« فليكونــوا بأحمعهــم (الذيــن يؤمنــون بــه)
واحــدا كــا انــك يف  ،يــا أبــت  ،وانــا فيــك
ً
فليكونــوا هــم أيضً ــا فينــا ليؤمــن العــامل بأنــك
أنــت أرســلتني  ،وإن وهبــت لهــم مــا وهبــت
يل مــن املجــد ليكونــوا واحـ ًـدا كــا نحــن واحــد
أنــا فيهــم وأنــت يف ليبلغــوا كــال الوحــدة »
( يوحنــا ) 23 - 21 : 17
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إنطالقة جديدة !

إعادة إصدار مجلة «الوحدة يف اإلميان»
بعد تفكري طويل وصالة حارة وإستشارة واستلهام الروح القدس،
ق ّررتُ أن أش ِّمرعن ساعد الجد وأعيد إصدار مجلة «الوحدة يف اإلميان»

التي َّأسستها عام  !1962وقد توقفت عن الصدور عام  1980بسبب

أحداث الحرب اللبنانية! وكانت حلم شبايب كطالب جامعي يف روما
( .)1961-1956أقدم عىل هذا العمل وأنا يف سن  ،86وبعد استقالتي من
الخدمة البطريركية ،ألين أؤمن بالوحدة! وألن الوحدة هي حلم أجيال
الكنيسة الطالعة .وهي حلم ومطلب املؤمنني من رعاتهم رشقاً وغرباً.
بعد كتابة جزء من هذه األسطر يف ترشين الثاين  ،2018عدت إىل
أعداد مجلة الوحدة ،وإىل الفهارس ،وإىل العدد األول واالفتتاحية بعنوان
تعبعن أهداف
«إنطالقة» ،فرأيت مناسباً أن أنقل بعض مقاطع منها ألنها ِّ

مجلة الوحدة ،وعن سبب إرصاري عىل إعادة إصدارها.

صىل املسيح مرارا ً يف اإلنجيل ،شاكرا ً ،طالباً ،مستعطفاً .وقبيل
موته فاه بتلك الصالة الكهنوتية ،صالة الوحدة ،وهي وحدة ذات أبعاد
كثرية ،وال تنحرص يف وحدة املسيحيني.
إنها وحدة يسوع اإلبن ،مع أبيه الساموي ،ووحدة الرسل مع
يسوع؛ وحدة التعليم الذي سلمه اآلب البنه الوحيد عند دخوله العامل،
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ووحدة التعليم الذي سلمه يسوع لتالميذه مدة حياته الرسولية« :الكالم
الذي أعطيته يل قد أعطيته لهم» (يوحنا  .)8:17وحدة الفرح بينه وبني
تالميذه .وحدتهم معه يف الرساء والرضاء« :إين قد أعطيتهم كلمتك وقد
أبغضهم العامل ألنهم ليسوا من العامل كام أين أنا لست من العامل» (يوحنا
 .)14:17وحدة يف التغرب عن العامل مثل يسوع؛ ووحدة الحضور يف العامل،
يف املجتمع ،يف العجني البرشي ،مثل يسوع« :ال أسأل أن ترفعهم من العامل
بل أن تحفظهم من الرشير» (يوحنا  .)15:17وحدة التقديس :قدسهم
بحقك ،أعني قدسهم بذاتك اإللهية ،بقداستك ،بقداستي« ،ألن كل يشء
يل هو لك ،وكل يشء لك هو يل ،وأنا قد مجدت فيهم» (يوحنا .)10:17
«ألجلهم أقدس ذايت ليكونوا هم أيضاً مق َّدسني بالحق» (يوحنا .)16:17
وحدة الرسالة يف هذا العامل« :كام أرسلتني إىل العامل أرسلتهم أنا إىل العامل».
وحدة املجد والنور« :يا ِ
أبت إن الذين أعطيتني أريد أن يكونوا معي حيث
أنا؛ وأنا قد أعطيت لهم املجد الذي أعطيته يل» ( .)22،24:17وحدة املعرفة،
معرفة الله التي هي قوام الحياة األبدية ،وموضوع سعادة القديسني« :أنا
قد عرفتك ،وهؤالء عرفوا أنك أنت أرسلتني» (يوحنا  .)25:17وحدة عىل
مثال حياة الثالوث ،تلك الوحدة التي هي أساس عالقات حياة الثالوث
األقدس الداخلية« :أيها اآلب القدوس إحفظ باسمك الذين أعطيتهم يل
ليكونوا واحدا ً كام نحن واحد» (يوحنا « ،)11:17ليكونوا بأجمعهم واحدا ً
كام أنك أنت أيها اآلب ّيف وأنا فيك ،ليكونوا هم أيضاً واحدا ً فينا ،حتى يؤمن
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العامل أنك أنت أرسلتني؛ أنا فيهم وأنت ّيف ليكونوا مكملني يف الوحدة حتى

يعلم العامل أنك أنت أرسلتني وأحببتهم كام أحببتني» ( .)23،21:17وحدة
مع املسيح« ،لتكون فيهم املحبة التي أحببتني وأكون أنا فيهم» (.)26:17
وحدة بني الرسل ،وبني املؤمنني بعدهم« :لست أسأل من أجل هؤالء فقط
بل أيضاً من أجل الذين يؤمنون يب عن كالمهم ،ليكونوا بأجمعهم واحدا ً»
(.)20:17
هذه صالة يسوع ألجل الوحدة ،وهذه هي مفاهيم يسوع
من الوحدة :وحدته مع تالميذه ،ومع أبيه؛ ووحدة الرسل واملؤمنني مع
بعضهم ،عىل مثال حياة الثالوث األقدس؛ وحدة يف الرسالة ،يف التعليم ،يف
الكلمة .وحدة العمل يف العامل ألجل تقديسه؛ وحدة الحياة اإللهية عىل
هذه األرض؛ ويف املجد والنور ،وحدة املعرفة والسعادة؛ وأخريا ً وخاصة
وقبل كل وحدة املحبة...
ال نجد يف األناجيل الرشيفة دعا ًء وصالة أحر من هذه الصالة

الكهنوتية .ألن الوحدة جوهر حياة الله ،وهي غاية اإلنسان كفرد وجامعة،
إذ «إن الحاجة إىل واحد» ،والغاية املوضوعة لكل حي واحدة ،وهي الله،
الواحد ،يف ثالثة أقانيم ،متحدة واحدة يف الجوهر والوجود.
يلح ألن الوحدة أمنية غالية عىل قلبه ،ألنه تجسد وتأمل ومات
يسوع ُّ
ليبلغ بنا إىل الوحدة «ألنه هو سالمنا ،هو جعل اإلثنني واحدا ً ونقض يف
جسده حائط السياج الحاجز أي العداوة ،ليخلق اإلثنني يف نفسه إنساناً
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واحدا ً جديدا ً بإجرائه السالم ،ألنه به لنا التوصل إىل اآلب بروح واحد»
(أفسس .)18-14 :2
ويلح يسوع ألن أشباح اإلنفصاالت ،والشقاقات ،ترتاءى أمام
ُّ
عينيه ،وتؤمله أكرث من آالمه التي سيقدم عليها بعد ساعات ألجل حياة
العامل .رأى مقدار الشك العظيم الذي سيحدثه يف العامل انفصال املؤمنني به
إىل فئات ،وكنائس .إنه علم كم سيبتعد العامل عن رسالة اإلنجيل وبشارته
اإللهية ،بسبب شقاقات املسيحيني وتطاحنهم ،وتباعدهم وتنكرهم
لبعضهم البعض ،رغم أنهم يدينون بالدين الواحد ،ويؤمنون بالسيد الواحد،
ويأكلون من الخبز الواحد ،ويرشبون كأس الرب الواحدة ،مجتمعني حول
املائدة الرسية الواحدة!
نريد أن تكون هذه املجلة لبنة يف بناء وحدة الكنيسة يف رشقنا
العزيز ،بأيد رشقية ،وعزمية رشقية سنعمل عىل بناء الوحدة لكنائسنا
الرشقية .الغريب أخونا يف اإلميان – مهام قرب منا – هو دون ما نتوخاه .نحن
نتحد ونحن نبقى عىل انفصاالتنا وشقاقاتنا مرصين .نحن نبغض ونحب،
نوسع صدرنا ،وقلبنا وفكرنا  ...يف كل بلد عامل
ونحن نجهل ،ونبتعد؛ ونحن ِّ
الوحدة منه وفيه وله ،وهم يحققون الوحدة فيه .اإلنفصال يف دمنا ،يف
تراثنا ،يف قلوبنا ،يف مقومات مجتمعنا ،وسياسة بالدنا .عادة درجنا عليها،
فعدنا ال نبايل بها ،وال نشعر بهول ما نحن عليه أمام املسيح إلهنا الواحد،
وأمام العامل حقل رسالتنا الواحد ،لنحمل إليه رسالة املسيح الواحدة!
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والوحدة أيضاً بيدنا ،يف دمنا ،يف كتابات وأعامل آبائنا يف اإلميان،
يف طقوسنا وأنغامنا ،يف قرارات نفوسنا يف املسيح الذي نعبده ،والخبز
الذي نأكله ،والكأس التي نرشب؛ ويف اإلنجيل الذي هو دستور حياتنا .نحن
نقوم بالوحدة ،ونحن نزيل عوائقها ،ونحن مند يدنا مصافحني ،محبني،
متضافرين...
ألجل تحقيق كل ذلك تظهر هذه املجلة يف مطلع هذا العام
الجديد ،بطابعها املسكوين والرشقي.
من جديد أعود إىل العدد األول من املجلة (عام  ،)1962وفيه
إشارة إىل طابع املجلة املزدوج :إنها مجلة مسكونية ومجلة رشقية.
مجلة مسكونية
ألنها ستعالج عىل صفحاتها شؤون الحركة املسكونية ،وكل ما
له عالقة بالوحدة املسيحية .فتعرض لتاريخ هذه الحركة ،وما يقوم به
اآلن مجلس الكنائس املسكوين؛ وما هو موقف مختلف الكنائس من هذه
الحركة...
وهي مجلة مسكونية ألنها جامعة ،ستتناول يف أبحاثها جميع
الطوائف والكنائس وفئات املسيحيني من كاثوليك وأرثوذكس وإنجيليني.
كام أنها مستعدة لتقبل عىل صفحاتها مقاالت من جميع املصادر املسيحية،
خاصة يف الرشق العريب.
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إنها ملتقى حوار بني جميع الطوائف والكنائس الرشقية خاصة،
وبني جميع فئات املسيحيني عىل اإلطالق ،تحمل للجميع بني صفحاتها
ما يختلج يف قلب كل مسيحي ،يف فكره وضمريه ،ألجل تحقيق الوحدة
املسيحية الشاملة .كام تهدف إىل أن تصبح عنرص تقارب فكري ،وروحي،
لتصهر جهود جميع الطوائف املسيحية الرشقية يف بوتقة املحبة والتآخي،
بواسطة التعارف؛ وتهدف إىل بث أفكار من شأنها أن تساعد جميع
الطوائف املسيحية لتسري معاً يف طريق التعاون املشرتك ،ألجل إنعاش
الحياة الراعوية؛ ألنه عىل أساس تضافر جهود الطوائف ،يقوم تجديد حياة
املؤمنني يف الحقل الروحي والرسويل واإلجتامعي.
مجلة رشقية
ألنها ستعالج كل ما ميت إىل الرشق املسيحي بصلة ،من دراسات
مبسطة ومقاالت:
عن الالهوت الرشقي.
عن تاريخ الكنائس الرشقية والطوائف املسيحية خاصة يف البالد العربية.
عن الطقوس الرشقية ،بتنوعها ورونقها البديع.
عن الروحانية الرشقية ،يف سبيل حياة مسيحية أفضل ،عىل ضوء الروحانية
الرشقية.
عن تاريخ الحياة الرهبانية والنسكية يف البالد الرشقية.
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عن الفن الرشقي واآلثار الرشقية يف أوطاننا العزيزة.
ستعالج كل ذلك دوماً تحت تأثري فكرة الوحدة ،وليس كأبحاث
علمية بحتة« .فالوحدة» ستساعد الرشقيني ليتعرفوا أكرث عىل آبائهم يف
اإلميان ،عىل طقوسهم ،عىل تاريخ كنيستهم ،عىل فكرتهم الالهوتية ...
ستع ِّرف الرشق إىل الرشقيني ،عىل ثروتهم وتراثهم .وهذا ال بد منه كخطوة
متهيدية أوىل لتحقيق الوحدة.

هذا هو تصوري حول إعادة إصدار مجلة «الوحدة يف اإلميان».
إنها مجلة الجميع.
مجلة الجميع
«الوحدة» تريد أن تكون مجلة جميع مسيحيي الرشق العريب.
فهي ليست لسان حال رهبانية أو جمعية ،أو طائفة دون أخرى؛ أو لسان
حال الكاثوليك دون األرثوذكس أو اإلنجيليني .كام إنها ال توجه إىل فئة
دون غريها .وأحب أن أشري هنا إىل أهمية أن نسمع من خالل هذه املجلة
إىل صوت العلامنيني ،ال س ّيام الشباب ،حول الوحدة املسيحية وتطلعاتهم
بشأن تحقيقها ،وحول الرتاث املرشقي وموقفهم منه ،ومن مطابقته للعرص

الحارض! آمل أن يرى العلامنيون والشباب ،يف هذه السطور دعوة خاصة
ملحة لهم ،ليشاركوا يف هذه املجلة يف انطالقتها الجديدة!
عدا عن ذلك ،ال بد من اإلشارة إىل أن املجلة ليست مكان جدال،
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ومرسحاً إليقاظ النعرات الطائفية .بل شعارها املحبة ،وهدفها املحبة ،وأداة
عملها املحبة .إن ما يساعد عىل الوحدة ليس أن نلوك ونلوك ما يفصلنا،
وخالفاتنا؛ بل أن نتالقى فيام يجمعنا عقيدة وامياناً؛ طقوساً وصالة؛ فنا
وترشيعات وقوانني؛ تاريخاً وروحانية .ولذا فاملجلة تر ِّحب بكل موضوع

ومقالة ودرس حول القضايا التي يسري كل املسيحيني تحت رايتها .كام
نحبذ كل ما من شأنه أن يزيد أوارص املحبة بني جميع املؤمنني الرشقيني.
فال نريد جداالً وال منازعات وال مرافعات وال دفاعيات؛ بل حوارا ً ولقيا،
وإخاء ومحبة.
وهذا ما قاله القديس البابا يوحنا الثالث والعرشون« :إن ما

يجمعنا أكرث بكثري مام يف ّرقنا! وعلينا أن نفرح مبا يجمعنا ،ونعمل للتفاهم

حول ما يف ّرقنا» .وهنا أذكر بفخر ما كتبه األخ الحبيب سيادة املطران

جورج خرض ،وقد كان له مقال يف العدد الثاين من السنة األوىل ()1962
للمجلة .فقد نرش يف جريدة النهار تاريخ  19آذار  2016مقاالً بعنوان
«استقامة الرأي» ،وفيه أكّد أن ال خالفات عقائدية بني الفرق املسيحية ال
س ّيام حتى األلف األول امليالدي.

وقد ورد يف املقطع األول ما ييل:

«يف هذا املقال املستقي ُم الرأي عبارة تعني املحاف ُظ عىل العقيدة
السليمة البارزة من األناجيل عند املسيحيني القابلني املجامع املسكونية
وهي سبعة عند الكاثوليك واألرثوذكس وعند غريهم هي أقل مع التأكيد
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عىل أن املسيحيني كلهم ال يختلفون يف مضمون إميانهم ولو قال بعض
بأربعة مجامع ملزمة وآخرون بسبعة أو أكرث .بتبسيط الكالم ليس من
إختالف جوهري يف العقيدة بني املسيحيني .كلهم يؤمن بصلب الس ّيد

وقيامته والثالوث وغري ذلك تفاصيل .بصورة عامة وأكيدة املسيحيون
إميانهم واحد أو كان واحدا ً قبل أن تعلن الكنيسة الكاثوليكية أولية البابا
وعصمته عقيدة السنة الـ .»1870
وأضاف قائالً« :هل الكنيسة الكاثوليكية تخرجنا اليوم عن
نقل بعقيدة أعلنتها سنة  1870فقط إعالناً رسمياً
استقامة الرأي إذا مل ْ
أعني رئاسة بابا روما وعصمته؟ ما أعرفه أن كنيسة روما ال تحسب الكنيسة
األرثوذكسية يف حالة بدعة .ترى انها يف حالة انشقاق واإلنشقاق حاصل
يف الكنيسة الواحدة وال يؤلف كنيستني .يف التحديد الدقيق األرثوذكس
والكاثوليك يف حالة ابتعاد ما مل يصدر موقف رسمي من أية منها بتخطئة
األخرى عقائدياً».
وهذا ما قاله املثلّث الرحمة أثيناغوراس إىل جريدة الصليب
( )La Croixالفرنسية عام « :1960ورصح قداسة البطريرك إىل موفد
جريدة «الصليب» الفرنسية سنة « :1960إذا اعتربنا جزيئ الكنيسة الرومانية
والرشقية ،فال يشء يفصلنا :فاإلنجيل واحد ،واإلميان واحد ،والتقاليد عينها،
والشهداء مشرتكون ،والقديسون أيضاً ،واألرسار عينها؛ معمودية يف املسيح
باسم الثالوث؛ جسد ودم املسيح يف اإلفخارستيا».

إنطالقة جديدة !
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«إن قداسته يعترب أن الخالفات طبيعية ،وعىل الالهوتيني أن
يزيلوها ،ولكن ليس من الرضوري أن تزول كلها حتى تتحقق الوحدة.
إن وحدة القلوب والعمل تهيء الوحدة العقائدية .وهذه ممكنة .وراح
غبطته يؤكد« :هل نضع حدا ً لقدرة الله ،زاعمني أن اإلستحالة الجوهرية ال
تحدث إال يف الفطري أو الخمري؟ وهل ن ّدعي أن الروح القدس ال ينبثق من
اإلبن أيضاً .ال بل أن العصمة البابوية ذاتها ،ميكن أن تأخذ معنى مقبوالً».
أضيف إىل هذه الترصيحات الجميلة املشجعة حول أمال
ومساعي الوحدة وإحباطنا أمام عدم تحقيق الوحدة املنشودة.أضيف ما
يقوله لنا يسوع متابعا صالته ألجل وحدة املؤمنني به حيث يقول :ليكونوا
واحدا ً فينا حتى يؤمن العامل أنا فيهم وأنت ّيف .ليك يكونوا مكملني يف
الوحدة (يوحنا  21 :17و  )23وينهي صالته ألجل الوحدة بالصالة ألجل من ِّو
املحبة التي فيه ويف املؤمنني به «لتكون فيهم املحبة التي أحببتني وأكون

أنا فيهم» (يوحنا  )26، 17أجل مع يسوع نؤمن بالوحدة ،ونؤمن باملحبة
ونطلب من يسوع أن يدلّنا عىل طريق الوحدة ،عن طريق املحبة .واملحبة
ال تسقط أبدا.
أحب أن أشري يف انطالقة مجلة «الوحدة» إىل الوثيقة التاريخية
«األخوة اإلنسانية» التي وقّعها قداسة البابا فرنسيس وسامحة شيخ
األزهر أحمد الطيب يف  4شباط  .2019إنها تفتح آفاقاً أكرث رحابة عىل
الحركة املسكونية ،ليك تأخذ معنى أكرث اتساعاً ..فتشمل العامل كله ،ال
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س ّيام املسيحي واإلسالمي .وقد سبق يل أن نرشت رسالتي بعنوان« :رسالة
بطريرك عريب مسيحي إىل إخوته املسلمني يف كل مكان» ( ) 2015وذلك
مبناسبة مرور  50سنة عىل وثيقة املجمع الفاتيكاين الثاين  .1965وهي
مقدمة للوثيقة التاريخية التي وقّعت يف دولة اإلمارات العربية .وإين أرى
يف مطلعها رحيق ومخترص ورؤية كل ما أىت فيها ،حيث نقرأ« :يحمل
اإلميا ُن املؤم َن عىل أن يرى يف اآل َخر أخاً له».
ولهذا أحببنا أن نفتح آفاق مجلة «الوحدة يف اإلميان» عىل آفاق
كل إنسان وعىل آفاق األديان ّ
اإلنسان ِّ
كل األديان .ويف هذا العدد األول
مقالة من صديق مسلم تشري إىل هذه اآلفاق اإلنسانية الواسعة.
ختـام :
باسم املخلّص تنطلق مجلة الوحدة من جديد! ونضعها تحت
حامية أمنا مريم العذراء س ّيدة الوحدة .ونطلب من املخلّص أن يعطينا

القوة لنحقق صالته ألجل الوحدة .هو الذي أىت ليجمع أيضاً يف الوحدة،
أبناء الله املتفرقني (يوحنا .)52 : 11
نصل« :لنسأل الوحدة يف اإلميان ورشكة الروح
ومع الكنيسة يف الليرتجيا ّ
القدس .ولنودع املسيح اإلله ذواتنا وبعضنا بعضاً وحياتنا كلّها».
غريغوريوس الثالث لحام
بطريرك

من أقوال اآلباء
ألقيت سالحي!
ُ
ما عدتُ أخاف!
البطريرك أثيناغوراس األول
إن الحرب األش َّد رضاوة ،هي الحرب عىل الذات .ال ب َّد من إلقاء
السالح جانباً!
خضت هذه الحرب عىل مدى سنوات طويلة ! كانت حرباً
لقد
ُ
ألقيت سالحي!
مخيفة ! ولكني
ُ
وما عدتُ أخاف شيئاً ! ألن املحبة تنفي املخافة خارجاً!
حق ،بأن
لقد تخلَّيت عن سالحي ،بأن أريد أن أكون دامئاً عىل ّ
أب ّرر ذايت ،وأن أحقّر اآلخرين.

وتحس ٍب ،متش ّنجاً ،متكالً عىل غناي!
لست بعد يف حالة حذر
ُ
ُّ

أستقبل اآلخر وأتشارك معه.

ال أتعلّق كثريا ً بأفكاري وآرايئ ومشاريعي  .وإذا قُ ّد َم ْت يل مشاريع
أخرى أفضل ،أو جيدة ،فإين أقبلها بدون حرسة.
واقعي،
حقيقي،
استغنيت عن منطق املفاضلة ،وما هو ج ّيد،
لقد
ُ
ٌّ
ٌّ

فهو األفضل يف نظري .ولهذا السبب ما عدتُ أخاف!
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عندما ال ُ
ميلك املر ُء شيئاً ،فإنه ال يخاف!

وفتح ذاته إىل الله –
فإذا رمى املر ُء سالحه ،وتج ّرد عن ما حولهَ ،

اإلنسان ،الذي يصنع كل يشء جديدا ً ،إذ ذاك فهو (الله) ميحو املايض
الفاسد ،ويهبنا وقتاً جديدا ً ،حيث يكون كل يشء ممكناً!
(صالة للبطريرك أثيناغوراس)
عن الفرنسية

مسرية مجلة «الوحدة يف اإلميان»
«الوحدة يف اإلميان»:

1980 – 1962

هدف تصبو إليه املسيحية منذ نشأتها.
هدف وضعه السيد املسيح عندما كان يصيل قبل آالمه يف بستان الزيتون:
« فليكونوا بأجمعهم ( الذين يؤمنون به ) واحدا ً.
كام أنك ّيف ،يا أبت ،وأنا فيك.

فليكونوا هم أيضاً فينا.

ليؤمن العامل بأنك أنت أرسلتني،
وأنا وهبت لهم ما وهبت يل من املجد.
ليكونوا واحدا ً كام نحن واحد.
أنا فيهم وأنت ّيف.

ليبلغوا كامل الوحدة» ( .يوحنا ) 23 – 21 : 17
هذه اآليات اإلنجيلية ،تؤكد أن اتحادنا بعضنا ببعض باملحبة ،هو
دليل قاطع ومثايل عىل تدخل الله فينا من جهة ،وعىل صحة رسالة يسوع
ٌ
«ليؤمن العامل بأنك أنت أرسلتني  »...وإذ ذاك يكون املسيحيون تجلياً ملجد
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املسيح الذي يتم يف الواقع بالوحدة التي يحققونها بحب بعضهم بعضاً .
من هذا املنطلق عمل آباء الكنيسة ،قديسوها ومالفنتها ،عىل
وحدة املسيحيني .ولدينا كتابات ومحارضات ومجالت ،تتطرق لهذا
املوضوع  ...وقد خصصت الكنائس املسيحية أسبوعاً للصالة من أجل
وحدة املسيحيني ميتد من  18ولغاية  25كانون الثاين من كل سنة .
هذا التوجه الوحدوي ،دفع األب لطفي لحام – الراهب الباسييل
املخليص – إىل تأسيس مجلة «الوحدة يف اإلميان»  ،صدرت للمرة األوىل يف
كانون الثاين  1962بهذا العنوان:
«الوحدة يف اإلميان»
مجلة دينية مسكونية ،رشقية ،تُعنى بقضايا الوحدة والرتاث
الرشقي.
«مجلة الوحدة يف اإلميان» هي مجلة دينية ،كتب يف طيات
صفحاتها آباء وكهنة ورهبان وراهبات وأساقفة وبطاركة  ...ونرشت نصوصاً
ورسائل للبابوات والبطاركة الرشقيني وغريهم.
«مجلة الوحدة يف اإلميان» عنيت مبسرية املجمع الفاتيكاين الثاين،
غي وجه الكنيسة
وأفردت أعدادا ً خاصة بهذا الحدث الكنيس الكبري ،الذي ّ

وخصص ح ّيزا ً للعلامنيني يف العمل الكنيس والراعوي؛ كام نرشت قرارات
ّ
املؤمترات الوحدوية والوثائق الخاصة التي أصدرها املجمع الفاتيكاين الثاين.
توزعت مقاالت هذه املجلة حول :

مسرية مجلة «الوحدة يف اإلميان»
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 - 1الوحدة املسيحية والحركة املسكونية ،وشملت مواضيع هذا الجزء:
 - 1-1نصوص اآلباء حول الوحدة  ،أمثال القديسني اكليمنضوس
بابا روما ،اغناطيوس األنطايك ،اغوسطينوس ،نرسيس ملربون وغريهم
كثريون.
 - 2-1أبحاث وآراء وأخبار حول الوحدة املسيحية ،أتت بشكل
دراسات أو ترصيحات للبطاركة الرشقيني والكرادلة ومطارنة الكنيسة،
والهوتيني ومفكرين ...
 - 3-1تط ّور الحركة املسكونية ،فتطرقت إىل الشأن املسكوين عرب

العصور واملراكز املسكونية يف العامل ،والروحانية املسكونية ومبادىء حوار
الكنيسة اإلرثوذكسية مع الكنائس األخرى ،إضافة إىل دروس مسكونية
ودور اللجنة املسكونية لطائفة الروم الكاثوليك.
كام نرشت مواضيع حول الحركة املسكونية التي تجلّت يف
مؤمترات ودراسات واجتامعات وتبادل أساتذة ومعاهد ووفود وتأسيس
مراكز ولجان يف كل من البلدان التالية (نوردها حسب تسلسل األحرف
األبجدية)  :األردن ،إسبانيا ،أفريقيا ،أملانيا ،إنكلرتا ،أسرتاليا ،إيران ،إيطاليا،
الباكستان ،الربتغال ،تركيا ،الحبشة ،الدامنارك ،روسيا ،رومانيا ،السودان،
سوريا ،سويرسا ،شاطىء العاج ،العراق ،فرنسا ،فنلندا ،فورموزا ،كريت،
كندا ،كولومبيا ،كوبا ،كونغو ،كينيا ،لبنان ،املجر ،مرص ،النمسا ،الهند،
هولندا ،الواليات املتحدة ،اليابان ،يوغوسالفيا واليونان.

