
ــه(  ــون ب ــن يؤمن ــم )الذي ــوا بأجمعه » فليكون

واحــًدا كــا انــك يفّ، يــا أبــت ، وانــا فيــك 

فليكونــوا هــم أيًضــا فينــا ليؤمــن العــامل بأنــك 

أنــت أرســلتني، وإن وهبــت لهــم مــا وهبــت 

يل مــن املجــد ليكونــوا واحــًدا كــا نحــن واحــد 

ــا فيهــم وأنــت يفّ ليبلغــوا كــال الوحــدة «     أن

) يوحنــا 17 : 21 - 23 (
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Revue Œcuménique Orientale

« 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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ــة الوحــدة مــن ســنة 1962 وحتــى ســنة  مــن يرغــب باالطــاع عــى االعــداد الســاابقة مــن مجل

1979 يجدهــا عــى موقــع الرهبانيــة الباســيلية املخلصيــة عــى العنــوان التــايل : obslb.com وهــي 

كذلــك متوفــرة ورقيــا يف ديــر املخلــص ) جــون – الشــوف (



تهنئة بعيد
ميالد ربنا والهنا ومخلصنا

يسوع املسيح بالجسد

ايها األصدقاء ! ايها األحباء !
يف هــذا الوقــت، و قــت املعانــاة  واالزمــات والخــوف والحــروب، 
نحتــاج بنــوع خــاص اىل بــرى عيــد امليــاد املجيــد، اليــوم 
كــا كان قبــل الفــي ســنة. كلنــا نحتــاج اىل كلمــة مــاك امليــاد 

ــاة : ــَددة للرع ــة املش املعزي
» ال تخافــوا ! أنــا أُبركــم بفــرح عظيــم ! لقــد ُولــد لكــم مخلــص ! هــو املســيح الــرَب ! يف بيــت 
لحــم«... بيــت الخبــز! إنــه يســوع الخبــز النــازل مــن الســاء، غــذاًء لجميــع النــاس « )لوقــا 

) 11 – 10 : 2
باإلضافــة اىل ذلــك، نحتــاج اىل بــرى جوقــة املائكــة الفرحــة، يف حقــول بيــت ســاحور ! نحتــاج 
اليهــا كلنــا ويف كل مــكان ويف كل الظــروف، ويف ظروفنــا بالــذات : » املجدللــه يف العــى! وعــى 

االرض الســام ! ويف النــاس املرسّة«.)لوقــا 2:14( 
أجــل إن انشــودة املائكــة ليلــة امليــاد هــي برنامــج، وخطــة عيــش الســاء عــى االرض. انهــا 
برنامــج االنجيــل، برنامــج يســوع، ورشعــة لعاملنــا، الــذي تهــدده الحــروب، والكراهيــة والبغــض 
والتعصــب واالرهــاب.ان هــذا الربنامــج هــو ليــس لنــا فقــط نحــن املســيحيني، ولكنــه برنامــج 
حيــاة لــكل النــاس ) يف النــاس املــرسة(، لــكل الديانــات.، لــكل االمــم والشــعوب، أمــس واليــوم 

وغــدا ودامئــا... 
ــطني  ــورية وفلس ــان وس ــيا يف لبن ــز، ال س ــا العزي ــة يف رشقن ــاوية الراهن ــورات املأس ان التط
والعــراق، واالزمــات املتتاليــة عــى مــدى 73 ســنة، هــي الســبب االســايس يف هجــرة املســيحيني 
مــن الــرق األوســط . إن هــذه الهجــرة الزاحفــة ، تعنــي  زوال حضــور املســيحيني ودورهــم، 
وشــهادتهم ليســوع ولإلنجيــل، ولقيمــه وبــراه املقدســة.ولهذا فاننــا نعتــرب ان الســام الــذي 
ــا  ــي ألجله ــا ونص ــي نتمناه ــربى الت ــة الك ــو الهدي ــاد، ه ــة املي ــة ليل ــه املائك ــّر ب ــذي يب ال
كلنــا. الســام هــو االرضيــة االساســية للعيــش املشــرك بــني النــاس، ولبقــاء وصمــود املســيحيني، 
وحياتهــم يف الحريــة والعدالــة واملســاواة والكرامــة لهــم ولجميــع املواطنــني. هــذا الســام هــو 

االســاس للحــوار بــني املســيحيني واملســلمني، وبــني جميــع االديــان والشــعوب.
ولهــذا مــع النبــي أشــعيا نصــّي ونقــول،« يــا إلهنــا أعطنــا الســام ! فقــد اعطيتنــا كل يشء«.هــذا 
هــو موضــوع صــايت، وهــذه هــي تهــايّن لــكل االحبــاء واالصدقاءولجميــع املواطنــني إخــويت يف 

البرية.
مياد مجيد وعام سعيد 2020.  

              † غريغوريوس الثالث لحام
      

                بطريرك
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كاثوليك وأرثوذكس !

أرثوذكس وكاثوليك !

البطريرك غريغوريوس الثالث

يف  الوحدة  مجلة  من  األول  العدد  صدور  عىل  للمخلص  الشكر   

االميان ، بعد أربعني سنة عىل إنحجابها عام 1980 ، بسبب الحرب اللبنانية.

ظهر العدد األول يف تاريخ املجلة الجديد ، يف عيد الفصح ، نيسان   

2019. ُوزِّع عىل نطاق واسع. لألسف وصلتني رداُت فعٍل محدودة جداً، منها: 

إتصال غبطة قداسة البطريرك مار أفرام الثاين بطريرك الرسيان األرثوذكس 

وتشجيٌع مع تقدمة من سيادة املطران عصام درويش  واملطران سمري نصار 

مطران املوارنة يف دمشق فلهم شكرنا. 

رمبا مل تصل املجلة بالطريقة املناسبة. سأعمل عىل تحسني طريقة   

التواصل مع املهتمني ومبواضيع هذه املجلة املسكونية بالتعاون مع أمني رس 

املجلة األخ الحبيب رياض منذر. وآمل ان يتواصل معي ومع امانة الرس من 

سيصله هذا العدد الثاين لهذا العام.

موضوع هذا العدد   

إخرتت لهذا العدد موضوعا عّبت عنه بهذه الجملة ، عنوان هذا   

العدد : كاثوليك وأرثوذكس ! أرثوذكس وكاثوليك ! وهو يشتمل عىل موقف 

التي  ، والظروف  الكاثوليكية من رشكتها مع كنيسة روما  الرشقية  الكنائس 

يف  هنا   ، كاثوليكية  كنيسة رشقية  كل  تاريخ  يف  املهم  الحدث  هذا  رافقت 

الرشق ، ويف اوروبا الرشقية حيث توجد كنائس يف رشكة مع كنيسة روما.

عنوان هذا العدد هو نتيجة خبيت الشخصية وتحلييل لوالدة هذه   
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الكنائس الرشقية الكاثوليكية ولتاريخها ، كام ستشري اليه مقاالت هذا العدد.

مع   La Soutane الكهنويت اللباس  دامئا  أرتدي  الكثرية  يف سفرايت   

ألتقي بكثريٍ من  املطران. وبالطبع  لرتبة  املميز  )أنكولبيون(  العذراء  إيقونة 

الناس ، ومنهم رشقيون  من الرشق األوسط أو من اليونان أو من تركيا أو من 

اوروبا الرشقية أو من مرشقيني مقيمني يف أوروبا الغربية أو يف أمريكا الشاملية 

والجنوبية.وكثريا ما يبادرين هؤالء املرشقيون بالسؤال : هل انت ارثوذكس؟... 

مع  ولكن يف رشكة  أرثوذكس   أزال  ال   ! وكاثوليك  أرثوذكس   أنا  فأجيبهم  

كنيسة روما !

وهذا الجواب أصبح من أعمق قناعايت الشخصية : كاهناً ومطراناً   

وبطريركا ! فهو ليس مجرد جواب مبتكر أو مناورة !...ال بل هو خالصة مسرية 

حيايت كلها. منذ طفولتي يف بلديت داريا يف ريف دمشق ، ومنذ دخويل دير 

املخلص العامر ، ومن خالل درويس الالهوتية يف لبنان ويف روما ، ال سيام يف 

املعهد الرشقي ، ومن خالل أطروحة الدكتورا ، عن املطران جرمانوس آدم ، 

الذي عاش يف تجاذب بني فكرة الالهوت الرشقي األرثوذكيس وبني الالهوت 

الالتيني الكاثولييك.

وبعد عوديت من روما عام 1961 أسست مجلة الوحدة يف اإلميان   

وهي مجلة مسكونية رشقية تحمل هاجيس الكبري ألجل وحدة املسيحيني كام 

ارادها يسوع ، وتعّب عن رسالة الرهبانية الباسيلية املخلصية  أمي املباركة، 

الصيفي )+1723( وهي  أفتيموس  الذكر مطران صيدا  السعيد  التي أسسها 

تتابع رسالته ورؤيته بأن تعود البطريركية األنطاكية إىل الرشاكة مع األخت 

الكبى روما.

كل هذه األمور تجعلني أُعلن بكل تواضع وإفتخار أنني أرثوذكيس   

كاثولييك !  ال أزال أرثوذكسيا : الهوتيا  ، كنسيا ، ليتورجيا ، آبائيا ، تاريخيا، 

راعويا ، وأنا يف رشكة مع كنيسة روما ، ومع البابا... 

الصادق ، هو شعور  الوجداين  وال أغايل إذا قلت أن هذا الشعور   

كاثوليك وأرثوذكس
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الكنائس الرشقية الكاثوليكية. كام ميكن أن نستنتج من مقاالت هذا العدد. 

اإلرادة  من  بالرغم   ، األرثوذكس  األخوة  مع  الوحدة  اىل  وشوق  توق  هناك 

الثابتة يف البقاء مع الرشكة الكاملة مع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. يظهر 

يف كل مرافق ومظاهر ومامرسات هذه الكنائس.

ليس أن الكنائس الرشقية الكاثوليكية تندم عىل رشكتها مع روما،   

ولكنها تأسف لهذا الوضع وتريد ان تبذل الجهود الحثيثة ليك تطّور تواصلها 

تفرح  وهي   ، والطرق  الوسائل  بكل   ، شقيقاتها  األرثوذكسية  الكنائس  مع 

الكاثوليكية  الكنيسة  بني  املايض   القرن  من  السبعينات  منذ  القائم  للحوار 

اجتامعاتها  تتابع  املشرتكة  اللجنة  ان  واملعلوم  األرثوذكسية.  والكنائس 

التواصل بني الرشق والغرب،  تُبز عمق  بتواتر. وقد صدرت وثائق مشرتكة 

واألرثوذكس والكاثوليك.

وشّكل املجمع الفاتيكاين الثاين نقطة إنطالق رسمي كنيس كاثولييك   

شامل ملجمل الحوارات بني األرثوذكس والكاثوليك. فأصدر املجمع، 16 وثيقة 

منها وثيقتان تتعلقان مبارشة بالعمل الوحدوي بني الرشق والغرب بعنوان: 

الرشقية.  الكنائس  يف  مجمعي  وقرار  املسكونية،   الحركة  يف  مجمعي  قرار 

 ، ، ال تكاد تخلو وثيقة من الست عرشة وثيقة مجمعية  باإلضافة اىل ذلك 

واإلنجيلية  واألرثوذكسية  الكاثوليكية  الكنائس   بني  التواصل  اىل  إشارة  من 

واألنكليكانية... وحتى مع األديان غري املسيحية وبني كل فئات املجتمع...وقد 

عّب املجمع عن هذا اإلنفتاح وعن هذه الذهنية الجديدة ، يف الوثيقة الخاصة 

بعالقات الكنيسة الكاثوليكية بالديانات غري املسيحية Nostra Aetate قد 

أْصدرُت رسالة خاصة بهذه الوثيقة الفاتيكانية ، والتي أعتبها مقدمة للوثيقة 

فرنسيس وسامحة  البابا  قداسة  بني   )2019 )شباط  العام  هذا  وقِّعت  التي 

شيخ األزهر أحمد الطيب ، بعنوان "األخوة اإلنسانية" وكان عنوان رسالتي : 

"رسالة بطريرك عريب مسيحي إلخوانه املسلمني يف كل مكان " )عام 2017 (.

تنحرص  وال   ، البرش  جميع  عىل  املسكونية  الحركة  تنفتح  وهكذا   

كاثوليك وأرثوذكس
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بالعالقات بني الطوائف والكنائس املسيحية فقط. وبالطبع تتميز متيّزاً خاصاً 

من  تعدديتها  يف  األرثوذكسية  والكنائس  الكاثوليكية  الكنيسة  بني  العالقة 

بيزنطية ورسيانية وأرمنية وقبطية وأشورية...

ولهذا السبب أتوجه اىل املؤمنني األحباء املحبني للوحدة املسيحية،   

عدم  بشأن  متشامئني  يكونوا  ال  وأن  األمور  بهذه  يفرحوا  أن  إياهم  داعياً 

تحقيق الوحدة الكاملة بني الكنائس  وبسبب الخالف حول تاريخ عيد الفصح 

املجيد...علينا ان نشكر املخلص الذي ينفخ هذه الروح املسكونية يف الكنيسة 

بفرح وشكر  نرّدد  الثالث والعرشين  يوحنا  البابا  القديس  رشقا وغربا. ومع 

، ولهذا نفرح ملا   " : "إن ما يجمعنا هو اكرث بكثري مام يفرّقنا  ِوِفَخار  وأمل 

يجمعنا وهو الكثري والجوهري واألسايس ، ونعمل ساعني لتحقيق املزيد من 

التقارب. ونصيل ألجل الوحدة الكاملة بني جميع املسيحيني ، كام دعانا يسوع 

! ليك  ليكونوا واحدا كام نحن   ": به  املؤمنني  يف صالته ألجل وحدة جميع 

يؤمن العامل "

وباملقابل وعىل أثر املجمع الفاتيكاين الثاين والوثائق الصادرة عنه،   

وأخواتها  الكاثوليكية  الرشقية  الكنائس  بني  املتبادلة  العالقات  تطّورت  فقد 

الروم  كنيسة  عالقة  يف  مميز  بنوع  ذلك  ظهر  كبرياً.وقد  تطّوراً  األرثوذكس 

الكاثوليك مع كنيسة الروم األرثوذكس يف البطريركية اإلنطاكية ومع كنيسة 

املسكوين  البطريرك  شخص  يف  إسطنبول(  )يف  القسطنطينية   بطريركية 

زرته مؤخرا يف  الذي  برثلاموس  الحايل  البطريرك  أثيناغوراس وخلفائه حتى 

إسطنبول، وزارين يف بطريركية القدس حني كنت نائبا بطريركيا فيها.

البطريرك  مع  الرابع  مكسيموس  البطريرك  لقاء  نذكر  العالقات  هذه  من 

املسكوين أثيناغوراس يف القدس )1964( ويف إسطنبول )عام 1967(. وال ميكننا 

إالّ أن نشري إىل املبادرة التي أطلقها املطران الياس زغبي عام 1996، بشأن 

مع  والبقاء يف رشكة  الرشق،  يف  واألرثوذكس  الكاثوليك  بني  الوحدة  تحقيق 

كلنا منشّقون؟ وكانت   : الشهري  ! وقد عّب عن ذلك يف كرّاسه  كنيسة روما 

كاثوليك وأرثوذكس
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اإلجابة يف الكرّاس : نعم كلنا منشّقون! الكاثوليك منشّقون عن األرتوذكس! 

املبادرة  هذه  اىل  نعود  أن  )سنحاول  الكاثوليك!  عن  منشّقون  واألرثوذكس 

الحقاً يف عدد الحق من هذه املجلة(

وقد عّب سينودس الروم الكاثوليك يف إجتامعه يف املقر البطريريك يف   

الربوة عام 1996 عن فرحته بهذه املبادرة. نقتطف مقطعاً من البيان الذي 

البطريركية األنطاكية  الوحدة بني فرعي  " إن إستعادة   : السينودس  أصدره 

إنتصار كنيسة عىل أخرى. بل يعني ذلك أن نضع نهاية لإلنفصال  ال يعني 

الذي حصل بني األخوة عام 1724 ، وتسبّب اىل تواجد بطريركيتني مستقلتني، 

وهكذا نعود معاً اىل الوحدة التي كانت سائدة يف البطريركية اإلنطاكية  قبل 

إنفصال 1724 ".

ثم يشري بيان السينودس إىل تطور العالقات بني الكنيسة الكاثوليكية   

اللجنة  إجتامعات  خالل  من  سيام  ال   ، األرثوذكسية  والكنائس  الرومانية 

املشرتكة الكاثوليكية واألرثوذكسية والتي أصدرت 4 وثائق تشري اىل الوحدة 

يف اإلميان بني الفريقني يف الحقائق اإلميانية األساسية. وهذا عنوان الوثائق :

 " األقدس  الثالوث  رس  ضوء  عىل  واإلفخارستيا  الكنيسة  ١-   "رس   

.)1982(

٢- "اإلميان واألرسار ووحدة الكنيسة " )عام 1987(.  

3- " رس الدرجات الكهنوتية وبنية الكنيسة األرسارية " )1988(.  

4- "اتحاد كنائس رشقية مع روما ، طريقة تاريخية غري مناسبة    

      اليوم ، والسعي حاليا نحو الرشكة الكاملة بني الكنائس " 

                 )البلمند – لبنان -1993(

الرشق  يف  الكاثوليكية  الكنائس  من  مشرتكا  موقفا  نجد  باملقابل   

األوسط ، عّب عنه البطاركة الكاثوليك الرشقيون يف الرسائل املشرتكة ، التي 

أصدروها عىل أثر إجتامعاتهم املتكررة والدورية. وحتى اآلن صدرت إحدى 

يف  وضعنا   .)2018  –  1999( األعوام  بني  البطاركة  بني  مشرتكة  رسالة  عرش 

كاثوليك وأرثوذكس
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الشأن املسكوين  الرسائل يف  امللحق املرفق بعض املقاطع املختارة من هذه 

رسالتهم  ورد يف  وقد  املقال(.  هذا  بعد  املختارات  ملحق  )راجع  الوحدوي. 

