب�ن��ان .ال �ك��اردي �ن��ال ال��راح��ل نصرالله
ص�ف�ي��ر ت �ف��اع��ل م��ع ف �ك��رة "م �ج �م��ع م��ن أج��ل
لبنان" ،وعمل من أجل أن تكون الكنيسة
ّ
الكاثوليكية ه��ي الضامن للبنان الجديد،
ِّ
المؤسسة للمرحلة الجديدة".
وهي
"ه� �ن ��ا اخ �ت �ل �ف��ت وج� �ه ��ات ال �ن �ظ ��ر ،ح�ت��ى
ّ
وص��ل االختالف إل��ى الرؤيا المستقبلية ،إذ
أراد يواكيم مبارك المجمع الماروني الثاني
كمجمع اللويزة األول الذي ّأسس للكنيسة
ً
ً
بطريركيا
مجمعا
المارونية .لم يكن يريده
عاديا لكن ً
ً
ً
تأسيسيا لمرحلة جديدة،
مجمعا
ول �ك��ن ع ��وض أن ي �ك��ون م�ج�م� ً�ع��ا تأسيسياً
ً
ً
معقودا في الفاتيكان ال على
مجمعا
أصبح
اللويزة بالذات .شعر األب
أرض لبنان وفي
ً
مبارك أن هناك اختالفا في وجهات النظر
ورأى أن الدعوة الى المجمع كما هي تزيل
ح�ل�م��ه ب��ان �ع �ق��اد ال�م�ج�م��ع ال �م��ارون��ي ال �ث��ان� ّ�ي
ّ
�ارك ف ��ي ال �س �ي �ن��ودوس،
وت� ��دم� ��ره .ل ��م ي� �ش � ّ
ان �س �ح��ب ك �ل� ً�ي��ا وس ��ل ��م م �ف �ت��اح م�ك�ت�ب��ه في
بكركي وسافر إلى فرنسا".
وحدة الكنائس الشرقية

ع ��ن ح � ّ�ب ��ه ل�ل�ك�ن�ي�س��ة ال �ش��رق �ي��ة ووح� ��دة
ّ
الكنائس اعتبر دك��اش أن "يواكيم مبارك
حمل في قلبه وفكره قضية وحدة كنائس
ال�ش��رق األدن ��ى واألوس ��ط ،ف�ه��و ،على ط��راز

أساسية :هل هم ذات ثورية تمثل المجتمع
ف �ت �ت �ج� ّ�رأ ع �ل��ى ال�ت�ض�ح�ي��ة م ��ن أج �ل��ه ل�ت��رف��ع
مطالبا سياسية ول�ي��س م�ج� ّ�رد اقتصادية
فتبدأ بتنظيم ش��ؤون أهل المدينة أم هي

األن� �ب� �ي ��اء ،ك� ��ان ي� ��رى ال� �ع ��ائ�ل�ات ال�ك�ن�س�ي��ة
�ص ِّ ب �ط��رس،
ال�م� ّخ�ت�ل�ف��ة ت�ج�ت�م��ع ح ��ول ش �خ� ُ
مؤسس كنيسة انطاكيا حيث لق َب أتباع
يسوع المسيح بالمسيحيين للمرة األول��ى.
فخماسيته المارونية الشهيرة ،وقد تجاوز
ع� ��دد ص �ف �ح��ات �ه��ا  3آالف ،ك��ان��ت م�ق��دم��ة
ل�خ�م��اس�ي��ة ث��ان �ي��ة ف��ي ال �م �ي��دان ال�ب�ي��زن�ط��ي
وثالثة في الميدان السرياني األشملّ .إال أن
هاتين الخماسيتين لم تريا النور وقد رحل
األب مبارك وبقي مشروعه طي االدراج!".
ّ
الفلسطينية يوضح
عن التزامه القضية
ّ
دك��اش ال��ذي عمل معه ع��ن ق��رب ف��ي هذه
القضية ،أن��ه حمل ب��وع��ي وج�ه��اد القضية
ً
التوطين ف��ي لبنان،
الفلسطينية ،راف��ض��ا ّ
وم� ��داف� � ً�ع� ��ا ع� ��ن ش �ع ��ب أذل � � ��ه ال �م �ن �ف��ى ف��ي
المخيمات ...كان المطالب بتحرير القدس
م��ن وص��اي��ة دي ��ن أو دول� ��ة م�ع� ّ�ي�ن��ة لتصبح
المدينة القدسية المفتوحة لكل المذاهب
ً
ّ
ّ
(المسيحية
اإلبراهيمية
خصوصا
واألدي��ان
ّ
السماء
مدينة
مثل
�ام)،
ل
�
س
واليهودية واإل
ّ
لكل البشر ،ومثل الكنيسة الجامعة لكل
األبناء ،مهما اختلفوا فتكون بالتالي كنيسة
مقدسة.
الحوار اإلسالمي المسيحي

ّ
ً
تجلى انفتاح األب يواكيم م�ب��ارك أيضا
ّ
اإلسالمي
في مواقفه المتقدمة من :الحوار
المسيحي ،إلى الدور الذي لعبه في مشاركته
في كتابة النصوص المتعلقة بهذا الحوار
ّ
الفاتيكاني الثاني ،ومواقفه
خالل المجمع
ّ
التقدمية والطليعية في هذا الحوار ،وعمله
ّ
المسيحية ،وهو
على الخماسية اإلسالمية
العارف بأمور اإلسالم.
ّ
ّ
يتذكر األب دكاش كيف "تضامن مبارك
مع اإلمام موسى الصدر واعتصم وصام معه
م��ن أج ��ل ال �ع��دال��ة وال �س�ل ً�ام وال �ت��زم ب��ال�ح��وار
المسيحي اإلسالمي طريقا لتهذيب النفس
وت�ن�ق�ي�ت�ه��ا أم �س �ل �م��ة أك ��اًن ��ت أم مسيحية
ورأى في ذلك الحوار طريقا للحوار العالمي
وال �س�ل�ام ال �ك��ون��ي ،وف�ص� ً�ح��ا ج��دي� ً�دا يرتقي
بالبشرية إلى التجلي والرجاء والوحدة".
ّ
يكشف البروفسور دكاش أن مبارك في
سنواته األخيرة وفي سعيه إلى التأصيل،
ّ
�ادر ال��روح��ان�ي��ة
ت��وج��ه ن�ح��و ال� ًم�ن��اه��ل وال � ًم �ص� ً
السريانية تاركا مخطوطا مؤلفا من 1500
ّ
صفحة باللغة العربية .ويعمل دكاش على
تحقيقه وقد باشر نشر أجزاء منه في مجلة
"المشرق" ،وشارف االنتهاء من العمل عليه
ليصدر ً
قريبا في كتاب.
يصعب اختصار الكالم على األب مبارك ،أو
ّ
ّ
الشمولي العميق والمتنوع،
اإلحاطة بفكره
ف �ه��و أش �ب��ه ب��أي �ق��ون��ة ت�خ�ت�ص��ر ب�خ�ط��وط�ه��ا
القليلة الكثير من الرموز والمعاني السامية.

ب �ق��ي ال�م�ن �ت�ف�ض��ون .ل �ك��ن م��ا ح ��دث يشي
ب� � ّ
�أن م��راج �ع��ة ن�ق��دي��ة ه��ي ّ أم ��ر ض� ��روري اذا
اراد المنتفضون أن يتكلموا ب��اس��م ه��ذه
المدينة.