مسرية مجلة «الوحدة يف اإلميان»
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 - 2الكنيسة الكاثوليكية ومتحورت مواضيعها حول :
 - 1-2الكنيسة الالتينية بشكل عام ،ودراسات عن البابوات يوحنا
الثالث والعرشين ،بولس السادس الذي احتل قسامً كبريا ً من املواضيع
نظرا ً للحركة املسكونية التي قام بها خاصة لجهة انفتاحه غىل الكنيسة
األرثوذكسية ولقائه البطريرك أثيناغوراس .وأخريا ً وليس آخرا ً معلومات عن
الكوريا الرومانية ،خاصة وان البطاركة الرشقيني هم أعضاء معاونون يف
املجمع الرشقي.
 -2-2الكنائس الرشقية الكاثوليكية :مواضيع عدة حول الفصح
يف الكنائس الرشقية ،وعالقات هذه الكنائس مع روما والكوريا الرومانية،
إضافة إىل حضور هذه الكنائس يف أوروبا الغربية.
ثم كانت دراسات متخصصة حول مواضيع متعددة ،شملت
الكنائس الرشقية الكاثوليكية نذكرها حسب التسلسل األبجدي  :الكنيسة
األرمنية ،الكنيسة الحبشية ،الكنيسة الرسيانية ،كنيسة الرسيان امللبار يف
الهند ،كنيسة الرسيان امللنار (الطقس الكلداين) ،الكنيسة القبطية ،الكنيسة
الكلدانية ،الكنيسة املارونية ،الكنيسة امللكية ،والكنائس األلبانية واإليطالية
اليونانية ،والبلغارية ،والرومانية ،والروتانية واملجرية واليوغوسالفية
واليونانية والكنيسة األوكرانية.
 - 3الكنائس األرثوذكسية :أفردت املجلة لها أبحاثاً عامة ثم تطرقت إىل
البطريركيات والكنائس الالحقة:
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 - 1-3البطريركية املسكونية  :وشغلت حياة هذه البطريركية
ح ّيزا ً ال بأس به .وأبرزت أيضاً مجاالً واسعاً للبطريرك أثيناغوراس وعالقاته

مع البطاركة الكاثوليك الرشقيني ومع الكريس الرسويل يف روما ،وآرائه حول

اسرتجاع الرشاكة مع روما ،ثم عالقاته مع سائر الكنائس املسيحية املرشقية.
 - 2-3بطريركية اإلسكندرية يف عهد البطريرك نيقوالوس
فارلوبولوس.
 - 3-3البطريركية األنطاكية خاصة عىل عهد البطريرك
ثاودوسيوس السادس.
 - 4-3بطريركية أورشليم خاصة عىل عهد البطريرك بندكتوس.
 - 5-3بطريركية موسكو يف عهد البطريرك ألكيس.
 - 6-3بطريركية رصبيا يف عهد البطريرك جرمانوس.
 - 7-3بطريركية رومانيا.
 - 8-3بطريركية بلغاريا يف عهد البطريرك كريلس البلغاري.
 - 9-3الكنائس البيزنطية األورثوذكسية يف مختلف البلدان
ونوردها حسب الرتتيب األبجدي :أثوس ،أسوج ،ألبانيا ،أمريكا ،أملانيا،
النمسا ،إنكلرتا ،أوكرانيا ،بلجيكا ،بولونيا ،تشيكوسلوفاكيا ،جورجيا ،سيناء،
فرنسا ،فنلندا ،قربص ،كريت ،كينيا ،اليابان ،اليونان.
 - 10-3الكنائس الرشقية األورثوذكسية األخرى ،ونوردها
حسب التسلسل األبجدي:
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البطريركية األرمنية ،اآلشورية ،الحبشية الرسيانية ،القبطية.
وكانت هناك دراسات عن مؤمترات أرثوذكسية ع ّدة ويف عدة بلدان.
 - 4الكنائس األنكليكانية  ،ودعوة الدكتور فيرش للصالة ألجل املجمع
الفاتيكاين الثاين ،وكلمة الدكتور راميس يف عالقة الكنيسة األنكليكانية مع
الكاثوليك ،إضافة إىل أبحاث ودراسات أخرى وعالقاتها مع روما والكنائس
األرثوذكسية.
 - 1-4الكنائس اإلنجيلية  ،حيث نجد دراسات حول الفصح يف
هذه الكنائس ومحاوالت اتحاد هذه الكنائس فيام بينها .والحوار مع
الكنيسة األرثوذكسية .وأخريا ً وليس آخرا ً جمعية تيزه ودور ممثليها يف
الدورة األوىل للفاتيكاين الثاين.
 - 2-4مجلس الكنائس العاملي ومؤمتراته ودوره يف كل من
سوريا ولبنان.
 - 3-4الكاثوليك القدماء وعالقتهم باألرثوذكس وباملجمع
الفاتيكاين الثاين.
 - 5إضافة ملا تقدم من مواضيع وأبحاث أفردت « مجلة الوحدة يف اإلميان
« أبحاثاً رشقية عن األديرة الرشقية والفنون واملعاهد والطقوس.
 - 6أفردت « مجلة الوحدة يف اإلميان « أبحاثاً عديدة ومتنوعة حول
أحداث املجمع الفاتيكاين الثاين :اللجان ،أمانات الرس ،الخطب ،النصوص
املجمعية ،الوثائق ،القرارات والترصيحات.
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وكانت دروس ونصوص وترصيحات حول مشاركة الكنائس
الكاثوليكية الرشقية يف املجمع ،كذلك دراسات عن دور الكنائس
األرثوذكسية بفروعها التي ذكرناها سابقاً ،إضافة إىل دور الكنائس
األنكليكانية واإلنجيلية يف املجمع الفاتيكاين الثاين .وخصصت باباً خاصاً يف
كل عدد حول يوميات هذا املجمع.
ِ
تكتف املجلة بإيراد ما سبق بل خصصت أبحاثاً مختلفة يف
ومل
مجال املجامع املسكونية املقدسة ،وإحصاءات عن الرهبانيات والكنائس،
إضافة إىل مواضيع يف املسيحية واإلسالم والعذراء مريم يف نظر الربوتستانت،
ومواضيع أخرى يف الكتاب املقدس والعقيدة الدينية والحياة الرهبانية
ومقاالت تاريخية وسري بابوات وبطاركة ومطارنة ورهبان وكهنة ومواضيع
أخرى.
هذا الكم الوافر واملتنوع والغني من املواضيع الدينية ،صاغها
عدد كبري من بابوات وبطاركة وأساقفة وعلامنيني من مختلف الطوائف
املسيحية والرهبانيات ،إضافة إىل نصوص اختريت من تعاليم القديسني
معلمي الكنيسة أمثال أوغسطينوس واكليمنضس اإلسكندري واريجنس.
ختاماً تجدر اإلشارة إىل أن مجلة « الوحدة يف اإلميان « نُرشت
وطبعت يف لبنان ،ومنه توزعت إىل أقطار العامل كافة وطرقت أبواب الرعايا
واألبرشيات والكهنة واملفكرين والعلامنيني يف كل البلدان.
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لكن ظروفاً قاسية أجربت إدارة املجلة عىل التوقف القرسي سنة
عي يف خريف 1974
 .1980طالت مدة التوقف خاصة وإن مؤسسها ّ
مدبرا ً بطريركياً ،ثم نائباً بطريركياً أصيالً يف القدس خلفا للمطران ايالريون
كبوجي  ...وانتخب أسقفاً يف  1981-9-9ومتت سيامته األسقفية يف -11-27
 1981إىل أن انتخب بطريركاً يف .2000-11-29
وبعد استقالته من س ّدة البطريركية عام  ،2017قرر غبطته
استعادة املبادرة وإعادة إصدار املجلة ،مع إطاللة فصح .2019
نتمنى للمجلة وإدارتها إنطالقة ميمونة وفاعلة عىل صعيد
الوحدة بني املسيحيني ،والرتاث الرشقي ،وملزيد من التق ّدم واإلزدهار
ورسعة اإلنتشار.
األستاذ رياض منذر

جناز املطران الياس الزغبي

كنيسة القديس بولس الرسول -حريصا
السبت 2008-1-19
«جاهدت الجهاد الحسن ،أكملت سعي ،حفظت اإلميان»
صاحبي الغبطة ،أخويت األساقفة األجلة ،أيها الكهنة املبجلون،
أحبايئ.
كام قال غبطته ،قلت مر ًة للمطران الياس -رحمه الله -يف بيته:إذا
مت أنت قبيل سأشارك يف جنازتك .وكأين واحد من القادة الروحيني يف
ّ
كنيستك .ف ّحل لألسف ما ّحل ،أن رقد يف املسيح قبيل.

قلت :رقد يف املسيح ،ألن ر ًجال كهذا ال يرقد بالرتاب .ذلك انّه إت ّبع قول
املخلص :تعلموا مني فإين وديع ومتواضع القلب .وقد اختار الرب يسوع

هاتني الفضيلتني ليصف نفسه ،مع أ ّن اآلب قد ج ّمله بكل املزايا .إال أ ّن
التواضع أن نفسك هي اليشء .إن عرفت ،إن ظننت أن فيك ذر ًة من ذرى
هذا العامل ،تؤول إىل ال يشء .والوداعة هي أن تعرف أن اإلنسان الذي معك
وأمامك ،ليس بينك وبينه خصام ،ألنك ال ترى قباح ًة حسبتها فيه .ولكنك
تبرص أنوار املسيح فقط مرتسمة عىل وجهه .هذا الرجل كان يعرف هذا.
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مطران بعلبك إلياس املسجى هنا ميثل أمام الرب اآلن ح ًربا من

وفهيم .هذا ال يتأىت دامئًا يف
أحبار الكنيسة الجامعة ،ح ًربا جل ًيال وقو ًرا،
ً

القيادات الكنسية .ويفهم يف القلب كام يفهم يف العقل .ونقول نحن يف

التصوف املسيحي الرشقي إن العقل ينبغي أن يدخل القلب ليستنري ،وإن
القلب يجب أن يصعد إىل القلب ليزداد إحساسه وإدراكه .ويف تعريفنا
نحن املسيحيني الرشقيني لإلنسان نقول إنه عقل سليم ،وقلب ّني.

وكان يدهشني يف أخينا الراقد أنه كان عىل هذه الصفات ،وديع،

ومتواضع القلب .واألسقفية ترتكز عىل هذا إن أعطيت ،وإال فهي مقام
فارغ .اإلنسان يولد كاه ًنا أو ال يولد .والله يقيمه كاه ًنا من فوق .وما
يسمى املجامع املقدسة تلحظ ذلك .تس ّجل ما قاله الله أزل ًياعن إنسان.

أتوق أن تفهموا ما أراده إلياس الزغبي من تقارب الكنيستني

الروميتيني -إذا احببتم هذه التسمية. -هو ما كان يعترب نفسه منفًصال عن
الكنيسة األرثوذكسية .وأظّن أّن األذكياء العارفني الالهوت األرثوذكيس ،ما
كانوا يحسبون أنه كان خار ًجا عنهم .هذا نسيج وحدة.
لن أحلل ما كتبه يف ك ّراسه الصغري« .هل نحن جمي ًعا منشقون؟».
وضعه بالفرنسية مع عالمة إستفهام .وواقع املعنى ،هل نحن جمي ًعا
منشقون؟
إذا اختلف أخوان مقيامن يف بيت واحد اختالفًا كب ًريا ،وكان
أحدهام قوي البدن والعضالت .فخرج واحد وبقي واحد .من إنقسم عمن؟
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يف هذا كان – املطران إلياس عىل حق يف قوله ،إننا جمي ًعا منقسمون .ولكن
ٍ
تعريف احرتاف ًيا أدق ،أقول إننا لسنا منشقني .نحن يف انقطاع الرشكة.
يف

وقد يكون لك أ ٌخ زعالن منك ،وتصيبك مصيبة ،ويقال له إن أخاك يف
املستشفى فيهرول إليك .يحس أنه أخاك.
ملاذا قلت للمطران إلياس يف بيتي الصغري يف برمانا؟ وما كنت

عارفًا أنه أدرك هذه السن بكل هذه الربكات .قلت له :سأخالف كل
القواعد القانونية ،وأشرتك بجنازتك .وقد أكرمني صاحب الغبطة البطريرك
أبش اليوم يف حضور هذا
غريغوريوس الثالث بأن بلّغني بأن أخطب ،أن ّ
األخ العظيم ،يف حرضة الله ،ونحن حوله .وأشكر لتأثر كبريصاحب الغبطة
وعب يل عن صداقته الشخصية ،وأنا ال أستحق
الذي خصني بهذا الواجب ّ

ذلك.ولكن البطريرك غريغوريوس كان من األصدقاءالذين عرفنا أعاملهم
األكادميية ،بخاصة ملا كان يعيش يف القدس.
ماذا بقي اآلن من إلياس الزغبي؟ رمى الله الرتاب الذي فيه ،رماه

يف الرتاب .وبقي منه هذا الضياء اإللهي الذي جاءه من ربه منذ طفولته
حتى اليوم .وإذا رأى الله إليه اآلن ،ينىس أنّه ك ّونه من تراب ،ويحفظ أنه
ك ّونه أيضً ا من الضياء اإللهي.

ولذلك ص ّحت يف الالهوت الدقيق كلامت السيد البطريرك اآلن

فصحي .أظن أنني لست متحي ًزا طقس ًيا .ولكني ال أفهم كث ًريا
إننا يف موكب
ّ
إال الرتتيل البيزنطي .فلعدم معرفتي ،أو ملعرف ٍة ناقصة ،أقول لكم إن الفصح
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عند الذين ميارسون هذه الطقوس هو يف إحساسهم الداخيل .هذه ليست
تركيبة عقلية أن املسيح إنه موجود ساعة الهجمة يف الفصح .إنه موجود
بينهم .وإذا قبلّوا بعضهم بعضً ا بقولهم أن املسيح قام ،فيؤمنون بذلك حقًا
أنها ليست فكرة فلسفية إلهية .ولكنها حقيقة الخالص ،فاعلية موهبة
الروح القدس ،وأنهم إذًا خالئق جديدة.
أخي املطران إلياس إذهب إىل ربك .وارج إىل املسيح أن ينظر
إلينا جمي ًعا يف الرشق والغرب ،وأن يتحرك قلبه األبوي ليك يراهم يف يوم
حكمته متحلقني م ًعا ،حول املائدة الواحدة ،ليكون املسيح الراعي الواحد
كام قال يف إنجيل اليوم ،لنكون نحن جمي ًعا عائلة اآلب.
اذكروا قول بولس إننا واحد يف املسيح ،أي لسنا واح ًدا عىل مقاعد
جم ،صادقًا ،ال ريب
هذه الكنيسة .ولكن إن كان كل منا يحب اآلخر ح ًباً ،

فيه ،إذا وصلنا جمي ًعا إىل هذه املحبة املتألقة ،نكون عند ذاك يف قلب

اآلب ،ويكون املطران إلياس قد م ّهد لنا هذا السبيل.
أال رحمه الله رحم ًة واسعة ،وتق ّبله يف ح ّبه اإللهي نو ًرا فقط بال

تراب .وع ّزى صاحب الغبطة والسادة املطارنة أعضاء السينودس الكاثولييك

املليك وأعضاء العائلة الكرمية .ع ّزاهم جمي ًعا بتعزيات روحه القدوس ،آمني.
املرتوبوليت جورج خرض

الوحدة املسيح ّية ومكتسبات الحركة
1
املسكون ّية
يتساءل الكثريون من رجال اإلكلريوس والعلامنيّني عن فائدة

املساعي املبذولة واللقاءات املعقودة من أجل الوحدة واستعادة الرشكة
بني الكنائس .فمنهم من يتوق إىل رؤية هذه الوحدة وقد صارت منظور ًة
وتلك الرشكة تا ّمة ،ومنهم من يعتقد أ ّن الحركة املسكونيّة هرطقة جديدة

من هرطقات العرص الحديث أتت بها رياح االنفتاح والرغبة يف التقارب

تبي
بعي ًدا من األسس الالهوتيّة والعقيديّة السليمة ،ولذا ينتظرون أن ّ
فشلها وعدم قدرتها عىل خرق واقع الكنائس املشبع بالطائفيّة واملثقل
بجروحات املايض األليمة .وال ريب يف أ ّن لبعض املسائل الدقيقة التي ال

التوصل إىل تاري ٍخ مو ّحد لالحتفال بعيد الفصح ،أث ًرا
تزال عالق ًة ،من مثل ّ
كب ًريا عىل مثل هذا التساؤل وال سيّام يف منطقتنا الرشقيّة .أضف إىل ذلك
اللغط الكبري الحاصل من ج ّراء تكاثر الزيجات املختلِطة ،ومن إشكاالت
 -1الحركــة املســكون ّية هــي مبــادر ٌة مــن أجــل التقــارب بــن املســيح ّيني عــى اختــاف أنواعهــم
نشــأت يف األوســاط الربوتســتنتيّة يف مطلــع القــرن العرشيــن وال س ـيّام بــن الشــباب الذيــن
كانــوا يســعون إىل تحقيــق شــهاد ٍة مســيح ّية مشــركة يف عــا ٍمل يتخ ّبــط بالعنــف واألزمــات
العمليّــة واالقتصاديّــة والسياس ـيّة.
ّ
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ليتورج ّية تقع يف بعض املناسبات الطقس ّية أو أثناء االحتفال باألرسار
اإلله ّية .وإ ّن معرفة املؤمنني السطح ّية إلميانهم العميق ،وجهلهم لدواعي
االختالف والتن ّوع بني الكنائس وللرتب والتقاليد ،أمو ٌر تحول دون متييزهم

مخالف لقواعد اإلميان والرشكة
بني ما هو مرشو ٌع يُغني الجميع ،وما هو
ٌ
الروح ّية الصحيحة .لذلك يطيب يل يف هذه املقالة الرسيعة أن أرشح ولو

بإسهاب مكاسب الكنائس من الحركة املسكون ّية التي نشأت يف مطلع
ٍ
رسين أن أتط ّرق إىل
القرن العرشين ،والفوائد الج ّمة التي جنتها منها .كام ي ّ

بعض املسائل التي ال تزال عالق ًة قبل أن أشري إىل بعض الجهود التي ميكننا
بذلها يف سبيل نرش الروح املسكون ّية بني أبناء كنائسنا الرشق ّية املتن ّوعة،

ومن أجل تدعيم الحوار املسكو ّين عىل املستويات املختلفة أمان ًة م ّنا لوص ّية

الرب يسوع وتحقيقًا ملضمون صالته عش ّية إقبالة إىل آالمه الخالص ّية ليك
ّ

نكون بأجمعنا واح ًدا ،ومنغرسني يف وحدة الثالوث.

 -1السعي إىل الوحدة عىل الرغم من االنقسامات
روح مبعنى أنّها
ال ب ّد من التشديد أوالً عىل أن املسكون ّية ٌ
صبغ ٌة ميتاز بحيازتها بعض األشخاص والجامعات ويضفونها عىل حياتهم
الكنيس .وهذه الروح املسكون ّية
وعملهم ومبادراتهم وخطابهم ومسلكهم
ّ
الوحدوي .تجد
هي مبثابة روح املسيح وفكره ومشيئته بالنسبة إىل اله ّم
ّ

الرب يسوع املسيح عش ّية آالمه (راجع يوح ّنا
مصدرها وغناها يف صالة ّ
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النيقاوي-
 )17ويف طبيعة الكنيسة نفسها التي نعرتف بها يف قانون اإلميان
ّ
القسطنطيني بأنّها أ ّوالً واحدة ث ّم جامعة ،ومقّدسة ورسول ّية .فالوحدة
ّ
رس الرشكة بني الكنائس سوا ٌء
رس الكنيسة و ّ
عالم ٌة أساس ّية من عالمات ّ
الرضوري التذكري بأ ّن
يف اإلقليم الواحد أم يف األرض املسكونة كلّها .ومن
ّ

يغب يو ًما عن حياة الكنائس والجامعات املسيح ّية
املسعى
ّ
الوحدوي مل ْ

عىل تن ّوعها ،لك ّنه مل ي ُح ْل يف الوقت عينه دون االنقسامات واالنشقاقات
ومل ِ
يفض إىل رأبها أو الح ّد من نتائجها السلب ّية .وبالعودة إىل التاريخ ،ميكننا
ٍ
حقبات
وإن بيش ٍء من االختصار ،ربط االنقسامات بني الكنائس بأربعة
أو أزمات كربى عىل النحو التايل  :حقبة الجداالت الخريستولوج ّية التي

بلغت ذروتها يف مجمع خلقيدونيا سنة  451حيث توزّع املسيح ّيون بني
ٍ
ومناهض له ممن كانوا خاضعني لسيطرة اإلمرباطور
يك منارص للمجمع،
مل ٍّ

وأرمني ورفضوا قرارات هذا املجمع واعتقدوا
وسوري
مرصي
البيزنطي من
ّ
ّ
ّ
ّ

التجسد ومن
بخالف عقيدته .وإ ّن هذ األزمة التي انطلقت من مسألة
ّ

رشح االتحاد بني األلوهة واإلنسان ّية يف شخص يسوع املسيح ،كلمة الله

األز ّيل ،ال يزال يرت ّدد صداها إىل يومنا الحارض يف العالقات بني كنائس
الرشق والغرب ويف ثنايا الحوار املسكو ّين املعارص .أ ّما الحقبة الثانية ،فهي
الالتيني التي أ ّدت
البيزنطي والغرب
حقبة التباعد والتغ ّرب بني الرشق
ّ
ّ
إىل انقطاع الرشكة بينهام يف القرن الحادي عرش وإىل القطيعة التا ّمة بعد

سقوط القسطنطن ّية يف سنة  .1453والحقبة الثالثة ترتبط فقط بتاريخ
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ٍ
صعوبات يف
الكنيسة الالتين ّية الغرب ّية التي عانت منذ القرن العارش من
ماس ٍة إليه بسبب املشاكل
يل ومؤسسا ّيت كانت بحاج ٍة ّ
إنجاز إصال ٍح داخ ّ

اللوثري يف القرن السادس عرش،
التي كانت تعاين منها .وملا جاء اإلصالح
ّ
ٍ
حينئذ الكنائس اإلنجيل ّية املصلحة عىل
انقسمت هذه الكنيسة ونشأت
تخل معظم هذه الجامعات املسيح ّية الناشئة عن
تع ّدد تو ّجهاتها .وقد ّ

البنية الكنس ّية التقليديّة والخالفة الرسول ّية وتب ّنى صدارة الكلمة والعبادة
استهل توافد
ّ
والرسالة ضمن بني ٍة كنس ّية بسيطة ونظام سلط ٍة سهلٍ  .وأخ ًريا،
اإلرسال ّيات األجنب ّية من كاثوليك ّية وإنجيل ّية إىل الرشق األوسط وإفريقيا

وآسيا الحقبة الرابعة التي متت ّد من القرن السابع عرش إىل يومنا هذا ،ال
ٍ
«متكثلك» أ ّدى إىل والدة
س ّيام وأ ّن املرسلني الكاثوليك أسهموا يف خلق ج ٍّو

رشقي أوروبّا
الكنائس الرشق ّية الكاثوليك ّية سوا ٌء يف الرشق األوسط أم يف ّ
ويف روسيا .فقامت هذه الكنائس بإزاء الكنائس الرشق ّية األرثوذكس ّية

وسعت إىل استقطابها إىل الكثلكة .أ ّما اإلرسال ّيات اإلنجيل ّية املصلَحة فقد
ٍ
جامعات إنجيل ّية عرب ّية متع ّددة  :لوثريّة وأنغليكان ّية
زرعت يف الرشق

وكلفين ّية ومعمدان ّية وخمسين ّية ...وهكذا انتهت الرغبة اإلرسال ّية بتوحيد
الكنائس إىل ٍ
ٍ
وجامعات جديدة.
مزيد من االنقسامات وإىل نشأة كنائس
وهكذا ميكننا القول بأ ّن جميع املساعي املبذولة منذ القرن الخامس وحتّى
نهاية القرن التاسع عرش يف سبيل استعادة الوحدة املنظورة مل تبلغ مرماها،
بل عىل العكس من ذلك ،أرست ج ًّوا من القطيعة بني الكنائس املختلفة.
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 -2نشأة الحركة املسكون ّية يف القرن العرشين

جاءت الحركة املسكون ّية الحديثة التي نشأت يف مطلع القرن

العرشين ،لتكرس أطر القطيعة وتعيد الوعي املسكو ّين مذكّر ًة بوجوب
الوحدوي وتنظيمه يف حرك ٍة لها أسسها وبنيتها ورجاالتها
استمرار املسعى
ّ
إىل أن تت ّم استعادة الرشكة بني الكنائس وتعود الوحدة منظورة .وقد نشأت
رص عىل الشهادة لإلنجيل يف عا ٍمل يتخ ّبط
الحركة املسكون ّية بدفعٍ شبا ٍّيب أ ّ

يف مجاهل الظلم والحروب والجهل يف نهاية القرن التاسع عرش ومطلع
القرن العرشين .أ ّما الحدث الذي أطلق رشارة هذه الحركة فهو اجتامع
اإلرسال ّيات اإلنجيل ّية سنة  ،1910يف أدنربه ،الذي أفىض إىل قيام تنظيمني
ٍ
لقاءات عامل ّية جمعت
كل منهام
املسيح ّية العمل ّية وإميان ونظام ،أقام ّ

مؤمنني من الكنائس اإلنجيل ّية وبعضً ا من مؤمني الكنائس األرثوذكس ّية
بصف ٍة شخص ّية .تب ّنى التنظيم األول مسألة الشهادة عىل أرض الواقع وأواله

ٍ
كأساس للوحدة
صدارة اهتامماته ،أ ّما الثاين ،فقد التزم سبيل الحوار الالهو ّيت
مؤسسة إله ّية
املؤسسات بل هي ّ
مؤسسة كباقي ّ
املرتقبة أل ّن الكنيسة ليس ّ

وإنسان ّية يف الوقت عينه ،وأساس الوحدة فيها الهو ّيت يف الدرجة األوىل .ويف

ٍ
عاملي للكنائس .ولك ّن
سنة  1938اتّحد هذان التنظيامن م ًعا إلنشاء
مجلس ّ
تأسس
الحرب العامل ّية الثانية أ ّخرت قيام هذا املرشوع إىل سنة ّ .1948
العاملي وصار مرادفًا للحركة املسكون ّية واملجال
يومها مجلس الكنائس
ّ
األرحب لنم ّوها وتحقيق أهدافها .وقد أسهمت هذه الحركة ،وال س ّيام
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من خالل برامج وأنشطة املجلس يف التقارب بني املسيح ّيني ،ويف تقريب

وجهات النظر بني الكنائس ،ويف تحقيق بعض أشكال الوحدة من خالل
رض بالوحدة األساس ّية أي العقائديّة .أ ّما الكنيسة
احرتام التن ّوع الذي ال ي ّ

الكاثوليك ّية فكانت تلتزم جانب الحذر من الحركة املسكون ّية وتنظيميها

اإلكليزيولوجي السائد حينها يف الهوتها القائل بأن ال خالص
بسبب املبدأ
ّ

خارج الكنيسة الكاثوليك ّية وبأنّه ال وحدة للكنيسة إالّ بعودة الجميع إىل

روما .وقد أ ّخر هذا املوقف الالهو ّيت لحاق الكنيسة الكاثوليك ّية الرومان ّية

بركب الحركة املسكون ّية إىل مطلع الستّين ّيات عندما التأم املجمع الفاتيكا ّين
الثاين ،وذلك عىل الرغم من أ ّن بعضً ا من الالهوت ّيني الكاثوليك شارك يف
خاص يف اللقاءات املسكون ّية.
الخمسين ّيات بإذنٍ ّ
القرن العرشون هو إذن زمن املسكون ّية بامتياز من خالل تالقي الكنائس

وكرس طوق القطيعة ،والدخول يف مرحلة «االعرتاف باآلخر وبهويّته
الكنس ّية استنا ًدا إىل انتامئه إىل املسيح»،والقبول مببدأ الحوار وعيش ما

توفّر من الرشكة وإمنائه .أجل لقد انترشت الحركة املسكون ّية وباتت تطال

يف أيّامنا معظم الكنائس ما خال بعض الجامعات املتش ّددة أو الحديثة
العهد .وأ ّما أه ّم األحداث املسكون ّية يف القرن العرشين فأخترصها كام
ييل :

يف الغرب
 : 1908 -انطالق أسبوع الصالة من أجل وحدة الكنائس يف نيويورك عىل
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يد األب بولس واتسون ألجل عودة الخراف الضالّة إىل حظرية الكنيسة
الكاثوليك ّية.

 : 1910 -مؤمتر اإلرسال ّيات اإلنجيل ّية يف العامل الذي ُعقد يف مدينة أدنربة

حيث دار التساؤل حول إعطاء األول ّية للعقيدة أم للشهادة يف ح ّيز الحياة
الواقع ّية؟

 :1920إطالق البطريرك املسكو ّين جرمانوس سرتنوبولوس ندا ًء من أجل
تحقيق الرشاكة املسيح ّية للتعاون والشهادة املشرتكة.

الفرنيس إىل إبراز أهم ّية املسكون ّية الروح ّية
 :1935دعوة األب كوتورييه
ّ
والصالة والتوبة ،وإىل إعادة صياغة الصالة من أجل الوحدة (كام ال نزال

الرب بالوسائل التي يريدها
نتلوها إىل اليوم) وتوجيهها نحو تحقيق إرادة ّ

وكام يريدها هو.

العاملي يف أمسرتدام واتخاذ جنيف مرك ًزا
 :1948تأسيس مجلس الكنائس
ّ
جسد الحركة املسكون ّية وكان حاضنها األكرب.
له .وهذا املجلس ّ

 :1961اكتامل انضامم الكنائس األرثوذكس ّية البيزنط ّية إىل مجلس الكنائس
العاملي.
ّ

 :1965 -1962التئام املجمع الفاتيكا ّين الثاين يف روما والتأكيد عىل التزام
الكنيسة الكاثوليك ّية الثابت بالحركة املسكون ّية واعرتافها مبا قامت به
الكنائس األخرى عىل طريق الوحدة.

هذه الجهود املبذولة بني  1910و 1965أ ّدت إىل عيش حوار املح ّبة يف
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كل أبعاده ،وه ّيأت للحوار الالهو ّيت الذي انطلق منذ الست ّينات من القرن
ّ

ملموسا .وهي خلقت منا ًخا مسكون ًّيا
العرشين وال يزال يحرز تق ّد ًما
ً
أخوي عىل صعيد القاعدة
إيجاب ًّيا س ّهل الحوارات وأث ّر عىل إحالل ج ٍّو
ّ

ودفع بالحوار املسكو ّين إىل األمام .أذكر هنا عىل سبيل املثال ،مناذج ثالثة
لحوار ٍ
ات الهوت ّية كربى متط ّورة:
 -الحوار الكاثولييك  -األرثوذكيس منذ  .1980وقد حقق الكثري من التق ّدم

حتى سنة  1993ثم توقّف .ولك ّنه عاد إىل متابعة دراساته منذ  2006وقد
تط ّرق إىل األرسار يف حياة الكنيسة وإىل ِ
الخدم الكهنوت ّية وإىل دور السلطة.

وأ ّما الوثيقة األخرية التي أصدرها سنة  2016من مدينة كييته اإليطال ّية،

فجاءت حول املجمع ّية واألول ّية يف األلف األ ّول.

يك القائم بني الكنائس القبط ّية
الرشقي – الكاثولي ّ
 الحوار األرثوذكيسّ
واألرمن ّية والرسيان ّية األرثوذكس ّية مجتمع ًة من جهة ،والكنيسة الكاثوليك ّية
من جه ٍة أخرى منذ سنة  .2003وتتدارس لجنة الحوار هذه مسألة الرشكة،
والكنيسة بصفتها رشكة ،والهوت األرسار.
توصل سنة  1999إىل عقد ات ّفاق عىل
 الحوار اللوثري – الكاثولي ّيك الذي ّ
بالرب املخلّص والوسيط
أن التربير (الخالص) يت ّم أ ّوالً
ً
وخصوصا باإلميان ّ

بغض النظر عن دور األعامل
الوحيد بني الله واإلنسان يسوع املسيحّ ،
عاملي يف لوند
الصالحة .ويف إطار التقارب بني الكنيستنيُ ،عقد لقا ٌء
ٌّ
اللوثري
(السويد) ،سنة  ،2017مبناسبة مرور خمسة قرون عىل اإلصالح
ّ
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العاملي،
اللوثري
وقد شارك فيه إىل جانب قادة الكنائس اللوثريّة واالتحاد
ّ
ّ
قداسة البابا فرنسيس وأحبا ٌر مرموقون من الكنيسة الكاثوليك ّية.
يف الرشق

أ ّما يف منطقة الرشق األوسط ،فقد ت ّم تفعيل الروح املسكون ّية ونرشها
بني الرعاة واملؤمنني .وقد اجتمع املؤمنون اإلنجيل ّيون منذ  1948وبعد
العاملي يف ما ُعرف مبجلس مسيح ّيي
انضامم كنائسهم إىل مجلس الكنائس
ّ

الرشق األدىن .ويف سنة  ،1964انض ّمت اليه الكنيسة الرسيان ّية األنطاك ّية
تأسس مجلس كنائس
فصار مجلس كنائس الرشق األدىن .ويف سنة ّ 1974

الرشق األوسط بعضويّة الكنائس اإلنجيل ّية التاريخ ّية ،أي اللوثريّة
واألنغليكان ّية واملصلَحة الكلفين ّية ،وجميع الكنائس األرثوذكس ّية الرشق ّية
منها والبيزنط ّية .وقد ُدعيت الكنائس الكاثوليك ّية إىل املشاركة يف برامج
املجلس وأنشطته بد ًءا من مطلع الثامنين ّيات إىل أن انض ّمت اليه سنة

 1990فأصبح «الجسم املسكو ّين» و«البيت املشرتك» لكنائس املنطقة.
ومجلس كنائس الرشق األوسط هو مكان اللقاء والتعارف والتعاون
والشهادة بني هذه الكنائس .وقد القت الحركة املسكون ّية روا ًجا يف الرشق
ملا لها من ٍ
محل
بعد حيا ّيت وأهم ّية كربى يف مسرية كنائسنا التي تعيش يف ٍّ

ٍ
صعيد .ففي سنة  ،1991كان إعالن الرشكة
واحد وتتخالط عىل أكرث من
بني البطريرك ّية الروم ّية األرثوذكس ّية والبطريرك ّية الرسيان ّية األرثوذكس ّية يف

اعوي بني الكنائس يف أنطاكيا ،يف دير
أنطاكيا .ث ّم جاء توقيع أ ّول اتّفاقٍ ر ّ
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الرشفة سنة  ،1996حول انتامء األطفال إىل كنائس اآلباء (الهويّة الكنس ّية
يف إطار الزيجات املخت ِلطة) ،واالحتفال باملناولة االحتفال ّية يف الرعايا ال يف

مسيحي
املدارس من ًعا لالقتناص والخالفات ،والعمل عىل صياغة تعليم
ّ
مسكو ّين للمدارس ،لينقل املبادئ املسكون ّية إىل ح ّيز الواقع وإىل املامرسة

اعوي خطو ٌة
وعيش األخ ّوة الحقّة .ولذلك يسعنا القول بأ ّن هذه االتفاق الر ّ

أوىل لتطبيق مبادئ وثيقة البلمند التاريخ ّية سنة  ،1993الصادرة عن لجنة

العاملي بني الكنيسة الكاثوليك ّية والكنيسة األرثوذكس ّية البيزنط ّية،
الحوار
ّ

حول هويّة الكنائس الكاثوليك ّية الرشق ّية ودورها ،وحول مسألة االتحاد

الكريس الروما ّين وتاليف االقتناص من خالل العمل اإلرسا ّيل .ويف سنة
مع
ّ
 ،1997أطلق سينودس الروم امللك ّيني الكاثوليك مبادر ًة من أجل إعادة
عبت عن أم ٍر فعن الجذور
توحيد بطريرك ّيتي الروم يف أنطاكيا والتي إن ّ

الواحدة والهويّة الواحدة عىل الرغم من االختالف الحاصل بعد االتحاد
بالكريس الروما ّين يف القرن الثامن عرش .ولكم نتم ّنى أن يعود السينودس
ّ

يك إىل املبادرة والسعي من أجل توحيد الكنيسة الروم ّية
يك الكاثولي ّ
املل ّ
األنطاك ّية الواحدة.