إن  آب1991("   24-  9( لبنان  يف  األول  اجتامعهم  بعد  صدرت  التي  األوىل 

الرشق...ولكنه  واملسيحية يف  الجامعة  للكنيسة  األساسية  السمة  التنوع هو 

تّحول اىل إنقسام وفرقة....ومع هذا فإن ما يجمعنا أكرث وأهم مام يفرّقنا ، وال 

يحول دون تالقينا وتعاوننا...إننا مسيحيون يف الرّساء والرّضاء. فالدعوة واحدة 

والشهادة واحدة واملصري واحد... نكون مسيحيني معا أو ال نكون"

تطلعات  مع  تجاوب  الثاين  بولس  يوحنا  القديس  البابا  أن  بالذكر  والجدير 

البطاركة الكاثوليك الرشقيني. وقد دعاهم اىل إجتامع معه يف روما بتاريخ 29 

ايلول 1998. وجاء يف خطابه لهم : "ساعدوين ليك أمارس أولوية بطرس، لتكون 

خدمة محبة للجميع. ساعدوين يف العمل ألجل إستعادة الرشكة الكاملة مع 

الكنائس األرثوذكسية."

بطريركية  مقر  البابا  وآجتمعوا يف  نداء  الكاثوليك  البطاركة  ولبّى   

الروم الكاثوليك يف الربوة )لبنان( برئاستي يف أول اذار 2001 واصدروا وثيقة 

بعنوان :"عالقة البطاركة الكاثوليك الرشقيني مع الكريس الرسويل يف روما ".

لعالقة  بالنسبة  جدا  الهامة  الوثيقة  هذه  تفاصيل  يف  ندخل  لن   

ولكنها  واليوم.  التاريخ  عب  روما  كنيسة  مع  ورشاكتها  الكاثوليكية  الكنائس 

حقوق  احرتام  مع   ، لرئاسته  البابا  مبامرسة  تتعلق  اقرتاحات  حول  تتمحور 

وامتيازات الكنائس الرشقية يف الرشق ويف عامل اإلغرتاب. 

هذه العبارة "حقوٌق وإمتيازات" هي نفسها التي ٌعولجت يف مجمع   

فلورنسا )1500( بني الكنائس الغربية والرشقية، ويف املجمع الفاتيكاين األول 

األلفية  يف  وغرباً  الكنائس رشقاً  بني  العالقات  لتاريخ  تؤسس  )1870( وهي 

األوىل للميالد ، مع األخذ بعني االعتبار بالتطور الحايل ، يف تفاعل وحواٍر بني 

مع  الكاملة  الرشكة  اىل  التوصل  ألجل   ، الكاثوليكية  والكنائس  روما  كنيسة 

نفسه.  الثاين  بولس  يوحنا  البابا  به  طالب  ما  وهذا  األرثوذكسية.  الكنائس 

كاثوليك وأرثوذكس
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الكنائس  لدى  الكبري  الوجداين  الشعور  نتيجة هذا  . وهو  إيجايب  أمر  وهذا 

الكاثوليكية الرشقية ، التي تعتب ذاتها رشقية وأرثوذكسية يف رشكة مع روما. 

وهذا يبهن أنها قد نجحت يف التأثري عىل كنيسة روما ال سيام يف ما يتعلق 

بالعالقة مع الكنيسة األرثوذكسية. وهل ننىس هنا رسالة البابا القديس يوحنا 

بولس الثاين بعنوان " نور الرشق ". وهي أجمل ما كتب عن الكنائس الرشقية 

األرثوذكسية والرتاث الرشقي األرثوذكيس.

وهكذا متثل الكنائس الرشقية الكاثوليكية، بكل تواضعٍ ولكن بكل   

الرشق  بني  التقارب  يف  وتُسهم  الغرب.  كنيسة  مع  الرشق  ، حضور  تصميم 

والغرب ، ال سيام بني الكنيسة الكاثوليكية والكنائس األرثوذكسية.

العمل عىل  الكاثوليكية  الرشقية  الكنائس  تتابع  أن  بد  ال  باملقابل   

تجّذرها وتعّمقها يف الرتاث املرشقي ال سيام يف ما يتعلق بالكنسيات والحفاظ 

عىل الرتاث الرشقي.

وأُحب يف هذا السياق أن أشدد عىل فكرة مهمة جدا ، وهي رضورة   

اإلنتقال من فكرة ما يسمى أونيا )Ounia( اي الوحدة او اإلنصهار اىل فكرة 

بني  وتقابل  تفاعل  هناك  رشكة  عبارة  يف  إذ   .)Koinonia( كينونيا  الرشكة 

الطرفني الرشقي والغريب. وهكذا علينا أن نقول أننا يف رشكة كاملة مع كنيسة 

روما ، وكنيسة روما هي ايضا يف رشكة معنا. وهذا تعبري ينطبق بنوع ممتاز 

األلف  يف  الكنائس  بني  العالقات  ونوع  تاريخ  وعىل   ، الكنيسة  تاريخ  عىل 

امليالدي األول ، والحقاً قبل اإلنشقاق بني الرشق والغرب. وهذا يتناسب مع 

عبارة الكنائس األخوات، التي كانت مستعملة يف عالقات الكنائس فيام بينها ، 

وآنترشت أكرث فأكرثبعد املجمع الفاتيكاين الثاين. كام أن هذا التعبري مستساغ 

لدى الكنائس األرثوذكسية. )وهذا ما نراه يف املقال الالحق من هذا العدد 

بعنوان : الكنائس أألخوات(.

كام أن هذا التعبري يناسب متابعة مسرية الرشكة مع كنيسة روما،   

باملفهوم الذي ورد يف مبادرة املطران الياس زغبي ، التي تبّنتها كنيسة الروم 

كاثوليك وأرثوذكس
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الكاثوليك.

علينا أن ننرش هذه العبارة ، ونريّب األجيال عليها ال سيام يف معاهد   

الالهوت  ويف تنشئة االكلريوس والرهبان والراهبات ، ويف األخويات وحركات 

بني  الوحدة  مسرية  هومستقبل  السليم  املسكوين  التوجه  الشبيبة...هذا 

الكنائس: إنها يف رشكة متبادلة...وهكذا تنعم بالوحدة ، وتشعر انها كنائس 

أخوات. 

كام يجب ان تتطور العالقة بني الكنائس من مفهوم وعبارة كنائس   

يتغلب  بحيث  كاملة.  كنسية  رشكة  يف  كنائس  اىل   ، بطرس  ورئاسة   ، رأس 

يف  يسود  الذي   ، والهرمي  اإلداري  املفهوم  عىل  الكنيس   الروحي  العنرص 

املفهوم الروماين للوحدة. وهذا ال يعني إنعدام الهرمية يف الكنيسة ، وال مينع 

فكرة األولية يف الكنيسة رشقاً وغرباً.

 ،)Ut Unum Sint( " البابا بولس السادس يقول يف رسالته " ليكونوا واحدا

منوذجا  وتجد  والغرب.  الرشق  بني  الرشكة  فقط  تريد  الكاثوليكية  الكنيسة 

اعاله يف  إليه  ما أرشنا  األول وهذا  األلف  الكنيسة يف  لذلك ورؤية يف خبة 

بشأنها.  الكاثوليك  الروم  سينودس  وبيان  زغبي  املطران  مبادرة  عن  الكالم 

وهذا ما طلبه كام قلنا أعاله البابا يوحنا بولس الثاين من البطاركة الكاثوليك 

الرشقيني.

بشخص  سيام  ال   ، الكاثوليكية  الرشقية  الكنائس  تتابع  ان  بد  وال   

بطاركتها وسينودساتها وإجتامعاتها والرسلئل والوثائق الكنسية الصادرة عنها، 

ال بد ان تتابع الحوار بشأن الكنسيات مع الكنائس األورثوذكسية هنا ، ومع 

كنيسة روما من جهة اخرى.

 ، الكاثوليكية  الكنائس  تشارك  أن  مجددا  وادعو  دعيت  ولهذا   

ومجلس بطاركة الرشق الكاثوليك يف جلسات الحوار يف اللجنة املشرتكة بني 

روما والكنائس األرثوذكسية. اىل هذا الحوار يدعونا جميعا املجمع الفاتيكاين 

الثاين ووثيقة البلمند )نرشناها يف هذا العدد( ومبادرة املطران زغبي.

كاثوليك وأرثوذكس
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من هنا يتضح معنى ان الكنائس الرشقية الكاثوليكية هي جرس،   

وعليها ان تعمل ليك يبقى الطرف األرثوذكيس حارضاً يف كل إهتامماتها.كام 

علينا ان ننّمي عالقاتنا املتبادلة ، كنائس رشقية كاثوليكية وكنائس ارثوذكسية، 

عىل جميع األصعدة. هذه العالقات املتبادلة املكثفة لها أهميتها عىل صعيد 

كنائسنا املرشقية محليا ، وعىل صعيد الحركة املسكونية بني جميع الكنائس 

عىل مستوى العامل املسيحي بأرسه.

خامتة   

حول  التاريخية  ومعلومايت  تحلييل  من  وإنطالقا  تقديري  حسب   

الطوائف والكنائس الرشقية املدعوة كاثوليكية بسبب رشكتها مع روما، أعتب 

أنه مل ترد أية طائفة او كنيسة )سواء روم ارثوذكس او رسيان ارثوذكس او 

أقباط أرثوذكس او أرمن أرثوذكس او كلدان(. من هذه الكنائس أن تؤسس 

كنيسة جديدة أو فرعا جديداً او طائفًة جديدة...بل كان الهدف ان تحقق 

هذه الكنائس الرشقية األرثوذكسية رشكتها مع روما وتبقى أرثوذكسية ، ولكن 

بسبب عدم إجامع اعضاء هذه الكنائس عىل قرار الرشكة مع كنيسة روما ، 

تكّون فرٌع ُدعي كاثولييك يف كل كنيسة من الكنائس الرشقية.

وهكذا فان حركة الوحدة واستعادة الرشكة مع كنيسة روما هي يف   

آن واحد إنشقاق عن الكنيسة االرثوذكسية ، واتحاد مع الكنيسة الرومانية 

الكاثوليكية الالتينية....

ان وحدة ورشكة الكنائس الرشقية مع روما ، هي امر إيجايب وايضا   

سلبي يف آٍن واحد......

يف هذا العدد اردت ان أجمع شهادات الكنائس الرشقية الكاثوليكية   

حول تاريخ وحدتها مع روما.... ميالد ، سبب، مراحل ، عوامل هذه الوحدة....

وحول موقف الكنائس اليوم من خطوة اآلباء واألجداد الذين حققوا الرشكة 

مع روما....وكذلك حول عالقة هذه الكنائس الرشقية الكاثوليكية اليوم مع 

كاثوليك وأرثوذكس
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فرعها األُرثوذكيس أو مع الكنيسة االم.....وأخريا حول تطّلعات هذه الكنائس 

نحو إستعادة الوحدة مع الكنيسة االرثوذكسية الشقيقة.

وباملقابل من االمور التي تساعد عىل الوحدة بني الكنائس ، وعىل   

الرشقية  الكاثوليكية  الكنائس  بني  العالقات  توطيد  وعىل  املتبادلة  الثقة 

هو  االمور  هذه  من   ، االوسط  الرشق  يف  الشقيقة  االرثوذكسية  والكنائس 

الكاثوليكية  شقيقاتها  من  االرثوذكسية  الكنائس  هذه  موقف  ماهو  معرفة 

الرشقية يف الرشق االوسط.

أن أجمع يف هذا  املناسب  اإلعتبارات رأيت من  إنطالقا من هذه   

من  الكاثوليكية  الرشقية  الكنائس  موقف  الوحدة  مجلة  من  الخاص  العدد 

األرثوذكسية..... أخواتها  ومن   ، الكاثوليكية  الكنيسة  مع  ووحدتها  رشكتها 

وكذلك موقف الكنائس األرثوذكسية من شقيقاتها الكاثوليكية الرومانية. 

املطران  كتاب  عنوان  هو  الوضع  لهذا  مناسبة  األكرث  التعبري  ورمبا   

زغبي: كلنا منشًقون. والجواب نعم !...وكلنا علينا ان نسعى ليك نحّقق الوحدة 

بني جميع املسيحيني. وهكذا نحّقق صالة يسوع ليكونوا واحداً. وليكن الرشق 

ويكون   ، الرشق  نور  ليكن حقا   ، وكاثوليكية  أرثوذكسية  املتعددة  بطوائفه 

مكان السعي املميّز إلجل تحقيق هذه الوحدة كام أرادها يسوع.

الكنائس  نشأة  تاريخ  حول  املقاالت  عىل  اطالعي  من  انطالقا   

الكاثوليكية ، يف الرشق األوسط ويف إفريقيا والهند ويف أوروبا الرشقية ، تبني 

يل صدق املقولة الشهرية : "القوم عىل دين أسيادهم". وهو مثل معروف يف 

اللغة الالتينية.

وقد حصلت احداث نشأة هذه الكنائس بني القرن السادس عرش   

والرشق.  الغرب  عالقات  تطورات  أثر  عىل  وذلك  والعرشين.  عرش  والتاسع 

حيث قدم رهبان من الغرب اىل الرشق  ، ال سيام اليسوعيون والكبوشيون 

والفرنسيسكان والدومنيك واللعازريون، وأسسوا مدارس ومعاهد ومشاريع 

خريية إجتامعية. وهذه كلها كانت " مشاتل " أو أرايض خصبة لنرش فكرة 

كاثوليك وأرثوذكس
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الرشكة بني الكنائس الرشقية وكنيسة روما الكاثوليكية. يضاف اىل ذلك تأثري 

رسل  تنشئ  كانت  التي  الرشقية  والرهبانيات  واالديار  والراهبات  الرهبان 

الوحدة.

يبز من كل ذلك تأثري السلطة املدنية، سلبا أو إيجابا، عىل تاريخ   

حركة  عىل  يؤثر  املدنية  السلطة  تدخل  فإن  الكنائس..وهكذا  هذه  نشأة 

الوحدة. كام أن لجوء الكنائس نفسها اىل السلطة املدنية، له املفعول نفسه، 

سلباً وايجاباً.

وهذا يبز بطريقة أوضح يف تاريخ نشوء الكنائس الكاثوليكية يف   

تدخل  تأثري  نجد  بل  والحبشة. ال  الهند  كنائس  وايضا يف   ، الرشقية   اوروبا 

ونشوء   ، وايرلندا  انكلرتا  يف  االنكليكانية  الكنيسة  وتطور  نشوء  يف  السلطة 

الكنيسة البوتستانتية... وتطورها أو انتشارها يف هذا البلد... مثالً يف أملانيا أو 

سويرسا...

وبالطبع نجد األمر نفسه يف نشوء كنيسة الروم الكاثوليك وسواهم.   

ويف حرب اإليقونات يف القرنني الثامن والتاسع.ونتحقق األمر نفسه يف تاريخ 

العالقات بني الكنائس االرثوذكسية وكنيسة روما...

، رشقا  اليوم  كلّها  الكنائس  تحرر  أن  اىل  نشري  أن  نريد  وباملقابل   

، من تأثري السلطات املدنية ، ميكن أن يكون عامالً إيجابياً يف نجاح  وغرباً 

الحركة املسكونية، ومنو وتطور العالقات بني الكنائس محليا ، وعىل مستوى 

العامل.

يف رسالة قداسة البابا اىل قداسة بطريرك القسطنطينية هذا العام   

يف 30 ترشين الثاين 2019 ، اشار قداسته اىل أهمية الوحدة املسيحية بعبارة 

جميلة جداً ، أحب ان اختم بها هذا املقال اإلفتتاحي ، بقول قداسته." هل 

الكنائس ؟ لكن السؤال االكرث حقيقة  لنا أن نبر حالة االنشقاق بني  يجوز 

وأهمية. هل يحق لنا ، هل يجوز لنا ان نكون منشقني ؟"

كاثوليك وأرثوذكس



أقوال يف الوحدة

اإلشرتاك يف القدسيات

الفاتيكاين  املجمع  مرسوم  من  املقاطع  هذه  نضع  للفائدة  تكملًة   

الثاين : يف الكنائس الرشقية الكاثوليكية ، وهو يتعلق باإلشرتاك يف القدسيات.

كثريا ما يطرح السؤال من قبل املؤمنني حول قبول األرسار ، وال سيام   

املناولة املقدسة ، لدى اإلخوة األرثوذكس. املجمع الفاتيكاين الثاين يجيب عىل 

هذا التساؤل يف املرسوم الذي نورد مقطعا منه:

٢6 - "... إن اإلشرتاك يف القدسيات الذي يلحق رضرا بوحدة الكنيسة   

أو يعني اعتناق الضالل إعتناقا صوريا أو خطر اإلنحراف يف اإلميان، أو الشك 

أو الالمباالة ، فهو محرّم بالرشيعة االلهية. ولكن يف ما يتعلق باإلخوة الرشقيني  

فإن املامرسة الراعوية تدل عىل أنه من املمكن بل من الواجب األخذ بعني 

اإلعتبار الظروف الشخصية الفردية املختلفة حيث ال تتأذى وحدة الكنيسة 

وال وجود لألخطار التي يجب تجنبها ، وحيث تؤلف رضورة الخالص وخري 

النفوس الروحي حاجة ماسة. لهذا بسبب ظروف الزمان واملكان واالشخاص 

تبّنت الكنيسة الكاثوليكية وال تزال تتبنى طريقة أقل تشددا ، مقدمة للكل 

اساليب وخالص شهادة املحبة بني املسيحيني باإلشرتاك يف األرسار ويف سائر 

اإلحتفاالت واألشياء املقدسة. فبالنظر اىل هذا، ولئال نكون بحكم جائر عقبًة 

أمام الذين يقتبلون الخالص ولتعزيز الوحدة بني الكنائس الرشقية املنفصلة 

عنا أكرث فأكرث ، قّرر املجمع املقدس طريقة العمل التالية :
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التوبة  ارسار  منح  ميكن   ، ذكرنا  التي  املبادئ  اىل  استنادا   -  ٢7  

واإلفخارستيا ومسحة املرىض اىل الرشقيني املنفصلني عن الكنيسة الكاثوليكية 

استعدادا  لها  مستعدين  نفوسهم  تلقاء  من  طلبوها  ما  إذا   ، سليمة  بنية 

صحيحا. زد عىل ذلك ، يٌسمح أيضا للكاثوليك أن يطلبوا هذه األرسار عينها 

اىل الَخَدَمة غري الكاثوليك الذين ما زالت  األرسار صحيحًة يف كنيستهم ، كل 

مرة دعت اليها الحاجة أو الخري الروحي الحق وانه غري ممكن طبعيا وأدبيا 

أن يلجأوا اىل كاهن كاثولييك.

