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في "سنة اإليمان" التي أعلنها قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر من  2012/10/11حتى ،2013/11/24
وتلبية لدعوته لنا في اإلرشاد الرسول ّي الكنيسة في الشرق األوسط "شركة وشهادة" ،وعمالً بتوجيهات صاحب
الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي الهادفة دوما ً إلى عيش "الشراكة والمحبّة" لنكون ،في
محيطنا ،الخميرة التي تخ ّمر العجنة كلها والنور الذي يُش ّع على الجميع ،وبقراءة موضوعيّة ومتأنّية لمجمل
األوضاع السياسيّة ،اإلجتماعيّة ،المعيشيّة واإلقتصاديّة ،التي يم ّر بها مجتمعنا في هذه األيّام الحرجة والصعبة،
ال ب ّد من أن نستجيب إلى دعوة قداسته ونعيش سنة اإليمان بملئها بمثابة "سنة نعمة"" ،ألنّها تسهم في تدعيم
الوحدة والشراكة بين مختلف الوقائع التي تتألّف منها أسرة الكنيسة" ،ونذ ّكر بمفهوم التعاضد ،قيمه وأهدافه،
ألنّه يش ّكل الوسيلة الفضلى"لشهادة المحبّة"" .اإليمان والمحبّة يتناديان ويستلزم واحدهما اآلخر ...وفيما
"اإليمان يعمل بالمحبّة"(غل ،)6:5فهو يصبح معياراً جديداً للفهم والعمل يبدّل حياة اإلنسان كلّها (رو
"( .")2:12باب اإليمان" ،البابا بنديكتوس السادس عشر .)2012هذا ما يدفعنا إلى التع ّمق أكثر فأكثر في فهمنا
للتعاضد ،كونه ثمرة هذا التزاوج بين اإليمان والمحبّة.
التعاضد هو رابط معنو ّ
ي تقوم على أساسه وتنتظم كل عالقة بين أبناء المجتمع الواحد ،وهو انفتاح على اآلخر
والوقوف إلى جانبه لمواجهة الصعاب معا ً ودرء المخاطر .إنّه ميثاق ح ّر يُنتج ،بفعل إرادة الشخص الفرديّة ،الحرّة
والمستقلّة ،مواطنيّة صالحة وديمقراطيّة حقيقيّة .من هنا يُعتبر التعاضد كواحدة من القيم اإلنسانيّة المك ّملة أل ّ
ي نظام
سياس ّي ،اجتماع ّي واقتصاد ّ
ي.
صة"...
اإليمان "نفسه هو عمل شخص ّي وفي الوقت عينه جماع ّي"( ،باب اإليمان)" ،لكنّه ليس مسألة خا ّ
المؤمن الفرد مدع ّو ليقول" :نحن نؤمن" كما تقول الكنيسة ،فال أحد يستطيع أن يؤمن كيفما يريد ...اإليمان
المشترك هو أساس وحدة الكنيسة""( ،إيمان وشهادة" ،الرسالة الثانية العا ّمة لصاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشاره

بطرس الراعي ،بكركي.)2013

كما اإليمان ،كذلك التعاضد أيضا ً هو فعل إرادة فرد ّ
ي وح ّر يتح ّول إلى قيمة إنسانيّة لخدمة الجماعة ونم ّوها
وتط ّورها .فيه تنصهر ال "أنا" ب "نحن" ،م ّما يجعل التعاضد في المبدأ والعمل "فعل إيمان".
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لكي يكون انتماؤنا الشخص ّي إلى الصندوق التعاضد ّ
ي اإلجتماع ّي الصحّي "فعل إيمان" ،باهلل وبالكنيسة
وبالتعاضد قوالً وفعالً ،علينا مواكبة هذا الحدث الهام في حياة كنيستنا فنعيش سنة اإليمان بملئها بمثابة "سنة
نعمة" ،وذلك عبر:
 .1المواظبة على صالتنا اليوميّة ،حيث يتوقّف العمل على الساعة الثانية عشر ظهراً ولم ّدة عشر دقائق،
نصلّي خاللها على نيّة الكنيسة وخاصّة كنيستنا المشرقيّة ورعاتها لكي تعيش إيمانها وتشهد للمحبّة،
وعلى نيّة التعاضدييّن ليعوا أكثر أهميّة خيارهم التعاضد ّ
ي الح ّر ويعملوا على نشره في محيطهم ونقله
إلى جميع أبناء المجتمع على اختالف أطيافه.
 .2لقاءات تجمعنا بالمنتسبين إلى الصندوق التعاضد ّ
ي اإلجتماع ّي الصحّي ،مجموعات مهنيّة ،مناطقيّة
ومتخصّصة .تهدف هذه اللقاءاتإلى التواصل المباشر بين اإلدارة والمنتسبين من جهة ،وتعارف
هؤالء على بعضهم البعض من جهة ثانية ،ما يخلق انتما ًء تعاضديّا ً أوسع وتعاونا ً أمتن.
 .3مبادرات وبرامج سيُطلقها الصندوق تلبّية لحاجات مختلف المجموعات والفئات في القرى والبلدات
ّ
وألن التعاضد هو فعل إيمان وقيمة إنسانيّة
وبخاصّة تلك المتواجدة في األرياف واألطراف.
واجتماعيّة فال يجوز أن يبقى محصوراً بمجموعة صغيرة أو بفئة محدودة من أبناء الكنيسة والمجتمع.
 .4لقاءات توعية وندوات توجيهيّة لنشر ثقافة التعاضد في رعايا وجمعيّات ونوادي هذه القرى والبلدات،
ّ
وحث أبنائها على اإلنتساب إلى الصندوق التعاضد ّ
ي اإلجتماع ّي الصحّي واإلفادة من تقديماته
ومساعداته.
ي الخدمات الطبيّة واإلستشفائيّة
 .5تشكيل ق ّوة ضاغطة للتفاوض الهادف ،المنفتح والمنتج مع مق ّدم ّ
والجسم الطب ّي بتن ّوع اختصاصاته ،وقد تك ّونت عند معظمهم قناعة ّ
بأن التعاضد هو الضمانة الستمرار
مؤسّساتهم في ظ ّل غياب الدولة الراعية واإلرتفاع المتزايد في تعرفات وأقساط التأمين ،دعوة هؤالء،
في سنة اإليمان ،إلى المزيد من التعاون والتعاضد بهدف خفض فاتورة الطبابة واإلستشفاء ،مع
المحافظة على المهنيّة العالية والنوعيّة في الخدمة ،ريثما نتخطّى معا ً هذه الظروف الصعبة والضيّقة
التي يعاني منها أبناء مجتمعنا ،إذ بذلك فقط تصبح الطبابة واإلستشفاء في متناول الطبقة ذات الدخل
المحدود.
تُلزم أدبيّات المهن الطبّية والتمريضيّة بأن تكون العناية بالمرضى عمل مق ّدس ورسالة إنسانيّة وليست تجارة أو
مجاالً متاحا ً للكسب .نحن نرفض أن يُستغ ّل وجع الناس أو يُعامل أ ّ
ي مريض معاملة دونها المحافظة على حقوقه
واحترام كرامته ،أو أن يُعتبر كسلعة وموضوع ربح أو خسارة.
ي منفعة لمن يقول إنّ له إيماناً ،وال
"سنة اإليمان سوف تكون أيضا ً فرصة سانحة كي نكثّف شهادة المحبّة ...أ ّ
أعمال له؟ ألع ّل اإليمان يقدر أن يُخلّصه؟ فاإليمان ،إن خال من األعمال ،ميت في ذاته (يع .")16 -14 :2