منذ تأسيسه سعى مجلس كنائس الرشق األوسط إىل نرش الروح املسكون ّية
من خالل تنشئة الرعاة والشباب واملرأة .كام ش ّجع الكنائس األعضاء
عىل العمل م ًعا يف حقل اإلغاثة والتنمية يف زمن الحروب والرصاعات
التي تطال هذه املنطقة وال س ّيام منذ النكبة الفلسطين ّية سنة .1948
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ٍ
حلقات الهوت ّية حول مسائل
كام نظّم من خالل قسم اإلميان والوحدة

رس الثالوث يف الخطاب العر ّيب ،وتوحيد االحتفال
أساس ّية مثل املعموديّة ،و ّ

بعيد الفصح ،والتعريب املو ّحد واملشرتك للصالة الرب ّية ولقانون اإلميان
القسطنطيني .وهذه الجهود املبذولة حقّقت تق ّد ًما عىل طريقالنيقاوي
ّ
ّ
الوحدة عىل الرغم من اكتفاء الكنائس األعضاء ،يف غالب األحيان ،بعرض
فكرها الالهو ّيت ومواقفها دون األخذ بعني االعتبار ملواقف الكنائس األخرى
والعلمي ،والنقص
بسبب الخوف من خوض غامر الحوار الالهو ّيت الرصني
ّ

يف الدراسات واألبحاث األكادمي ّية .لذلك مل تتغلغل بعد نتائج هذه الحلقات
الكنيس ،ومل تفعل فعلها.
يف النسيج
ّ

 -3العوائق والصعوبات التي تعرتض سبيل الوحدة املسيح ّية

عىل الرغم من مكاسب الحركة املسكون ّية الحديثة ،ال يزال الكثري

من املصاعب والعوائق يعرتض سبيل الوحدة املنظورة وذلك عىل صعيد
الجامعات واملؤمنني كأفراد .وأكتفي يف هذه املقالة بذكر البعض منها عىل
سبيل املثال ال الحرص:
لكل كنيسة ،وعدم القدرة عىل
التمسك بخصوص ّيات التقاليد العائدة ّ
ّ
التعايل إىل رؤي ٍة مسكون ّية وكنس ّية شاملة .وهذا رش ٌط لتحقيق الوحدة

مع الحفاظ عىل التن ّوع املتصالِح واملغني .فالوحدة مطلوب ٌة يف األمور
يتمسك البعض مبا قد يكون
األساس ّية والتن ّوع يف ما هو
ّ
ثانوي .وعندما ّ
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ثانويًّا معتربين إيّاه أساس ًّيا ،تتعرث مساعي التقارب وال س ّيام عندما يت ّم
التط ّرق إىل مسائل الهوت ّية دقيقة وعوائد قدمية وعنارص ها ّمة يف تكوين

الهويّة الطائف ّية.

 عدم القدرة عىل تخطّي جروحات املايض والتوبة م ًعا للعمل بإلهاماتالروح .ويرتافق هذا األمر ،يف كثريٍ من األحيان ،مع يش ٍء من التز ّمت ،والكثري
من األحكام املسبقة واملغلوطة ،والالمباالة ،والتقوقع ،والتباهي بالهويّة
رس ّي
الطائف ّية عىل حساب االنتامء
الكنيس الصحيح إىل جسد املسيح ال ّ
ّ

والظاهر.

 الجهل الالهو ّيت واالفتقار إىل معرفة حقيقة اآلخر ،هذا الجهل الذييس ّببه النقص يف الشجاعة للمبادرة إىل التع ّرف عليه كام هو يف حقيقته ،ال

كام أتص ّوره أو أريده أن يكون.

املؤسسات الكنس ّية التي يغيب
 البطء الذي يصيب يف بعض األحيان ٍّ
كأدوات
املؤسسات
التمسك املفرط بهذه ّ
عنها التج ّدد بالروح ،باإلضافة إىل ّ

مؤسسة ويجب أن تبقى
ّ
خاصة بكنيس ٍة ما .فالحركة املسكون ّية روح ال ّ

وكل الحياة الكنس ّية تفقد معناها وقيمتها عند االنقسام والتشتّت.
كذلكّ ،
اعوي والحيا ّيت للشهادة م ًعا يف عاملنا املا ّد ّي.
 رفض التعاون عىل الصعيد الر ّرس الله.
وهذا يؤلّف شهاد ًة مجروحة ومش َّوهة لحقيقة البشارة ولعمق ّ

 -النقص يف الدراسات واألبحاث التي تقود إىل تنشئة مسكون ّية صحيحة يف

صفوف الش ّبان وأرسهم.
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يف الحقيقة ،ال تزال هذه العوائق تحول دون استعادة متام الرشكة الروح ّية
واألرساريّة بني املسيح ّيني املنتمني إىل الكنائس املختلفة .فعىل الرغم من
كل ما أحرزه حوار املح ّبة والحوار الالهو ّيت من تق ّدم كبريٍ عىل هذا الصعيد،
ّ

والس ّيام منذ املجمع الفاتيكاين الثاين ،ال تزال الطريق أمام الرشكة طويل ًة

الحقيقي الصادق أهدافة بأقرب
وشاقّ ًة .والجميع يأمل يف بلوغ الحوار
ّ
ٍ
وقت ممكن.
وأمنيات
ٌ
 -4آمال
متتلك كنائسنا الرشق ّية بفضل انغراسها الرسو ّيل وتاريخها العريق،

والروحي الذي
وعىل الرغم من مواقع الضعف الكثري من الغنى الالهو ّيت
ّ

تعميم للفائدة .من هنا تنبع الحاجة
ال ب ّد وأن نعيد اكتشافه ونرشه
ً
الديني الصحيح الذي يق ّوي اإلميان ويث ّبته ويد ّعم
املل ّحة إىل التثقيف
ّ
الطائفي ،ومش ّد ًدا عىل وجوب
الهويّة الكنس ّية مقلّالً من اعتبار االنتامء
ّ

رس املسيح يف جامعاتنا املسيح ّية .وهذا النوع من التنشئة ،ال ب ّد وأن
عيش ّ
يقوم يف األبرش ّيات ،ومعاهد وكلّ ّيات الالهوت ،والرعايا ومختلف األنشطة

الكنس ّية والراعويّة .فاملسكون ّية تهدف إىل انغراس املؤمنني يف كنائسهم ال
ٍ
بجامعات أخرى ...وإىل القدرة عىل التشارك مع أبناء
إىل تغ ّربهم والتحاقهم
الكنائس األخرى يف عيش اإلميان والشهادة املسيح ّية.

وكام يؤكّد عىل ذلك املجمع الفاتيكا ّين الثاين يف القرار يف الحركة املسكون ّية،
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يطيب يل أن أذكّر بقيمة الصالة من أجل الوحدة وفعال ّيتها يف تحقيق
الروحي ،وتثبيت االلتزام الرصني بإلهام الروح
التوبة الداخل ّية ،والتجديد
ّ

القدس الذي هو صانع الوحدة ومت ّممها .وقد وهبنا الله نعم ًة كربى من
الحواري فيه،
خالل نشأة مجلس كنائس الرشق األوسط إذ يبقى التفاعل
ّ
والسعي إىل رفع التح ّديّات املشرتكة ،وتعزيز مجاالت التعاون يف الشؤون
االجتامع ّية والرتبويّة واألخالق ّية ،والتق ّدم مببادر ٍ
ات تسهم يف تحقيق املزيد
من االتفاقات الراعويّة لتسهيل استعادة املشاركة يف القدس ّيات ،والتشجيع
عىل الشهادة املشرتكة يف محيطنا ،السبيل األمثل ملسريتنا نحو الوحدة

املنشودة .ومثل هذا التعاون يجب أن يقوم أيضً ا بني املعاهد الالهوت ّية

واملؤسسات الرتبويّة واألنشطة الراعويّة والرعايا والحركات الشباب ّية ...ألنّه
ّ

يق ّوي التنشئة ،ويقود إىل املعرفة الصحيحة ،ويفتح أبواب العيش املشرتك

والشهادة الح ّية.

املسيحي يف الرشق
لقد كرث الكالم يف اآلونة األخرية عن الحضور
ّ

وسال الكثري من املداد حول سبل الحفاظ عىل هذا الحضور بالتص ّدي

املؤسسات لتكون
لنزف الهجرة املتدفّق ،وتجديد الحياة الكنس ّية ،وتفعيل ّ
أكرث مالءمة لروح اإلنجيل ،والتشديد عىل وجوب املشاركة الفاعلة يف حياة

األوطان والشعوب وترقّيها؛ ولكن ما يجري يف العراق وسوريا وفلسطني
ولبنان ومرص وغريهم من البلدان ال يزال يثري الكثري من املخاوف والقلق.
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ولذلك ال ب ّد من التذكري بأ ّن الحركة املسكون ّية تسعى السعي الدؤوب

إىل إحالل الشهادة املشرتكة لإلنجيل ،وعيش املح ّبة والتغافر ،والسعي إىل
السالم العادل ،وتضافر الجهود يف بناء أوطانٍ عىل أساس املواطنة واحرتام

املسيحي رونقه وقيمته
حقوق اإلنسان ،وكلّها أمور تعيد إىل الحضور
ّ
الحقيق ّية .ويكفي أن نقرأ بتم ّعنٍ رسائل مجلس البطاركة الكاثوليك يف
توصلوا إليه مع إخوتهم بطاركة ورؤساء الكنائس املسيح ّية
الرشق وما ّ
األخرى لندرك أن الكثري من التق ّدم قد تحقّق يف العقود األخرية املنرصمة،

وأ ّن وحدتنا املرشق ّية ،إن هي اكتملت ،توفّر لكنائس العامل منوذ ًجا ق ّي ًم
يُحتذى به يف املسرية املسكون ّية العامل ّية تحت شعار «الوحدة يف التن ّوع».

ذلك كلّه أل ّن بيننا نحن املسيح ّيني األنطاك ّيني حوار حياة يجمعنا منذ الزمن

الرسو ّيل ،ووحدة مصريٍ ،ودعوة واحدة للشهادة لإلنجيل يف هذا العامل
العر ّيب ويف هذه املنطقة من العامل ،وأل ّن وحدتنا كانت منذ البداية وحد ًة
فلنصل م ًعا بحرار ٍة ليت ّم الله بالروح القدس وحدتنا
ِّ
يف التن ّوع امل ُغني.
بالحق.
باملسيح ويق ّدسنا
ّ
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حلم مؤمن بشأن الوحدة
«ليكونوا واح ًدا كام نحن واحد» (يو )11/17
ونفسا واحدة» (أعامل )32/4
«وكان جامعة الذين آمنوا قل ًبا واح ًدا ً
***

اإلميان بالوحدة
الصالة الكهنوتية ألجل الوحدة هي من أروع الفصول التي تركها
لنا الرسول يوحنا يف إنجيله ،ال سيام يف اآلية القائلة« :ليكونوا واح ًدا كام
نحن واحد» (يو  .)11/17هذه الصالة مل يطلقها يسوع ،إالَّ تعب ًريا عن أمرين

عزيزين عىل قلبه :إميانه الثابت بأبوة اآلب له ولجميع البرش؛ و رغبته يف أن

يؤمن رسله ،ومن خاللهم وبفضل مثلهم وتعليمهم ،سائر البرش ،أنهم أبناء
اآلب وإخوة بعضهم لبعض؛ وهذان هام هدف رسي تأنسه وفدائه.
كذلك كتاب أعامل الرسل يؤكد لنا متسك الكنيسة الرسولية
بالوحدة ،عندما يصف لنا حياة الجامعة املسيحية األوىل« :وكان جامعة
ونفسا واحدة ،وكان كل يشء مشرتكًا فيام بينهم»
الذين آمنوا قل ًبا واح ًدا ً

(أع )32/4

لذا كنائس املسيح ،املنترشة يف كل أنحاء العامل ،وبكل تعابريها ومختلف
طقوسها ،تؤمن أن الوحدة الكنسية هي مبدأ أسايس ومطلب وجودي،
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وبرهان عىل تناغمها مع الرب يسوع مؤسسها ،فتعلن يوم ًّيا واحتفال ًّيا يف

قانون اإلميان « :أؤمن بكنيسة واحدة».

واقع كنيس مؤمل
لكن واقعنا الكنيس عامة ،واملرشقي خاصة ،بالنسبة ملوضوع الوحدة ،مؤمل
للغاية .فالكنيسة منذ أيامها األوىل عانت وما زالت تعاين من االنقسام،
وتحاول جمع الشمل ،من دون أن توفق .بل يبدو وكأن الكنائس قد وافقت
باإلجامع عىل عجزها يف تحقيق الوحدة؛ أو كأن املوضوع ال يعنيها البتة.
وإن عناها ،فإنه يتم التعاطي معه عىل غرار من يتغنى شعريًّا مبوضوع ،ال
يرتك أث ًرا يف حياته .فنحن ،وأقله يف الرشق ،إزاء المباالة بائسة و جمود مريع.
فكنائسنا أجزاء أو بقايا كنائس كربى ،عمل فيها ِم ْبضَ ع اإلنقسام الداخيل
املضعف واملكبل واملشكك .كلها اليوم ،من دون أي استثناء ،أقليات تائهة

يف دواخل ذاتها؛ يبدو أن املايض يعنيها أكرث من الحارض واملستقبل ،وتهمها
التقاليد أكرث من التجدد واإلبداع ،وتخاف عىل وجودها الذايت من دون
أن تقلق لتحديات العرص ،وال تجد السبيل إىل مجابهة األزمات بالوسائل
املناسبة .زد عىل ذلك أنها فيام بينها ،تتجا َور وال تتالقى ،تتعاين وال تتعاون،
تتفاضل وال تتوحد ،تتناقد وال تتساند ،تتجادل وال تتساءل .وكلها مواقف
للتضاعف والتكاسف والتهازل! التباين شاسع بني ما تؤمن به وتعلنه ،أي
الكنيسة الواحدة ،وعجزها الفاضح واألليم تجاه التحقيق .فهي ترفض اعتامد
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أبسط الوسائل لتحقيق الوحدة ،أي أن تقوم مثل اإلبن الشاطر بعضها إىل
بعض لتستغفر وتتصالح .لذا ،شاءت أم أبت ،هي جمي ًعا «يف حال الخطيئة
الفعلية ضد الوحدة».
ومن بني أسباب االنقسام وأهمها:
أوالً ،أن جميع كنائس الرشق قد ورثت االنقسام عن السلف ،الذي أحدثه
أو سانده ،ف َق ِبلَته واق ًعا ،ليس لها إزاءه وضده أية ردة فعل قيامية،
إصالحية أو تعويضية .ويف بعض األحيان ،وخطأً ،تنادي بعض الكنائس
بهذا اإلرث ،تقلي ًدا يجب التمسك به لضبط هويتها وقوميتها ،وذلك من
جراء تأثرها سلب ًّيا بظلم التاريخ ،عىل حساب تأثرها بروح اإلنجيل ومحبة
املسيح الشاملة .فام زالت بعض الكنائس تستشهد حتى اليوم مبا فعلته

ضدها كنائس أخرى يف املايض السحيق .وألنها مل تتمكن من تخطيه،
فهي ما زالت تجرت ضد هذه الكنائس وأبنائها ورعاتها ال ِز َمات اإلتهام
حتى يف صلب صلواتها وتأمالتها وتعليمها ،غري مدركة أن رعاة كنائس
اليوم وأبناءها ،ليس لهم أي ضلع يف مسؤوليات املايض الذي صنعه
األجداد .إن مثل هذا الترصف هو ضد املنطق السليم والنعمة الحالية،
وخصوصا ضد
كام هو ضد مبادىء العدل األولية ،وضد الروح الكنسية،
ً
روح املسيح املتفهم والغافر واملحب والجامع .أليس هذا ما يسميه علم
النفس «بعقدة النموذج الثانوي» ،الذي تبقي صاحبها خاض ًعا لسطوة
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املايض وتحكمه امل ُ ْع ِمي؟
ثان ًيا ،أن كل الكنائس غائصة يف همومها العملية اليومية الكثرية ،للمحافظة
عىل وجودها .فال تعري بالتايل واقع االنقسام الشنيع واألثيم االهتامم

الواجب .لذا نراها غري قلقة ،بل مرتاحة الضمري يف شأنه ،كونه يف ظنها
واق ًعا تاريخ ًّيا حتم ًّيا ال ميكن الحؤول دونه ،إذ «ال ب َّد من الشكوك» ،كام

يقول الرب يسوع يف اإلنجيل (لو  .)1/17بالتايل ،فنحن ال نستغرب البتة،
أن نراها متزح يف شأنه ،وكأنه يف نظرها تفاهة عادية ،بدل أن تبيك بسببه،
وتريث لحالها بسببه .واألخطر يف سلوكها هو أنها ال تأبه لخطره املبارش عىل

وجودها ومستقبلها ،بل عىل وجود املسيحية يف الرشق ومستقبلها فيه.
لذا هي عدمية الهمة ،سليبة القرار ،عاجزة عن التخطيط للسعي الجاد
يف الخروج من قبضته الخانقة والقتالة .وما يزيد يف الطني بالًّ ،الالمباالة
الفاضحة إزاء الضعف املزمن واملتزايد ،الذي يجتاحها من جراء التقلص
الوجودي والعددي ،واستقواء فئات أخرى غري مسيحية وتيارات غريبة ضد
املسيح وإنجيله اإللهي .إن الوقوف عىل األطالل من قبل الكنيسة  -أكان
عم يجري ،أو دعوتها املؤمنني
من خالل قراءتها الهادية ملا يحدث ،أو كتابتها َّ
إىل الصمود  -لن ينفع أب ًدا ،طاملا أن الرشذمة قامئة ،واملسؤولني متقاعسون،
واملؤمنني يف غيبوبة بل يف ارتياح إزاء خطورة واقع ،بات أشبه
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بسيف داموكليس ( ،2)Damoclèsاملسلَّط فوق رأسها يف قلب راحتها.
حقائق واقعية ال تشاؤم مجاين
قد يتهمني البعض بالتشاؤم ،م َّدعني أن هناك جهو ًدا حثيثة تبذل منذ زمن
بعيد يف شأن الوحدة .إين أقر معهم بهذه الحقيقة ،ولكني مقتنع أن ما ُحقِّق

وتحقق حتى اآلن ،ليس سوى محاوالت نظرية ورمزية تكاد ال تحرك ساك ًنا؛
وغال ًبا تقابَل إما بالتجاهل وإما بالرفض .فكل كنيسة من كنائسنا تتمسك

مبوقعها ومبا لها من تراث وتاريخ ،وباللغة والطقس والعادات ،بدل االهتامم
بالشهادة والبشارة وتحقيق الوحدة .بل إنها تقدس كل ذلك ،وحتى تؤلهه

أحيانًا ،بحيث أن لَ ْم َس أي ناحية مام يسمى تراث ًا  -وهو يف الواقع تقليد

برش  -أو تحريكه أو مقاربته بالنقد العلمي واإلنجييل ،ملحظور كل ًّيا ،حتى

األخصائيني .فنحن نعاين من مرض أطلق عليه
عىل أعىل الرؤساء وأملع
َّ
الالهوتيون املسكونيون إسم «يقين َّية الثانوية والتفاهة» (le dogmatisme
)du secondaire et du futile؛ التي تجعل كل فريق كنيس يعيش يف

خندقه ،حيث يكرس التقوقع ورفض التقليد الحق ،الذي مفاده األمانة لروح
 -٢داموكليــس هــو رجــل مــن حاشــية ديونيســيوس طاغيــة سـراكوزا يف القــرن الرابــع .دعــاه
هــذا يو ًمــا إىل وليمــة ،وملــا رفــع الضيــف نظــره إىل الســقف رأى ســيفا معلقــا بشــعرة فــوق
رأســه .فانقطعــت قابليتــه ومل يتمكــن مــن تنــاول الطعــام .وذهــب اســم «ســيف داموكليــس»
للقــول أن املخاطــر تحــف دامئــا مبــن تــوىل املناصــب أو راهــن عــى الراحــة والعظمــة والهنــاء
يف ظلها من دون التنبه لزواليتها وألخطارها الكثرية.
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املسيح ومثَلِ ِه وتعليمه .لذا ال نرى شيئًا يتحقق عىل صعيد الوحدة ،سوى
بعض الصلوات الظرفيية ،وبعض االجتامعات العابرة ،التي ال تجمع إالَّ ُح ْف َن ًة

من الناس ،والتي تبقى قراراتها وتوصياتها ح ًربا عىل ورق ،من دون أي تأثري
راعوي يُ ِع ُّد فعالً للجمع الكنيس .فلقد صدق فينا القول« :عىس غ ٌد لغريِك»!
واملؤسف ج ًّدا أن القسمة الكنسية حاصلة حتى يف أبسط األمور:
 اختالف حول نصوص أبسط الصلوات املشرتكة :البسملة ،واملجدلة ،واألبانا،والنؤمن ،وإشارة الصليب ...؛
 التمسك الغبي بلغات طقسية بالية ،ال يفهمها حتى املتمسكون بها؛ إختالف غري مربر من الروح القدس وأمامه عىل تواريخ األعياد واألزمنةالكنسية ،ال سيام بالنسبة ملناسباتنا وأعيادنا الرئيسية ،كعيد امليالد وبدء زمن
الصوم وعيد الفصح؛
 تعدد الواليات األسقفية يف املنطقة الجغرافية الواحدة خدمة للطقوس ،الحرصا عىل وحدة الكنيسة؛
ً
 تعدد الكهنة عىل أرض الرعية الكنسية الواحدة ،املقسمة إىل رعايا طقسيةكل منها عىل موالها» ،وقلام يتعاون كهنتها فيام بينهم...
عدة« ،تغ ِّني ٌّ
فكيف يتجرأ الرعاة الكنسيون عىل االحتفال برس الوحدة والغفران،
رس اإلفخارستيا ،وهم أنفسهم  -ومعهم كنائسهم  -يف حال خطيئة الغربة
واالنقسام؟ كيف يقيمون األعياد الخالصية ،وقد باتت ،مع األسف وبسبب
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اإلهامل ،ال تلد املسيح وال تقيمه من بني األموات أمام العامل وللعامل ،لكونها
تكرس االنقسام منذ أجيال وأجيال ؟ فهل ضعف عندهم الحس الالهويت
إىل درجة ،أنهم باتوا يرضون بأن تصبح عالمات االنقسام من جوهر البنية
الكنسية ؟ كيف يستمرون يف تربير الخالفات عىل حساب املحبة ،مبدأ كل
ومؤسسها ؟ فمتى يدركون باطل املنطق املحلل لرشعية ما يفرق
املبادىء ِّ
ويقسم ويُ ْب ِعد ويق ِْص وي َعطِّل الشهادة؟ وملاذا ال نخجل من العار الحاصل
ِّ
؟ أال نحسب حسابًا وجوديًّا للخطر املحدق بنا وبالكنيسة عامة وكل كنيسة

خاصة؟
ال بد من ثورة العنف َّية مقدسة!

لذلك ،ال بد من ثورة العنفية باسم الضمري واإلنجيل ،يقوم بها أوالً الرعاة،
امللتزمون بدور الرعاية ،كام أرادها املسيح يسوع؛ وإال فَلْ َي ُق ْم بها املؤمنون

امللتزمون والواعون  -وهم الكنيسة مثل الرعاة ومعهم  -ليوقظوا الرعاة

الغافني ،والغافلني عن واجباتهم األساسية ،إىل العمل الفوري لتحقيق
الوحدة .أجل ،يا ليتنا نثور جمي ًعا م ًعا ،بقوة نبوية ،عىل غرار املسيح معلمنا
اإللهي ،الذي ثار بالروح يف هيكل سليامن ،بعد أن تح َّول إىل «بيت للتجار

والباعة واللصوص» (يو  .)15-14/2أجل يا ليتهم يثورون عىل رعاتهم
األ ْعل َْي ،مثالً ،مبناسبة أحد األعياد الكربى ،فيقاطعون ارتياد الكنائس وإقامة

العيد ،احتجا ًجا عىل استمرار االنقسام األثيم ،ورفضً ا للقطيعة الحاصلة
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واملتواصلة وعدم التالقي فيام بني املسيحيني عىل الحد األدىن من عالمات
الوحدة الكنسية .ما أنادي به ليس انقالبًا ،بل ثورة سلمية تحركهم جمي ًعا
بجرأة الروح للعمل امل ُ ْج ِدي ومن دون تأخري ضد اإلنقسام.
الكنيسة الواحدة هي مسؤولية الرعاة أوالً
ال مف َّر من التالقي ما بني الكنائس وإجامعها عىل تبني خطة راعوية واضحة

املعامل والسبل والوسائل ،تعتمدها سينودس ًّيا مرقا ًة إىل الوحدة وبنا ًء لها ،ألن
الوحدة هي من طبيعة الكنيسة .وكم ستكون رائعة هذه اإليقونة الكنسية

التي يرسمها رعاة كل الكنائس ،عندما يلتقون م ًعا بقرار املحبة الشاملة،
ل ُيف َِّصلوا ويرسموا بإحكام خريطة وحدتهم! فالبقاء يف الترشذم واالنقسام
يديننا تجاه عامل ،هو يف حاجة ماسة إىل رس املسيح.