لسبب  يٌسمح   ، عينها  املبادئ  هذه  اىل  باإلستناد  وأيضا   -  ٢8  

صوايب باإلشرتاك يف القدسيات بني الكاثوليك واإلخوة الرشقيني املنفصلني يف 

اإلحتفاالت واألشياء واألماكن املقدسة  ". 

اإلشرتاك يف القدسيات



الكنائس األخوات

البطريرك غريغوريس الثالث

عبارة الكنائس األخوات هي تكملة ملقاالت هذا العدد من الوحدة:   

أرثوذكس وكاثوليك!  إن إستعامل عبارة الكنائس األخوات كان له شأن كبري 

يف عالقة الكنائس فيام بينها رشقاً وغرباً ، ويف تطور الفكر الكنيس والهوت 

الكنيسة.

وبروتوكولية  وإجتامعية  والهوتية  كنسية  مضامني  العبارة  ولهذه   

وعاطفية متنوعة. وميكن ان تستعمل هذه العبارة عىل اربعة اوجه :

١. روما والقسطنطنية كنيستان أختان.

٢. الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة األرثوذكسية كنيستان أختان.

3. الكنيسة الكاثوليكية والكنائس األرثوذكسية يف العامل : كنائس أخوات.

، كنائس أخوات. رمبا هذه  األرثوذكسية  الكاثوليكية والكنائس  الكنائس   .4

الكنائس  وعىل  الرومانية  الكاثوليكية  الكنيسة  عىل  تنطبق  الرابعة  الفئة 

الرشقية الكاثوليكية التي هي يف رشكة مع كنيسة روما ، يف عالقتها مع مجمل 

الكنائس األرثوذكسية ، ال سيام من الطقس البيزنطي.

سنعطي نبذة حول تطور عبارة كنائس أخوات.  

١ – الرسالة الثانية للقديس يوحنا اإلنجييل تنتهي بهذه العبارة: "يسلّم عليِك 

أوالد أختك املصطفاة " )2 يوحنا : 13( وقد بدأت الرسالة بالعبارة الرديفة : 

من الكاهن اىل السيدة املصطفاة.

عىل األرجح ، السيدة املصطفاة عبارة أو إستعارة لإلشارة اىل كنيسة   

يف إقليم آسيا. وأوالد أختك ، يعني املؤمنني باملسيح  يف تلك الكنيسة املحلية. 

إذاً الرسالة من كنيسة أخت اىل كنيسة أخت ، ألن لهام إميان واحد.

٢ – يف سفر الرؤيا يتوجه يوحنا إىل سبع كنائس يف سبع مدن. ال ترد عبارة 
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كنيسة أخت او كنائس أخوات. ولكن التوجه اليها بهذه الطريقة يحتوي عىل 

معنى األخوة بني هذه الكنائس بصفتها مشرتكة يف اإلميان الواحد.

3 – يتوجه بولس يف رسالته إىل أهل كورنثس )2 كو11: 2( ويشبه الجامعة 

املسيحية والكنيسة فيها بعبارة عذراء مخطوبة للمسيح. هنا تظهر اإلشارة 

اىل أرسة ، واذاً اىل إخوة وأخوات.

4 – بالطبع ترد عبارة أخ وأخت وإخوة وأخوات... مئات املرات يف الكتاب 

املقدس. مع العلم أن هذه العبارات تتعدى القرابة الجسدية من أب وأم.

5 – الدعوة اىل املحبة األخوية واىل الوحدة يف الكنيسة ويف الكنائس ترتدد 

مراراً عند أباء الكنيسة. منهم إكليمنضوس وأغناطيوس اإلنطايك وإيريناوس 

السوري  وأفرام  األورشليمي  وكريلس  اإلسكندري  وأثناسيوس  وأغوسطينوس 

ونرسيس ملبون األرمني.....

وقد نرشنا تباعا يف أعداد مجلة الوحدة يف األميان نّصاً أبائياً يف كل   

عدد. وظهرت هذه النصوص يف كتاب مستقل بعنوان : " الوحدة يف فكر آباء 

الكنيسة " ) املطبعة البولسية 2009( وفيها عبارات حول املحبة األخوية يف 

الكنيسة.ونكتفي بذكر ما ييل :

القديس إكليمنضوس بابا روما )+ 101( يتوجه اىل كنيسة كورنثوس قائال: 

لنسامل بعضناً بعضاً موطّدين بيننا ُعرى املحبة األخوية.  فصل 49 – 50 من 

الرسالة(

"الساقطني " يف   )De Lapsis(  يف كتابه )كربيانوس )200 – 258 القديس 

الجزء  بعنوان " مثل الحاممة " يشري اىل الحاممة )رمز الروح القدس(، كيف 

تتفاعل الحامئم فيام بينها حيث  " يف كل حركاتها تحافظ عىل رشيعة األّخوة 

املحبة  ربط  متينة  نحفظ  بأن  أوصانا   " املسيح  أن  يذكر  آخر  مكان  ويف   "

األخوية "

يف القرن الرابع تظهر عبارة  " كنائس أخوات " لتشري اىل كنيستني   

باسيليوس  القديس  هكذا  السلطة.  يف  متساويتني   ، ما  منطقة  يف  محليتني 

الكنائس األخوات
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الكبري يبدي أسفه للعداوة الراهنة بني كنيستني كانتا كنيستني أختني قدميا، 

واآلن بينهام نزاع. وكان يشري بذلك اىل كنيستي قيرصية )ابرشية( وقيرصية 

الجديدة.

البابا إنوشنسيوس األول )415( يتكلم عن روما وأنطاكيا بصفتهام أختني ألن 

بطرس كان راعيا يف كلتيهام وألن إميانا واحدا يف الكنيستني ، أسّسهام بطرس 

الرسول.

أوال  أستعملت  األم  الكنيسة   : عبارة  أن  اىل  اإلشارة  الرضوري  من   

أورشليم  "أما   : أهل غالطية  اىل  بولس  القديس  رسالة  ورد يف  كام  للقدس، 

أم  أنها  يعني  وهذا   )4:27 )غالطية   " جميعا  أمنا  وهي  حرّة،  فهي  العليا 

جميع املؤمنني. وقد ورد هذا اللقب يف ترانيم خدمة القيامة للقديس يوحنا 

الدمشقي حيث يقول : "إفرحي يا صهيون )اورشليم( املقدسة أم الكنائس 

مسكن الله. ألنك نلت أوال صفح الخطايا بالقيامة " )غروب اللحن الثامن(

إمياننا  أساس  هي  القيامة  ألن   ، األمومة  أساس  هي  القيامة  هنا   

املسيحي كام يقول القديس بولس. وبهذا املعنى نفهم أيضا عبارة املزمور 89، 

لألم صهيون يقال: "كل إنسان ولد فيها".

الكنائس أخوات ألن األم واحدة. وألن اإلميان واحد ، كام  وهكذا   

يعب عّنه قانون اإلميان الواحد املشرتك حتى اآلن بني جميع املسيحيني بالرغم 

من اإلضافات الالحقة ، التي صدرت عن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

مع تطور سلطة األمباطور البيزنطي ، تطّورت فكرة وعبارة املدينة   

األم، ودخلت عبارة املدينة األم Metropolis وأصبح لقب مطران الكنيسة 

اللقب محفوظ  اآلن هذا  Metropolis  وحتى  املنطقة مرتوبوليت  األم يف 

بريوت.   – حلب   – صور  مثال  أماً.  مدناً  ما  وقتا  كانت  التي  املدن  ملطارنة 

وكانت هذه املدن تسمى املدن األم  Métropoles وال تزال هذه العبارة ترد 

اليوم يف الكالم عن املدن الكبى رشقا وغربا. والعبارة نفسها تستعمل بعض 

املرات حتى اآلن عن الكنائس الكبى Eglises Métropoles وهذا يعني  أم 

الكنائس األخوات
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املؤمنني يف املدينة العاصمة.بولس يتكلم عن فالن.... والكنيسة التي يف بيته. 

أيضا جامعة  تعني  األخت  والكنيسة  املؤمنني.  الكنيسة جامعة  تعني  وهنا 

املؤمنني هنا وهناك وعالقات هذه الكنائس فيام بينها هي عالقة أخوات.

يف القرون املسيحية األوىل كانت تحفظ عبارة " الكنيسة األم " للقدس ، كام 

قلنا سابقا. فهي أم الكنائس والكنائس األم ، والحقا أطلقت عبارة كنائس أم 

لغري القدس.

تطور هذا املفهوم عن الكنيسة األم ، والكنيسة األخت والكنائس   

األخوات، عندما دخل عنرص السلطة يف هذه العبارات ، ال سيام بني الرشق 

والغرب. وال سيام عندما تطور مفهوم األم لدى كنيسة روما وأصبحت تعتب 

ولكنائس  اوروبا  لكنائس  إيطاليا والحقا  لكنائس  بالنسبة  الكنائس  أم  ذاتها 

ألرشق أيضا.

 Mater et أم ومعلمة    " السادس عرش تطورت عبارة  القرن  ويف   

magistra لتصبح محصورة يف كنيسة روما. وهكذا لها السلطة عىل الكنائس 

األخوات كلها.وتفاقم اإلختالف مع إعالن شارملان نفسه أمباطوراً عىل الغرب 

النزاع  الحادي عرش عند إندالع  القرن  التطور يف  . وقد ظهر هذا  عام 800 

بني الرشق والغرب عام 1045 ، بني روما والقسطنطينية ، والحقا يف القرون 

الالحقة ويف مجمع فلورنسا.

وأعلن البابا إينوشنسيوس الثالث يف رسالة اىل االمباطور ألكسيوس   

عام 1198 جوابا عىل طلب األخري من البابا أن يتكّون حلف عسكري بني الالتني 

والبيزنطيني ، أن هذا الحلف ممكن عىل رشط أن تعرتف كنيسة القسطنطينية 

بأولوية كريس روما ، بحيث تكون روما الكنيسة األم والقسطنطينية الكنيسة 

اإلبنة.

وبعد اإلنشقاق بني روما والقسطنطينية عام 1054 تطور الخالف   

عىل السلطة الكنسية بسبب دخول عنرص السلطة املدنية ! وتطور الخالف 

عىل أثر حروب الفرنجة او الحروب الصليبية ، وحيث إحتلت الحملة الرابعة 

الكنائس األخوات
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القسطنطينية ودّمرتها !

األم  الكنيسة  لعبارة  األخوي  الروحي  الكنيس  املعنى  وهكذا ضاع   

الكنيسة  َحرَم  اىل  السياسة االمباطورية  ، بسبب دخول  والكنائس األخوات 

رشقا وغربا، يف روما القدمية ويف روما الجديدة : روما والقسطنطينية ! وما 

عادت عبارة كنائس أخوات مقبولة لدى كنيسة روما ، بالنسبة للبطريركيات 

األرثوذكسية الرشقية ، عندما حصل اإلنشقاق بني روما والقسطنطينية عام 

1054 وبعدها. وتطورت فكرة أولوية كنيسة روما عىل كل الكنائس ، ال سيام 

بعد الحملة الصليبية الرابعة 1202، وبعد سقوط القسطنطينية عام 1453.

وتطورت عقيدة " ال خالص خارج الكنيسة الكاثوليكية ". وكانت كنيسة روما 

يف الوثائق املختلفة التي تصدر عن الكنيسة الكاثوليكية تشري اىل الكنائس 

تستعمل  تكن  املنفصلني...ومل   – املنشقني   – الهراطقة  بعبارة  األرثوذكسية 

عبارة "كنائس " يف االشارة اليهم. وبقي الحال كذلك اىل حني إنتخاب البابا 

يوحنا الثالث والعرشين عام 1958 ، وإنعقاد املجمع الفاتيكاين الثاين بدعوة 

من البابا الجديد. وهنا أحب ان أشري اىل أمر هام بشأن هذا املجمع. فقد 

الذي إحتفل به قداسته  القداس   الثالث والعرشون بعد  البابا يوحنا  أعلنه 

يف  القداس  بعد  اإلعالن  وصار  السور،  خارج  بولس  القديس  بازيليك  يف 

صالون دير اآلباء البندكتيني املسؤولني عن البازيليك، يف عهد اآلبايت شيزاري 

داماتو  Cesare d’Amato وكنت انا مع 8 رهبان مخلصيني ساكنني مع اآلباء 

البندكتيني. وبهذه الصفة شاركنا يف إستقبال قداسة البابا يف الدير. وأذكر جيدا 

أن البابا أعلن عن نيته عقد املجمع الفاتيكاين الثاين ألجل العمل ألجل وحدة 

املسيحيني. وقد سجلت خطاب قداسته. لكن الصحافة حورت يف الخب فاصبح 

هدف املجمع املنوي عقده: تجديد الكنيسة Aggiornamento لكن الهدف 

الذي أعلنه البابا كان العمل ألجل وحدة الكنيسة.وهكذا بدأت ريح عنرصة 

الوحدة تدخل من نوافذ الكنيسة الكاثوليكية واألرثوذكسية مع إنتخاب البابا 

القديس يوحنا الثالث والعرشين )1958( ومن جهة أخرى إنتخاب البطريرك 
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أثيناغوراس األول )1948(.

الكنائس   " عبارة  إستعامل  ملفات ومراحل  تفاصيل  ندخل يف  لن   

األخوات " عىل أثر إنعقاد املجمع الفاتيكاين الثاين.

يف الواقع بدأ ما دعي " حوار املحبة " عام 1958 عىل أثر إنتخاب   

هذه  إستعامل  تطور  تفاصيل  ُجمعت  وقد  والعرشين.  الثالث  يوحنا  البابا 

  Tomos Agapis " العبارة والعبارات األخرى األخوية يف كتاب " كتاب املحبة

روما  بني  بالحوار  املتعلقة  الوثائق  مجمل  وفيه   ،  1972 عام  طبع  الذي 

وبطريركية إسطنبول يف الفنار - )مقر البطريركية االرثوذكسية يف اسطنبول(. 

هكذا فان البطريرك أثيناغوراس إستعمل ألول مرة عبارة " الكنائس   

األخوات " عام 1962 يف رسالة اىل الكردينال أغوسطني بيا. وعىل األثر وجهت 

دعوة إىل الكنائس األرثوذكسية للمشاركة يف املجمع الفاتيكاين الثاين بصفة 

مراقب. ويف الدعوة استعملت عبارة أخوة للتعبري عن عالقة الفاتيكان بالفنار. 

بالرغم من تسعة قرون من اإلنفصال بني الغرب والرشق. وتراوحت عبارات 

املودة والتقارب بني روما والقسطنطينية ، او الفاتيكان والفنار ، بني عالقات 

)القسطنطينية( وعن"  األخت  والكنيسة  )روما(  األخت  الكنيسة  او  أخوية، 

االرثوذكسية". والكنيسة  الكاثوليكية  الكنيسة  بني  املشرتك  الرسويل  التقليد 

والكنائس  األخت  والكنيسة  اإلخوة  عبارات  مع  الودية  العالقات  وتتابعت 

األخوات...مع البابوات يوحنا الثالث والعرشين وبولس السادس إبان املجمع 

السادس  بندكتوس  والبابا  الثاين  بولس  يوحنا  البابا  ومع   ، الثاين  الفاتيكاين 

عرش والبابا الحايل فرنسيس. ومن جهة أخرى كانت تستعمل عبارة الكنائس 

من  األخوية  والعالقات  األخت  والكنيسة   ، القدمية  روما  وكنيسة  األخوات 

قبل بطاركة القسطنطينية أثيناغوراس األول ودميرتيوس ومن ثم برثلاموس 

البطريرك الحايل.

وتأسست يف روما " أمانة الرس لوحدة املسيحيني " ودرجت عادة   

روما  القسطنطينية  كنيسة  من  وفد  يزور  بحيث  الكنسية،  الزيارات  تبادل 
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القديسن بطرس وبولس )29 حزيران( ووفد من كنيسة روما يزور  يف عيد 

الثاين(. وسبق  الرسول )30 ترشين  اندراوس  القديس  القسطنطينية يف عيد 

ذلك اللقاء التاريخي عىل جبل الزيتون يف القدس عام 1964 بني البابا بولس 

وزيارة  القسطنطينية  إىل  البابا  وزيارة  اثيناغوراس،  والبطريرك  السادس 

البطريرك إىل روما. والحقا جرى اإلحتفال برفع الحرومات بني كنيسة روما 

والقسطنطينية عام 1965...

وكان إعرتاف متبادل بأن العقائد األساسية مشرتكة بني الكنيستني ،   

وهي الثالوث األقدس ، التجسد من مريم العذراء ، األرسار املقدسة والخالفة 

الرسولية والكهنوت...وعلينا أن نتابع املسرية لنصل إىل الوحدة الكاملة.

يف هذا الجو كانت تستعمل عبارة كنيسة أخت – كنائس أخوات   

–عالقات أخوية ودية – كنيسة روما األخت...وبقيت هذه العبارة تستعمل 

املجمع  بعد  الرسمية  العبارة  واصبحت  الكنسية...  واملناسبات  اللقاءات  يف 

الفاتيكاين الثاين.

وعام 1980 بدأ الحوار الالهويت بني الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة   

إليها سابقا.  املشرتكة عدة وثائق أرشنا  الحوار  لجنة  األرثوذكسية، وأصدرت 

وعام 2000 أصدر مجمع العقيدة اإلميانية وثيقة خاصة  حول عبارة "الكنائس 

 ،" أخوات  كنائس   " عبارة  إستعامل   تراجع  الحني  ذلك  ومنذ   ." األخوات 

وأولوية  الكنيسة  يف  بالسلطة  تتعلق  أمور  اىل  الحوار  وصول  بسبب  وذلك 

البابا. وبدأت الدراسات حول املعنى العميق والدقيق لعبارة كنيسة أخت... 

وكنائس اخوات.

الالهوتية  اللجنة  خالل  من  الحايل  الحوار  تفاصيل  يف  ندخل  لن   

املشرتكة ، وهي تركّز دراساتها حول السلطة يف الكنيسة وهي تشكل العقدة 

مقالنا  )راجع  والغرب  الرشق  وكنسيات  والغرب  الرشق  حوار  يف  األساسية 

بعنوان كنسيات بني الرشق والغرب(

الرشق  العقدة. حتى يف  الكنائس هي  بني  واألولوية  السلطة  إذن   
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توجد هذه املشكلة يف عالقات الكنائس األرثوذكسية ذات التقليد البيزنطي.

وهذا ما نراه حاليا ومنذ زمن بعيد يف عالقة كنيسة القسطنطينية والكنائس 

األرثوذكسية األخرى يف روسيا ويف اوكرانيا...

إذا كانت الكنائس متساوية يف السلطة ، وإذا كانت هناك أولوية   

إجتامعي  معنى  لها  أخوات  كنائس  وعبارة  سهلة.  فاالمور  متساوين...  بني 

والهويت وعقائدي مقبول. أما غري ذلك  فاملشكلة قامئة بالرغم من إستعامل 

عبارة كنائس أخوات.

الكنائس األخوات يف املرشق العريب   

غاية هذا الجزء الثاين من هذا املقال ، هو إظهار القرىب املميزة بني   

الكنائس يف الرشق. وقد بقيت العالقات أخوية حميمة بني الكنائس بالرغم 

أو   ، الذي حدث بسبب واقع وجود كنائس يف رشكة مع روما  الشقاق  من 

كاثوليكية اىل جانب الكنائس األرثوذكسية فإن طابع األُخّوة ، وواقع األخّوة، 

الكنائس  ، وعالقات األخّوة... هي أمور متيز  ، وعيش األخّوة  وخبة األخّوة 

الرشقية يف الرشق األوسط. وهذا ما أريد رشحه يف هذا الجزء من الكالم حول 

الكنائس األخوات.

ال بُدَّ يل أن أرسم صورة عن الوجود املسيحي يف الرشق األوسط.،حيث   

يف  ومؤمنات  ومؤمنني  ورعايا  رعاة  جميالً:  نسيًجا  الرشقيَّة  الكنائس  تؤلِّف 

املرشق العريب. 

يوجد عىل رأس هذه الكنائس البطاركة األرثوذكس: أنطاكية وسائر   

املرشق للروم االرثوذكس، الرسيان األرثوذكس واإلسكندريَّة للروم األرثوذكس، 

األقباط األرثوذكس، األرمن األرثوذكس، األشوريون، وبطريرك األرثوذكس يف 

القدس.   

البطاركة الكاثوليك عددهم سبعة ، وهم حسب رتبتهم : األقباط   

األرمن  املوارنة،  الكاثوليك،  الرسيان  )امللكيون(،  الكاثوليك  الروم  الكاثوليك، 

الكاثوليك، الكلدان الكاثوليك والالتني. ثمَّ املطارنة يف أبرشيات لبنان وسوريا 

الكنائس األخوات



24

والعراق وفلسطني واالردن ومرص والخليج العريب وبالد االنتشار.

املسيحيون يف الرشق األوسط هم 15 إىل 20 مليون من أصل 350   

مليون يف جميع البلدان العربيَّة.

الكنائس الشقيقة يف الرشق :  

إنَّني أعتب أن مفهوم وعبارة الكنائس الشقيقة يعاشان يف الرشق   

األوسط بطريقة ممتازة عمليَّة، يف الحياة اليوميَّة دون الدخول يف املضامني 

هناك  اإلكلريوس  مستوى  فعىل  السلطة.  وتسلسل  األولية  ويف  الالهوتية 

اجتامعات عىل مستويات مختلفة تعاش فيها الروح األخويَّة بني الكاثوليك 

ومع االرثوذكس، منها:

١- مجلس كنائس الرشق األوسط: جميع الكنائس مشاركة فيه. وهو لسان 

حال الكنائس يف الرشق األوسط يف إطار الكنيسة واملجتمع واألوضاع السياسيَّة 

واالجتامعيَّة والرتبويَّة واإلغاثة...

٢- مجلس البطاركة الكاثوليك: أعضاؤه سبعة. وهو أيًضا ميثِّل مرجعيَّة كنسيَّة 

يصدرها  التي  الرسائل  إىل  أرشنا  وقد  وعامليَّة.  محليَّة  وسياسيَّة  واجتامعيَّة 

اإلخوة  املجلس  هذا  اجتامعات  إىل  مراًرا  ويُدعى   . السبعة  املجلس  أعضاء 

البطاركة واملطارنة االرثوذكس.

يف  بلد:  بكل  مجلس خاص  وهو  الكاثوليك:  واألساقفة  البطاركة  مجلس   -3

الكاثوليك.  الروم  بطريرك  رئيسه  املاروين. يف سورية  البطريرك  رئيسه  لبنان 

بطريرك  رئيسه  الالتني. يف مرص  بطريرك  رئيسه  واالردن  املقدسة  األرض  يف 

عادًة  إليه  ويدعى  الكلدان.  بطريرك  رئيسه  العراق  يف  الكاثوليك.  األقباط 

البطاركة واملطارنة االرثوذكس يف آخر يوم من االجتامع. وتعالج معهم األمور 

والقضايا ذات االهتامم املشرتك السيام العالقات مع الدولة ومع املسلمني...

4- اجتامعات بني مطارنة العواصم أو املدن الكبى: مثل: دمشق – حلب – 

حمص – بريوت – القدس. واجتامعات مامثلة بني كهنة مدينة واحدة تتواجد 

فيها طوائف مختلفة... 
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5- وهناك تقليد يف لبنان أن تُعقد قمة روحيَّة من وقٍت إىل آخر، مرة سنويًّا 

أو أكرث... ويدعى إليها رؤساء كل الطوائف املسيحيَّة واإلسالميَّة. وتعقد هنا 

أو هناك عند هذا أو ذاك من الرؤساء الروحيني مسلمني ومسيحيني!... 

ا وصحيحة.  جدًّ سهلة  املستويات  مختلف  اللقاءات عىل  هذه  إنَّ   

هذا تقليدنا. ويُسهِّل هذه العالقات الواقع أنَّه ليس يف الرشق النزعة القوميَّة 

بني الكنائس كام هي الحال يف الكنائس األرثوذكسيَّة السيام يف أوروبا الرشقيَّة. 

وال  النزعة.  هذه  تأثري  بدون  والتعاون  األخوي  الجو  عندنا  يُسهُِّل  ما  وهذا 

سات املشرتكة عىل  ننَس رباط اللغة العربيَّة املشرتكة، والرتاث املشرتك، واملؤسَّ

أنواعها.

األخوَّة يف الكتاب املقدس  

ترتدَّد عبارات: أخ وأخت وأخي واخوة وأخوك وأختك وإخوتك...   

ر  س... منها يف العهد الجديد. منها: بولس يحذِّ مئات املرات يف الكتاب املقدَّ

"كلُّ من  املسيح ألجله )1كور: 11-8(  الذي مات  الضعيف  األخ  أن نشكك 

يُبغض أخاه فهو قاتل" )1 يوحنا 3: 15(. رسائل يوحنا تفيض بعبارات املحبة 

واألخوَّة!

اتها هو استعامل طبيعي يف  املالحظ أن استعامل عبارة أخ ومشتقَّ  

س، ويتعّدى معنى القرابة الجسديَّة من أب وأم... ويطبَّق عىل  الكتاب املقدَّ

اآلخر: صديق، عدو، غريب، قريب، من غري أمة، من غري بلد...

وباللغة  األوسط  الرشق  يف  اآلن  حتى  هو  نفسه  األمر  أنَّ  املُلفت   

َمْن حرضة األخ!  له:  إذا كنت ال تعرف اسم من تخاطبه، فتقول  العربيَّة... 

وتتكلَّم عن شخص آخر وتقول: األخ... وتعاتب اآلخر وتقول له يا أخي...

هذه الطريقة "األخويَّة" يف املخاطبة الشعبيَّة عند جميع الرشقيني،   

س  مسيحيني ومسلمني ودروز وشيعة وسنَّة... هي انعكاٌس للغة الكتاب املقدَّ

الذي بدوره يعكس عادة شعوب املنطقة يف التاريخ وحتى اليوم! ال بل هذه 

حيث  وهي  األوىل  الكنيسة  وخبة  حياة  تعكس  الشقيقة  الكنائس  العبارة 
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 .)4:32 )أعامل  واحدة"  وروًحا  واحًدا  قلبًا  آمنوا  الذين  "وكان جامعة  نقرأ: 

وهذا التقليد ينعكس عىل عالقات الكنائس فيام بينها.

وال ننَس أننا يف مطلع قرّاءة الرسالة يف القداس نقول: يا إخوة!...   

اإلخوة  أيها  العبارة:  نردِّد  العظة  الوعظة ويف سياق  أننا يف مطلع  ننَس  وال 

واألخوات!

وهذه هي العبارة العفويَّة التي نستعملها يف الرشق ويف العالقات   

بني الكنائس، ويف املؤمترات واللقاءات منذ سنوات! فهي ليست جديدة علينا! 

عبارة  إنَّ  للجميع  نقول  العامل  يف  وسواها  أوروبا  يف  للكنائس  االحرتام  ومع 

الكنائس الشقيقة هي العبارة الطبيعيَّة والعاديَّة التي نستعملها يف الرشق! 

وقد سبقنا بذلك البابوات والبطاركة وكل العاملني يف الحوار املسكوين! وهي 

بالنسبة إلينا عبارة تقليديَّة!!!

الكنائس األخوات وخربة الروم الكاثوليك مع الروم األرثوذكس  

وهذا بنوع خاص لسان حالنا يف كنيسة أنطاكية بني الروم االرثوذكس   

والكاثوليك. هذه بعض أمثلة وأحداث!

لقاء البابا بولس السادس مع البطريرك املسكوين أثيناغوراس األوَّل   

)يف  الزيتون  جبل  عىل   1964 عام  القدس  يف  االرثوذكيس  القدس  وبطريرك 

املقر املدعو Viri Galilei( فتح الطريق أمام لقاءات، منها زيارة البطريرك 

أثيناغوراس لبطريرك القدس ولقاؤه مع البطريرك مكسيموس الرابع.

مع  ولقاؤه  اسطنبول  إىل  الرابع  مكسيموس  البطريرك  زيارة  ثم   

األخويَّة  الرائعة  العبارات  تلك  ننَس  وال   1967 عام  أثيناغوراس  البطريرك 

البطريركني العظيمني، حيث قال مكسيموس ألثيناغوراس: كل  املتبادلة بني 

مرة كنت أقوم مبداخلة يف املجمع الفاتيكاين الثاين كنت أفكر فيك! ومن ثَمَّ 

جواب أثيناغوراس: "أنت تتكلَّم باسمي"! وهناك جملة أوردها املطران الياس 

 Athénagoras a déclaré: Paul VI et moi“ 1992 زغبي يف كتابه ذكريات

  !”nous avons la même foi! Que les théologiens se débrouillent
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وما معناه: قال أثيناغوراس: "بولس السادس وأنا ، لنا نفس اإلميان. وليتدبَّر 

الالهوتيون أمرهم!"

بهذا املعنى أود أن أذكِّر موقف البطريرك غريغوريوس الثاين سيور   

يف املجمع الفاتيكاين األوَّل سنة 1870 حيث رفض التوقيع عىل وثيقة املجمع 

ن عقيدة عصمة البابا )راجع خطابات البطريرك  Pastor Aeternus املتضمِّ

يف املجمع يف مجلة Le Lien، حيث يرشح موقفه وهو باختصار: ال ميكننا 

الكنيسة  غياب  أي  األكب.  الغائب  األخ  بدون  األهميَّة  بهذه  عقيدة  نقر  أن 

الوحدة يف  مجلة  وايضا   2015-2014 Le Lien مجلة  )راجع  األرثوذكسية  

االميان 1970(.

إنَّ استعامل عبارة كنائس شقيقة يحتِّم علينا تغيريًا أيًضا يف املفهوم   

الكنيس )Ecclesiology( وتغيريًا أيًضا يف الحق القانوين الرشقي الحايل )منذ 

عام 1991( الذي سلب الرشق الكثري من حقوقه السيام حقوق البطاركة التي 

فلورنسا )Salvis privilegium( ودافع عنها غريغوريس  أكَّد عليها مجمع 

الروم  كنيسة  ومطارنة  والخامس  الرابع  مكسيموس  والبطريرك  سيور  الثاين 

أن  الثاين. ال بل عىل روما  الفاتيكاين  املجمع  وا عن ذلك يف  الكاثوليك. وعبَّ

يقوم  أن  الرشق  عىل  كام  الرشقي...  الكنيس  املفهوم  تجاه  بخطوات  تقوم 

بخطوات مامثلة.

وقد ارسل البطاركة الرشقيون الكاثوليك وثيقة اىل البابا يوحنا بولس   

الثاين عام 1981وهي تعبِّ عن موقف الكنائس الرشقيَّة الكاثوليكيَّة، وليس 

م هذه  نقدِّ الكاثوليك. وألننا يف رشكة مع روما وكنائس أخوات  الروم  فقط 

األمور بثقة وجرأة! 

عىل أثر هذه الوثيقة عام 1981 أطلق املطران زغبي كراسه بعنوان   

 ..)Tous schismatiques?( .كلنا منشقون"؟"

هذا الكراس هو رصخة ضمري هذا األسقف الذي ما عاد يُطيق أن   

ي حالها شقيقة )وذلك بنوع خاص منذ أطلق هذه  تبقى الكنائس التي تُسمِّ
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البابا بولس السادس لدى زيارته البطريرك أثيناغوراس يف اسطنبول  العبارة 

عام 1969(، ال يُطيق أن تبقى يف هذا االنشقاق. ولهذا أطلق كراسه مع عالمة 

استفهام وأكيًدا الجواب هو لديه: نعم كلنا منشقون!

نعم ألننا كنائس أخوات. فإنَّ ما وقع بيننا من شقاق هو شقاق تقع   

ة!  مسؤوليته علينا كلِّنا... كنيسة روما منشقة والكنائس االرثوذكسيَّة منشقَّ

إذا كنيسة واحدة والشقاق هو هو  أننا بصفتنا كنائس أخوات فنحن  ذلك 

نفسه يف هذه الكنائس الشقيقة.

وقد عبَّ املطران زغبي عن هذا املوقف بهذا االعرتاف اإلمياين الذي   

اختتم به كراسه )ص. 205(.

هذا  عىل  املسكوين  بالشأن  يهتّمون  وكتّاب  الهوتيون  علَّق  وقد   

وختم  كليامن  روبري  اليسوعي  ذلك  عىل  وعلَّق  إيجابيَّة.  بطريقة  الكرّاس 

قائالً: أثيناغوراس قال: بولس )البابا بولس( وأنا لدينا اإلميان الواحد. فليبِّر 

الالهوتيون أنفسهم! وميكن أن يقول املطران زغبي: أنا يف رشكة مع بطريرك 

)مجلة  أنفسهم!  القانون  رجال  فليبِّر  روما.  بابا  ومع  االرثوذكيس  أنطاكية 

  .)205 .p ,1982 Etudes, Juillet

التي  الفريدة  املسكونيَّة  املبادرة  أقول ماتت هذه  وبأسف شديد   

الكاثوليك عام 1996 وذلك  الروم  ، وتبناها سينودس  أطلقها املطران زغبي 

بسبب مواقف ليست مبستوى شجاعة وجرأة وغرية املطران زغبي صدرت 

من قبل الدوائر الرومانيَّة ومن قبل بطريركيَّة الروم االرثوذكس وحتى الروم 

الكاثوليك.

ونبقى كنائس شقيقة!  

املسكونيَّة  الوحدويَّة  الكاثوليك  الروم  فإنَّ خبة كنيسة  ومع ذلك   

كنيسة  اية  تعيشها  ال  خاصة  فريدة  خبة  ونعيش  حيَّة.  تزال  ال  الوجدانيَّة 

أخرى رشقيَّة أو غربيَّة. وأعيش هذه الخبة شخصيا وبنوع خاص منذ عهد 

الدراسة الالهوتيَّة )1956، وحتى اآلن 2019(.
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شعور  االرثوذكس  الروم  السيام  اآلخرين  تجاه  شعورنا  فإنَّ  هكذا   

أخوي، عاطفي، قوي، دائم، الهويت، وجداين...