ال بد يل هنا من رسد حادثة رواها يل كاهن أرثوذكيس صديق،
إختلج قلبه بالوحدة حتى القلق ،وكان عامالً غيو ًرا لصالحها .ذات يوم،
إذ كان بعد علامن ًّيا ناشطًا يف رعيته وكنيسته ،وخالل اجتامع كنيس ،تم
التطرق إىل موضوع مشاركة األرثوذكس يف األرسار املقدسة لدى سائر
الكنائس .وبعد أخذ ورد طويل وعقيم ما بني األسقف واملؤمنني  -ومنهم
املنفتح الذي يعترب كل الكنائس عىل قدم املساواة ،واملتزمت الذي ي َكفِّر
كل من ليس أرثوذكس ًّيا  -حسم األسقف املوضوع بقوله التايل« :أنبه تحت
طائلة املسؤولية ،أنه ال يحق لألرثوذكيس تناول القربان املقدس لدى غري
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األرثوذكس» .فاعرتض صديقي عليه بجرأة نبوية ،قائالً« :يا سيدنا الجليل،
رجاء ،قل لنا ،هل املسيح موجود يف إفخارستيا الكنائس الكاثوليكية ،نعم أم
ال ؟» فرتدد األسقف قليالً ثم أجاب« :من املؤكد أنه حارض قربان ًّيا يف هذه

الكنائس؛ لكن نظامنا الكنيس – ويف انتظار تحقيق الوحدة ما بني املسيحيني
 مينع املشاركة األرسارية يف كنائس سوانا» .فرد صديقي عليه – وقد كانمحام ًيا الم ًعا  -بغرية التلميذ املحب« :ال أظن أنه يحق ألحد – حتى ولو
كان بطريركًا  -أن مينع املؤمنني عن املسيح أينام وجد .إنه القطب الذي عىل

الجميع أن يتبعوه ،وهو موجود يف جميع الكنائس الرسولية».
حلم مؤمن بشأن الوحدة
منذ أيام ،قرأت أمنية للمطران مات ْ ُيو روجي ()Matthieu Rougé

أسقف أبرشية نانتري ( )Nanterreالفرنسية ،وهو الهويت معروف يف فرنسا -
مفادها أن تتمكن الكنيستان الكاثوليكية واألرثوذكسية من تحقيق الوحدة
فيام بينهام ،قبل سنة  ،2054أي مبناسبة الذكرى األلف لتاريخ االنفصال.
لكنه مل يقل شيئًا عن الوحدة مع الكنيستني األنكليكانية واإلنجيلية؛ فهل
علينا أن ننتظر أيضً ا خمسامئة سنة إضافية ،حتى تتحقق الوحدة معهام،
هام اللتان احتفلتا منذ سنتني بتاريخ اإلصالح ،الذي مل يُ ْص ِل ْح بل لألسف زاد

يف رشذمة املسيحية؟

يل وعىل الكثريين من املسيحيني من دون جدوى،
لذا وقد طال االنتظار ع ّ
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ويف هدي اللقاء التاريخي الذي حدث بني قداسة البابا فرنسيس وشيخ
األزهر الدكتور أحمد الطيب يف مدينة أبو ظبي يف  4شباط  ،2019رحت
أفكر مصل ًّيا – وأحلم بالروح  -بالوحدة تنجز يف نطاق آخر ،أظنه أهم وأفعل

وأكرث تجاوبًا مع إرادة الرب يسوع ،الوحدة بني ذوي اإلرادة الصالحة .ولكن
قبل تفصيل حلمي ،يرسين أن أورد قصة ،عشتها منذ عدة سنوات ،وما زالت
حية يف قلبي وذاكريت؛ وقد حدثت يل لدى سفر إىل فرنسا .فبعد أن ألقيت
مواعظ الرياضة السنوية للجامعة الرهبانية يف دير سيدة آيس الرتابيستي،
وكنت يف طريق العودة إىل لبنان؛ وملا وصلت إىل باريس ،ورأيت أن وقت
إقالع طائريت يداهمني ،وال يحسن يب متابعة الطريق يف وسائل النقل العام
إىل املطار ،إستأجرت يف املحطة يف باريس سيارة تاكيس ،لتنقلني إىل مطار
شارل دو غول .وكام تعودت يف كل تحركايت ،سلّمت عىل السائق بابتسامة،
فرد هو أيضً ا عيل السالم ،ورحب يب .وبعد أن وضع حقيبتي يف صندوق
السيارة الخلفي ،وأخذت مكاين إىل جانبه ،أردت التعرف عليه .وكان شابًّا
متوسط القامة ،أسمر البرشة؛ فدار فيام بيننا الحوار التايل:
 -يا سيدي ،أأنت فرنيس؟

▪ نعم

 ولكن يبدو يل أن أصلك ليس فرنس ًّيا▪ أنت عىل حق؛ ولكن كيف عرفت ذلك؟
 -من لون برشتك املائل إىل السمرة ،الذي يشبه لون برشيت أنا .فانا أيضً ا
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فرنيس ،ولكن أصيل من بالد الرشق ،من لبنان

والدي هام من املغرب،
▪ إذن ،أنت تتكلم العربية! وأنا أيضً ا أتكلمها .ألن
َّ
وقد هاجرا إىل فرنسا ،وأرسيت تقيم فيها منذ أربعني سنة؛ وأنا ولدت يف فرنسا
 -ومن أي مدينة من املغرب ،أنتم؟

▪ من منطقة مراكش

وإذ رحت أروي له أين أعرف بالد املغرب؛ وأين زرت املغرب مرتني ،وأعجبت
مبا اكتشفت فيه من جامل وحسن الضيافة ،وأين أحببته ،سألني:

▪ هل ذهبت إىل املغرب كسائح ،أم كان لك فيه عمل ،وأي عمل؟
فقلت له أين مسيحي وكاهن ،واسمي جوزف ،وقد دعيت إىل املغرب ،ألعطي
فيه محارضات يف ديرين للرهبان والراهبات ،وأن احد هذين الديرين يقع
يف منطقة مراكش ،يف بلدة صغرية تسمى تازرت
فابتسم وقال يل ،نحن أيضً ا من هذه املنطقة؛ ونحن يهود؛ وأيب حاخام؛
واسمي جاك يف فرنسا ،ولكن يف البيت إسمي هو جاكوب (يعقوب)
فابتسمت أنا أيضً ا وقلت له:
 يا يعقوب صديقي ،ما أجمل لقاءنا اليوم نحن املتفرن َِس ْي ،أنا جوزفاللبناين العريب ،املسيحي والكاهن ،ألتقي وأسافر معك يا يعقوب املغريب،

إبن الحاخام اليهودي .إنها لهدية من السامء! ونحن ،يعقوب وجوزف،
سنربهن خالل رحلتنا القصرية ،أن كل ما يقال عن عداوة العرب واليهود،
واملسيحيني واليهود هو خطأ نرفضه قط ًعا ،وال نرىض به أب ًدا باسم إنسانيتنا
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املشرتكة .فه َّيا بنا نربهن ،كل م َّنا لالخر عكس ذلك بالتامم .أنت يا يعقوب

ستبذل كل جهدك ،لتربهن يل أنا جوزف ،أنك أفضل سائق تاكيس ،سافرت
مبعيته مدة حيايت؛ وأنا سأبرهن لك يا يعقوب ،أين أفضل مسافر ركب معك
يف سيارتك طوال سني عملك كسائق تاكيس .فهل توافقني الرأي ؟

▪ نعم ،ومن كل قلبي

وهذا ما تحقق فعالً .فمسافة الطريق من باريس إىل املطار هي نصف
جل جهده ليحسن الترصف والتكلم مع
ساعة تقري ًبا .خاللها بذل كل منا ّ
اآلخر بنوعية إنسانية عالية .فساد حديثنا اللطف واألدب والفرح؛ واقتسمت

معه جز ًءا من الهدية التي حملني إياها دير سيدة آيس إىل إخويت الرهبان
يف لبنان .وملا وصلنا إىل املطار ،نزل يعقوب برسعة ،وفتح الباب يل ،وأنزل

رص عىل حسم عرش يورو من
يل حقيبتي إىل الرصيف .وملا جئت ألحاسبه ،أ ّ
أصل تعرفة الرحلة ،فرفضت ،بحجة أنه رب أرسة ،وال يحق يل أن أحرمها
ما هي يف حاجة إليه؛ بل أضفت أنا له عرش يورو عىل كلفة النقل؛ لكنه مل
يقبلها إالَّ بعد إلحاح طويل .فقبلني وقبلته؛ وقبل أن أدير ظهري ألتوجه إىل
غرفة املسافرين ،قال يل:

▪ حقًّا يا جوزف ،أنت أفضل مسافر سافر معي؛ إذ كنت يل مبثابة أخ بكل
معنى الكلمة
فأجبته متأث ًرا مبا قاله يل:

 -وأنا أيضً ا ،يا يعقوب ،سأتذكر إسمك ووجهك وطيبة قلبك مدى العمر،
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ألنك أفضل سائق تاكيس سافرت معه
واليوم ،ما إيراد ما جرى يل معه سوى التأكيد ،عىل أن ذكره ما زال ح ًّيا يف

قلبي ،يريني وجهه الطيب ،ويذكرين مبعاملته اإلنسانية املميزة.

وملا أقلعت بنا الطائرة إىل بريوت ،راودتني موجة من الحزن إزاء عقم
الكنائس وعجزها يف إحقاق الوحدة .فكل يشء يف املجتمع قادر أن يجمع
البرش فييام بينهم ما عدا الدين :الجنسية ،واللغة ،والقوانني املدنية ،والعلم،
والصداقة ،والطعام ،ووسائل السفر ...نعم وجع بليغ أ ّمل يب ،سببه التناقض
بني ما نعلنه يف إمياننا ،وما نطبقه يف عالقاتنا املسيحية املتبادلة؛ إذ أفضل ما
ميكن أن يقدمه املسيحيون بعضهم لبعض ،وال سيام الكهنة منهم ،هام جسد
املسيح املقدس ودمه اإللهي .ورحت أستعرض تاريخ الكنيسة وعواصف
الهرتقات واالنقسامات التي حلت بها ،وأيضً ا شتى املحاوالت التي قامت
إلصالحها وتوحيدها ،والتي لألسف مل تفلح .ثم من جراء الحزن والتعب ،حل
يب النعاس ،واستسلمت للرقاد .وخالل نومي حلمت ،وعاودين الحلم عدة
مرات؛ وهذه أهم تفاصيله:
فيام كنت راك ًعا أصيل ألجل الوحدة ،دوت يف تضاعيف كياين الزمة
روحية ،راحت ترتدد معلنة« :يا بني ،أول ما يهمني هو وحدة اإلنسان مع
إنسانه».
ثم تجىل يل الرب يسوع حامالً بيده كرة أرضية ،تدور عىل مهل ،تخرتق
األنوار جبالها ووديانها وسهولها وحتى بحارها وأنهارها .فرفع صوته وقال يل:
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«يا بني ،ال تيأس من فشل الوحدة املسيحية؛ إذ ما يهمني قبلها بكثري هو
وحدة اإلنسان مع ذاته .أنظر إىل الكرة التي يف يدي ،وتأمل بشتى أطرافها
ومناطقها وبلدانها .فحيث ترى النور يظهر ويشعشع ،فهناك إنسانية
برعمت وأزهرت بعمل الخري الذي تقوم به .يا بني ،إفرح لكل إنسان يؤمن
بالخري ويراهن عىل الخري ويصنع الخري.
أناسا يحملونها،
ففتحت عيني وحدقت جي ًدا يف بعض األنوار ،وإذا يب أرى ً
رسا:
ومن كل األجناس واألديان والحضارات؛ فخاطبت الرب يسوع مستف ً
 -ريب ،إين ال أصدق ما تراه عيناي! كيف أناس من كل األديان ،وحتى ممن

ندعوهم ملحدين ،يعكسون نور وجهك اإللهي؟
فابتسم يل الرب ،وأنزل الكرة األرضية من يده ،ثم احتضنني بحنان ،وتطلع
يف وجهي بعينيه املرشقتني كالشمس ،وقال يل:
 يا بني ،أريدك االّ تنىس ،أن صوريت اإللهية مطبوعة يف كل إنسان؛ وقدأعدت تأصيلها مج ّد ًدا يف كل إنسان ،يوم تأنست وولدت من العذراء مريم،
وأخذت طبيعة البرش .فالبرشية التي أنا وأنت منها هي أرسة واحدة ،وكل
كل منهم هو ّيف وأنا فيه ،عض ٌو ّيف ومني .فعندما
أبنائها وبناتها مرتبطون يب؛ ٌّ

يكون هذا العضو يقظًا متفاعالً مع صوريت وتأنيس ،فإنه يتجوهر ويشع
مظلم،وال
وينري؛ أما عندما يكون غافالً واله ًيا وال مبال ًيا لنعمتي ،فإنه يظل ً
ييضء من حوله .لكن الطاقة عىل اإلرشاق تظل كامنة فيه ،وال يقدر أحد
أن يلغيها منه.
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ثم دعاين الرب مج ّد ًدا ،ألجيل نظري يف األنوار الطالعة من شتى أنحاء
األرض؛ وإذ فعلت ما أمرين به ،رأيت األرض مزنرة بالنور من شاملها إىل
جنوبها ،ومن رشقها إىل غربها؛ والبرش – حتى األرشار منهم – يتنقلون عىل
سطحها بهدي هذه األنوار .وبعد عدة دقائق من التأمل بهذا املنظر الفتان،
قال يل الرب:
 قبل أن أغادرك يا بني ،أريد أن أذكرك مبا أوصيت به تالميذي ،حتى تعملمبوجبه ،وتشجع سواك عىل العمل به« :ليىضء نوركم قدام الناس ،فريوا
أعاملكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي يف السموات ...اذي يرشق شمسه
عىل الصالحني واألرشار».
ثم باركني وقبلني بحرارة واختفى عني .وإذ بقيت وحدي ،أستعيد يف قرارة
ذايت ما رأيت مستمت ًعا به ،خرجت بالخالصات العملية التالية ،لنفيس ولكل
من يحب أن يتبناها:
 /1أن أصيل ألجل املسيحيني عامة ،واملسؤولني الكنسيني خاصة ،ليك يعمل
كل منهم ما يقدر ألجل تحقيق الوحدة الكنسية ،التي أساسها تأسيس كل
إنسان منا عىل إنسانيته ،كرشط لجمعنا م ًعا يف املسيح ومن حول املسيح،
وملجد املسيح وخري البرشية.
 /2أن أؤمن بأن الوحدة محققة فيام بني كل ذوي اإلرادة الصالحة وفاعيل
الخري من كل شعوب األرض ،الذين عمل الخري الذي يقومون به  -مهام كان
بسيطًا ومجهوالً وغري مقدر  -يجعلهم يشهدون لناسوت املسيح ،وإظهار
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صورته يف العامل.
 /3أن أسعى بكل قواي ،وأشجع كل من يجاورين ،حتى نعمل الخري -كل
مبقداره ووفق ظروفه الحياتية وإماناته البرشية  -كل يوم ويف كل مكان،
ومع كل الناس من دون متييز.
 /4أن أشكر الرب يسوع ،ينبوع كل خري وبر وصالح ،ألنه املثل األعىل لكل
عامل خري ،واملحرك الخفي يف كل إنسان ،للنعمة املحببة بالخري والدافعة
إليه.
 /5أن أفرح بكل عمل خري يتم كل يوم عىل أرض البرش ،وأن أجدد رجايئ بأن
إنسانية اإلنسان هي خري يف حد ذاتها ،وأنها ستقوى مهام كلف األمر وطال
الزمن عىل الرش ،عىل غرار اإلنسان الكامل الرب يسوع.
قصة ختامية للعربة والعمل
إنها قصة رجلني رأيا الله؛ و كانا يعيشان يف قرية بولينيزية؛ وكانا
عىل عداء مستميت فيام بينهام .فألقل األسباب ،كانا يتخاصامن ،بحيث أن
حياتهام وحياة القرية تحولت إىل جحيم .وبعد أن فكر حكامء القرية يف
هذا الواقع املرير ،نصحوا أحدهام قائلني« :طاملا أنك مل توفق حتى اآلن يف
إصالح ذات البني مع جارك ،فام عليك إالّ أن تصعد إىل قمة الجبل ،لرتى
الله .وإذ وافق عىل اقرتاحهم ،توجه للحال إىل الجبل ،وسار عدة أيام حتى
بلغ إىل قمته .هناك كان الله يف انتظاره .ولكن يا للعجب! رأى أن وجه الله
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يشبه متا ًما وجه جاره ،الذي هو يف خصومة معه.
وملا نزل وعاد إىل قريته ،مل يعرف احد ما قاله الله له .لكن الجميع
الحظوا أن سلوكه مع جاره تغري كل ًّيا .إذ راح يبادر جاره بحسن املعاملة.

لكن ذلك مل يردع جاره عن مجافاته ومعاداته ،بل زاده بغضً ا ورفضً ا وعنفًا
تجاهه.
فنصح حكامء القرية هذا الجار الرشير ،أن مييض إىل قمة الجبل
لريى هو أيضً ا الله ،ويسمع ما يرشده إليه ،حتى تصطلح أوضاع القرية.
فانصاع لنصيحتهم ،ولكن بعد تردد كبري .وحدث له ما حدث للرجل األول،
إذ رأى أن وجه الله هو بالتامم وجه جاره ،الذي هو يف معاداة شديدة له.
فرجع إىل القرية ،ومنذ وصوله ،تغري كل يشء يف سلوكه ،وهكذا عاد السالم
إىل الجميع.
وختا ًما ملقايل ،وتعليقًا عىل هذه القصة الرائعة ،أقول كفانا
مزايدات بعضنا عىل بعض بشأن عقائدنا وعوائدنا ومامرساتنا الدينية .فإن
مل تخضع للعقيدة األساسية ،التي تعلن أن اإلنسان هو صورة الله ،فإنها
جمي ًعا باطلة .لذا ال يرى الله إالّ من يحسن معاملة اإلنسان أخيه ،أيًّا كان
وأينام كان.
األب جوزف هلِّ ْي ْط
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تقوم قاعدة التعايش االسالمي – املسيحي عىل مفهومني متكاملني:
املفهوم األول أن تكون العالقات املسيحية – املسيحية بخري.
واملفهوم الثاين أن تكون العالقات االسالمية – االسالمية بخري أيضاً.
غري أن يف املسيحية تعدد كنائس  .ويف االسالم تعدد مذاهب .والتعدد
من دون توافق واحرتام االختالفات يؤدي اىل اضطراب العالقات  ،بل اىل
تدهورها واىل انجرافها نحو حافة الهاوية باستمرار.
فإذا تحولت االختالفات الكنسية اىل خالفات مسيحية؛ واذا تحولت
االختالفات املذهبية اىل خالفات اسالمية  ،فان ذلك سوف ينعكس بصورة
مبارشة وبشكل سلبي عىل العالقات االسالمية – املسيحية.
وثيقة نوسرتا إيتايت ( )1965التي صدرت عن املجمع الفاتيكاين الثاين فتحت
أبواب الكنيسة األ ّم -الكاثوليكية -أمام الكنائس األخرى  ،وخاصة االنجيلية
واألرثوذكسية .ومنذ ذلك الوقت خطا الحوار  -املسكوين  -املسيحي -
املسيحي خطوات واسعة اىل األمام .وكانت آخر مظاهره اجتامع البابا
فرنسيس يف كوبا مع البطريرك األرثوذكيس الرويس كاريل ،واجتامعه قبل
ذلك ببطريرك اسطنبول األرثوذكيس بارثالوميو ،ثم اجتامعه يف السويد اىل
كتبت مقالة دعوتُ فيها املسلمني
أركان الكنيسة االنجيلية اللوثرية .يومها ُ
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اىل أن يتعلموا من هذه املبادرة البابوية من أجل بناء عالقات ثقة سنية -
شيعية عىل قاعدة احرتام االختالفات االجتهادية القامئة يف اطار الدين
الواحد.
يبلغ عدد سكان العامل حوايل سبعة مليارات انسان؛  84باملائة
منهم ينتمون اىل األديان .من بينهم  2،2مليار مسيحي و  1،2مليار مسلم.
يعيش ثلثا املسيحيني يف دول العامل الثالث ،آسيا وافريقيا وأمريكا الالتينية.
ويعيش ثلث املسلمني يف دول ومجتمعات غري اسالمية .وهذا يعني ان
املسلمني واملسيحيني يعيشون جنباً اىل جنب يف معظم القارات .فالتفاهم
بينهم يعني عاملاً متفاهامً .ولكن هذا التفاهم ال ميكن أن يقوم اال عىل
قاعديت التفاهم املسيحي  -املسيحي والتفاهم االسالمي  -االسالمي.
يف األساس  ،خلق الله سبحانه خلق الناس جميعاً من نفس واحدة
تأكيدا ً للمساواة بينهم .ثم جعلهم امامً وشعوباً متعددة األلسن ،مختلفة
األلوان واألجناس متنوعة الرشائع .ولو شاء غري ذلك فامنا يقول له كن
فيكون .تفصيالً لهذه القواعد الكلية ،سوف اقتطف ثالث آيات كرمية من
بني العرشات من القرآن الكريم .تقول األية األوىل{ :يا أيها الناس إنّا خلقناكم
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم}
(سورة الحجرات –  .)13تكشف هذه اآلية الكرمية عن ثالث قواعد :
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القاعدة األوىل هي الوحدة االنسانية .مبعنى ان الناس جميعاً يشكلون امة
واحدة خلقهم الله من نفس واحدة .ولقد قال القرآن الكريم {يا أيها الناس
انا خلقناكم من ذكر وأنثى}.
القاعدة الثانية هي التنوع االنساين حيث تتابع اآلية الكرمية {وجعلناكم
شعوباً وقبائل} .اي ان هذا التنوع ُجعل بإرادة إلهية ،وان وجوده هو

تجسيد لهذه االرادة اإللهية وتعبري عنها.

القاعدة الثالثة هي ان الهدف من هذا التنوع هو التعارف بني الناس
تحقيقاً لوحدة تحفظ التنوع وتحرتمه وتصونه .حيث تكتمل اآلية القرآنية
بتحديد الحكمة من التنوع بقولها {لتعارفوا  ،ان أكرمكم عند الله أتقاكم }.
فالتعارف هو الجرس الذي يربط بني الجامعات املتنوعة واملختلفة ولكن ال
تعارف من دون معرفة .ذلك ان التعارف يقوم اساساً عىل املعرفة .ويفرتض
باآلخر ان يكون مختلفاً حتى نتعرف اليه .ويفرتض ان نكون نحن مختلفني
عنه حتى يتع ّرف الينا .ومن دون هذا االختالف ما كانت هناك حاجة

للمعرفة ،وما كان للتعارف اساساً أن يكون .من هنا فان الدعوة القرآنية
للناس ليتعارفوا هي يف ح ّد ذاتها دعوة لهم للتع ّرف عىل ما بينهم من

اختالفات و لالعرتاف بهذه االختالفات ،والدراك حتمية استمرارها ،ولبناء
مجتمع انساين واحد ومتناغم عىل قاعدة معرفة املختلفني وتعارفهم .كثرية
هي االشارات اىل االختالف والتنوع التي وردت يف القرآن الكريم  ،أذكر
منها{ :وما كان الناس اال أمة واحدة فاختلفوا} (سورة يونس – { )19ولو
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شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وال يزالون مختلفني} –(سورة هود –
{ .)11ولو شاء الله لجعلهم امة واحدة ولكن ليدخل من يشاء يف رحمته
والظاملون ما لهم من و ّيل وال نصري} ( .سورة الشورى –  .)8لقد شاءت

الحكمة اإللهية ان يكون الناس رغم وحدة الخالق ،ووحدة الخلق امامً

وشعوباً مختلفة .فالوحدة االنسانية تقوم عىل االختالف والتن ّوع وليس
عىل التامثل والتطابق .ذلك ان االختالف آية من آيات عظمة الله ومظهر
من مظاهر روعة ابداعه يف الخلق .يقول القرآن الكريم{ :ومن آياته خلق
الساموات واألرض واختالف السنتكم والوانكم ان يف ذلك آليات للعاملني}
(سورة الروم –  .)22وبالتايل فان االختالف العرقي ال يشكل قاعدة ألفضلية
وال لدونية .فهو اختالف يف اطار االرسة االنسانية الواحدة ،يحتم احرتام
اآلخر كام هو وعىل الصورة التي خلقه الله عليها.
اذا كان احرتام اآلخر كام هو لوناً ولساناً (اي اثنياً وثقافياً) يشكل
قاعدة ثابتة من قواعد السلوك الديني يف االسالم ،فان احرتامه كام هو
عقيدة وامياناً هو إقرار مببدأ تعدد الرشائع الساموية واحرتام ملبدأ حرية
االختيار والتزام بقاعدة عدم االكراه يف الدين فالقرآن الكريم يقول{ :لكل
وجهة هو موليها} – (سورة البقرة –  .)148ويف اشارة واضحة اىل تعدد
التوجهات يقول ايضاً{ :وما بعضهم بتابع قبلة بعض} (سورة البقرة –
{ )145لكل امة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فال ينازع ّنك يف األمر وأدع
اىل ربك انك لعىل هدى مستقيم } (سورة الحج – { .)67كل أمة تدعى
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اىل كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون} (سورة الجاثية –  .)45معنى
ذلك ،انه مع اختالف االلسن واأللوان ،كان من طبيعة رحمة الله اختالف
الرشائع واملناهج ،وهو ما اكد عليه القرآن الكريم بقوله{ :لكل جعلنا
منكم رشعة ومنهاجا .ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ،ولكن ليبلوكم فيام
اتاكم .فاستبقوا الخريات اىل الله مرجعكم فينبئكم مبا كنتم فيه تختلفون}
(املائدة –  .)48فاالختالف الثقايف والعرقي والديني واملذهبي باق حتى
قيام الساعة ،والحكم فيه يومئذ لله .والتعامل مع بقائه ال يكون بالغائه
وال بتجاهله ،بل بالتع ّرف اليه وتق ّبله واحرتامه كس ّنة دامئة من سنن الكون

يف االساس الحق واحد كام يقول ابو الوليد الباجي يف كتاب احكام الفصول

يف احكام االصول« .وان من حكم بغريه فقد حكم بغري الحق .ولكننا مل
نكلف اصابته ،وامنا كلفنا االجتهاد يف طلبه .فمن مل يجتهد يف طلبه فقد
اثم ،ومن اجتهد فأصابه فقد اجر اجرين :اجر االجتهاد واجر االصابة للحق.
ومن اجتهد فأخطأ فقد اجر اجرا واحدا الجتهاده ومل يأثم لخطئه».
هذا يعني ان االجتهاد كعمل فكري انساين مفتوح عىل الصواب
حق احتكار الصواب
والخطأ .وبالتايل فانه ليس مقدساً ،وانه ليس ألحد ّ
حق توجيه اتهام الفكر املختلف بالخطأ باملطلق .فمن أبرز
باملطلق .او ّ
صفات السامحة االسالمية ان املفكر أو املجتهد املخطئ ال يؤثم عىل خطئه،
بل يؤجر عىل اجتهاده ،حتى اذا أصاب يؤجر ثانية إلصابته الحق .من

موقف اسالمي من الحوار املسكوين

65

هنا قول ايب حنيفة «رأيي صحيح يحتمل الخطأ ،ورأي غريي خطأ يحتمل
الصواب» .نفهم من ذلك ان التعدد داخل الدين الواحد أمر اجتهادي
انساين طبيعي.
ونفهم ايضاً ان حرية الضمري التي تقول بها كل األديان وخاصة
املسيحية واالسالمية ،تعني انه ال يحق ألي انسان ان يحكم عىل ما يف
ضمري اآلخر .وكم هي جميلة عبارة البابا فرنسيس عندما ُسئل عام اذا كان
يصح مشاركة الشاذ جنسياً يف القداس عندما قال « :من أنا حتى أحكم عىل
ّ
ما يف قلبه ؟».

من هنا مبدأ احرتام االجتهادات داخل الكنيسة الواحدة  -الحوار املسكوين
 وداخل االسالم أيضاً.ومن هنا ايضاً ترسو القاعدة العامة انه اذا كانت املسيحية بخري
مع تعدد كنائسها  ،فان االسالم يكون بخري مع تعدد مذاهبه.
فالتعايش االسالمي  -املسيحي يقوم عىل قاعدة سالمة املسيحية يف تعددها
الكنيس ،وعىل سالمة االسالم يف تعدده املذهبي .وبالتايل فان نجاح الحوار
املسكوين ليس رضورة ذاتية للكنيسة فقط ،ولكنه رضورة اسالمية ايضاً.
فهو يريس من جهة أوىل قاعدة ثابتة ومستقرة للمسيحية ،ويشكل من
جهة ثانية حافزا ً لدفع الحوار بني املذاهب االسالمية نحو قاعدة ثابتة
ومستقرة ايضاً.
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لقد أثبتت التجارب التاريخية ان االنقسام املسيحي  -املسيحي
أساء اىل سمعة الكنيسة وع ّرضها يف فرتات مختلفة لالستضعاف وحتى
لإلبتزاز ،ووضعها يف حالة استنفار ملواجهة الخارج املختلف .وهو ما حدث
مع االسالم أيضاً .ولكن اذا متكنت الكنيسة من احتواء أسباب االنقسام
عرب الحوار املسكوين ،فان ذلك ينعكس بردا ً وسالماً عىل عالقاتها مع ذاتها،
وعىل عالقاتها مع االسالم كام دعا اىل ذلك املجمع الفاتيكاين الثاين.
وبالتايل عندما يشعر االسالم بهذا الربد والسالم فانه ال بد أن يتأثر
به  ،مام يدفع بالعالقات االسالمية  -املسيحية نحو املزيد من االنفتاح
والتعاون  ..ويشجع يف الوقت ذاته الحوار االسالمي  -االسالمي الحتواء
االختالفات البينية والتعامل معها بواقعية وإيجابية.
ويف الحسابات األخرية ،فان الله ،والله وحده ،هو الذي يحكم بني
الناس فيام كانوا فيه يختلفون.
واملهم هو ان ال نسمح بتح ّول االختالفات سواء بني األديان ،أو

داخل الدين الواحد ،اىل خالفات .فاالختالف والتعدد غنى  ..أما الخالف
والرصاع فانه فقر وانتحار.
االستاذ محمد السامك

مصادر الحق القانوين بحسب
التقليدين الرشقيني األورثوذكيس
والكاثولييك:
دراسة للمطران إييل بشارة الحداد –
صيدا يف  25آذار 2019
مقدمة:
إن الحديث عن تقليدين أحدهام كاثولييك وآخر أورثوذكيس
يف الرشق الكنيس لهو أمر غريب عن اللغة الكنسية .إذ ال يوجد بالواقع
إال تقليد رشقي واحد لكل هذه الكنائس ،وإن انتمت إىل تقاليد متنوعة
كاإلسكندري واألنطايك واألرمني والكلداين والقسطنطيني .إال أن انقسامات
الكنيستني الرشقية والغربية جعلت الحديث عن االنتامء إىل تقليدين
ممكنا .لذا فاملصادر القانونية يف األلفية األوىل وحتى القرن السابع عرش
هي نفسها .بينام تختلف يف القرن الثامن عرش وحتى يومنا هذا ،نظرا
لالختالفات اإلكليزيولوجية .سوف ندرس هذه املصادر بحسب التقليد
املشرتك والتقليد املتنوع .وبالتايل تنقسم دراستنا إىل عنوانني كبريين:
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املصادر القانونية املشرتكة واملصادر الكاثوليكية .وال مجال للحديث عن
مصادر أورثوذكسية بحتة ألن تلك املشرتكة هي التي ما زالت قامئة يف
هذه الكنائس الشقيقة حتى اآلن.3
أوالً :املصادر القانونية املشرتكة:
تضم هذه املصادر ثالثة أنواع من الترشيعات :القوانني املقدسة،
العادات املرشوعة واملصادر اإلسالمية التي أثرت عىل ترشيعات الكنائس
الرشقية .من املواد التي تناولتها هذه الترشيعات نذكر:
السلطة الكنسية ،اإلكلريس ،األرسار وأشباه األرسار ،تعليم الالهوت ،دور
العلامنيني ،الصلوات واملراسيم الليرتجية ،العقوبات ،أصول املحاكامت،
إكرام األيقونات ،الهرطقات ،مبدأ اإليكونوميا أو التدبري ،األزمنة املقدسة،
األماكن املقدسة ،الحياة الديرية ،الكهنوت املتزوج ،السلطة املدنية
والسلطة الكنسية ،البنتارخية والسلطة خارج أرايض الكنائس البطريركية،
اإلنتحار ،التعليم الرسمي للكنيسة ،الشياطني ،الصوم والصدقة ،إدارة
األمالك الكنسية ،الالهوت األديب ،التقادم للكنيسة والتقليد املقدس.
هذه العناوين نراها محفوظة يف الترشيعات املعارصة أيضا األورثوذكسية

Petra B., Tra cielo e terra-Introduzione alla teologia morale ortodossa -3
comtemporanea, Bologna 1992, pp. 76-104. l
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منها والكاثوليكية ،ولو بُ ّوبت بعناوين أخرى أحيانا .4وسنعالج هذه
املصادر املشرتكة عىل الشكل التايل:
« -1القوانني املقدسة» Sacri canones
نفهم «بالقوانني املقدسة» تلك املوجودة يف قوانني الرسل ،يف
املجامع املسكونية ،يف املجامع املحلية ،يف كتابات آباء الكنيسة ،يف املراسيم
اإلمرباطورية والقوانني الكنسية .وسوف نتطرق إىل كل من هذه العناوين.
أ« -قوانني الرسل»:
واملقصود بها تلك املجموعة التي تربز عىل شكل قوانني تقليد الكنيسة
أيام اإلمرباطورية الرومانية يف املقاطعة الرشقية منها .وكانت هذه
املجموعة متبعة بشكل كامل يف سوريا .ويبقى املؤلف حتى يومنا مجهوال
وهي تضم خمسة ومثانني قانونا .ويرجح املؤرخون أن املؤلف هو نفسه
الذي كتب الترشيعات الرسولية ( .)380-360ويقول البعض اآلخر إنه تم
تعديل هذه املجموعة بإيضافات عقائدية حول الثالوث األقدس وتحديدا
يف القانون رقم  50بشكل أكرث عمقا مام كان عليه الالهوت يف القرنني
الرابع والخامس .لذا يفرتض أن واضعي هذه املجموعة هم خلفاء الرسل
وليس الرسل أنفسهم .وهذا ما نسميه التقليد الرسويل .نشري هنا إىل أن
( -4راجع حنانيا الياس كساب :قوانني الكنيسة الجامعة ،منشورات النور.)1985 ،
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هذه الظاهرة بتنسيب املجموعات التي ظهرت يف هذه الحقبة كلها للرسل
إلعطائها قوة قانونية ،قد سمحت للعديد من الكتابات املح ّرفة أن تنترش.5
ب -املجامع املسكونية:

املجامع املسكونية هي سبعة :نيقيا األول ( ،)325القسطنطينية األول
( ،)381أفسس ( ،)431خلقيدونية ( ،)451القسطنطينية (الثاين (،)553
القسطنطيني الثالث ( ،)681نيقيا الثاين (.)787
تعترب مرحلة املجامع املسكونية ترشيعية بامتياز للرشقيني .لكن أعامل
املجامع مل تقترص فقط عىل القوانني بل عىل أمور عقائدية أيضا.
من جهتها ،تعلّق الكنيسة األورثوذكسية أهمية كربى عىل مجمع تروللو
املنعقد يف القسطنطينية بدعوة اإلمرباطور يوستينيانوس (،)695-685
ليحل مكان
ّ
وأطلقت عليه إسم املجمع الخامس والسادس Quinsexte
رشعا أية
مجمعي القسطنطينية الثاين ( )553والثالث ( )680اللذين مل ي ّ
قوانني ،فأىت تروللو ليسد هذه الثغرة الترشيعية.6

من األعامل التي أنجزها تروللو كانت إعادة صياغة أكرث عقالنية للحق
القانوين آنذاك .لكن بعض نظرياته كانت عرضة النتقادات الكريس

Salachass D., Il dirittio canonico orientale nel primo millenio, EDB, Roma -5
1997, p. 16. 6
Salachass D., “La normative du concile in Trullo », in Oriente Cristiano 2-3 -6
(1991), pp. 5-8. 8
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الرسويل الروماين وبخاصة مسألة زواج الكهنة .لكن هذا مل مينع الكنائس
األورثوذكسية من اعتبار املجمع مصدرا من مصادر الرشع األساسية.
وذهبت هذه الكنائس إىل أبعد من ذلك ،أي إىل اعتبار تروللو تكملة
للمجامع املسكونية بسده ثغرات مجمعي القسطنطينية املذكورين أعاله.
بينام اعتربته روما مجمعا محلّيا غري مثبت من قبلها بشكل علني ورسمي.
لكن كرثة االستعارات البابوية من أعامل هذا املجمع تدل عىل موافقة
ضمنية عىل أعامله وإن غاب عنه مندوب البابا.7
نشري أيضا إىل أن مجمع نيقية الثاين ( )787أكد وتبنى يف بنده األول
قوانني املجامع الستة األوىل وأقر ضمنيا ال رسميا باملاية واإلثني قانون
من قوانني تروللو .وما يؤكد كالمنا أيضا هو أن اللجنة املكلفة بترشيع
الحق القانوين الرشقي يف الكنيسة الكاثوليكية والذي صدر عام ،1990
ويف العدد املسمى «مصادر الترشيع» ،تسمي مجمع تروللو من بني
املجامع املسكونية.8
من ناحية أخرى فقد ذكر البابا يوحنا بولس الثاين مجمع تروللو من بني
املجامع الترشيعية القدمية مشريا إىل القانون رقم  2منه والذي يؤكد فيه
تبنيه املجامع املسكونية السابقة .9وليست هذه املرة األوىل بل هناك
Ibidem -7
Ibidem -8
Jean Paul II, Constitution Sacri canones,Introduction du CCEO, Traduction -9
francaise 1997, p. 5. 5
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عدة بابوات أشاروا إىل أعامل تروللو كالبابا أدريانوس األول والبابا بولس
السادس.10
ج -املجامع املحلية والخاصة:
يف نهاية القرن الرابع توالت املجامع املحلية واإلقليمية .وتناولت مبعظمها
مسائل عقائدية وتنظيمية .وأتت قوة هذه املجامع من اعرتاف مجمع
تروللو بقوانينها يف املادة  2من قوانينه .وهذا ما سمح للكنيسة الحقا
بإعطاء الصفة املسكونية ايضا عىل هذه املجامع .نذكر منها:
أنشري ( 25 )314قانون ،قيرصية الجديدة ( 15 )319قانون ،غانغر ()340
 21قانون ،أنطاكية
(  25 )341قانون ،الوديسا ( 60 )381قانون ،قرطاجة ( 12 )419قانون،
القسطنطينية ( )394قانون واحد.
د -قوانني آباء الكنيسة:
تجدر اإلشارة إىل أن لقب «آباء الكنيسة» كان يطلق يف بدء الحياة الكنسية
عىل كل أسقف .أما بعد القرن الرابع فيطلق أيضا حتى عىل املؤمنني
ولعل أسس اختيار هذه التسمية
العلامنيني الذائعي الصيت الحسنّ .
هي :العقيدة السليمة ،السلوك املثايل ،موافقة الكنيسة والتعليم بحسب
التقليد القديم الذي يعود إىل القرون األوىل .وهكذا فإن تراث اآلباء يندرج
Nedungatt G., The council of trullo, in Kanonica 6, Roma 1995, p. 33 -10

مصادر الحق القانوين بحسب التقليدين الرشقيني األورثوذكيس والكاثولييك

73

يف إطارين :علم اآلباء  Patrologieوالذي يشمل تاريخ األدب املسيحي
القديم ،وتعليم اآلباء Patristiqueوالذي يشمل الحقبة التاريخية التي
عاش فيها هؤالء اآلباء ومؤلفاتهم وفكرهم وبعض خطوط حياتهم .وتبدأ
هذه املرحلة حاال بعد الرسل وتنتهي مع يوحنا الدمشقي يف القرن الثامن.
يف اإلطار القانوين ،فمنذ القرن الخامس أضاف مؤلفوا املجموعات القانونية
إىل جانب قوانني املجامع املسكونية واملجامع املحلية ،أضافوا قوانني آباء
الكنيسة أيضا .نذكر بعض أسامء هؤالء الآلباء :ديونيسيوس اإلسكندري
( 4 )265قوانني ،غريغوريوس من القيرصية الجديدة ( 10 )270قوانني،
بطرس اإلسكندري ( 15 )311قانون ،أثناسيوس الكبري ( 5 )373قوانني،
باسيليوس الكبري ( 95 )379قانون ،تيموتاوس اإلسكندري ( 29 )385قانون،
غريغوريوس النزيانزي ( )390قانون واحد ،وسواهم من اآلباء.11
ه -الترشيعات اإلمرباطورية:
نذكّر بادئ ذي بدء بالقول الشهري لإلمرباطور قسطنطني « أنا أقمت من
قبل الله ألسهر عىل شؤون الكنيسة» 12.وهذا القول بروحيته طبق يف
ترشيع يوستينيانوس .تابع الترشيعات هذه األباطرة الذين توالوا:
القوانني الجديدة  )741-739( Legges Novelleحول الزواج والطالق.

Mondesert C., Pour lire les Peres de l’Eglise, Paris 1988, p. 12 -11
Cf. PG, 20, 1172 AB -12
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ثم مجموعة اإلمرباطور باسيليوس األول ( )886-867الذ وضع ترشيع
بروخريوس نوموس والبازيليانا  Prochiros nomosوالتي أنهاها من
تاله اإلمرباطور ليون السادس .ويأيت بعد ذلك اإلباناغوغ Epanagoge
رشع دور البطريرك واألمرباطور يف
من قبل األباطرة املكدونيني ،والذي ّ
القسطنطينية كونهام أعضاء يف الكنيسة ويف العامل.13

و -املجموعات الكنسية:
شارك يف وضع املجموعات القانونية يوحنا الثالث السكوالستيك بطريرك
القسطنطينية ( .)577-565ومن أهم هذه الترشيعات كانت مجموعة
مؤلفة من خمسني فصال تب ّوب القوانني املجمعية بشكل موا .ثم مجموعة
أخرى مقابلة للقوانني اإلمرباطورية مؤلفة من  87فصالً .14

يف نهاية القرن السادس ،تم نرش مجموعة مشابهة لتلك التي ألفها يوحنا
السكوالستييك لكننا ال نعرف مؤلفها .وأعيد نرش هاتني املجوعتني يف العصور
الالحقة تحت شكل لوحات مقارنة سميت نوموقانونسNomocanones
 ،أي مجموعة تضم القوانني املدنية تحت اسم «نوموس» باليونانية أي
بالعربية قانون .والقوانني الكنسية تحت إسم «قانونس» بالالتينية أي
بالعربية كذلك قانون .كل هذه القوانني جمعت إذن يف مجموعة واحدة عام

Salachas D., op.cit. p. 24 -13
Slachas Op.cit -14
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 883وتعترب من املصادر القانونية األساسية للرشق األورثوذكيس والكاثولييك
معاً .15
 -2العادات املرشوعة (أو العرف):
إتخذت العادات املرشوعة أهمية كربى يف الحق القانوين الرشقي.
ومنيز العادات الداخلة يف نطاق القانون وهي التي ال تخالف القانون بل
مت ّد يف قوة تطبيقه .وهناك العادات املناهضة للقانون وهي التي تخالف
القوانني والتي تكرست مبرور الزمن.16
يعترب العرف يف الرشق كثيف املواد ألن الترشيعات الثابتة كانت أقل عددا
بالنسبة إىل ما هي عليه يف الكنيسة الالتينية .ال بل يقول بعض الرشاح،

17

بأن معظم القانون الرشقي هو عرف مارسه األساقفة يف أبرشياتهم وانتهى
إىل تكريسه مبواد مكتوبة .نرى الكثري من املراسيم الليرتجية تأيت مصادرها
من العادات كالصوم والحسنات وسوى ذلك .وكذلك بعض التدابري اإلدارية
يف أمالك الكنيسة واألوقاف .ونرى بعض العادات االجتامعية املرافقة
ملامرسة األرسار السيام العامد والزواج .ونجد أيضا إنزال بعض العقوبات

Salachas D., op.cit. p. 34 -15
 -16راجــع رشوحــات مجموعــة قوانــن الكنائــس الرشقيــة ،املكتبــة البولســية ،جونيــة ،صفحــة
.1662
Salachas D., op. cit. p. 112 -17
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تبعا لعادة رست لدى هذا أو ذاك من األساقفة وتع ّممت بعدها .لذا
طبقت الكنائس الرشقية السيام األورثوذكسية كل بحسب تقليدها قوانينها
الخاصة .نجد القوانني املشرتكة بني جميع هذه الكنائس سواء يف الكريس
الواحد أو يف كراس بطريركية متعددة كأنطاكية وأورشليم ...لكن يف األغلب
تنطبع القوانني األورثوذكسية بطابع األسقف األبريش الذي يعترب السلطة
األعىل داخل أرايض أبرشيته .وهنا نجد فوارق بني الترشيعات بني أبرشية
وأخرى .ويف مجمل األحوال تتميز الكنيسة الرشقية عامة واألورثوذكسية
خاصة باتباع مبدإ اإليكونوميا . Economiaومن املعروف أن هذا املبدأ
يحرر األسقف األبريش من حرفية القانون يف حال وجد أن خري النفوس
يتطلب تدبريا مغايرا للنص .وميكن القول إن القوانني األورثوذكسية
منسجمة كل اإلنسجام مع قوانني املجامع املسكونية املقدسة ،لكن
تطبيقها يتعرض لتعديالت معينة بحسب ما تتطلبه معايري العرص الحارض
وخالص النفوس .وهنا يكمن دور العرف يف اتباع تدابري غري منصوصة
يتخذها األسقف وتتواىل وتتكرر بني األساقفة كل يف أبرشيته لتصبح عادة
ممدوحة ال يستغنى عنها.18
بخصوص مبدأ اإليكونوميا يؤكد البابا يوحنا بولس الثاين ما ييل« :يجب
أال ننىس أن الكنائس الرشقية التي ليست برشكة كاملة مع الكنيسة
Haddad E., op.cit. p. 201 -18
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الكاثوليكية تتم إدارتها بذات القوانني املقدسة التي صدرت عن املجامع
املسكونية األوىل.19
وهكذا فإن مصادر القوانني الرشقية والغربية هي نفسها لكن تطبيقها
يتأرجح بني املبدأين اإليكونوميا واألكريبيا .20وميكن بالتايل اعتبار مصادر
الترشيع يف الكنيستني مادة مسكونية بامتياز.
 -3املصادر القانونية للكنائس الرشقية العربية تحت التأثري
اإلسالمي:
نجد أن هناك طابعا آخر للمصادر القانونية للكنائس الرشقية
األورثوذكسية والكاثوليكية عىل السواء .إنه الناشئ يف العامل العريب وتحت
التأثري اإلسالمي تحديدا.
لقد متتع املسيحيون باالعرتاف بحقوقهم يف الدولة اإلسالمية .إذ اعرتفت
هذه األخرية بحقوقهم وبرتاثهم الكنيس معتربة إياهم أهل ذمة .بالرغم
من اعتبارهم كذلك ،كانوا يدفعون الجزية عىل غرار سائر املواطنني وكانوا
يتمتعون بشبه استقاللية عىل الصعيدين الكنيس والطائفي .ومن هنا نرى

Jean Paul II Pape, “Canon Sacres” preface du Code des Canons des Eglises -19
Orientales, Rome, 1990, p. 7. 7
( Haddad E., op.cit -20أ Akribieاألكريبيا .أي التقيد الدقيق بالنص القانوين)
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بعض التأثريات يف الترشيعات املسيحية متأتية من أصول إسالمية.21
إن وضع أهل الذمة هذا املشار إليه إعاله ،سمح للمسيحيني التمتع ببعض
الحريات الشخصية واالجتامعية وكأنهم يف عقد اجتامعي وسيايس بني
الدولة اإلسالمية والطوائف املسيحية .ومن هذه العقود برزت األحوال
الشخصية واإلرث ،مع مراقبة السلطة وفرض رشوطها آنذاك .وكانت
املدرسة الشافعية هي التي اخرتقت الترشيعات املسيحية يف مواد األحوال
الشخصية .ومنها القياس واإلجامع والسنة ،كلها أثرت بشكل أو بآخر عىل
القوانني يف الكنائس.22
منذ االحتالل العثامين أي عام  1517بدأت املدرسة الحنفية هي التي تؤثر
عىل مسار الترشيعات املسيحية يف اإلمرباطورية العثامنية .لكن هذا التأثري
مل يفقد هذه الكنائس خصائصها الترشيعية من الناحية الدينية بنوع دقيق
وال استقالليتها القانونية.
بعد هذه املرحلة ويف القرن التاسع عرش أتت ما يسمى بالتنظيامت
الترشيعية التي اتخذت حتى يف اإلسالم السياق الغريب وتحديدا كود نابليون.
وتأثر املسيحيون بذلك أيضا وما زال هذا التأثر واضحا حتى يومنا هذا.23

 -21جــوزف حجــار« ،أنطاكيــة ورومــا ،بيزنطيــة ومكــة» ،الجــزء األول ،امل ـراد ،بــروت ،1998
ص183-182 .
 -22راجع :سرييل منصور« ،السلطة يف التفكري اإلسالمي» ،باريس .1975
Ibidem -23

مصادر الحق القانوين بحسب التقليدين الرشقيني األورثوذكيس والكاثولييك

79

ثانيا :املصادر الكاثوليكية:
تتميز املصادر الكاثوليكية عن تلك األورثوذكسية يف هذه املرحلة
بدخول الكريس الرسويل الروماين عىل خط الترشيع الرشقي الكاثولييك.
ونرى ذلك واضحا يف عمل اللجان املختصة واملكلفة تهيئة القوانني،
العادات املرشوعة ،الرشع الخاص واملجامع الخاصة.
 -1عمل اللجان املختصة للترشيع:
مع الوثيقة «القوانني املقدسة» الصادرة يف  18ترشين األول
 ،1990نرش البابا يوحنا بولس الثاين مجموعة قوانني الكنائس الرشقية والتي
دخلت حيز التنفيذ عام  .1991وقد أراد البابا أن يؤكد بذلك خصوصية
الكنائس الرشقية وأمانتها للتقليد الرشقي وانسجامها مع القوانني املقدسة
املذكورة أعاله .24وتجدر اإلشارة إىل أن املحاولة األوىل لجمع كل ترشيعات
الكنائس الرشقية الكاثوليكية كانت قد بدأت قبيل املجمع الفاتيكاين األول
( )1870-1869يف  Bullaria collectanaللبابا بيوس التاسع .تشمل هذه
املحاولة كل القرارات البابوبة املتعلقة بالرشقيني .قبل هذه املرحلة كان
الرشقيون الكاثوليك يتبعون ترشيعاتهم الخاصة يف سينودسات كنائسهم

Cf. Nuntia dans ses 28 numéros accompagnant les différentes étapes des -24
travaux des commissions chargées de codifier le droit canonique oriental. l
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والعادات املحلية واملراسيم البطريركية والقوانني املدنية املتعلقة بأمور
كنسية.25
بعد رغبة الفاتيكان األول يف الترشيع للرشقيني الكاثوليك ،تم عام 1917
تأسيس مجمع الكنائس الرشقية يف الكريس الرسويل .كانت املهمة األوىل
لهذا املجمع وضع الترشيع املذكور .فاختار بعض القوانني املعمول بها
ليحافظ عليها ،ثم دعا الكنائس تقديم مقرتحاتها الترشيعية إلكامل ما
ينقص يف هذه أو تلك من املواد .ص 12 .فأسس البابا بيوس الحادي عرش
لجنة خاصة لهذا الغرض عام  .1929أنهت هذه اللجنة أعاملها عام 1935
وأرسلت أعاملها إىل األساقفة الرشقيني إلبداء مالحظاتهم عليها .ويف عام
 1945أمتت اللجنة مسودتها ورفعتها إىل قداسة البابا الذي نرش قسام منها
عىل الشكل التايل:
 1949الزواج املقدس 1951 ،أصول املحاكامت 1952 ،يف الرهبان 1957 ،يف
الطقوس والسلطة الكنسية.26
,1951 Sollicitudinem Nostram ,1949 Crebrae Allatae sunt
.1957 Cleri Sanctitati ,1952 Postquam Apostolicis Litteris

Bullarium Pontificium Sacrae Comgragationis de Propaganda Fide, Romae -25
1907. 7
Haddad E., La collegialite episcopale dans l’Eglise grecque melkite -26
catholique, ISSR, 2003, p. 95. 5
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من املالحظات األوىل التي صدرت من كل حدب وصوب حول هذه
الترشيعات أنها شبه مطابقة للترشيع الغريب الصادر عام  .1917وبقيت
هذه املالحظات كاتهام ال كمديح إىل أن تبنى البابا يوحنا الثالث والعرشين
مبادرة جديدة بإجراء ترشيع جديد للكنائس الرشقية الكاثوليكية يتامىش
مع تقاليدها ويبتعد عن أن يكون مطابقا للطابع الالتيني .لكن هذه
املبادرة مل تبدأ عمليا إال بعد املجمع الفاتيكاين الثاين.27
بالحديث عن املجمع الفاتيكاين الثاين ،فقد أصدر هذا األخري قرار «الكنائس
الرشقية» يف  21ترشين الثاين  1964والذي خطت فيه الخطوط العريضة
إلعادة إحياء التقاليد الرشقية باألمانة لعراقتها .ومام جاء يف القرار« :إنه،
وبناء عىل تقليد قديم جدا يف الكنيسة ،يحق لبطاركة الكنائس الرشقية
إكرام خاص ألنهم يرئسون كل منهم كنيسته كأب ورئيس ...فالبطاركة
مع مجامعهم يؤلفون املرجع األعىل يف جميع شؤون البطريركية ،ولهم
الحق عىل إنشاء أبرشيات جديدة وتعيني أساقفة لطائفتهم يف حدود أرايض
البطريركية ،مع االحتفاظ للحرب الروماين بحقه الذي ال ميكن التخيل عنه
عىل التدخل يف أمر كل قضية» .رقم .28 9
وأكد القرار عينه أن الكنائس الرشقية يشهد لها يف خدمة الكنيسة الجامعة

Ibidem124 -27
Ibidem p. 127 -28
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(رقم  ،)5وأنه يحق للرشقيني بل يجب عليهم أن يحتفظوا عىل الدوام
بطقوسهم الرشعية ونظامهم الكنيس (رقم .)6
بهذه التعابري أدخل املجمع الفاتيكاين الثاين ذهنية جديدة يف اعتبار
الكنائس الرشقية قادرة أن ترشع قوانينها دومنا أي تأثري للحق القانوين
الغريب ،وهذا من حقها أيضا.
من جهته البابا بولس السادس شكّل لجنة حربية يف  10حزيران 1972
مهمتها مراجعة الترشيعات الرشقية ملتابعة ما بدأت به اللجنة السابقة
املعينة قبيل انعقاد الفاتيكاين الثاين لهذا الغرض .ومن الجديد يف اللجنة
أن أعضاءها توزعوا عىل جميع الكنائس فمنهم رشقيون ومنهم كرادلة
املجامع الرومانية وعدد كبري (حوايل السبعني) من الخرباء يف هذه أو تلك
من املواد القانونية .بعض هؤالء خرباء من الكنيسة األورثوذكسية.29
من املهام األساسية لهذه اللجنة كام ذكرنا آنفا مراجعة الترشيعات الرشقية
لكن بحسب عرشة مبادئ وضعها املعهد اليسوعي للدراسات الرشقية يف
روما .تص ّوب هذه املبادئ عمل اللجنة يك تكون مجموعة قوانني الكنائس

الرشقية:

 -1مجموعة قوانني عامة موحدة لجميع الكنائس الرشقية الكاثوليكية.
 -2مجموعة ذات طابع رشقي أصيل.
L’Osservatore Romano, 16 juin 1972 -29
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 -3مجموعة ذات طابع مسكوين.
 -4مجموعة ذات طابع قانوين .
 -5مجموعة ذات طابع رعايئ.
 -6مجموعة تحرتم الهرمية يف السلطة.
 -7مجموعة تتبع أيضا مبدأ اإليكونوميا وليس فقط مبدأ األكريبيا.
 -8مجموعة تحرتم مبدأ الكنيسة «الطقس» و «ذات الحق الخاص».
 -9مجموعة تعطي العلامنيني مكانتهم يف الكنيسة.
 -10مجموعة ترتك مكانا للتقليد الرشقي يف قانون العقوبات وأصول
املحاكامت.30
ومبوجب هذه املبادئ أنهت اللجنة عملها يف  18ترشين األول عام 1990
ودخلت مجموعة قوانني الكنائس الرشقية حيز التنفيذ عام  .1991وتعترب
هذه املجموعة مبثابة القانون العام للكنائس الرشقية الكاثوليكية حرصيا
وعددها إثنتني وعرشين .وتشكل هذه املجموعة املؤلفة من  1546مادة
مع وثيقة «الراعي الصالح» ( 1988حول تنظيم الكوريا الروماين) والحق
القانوين الغريب ( )1983جسام قانونيا واحدا وهو القانون العام يف الكنيسة
الكاثوليكية.

Salachas D., Il diritto canonico delle Chiese orientali nel primo millenio,EDB, -30
Roma 1997, p. 16. 6
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 -2الحق الخاص:
إىل جانب الحق العام هناك رشع خاص يف كل من الكنائس
الرشقية .وهكذا حاول املشرتع إنقاذ التقاليد الخاصة بكل كنيسة ،محاوال
التخفيف من وقع اعتامد القانون العام لكل الكنائس الرشقية للمرة األوىل
يف تاريخهم خوفا من التامهي .إذ اعترب البعض أن إيجاد قانون عام لكل
الكنائس الرشقية أمر يع ّرض الرتاث الخاص بكل كنيسة لإلنحالل والذوبان

يف مجموعة واحدة عامة للجميع.31

يف هذا السياق رشعت الكنائس قانونها الخاص ونذكر عىل سبيل املثال:
رسة  .1995وأعيد تحديثه عام  2004و.2010
 -الروم الكاثوليك :يف مجلة امل ّ

 املارونية يف املجلة البطريركية  .1996وأعيد تحديثه يف املجمع املاروينعام .2011
 الرسيانية :املجلة البطريركية .1997 القبطية :املجلة البطريركية .1998ونجد يف كل الكنائس األخرى رشعا خاصا وغالبا ما تنرشه يف املجلة
البطريركية.

Haddad E., op.cit. p. 200 -31
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 .3القرارات البابوية:
وجه الباباوات إىل بعض الكنائس الرشقية توصيات وقرارات
خاصة بها .وتعترب هذه من املصادر القانونية لهذه الكنائس .32نذكر منها:
لكنيسة الروم امللكيني الكاثوليك:
  Demandatamقرار للبابا بندكتوس الرابع عرش1734 ،  Inter Gravissimaقرار للبابا عينه1746 ،  Omnibus compertumقرار للبابا ليون الثالث عرش1900 ،للكنيسة األرمنية:
  Iter gravissimaقرار للبابا غريغوار السادس عرش1832 ،  Reversurusللبابا عينه.1867 ،للكنيسة القبطية:
 Eo quamvis temporeقرار للبابا بندكتوس الرابع عرش1754 ،  Anno vertenteللبابا عينه1750 ،للكنيسة الكلدانية:
  Divina disponente celementiaقرار للبابا يوليوس الثالث1522 ،  Suprema disponente clementiaقرار للبابا بيوس الرابع1562 ،  Cum Ecclesia disciplinaقرار للبابا بيوس التاسع1896 ،Salachas D., op.cit -32
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 قرار مجمع انتشار اإلميان .1807 -4املجامع الخاصة:
تعترب املجامع املحلية أو السينودسات الخاصة بكل كنيسة جهازا
ترشيعيا قامئا بذاته .لذا فالقوانني الصادرة عنها واملثبتة من الكريس الرسويل
الروماين هي من املصادر القانونية .وتجدر اإلشارة إىل أن هذه املجامع
رافقت إنطالقة هذه الكنائس لدى انضاممها إىل الكنيسة الكاثوليكية
وال نتحدث بالتايل عن السينودسات الحالية .ومتتد هذه الفرتة من القرن
السابع عرش وحتى بدايات القرن العرشين .ونورد هنا أسامء املجامع يف
بعض الكنائس التي وافقت عليها روما .بينام التي مل توافق عليها هي أكرب
عددا وتشمل عىل تراث ق ّيم أحيانا كثرية عاد إليه املؤرخون والقانونيون يف

أبحاثهم مستشهدين بالبعض منها:

الروم الكاثوليك :مجمع دير املخلص  ،1751وعني تراز  1835و .1909
بينام هناك الئحة بعرشين مجمع آخر وضعت أعاملها يف أدراج الكوريا
الرومانية.
املارونية :مجمع جبل لبنان 1736
األرمنية :بزمار  ،1851قايض كوا  ،1890روما .1911
الرسيانية :الرشفة  1853و .1888
القبطية :اإلسكندرية .1898
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الكلدانية :رابان هورميدز .33 1853
 -5العادات املرشوعة:
إنها العادات ذاتها التي تبناها األورثوذوكس والكاثوليك معا.
هذه العادات اعتربت هدية وحي الروح القدس للجامعات وال تناقض
القانون اإللهي ولذا اعتربت مرشوعة وأصبحت ملزمة .ومن الصعب
الحديث عن عادات كاثوليكية مل يعرفها األورثوذكس كام ذكرنا آنفا .وهذه
مسألة مسكونية نلحظ من خاللها تقاربا كبريا يف حياة العائالت ومامرسة
املؤمنني لعبادتهم يف الكنائس املختلفة.
وتجدر اإلشارة أيضا إىل أن كرثة الزواجات بني األورثوذكس والكاثوليك
يضفي عىل الحياة االجتامعية طابعا شبيها يف املامرسات التقوية أيضا .إال
أنه ومن املالحظ أن الكاثوليك مييلون بعض اليشء إىل التحرر من بعض
العادات القدمية كطريقة الصوم والقطاعة مثال ،بينام يبقى األورثوذكس
أكرث التزاما بالتقليد املتوارث.

 -33لــكل هــذه املجامــع راجــع مجموعــة Leclercq H., Histoire des conciles,Rome
1929
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خالصة:
يف سياق املقارنة بني املصادر القانونية يف الكنيستني األورثوذكسية
والكاثوليكية الحظ املؤلف دميرتي سالخاس (أسقف اليونان للروم
الكاثوليك سابقاً) ،34الفوارق بني اإلثنتني .بحيث ت ُظهر املصادر هذه أيضا
خصوصيات إكليزيولوجية وعقائدية وليس فقط تاريخية أو قانونية .مييز
سالخاس الفوارق عىل الشكل التايل:
 -1يف باب السلطة ،نجد هيكلية هرمية لدى الكاثوليك غري موجودة لدى
األورثوذكس يف التحدث عن مصادر القانون حول سلطة البابا.
 -2هناك تباين بني سلطة السينودسات حول امتدادها خارج الرقعة
البطريركية فالكنائس الكاثوليكية ال تتمتع بهذه السلطة بينام األورثوذكية
تتسع سلطتها خارج هذه الرقعة.
 -3إنتخابات األساقفة هي خاضعة للكريس الرسويل يف الكنيسة الكاثوليكية
وغري خاضعة لدى األورثوذكس إال للسينودس.
 -4هناك تباين يف إدارة األمالك الكنسية .ففي الكاثوليكية خضوع تام للبابا
كمدير أعىل لكل املمتلكات الكنسية ،بينام يف األورثوذكسية األسقف هو
صاحب الصالحية املطلقة يف إدارته.
 -5تتم إستئنافات األحكام الكاثوليكية أمام الحرب الروماين وتلك
Salachas D., op.cit. p. 16 -34
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األورثوذكسية داخل الكنيسة األورثوذكسية.
 -6يف قانون العقوبات تطبق الكنيسة الكاثوليكية مبدا األكريبيا والكنيسة
األورثوذكسية مبدأ اإليكونوميا.
 -7التعديالت الليرتجية واألعياد الطقسية الكاثوليكية تخضع ملوافقة
الكريس الرسويل وليس األمر كذلك يف األورثوذكسية.
وكخالصة لهذا البحث نرى أن املسار املسكوين املشرتك يشمل عىل تراث
كبري من املصادر القانونية ميكن العودة إليه يف كل جلسة حوار لتقريب
وجهات النظر بني الرشق والغرب .أمل تخرج أصوات منادية بالعودة إىل
األلفية األوىل من أجل وحدة الكنائس .وهذا هو هدف دراستنا يف وضع
لوحة املقارنة بني التقليدين الرشقيني لتقريب القلوب ال إلبعادها .تاركني
للباحثني املزيد من الدراسات يف حقول أخرى عديدة تثبت وحدة الكنائس
كلها بالرغم من تنوع تقاليدها وتراثها.
املطران إييل بشارة الحداد

اإليقونة الهوت يف ألوان
«إ ّن ما كان من ُذ البَدء ،ما سمعنا ُه ،وما رأينا ُه بأعيننا ،وما تأ َّملناه،
وما ملست ُه أيدينا يف شأنِ «كلم ِة الحياة»  ...أل َّن الحيا َة قد ظهرت ،لقد
نبشكُم» (يوحنا .)3:1
رأيناها ،ونشه ُد لها  ...إ َّن ما رأينا ُه وسمعنا ُه ب ِه ِّ ُ

املتجسد.
النص نجد املالمح األوىل أليقونة الكلمة ،املسيح
يف هذا ّ
ّ

الق ّديس يوحنا الرسول الشيخ ال يزال تحت تأثري مشاهدة الكلمة ومشاركته
حلو الحياة وم ّرها .إنّه يس ّجل يف رسالته صفوة خربته الروحيّة التي طبعت
فدعي يوحنا الرسول الالهويتّ .لقد كانت
شخصيّته اإلنسانيّة بطابع التألّه.
َ

حواسه الداخليّة والخارجيّة ،الحسيّة
خرب ًة روحيّ ًة عميقة إشرتكت فيها ُّ
كل ّ

والباطنيّة ،إنّها الخربة-الرؤية ...وال خربة بدون رؤيا ،والرؤيا هي املدخل

إىل الخربة الروحيّة ،كام قال السيّد املسيح للتلميذين اللذين سأاله« :أين
تسكن يا معلّم؟ فقال لهام :تعاليا وانظرا».