فيه  ذلك  ومع  سلبيات.  وفيه  يختلف  األرثوذكس  إخوتنا  وشعور   

الشق اإليجايب. يعرتفون بأننا يف أمور كثرية نحن أمناء لرتاٍث هو تراثهم كام 

هو تراثنا.

ذكرت عىل مستوى رسمي عالقات مكسيموس الرابع وأثيناغوراس   

غريغوريوس  البطريرك  موقف  وذكرت  الثاين.  الفاتيكاين  املجمع  يف  والسيام 

يوسف يف املجمع الفاتيكاين األوَّل.

واحد!  آٍن  يف  والحارض  الغائب  األخ  هذا  تجاه  هو  دائم  شعورنا   

فنحن توأم!!! 

وذكرت الزيارات املتبادلة أعاله عىل مستوى السينودسات واملؤمتر   

الليرتجي املشرتك...

خدمتي  أثناء  السيام  اليوميَّة  الحياة  يف  الشخصيَّة  خبيت  وأضيف   

كنائب بطريريك يف القدس عىل مدى 26 سنة. كانت عالقتي مميزة مع الروم 

)اليونان والعرب( بالرغم من بعض الصعوبات واملواقف السلبيَّة من قبلهم!

يف  االرثوذكس  الروم  مع  الشخصيَّة  عالقايت  يف  ا  جدًّ إيجابيَّة  خبيت  كذلك 

البطريركيَّة األنطاكيَّة وسواها.

وهذا ما َخِبْتُه يف املؤمترات وسينودسات األساقفة يف روما، واللقاءات   

املسكونيَّة العامة يف أسيزي وروسيا وأوكرانيا ورومانيا وأوروبا :أملانيا، فرنسا، 

اسرتاليا  كندا،  األمريكيَّة،  املتحدة  الواليات  ايطاليا،  النمسا،  سويرسا،  انكلرتا، 

وأمريكا الجنوبيَّة...

أول  ومن  جميلة.  إيجابيَّة  عاطفيَّة  عفويَّة  صداقات  نشأت  وقد   

لحظة وبدون تكليف! 

رهبان،  كهنة،  مطارنة،  )بطاركة،  االكلريوس  مستوى  عىل  وهذا   

راهبات( وعلامنيني يف كل مكان! ال بل أشعر بأنَّ هناك حنني مميّز الواحد 
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نحو اآلخر.

وبالطبع ينطبق هذا القول عىل العالقات يف البالد العربيَّة عموًما   

ويف البطريركيَّة األنطاكيَّة بنوع خاص السيام يف سوريا ولبنان...

واقع  عىل  يستند  املوقف  وهذا  الشعور  وهذا  اللقاء  هذا  بل  ال   

البطريركيَّة األنطاكيَّة التي تجمعنا بنوع خاص مع الروم: طقوسها، تاريخها، 

األعياد،  الشعبيَّة،  التقوى  األيقونات،  وعريب(،  )يوناين  اللغة  تقاليدها، 

سات الكنسيَّة واالجتامعيَّة والصحيَّة واألوضاع السياسيَّة... املناسبات، املؤسَّ

فنحن سعداء بسبب وحدتنا مع الكنيسة األخت روما، بالرغم من صعوباتها 

ولكن نحن يف حزن بسبب انفصالنا عن الروم االرثوذكس، وعن تراثنا األصيل 

وعن إخوتنا وأخواتنا الذين نحبُّهم ويُحبوننا!

واألكرث واألهم من ذلك، أننا نشعر بالرغم من هذه اآلالم والعواطف   

املتضاربة... نشعر بأنَّ لنا رسالة خاصة مميزة يف الكنيسة والعمل املسكوين... 

ال بل وجودنا، واقعنا، هو رسالة. ال بل بالحري هو دعوة! وهو نداء! وهو 

كنائس  تُدعى  التي  الكنائس  لكل  فحص ضمري مسكوين! وتحدٍّ كبري وفريد 

أخوات، وال تزال منفصلة!...

وأقول بكل تواضع: إننا ضمري الحركة املسكونيَّة والعمل املسكوين.   

إننا ضمرٌي لنا وضمرٌي للروم وضمرٌي للكاثوليك ولروما وللغرب وللرشق!

وبلغته  املطران زغبي  مثال  الجميع عىل  وبدورنا نرصخ يف ضمري   

الشجاعة: كلنا منشقُّون؟ نعم كلنا منشقون؟ وكلنا مدعوون بحرارة، وِمن ِقبَل 

املسيح نفسه أن نعمل ألجل قدٍر أكب من الوحدة... التي ستوصلنا إىل الرشكة 

ومخلصنا  السيِّد  إليها  دعانا  التي  الوحدة  ة  ِقمَّ وهي  املنشودة!  االفخارستيَّا 

يسوع املسيح وصىّل ألجلها قبيل آالمه" يا أبتاه ليكونوا واحًدا ! ليك يؤمن 

العامل )يوحنا...(

وال ننَس أبًدا أننا كنائس شقيقة! وكنائس منشقة! وكنائس مدعوة   

إىل الوحدة ألنَّه كام قال البابا يوحنا الثالث والعرشون: " إنَّ ما يجمعنا هو 
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إىل  رسالته  يف  الرسول  بولس  قاله  ما  ينطبق  وعلينا  يفرقنا!  مام  بكثري  أكرث 

املسيحيني يف أفسس: املسيح سالمنا! وكوَّن من الوثنيني إنسانًا واحًدا جديًدا" 

)أفسس 2: 14-15( ويقول: "أنتم مواطنو القديسني وأهل بيت الله! أنتم بناء 

أساسه الرسل واألنبياء" )أفسس 2: 19-20(. ويؤكد يسوع ذلك لتالميذه قائالً 

لهم: "أنتم جميعكم إخوة" )متى 23: 8(.

ملحق
مقتطفات من رسائل بطاركة الرشق الكاثوليك

 

إن ما ذكرته يف مقايل اإلفتتاحي من الشوق والتوق لدى الكنائس   

الرشقية الكاثوليكية اىل الوحدة مع اإلخوة األرثوذكس والكنائس األرثوذكسية 

ال سيام يف مرشقنا العريب ، نجد له تعبرياً رائعاً يف رسائل البطاركة الرشقيني 

الكاثوليك.

ولهذا فقد رأيت مناسبا أن أنرش هنا مقتطفات من هذه الرسائل   

من  الكاثوليكية  الرشقية  الكنائس  موقف  تشرياىل   )11 تاريخه  حتى  )وهي 

أإلخوة األرثوذكس والوحدة املسيحية..

الرسالة األوىل : الكنائس الكاثوليكية يف الرشق بني األمس واليوم   

          )بكريك٢4 /8/١٩٩١(

نداء اىل إخوتنا املسيحيني  

7 -"...إن التنوع هو السمة األساسية للكنيسة الجامعة واملسيحية يف الرشق. 

ولقد كان هذا التنوع دوما مصدر غنى للكنيسة جمعاء عندما عشناه يف وحدة 

انقسام وفرقة  اىل  تحول   ، الشديد  لألسف  و   ، ولكنه  املحبة.  وبروح  اإلميان 

بسبب خطايا البرش وابتعادهم عن روح املسيح. ومع هذا فإن ما يجمعنا أكرث 

وأهم مام يفرقنا وما يفرقنا ال يحول دون تالقينا وتعاوننا. إن مسيحية الرشق ، 

ملحق - مقتطفات



32

عىل انقساماتها ، تشكل يف أساسها وحدة إميان ال تتجزأ. إننا مسيحيون معا يف 

الرساء والرضاء. فالدعوة واحدة والشهادة واحدة واملصري واحد. وعليه فنحن 

مطالبون بالعمل معا ، بشتى الطرق والوسائل ، لتثبيت جذور املؤمنني املوكلني 

الينا بروح األخوة واملحبة ، يف مجاالت عدة يدفعنا اليها الخري املشرتك لعامة 

اليها تطلعات جميع املؤمنني من مختلف الكنائس  املسيحيني ، كام تدفعنا 

املسيحية ، الذين يضعون كبري آمالهم يف تعاوننا وتقاربنا " 

***     

الرسالة الثانية : الحضور املسيحي يف الرشق شهادة ورسالة   

            )عيد الفصح ١٩٩٢(

رشكة اإلميان واإلنتامء الحضاري  

57 -" إن رشكة إإلميان مع الكنيسة الجامعة ، واإلنتامء الحضاري والكنيس اىل 

رشقنا العريق ، لهام القطبان اللذان نهتدي بهام يك نحدد موقفنا وموقعنا عىل 

إننا نؤمن أن رشكة اإلميان ال تلغي اإلنتامء، كام  جميع الصعد واملستويات. 

الكنيسة واحدة بإميانها ومتنوعة  أن االنتامء ال يتناقض وهذه الرشكة ، ألن 

يف تعابريها الثقافية والحضارية وطقوسها وروحانيتها. إننا نعرف أن مثل هذا 

الوضع ليس من السهل عيشه يف بعض الظروف ، لكننا نرى فيه جانبا من 

دعوتنا ورسالتنا التي نحملها بفرح قبل أن يكون صليبنا اليومي الذي نقبله ، 

راجني أن يكون طريق مجد لكنائسنا ".

***     

الرسالة الرابعة : كنيسة عىل مثال الثالوث )عيد امليالد ١٩٩6(  

الرشكة مع الكنائس الرسولية  

48 -"...يدعونا رس الكنيسة ، وهو رس الوحدة واملشاركة ، اىل تجديد جذري 

لعالقاتنا داخل كنيستنا الخاصة ، كام وبسائر الكنائس الكاثوليكية. ويدعونا 

ايضا اىل إعادة النظر يف عالقاتنا بسائر الكنائس الرسولية التي ليست يف رشكة 

كاملة معنا. ونقصد هنا كنائس الرشق األدىن وكلها رسولية حقا ، وتشرتك معنا 
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يف اإلميان واألرسار الواحدة ويف رس الكنيسة الرامزة والدالة عىل رشكة الثالوت 

األقدس ، كام تسلمنا ذلك من الرسل.

يجب ان نقوم بهذه املراجعة العميقة مع األمانة للتقليد املشرتك   

بيننا ، وهو ظاهر اليوم ظهورا مدهشا " بنفحة نعمة الروح القدس" يف "الحركة 

املسكونية". ويجب أن نعرتف مرة أخرى أن العوائق التي يضعها املسيحيون 

أمام هذه الحركة هي من نتاج الروح الطائفية. فنحن مدعوون اىل التوبة واىل 

ارتداد جذري يف عقليتنا. يجب أن ننتقل من الطائفية التي تتحّكم بجميع 

مواقفنا اىل روح جديدة تحييها رشكة الروح القدس. نعم "من كان له أذنان 

املسكونية  للحركة  الذهبية  القاعدة  إن  للكنائس".  الروح  يقول  ما  فليسمع 

 ، املسيح  جسد  يبنى  هكذا   .)15  :  4 )افسس  باملحبة"  "للحق  العمل  هي 

وهكذا يشفي الروح كل انقسام فيه .وسوف نعود اىل التأمل يف هذه العالقات 

املسكونية يف رسالة الحقة إن شاء الله ".

***

الرسالة الخامسة : الحركة املسكونية "ليكونوا بأجمعهم واحدا"   

)عيد الفصح 4 نيسان ١٩٩٩(    

هذ الرسالة مهمة جدا. كنا نود ان ننرشها بالكامل ، ومع ذلك   

نكتفي باملقاطع التالية :

- كنيستان شقيقتان: ألهمت هذه الرؤية ، رؤية الكنيستني الشقيقتني ، مسرية 

الحوار املشرتكة  الالهويت املعلن عنه عام 1979. وكانت أعامل لجنة  الحوار 

الدولية مثمرة اىل حد متكن معه البابا يوحنا بولس الثاين والبطريرك املسكوين 

برثلاموس )يف زيارته اىل روما عام 1995 ( من الترصيح معا: " أّدى الحوار اىل 

ايجاد مفهوم مشرتك لرس الكنيسة ، عب الزمن يف تسلسل الخالفة الرسولية. إن 

هذه الخالفة الرسولية يف كنائسنا أساسية لتقديس شعب الله ووحدته. وعىل 

اعتبار أن خدمة الحب اإللهي تتم يف كل كنيسة محلية ، وأن كنيسة املسيح 

تُظهر بها حضوره الفّعال يف كل منها ، استطاعت اللجنة املشرتكة أن ترصح أن 
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كنائسنا تعرتف بعضها ببعض كنائس شقيقة ، مسؤولة معا عن املحافظة عىل 

كنيسة الله أمينة للتدبري اإللهي ، وال سيام فيام يتعلق بالوحدة ".

48- الحوار الالهويت وكنائس الرشق األوسط : ترى كنائسنا يف الرشق األوسط 

أن الحوار الالهويت ، باملعنى الحرصي هو من واجبنا واختصاصنا. وقد ينقصنا 

يف كنائسنا الكاثوليكية واألرثوذكسية يف الرشق األوسط ،األشخاص والوسائل، 

ولذلك ما زال إسهامنا يف هذا املجال متواضعاً. وال بد من أن نذكر هنا املبادرتني 

اللتني قامت بهام كنيسة انطاكية للروم الكاثوليك امللكيني وللروم األرثوذكس ، 

وكنيسة بابل الكلدانية مع كنيسة املرشق األشورية. 

ونحن نعلم أن الطريقة العملية التي منارس بها بعض الحقائق أو   

املتطلبات الالهوتية أو القانونية يف كنائسنا الكاثوليكية ، لها صدى عميق عىل 

الحوار الالهويت حول هذه الحقائق نفسها. مثال ، قضية الرئاسة يف الكنيسة، 

يوحنا  البابا  وّجه  روما.وقد  كريس  عىل  بطرس  خليفة  مع  والوحدة  والرشكة 

بولس الثاين يف رسالته " ليكونوا واحدا " نداء ملحا ، ملساعدته " بحوار اخوي 

وصبور " إليجاد طريقة " ملامرسة األولية منفتحة عىل الوضع الراهن ، ولكن 

روما  يف  إلتقى  يوم  هذا  نداءه  وكرر   ." األساسية  رسالته  عن  تنازل  غري  من 

بطاركة الرشق الكاثوليك يف 29 ايلول )سبتمب( 1998.

53- وثائق هامة غريها: أول النصوص التي يجب أن نأخذها بعني اإلعتبار ، 

يف الرشق األوسط ، هي يف الواقع النصوص التي تخّص العالقات بني الكنائس 

الكاثوليكية واألرثوذكسية. القضايا الرئيسة الواردة يف هذه النصوص واالتفاقات، 

فيام يختص بالحوار الالهويت مع الكنيسة األرثوذكسية ذات التقليد   

البزنطي هي ما ييل : اوال : نحن كنائس شقيقة. وهذه رؤية يجب أن تصبح 

جزءا ال يتجزأ من مفهومنا لطبيعة رس الكنيسة. ثانيا: األرسار واحدة ، ومفهومنا 

الدولية  الحوار  للجنة  : هناك توجيهات عملية  ثالثا  أيضا واحد.  لألرسار هو 

سجلت يف وثيقة البلمند )لبنان( 1993 ، ال بد من معرفتها والعمل بها. لكنه 

من الرضوري أن نفهم أيضا أن القضية يف كل هذا ليست قضية قوانني عملية 

ملحق - مقتطفات



35

فقط ، بل هي مبادئ اساسية يف الالهوت العام يف طبيعة رس الكنيسة. 

63- معرفة متبادلة وتضامن : " لذلك فإننا ندعو الكهنة واملؤمنني جميعا أن 

سائر  لدى  والروحية  والليتورجية  الالهوتية  التقاليد  معرفة  رغبة يف  يزدادوا 

ايضا مصدر غذاء. يتطلب هذا األمر تربية  ، فتصبح لهم  الكنائس ومحبتها 

طويلة بحيث نكون قادرين عىل اإلحساس بكل املشاعر وردود الفعل املتكونة 

يف ذاتنا أو لدى اآلخرين. ميكن أن ننطلق من الرشكة الجزئية القامئة منذ اآلن 

والتي تزداد وتغتني بإستمرار اللقاءات ، لنوقظ فينا روح تضامن يجعلنا دامئا 

حارضين مع إخوتنا. فنهتم بأفراحهم وأحزانهم ونجاحهم وفشلهم ، "ونحمل 

اثقال بعضنا البعض" ) غالطية 6 :2 ( ويجب ان نعّب عن ذلك باعامل بسيطة 

ملموسة ، مثل املشاركة يف األعياد ويف أيام الحداد، واإلهتامم بكل ما يحصل 

يف الكنيسة األخرى ، واإلستعداد لتقديم خدماتنا اذا طُلب منا ذلك... هكذا 

النزاعات  تنمو الرشكة غري املكتملة بعد خطوًة خطوة. فنساعد عىل تجاوز 

القدمية واألفكار املسبقة وذكريات املايض املؤملة.قال البابا يوحنا بولس الثاين 

واصفا هذه الدينامية :"حياة املسيحيني كلها مركزة عىل الهم املسكوين ، وهم 

مدعوون ليك يطبعوا يف انفسهم صورة املسكونية وروحها ".

65- رؤية جديدة : يجب أن يتأسس عملنا الرعوي كلّه عىل هذا املبدأ : أن 

الكنائس  وبني  بيننا  وأن   ، املحبة  وخدمة  واألرسار  اإلميان  يف  الكنيسة رشكة 

األرثوذكسية وسائر الجامعات الكنسية رشكة حقيقية ولو غري كاملة. فيجب 

أن يهدف عملنا الرعوي اىل البلوغ بهذه الرشكة اىل كاملها.