الرؤيا هي أساس اإليقونة ...واإليقونة تقود إىل الخربة الروحيّة

ّيت أيّها
التي هي غايتها .وهذا ما نقوله يف نشيد عيد ّ
التجل 6آب « :ملا تجل َ
املسيح اإلله عىل الجبل ،أظهرتَ مجدك لتالميذك عىل حسب ما استطاعوا.
معطي النور
فأضئ لنا نحن الخطأة بنورك األز ّيل .بشفاعة والدة اإلله يا
َ

املجد لك».
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تحديد العبارة
كلمة إيقونة أو «أونة» بالعرب ّية هي العبارة اليونان ّية ()εικων

وتعني «شَ َب ُه»  ...املشابهة .العبارات األجنب ّية كلّها مشتقّة عن اليونان ّية.

وما هو الشبه الذي ت ُربزه اإليقونة بينها وبني األصل؟ هل اإليقونة

صورة فوتوغراف ّية؟ أو رسم زيتي؟ وهل تهدف تصوير تقاسيم وجه املسيح
والعذراء والرسل القديسني بدقة وأمانة؟ وهل يهتم رسام اإليقونة بقواعد
علم البيولوجيا وبإبراز أجزاء الجسم بطريقة بيولوجية علم ّية؟

رمبا هذا ما نطلبه يف اإليقونة .وهذا ما يرشح غربة اإليقونة يف

يل .أهل املشارق
أرض املشارقة .وهي مهد اإليقونة تاريخ ًّيا ووطنها األص ّ

يف غربة عن اإليقونة ( .)Estrangementكثريون م َّنا ينفرون أمام إيقونة
صارمة قاسية املالمح .وتنبسط أساريرنا أمام إيقونة صافية األسارير ناعمة
املالمح (مبودرة ومحمرة).
هذه الغربة تجاه اإليقونة هي التي تسببت يف هبوط مستوى
خاصة يف بالدنا .وهذا هو السبب يف غزو األسواق ودكاكني
اإليقونة ّ
السوفنري من قبل الصور اليونان ّية الرخيصة ...ال بل أن الصور قد غزت
املسيحي يتعشق اإليقونة القدمية
حرم كنائسنا الرشق ّية ...وبينام الغرب
ّ
ويحتقر اإليقونة املبتذلة ،يتهافت أبناء الرشق عىل هذه وينفرون من تلك.

نبي مقبول يف وطنه» و «ت ّربأت الحكمة من
ويتحقّق املثل املأثور« :ال ّ
بنيها».
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أما الشبه الذي تهدف اإليقونة متثيله فإننا نجده يف مطلع إنجيل
وحل فينا وقد شاهدنا مجده مجد وحيد من اآلب
يوحنا« :الكلمة صار جس ًدا ّ
ممتلئًا نعمة وحقًّا» (يوحنا « .)14 :1الله مل يره أحد قط! االبن الوحيد الذي
يف حضن اآلب هو أخرب» (يوحنا  .)18:1ويقول بولس« :هو القائم يف صورة
الله الىش ذاته آخذًا صورة عبد صائ ًرا شبي ًها بالبرش فوجد كإنسان يف الهيئة.

(فيلبي )٧-٦ :٢

اإليقونة إذن محاولة الوصول إىل هذا الشبه ،إنها تجسيد كلمة
الله املتجسد ...إنها مكان حضور الله – املتجسد .إذن هي مزيج من
األلوهة واألنسنة .إنها مثل رس التجسد كام أعلن عنه مجمع خلقيدونية
(.)451
ولذا ،فال ميكن وال يجوز أن تكون مالمح املسيح يف اإليقونة،
مالمح إنسان بيولوجي ما  ......بل يجب أن تكون «مرشوع  -تجسد»
يتحقّق يف الزمن ويتّخذ أشكاالً وألوانًا تتآلف وثقافات الشعوب املتن ّوعة.

ومع ذلك تعكس جوهر األلوهة ومجدها وضياءها.

من هنا جالل إيقونات السيد املسيح ورزانتها ورصانتها وصفاؤها وعمقها
وطابعها املتسامي – املمتع ...هذا القول ينطبق عىل إيقونات السيد
املسيح والعذراء.
أما عن صور القديسني فنقول :ال ميكننا أن نفتش عن وجوه
مع َّينة معروفة .وال نجد فيها بيولوجيا أجسام جميلة وأشكال تربز اللحم
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والعظم والعصب ...لكن املصور الرشقي يريد أن يربز أجسام القديسني
املتألّهة التي تألّهت بالنعمة وبانعكاس نور ثابور عليها .وقد تحقّقت فيها
الكلامت املأثورة للقديس اثناسيوس« :ان الله أصبح إنسانًا ليك تصبح أنت
اإلنسان إل ًها».
وهكذا يتألّق يف صور القديسني جامل الصورة القدمية .صورة
اإلنسان الذي يذكر سفر التكوين أن الله «خلقه عىل صورته ومثاله».
فالشبه الذي تربزه اإليقونات ليس إذًا شبه اإلنسان الرتايب .بل
اإلنسان الساموي املم ّجد .الذي قال عنه الرسول بولس« :هكذا قيامة
األموات :يزرع الجسد بفساد ويقوم بال فساد ،يزرع بهوان ويقوم مبجد،
يزرع بضعف ويقوم بق ّوة يزرع جسد حيواين ويقوم جسد روحاين» ( ١كو

)٤٤-٤٢ :١٥

من هنا شفاف ّية إيقونات الق ّديسني ،شكلها البالغ يف الطول
واملست بالثياب الفضفاضة التي تخفي معامل الجسم
والرشيق والنحيف
َّ
البيولوجي.
وقد قال الكاتب األرثوذكيس والروايئ الكبري جيورجيو« :ال يجوز
أن نستعمل صورة فوتوغراف ّية من القديس مثل إيقونة ،ألن الصورة
الفوتوغراف ّية هي صورة اإلنسان األريض بينام اإليقونة متثل صورة اإلنسان
بكل أبعاده األرض ّية والسامويّة» (من
الكاملة والطاهرة .ومتثل اإلنسان ّ

الساعة الخامسة والعرشين إىل األبديّة ص  9و )10
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قصة اإليقونة
ّ
 -1يف الخلق :نرى ذكر اإليقونة يف رواية الخلق .إذ يقول سفر
التكوين« :وقال الله لنصنع اإلنسان عىل صورتنا ...فخلق الله اإلنسان عىل
صورته عىل صورة الله خلقه ذك ًرا وأنثى خلقهم( ».تك.)27-26 :1

فاإلنسان إذن صورة الله والرتجمة اليونان ّية تستعمل عبارة ايكون

أي إيقونة .وهذا هو مصدر رشف اإلنسان وكرامته :إنّه إيقونة الله –
خال ِقه .وهذه هي دعوته :أن يحافظ عىل صورة الله فيه.

بالخطيئة تش ّوهت هذه اإليقونة ...مل تعد جميلة ...أصبحت
بشعة ...تحتاج إىل ترميم وإصالح ...وإىل خالص .وهذا ما نقوله يف صلوات
رشفني،
جناز األموات« :يا من يف القديم من العدم جبلني وبصورته اإلله ّية ّ

وملا تجاوزت وص ّيته أعادين إىل األرض التي منها أخذين ،عد يب إىل مثالك

لتتجدَّ د يفّ صورة الجامل القديم».

 -2يف التجسد :يقول بولس الرسول عن املسيح « :هو القائم يف

صورة الله الىش ذاته آخذًا صورة عبد صائ ًرا شبي ًها بالبرش فوجد كإنسان يف

الهيئة» (فيلبي .)7-6 :2وأيضً ا إن «املسيح هو مجد اآلب وصورة جوهره»
(عب )3-1 :1وأيضً ا «املسيح هو صورة الله الغري املنظور» (كولويس )15 :1
ويف كل هذه العبارات يستعمل النص اليوناين عبارة ايكون – إيقونة.
املسيح إذن هو اإليقونة الجديدة التي ت ُج ِّدد إيقون َة
اإلنسان الساقطة املش ّوهة بالخطيئة.
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وإىل هذا تشري الصلوات الطقسية بطريقة واضحة رائعة « :أيها
تنازلت واتخذتَ جس ًدا
وأنت غري محصور بطبيعتك اإلله ّية قد
َ
السيد إنك َ

يف آخر األزمان .فلذلك نرسم شكل صورتك ونق ِّبله نظ ًرا إىل األصل متسامني
نحو مح ّبتك» (غروب أحد األرثوذكسية -األول من الصوم )

وأيضً ا « :يارب نحن املعلِّقني صورة جسدك نُقب ِّبلها بالنظر إىل من

متثّل ،موضحني رس تدبريك العظيم .ألنك مل تظهر لنا يا محب البرش كخيال
اإللهي».
بل بالحقيقة وبطبيعة الجسد الذي به نرتقي إىل شوقك وعشقك
ّ

(صالة الباكرية من أحد األرثوذكسية).

وأيضً ا« :إن كلمة اآلب غري املحصور صار محصو ًرا بتجسده ِ
منك يا والدة
اإلله ،وأعاد صورتنا املدنّسة ،إىل حسنها األ ّول ،وأرشكها بالجامل اإللهي .ولذا
نرسم صورته معرتفني بالخالص قوالً وفعالً»( .قنداق أحد األرثوذكسية).
جعلت بتجلِّيك طبيعة آدم القامتة ترت ُّد المعة
وأيضً ا« :يارب لقد
َ
معي ًدا عنرصها إىل مجد الهوتك وملعانه» (غروب عيد التجيل)
وأيضً ا تُرى تعابري كثرية يف عي َدي امليالد والغطاس تردد « :املسيح
يولد ليقيم الصورة التي سقطت قد ًميا» (بارامون امليالد والغطاس)
أذكيت جسدك املوقّر
ونقرأ يف عيد الظهور « :أيّها املسيح لقد
َ
فلم
كمصبا ٍح يف وسط األردن ،طال ًبا الصورة املنغمسة يف األهواء والخطيئةّ .
وجدتها ج ّملتها مبعموديتك أيها الصالح .فلذا نسبحك» (أوذية  7من قانون
تقدمة عيد الغطاس)

96

اإلنسان.
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ويف ترانيم القيامة تعود كث ًريا أناشيد تشري إىل قيامة صورة
التجسد وإىل
رس
ّ
 -3يف الكنيسة وقداسة قديسيها :إستنا ًدا إىل ّ

كون املسيح
املتجسد هو الصورة واإليقونة الجديدة وإىل كون املسيح هو
ّ
مج ِّدد صور ِة وإيقونة اإلنسان ،أخذت الكنيسة ترسم اإليقونات وتستعملها
وبحق الحظر املوجود يف
يف طقوسها وعبادتها وأعيادها .متجاوزة بذلك
ٍّ
العهد القديم والناهي عن رسم الصورة» (الخروج.)4 :2
ومشهور التقليد الذي ع َّم الرشق كله عن صورة أو إيقونة السيد
املسيح غري املصنوعة بيد (املنديل املقدس) التي يذكر التقليد أن الرب
يسوع نفسه بعث بها إىل األبجر ملك الرها .كام يذكر التقليد املسيحي
أ ّن القديس لوقا رسم إيقونة العذراء املسامة بالهادية (أوذيغرتيا) .وتوجد
إيقونة منسوبة إىل القديس لوقا محفوظة يف بازليك مريم الكربى يف روما.
وعىل هذا شاع إكرام اإليقونات املقدّ سة.
ويف القرن الثامن إجتاحت كنيس َة الرشق بدعة محاريب أو
محطمي اإليقونات وأدمتها أكرث من قرن .وقد انعقد املجمع املسكوين
السابع (واألخري يف الكنيسة الرشقية) يف مدينة نيقيا سنة  ،787ضد هذه
البدعة وانترصت الكنيسة عىل هذه البدعة .ويف سنة  843انعقد مجمع
محل يف القسطنطينية وقرر االحتفال كل سنة بذكرى انتصار الكنيسة
ّ
واإلميان القويم أو األرثوذكيس .وقد دعي هذا األحد « أحد األرثوذكسية».
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وهو يصادف األحد األول من الصوم .وفيه يقام تطواف احتفايل يحمل فيه
الكهنة والشعب صور السيد املسيح ووالدة اإلله والقديسني تخلي ًدا لهذا
االنتصار( .كام يقام عيد خاص آلباء هذا املجمع املسكوين السابع يف ترشين
األول).
من هنا نرى ارتباط الكنيسة الرشق ّية باإليقونة  ،وتاريخها والهوتها.

ومن هنا أيضً ا نفهم معنى اإليقونة يف قداسة الكنيسة وقديسيها.

والقديس هو الذي يحافظ عىل جامل اإليقونة ،عىل جامل صورة الله فيه.
ومتدحه الكنيسة مثالً بهذا النشيد مرمنةَ :
حفظت صورة (أو إيقونة)
«فيك
ْ
الله بتدقيق أيّها األب البا ّر (أيّتها األم البا ّرة)....
 -4اإليقونة والليرتجيا :ومن هنا نفهم أهم ّية اإليقونة يف الف ّن

الرشقي ،يف الصلوات والليرتجيا والعبادة الشعب ّية .إنّها يف صلب
الكنيس
ّ
ّ
تاريخ الخالص ،وتاريخ الكنيسة وحياة القديسني ،وحياة املؤمنني الطقسية.

من هنا نفهم رضورة وجود اإليقونة يف كنيسة رشق ّية .من هنا نفهم معنى
تبخريها وإكرامها وتقبيلها ....وإحراق الشموع أمامها.

فاإليقونة حضور الله يف الكنيسة ...إنّها مكان حضور الله...
حضور

املسيح...

حضور

القديسني...

()Θεωφανια

Agiophanie, Christophanie , Théophanie
اإليقونات ليست مجرد زينة ،أو يقصد بها فقط التعليم والوعظ
واإلرشاد ...اإليقونات حضور ومشاركة يف الليرتجيا .بحيث أن القديسني
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املمثلني يف اإليقونة يحتفلون معنا ،أو بالحري نحن نحتفل معهم ،برس
املسيح الواحد...
وهكذا تبدو الليرتج ّيا الرشق ّية تخاطبنا بثالثة لغات:

 -1لغة النص الليرتجي الطقيس

 -2لغة اإليقونة التي تعيد إلينا باأللوان نصوص الليرتجيا
 -3لغة الرموز املرافقة لالحتفاالت وهي تعبري آخر لرس التدبري الخاليص
وهذا ما نتحققه يف رشح إيقونات هذه الكنيسة.
 - 5اإليقونة – اإلنسان
حقاً إن اإليقونة الهوت يف ألوان! يف اإليقونة كل الالهوت ،وقانون إمياننا
رس التدبري
رس املكتوم من قبل الدهور رؤيا ّ
بر ّمته! .اإليقونة حقًّا رؤي ُة ال ّ
الخاليص ( أو ايكونومي االخالص حسب عبارة اآلباء القديسني الرشقيني)
ّ

الذي أصبح صورة وإيقونة يف شخص السيد املسيح صورة الله اآلب وضياء
مجده عىل أرضنا .اإليقونة حقا رؤية الهوتية! أعني رؤيا الله!
اإليقونة يف الكنيسة :رمز حضور الله (مثل قنديل القربان) مكان
حضور الله والقديسني ودعوة إىل مشاركة حياة الله واملسيح والقديسني.
اإليقونة يف البيت :هي عادة من عوائد بالدنا الرائعة .ما أحرانا
أن نحافظ عليها كأجمل تراث .وأن نحفظ لها زاوية خاصة ممتازة كام
هو التقليد عند الروس .وتسمى الزاوية :الزاوية الحمراء أو زاوية النور
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أو زاوية الجامل .وقد دعا الالهويت األرثوذكيس افروكيموف اإليقونة إنها
الهوت الجامل.
اإليقونة نحن :أنت وأنا وكل واحد منا مدعو ليك يصبح إيقونة!
ال أحد يحق له أن يكون بش ًعا! اإليقونة دعوة إىل الجامل الروحي! والكامل
الخلقي واإلنساين! واىل القداسة!
رس أو القديس
إن من خصائص اإليقونة أن تخلق عالقة بني موضوعها (ال ّ
الذي متثله) وبني مشاهدها بحيث تصبح اإليقونة نعمة وباعثة حياة

النعمة يف النفس.
فاإليقونة حضور! حضور الله! وحضور القديس! ولذا فهي كفيلة بأن تخلق
يف مشاهدها ومتأملها جو «الصالة – الحوار» وجو «الصالة – الحضور»
وقصة قبل الختام:
يروى عن برناديت سوبريو ،مشاهدة العذراء يف لورد ،أنه طلب
منها أن تختار يف ألبوم صور للعذراء الصورة التي تجد فيها أكرب شبه مع
العذراء التي رأتها يف مغارة لورد ....فاختارت برناديت إيقونة بيزنطية
للعذراء من القرن الحادي عرش وهي تحمل ابنها الس ّيد املسيح عىل
ساعديها ،تق ّدمه للعامل مخلّصاً وفادياً مح ّباً للبرش!
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الختام:
كلّنا مدع ّوون إىل أن نصبح إيقونات! أمنيتي أن يكون للمسيح

املتجسد مكا ٌن مفضّ ٌل يف حياتنا ،وبالتايل أن يكون لإليقونة «زاوية الجامل»
ّ

يتول بنفسه تجديد
والنور يف حياتنا  ...اذهبوا إىل معمل الروح القدس ليك َّ
إيقوناتكم :الحياة املسيحية ،الخلقية املسيح ّية :استعادة جامل الصورة.

أمنيتي أن نصبح نحن بالنعمة والعمل النابع من اإلنجيل ،أن نصبح
إيقونات ح ّية باعثة النور والحياة ألخينا اإلنسان .وأن نكتشف فيه إيقونة
الله يف أرضنا املق ّدسة املقدسة حيث تجسد ابن الله وصار ابن اإلنسان،

وصار إيقونة!...
غريغوريوس الثالث لحام
بطريرك

وثيقة «األخ ّوة اإلنسانية»
ومجلة الوحدة

البطريرك

غريغوريوس الثالث لحام
يف ختام مقايل االفتتاحي إلعادة إصدار مجلة الوحدة يف اإلميان ،
أرشت إىل «وثيقة األخوة اإلنسانية» .إنها تفتح آفاقاً أكرث رحابة عىل الحركة
املسكونية.
هذا ما جعلنا ننرش مقاالً للسيّد محمد السامك حول الحركة

املسكونية واإلسالم .وأرشنا أيضا إىل رسالتنا إىل املسلمني مبناسبة 50
عاماً عىل وثيقة املجمع الفاتيكاين الثاين (  )1965حول «عالقة الكنيسة
بالديانات غري املسيحية « وفيها إشارة (صفحة  )26إىل وثائق إسالمية
(حوايل  )8تتجاوب مع «وثيقة الفاتيكاين الثاين»  ،ومع وثيقة «األخ ّوة
اإلنسانية» .ويف الرسالة عينها أرشنا إىل رسائل بطاركة الرشق الكاثوليك

وهي ( ،)11وفيها أفكار تتالقى مع «األخوة اإلنسانية» .هذه بعض مقاطع
من الرسائل.
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 -1رسائل البطاركة:
إىل إخوتنا املسلمني ( من الرسالة األوىل )
 .9إننا نتوجه إىل إخوتنا املسلمني بقلب مفتوح ونية صادقة.
إن عيشنا املشرتك الذي ميت ّد عىل قرون طويلة يشكل ،بالرغم من كل
الصعوبات ،األرضية الصلبة التي نبني عليها عملنا املشرتك حارضا ً ومستقبالً،
يف سبيل مجتمع متساو ومتكاىفء ال يشعر أحد فيه ،أيّاً كان ،أنه غريب أو
منبوذ.
إن املسيحيني يف الرشق هم جزء ال ينفصل عن الهوية الحضارية
للمسلمني ،كام أن املسلمني يف الرشق هم جزء ال ينفصل عن الهوية
الحضارية للمسيحيني .ومن هذا املنطلق نحن مسؤولون بعضنا عن بعض
أمام الله والتاريخ.
إىل إخوتنا اليهود ( من الرسالة األوىل )
 .11ونتو ّجه إليكم أنتم أخوتنا اليهود .إن الكتب املق ّدسة املشرتكة

تجمع بيننا .أول خطوة يف طريق العدل والسالم هي الثقة املتبادلة مع
تحرير الذات من الخوف .وهذا يعني التح ّرر من رؤية العداء املحتوم بني

شعوب املنطقة ،ومن ربط األمن بالق ّوة والعنف.

 .7موضوع الرسالة وروحانيتها ( من الرسالة الثالثة )

نو ّجه رسالتنا هذه إىل إخوتنا وأبنائنا األعزاء ،ومن خاللهم إىل

جميع أبناء أوطاننا ،وباألخص إىل املسلمني إخوتنا ،وإىل ذوي اإلرادة
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الصالحة يف العامل .وإننا بذلك نض ّم أصواتنا إىل األصوات الصادقة الكثرية يف
بلداننا ويف كل مكان ،والداعية إىل التالقي الخالّق بني أبناء جميع الديانات.
فيتمكّن البرش من بناء «حضارة املحبة» التي متجد الله ،والتي يتوق إليها
مم يعرتض سبيلها من عقبات وعراقيل.
إنسان اليوم بكل جوارحه ،بالغم ّ
 .25قبول التعدّ دية والتن ّوع ( من الرسالة الثالة )

من رشوط العيش املشرتك إذن معرفة اآلخر واإلعرتاف به وقبوله

كام هو ،ولو كان مختلفاً ع ّنا .إن عددا ً من املشاكل تنجم عن رفضنا ملن
هو مختلف ع ّنا ،ألننا ننظر إليه وكأنه خطر علينا أو تهديد لنا أو حتى
نفي لوجودنا .وهذا ما يجعل التن ّوع والتع ّددية يف املعتقد ويف نهج الحياة
ٌ
مصدر خالف وعداوة يف كثري من األحيان ،بدالًمن أن يكون مصدر غنى

متبادل لألفراد واملجتمعات.
وعليه فاملسيحي ال ميكن أن ينتظر من املسلم أال يكون مسلامً،
وال املسلم من املسيحي أال يكون مسيحياً ،بل عىل املسيحي أن يحرتم أخاه
املسلم يف إسالمه ،وعىل املسلم أن يحرتم أخاه املسيحي يف مسيح ّيته.
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 - 2وثيقة Nostra aetate
وهذه بعض مقاطع من وثيقة املجمع الفاتيكاين الثاين .
توطئة
«كل الشعوب جامعة واحدة ولها أصل واحد ألن الله هو الذي
أسكن الجنس البرشي بأرسه عىل وجه األرض كلِّها (راجع أعامل الرسل
.»)26/17
مختلف الديانات غري املسيحية
...الكنيسة الكاثوليكية ال ترذل شيئا مام هو حق ومق ّدس يف هذه
الديانات .بل تنظر بعني االحرتام والرصاحة اىل تلك الطرق ،طرق املسلك
والحياة ،وإىل تلك القواعد والتعاليم التي غالباً ما تحمل شعاعاً من تلك
كل الناس.
الحقيقة التي تُنري َّ
فهي تحثُّ أبناءها عىل أن يعرفوا ويصونوا ويع ِّززوا تلك الخيور الروح ّية

واألدب ّية ،وتلك القيم االجتامعية والثقافية املوجودة لدى الديانات األخرى،
وذلك بالحوار والتعاون مع أتباع هذه الديانات بفطن ٍة وبشهادتهم لإلميان
وللحياة املسيحية.
 – 3الديانة اإلسالمية
وتنظر الكنيسة بعني اإلعتبار أيضاً إىل املسلمني الذين يعبدون
الكل خالق السامء واألرض .وإنّهم
الحي الق ُّيوم ال َّرحيم الضابط َّ
اإلله الواحد َّ
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يجلِّون يسوع كنبي وإن مل يعرتفوا به كإله ،ويك ِّرمون أ ّمه العذراء كام أنّهم
يدعونها أحياناً بتقوى .عالوة عىل ذلك إنّهم ينتظرون يوم الدين عندما

كل البرش القامئني من املوت؛ ويعتربون أيضاً الحياة األخالقية
يُثيب الله َّ
ويؤ ُّدون العبادة لله ال س ّيام بالصالة والزكاة والصوم.

...وإذا كانت قد نشأت ،عىل م ّر القرون ،منازعات وعداوات
يحض الجميع عىل أن
كثرية بني املسيحيني واملسلمني ،فاملجمع املق ّدس ّ

يتناسوا املايض وينرصفوا بإخالص إىل التفاهم املتبادل ـ ويصونوا ويع ِّززوا
معاً العدالة االجتامعية والخيور األخالقية والسالم والحرية لفائدة جميع
الناس.
 -٤الديانة اليهودية
رس الكنيسة يذكر الرباط الذي
إن هذا املجمع املق ّدس ،إذ َّ
يتقص َّ

يربط روحياً شعب العهد الجديد بذ ّرية إبراهيم.

...إن الكنيسة التي تشجب االضطهادات كلها ض ّد الناس أيّاً
ولكل مظاهر مقاومة السام َّية التي
كانوا تتأسف للبغضاء واالضطهادات ّ

أي زمنٍ كان وأيّاً كان مقرتفوها .والكنيسة ال تدفعها
استهدفت اليهود يف ّ
يف ذلك الدوافع السياسية بل محبة اإلنجيل الدين ّية متذكرة الرتاث املشرتك

مع اليهود.
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كل متييز
األخوة الشاملة تنفي َّ
...ال نستطيع أن ندعو الله أباً للجميع إذا رفضنا أن نسلك أخويّاً
تجاه الناس املخلوقني عىل صورة الله .فعالقة اإلنسان بالله اآلب وعالقته
بإخوته البرش مرتبطتان إىل ح ّد أن الكتاب يقول  :إن من ال يحب ال يعرف
الله ( 1يوحنا )8/4
رص ٍف يف ّرق بني إنسان وإنسان،
أساس ِّ
...إذا ً يق َّوص ُ
كل نظري ٍة أو ت ّ

وبني أ َّمة وأ َّمة ،فيام يتعلق بالكرامة اإلنسانية وبالحقوق النابعة منها.
ٍ
فالكنيسة تشجب إذا ً
كل تفرق ٍة أو َج ْو ٍر
كمناف لروح املسيحَّ ،
يلحق بالبرش بسبب ِعرقهم أو لونهم ،وبسبب وضعهم أو ديانتهم .ومن
يسني الرسولَني بطرس وبولس،
ث َّم فاملجمع املق ّدس ،إذ يتت َّبع خطى الق ّد َ

يناشد املسيحيني بحرارة يك «يسريوا سري ًة حسن ًة بني األمم ( 1بطرس )12/2

إن أمكن ،ويعيشوا بسالم (راجع رومانيني  )18/12مع جميع الناس بقدر
ما يتعلّق ذلك بهم ،بحيث يكونون حقاً أبناء اآلب الذي يف الساموات
(راجع متى .»)45/5
وثيقة األخ ّوة اإلنسانية

كل هذه الوثائق الوارد ذك ُرها م ّهدت عىل مدى  50عاماً األرضية

لوثيقة «األخ ّوة اإلنسانية» واكتفى برسد بعض املقاطع األكرث تعبريا ً فيها.

 ... -1يحمل اإلميا ُن املؤم َن عىل أن يرى يف اآلخر أخاً له ،عليه أن يؤازره
ويُحبه.
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... -2باسم الله الذي خلق البرش جميعا متساوين يف الحقوق والواجبات
والكرامة ودعاهم للعيش كإخوة فيام بينهم ليع ّمروا األرض وينرشوا فيها
الخري واملحبة والسالم.

... -3باسم األخ ّوة اإلنسانية التي تجمع البرش جميعاً وتو ّحدهم وتس ّوي

بينهم.

... -4إننا نؤكّد أيضاً عىل أهمية إيقاظ الحس الديني والحاجة لبعثه
مج َّددا ً يف نفوس األجيال الجديدة عن طريق الرتبية الصحيحة والتنشئة
والتمسك بالتعاليم الدينية القومية ملواجهة
والتحل باألخالق
ِّ
السليمة
ُّ
النزعات الفردية واألنانية والصدام َية ،والتطرف والتعصب األعمى بكل

أشكاله وصوره.

 -5كام نعلن – وبحزم – أن األديان مل تكن أبدا ً بريدا ً للحروب أو باعثة
والتعصب ،أو مثرية للعنف وإراقة الدماء .فهذه
ملشاعر الكراهية والعداء
ّ
املآيس حصيلة اإلنجراف عن التعاليم الدينية ،ونتيجة استغالل األديان يف
السياسة .وكذا تأويالت طائفة من رجاالت الدين ،يف بعض مراحل التاريخ
– ممن وظَّف بعضهم الشعور الديني لدفع الناس لإلتيان مبا ال عالقة له
ٍ
أهداف سياسية واقتصادية دنيوية ضيقة.
بصحيح الدين ،من أجل تحقيق
لذا فنحن نطالب الجميع بوقف استخدام األديان يف تأجيج الكراهية
والعنف والتط ّرف
والتعصب األعمى ،والكف عن استخدام اسم الله لتربير
ّ

أعامل القتل والترشيد واإلرهاب والبطش ،إلمياننا املشتؤك بأن الله مل يخلق
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الناس ليقتلوا أو ليتقاتلوا أو يعذّبوا أو يض َّيق عليهم يف حياتهم ومعاشهم،

وإنه – ع َّز وجل – يف غنى عمن يدافع عنه أو يُ َر ّهب اآلخرين باسمه .

التمسك
 ... -6القناعة الراسخة بأن التعاليم الصحيحة لألديان تدعو إىل
ُّ
بقيم السالم وإعالء قيم التعارف املتبادل واألخ ّوة اإلنسانية والعيش
املشرتك وتكريس الحكمة والعدل واإلحسان ،وإيقاظ نزعة التدين لدى

النشء والشباب ،لحامية األجيال الجديدة من سيطرة الفكر املادي ،ومن
خطر سياسات الرتبُّح األعمى والالمباالة القامئة عىل قانون الق ّوة ال عىل
ق ّوة القانون.

حق لكل إنسان اعتقادا ً وفكرا ً وتعبريا ً ومامرسة ،وإن
إن الحرية ٌّ
التع ّددية واالختالف يف ال ّدين واللون والجنس والعرق واللغة حكمة ملشيئ ٍة
رش عليها ،وجعلها أصالً ثابتاً تتف َّرع عنه حقوق
إلهية ،قد ُخلق الله الب َ
ح ّرية االعتقاد ،وحرية االختالف وتحريم إكراه الناس عىل دين بعينه أو
حضاري ال يقبله اآلخر.
أسلوب
ثقافة محددة أو فرض
ٍ
ٍّ

 ... - 7ويف سبيل ذلك ،ومن خالل التعاون املشرتك بني الكنيسة الكاثوليكية
واألزهر الرشيف ،نعلن ونتعهد أننا سنعمل عيل إيصال هذه الوثيقة إىل
ص ّناع القرار العاملي ،والقيادات املؤث ِّرة ورجال الدين يف العامل ،واملنظامت
اإلقليمية والدولية املعنية ،ومنظامت املجتمع املدين ،واملؤسسات الدينية
وقادة الفكر والرأي ،وأن نسعى لنرش ما جاء بها من مباديء عىل كافة
املستويات اإلقليمية والدولية ،وأن ندعو لرتجمتها إىل سياسات وقرارات
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ونصوص ترشيعية ومناهج تعليمية ومواد إعالمية.
كام نطالب بأن تصبح هذه الوثيقة موضع بحث وتأ ّمل يف جميع
املدارس والجامعات واملعاهد التعليمية والرتبوية ،لتساعد عىل خلق
أجيال جديدة تحمل الخري والسالم ،وندافع عن حق املقهورين واملظلومني
والبؤساء يف كل مكان.
ختامـاً:
لتكن هذه الوثيقة دعوة للمصالحة والتآخي بني جميع املؤمنني
باألديان ،بل بني املؤمنني وغري املؤمنني ،وكل األشخاص ذوي اإلرادة
الصالحة.
حي ينبذ العنف البغيض والتط ّرف
لتكن وثيقتنا نداء لكل ضمري ّ
محب ملبادئ التسامح واإلخاء التي تدعو لها األديان وتش ِّجع
األعمى ،ولكل ّ

عليها.

لتكن وثيقتنا شهادة لعظمة اإلميان بالله الذي يو ِّحد القلوب
املتفرقة ويسمو باإلنسان .
لتكن رمزا ً للعناق بني الرشق والغرب ،والشامل والجنوب وبني
كل َمن يؤمن بأن الله خلقنا لنتعارف ونتعاون ونتعايش كإخوة متحابني.
ّ
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خالصة  :العامل بيتنا الكبري جميعاً !
يف مطلع هذا املقال أرشت إىل رحابة واتساع آفاق الحركة
حب أن أربط عبارة آفاق
املسكونية ،إنطالقاً من وثيقة األخ ّوة اإلنسانية .وأُ ّ

تعب عن هذا التو ّجه العاملي .وأكتبها بالفرنسية
بثالث عبارات يونانية ّ
مع ترجمتها بالعربية ،التي ال تؤ ّدي املعنى األوسع املتض ّمن يف العبارات

اليونانية.

العبارات الثالثة مستعملة عىل نطاق واسع يف املؤمترات عىل
أنواعها :كنسية ،دينية ،إجتامعية ،إقتصادية ،سياسية ،بيئية ،عائلية ،وطنية.
العبارات هي:
Economie -1
Ekoméne -2
Ecologie -3
العبارة املشرتكة بني هذه العبارات  ،هي كلمة «إيكوس ،»oikos
وتعني البيت.
هكذا عبارة إيكونوميا ( )1تعني سياسة ( نوميا  ) Nomosالبيت
ونعب عنها باإلقتصاد.
(ّ )oikos

وعبارة ( إكوميني= مسكونية ) تعني العامل املسكون( .إيكوس  :بيت –
وميني :مسكون) .وعبارة إكولوجيا أو  écologieتعني الكلمة– ()Logos
حول البيت (إيكوس).
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هذه العبارات الثالثة تنطلق من الفكر اليوناين والفلسفة
اليونانية .آباء الكنيسة القديسون نشأوا يف كنف الحضارة اليونانية (يف
مسحنوها ! أو
القرون الستة األوىل) وألبسوها ثوباً مسيحياً ،أو بعبارة أخرى ْ
ع ّمدوها ! ومن اليونانية أت َْت عبارات الحركة املسكونية ()oecuménisme

وعبارة التدبري املنزيل ( )économieاالقتصادي ،الكنيس ،والتدبري اإللهي
املتجسد .وعبارة
( )économie divineأو الخالص يف املسيح يسوع
ّ
اإليكولوجي ،أو علم البيئة أو اإلهتامم بالبيئة (.)Ecologie
وامللفت أن هذه العبارات الثالثة تستعمل باملعنى واملدلول
املدين ،والكنيس ،والديني ،والسيايس ،واالجتامعي  ...عىل أوسع املستويات..
ويف كل الحضارات والثقافات ،واللغات ،واألديان ،والقارات العاملية ،رشقاً
وغرباً وجنوباً وشامالً ،يف املسيحية (نقطة اإلنطالق) واإلسالم ،والهندوسية،
والبوذية..
واملشتكة والشاملة...
إن هذه العبارات العاملية ،هي الجامعة
َ
وتعب خري تعبري عن كلمة «البيت الواحد» ،إذ نجد يف الثالثة عبارة البيت.
ّ

يعب عنه اليوم بالبيت العاملي املشرتك  ..وهي عبارة
وهكذا يصدق ما َّ

تنترش اليوم أكرث يف الحوارات ال س ّيام بني الكنائس املسيحية  ..ويف سياسة

اإلقتصاد العاملي .
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ختـام
إنني أرى يف الوثائق التي كانت موضوع بحثي يف هذا املقال،
والصادرة عن املسيحية واإلسالم ،والتي تحمل طابع الشمولية العاملية،
وتتع ّدى اإلسالم واملسيحية ،هي وثائق مسكونية عاملية شاملة بامتياز.
وهي يف الواقع مو ّجهة إىل العامل بأرسه .وأعترب أنها يف جوهرها ومقاصدها

وأهدافها ،ميكن أن تُ ْق َبل يف كل املجتمعات ،والثقافات ،ويف األديان األخرى
ال س ّيام البوذية والهندوسية وما إليها يف العامل بأرسه.

ومن خالل هذه الوثائق والتعابري الثالثة  :إيكونوميا – إكوميني –

وإيكولوجي نكتشف أننا حقاً يف هذا العامل يف بيت واحد مشرتك! هو عاملنا!
وأىت يسوع يف إنجيله املق ّدس يرشدنا إىل محبة هذا العامل الذي هو عامله
أحب الله العامل ،حتى إنه بذل
وعاملنا ،حيث ورد يف إنجيل يوحنا « :هكذا ّ

كل َمن يؤمن باسمه .بل تكون له الحياة األبدية»
ابنه الوحيد ،ليك ال يهلك ّ
(يوحنا.)16 : 3
كل الناس) الحياة.
«أتيت ليك تكون لهم (للناس ّ
وقال يسوع :
ُ
وتكون لهم بوفرة وأفضل» (يوحنا  ...)10:10هذه هي أسس حضارة املحبة
اإللهية واإلنسانية الشاملة.
وإنني أعترب أن وثيقة األخ ّوة اإلنسانية هي يف آن واحد نقطة

وصول ونقطة إنطالق .وتكتسب أهمية عاملية كونية ()oecuménique
بنوع خاص ألنها تتو ّجه إىل العامل أجمع .وألنها تصدر عن املسيحية واإلسالم،
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ممثلَني بقداسة البابا فرنسيس وسامحة شيخ األزهر أحمد الطيب.
وأكرث من ذلك إنها تشري إىل مسؤولية عاملية مشرتكة بني املسيحية
واإلسالم .إنها وثيقة ووثاق! ورشعة! ودليل! وعهد! ومعاهدة! وعهدة! بني
املسيحية واإلسالم ،ألجل العامل بأرسه.
وهنا يرب ُز دورنا كمسيحيني يف العامل املرشقي ،العريب ،حيث نعيش
يف لقاء يومي ،حضاري ،ديني ،واجتامعي ،وثقايف ،ووطني ،مع املسلمني عىل
مدى  1400سنة .إنه دور مسيحي إسالمي تاريخي مشرتك! ...إنه لعمري
دو ٌر فريد ،ألبناء هذه املنطقة املباركة مهد الديانات وموطن الحضارات.
مؤشا ً إلنهاء أي نوع من الرصاع والعداء بني البرش.
ونأمل أن تكون ّ
وتكون أساساً للسالم العاملي والعيش املشرتك بني جميع الناس ،يسريون معاً
عىل طريق مشرتك ،ألجل بناء عامل أفضل .وألجل بناء حضارة املحبة ،حضارة
الله لجميع أبنائه ،لجميع البرش!
جميل أن ترد عبارات كثرية متشابهة يف هذه الوثائق منها عبارتان
متشابهتان يف وثيقة املجمع الفاتيكاين الثاين ويف وثيقة اإلمارات  :األخ ّوة

اإلنسانية – األخ ّوة الشاملة .وتجمع بني العبارتني ،العبارة الواردة يف رسائل
البطاركة الكاثوليك « :معاً نبني حضارة املحبة» (الرسالة الثالثة رقم .)7

نفرح بأن تكون مجلة الوحدة املتجدّ دة ،لَبِنة يف بناء هذه األخ ّوة

تجسد الس ّيد املسيح الذي أىت «ليجمع أبناء الله
اإلنسانية ،التي هي غاية ّ
املتف ّرقني إىل واحد» (يوحنا .)52 : 11

نبذة حول قضية
تاريخ الفصح والقيامة املجيدة

غريغوريوس الثالث لحام
مدير املجلة

يظهر العدد األول من مجلة الوحدة يف اإلميان بعد توقفها عن
الصدور عام  ،1980يف موسم قيامة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع املسيح
املجيد ،ويقع يف هذا العام يوم  22نيسان عىل الحساب الغريب ويوم 28
نيسان عىل الحساب الرشقي أو اليويل.
لهذا السبب رأيت مناسباً أن أق ّدم لقراء مجلة الوحدة األحباء
نبذة مخترصة حول قضية تاريخ عيد الفصح والقيامة املجيدة.
السنة الشمسية ،أو السنة الفلكية هي املدة التي تقضيها
الشمس يف مسريها من نقطة اإلعتدال الربيعي حتى رجوعها إىل النقطة
ذاتها .وتستغرق هذه الدورة بالضبط  365يوماً و  5ساعات و  48دقيقة
ونحو  46ثانية.
فاملرصيون كانوا قدمياً يحسبون سنتهم  360يوماً ال غري .فكان
اإلعتدال الربيعي والحالة هذه يتأ ّخر سنوياً عن ميعاده الفليك نحو خمسة
أيام وربع ،بحيث كان الربيع ينتقل تدريجاً إىل جميع فصول السنة عىل

نبذة حول قضية تاريخ الفصح والقيامة املجيدة

115

نحو ما يجري اليوم يف الحساب الهجري .فأصلحوا هذا الخطأ بعض اإلصالح
إذ جعلوا السنة  365يوماً.
وبطلب
ويف عهد يوليوس قيرص (الذي تويف سنة  44قبل املسيح)
ٍ
يك
الحساب الفل ُّ
منه ،أصلح هذا
اإلسكندري سوسيجنيس .فزاد عىل كل
ُّ
َ

سنة  6ساعات .ومن هذه الزيادة يتألف كل أربع سنوات يو ٌم كامل يُضاف
إىل آخر شباط .فيكون لشباط إذ ذاك  29يوماً وتس ّمى السنة «كبيساً» (أي
ت ُك َبس إذ يضاف إليها يوم) .وهذا الحساب الذي ال يزال قسم من الكنيسة

الحساب اليويل نسب ًة إىل يوليوس قيرص ،يُعرف أيضاً شعب ّياً
الرشقية يس ّمية
َ

بالحساب الرشقي.

فالحساب اليويل يعترب السنة مؤلفة من  365يوماً و 6ساعات.
فهو يزيد إذا ً سنويّاً عىل السنة الحقيقية الفلكية  11دقيقة و 14ثانية .ومن
كل ألف سنة
كل مئ ِة سنة  18ساعة و 35دقيقة .ويف ّ
هذه الزيادة يتألف َّ
يصل الفرق إىل  7أيام و 17ساعة و 50دقيقة.
يف سنة  1582كان الفرق بني السنة الفلكية الحقيقية والحساب
اليويل (الرشقي) عرشة أيام .فأصلح هذا الخطأ البابا غريغوريوس الثالث
عرش إذ أَ َم َر بأن يُنتقَل من الرابع من ترشين األول إىل الخامس عرش منه.

فاليوم الخامس من ترشين األول ُع َّد الخامس عرش منه .وأمر بإضافة يوم
ُحسب السنون
كل أربع سنوات( ،السنة الكبيس)َّ .
كامل َّ
وكل  400سنة ت َ

القرنية الثالث األوىل غري كبيس والرابعة كبيساً .وعليه ،كانت سنة  1700و
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 1800و  1900غري كبيس وسنة  2000كبيساً.
ومع هذا اإلصالح يبقى ٌ
كل سنة بني السنة
فرق من نحو  24ثانية َّ
الفلكية والسنة الغريغورية ،بحيث يتألف من مجموع تلك الثواين يوم
كل  3500سنة.
كامل َّ
أما الحساب اليويل (الرشقي) فمن سنة  1582إىل اليوم تقهقر
ثالثة أيام أُخرى .فزاد يوماً سنة  ،1700ويوماً سنة  ،1800ويوماً آخر سنة
 .1900ولذا فالفرق بني الحسابني هو حالياً  13يوماً.
بدأت كنيستنا امللكية الكاثوليكية تسري عىل الحساب املعروف
بالحساب الغريغوري (الغريب) ،منذ سنة  ،1857يف عهد املثلّث الرحمة
البطريرك اكْلي َمنضُ س ب ّحوث.

وقد أخذ يتب ُع تدريجاً الحساب الغريغوري القس ُم األكرب من ذوي

الطقس اليوناين البيزنطي .حالياً كل الكنائس الرشقية الكاثوليكية تسري
عىل الحساب الغريغوري الغريب.
ما سبب الفرق يف تاريخ عيد الفصح بني الحسابَ ْي
يجيب عىل هذا السؤال السيد بطرس سولوجوب ،وهو مهندس
أرثوذكيس مقيم يف باريس وأحد املسؤولني عن األُ ُخ َّوة األرثوذكسية يف
فرنسا وأم ُني صندوقها:

إلتأم املجمع املسكوين األول يف نيقية يف عام  325ليح ّدد خصوصاً
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موقف اإلميان القويم من اآلريوسية .لكنه بحث أيضاً قضي َة تاريخ عيد
الفصح املختلَف عليه .فق ّرر أن يَحت ِف َل جمي ُع املسيحيني يف املرشق واملغرب
بقيامة الرب يسوع يف يوم واحد ،هو األحد األول بعد البدر الذي ييل

اعتدال الربيع ( 21آذار) .ولهذا القرار مغزى عميق لعالقته بتاريخ الفصح
العربي وبالتايل بتارخ موت السيد املسيح وقيامته.
ّ

َ
الجداول الفصحية املبنية عىل التقويم اليويل
إعتمد آباء املجمع

واملعلومات الفلكية القدمية التي كانت معروف ًة آنذاك ،ال س ّيام الدورة
الفلكية للفليك األثيني ِميتون (القرن الخامس قبل امليالد) .وكان هذا
كل تسع عرشة سنة  135دورة قمريّة ،وأ ّن
الفليك قد استخلص أ ّن يف ّ
القمر ،بعد انقضاء هذه الحقبة يعود إىل الظهور يف التاريخ نفسه.
عىل هذه القاعدة ،ومبوجب قرار مجمع نيقية َج َرت الكنيسة

األرثوذكسية حتى اليوم .ولك ّن يف هذه القاعدة سببني للخطإ:

 )1التقويم اليويل ،أساس تحديد تاريخ الفصح ،ينقص يوماً كامالً
ِ
الحسابات الفلكية .ومنذ ذلك الزمان
يطابق عىل م ّر األجيال،
كل قرن ،فال
َّ
ُ

( )325نقص الحساب ثالثة عرشة يوماً .فلم يعد اعتدال الربيع يقع يف 21
آذار.
 )2يف دورة الفل ّ
املعي يف
يك ِمتون خطأ ،وبالتايل فإ ّن البدر َّ
جداول الفصح التي تستند إىل هذه الدورة يتأ ّخر أربعة أو خمسة أيام عن
الحساب الحقيقي.
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1582ص َّح َح التقوي ُم الغريغوري هذه األخطاء ليك يبقى
يف عام
َ

أميناً لقرار مجمع نيقية .إذا ً الحسابان اليويل والغريغوري حريصان عىل
التق ّيد بقرار مجمع نيقية .والخالف بينهام يعود إىل طريقة حساب تاريخ

بدر الربيع.
أُجريت دراسات إضافية يف هذا املوضوع يف املؤمت َريْن التحضرييَ ْي
األُرثوذكس َي ْي للمجمع األرثوذكيس العام يف شامبيزي (جنيف) يف عامي

 1977و .1982فجاءت نتيجة األبحاث تؤكّد خطأَ التقويم األرثوذكيس

ورضور َة تصحيحه باتباع التقويم الغريغوري أو سواه .لكن مل يُتّ َخذ أي قرار
حاسم ألسباب رعوية ال مجال لذكرها ،أه ُّمها أ ّن املؤمنني األرثوذكسيني غري

مه َّيئني لذلك ،وأ َّن أي تعديل لقرارات املجامع املسكونية يجب أن يصدر
من مجمع مسكوين.

مع العلم أن الحساب الغريغوري هو تصحيح الحساب اليويل
وليس إلغاؤه.
هذا وقد خطا الروم الكاثوليك خطوة رائدة ،إذ بدأوا يعيدون
عىل الحساب اليويل عام  ،1967وذلك عىل عهد املثلّث الرحمة البطريرك
مكسيموس الرابع وببادرة من قبل املثلث الرحمة املطران الياس زغبي
النائب البطريريك آنذاك يف مرص والسودان .الحقاً تبعت الطوائف
الكاثوليكية يف مرص هذه الخطوة ،وبحيث يع ِّيد جميع املسيحيني يف مرص

عيد القيامة معاً ويف تاريخ واحد حسب التقويم اليويل أو الحساب الرشقي.
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كام بدأت الكنائس كلّها يف األردن تع ِّيد معاً عىل الحساب الرشقي

اليويل عام (. )1972

الحقاً كانت مبادرات محدودة للتعييد معاً عىل الحساب اليويل
يف األرض املقدسة ،يف بعض الرعايا يف الجليل والضفة ،ويف بعض الرعايا يف
لبنان وسورية.
سمحت لرعايا رام الله
كنت نائباً بطريركياً يف القدس،
ُ
عندما ُ
والطيبة بالتعييد عىل الحساب اليويل .فكنت أتبع الحساب الغريب
الغريغوري يف القدس ،وأشارك الحقاً يف التعييد عىل الحساب الرشقي يف
رام الله والطيبة.
سعيت كثريا ً أثناء بطريركيتي ألجل توحيد العيد عىل الحساب
ُ
الرشقي (اليويل) يف سورية .ولكني مل أتوفّق أمام رفض الكنائس الكاثوليكية
األخرى يف سورية .واتفقنا مع إخويت مطارنة كنيستنا يف سورية أن ال
نقوم بخطوة مستقلة عن باقي الطوائف الكاثوليكية .ورصفنا النظر عن
املوضوع.
حالياً قضية توحيد العيد حسب التقويم اليويل ،مجمدة يف سورية
ولبنان .إذ تعترب السلطة الكنسية أن اإلتفاق عىل التعييد عىل الحساب
اليويل أمر صعب ألسباب عملية .إذ إنه إذا اتبعت الكنائس كلّها التعييد
عىل الحساب اليويل ،فامذا يعمل املهاجرون والنازحون يف املهاجر يف أوروبا
وأمريكا الشاملية والجنوبية...
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صف الجميع النظر عن مساعي التوحيد
ولهذا السبب فقد َ َ
باتباع الحساب اليويل أو الرشقي.
باألسف مل تتوقف الكنائس األرثوذكسية يف معالجة هذا املوضوع
يف السينودس األرثوذكيس العام الذي عقد يف كريت عام .2016
لكن الرغبة يف توحيد العيد عند الشعب ال تزال قويّة ومل ّحة!

ونحن نتف ّهم هذه الرغبة ونشكر شعبنا عىل ذلك.

اآلن التو ّجه هو السعي إىل تثبيت تاريخ العيد ،بغض النظر عن

الحسابني اليويل والغريغوري .بحيث يُ َح َّدد تاريخ عيد الفصح ليقع يف
كل عام.
األحد الواقع بني  9و  15أو  20نيسان من ّ
الحل .هكذا اتصل قداسة
ت ُبذل املساعي للوصول إىل هذا ّ
البطريرك البابا توارضوس الثاين لألقباط األرثوذكس ،بقداسة البابا فرنسيس
برسالة بتاريخ أيار  ،2014يطلب فيها أن يعمل البابا عىل تحقيق مرشوع
تثبيت وتوحيد تاريخ العيد .وكذلك فعل أكرث من م ّرة البطريرك أفرام الثاين

وضعت رسالة
بطريرك الرسيان األرثوذكس .كام أنني أخذتُ املبادرة بأن
ُ
كل البطاركة الكاثوليك (سبعة) نطلب
إىل قداسة البابا فرنسيس وقّعها ّ
فيها بتثبيت وتوحيد تاريخ العيد .وق َّدمناها لقداسته يف  24أيار ،2015
عمن.
أثناء زيارته لألرض املق ّدسة ولقائنا معه يف َّ
إقرتاح تثبيت تاريخ عيد الفصح والقيامة يف يوم مح َّدد ومشرتك
عب عنه آباء
بني جميع املسيحيني ،كان أمنية املجمع الفاتيكاين الثاين ،كام ّ
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املجمع يف «املرسوم يف الكنائس الرشق ّية الكاثوليكية» (بتاريخ  20ترشين
األول  )1965قبل خمسني عاماً.

نعرف من خربتنا املسكونية أ ّن األنكليكان واللوثريني والربوتستانت
عموماً ليس لديهم مامنعة يف قبول هذا اإلقرتاح.
عب عن موقفه من اقرتاح التاريخ الثابت
قداسة البابا فرنسيس ّ

ألف كاهنٍ يوم  12حزيران
املو ّحد للعيد يف خطاب له يف اجتامع ض َّم َ

تتخل عن
 2015يف روما ،حيث أكّد أ ّن الكنيسة الكاثوليكية مستع ّدة أن ّ

حساب تاريخ الفصح (أعني عن الحساب الغريغوري) .وأشار
طريقتها يف
ِ
قداسته إىل أ ّن القض ّية موضوع َد ْر ٍس منذ سنوات .وأشار قداسته إىل ما
ذكرناه أعاله ،بأ ّن بطريرك األقباط األرثوذكس توارضوس قد اتصل به بهذا

الشأن .وذكر قداسته أنّه شك كبري أن يع ّيد بعض املسيحيني يف تاريخ
وبعضهم اآلخر يف تاريخ آخر .مشريا ً إىل فرق السنة  2016وهو  35يوماً.
وإىل أ ّن العيد سيكون بحكم الحسابات املعروفة يف تاريخ واحد من جديد
عام  .2017وأشار قداسته إىل تواصله مع قداسة بطريرك القسطنطينية
برتلاموس وبطريرك موسكو كرييل بهذا الشأن .كام أمل قداسته بأن تعالج
القض ّية إيجابياً يف املجمع األرثوذكيس العام  ،2016كام أرشنا إليه أعاله.

هذا مع العلم أ ّن موقف قداسة البابا دعم كبري لهذه القض ّية الغالية عىل
قلب كل مسيحي.

هذا هو املوقف املسيحي العام حول قض ّية توحيد عيد
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الفصح .التو ّجه العام هو تخطّي قض ّية الحساب الرشقي والغريب ،واليويل
والغريغوري ،وتجاوز الحسابات الفلكية من ج ّه ٍة ،ومن ج ّه ٍة أخرى بذل
الجهود ألجل الوصول إىل اتفاق مسيحي شامل وقرار إجامعي بتثبيت
وتوحيد عيد الفصح والقيامة يف األحد الواقع بني  9و 15أو  20نيسان من
كل عام .ويكون إنجازا ً عظيامً يف تثبيت الوحدة املسيحية.
اآلن التو ّجه هو العمل ألجل تثبيت وتوحيد العيد يف األحد الواقع

بني  9و  15نيسان .وعدم ربط املوضوع بالحساب اليويل أو الغريغوري.

صل الس ّيد املسيح قبيل
نطلب من الجميع أن يصلُّوا مثل ما َّ

ونصل يك يُلهم الروح
آالمه« :يا أبتاه أن يكونوا واحدا ً» (يوحنا ّ .)21 : 17
القدس جميع الكنائس ،ليك يق ّرر رؤساؤها اإلحتفال املشرتك الواحد بالعيد

املسيحي الكبري ،عيد الفصح ،عيد القيامة املجيدة ،عيد األعياد وموسم
املواسم! عيد الحياة!
وهكذا يصبح عيدنا الكبري عيدا ً مشرتكاً ثابتاً موحدا ً وشهادة
مشرتكة لإلميان والرجاء واملح ّبة وللحياة!

وهكذا نكون كلّنا ح ّقاً أبناء القيامة!

حاشية:اصدرنا يف مجلة الوحدة (العددان االول والثاين عام  4 )1967مقاالت حول عيد
الفصح بني الرشق والغرب منها مقال لالرشمندريت جورج خرض ومنشور البطريرك
مكسيموس الرابع بشأن القرار بتوحيد العيد حسب الحساب اليويل يف مرص .حيث
اتبعت كل الكنائس الحساب اليويل انطالقا من فصح .1967

تطلّعات الشّ بيبة للعمل املسكوين
لدي فكرة واضحة عن مفهوم العمل
يف األمس العابر ،مل يكن ّ
املسكوين أو عن املعنى الحقيقي لعبارة «وحدة الكنيسة» ،وكانت تواجهني
عطيت فرصة ألمثّل
صعوبات يف تقبل اآلخرين من كنائس مختلفة ،إىل أن أُ ُ
الحركة التي إحتضنتني يف صفوفها ،الشبيبة الطالبة املسيحية ( ،)JECيف
مؤمتر أيانابا امل ُنظم من قبل اإلتحاد العاملي املسيحي للطّلبة ()WSCF
عام  ، 2015الذي يضم حركات شبابية من مختلف الكنائس.
غيت نظريت ومفهومي لكيفيّة عيش
مشاركتي يف هذا املؤمتر ّ

مسيحيّتي مع اآلخرين ،كام ساعدتني ألفهم وأتقبّل اآلخر بإختالفه وآرائه
املغايرة وطقوسه الغنيّة،كل هذا ساهم يف إلغاء األحكام املسبقة املتجذّرة

عصب القاتل للمعنى الحقيقي إلنتاميئ الكنيس.
يف فكري ،والتّ ّ

عشقي للعمل املسكوين وتأث ُّري بتعاليم وحياة املثلّث ال ّرحمة
«املطران سليم الغزال» ساعداين ملتابعة متثيل حركتي يف اإلتحاد لفرتة
طويلة ،وقد أٌتيحت يل فرصة ثانية للمشاركة يف نو ٍع آخر من العمل
املسكوين هو « اللقاء العاملي املسكوين للشبيبة» ( )Taizéالذي عقد يف
آذار املنرصم يف لبنان.
الشقية األخرى أما
عضويتي يف  WSCFع ّرفتني عىل الكنائس ّ
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لقاء  Taizéفقد فتح يل أبواب اللقاء مع شبيبة من مختلف كنائس العامل.
اختربت إميانهم والتزامهم الديني ،تع ّرفت عىل طقوسهم ومامرساتهم،
وغصت يف صالتهم .كانت تجربة مميزة وفريدة ،خاصة يف وقت الصالة،
ُ
فقد كانت الصالة واحدة مو ّحدة ،وهذا ما ملس قلبي وروحي وأعطاين

دفعاً قويّاً لإلنخراط أكرث يف العمل املسكوين.

إ ّن مفهوم العمل املسكوين قد تط ّور يف عقلية شبيبة اليوم ،فقد

أصبحوا رائدين يف نرش مفهوم هذا العمل يف مجتمعاتهم .فام كان مستحيالً

منذ ستني عاماً أصبح حقيقة يف حارضنا الحايل من حيث اللقاء ،التّفهم،
التّقبل ،واإلعرتاف ببعضنا البعض .هذا ما يدفعنا اليوم إىل القول بأن الوصول
إىل وحدة الكنيسة صار أقرب من أي وقت مىض.
ما ساعد عىل تغيري مفهومي لوحدة الكنيسة ،هو مقال قرأته
لراعي األبرشية «املطران إييل بشارة الحداد» حول وحدة الكنائس،
حيث دعا إىل استبدال كلمة «وحدة» بكلمة «رشاكة» .إ ّن كلمة وحدة
قد تعني ذوبان الكنائس بعضها ببعض .لكن الرشاكة تحافظ عىل غنى،
كل منها من نقاط ق ّوة وتن ّوع الكنيسة
تراث وميزات كل كنيسة ،فتستفيد ٌّ
األخرى فنبني فسيفساء قويّة ،غن ّية ونادرة يف جسد املسيح ،فهو وحده

الحافز الوحيد لرشاكتنا ووحدتنا .إ ّن هذا العمل يت َّوج بالوصول اىل وحدة
اإلميان و الرشاكة يف املناولة.

من ناحية أخرى ،هذا الوصول وهذا الهدف دونهام عقبات ج ّمة.
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منها اإلضطهاد الذي تعيشه الكنيسة؛ إن كان اضطهادا ً دمويّاً ضد أبنائها
من حيث القتل واملجازر والتفجريات ،أو اضطهاد القيم األخالقية التي
تقوم عليها الكنيسة .هناك حرب شعواء تُش ّن عىل الكنيسة من كل إتجاه
( حرب إعالمية مدفوعة ،حرب مالية ،وحرب نفسية) .كام أ ّن املجتمع
الذي نعيش فيه قد ابتعد كثريا ً عن الله .فاملشاكل والحروب ق ّربت اإلنسان

من املادة فأصبحت هاجسه وملجأه ،وبذلك مل يعد لله مكاناً يف حياته.
فاإلنسان مشغول مبشاكله وبهوسه املادي فأصبح يتعاطى مع الله بالمباالة.
أ ّما الشّ اب امللتزم فأصبح يرى نفسه خارج هذا املجتمع وكأنّه مييش عكس
للسخرية.
الت ّيارّ .
مم دفعه اىل اخفاء إميانه وإلتزامه ليك ال يتع ّرض ّ

من التحديات التي تواجه الوصول إىل الرشاكة هي اللقاءات

املسكون ّية الغري هادفة ،جوهرها ينقصه إيجاد املح ّفزات الرضورية
للشبيبة ،فنشعر بأنّنا نلتقي فقط إلمتام واجب .فأصبحت بعض هذه
«صف
اللّقاءات استعراض ّية تتباهى فيها الكنائس ،اي باتت الحوارات ّ
كلامت « دون ن ّية يف التنفيذ وال حتّى املناقشة والتع ّرف عىل اآلخر.
مسيحي ملتزم من العمل املسكوين
كشاب
كخالصة ،ماذا أريد أنا
ٍ
ّ

وما هي تطلعايت للوصول إىل النتيجة املرج ّوة:

أوالً ،أريد ملس ن ّية واضحة ورصيحة لدى السلطات الكنس ّية مل ّد اليد لآلخر

مع األخذ بعني اإلعتبار وجود مبادرات رصيحة يف هذا املوضوع.