ينطبق كالمنا هذا اوال عىل الكنائس األرثوذكسية ، فنحن نعرتف بها   

كنائس شقيقة ، ألنها "تؤمن باميان الرسل ، وتشارك يف االرسار نفسها ، ولديها 

الواحدة ، وخالفة االساقفة  الذي يقرب لله ذبيحة املسيح  الواحد  الكهنوت 

الرسولية ". وكان البابا بولس السادس قد رّصح أنه يجب عىل رؤساء الكنائس 

اإلحرتام  ويتبادلوا   ، البعض  ببعضهم  يعرتفوا  أن   " واألرثوذكسية  الكاثوليكية 

كرعاة للقسم الذي وكل اليهم من قطيع املسيح " 
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67 - التنسيق بني رؤساء الكنائس : ولهذا فإننا ندعو جميع الرعاة واملؤمنني 

اىل املزيد من التشاور  والتعاون مع سائر الكنائس كلام كان ذلك ممكنا، وال 

سيام اذا شملت نشاطاتنا اشخاصا ينتمون اىل تلك الكنائس. فمن الالئق أن 

ينبّه يف هذه الحال رعاُة الكنائس املعنية ، لتنسيق العمل معهم إن أمكن. 

بذلك تنمو وتقوى بيننا روح األّخوة والثقة املتبادلة. ودليلنا يف هذا املجال هو 

هذا املبدأ األسايس أن نعمل معا مع التقيد بعقيدة اإلميان والقوانني الكنسية.

الحركة  الواضح أن هدف  انتقال األشخاص من كنيسة اىل أخرى: من   -  68

املسكونية هو العمل عىل تحقيق الوحدة املنظورة بني الكنائس ، وليس إذابتها 

يف بعضها البعض. أكد ذلك ممثلو الكنائس الكاثوليكية واألرثوذكسية يف لقاء 

البلمند ) لبنان ( عام 1993 : "السعي يف إعادة الوحدة يجب أال يكون سعياً 

لرّد األشخاص من كنيسة إىل أخرى يف سبيل خالصهم ، بل هو السعي معاً 

كنيسته. وهو  الله يف  تدبري  به وتحقيق  املؤمنني  املسيح يف  لتحقيق مشيئة 

سعي مشرتك بني الكنائس. "للتوصل اىل اتفاق كامل حول مضمون اإلميان وكل 

ما ينجم عنه "

اىل  األشخاص  إنتامء   ، الرعوي  عملنا  يف  نحرتم  أن  يجب   ، ولهذا   

كنائسهم ، فال نسعى يف نقلهم "من كنيسة اىل أخرى، بل يجب مساعدتهم 

عىل اكتشاف رسالتهم وتتميمها يف كنيستهم.

منها  تعاين  قضية  أخرى  اىل  كنيسة  من  األشخاص  انتقال  قضية   

الكنائس كلها. وهي قضية ما زال يحيط بها اإلضطراب وما زالت مصدراً لتبادل 

التهم ، وسببا لألزمات وانعدام الثقة بني الكنائس ، وال سيام يف الرشق األوسط، 

حيث تعيش الكنائس جنبا اىل جنب ، ويختلط مؤمنوها يف مجاالت عديدة يف 

الحياة اليومية.

"مختلف  املسكوين  "الدليل  أوضح  "وقد  املسكوين:  الدليل  إرشادات   -7١

املجاالت التي ميكن التعاون فيها. وذلك يف ترجمة الكتاب املقدس ، ويف توحيد 

العايل يف اإلكلرييكيات  التعليم املسيحي، والتعليم  الليتورجية، ويف  النصوص 
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والجامعات، ويف الحوار بني األديان، ويف اإلعالم والحياة اإلجتامعية والثقافية 

الخ...لقد أوصينا ، عىل سبيل املثال ، يف اتفاق الرشفة عام 1996 إلعداد نص 

مسكوين ـ موّحد للتعليم الديني يف املدارس الحكومية. وهناك إمكانات أخرى 

للصالة  املوحد  النص  مثل  األوسط  الرشق  كنائس  مجلس  إطار  يف  للتعاون 

الربية ، ولقانون إميان نيقية والقسطنطينية ، أو أية مبادرة أخرى بني مختلف 

الكنائس يف املنطقة "

7٢- يف مجال الليتورجيا واألرسار :

الثاين  بولس  يوحنا  البابا   1984 عام  وقّعه  الذي  الرعوي  اإلتفاق  ويف   ..."

والبطريرك زكا األول عيواص، أصبح من املمكن قبول أرسار التوبة واإلفخارستيا 

ومسحة املرىض ، يف أي من الكنيستني ، يف حال عدم وجود كاهن من إحدى 

الكنيستني. فال بد لنا من أن نتنبّه لكل هذه التدابري، فنطبّقها بروح اإلحرتام 

وبالحكمة الالزمة. قد يفتح املستقبل أمامنا أبوابا أخرى من التعاون. ولكنا ما 

زلنا حتى اآلن بحاجة اىل مزيد من التفكري والدراسات املشرتكة.

جميع  من  أبنائنا  لرغبة  وإستجابة  الفصح،  عيد  بخصوص  واما   

إخوتنا  مع  القضية  هذه  بحثنا  فإننا  وأألرثوذكسية،  الكاثوليكية  الكنائس 

البطاركة األجالء من مختلف الكنائس يف منطقتنا. فتبنّي لنا أن هناك عقبات 

لدى البعض يصعب تذليلها. لذلك تركت الحرية للقادرين عىل توحيد األعياد، 

التقارب والتمهيد  وفقا للظروف التي يعيشونها يف بلداتهم ، دليال عىل نية 

للوحدة املرتجاة، مع احرتام هوية كل كنيسة وتراثها وتقليدها".

73- مجاالت تعاون أخرى :

" ويبقى مجال واسع ومفتوح أمامنا للتعاون يف الخدمات املختلفة ، مثل بناء 

الكنائس أو إستخدامها ، وبناء املدارس واملستشفيات ، حيت تقتيض الحاجة 

ومشاريع   ، املحتاجني  ومساعدة   ، اإلجتامعية  التنمية  مشاريع  ويف   ، ذلك 

اإلسكان ، ووسائل اإلعالم إلخ... من الرضوري أن نواجه معا قضية الهجرة بكل 

وسيلة متاحة.معا يجب أن نعمل يف سبيل العدل والسالم ، ويف سبيل اشرتاك 

ملحق - مقتطفات



38

فعال وعادل من قبل املسيحيني يف الحياة العامة ، كل واحد يف بلده. ومعا 

يجب أن نعالج قضايا الكنائس يف عآلقاتنا مع الجهات الرسمية. ومعا يجب أن 

ننظر يف العالقات مع إخوتنا املسلمني واليهود."

وسائل وأدوات عمل مسكونية : ) الفصل السادس (

75 - مجلس بطاركة الرشق الكاثوليك :

فمنذ  األرثوذكس.  البطاركة  إخوتنا  مع  العالقات  لتنمية  أيضا  وتوّجهنا   ..."

أربع سنوات أصبح اليوم األول من لقاءاتنا مخصصا للقاء كاثولييك أرثوذكيس. 

ويهمنا أن نتابع تفكرينا األخوي املشرتك مع الكنائس األرثوذكسية الشقيقة. 

ونحن ندعو رعاتنا ليك يسلكوا هم أيضا هذا الطريق نفسه للّقاء والتفكري 

املشرتك من أجل تطبيق عميل يف األبرشيات لكل ما ذكرنا يف رسالتنا هذه من 

مبادئ وإتفاقات."

77- مجلس كنائس الرشق األوسط :

" وقد شاركنا جميعا ، نحن البطاركة ، يف أعامل هذا املجلس. ونرى أن رسالتنا 

فيه وواجبنا تجاهه هي املشاركة األخوية مع جميع كنائس املنطقة. فهو مكان 

مميّز نستمع فيه إىل إخوتنا ، ونعرف فيه بعضنا بعضا بصورة أفضل. وفيه 

نسهم مع جميع الكنائس يف التفكري الالهويت املشرتك ألذي يدعو إليه املجلس 

وينظّمه من خالل أقسامه ولِجانه املختلفة يف سبيل التقارب بني الكنائس ، 

وملواجهة القضايا املشرتكة التي تطرح عىل املسيحيني يف هذا الجزء من العامل "

78 - التأهيل املسكوين :

"... وبناء عليه ، ندعو أوال أإلكلرييكيات للعمل عىل إعداد أجيال الكهنة إعدادا 

الوثائق واإلتفاقات املسكونية، بل بنفح  مسكونيا ليس فقط بإطالعهم عىل 

روح جديدة فيهم، ينفتحون مبوجبها عىل سائر الكنائس... وكلنا مدعوون إىل 

البحث عن أفضل الطرق التي تخّفف من النتائج الوخيمة إلنقساماتنا ومن 

املساوئ التي تغّذيها يف كلٍّ مّنا 

... ونريد أن نربّيهم ، يف الوقت نفسه ، عىل اإلنفتاح عىل اآلخرين ومحبتهم. 
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أما الحساسيات الطائفية بني املؤمنني فيجب أن تزول : يجب أن نعرف أننا 

جميعا تالميذ للمسيح وشهود له يف مجتمعاتنا حيث نؤدي شهادة واحدة لله 

الواحد أألحد أآلب واإلبن والروح القدس. 

ولهذا يجب أن تتّسم برامج التعليم املسيحي أيضا بالروح واإلنفتاح املسكونيني. 

فإذا قّدمنا إلبنائنا معلومات عن الكنائس األخرى ، يجب أن نقّدمها بصورة 

إيجابية ، من غري خلط أو تنازالت يف الحقيقة ، تقدميا ينمي فيهم روح األخوة 

املسيحية الحقيقية.

املقدس،  باإلنجيل  فيها يسوع  نادى  التى  املنطقة  ُولدت يف  ... نحن كنائس 

ومنها إنطلق الرسل يحملون رسالة الخالص للعامل أجمع. وإننا نؤمن أن لنا 

رسالة من الله خاصة متميزة، سواء يف الرشق األوسط أو يف الكنيسة الجامعة.

... ميكن أن تصري وحدتنا عالمة حّب الله األزيل ، الذي يريد أن يجمع جميع 

أبنائه املشتتني يف يسوع املسيح إبنه. إذا اتحدنا قلبا وروحا إستطعنا ، بقوة 

الروح القدس ، أن نبعث روحاً جديداً يف حضورنا يف هذا الجزء من العامل ، وأن 

نعطي مؤمنينا وأوطاننا رؤية جديدة وثقة جديدة يف املستقبل.

.... نحن الجامعات املسيحية الذين نعيش كل يوم يف جوار األماكن التي متت 

فيها أرسار الخالص ، إن عرفنا أن نعيش متّحدين عىل مثال الجامعة املسيحية 

األوىل الوارد ذكرها يف سفر أعامل الرسل ، فإن الحجاج القادمني من الجهات 

األربع بحثا عن منابع اإلميان ميكنهم أن يعودوا إىل بيوتهم مثبّتني ومجّددين 

يف إلتزامهم وأمانتهم لإلميان.

البحث عن الوحدة يف املسيح هو بعٌد أسايس  يف الكيان املسيحي ، ورشٌط 

                 " وافرة  له  الحياة وتكون  له  لتكون   "  ، العامل  الكنيسة ويف  لرسالتنا يف  أويٌل 

)ر. يوحنا : 10/10 ( نسأل الله أن يوفقنا يف طريقنا نحو الوحدة ، وأن ميألنا 

بروحه القدوس ليجّدد قلوبنا ويقّوي وحدتنا ".

***
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الرسالة السادسة : معا نحو املستقبل : )ميالد ١٩٩٩(   

برزت األفكار والتوجهات الواردة يف رسائل البطاركة الكاثوليك يف املؤمتر األول 

للبطاركة واألساقفة الكاثوليك يف الرشق األوسط يف لبنان يف شهر ايار 1999. 

نكتفي بهذه املقاطع من توصيات هذا املؤمتر.

٢١ -"... كنائسنا الكاثوليكية يف هذه املنطقة رشقية يف جذورها وتراثها الرسويل 

واآلبايئ والليتورجي والروحي املشرتك مع الكنائس األرثوذكسية الشقيقة. وهي 

يف رشاكة مع الكنيسة الجامعة تحمل ، عىل تنوع تقاليدها وتعابريها اإلميانية، 

القيم املسيحية اإلنجيلية الحية. وهذا يقتيض األمانة لرتاثاتنا الغنية املتنوعة 

واعتامدها اساسا للتجّدد ، وانشاء الهيئات التي تؤّمن التواصل والتعاون بني 

هذه الكنائس يف الرشق. 

 ، والروحية  الالهوتية  التنشئة  معاهد  يف  الرشقي  تراثنا  عىل  الرتكيز   –  ١

الالهويت  الفكر  معرفة  وتعميق  األصعدة.  الرعوية عىل مختلف  والنشاطات 

اآلبايئ املشرتك والرتاث العريب املسيحي وتوظيفهام يف خدمة كنائسنا يف ظروفها 

الحالية.

٢ – إنشاء هيئة تنفيذية تابعة ملجلس بطاركة الرشق الكاثوليك تكون عىل 

إتصال مع سينودسات الكنائس الكاثوليكية املختلفة. وإنشاء اتحاد بني مجالس 

البطاركة واألساقفة الكاثوليك القامئة حاليا يف بلدان الرشق األوسط ، وإقامة 

اللجان املشرتكة لتنسيق العمل الراعوي يف البلدان التي تضم كنائس مختلفة.

3 – العمل عىل أن تشمل سلطة البطاركة كل ابناء كنائسهم أينام وجدوا."

٢4 - " إن خيار الحوار هو خيار انتهجته كنائسنا ، ولقد توّسعت فيه رسالتنا 

الراعوية الثانية. وإننا نوّد أن نستمّر يف هذا النهج مع كل صعوباته وتحدياته، 

إلننا نرى أنه مهم لكنائسنا ، ولجميع املسيحيني يف الرشق، وملجتمعاتنا. ولقد 

قطعنا شوطا عن طريق الحوار بكل أوجهه ، ونؤكّد العزم عىل أننا سنواصل 

السري يف هذا الطريق ، وإتخاذ الوسائل العملية التي تقود اليه وترتجمه اىل 

واقع يزداد رسوخاً مع الزمن. 
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اإللتزام املسكوين يف التنشئة الكهنوتية والرهبانية والعلامنية ، ودعم "حوار 

اإلميان " بحوار" املحبة " يف جميع املجاالت ومنها مجاالت الخدمة والشهادة 

الدراسات  وتشجيع  وتعميقه  الرشقي  الالهوت  مقومات  وتوضيح  املشرتكة. 

الخطوات  وإتخاذ   ، الشقيقة  األرثوذكسية  الكنائس  مع  الالهوتية  واألبحاث 

املسكونية امللموسة )كتوحيد تاريخ عيد الفصح مثال، وغريه(.

***

الرسالة السابعة : رسالة راعوية اىل الكهنة   

             )عيد انتقال السيدة العذراء ١5 آب ٢٠٠4(

العمل املسكوين  

37 -" يجب أن يعتب كاهن الرعية نفسه خادما لكل إنسان ، ومن ثم تستهدف 

محبته وإهتاممه كل إنسان ، يف املدينة أو القرية حيث وكلت إليه الرعاية ، 

كل إنسان أيا كان دينه أو طائفته أو إنتامءاته اإلجتامعية أو السياسية...

وإننا ننتظر ونرجو أن نرى هذه املحبة املسكونية تولد وتنمو بني مختلف 

الرعاة يف قلب كل رعية. وكلنا نعمل ملجد الله أوال ، ال ملجد الناس وال ملجد 

هيكلياٍت وأطٍر برشية. إننا نعيش يف مجتمعٍ تعدّدي يقتيض وحدتنا لنكون 

فيه شهودا حقيقيني ليسوع الفادي ومانح الحياة للجميع فنذكر ما قاله يف 

صالته األخرية : " ليؤمن العامل بأنك أنت أرسلتني " )يوحنا 17 : 21(

38 - تقول الوثيقة املجمعية " رجاء جديد للبنان ": " ما من خادم بإمكانه أن 

يتجاهل غريه من الخدمة اآلخرين الناشطني يف البقعة نفسها ، سواء إنتموا 

اىل كنيستة البطريركية أم إىل غريها ". ويجب أن يعتبوا أنفسهم مسؤولني 

عن خلق الروح املسكونية الحقيقية بني أبنائهم فيدعونهم إىل الصالة والعمل 

الذي يحقق املحبة بني املسيحيني يف مختلف كنائسهم ،فيام ننتظر أن ميّن الله 

علينا بنعمة الوحدة الكاملة بيننا. وتقول الوثيقة نفسها يف العمل املسكوين: 

لهم عالقات متواترة  أن  ، وذلك  املسكوين  الحوار  للكهنة مكانة مميزة يف   "

مع رعاة الكنائس والجامعات الكنسية األخرى. فإنفتاحهم املسكوين وأهبتهم 
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للتعاون والحوار، مبنأى عن الفوىض ويف احرتام األشخاص، يساعدان املؤمنني 

يف أن يقيموا ، هم أيضا ، عالقات حارة مع إخوتهم ، لترسيع عملية الوحدة 

بني الكنائس..."

***

الرسالة التاسعة : شباب اليوم كنيسة الغد )عيد امليالد ٢٠٠6 (   

مسرية الوحدة   

34 - "... نعرتف يف قانون إمياننا بكنيسة  >جامعة< > كاثوليكية < ) لفظة 

يونانية باملعنى نفسه أي جامعة (. لكن ، كام ذكرنا سابقا ، انقسمت الكنائس 

وظلّت كذلك حتى يومنا. قبل خمسني سنة تقريبا ، كان الكاثوليك واألرثوذكس 

والبوتستانت متباعدين بعضهم عن بعض ، وكان اإلتصال  بينهم يكاد يكون 

يف   ، الثاين  الفاتيكاين  مجمعها  الكاثوليكية  الكنيسة  عقدت  أن  إىل  معدوما. 

الستينات من القرن املايض. فإذا بنفحة جديدة من اإلنفتاح والتقارب تهب 

عىل الكنائس ،فتبدأ مسرية جدية يف الصالة والحوار والعمل من أجل وحدة 

املسيحيني ، مّهدت للحوار الالهويت عب حوار املحبة.

األسس التي يقوم عليها السعي اىل الوحدة هي : أوال اإلمتثال إلرادة   

بأجمعهم  تالميذه  ليكون  ، وصىّل  واحدة  كنيسة  أنشأ  الذي   ، الرب  املسيح 

أن تكون وحدة  أراد  فالرب  الشهادة.  ثانيا صدق  الثالوث.  واحدا عىل مثال 

املؤمنني هي العالمة "ليؤمن العامل " )يوحنا 17 : 31(. وثالثا إن كل معّمد 

هو عضو يف جسد املسيح ، ويحمل اإلسم املسيحي ، وهو يف الرب أٌخ لكل 

املعّمدين.

أيها األبناء األعزاء ! يُسعدنا أننا ، يف رشقنا ، َخطَونا خطوات كبرية   

عىل طريق الوحدة.ومع ذلك فام زالت أمامنا صعوبات علينا إجتيازها بنعمة 

الرب ، يف الحق واملحبة ، وبتضحياتنا وتنازالتنا عام ليس جوهريا ، إذ إن الذي 

يجمعنا أكرث من الذي يفرّق بيننا ، كام قال البابا يوحنا الثالث والعرشون.

إننا نحيّي ونشجع جميع الجهود الصادقة املبذولة يف سبيل وحدة   
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املسيحيني يف الرشق.

نحيّي بصورة خاصة الشباب ، سواء كانوا علامنيني أو مكرّسني ، من   

مختلف الكنائس ، الذين يشاركون يف شتى الجامعات أو الحركات ، والذين 

يعيشون إميانهم يف محبة مثالية ، ويسريون يف طليعة الساعني إىل الوحدة. إننا 

نويص الشباب أن يفتحوا قلوبهم إلستقبال كّل أخ وأخت لهم يف املسيح وبأن 

يعملوا باملحبة ، فهي الطريق السلطاين والناجع لتحقيق الوحدة. إننا نقّدر 

محبتهم وإخالصهم وجهودهم ، ونؤكّد لهم سعينا الحثيث يف هذ اإلتجاه ، 

وهو موضوع صالة املسيح وموضوع رغبتنا الحارة. نسألهم يك يصلّوا معنا ليك 

يذلل الله أمامنا الصعاب ، ويعلّمنا جميعاً أن نُحّب كام أحبنا هو ، فنبلغ بقوة 

هذا الحب ، كلنا معا ، إىل الحقيقة التي توحدنا."

***

الرسالة العارشة : املسيحي العريب أمام التحديات املعارصة   

            )بكريك ٢٠٠٩( 

١٢ - االنقسامات املسيحية: إن الحضور املسيحي يف الرشق متأثّر تأثرا عميقا 

بواقع انقساماتنا ، بني الكنائس ويف داخل الكنيسة نفسها أحيانا ، وبواقع طائفياتنا 

الخامسة(  )الرسالة  سابقة  رسالة  يف  التاريخ.  أعامق  يف  جذورها  ترَضب  التي 

تناولناهذا املوضوع بالتفصيل. ومن بني األمور التي ذكرت يف حينه هو تأثري هذه 

اإلنقسامات عىل حضورنا يف املجتمع. فباإلضافة اىل التداعيات عىل هوية الكنيسة 

وإميانها باملسيح، هنالك تداعيات عىل الحضور يف املجتمع. آن األوان أن نعلم 

أننا أوال مؤمنون بيسوع املسيح وثانيا منقسمون. وآن أألوان أن نعلم أن مؤمنينا 

ومجتمعاتنا العربية تنتظر منا اسهاماً ناجامً عن محبتنا بعضا لبعض ، إذ ال أحد منا 

يعيش لنفسه ، كام يقول القديس بولس ، بل ليسوع املسيح )راجع روما 7:14( 

وإننا ال نعيش إلنفسنا بل ملجتمعا تنا كلّها وهي تنتظرمنا رسالة مميزة بإمباننا 

ومحبتنا ، يف هذه الظروف الصعبة التي منّر بها جميعا.

" قلنا منذ الرسالة الثانية عام 1992 : " نكون مسيحيني معا أو ال نكون ". وهذا 
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صحيح اليوم وغدا ، ما مل نرسع وندخل يف طريق املحبة الذي فتحه أمامنا السيد 

املسيح ، ولو كان الطريق ضيقا. إن مل نحب بعضنا بعضا تضعف الكنيسة ، 

ويشعر مؤمنونا بالضعف والخوف ، ونحرِم مجتمعنا مثار محبتنا. " ما زال الرشق 

األوسط يبحث منذ سنوات طويلة عن استقراره وعن السالم الحقيقي بني مختلف 

الرصاعات الداخلية والتدخالت الخارجية املتنافسة. ويف هذا الوضع الصعب ، نرى 

أننا مدعوون لنكون ملجتمعاتنا عالمة رجاء. تعّدد تقاليدنا الثقافية والدينية يف 

جامعاتنا الكنسية هو انعكاس لواقع مجتمعاتنا البرشية التي أراد الله األب أن 

نكون فيها. فبقدر ما نستطيع ، بنعمة الله ، أن نقبل بعضنا بعضا مع تعددنا 

وتنوعنا ، وبقدر ما نستطيع أن نوحد كلمتنا ، وخدمتنا وشهادتنا ، نقدر أن نحمل 

إىل مجتمعاتنا فيضاً من الروح ، ومزيداً من أألخوة والوفاق. إن الخدمة التي 

نقّدمها هي خدمة منزهة يف سبيل أإلنسان وخالصه فقط. إالّ  أنه لن يكون 

لكلمتنا وشهادتنا أثٌر فعيٌل إالّ إذا  إستطعنا أن نتجاوز إنقساماتنا. وإالّ فنحن نزيد 

مجتمعاتنا إضطرابا عىل إضطراب . إن جميع املسيحيّني مدعّوون ، بينام يسريون 

نحو الوحدة ويسعون إليها ، أن يؤّدوا منذ اآلن شهادة مشرتكة لإلنجيل وقيمه."

***

الرسالة الحادية عرشة : مسيحيو الرشق اليوم: مخاوف وآمال   

         )عيد العنرصة ٢٠١8(

يف هذه الرسالة يصبح هاجس وحدة املسيحيني هاجس متابعة الحضور والشهادة 

معا كمسيحيني ، ومع الطوائف أألخرى يف مرحلة إجتاحت الحروب  بالدنا ال سيام 

يف العراق وسوريا... وموجة من أإلرهاب والقتل والدمار ، وكأّن عرص الشهداء 

يعود !
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الهجرة :  

4 - "... لجميع أبنائنا نقول ونكرر أهمية الحضور املسيحي يف الرشق ، وأهمية بقاء 

كل واحد وواحدة منكم يف بلدانكم حيث دعاكم اللّه وأرسلكم. يف األيّام الصعبة، 

بلدانكم وكنائسكم بحاجة إليكم. ولهذا نوصيكم مبقاومة تجربة الرحيل بقدر ما 

تستطيعون وباإلستمرار يف حمل رسالتكم يف بلدانكم وكنائسكم. فإن مستقبل 

كنائسنا ، والحضور املسيحي عاّمة يف املنطقة متوقّف، ولو جزئيّا ، عىل قراركم : هل 

ترحلون أم تقبلون مشيئة اللّه عليكم وتبقون حيث اللّه دعاكم ؟ "
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كنيسة الروم الكاثوليك يف رشكٍة

مع كنيسة روما

األب أغابيوس أيب سعدى املخليص    

١ - أنطاكية: جرٌس أرثوذكيسٌّ نحو الكثلكة

إّن معظم البطاركة األنطاكيّني ومنذ االنشقاق الكبري يف العام 1054   

إىل نشوء كنيسة الروم امللكيّني الكاثوليك فعليًّا يف العام 1724 كانوا بشكٍل أو 

بآخر يلعبون دوًرا رئيًسا يف تقريب وجهات النظر بني رومة والقسطنطينية، 

ويتواصلون بحبٍّ أََخويٍّ يف املسيح مع باباوات رومة، ومل ينهجوا نهج البطاركة 

إاّل  األخويّة،  املحبّة  يعكس  سلوكهم  كان  بل  القطيعة،  بعد  القسطنطينيِّني 

نوايا  من حسن  الرغم  عىل  فشلت  لقد  بالفشل.  باءت  كلّها  محاوالتهم  أّن 

لعب  يرغب يف  كان  الذي   ،)1056-1052( الثالث  بطرس  األنطايكّ  البطريرك 

دور الوسيط بني روما والقسطنطينيّة؛ ثم تَِبَعه البطريرك ثيودوسيوس الرابع 

)1275-1284/1283(، الذي وافق عىل إعالن الوحدة يف مجمع ليون )1274(؛ 

ثم البطريرك دوروثيوس )1434-1451(، الذي بدا وكأنّه يتقبّل قرارات مجمع 

فلورنسا؛ ثم البطريرك املستقيل ميخائيل السادس )1577-1580(، الذي أرسل 

الخامس والكاردينال سانتا سيفريينا  للبابا سيكتوس  الكاثولييّك  إعالنًا إلميانه 

)أيّار 1586(. كان الهدف األسايّس من وراء كّل محاوالت البطاركة األنطاكينّي 

بعد  ا  قويًّا جدًّ »الكثلكة«  إىل  االنتامء  أصبح  روما.  كنيسة  مع  املصالحة  هو 

Propagande Fide تأسيس مجمع نرش اإلميان

يقول األب اليسوعّي أميو Amieu أّن خليفة البطريرك أفثيميوس   

دون  من  الطاعة  له  َم  وقدَّ البابا  تعرَّف عىل  الثالث،  أفثيميوس  كرمة،  الثاين 

كويروت   األب  َمن أحرض  البطريرك هو  وكان هذا  املأل.  ذلك عىل  يُعلن  أن 
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Queyrot إىل دمشق وأعطاه غرفًة يف البيت البطريريكّ من أجل السامح له 

البطريرك  أما  منهم.  واحًدا  أخيه  ابن  كان  الذين  اليونانيّني،  الشباب  بتعليم 

أفثيميوس  البطريرك  َخلََف  الذي   ،)1672-1647( الزعيم  الثالث  مكاريوس 

أُطلق عليه لقب  ا مع روما، حتى  الثالث، فكانت تربطه عالقاٌت جيّدة جدًّ

نفسه  إعالن  يف  ترّدد  لكّنه   Crypto-Catholic للكثلكة«  الرسّي  »املامرس 

كاثوليكيا. 

هذه الباقة املـُنتقاة من مواقف بعض البطاركة األنطاكيّني تؤكّد أّن   

أنطاكية مل تكن بعيدًة عن الفكر الوحدوّي بني العامل األرثوذكيّس وكنيسة روما، 

إىل حّد أّن بعًضا من بطاركتها اتُِّهموا بكونهم »كاثوليك«. هذا اإلطار التاريخّي 

سيجعلنا نفهم بالتحديد ما حدث يف العام 1724.

٢ - الكنيسة امللكّية

امللكينّي  الروم  كنيسة  إنطلقت  األنطايكّ،  النهج  لهذا  واستمراًرا   

الكاثوليك يف العام 1724 بتأثريٍ من الطيّب الذكر املطران أفثيميوس الصيفّي  

مطران صور وصيدا للروم األرثوذكس. كان هدفها أن تكون جرسًا للوحدة بني 

الكنيسة الكاثوليكيّة والكنيسة األرثوذكسيّة. فتّم انتخاب كريلس طاناس، وهو 

ابن أخت الصيفي، أّول بطريرٍك مليّك عىل الكريّس األنطايكّ، وقد كان انتخابه 

قانونيًّا، إذ قام به إكلريوس دمشق وشعبها، بينام انتخب اإلكلريوس الحلبّي 

بدعٍم من البطريركيّة املسكونيّة سلفسرتوس القبيّص بطريركًا عىل أنطاكية. 

البعض، بل هي نفسها كنيسة  س امللكيّون كنيسًة جديدًة كام يظّن  مل يؤسِّ

أنطاكية سارت يف الطريق الصحيح نحو تحقيق الوحدة املرجوة.

بالكثري  مرّت  امللكيّة  الكنيسة  إّن  بالقول  أجزم  أن  أستطيع  أيّن  إاّل   

من التجاذبات السياسيّة والتحّديات الكنسيّة، التي َجَعلَتها، يف بعض األحيان، 

كنيسًة متأرجحًة بني الكثلكة واألرثوذكسيّة. فمن جهٍة، يحي امللكيّون يف رشكٍة 

مع الحب الرومايّن ويتبنَّون تعاليم الكنيسة الكاثوليكيّة، وهم، من جهٍة أخرى، 

متعلِّقون بالرتاث الليرتجّي والهيمنوغرايفّ واإليقونوغرايّف األرثوذكيّس البيزنطّي، 
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الَهوى،  كاثوليكيّة  امللكيّة  الكنيسة  تُعتب  آخر،  مبعًنى  واألجداد؛  اآلباء  تراث 

عىل  الحفاظ  عىل  مصّممني  كانوا  الكاثوليك  امللكيّني  إّن  الُهويّة.  أرثوذكسيّة 

استقاللهم البطريريكّ القانويّن وعىل تراثهم الليرتجّي الرشقّي األصيل.

إاّل أنّه عىل أرض الواقع، بات الكثريون يّدعون بأّن امللكيّني ال يعرفون   

ُهويّتهم: هل هي كاثوليكيّة أم أرثوذكسيّة؟ يف الوقت عينه، نجُد أصواتًا غري 

قليلة داخل الكنيسة امللكيّة أقرب إىل الكنيسة األرثوذكسيّة منها إىل الكنيسة 

الكاثوليكيّة، بحّجة أّن هذه األخرية تتدّخل بشكٍل واضٍح يف الشؤون الداخليّة 

للكنيسة امللكيّة، من جهة، وأنّه علينا أن نبنَي ُهويًّة مستقلّة عن كنيسة روما 

كوننا رشقيّي الَهوى والُهويّة، من جهٍة أخرى ... فهل هذا يعني أّن عىل امللكينّي 

اتّخاذ قراٍر جريٍء بالعودة إىل أحضان الكنيسة األرثوذكسيّة إىل ما قبل العام 

1724؟ ثالث تيّاراٍت داخل الكنيسة امللكيّة تُشري إىل أزمة ُهويّة عند امللكينّي:. 

يدعم التيّار االول الحفاظ عىل الوحدة املطلقة مع كنيسة روما؛ بينام يدعم 

التيّار الثاين العودة إىل حضن الكنيسة األّم، أعني بها: الكنيسة األرثوذكسيّة؛ 

أّن  باعتبار  مستقلّة،  كنسيٍّة  ُهويٍّة  بناء  إىل  يدعو  الثالث  التيّار  أّن  حني  يف 

الكنيسة امللكيّة هي كنيسٌة بطريركيّة، ولطاملا لَِعَب البطاركة امللكيُّون دورًا 

فّعااًل يف حياة الكنيسة الجامعة. وأخّص بالذكر هنا الطيّب الذكر البطريرك 

غريغوريوس الثاين سيّور، الذي كانت له مواقف ُمرشّفة يف املجمع الفاتيكايّن 

مكسيموس  البطريرك  الذكر  الطيّب  ذكر  من  بد  وال   .  )1870-1869( األّول 

الثالث مظلوم الذي نجح يف اعطاء كنيسة الروم الكاثوليك كيانا رشعيا ، محليا 

الذكر  الطيب  . وال بد من ذكر  العثامنية وعامليا عام 1848  يف االمباطورية 

البطريرك مكسيموس الصايغ، الذي يُعتب من ُصّناع املجمع الفاتيكايّن الثاين يف 

ستينيات القرن املايض.

3-  مبادرة الزغبي الوحدويّة 

يُعتب املثلّث الرحمة املطران الياس الزغبي )2008-1912( الصوت   
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كراسا  أصدر  ،وقد   . االرثوذكس   االخوة  مع  للحوار  رؤية جديدة  النبوي يف 

التاريخية  العبارة  الكراس وردت هذه  بعنوان " كلنا منشقون" ؟ .ويف ختام 

الجريئة الصادرة عن قلب يحرتق من اجل الوحدة املنشودة وهي تعب عن 

رؤيته الكنسية الرائدة ، حيث يؤكد أنّه يؤمن بكّل ما تُعلِّمه الكنيسة الرشقيّة 

األرثوذكسيّة، و أنّه يف رشكٍة مع بابا روما كأّول بني متساوين، وفًقا للقيود التي 

أقرّها بطاركة الرشق يف األَلفيّة األوىل، قبل االنفصال. وقد قبل سينودس الروم 

الكاثوليك هذه املبادرة 1995  اّل أّن مبادرته الوحدويّة هذه فشلت بسبب 

مواقف من ِقبَل األرثوذكس والكاثوليك وروما 

)مالحظة: سنقوم بدراسة خاصة حول هذه املبادرة يف عدد الحق من هذه 

املجلة – االدارة(

4- كنيسُة وحدٍة بامتياز

برئاسة  املبادرة  هذه   1996 عام  الكاثوليك  الروم  سينودس  عالج   

بعنوان  وثيقًة  وأصدر  حكيم.  الخامس  مكسيموس  البطريرك  الذكر  الطيّب 

»إعادة توحيد بطريركيّة أنطاكية«.. 