ثانياَ ،أريد أن أتع ّرف وأعيش شخص ّياً خربة اآلخرين حتى أستطيع
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أن أقبلهم وأح ّبهم كام هم وليس كام أريد أنا أن يكونوا .إ ّن الكنيسة
املسيح ّية جميلة بإختالفها وتن ّوعها لك ّنها ضعيفة بانقساماتها .فأنا أريد

وكل نقاط ق ّوتها وأريد أن
كل الكنائس ّ
كشاب أن أحب وأن أتع ّرف عىل ّ
ٍّ
أع ّرفهم عىل نقاط ق ّوة كنيستي ،لنقوى م ًعا ونتّحد دون أن ننصهر بعضنا
كل االضطهادات التي تعيشها كنيستنا اليوم.
ببعض ،فنواجه م ًعا ّ

وأخريا ً،أريد أن ننىشء شبيبة مناضلة وقادرة عىل اتخاذ املبادرات
وحاملة قضية رشاكة الكنيسة ليك نكون» قلباً واحدا ً وروحاً واحدة» يف
جسد املسيح.
وبالنهاية أود أن أعرب عن إمتناين وأشكر غبطة أبينا البطريرك
غريغوريوس الثالث لحام إلتاحة الفرصة أمامي ودعويت للكتابة يف مجلة
«وحدة يف اإلميان»التي تسعى للسري يف أوىل خطواتها وشق طريقها
للوصول نحو وحدة الكنائس.
جيلبرياملشنتف

قراءة يف احتفاالت اسبوع وحدة
املسيحيني
صالة الوحدة هي صالة إنجيلية حقيقية تتالقى فيها الكنائس
وتقربنا من الله».
بقلم :اإلعالمية ليا عادل
اعتادت الكنائس يف شهر كانون الثاين من كل عام إلطالق أسبوع
الصالة من أجل وحدة املسيحيني يك يعيش املؤمن يف حوار حميم مع الرب و
تقرتب الكنائس من بعضها البعض وتتالقى لتقدم ذاتها قربانا.
وبالتايل فإن صالة الوحدة هي حقيقة إنجيلية مسيحية تقربنا أىل الله وتذلل
الصعوبات التي تعيق تحقيق الوحدة املنشودة».
وبغض النظر عن االنقسام التاريخي واالختالفات العقائدية بني الكنائس التي
تعترب بحد ذاتها غنى وليس إختالفا .فإن تاريخية هذا األسبوع وانطالقته
قد بدأ من مدينة ليون الفرنسية املتخصصة وامللمة مبوضوع الوحدة بني
الكنائس ،هذا األسبوع الذي يتمحور حول مثانية أيام متتد ما بني ١٨و٢٥
من شهر كانون الثاين من كل عام ،وإذا ما تعمقنا يف هذين التاريخني فإنهام
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يرمزان اىل عيد سالسل بطرس الرسول يف الثامن عرش من شهر كانون الثاين
وإىل دعوة الرسول بولس عىل طريق دمشق.
وبالرغم من اٱلراء التي سادت العامل املسيحي حول هذا التاريخ إال أن
الكنيسة قد أبقت تاريخ ١٨و ٢٥ملا لهام من رمزية روحية من اجل ان نعمل
سويا كام اراد الرب يسوع منا.
وتعقيبا عىل ذلك ،إن الكنائس قد تقدمت يف موضوع الوحدة بغض النظر
عن اإلختالفات العقائدية إنطالقا من أنه عندما نتكلم عن الحوار الالهويت
يقابله حوار املحبة وهذه املعانقة ال تتحقق اال بالحوارين العقائدي واملحبة،
محبة الله ومحبة اٱلخر.
كام ان طريقة إعداد كتيب أسبوع الصالة من اجل وحدة املسيحيني وكيف
يصار إىل توليفه ومراعاته واقع الكنائس املحلية يف لبنان يقتيض القول»:
أنه يف كل سنة يختار املجلس الحربي لتعزيز الوحدة يف الفاتيكان ولجنة
إميان ونظام يف مجلس الكنائس العاملي موضوع الصالة من اجل الوحدة
تستوحيانه من الكتاب املقدس ،وللغاية يكلفان لجنة مشرتكة متثل الكنائس
املحلية يف أحد البلدان بإعداد النصوص الالزمة .هذه النصوص املقرتحة ال
بد وأن يصار إىل توليفها لتتالءم وما تقتضيه حاجات الكنائس ،وفق ظروف
الزمان واملكان مع األخذ بعني اإلعتبار الواقع اإلجتامعي والحضاري حتى تقام
الصلوات من أجل الوحدة والخصوصيات الليتورجية والتقوية يف كل الكنائس
والرعايا.
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كام إن مثل هذا التوليف والتالزم يكونان عادة مثرة تعاون مسكوين يف كثري
من البلدان ،وتقوم هيئات مسكونية برتجمة النصوص وإعدادها مبا تتناسب
مع األحوال املحلية يف لبنان ،بحيث تقوم اللجنة األسقفية يف مجلس البطاركة
واألساقفة الكاثوليك وبالتعاون مع مجلس كنائس الرشق االوسط بتعريب
النصوص العاملية وتوليفها مبا يتناسب مع الظروف الدينية واإلجتامعية .ويتم
وضع هذه النصوص بني أيدي الكنائس وحثها عىل تالوتها كعالمة للرشاكة
الروحية مع الكنائس يف العامل».
أما النشاطات والصلوات التي تعم الكنائس يف لبنان والرشق وسائر البلدان
فتأخذ طابعا روحيا مميزا وال سيام يف ما يتعلق بإفتتاح واختتام هذا األسبوع
عىل الصعيد الوطني بحيث يتم متثيل كل العائالت الكنسية يف كل أسبوع
ويصار اىل خلق توازن روحي بينها بغية تكثيف مشاركة املؤمنني علنا نصل
جميعنا إىل الوحدة املنظورة بني املسيحيني وان طالت مدتها.
أضف اىل ذلك ،ان الوحدة ليست وحدة مستحيلة وكل يعمل عىل تحقيق
األمل املرتجى منها ومن هنا برزت املسكونية» كعنوان طبع االتحاد العاملي
املسيحي للطلبة  ،هذا االتحاد الذي يضم شبانا وشابات من مختلف الكنائس
يجسدون الوحدة من خالل ترجمة العديد من النشاطات من اجل تثبيت
قول السيد املسيح» ليكونوا واحدا».
عالوة عىل ذلك ،إن االتحاد العاملي يعمل مع الشبيبة يك تتعرف عىل املسكونية
و تعزز الفكر املسكوين يف كيانها سواء من خالل املؤمترات املسكونية للشباب
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أو يف اللقاءات الكنسية االجتامعية التي تشمل الشبان والشابات يف كل بلدان
الرشق حيث تتغلغل جذور هذا اإلتحاد الذي يبحر يف عمق اناشيد الكورال
املسكوين ناهيك عن املعاهد املسكونية التي تشدد عىل رضورة ان تكون
املسكونية حاجة رضورية يف زمن ال بد ان تحل لغة اللقيا مكان االختالف.
وميكن القول« :صحيح ان التحدي االول للكنيسة منذ القرون االوىل هو
الوحدة ،وحدة الفكر والهدف وليس الشكل الواحد .ولكن التنوع يف األمور
الغري االساسية ال يعطل الوحدة بل يغنيها .وبالتايل نؤكد أن الوحدة ليست
مستحيلة ونحن نعمل عىل تحقيق االمل املنشود والرجاء املرتجى ونسأل
الله ان يزرع سالمه يف ربوع الرشق وأن يتحقق التقارب بني كل الشبان
والكنائس يك نصل اىل الوحدة املنشودة».
االمني العام ملجلس كنائس مرص يشارك يف اسبوع الصالة من اجل الوحدة
القاهرة  12فرباير 2019
انطلقت باالمس االحد عرش من فرباير  2019فاعليات اسبوع الصالة من
اجل الوحدة بني املسيحني ،والتي تم افتتاحها بكاتدرائية مارجرجس لالقباط
االرثوذكس بالجيزة يف ضيافة االنبا ثيودورس ،وقد شارك العديد من االباء
الكهنة والقساوسة من كل الطوائف املسيحية وعديد من الشعب .وشارك
يف اول عمل له بعد تسلمه االمانة العامة ملجلس كنائس مرص
االب بولس جرس.
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الكنيسة االنجيلية تستضيف اليوم الرابع من فعاليات أسبوع الصالة من
اجل الوحدة.
 15فرباير .2019
استضافت الكنيسة االنجيلية بالرشابية باالمس فعاليات اليوم الرابع
ألسبوع الصالة من اجل الوحدة املنعقد يف الفرتة بني  11فرباير ايل 19
فرباير  ،معطيني لليوم عنوان « الرب نوري وخاليص « و هو اليوم املخصص
للشباب من الكنائس املختلفة بتنظيم مشرتك بني شباب اللجنة املسكونية
للشباب و شباب االتحاد العاملي للطلبة املسيحيني و راعي الكنيسة
االنجيلية بالرشابية بحضور ممثيل الكنائس املختلفة.
تخلل اليوم العديد من الكلامت منها كلمة القس ارنست راعي الكنيسة
و كلمة االب بولس جرس امني عام مجلس كنائس مرص و كلمة اللجنة
املسكونية للشباب ممثلة يف األستاذ امين كرم و كلمة االنبا مارتريوس عن
النور و الظلمة متطرقا يف كلمته عن الحب مشريا الن يسوع هو الحب
األعظم وهو الذي يجمعنا وغريها من الكلامت  ،و أيضا الصالة املشرتكة
و قراءات من الكتاب املقدس و شارك باليوم فريق ترانيم مسكوين يشمل
شباب من كل الطوائف مختتمني اليوم برتتيل الصالة الربانية جميعا .
عقدت اللجنة التنفيذية ملجلس كنائس الرشق األوسط اجتامعها الدوري
يف مق ّر بطريركية أنطاكية وسائر املرشق للرسيان األرثوذكس ،العطشانة-

١٣٢
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بكف ّيا ،لبنان ،يف  23 – 22كانون الثاين  /يناير  ،2019برئاسة صاحب
القداسة مار اغناطيوس أفرام الثاين ،بطريرك أنطاكية وسائر املرشق
والرئيس األعىل للكنيسة الرسيانية األرثوذكسية يف العامل أجمع ،ورئيس
املجلس عن عائلة الكنائس األرثوذكسية الرشقية ،وصاحب الغبطة
الكردينال مار لويس روفائيل ساكو ،بطريرك بابل للكلدان ،ورئيس
املجلس عن العائلة الكاثوليكية ،وصاحب السيادة القس الدكتور حبيب
بدر ،رئيس اإلتّحاد اإلنجييل الوطني يف لبنان ،ورئيس املجلس عن عائلة
الكنائس اإلنجيلية ،واعتذر عن الحضور ألسباب ص ّحية صاحب الغبطة
يوح ّنا العارش ،بطريرك أنطاكية وسائر املرشق للروم األرثوذكس ،ورئيس
املجلس عن عائلة الكنائس األرثوذكسية.
يف اليوم األ ّول ،وقبل انطالق أعامل اللجنة التنفيذية ،وبعد صالة افتتاحية،
وتح ّية لروح املثلّث الرحامت األنبا بيشوي ،عضو اللجنة التنفيذية ،واملتن ّيح يف
مرصُ ،ع ِقدت ندوة الهوتية  -مسكونية تحت عنوان «أطلب العدل فحسب»
(تثنية اإلشرتاع  ،)20-18 :16أدارها الخوري إدغار الهيبي ،مدير املعهد العايل
كل من
للعلوم الدينية يف جامعة القديس يوسف يف بريوت ،وتكلّم فيها ٌّ
الدكتور دانيال ع ّيوش ،أستاذ يف معهد القديس يوح ّنا الدمشقي الالهويت يف

قصاب ،رئيسة اإلتّحاد العاملي للكنائس
جامعة البلمند ،والقسيسة نجالء ّ
املصلحة ومديرة دائرة الرتبية املسيحية يف السينودس اإلنجييل الوطني يف
لبنان وسوريا ،والدكتور املحامي ملحم خلف ،رئيس جمعية فرح العطاء.
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بعد الندوة إنطلقت إجتامعات اللجنة املغلقة ،وتليت رسالة و ّجهها سعادة

النائب يف الربملان اللبناين نعمت افرام إىل اللجنة التنفيذية ،داعياً املجلس
إىل الصالة من أجل تفعيل مبادرات السالم واإلستقرار يف بلدان الرشق
األوسط ،عرضت الدكتورة ثريا بشعالين ،األمينة العا ّمة ملجلس كنائس
الرشق األوسط ،تقريرها.
واختُ ِتم اليوم األ ّول بخدمة الصالة املسكونية مبناسبة أسبوع الصالة ألجل
وحدة الكنائس ،مبشاركة أصحاب القداسة والغبطة والسيادة رؤساء
املجلس ،وصاحب الغبطة مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك
الرسيان الكاثوليك األنطايك ،وصاحب الغبطة الكردينال مار بشارة بطرس
الراعي بطريرك أنطاكية وسائر املرشق للموارنة ،وسيادة املطران جوزف
سبيتريي السفري البابوي يف لبنان ،وعدد من املطارنة والقسس والكهنة
والراهبات واملؤمنني من مختلف الكنائس ،وذلك يف كنيسة مار سويريوس
الكبري باملق ّر البطريريك للرسيان األرثوذكس.

يف اليوم الثاين ،استعرضت اللجنة التنفيذية تقارير دوائر املجلس واختتمت
اجتامعاتها بسلسلة توصيات أكّد من خاللها املجتمعون عىل ما ييل:
املؤسسات الدستورية
أ ّوالً :رفْع الصالة من أجل عودة اإلنتظام إىل عمل ّ
يف لبنان ،وال س ّيام اإلرساع يف تشكيل الحكومة ،وإحالل السالم يف سوريا

وعودة كرمية وآمنة للنازحني إىل وطنهم ،واستعادة العراق عافيته وعودة
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تنص عليه
املقتلَعني من أبنائه إىل أرضهم ،وتحقيق قيام دولة فلسطني مبا ُّ
القرارات الدولية ذات الصلة وعودة الالجئني مبا يصون هويّتهم الوطنية
ويحمي منطق العدالة ،ورفض قرار إعالن القدس عاصمة لدولة اإلحتالل،
ودعم استقرار األردن ،واإلشادة بافتتاح كاتدرائية ميالد الس ّيد املسيح
ومسجد الفتّاح العليم يف مرص يف آنٍ معاً ،ملا لذلك من داللة عىل الوحدة
الوطنية ،وتثمري الجهود الحوارية الدافعة باتّجاه توحيد جزيرة قربص.
ثانياً :دعوة املجتمع الدويل والعامل العريب إىل العمل عىل اإلفراج عن
املطرانني املخطوفَني يوح ّنا ابراهيم وبولس اليازجي ،والكهنة والعلامنيني
كل أشكال التط ّرف واإلرهاب ،والتم ّني أن يت ّم التعاون
املخطوفني ،وإدانة ّ

خطاب ديني قائم عىل اإلميان
بني الكنائس واملرجع ّيات اإلسالمية لبناء
ٍ
النقي ب ِق َيم املح ّبة والسالم والعدالة اإلجتامعية والحوار ،والسعي لبلورة
ّ

خارطة طريق من أجل صياغة هويّة املواطنة ضمن دول مدن ّية تحرتم
التع ّددية.

املؤسسات الصهيونية عىل برنامج
ثالثاً :استنكار الهجمة التي ش ّنتها إحدى ّ

املرافقة املسكونية يف فلسطني املحتلّة ،وكان مجلس الكنائس العاملي قد

أنشأ هذا الربنامج ،بنا ًء عىل طلب من رؤساء الكنائس يف القدس ،عام

.2002
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ويف نهاية اإلجتامع ،شكر أعضاء اللجنة التنفيذية ملجلس كنائس الرشق
صاحب القداسة البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاين ،عىل
األوسط،
َ
استضافته الكرمية لهذا اإلجتامع.
ختاماً ،رفع الجميع الصالة إىل الرب يسوع ،الذي يجمعهم بالوحدة يف
كل رجاء وتعزية» ،واثقني
املح ّبة ،مج ّددين رجاءهم بالرب «ينبوع ّ
من مؤازرته عملَهم يك يتابعوا الشهادة املشرتكة إلله املح ّبة والرحمة

والسالم ،ومتضامنني مع أبناء وبنات كنائسهم يف الرشق ،والذين يؤ ّدون
الشهادة للرب يسوع وسط التح ّديات ،أل ّن «من يتّكل عىل الله ال يخزى»
(مزمور .)1 :70
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La semaine de la prière pour l’unité,2019
C’est une semaine ou on célèbre des prières selon les
différentes traditions en Moyen-Orient.
Le programme local est organisé en collaboration entre
le conseil des Eglises en Moyen – Orient et le conseil
des Eglises locales et le Vatican. Autres les activités
œcuméniques au niveau des jeunes.
Prions pour l’unité des chrétiens, comme la veut le Seigneur.
Lea Memari
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sa visite en Jordanie (24 Mai 2015). Le pape a déclaré qu’il
est prêt à abandonner le calendrier grégorien pour une date
fixe et unifiée et commune de Pâques (Discours durant une
rencontre avec 1000 prêtres en juin 2015). Les Protestants
et les Anglicans ne feront pas de difficulté à ce sujet. Le
problème est comment atteindre l’unanimité des Eglises
Orthodoxes autocéphales (14).
C’est le projet qui devra faire son chemin, pour
fêter ensemble, la Grande fête des Chrétiens.
Patriarche Emerite.
Gregorios III
Directeur de la revue
Les Jeunes et l’Œcuménisme
Le jeune Gilbert Mouchantaf du Liban, raconte
comment il a découvert le contenu de l’expression «Unité
de l’église», durant un congres du J E C , et de l’union
mondiale des étudiants ( W S C F ),et durant la rencontre à
Taize.
J’ai découvert l’autre, et le dialogue, et l’acceptation de
l’autre. Les jeunes s’engagent avec ouverture d’esprit, dans
le dialogue, la reconnaissance des différentes traditions des
Eglises.
Gilbert Mouchantaf
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notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ.
L’article passe en revue l’histoire du calendrier
Julien et Grégorien, et les efforts déployés pour fêter
ensemble. Ainsi les chrétiens d’Egypte fêtent ensemble
selon le calendrier Julien depuis 1967 à l’initiative du
patriarche Maximos IV et du vicaire en Egypte à ce temps
Mgr Elias Zoghby. En 1972 c’est la Jordanie qui fait le
même pas. Moi j’ai travaillé pour fêter ensemble selon le
calendrier Julien, d’abord en terre sainte comme vicaire
patriarcal (1974 – 2000) et par la suite en Syrie comme
Patriarche. Je n’ai pas réussi à avoir l’unanimité à ce sujet.
Cependant il y a bon nombre de paroisses en Palestine, en
Galilée et au Liban qui fêtent selon le calendrier Grégorien,
avec un accord tacite de l’autorité ecclésiastique.
Actuellement on s’oriente vers le but d’avoir une
date commune, fixe pour fêter ensemble la Résurrection le
dimanche qui tombe entre le 9 et le 15 Avril.
Un échange de lettres à ce sujet et dans ce but, entre
les Eglises, à commencer par Sa Sainteté le Patriarche
Copte orthodoxe Thawadros II dans une lettre en date
de mai 2014, adressée à Sa Sainteté le Pape François.
Sa béatitude le Patriarche Ephrem II syrien orthodoxe fit
de même. Les patriarches catholiques orientaux à mon
initiative ont adressé une lettre à sa Sainteté le Pape durant
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Ces documents forment un point d’arrivée, d’un long
chemin de dialogue et du mouvement œcuménique.
Je fais le lien entre trois expressions tellement en voque
dans l’emploi mondial, et qui ont une expression commune
c’est le terme grec «Oikos», ou maison, qu’on trouve dans
les trois expression : Œcuménisme, Economie et Ecologie.
On trouve aussi trois expressions qui se ressemblent dans
les documents en question : Fraternité Humaine- Fraternité
Universelle- civilisation de l’amour .Les trois forment
la base de la paix mondiale st de la vie ensemble (ou
convivialité).
Tout cela dessine un iter , un chemin universel, mondial,
commun , un pacte, une charte……pour tous , et
spécialement pour les chrétiens et les musulmans, surtout
en Moyen – Orient ,ou on vit ensemble depuis 1400 ans .
Heureux que la Revue Al Wahdat, soit un jalon sur cette
voie de la fraternité humaine et universelle.
Patriarche Gregorios III
Pour une fête commune de la Résurrection
Nos fidèles continuent et à bon droit d’adresser des
appels aux autorités de toutes les communautés pour fêter
ensemble la grande fête des chrétiens, la Résurrection de
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Cela est magnifiquement présenté dans la liturgie,
surtout dans les hymnes de la fête de l’orthodoxie, ou du
triomphe contre l’iconoclasme (1ère démarche du carême).
C’est cela qui est a la base de la vénération des icones,
surtout dans la tradition orthodoxe, byzantine. D’où la
grande importance de l’icône dans les églises, dans la
liturgie, les sacrements, les maisons et dans la pitié orientale.
La liturgie orientale s’adresse aux fideles, par un
triple langage : celui de l’icône et celui des symboles.
L’icône est une expression en couleur de l’Economie du
salut. Elle est une invitation à la sainteté. Nous sommes
l’icône …
Patriarche Gregorios III Laham
Le document : La fraternité Humaine
Nous avons tenu à faire mention de ce document
historique dans le premier numéro de cette revue. Cet
article veut montrer les points principaux communs
ou document du Vatican II, aux idées de basedes lettres
des patriarches catholiques en orient (11 lettres), et au
document la fraternité universelle signée le 4 février 2019
aux Emirates Arabes, par sa sainteté le pape Francois et le
grand Cheikh de Al Azhar.
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conciles œcuméniques sont à la base de toute législation.
Tandis que les sources de l’époque moderne jusqu’à
nos jours sont modifiées en orient catholique par les
interventions romaines, les différentes coutumes locales, le
droit particulier et les directives synodales administratives
de chacune des Eglises orientales catholiques.
La parente entre droit et ecclésiologie fait de
cette divergence législative une matière œcuménique par
excellence. De sorte que le dialogue œcuménique ne peut
négliger l’évolution des sources juridiques et son impact
sur l’avenir ecclésiastique.
Mgr Elie Bechara Haddad
L’icône Théologique en couleurs
Dans l’icône resplendit la beauté de l’ancienne
icône, celle créée à l’image et à la ressemblance de Dieu.
C’est la ressemblance de l’homme céleste, comme dit St
Paul (1 cor :15. 42 – 44)
C’est la le début de l’icône, avec la création
(Genèse 1 :26-27) Le péché fait ternir la beauté de l’icône
de l’homme.
Jésus - Christ est la nouvelle icône, qui renouvelle
l’icône déchue défigurée par le péché.
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entre les églises. J’ai écrit à cette date un article demandant
qu’un document semblable soit rédigé dans l’Islam, surtout
entre Chiites et Sunnites.
Dans le monde, les chrétiens et les musulmans vivent
ensemble dans chaque pays. La concorde entre musulmans
et chrétiens, a une influence mondiale.
D’ou le développement positif des relations entre
chrétiens, aide au développement positif entre les
communautés musulmanes.
D’ou le développement du mouvement œcuménique ne
peut pas être seulement bénéfique pour les chrétiens, il est
aussi bénéfique pour l’Islam, et peut être un stimulant au
dialogue entre les différentes sectes dans L’Islam.
Professeur Mohamad Al Sammak.
Les Sources du droit Canonique Selon les Traditions
Orthodoxes et Catholiques
On fait dans cet article le parcours législatif de la
tradition ecclésiastique orientale. Ceci révèle l’évolution
de l’aspect juridique en orient, mais aussi ecclésiologique
de chacune des églises orientales. Dans ce sens on constate
que les sources de droit canonique sont les mêmes dans
le premier millénaire et jusqu’au dix-huitième siècle. Les
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le vol de retour au Liban, - tout heureux de la rencontre
advenue, mais écœuré et dépité par le sort de la chrétienté
morcelée - l’auteur fait un rêve, où Jésus lui montre la
terre toute scintillante d’humanité, et ce dans tous ses
continents, peuples, races et religions ; lumière émanant
des indénombrables faiseurs de bien de partout. Et
Jésus de le rassurer : «courage mon fils, ces signes sont
les reflets de mon incarnation; ils triompheront sur le
mal ; ils unifieront la famille humaine et la sauveront».
P. Joseph Hallit
Réaction d’un musulman au dialogue œcuménique.
La convivialité Islamo – Chrétienne est basée sur
deux concepts complémentaires: Les bonnes relations entre
les différentes communautés chrétiennes et les bonnes
relations Islamo – Islamiques.
Or il y a différentes communautés dans le christianisme
comme dans l’Islam. Les disputes entre les communautés
chrétiennes comme aussi entre les communautés
musulmanes, influencent négativement les relations
Islamo – Chrétiennes.
Le document «Nostra Aetate» du Concil du Vatican
II (1969) à aider à développer positivement les relations
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moments de séparation et de désintégration et décrit ensuite
les défis et les enjeux actuels d’une recherche inlassable
du rétablissement de la communion plénière. Il rappelle
ensuite les débuts du mouvement œcuménique (19101938), la création du Conseil œcuménique des Eglises
(1948), l’engagement irréversible de l’Eglise catholique
au Concile Vatican II (1962-1965), le déroulement de trois
grands dialogues de l’Eglise catholique aves les Eglises
orthodoxes byzantines et orientales ainsi qu’avec l’Eglise
luthérienne… L’article cite enfin les obstacles toujours
présents et rappelle les espoirs qui ne manquent pas sur le
long chemin vers l’Unité.
Pr Gaby Hachem
L’Unité telle que rêvée par un croyant
L’auteur de cet article va de la prière du Christ
pour l’Unité et la Foi de l’Eglise en l’Unité, pour arriver
à l’attristant réel d’une Eglise explosée, dont les parties –
bien que proclamant tous les jours le Credo et priant pour
l’Unité – n’arrivent pas à composer ensemble devant les
urgences sociales. Après avoir vécu, à Paris, une relation
humaine de qualité, avec un chauffeur de taxi d’origine
marocaine et fils de rabbin juif, et alors qu’il était sur
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fera son oraison funèbre!
Zoghby est décédé en 2008. S.E. Georges Khodre,
à l’invitation du Patriarche Grégorios III, fait son oraison
funèbre. Il parle des vertus pastorales et humaines de
son ami, et relate l’itinéraire œcuménique commun des
deux prélats, et surtout de l’initiative de Mgr. Zoghby et
de son livre : Tous schismatiques? Khodre insiste sur les
liens œcuméniques entre les deux branches du Patriarcat
d’Antioche et dit: Nous ne sommes pas dans le schisme,
mais nous sommes dans la rupture de la communion
ecclésiale, comme deux frères qui se disputent entre eux
mais restent des frères!
Métropolite Georges Khodre
L’unité Chrétienne et les acquis du Mouvement
Œcuménique
Nombreux sont ceux qui s’interrogent aujourd’hui
sur les acquis de l’œcuménisme et sur l’impact du
rapprochement entre les Eglises. Le présent article
évoque la question des acquis en rappelant le sens de
l’esprit œcuménique et les événements qui ont marqué le
mouvement vers l’unité après des siècles de séparation
et de rupture. Il présente une reprise rapide des grands
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de la communauté grecque catholique Gregorios III.
La revue a publié des différents articles concernants
les relations entre les différentes communautés chrétiens:
Catholiques, Orthodoxes et Protestants…Elle a accompagné
les travaux du Concil Vatican II, en publiant différents :
• Articles à ce sujet.
• Discours prononcés par le Pape Paul VI, le
Patriarche œcuménique Athinagoras le 1er
et d’autres autorités religieuses de toutes les
communautés chrétiennes.
• Décisions prises au niveau du Concil.
Cette revue s’est arrêtée d’être publié en 1980 pour
des forces majeures entre autres la guerre civile, l’élection
du père Lutfi Evêque puis Patriarche….
La revue reprend son apparition cette année (2019)
à l’époque de la résurrection….
Secrétaire de la Revue
Riad K Monzer
Oraison funèbre du feu
Mgr. Elias Zoghby
Deux amis: feu évêque Elias Zoghby et Métropolite
Georges Khodre, se sont concertés: celui qui survit à l’autre
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Une revue de tous les Chrétiens de l’orient
chrétien. Tout cela dans un esprit irénique et œcuménique.
Notre devise est la charité! Notre but est la charité! Notre
méthode est la charité! Nous nous inspirons des paroles du
saint pape Jean XXIII: «ce qui nous unit est beaucoup plus
que ce qui nous sépare Réjouissons-nous pour ce qui nous
réunit, et travaillons pour surmonter ce qui nous sépare.»
Ainsi nous tâchons de réaliser la prière de notre
Seigneur et Sauveur Jésus – Christ, qui a prié afin que nous
soyons un comme Lui et le Père sont un, afin que le monde
croie….
Patriarche Emerite
Gregorios III
Directeur de la revue
Je n’ai plus peur car je me suis désarmé
Patriarche Athinagoras Le 1er
Le trajet de la revue «Al-Wahdat»
La revue «Al-Wahdat fil Iman», revue qui s’intéresse
aux problèmes intercommunautaires chrétiens, a été publié
en 1962 par le révérend père Lutfi Laham moine Basilian
Salvatorien, devenu plus tard Patriarche
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Un nouveau Commencement
La revue a été arrêtée en 1980 durant la guerre au
Liban. Maintenant et après ma renonciation au service
patriarcal, j’ai trouvé utile de la reprendre.
Elle Conserve son caractère d’être une revue
œcuménique et orientale.
Revue Œcuménique qui traitera tout ce qui
a rapport au mouvement œcuménique, à l’unité des
Chrétiens, aux organismes œcuméniques, à la chronique
œcuménique. Elle restera un lien de rencontre, de
dialogue de rapprochement intellectuel, spirituel …de
tous les chrétiens, de toutes les Eglises, des rites, …dans
une atmosphère d’amitié, de connaissance mutuelle…
Revue Orientale qui traitera de tout le patrimoine de
l’orient chrétien.
Dans la polychromie des rites orientaux, des
communautés orientales, pour être un lieu de rencontre
basé sur la connaissance mutuelle, la charité, la fraternité
et l’entraide. Revue qui veut être, un organe de large
information sur l’oikoumèné chrétienne, du chrétien
catholique, orthodoxe, protestant…
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« je ne prie pas seulement pour eux , je
prie aussi pour ceux qui , grâce à leur
parole, croiront en moi; que tous soient
un comme toi , Père , tu es en moi et
que je suis en toi , qu′ils soient en nous
eux aussi , afin que le monde croie que
tu m′as envoyé; et moi , je leur ai donné
la gloire que tu m′as donnée, pour
qu′ils soient un comme nous sommes
un , moi en eux comme toi en moi pour
qu′ils parviennent à l′unité parfaite et
qu′ainsi le monde puisse connaitre que
c′est toi qui m′as envoyé et que tu les as
aimés comme tu m′as aimé »
( St Jean 17: 21 - 23 )
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