تتضّمن الوثيقة مثاين نقاٍط حول وحدة الكنائس وقد أرسلها البطريرك   

د  املليّك مكسيموس الخامس إىل البطريرك األرثوذكيّس إغناطيوس هزيم. تُشدِّ

عام  االنقسام  مداواة جرح  بهدف  امللكيّني  االنفتاح من جانب  الوثيقة عىل 

الواحد  الرتاث  أَْعَقبَتْها من أجل الحفاظ عىل  التي  التداعيات  1724 وجميع 

امللكيّني واألرثوذكس(.  ينبوع إمياننا )أعني هنا:  التي هي  الواحدة  والعبادة 

أكّد آباء السينودس أّن الوحدة ال تعني انتصاَر كنيسٍة عىل أخرى، أو أن تعود 

بل وضع  األخرى،  الكنائس يف  أو ذوبان إحدى  األخرى،  إىل  الكنائس  إحدى 

يف  كانت  كام  الكنيسة  وحدة  الرتكيز عىل  يتّم  اإلخوة...  بني  لالنقسام  نهايٍة 

األَلفيّة األوىل عندما كان الرشق والغرب واحًدا )أي حتى تاريخ االنشقاق الكبري 

 .)1054

تقتبس الوثيقة من الرسالة البابويّة للبابا يوحنا بولس الثاين »ليكونوا   

كنيسة الروم الكاثوليك يف رشكٍة مع كنيسة روما



50

واحًدا« )1995(: »إّن الكنيسة الكاثوليكيّة ترغب يف إعادة الرشكة التاّمة بني 

يرى  األوىل«.  األَلفيّة  لهذا يف خبة  لإللهام  تَِجد مصدًرا  إنّها  والغرب.  الرشق 

السينودس املليّك أّن كنيسة األَلفيّة األوىل قد تكون منوذًجا ملِثل هذه الوحدة 

اليوم. كام يؤكّد السينودس بقّوٍة عىل رشكة الكنيسة امللكيّة التاّمة مع الكريس 

الرسويل الرومايّن والحفاظ عليها.

كيف لنا أن نتغافل عن مواقف الشخصيّة الفريدة املثلّث الرحمة   

البطريرك مكسيموس الرابع الصايغ )1947-1967( ودوره يف املجمع الفاتيكايّن 

الثاين. لقد كان يتحّدث البطريرك الصايغ نيابًة عن »األخ الغائب«، الكنيسة 

األرثوذكسيّة. لقد استمّد قّوته وفعاليّته من التصوُّر الذي كان لديه عن كنيسته 

كجرٍس بني روما واألرثوذكسيّة.  

5-العودة إىل األرثوذكسّية دون كرس الوحدة مع كنيسة روما

هذا ما قاله البطريرك املسكويّن برثلاموس. إّن بطريرك القسطنطينيّة   

معروٍف  واألرثوذكسيّة غري  الكاثوليكيّة  بني  الوحدة  من  اآلن مستوى  يقرتح 

الغربيّة  الكنيسة  الكبري« بني  العام 1054، تاريخ ما يُسّمى »باالنشقاق  منذ 

والكنيسة الرشقيّة، بحيث تُشري »الوحدة املزدوجة« هنا إىل الرشكة مع كلٍّ من 

روما والقسطنطينيّة.

وميثوديوس يف  كريلّس  األملانيّة  املسكونيّة  املجلّة  مع  مقابلٍة  ففي   

الكنائس  األّول  برثلاموس  املسكويّن  القسطنطينيّة  العام 2008، دعا بطريرك 

الكاثوليكيّة الرشقيّة إىل العودة إىل األرثوذكسيّة دون كرس الوحدة مع كنيسة 

روما. وأشار إىل أّن »الكنيسة األّم يف القسطنطينيّة تُبقي الباب مفتوًحا أمام 

استخدام  يجب  األرثوذكيّس،  الهرمّي  للتسلسل  َوفًقا  وبناتها«.  أبنائها  جميع 

شكل التعايش بني الكنيسة البيزنطيّة والكنيسة الرومانيّة كام كان يف األَلفيّة 

األوىل، أي ما قبل االنشقاق الكبري يف العام 1054، كنموذٍج للوحدة. نُشري إىل 

أّن رأس كنيسة الروم الكاثوليك األوكرانيّة، رئيس األساقفة لوبومري )هوسار( 

كنيسة الروم الكاثوليك يف رشكٍة مع كنيسة روما



51

هو أّول َمن اقرتح فكرة »الوحدة املزدوجة«. ولقد الحظ البطريرك املسكويّن 

برثلاموس أّن هذا النموذج سيُساعد يف التغلُّب عىل االنقسام بني الكنائس.

يُحاول  هل  ة.  واملـُحقِّ املرشوعة  التساؤالت  من  الكثري  يطرح  املوضوع  هذا 

نهاية  يف  واستيعابهم  الرشقيِّني  الكاثوليك  استعادة  الرشقيّون  األرثوذكس 

املطاف؟ أم أّن الكنيسة األرثوذكسيّة الرشقيّة مستعدٌة أخريًا لالعرتاف بأّن هذه 

الكنائس تتّحد مع كنيسة روما؟ يرى كثريون أّن هذه الكنيسة الَوَسطيّة التي 

عينه،  الوقت  والليرتجيّا، وتخضع، يف  العقيدة  أرثوذكسيّة  تكون  أن  إىل  مَتيل 

للرشكة مع كنيسة روما وبقيّة الكنائس الرشقيّة، ستزرع رصاًعا أكرث منه وحدة. 

هذا ما تّم بالفعل. فالكنيسة األرثوذكسيّة األنطاكيّة يف تلك الِحقبة التاريخيّة، 

وأصبح  بيزنطيّا  نحو  األّول  ماَل  فبينام  مختلَفني:  تيّاَرين  إىل  منقسمًة  كانت 

أكرث قسطنطينيًّة من أنطاكيّته، ماَل اآلخر نحو روما، يف عالقٍة كانت رومانيّة 

البطريرك  النتيجة حني وفاة  املحليّة، وكانت  الكنيسة  أكرث منها وفيّة إلميان 

أثناسيوس يف العام 1724، حني ظهر خطّان من البطاركة: أحدهام أرثوذكيّس 

واآلخر كاثولييّك، وقد استمّر كال الخطَّني حتى يومنا هذا.

6- مجلّة »الوحدة يف اإلميان«  

من املبادرات الفرديّة األخرى التي تُعبِّ عن الفكر الوحدوّي ألتباع   

الكنيسة امللكيّة، تأسيس مجلّة »الوحدة يف اإلميان« يف العام 1962 عىل يد 

األب لطفي لّحام )غبطة البطريرك غريغوريوس الثالث فيام بعد(. تُعتب هذه 

املجلة وجًها ُمرشقًا من وجوه الفكر الوحدوّي األنطايكّ، إذ كانت تضّم أقالًما 

البطريرك  غبطة  أعاد  وقد  واألرثوذكسيّة،  الكاثوليكيّة  املشارب  مختلف  من 

غريغوريوس الثالث إصدارها بعد أربعني عاًما عىل توقُّفها. 

خامتة

كنيسة الروم امللكيّني الكاثوليك هي كنيسٌة بطريركيٌّة يف حالٍة من   

الرشكة التاّمة مع كنيسة روما وتُعتب كنيسًة فريدًة من نوعها داخل الرشكة 

الكنيسة األرثوذكسيّة األنطاكيّة. لقد حاولت  الكاثوليكيّة، وهي تتبع تقاليد 
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الكنيسة امللكيّة جاهدًة يف أن تكون جرسًا بني كنيسة روما والعامل األرثوذكيّس، 

إاّل أنّها مل تُوفَّق دوًما يف عملية التواصل هذه. ويف الوقت عينه، قام الكثريون 

مببادراٍت فرديّة من أجل لعب دوٍر فّعاٍل يف الوحدة املنشودة، إاّل أّن مبادراتهم 

هي أيًضا القت حائطًا مسدوًدا. 

الوسيط بني  امللكيّني لعب دور  باستطاعة  يَُعْد  البسيط واملتواضع، مل  برأيي 

كنيسة روما واألرثوذكسيّة بسبب تضاؤل دورها الوحدوّي ورفض األرثوذكس 

للكثري من املبادرات، باعتبارهم أّن الكنيسة امللكيّة هي كنيسٌة منشّقة عن 

الكنيسة األّم األرثوذكسيّة، مع العلم أّن مؤمتر البلمند يف العام 1993 بعنوان 

»الكثلكة الشكل املنرصم من أجل الوحدة والبحث الحايل عن الرشكة التامة« 

أصدر وثيقًة أقرّت »أّن األونياتيّة )Uniataism أي انضامم بعض الكنائس إىل 

كنيسة روما( سبيل للوحدة مّر عليه الزمن« بحيث تُسّمي الكنائس بعضها 

البعض بالكنائس الشقيقة. 

يف ظّل املتغرّيات التي يعيشها رشقنا الحبيب، ال بّد من التوقّف والتأّمل يف 

آماًل  الكنيّس،  للخّط  توحيٍد  من  ذلك  يتطلّب  وما  املرشقّي  املسيحّي  الوضع 

أن يَصل مسيحيّو الرشق إىل ُمبتغاهم، بتحقيق رغبة الوحدة املنشودة، التي 

والحضارات،  الديانات  متعّدد  مجتمعٍ  ظّل  يف  إميانهم  عيش  يف  تُساعدهم 

له«  ويكونون شهوًدا حقيقيّني للمسيح الناهض من القب، »ُمبدئ اإلميان ومكمِّ

)عبانيّني 2:12(.

متواجدون الروم الكاثوليك يف لبنان ) حوايل 150 ألف ( ويف سوريا )150 الف( 

واالردن ) 25 الف ( واالرايض املقدسة بارسها )73 الف ( ومرص ) 3 اآلف ( . 

الشاملية  امريكا  يف  عددهم  يقّدر  ولكن   . واضحة  اعداد  فال  املهاجر  يف  اما 

والجنوبية وأوسرتاليا ويف أوروبا الغربية حوايل مليون مؤمن .

ابرشيات الروم الكاثوليك هي :

7 يف لبنان  / 1 يف االردن / 1 يف مرص / 1 يف القدس / 1 يف الجليل / 7 يف املهاجر
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رشكة الكنيسة املارونية مع روما

املطران منجد الهاشم

١ – البيئة التي نشأت فيها املارونية  

تشكل املارونية ظاهرة فريدة من نوعها يف الرشق ، ال بل يف العامل   

بأرسه. وبداية تنسب املارونية اىل ناسك عاش يف سوريا يف النصف الثاين من 

املطران  حياته  كتب  قورش.  منطقة  يف  الخامس  القرن  وبداية  الرابع  القرن 

ثيودوريتس القوريش الذي عرفه شخصياً ، وكتب له القديس يوحنا فم الذهب 

رسالة سنة 404 يطلب منه أن يصيّل من أجله يك يثبت يف إميانه. اما هو فتويف 

سنة 410 ودفن يف مدينة براد عىل مسافة مثانني كيلومرت من مدينة حلب. 

عاش مارون ناسكاً عىل قمة جبل ، يف العراء ،وكان يقصده مرىض ، فيشفيهم 

من أمراضهم املختلفة ، وتالمذة ، رجاالً ونساًء ،يرشدهم ويعرّفهم ويثبتهم يف 

اميانهم املسيحي.

بعد وفاته بفرتة تأسس دير عىل إسمه ، عىل أثر مجمع خلقيدونيا   

سنة 451 عاش فيه عدد من الرهبان الذين إقتدوا بحياته ومبثله الصالح. وكان 

مسيحيو الرشق ، يف تلك الفرتة ميّرون بصعوبات خطرية. أعتقد أن قرار ميالنو 

الذي اصدره االمباطورقسطنطني سنة 312 لعب دوراً رئيسياً يف االنقسامات 

واالنشقاقات والهرطقات التي عاشها مسيحيو الرشق. فحتى هذا التاريخ ، كان 

املسيحيون يعيشون يف الخفاء  ، ولكنهم كانوا يعرفون التعاليم املسيحية معرفة 

صحيحة. كانوا أقلية مضطهدة ، ولكنهم كانوا مؤمنني بالعقائد املسيحية التي 

تعلموها من الرسل ومن املسيحيني األولني. كانوا يعرفون الديانة املسيحية عىل 

حقيقتها. وكانوا يعيشونها بالرغم من اإلضطهادات. وبعد قرار ميالنو إنترشت 

املسيحية برسعة هائلة واعتنق جميع أبناء األمباطورية الديانة املسيحية دون 

اىل  يدعو   ، للمسيحيني  الفعيل  الرئيس  االمباطور  وأصبح  لعقائدها.  معرفة 
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املجامع ويرتأسها ، ويعنّي االساقفة والبطاركة. وأصبح الحل الوحيد للتخلص 

من سلطة االمباطور الخروج عن سلطته والخضوع لسلطة أُخرى. وأعتقد أن 

السبب االسايس لالنشقاقات املسيحية كان التحرر من سلطة االمباطور.

املسيح  السيد  أن  الرشق  مسيحيي  من  كبري  قسم  أعلن  وهكذا   

يتمتع بطبيعتني الهية وإنسانية لكنهم ركزوا عىل الطبيعة اإلنسانية. واعتنق 

البطريرك نسطور هذه العقيدة مشدداً عىل الطبيعة االنسانية ، وتبعه عدد 

، فانعقد مجمع مسكوين يف أفسس سنة 431  كبري من املسيحيني الرشقيني 

وحرّم هذه الهرطقة. ولكنني أتسال هل أنكر هؤالء أن املسيح هو ابن الله، 

إنه األقنوم الثاين من الثالوث األقدس ، انه قام من بني االموات أو أنه مل يحقق 

العجائب: قيامة االموات ، شفاء املرىض.

وبعد فرتة وجيزة ، عرشون سنة فقط ، أعلن بقية مسيحيي الرشق   

االلهية. ولكننا  الطبيعة  بطبيعة واحدة هي  إالّ  يتمتع  السيد املسيح  ال  أن 

نتساءل : هل أنكر هؤالء أن املسيح ولد طفال يف مذود بيت لحم ، أنه تأمل 

مجمع  يف  حرمت  الهرطقة  هذه  أن  إالّ  ذلك.  أظن  ال  الصليب.  عىل  ومات 

خلقيدونية سنة 451. وكان رئيس دير مار مارون الرشقي الوحيد املشارك يف 

مجمع خلقيدونية الذي خالف االكرثية الساحقة من املشاركني يف هذا املجمع. 

الطبيعة  يتمتع بطبيعتني منفصلتني،  ، أن املسيح  واعلن ممثل أسقف روما 

االلهية والطبيعة اإلنسانية. عاد الرئيس اىل ديره ، فاعتنق جميع الرهبان االميان 

بطبيعتي املسيح ، وكذلك عدد من املؤمنني الذين يعيشون بجوار الدير. هكذا 

نشأت الكنيسة املارونية  والقى مؤمنوها بعد إعالن إميانهم تقديرا كبرياً من 

قبل االمباطور البزنطي.

البيئة  يف  املسيحيني  من  قسم  أصبح   ، خلقيدونية  مجمع  بعد   

الرسيانية نساطرة ، وقسم يعاقبة. وأقلية  مؤلفة من رهبان دير مار مارون، 

بطبيعتني  يتمتع  املسيح  بأن  تؤمن  الدير،  قرب  الساكنني  العلامنيني  وبعض 

حسب عقيدة االمباطور  ومسيحيي الغرب الخاضعني السقف روما. وهكذا 
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أصبحت الجامعة املؤلفة من رهبان مارون ومن حولهم املسيحيني الوحيدين 

يف مختلف بلدان الرشق الذين كانوا يف رشكة مع أسقف روما. وكانوا بالوقت 

نفسه ينعمون برىض االمباطور البيزنطي الذي ترأس مجمع خلقيدونية.

٢ – العالقة بني املوارنة وأسقف روما   

بسبب رىض االمباطور وبسبب وحدة االميان بني الجامعة املارونية   

ونالوا دعام  الجامعة وازداد عددهم   ، توطدت وحدة هذه  وأسقف روما 

ومساعدات من االمبطور ومن السلطة الرومانية ، ويف الوقت نفسه اعتبهم 

اليعاقبة خونة وبالتايل أعداء.

وعندما ضعفت سلطة االمباطور وقَوي اليعاقبة ، حصلت مجزرة   

تالمذة مار مارون سنة 517 التي ذهب ضحيتها ثالمثاية وخمسون مارونياً 

تعيّد لهم الكنيسة املارونية يف 31 متوز. وحصل تبادل رسائل بني رؤسائهم 

وقداسة البابا إيرونيموس. ومتتّنت العالقة بينهم وبني كريس روما.

ونظرا لقلة عددهم ولعدم متّكنهم من الدفاع عن أنفسهم ، قرروا   

أن يضّحوا ببيوتهم وأرزاقهم ووطنهم ليحافظوا عىل إميانهم ويعيشوه بحرية.  

نهر  فتبعوا  لبنان  اىل  ويلتجئوا  بالدهم  يرتكوا  أن  االضطرابات  بسبب  قّرروا 

العايص واستقروا عىل ضفافه. فحّولوا الهيكل الفنيقي عىل نبع العايص اىل دير 

مار مارون وعاشوا بقربه ، وال تزال حتى اليوم متلك الرهبنة اللبنانية املارونية 

أكرث من سبعامية الف مرت من األرض. ولقد أصدرت الحكومة اللبنانية ، يف 

عهد سيادة املطران سمعان عطالله ، قراراً  أعلنت فيه ان ابرشية بعلبك – 

دير االحمر ، متلك عرشة االف مرت مربع.  ويقوم راعي االبرشية الحايل حنا 

رحمة برتميم الدير الذي يشكل أهم مركز ديني ماروين ، وقد يكون املكان 

الذي التجأ اليه املوارنة  بعد مغادرتهم سوريا أثر مجزرة سنة 517.  وفيه 

إجتمعوا وانتخبوا أول بطريرك ماروين ، القديس يوحنا مارون سنة 685.
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3 – املوارنة يف جبة املنيطرة ويانوح   

اعتنق الشاطيء اللبناين الديانة املسيحية عىل يد الرسل ، خصوصا   

بطرس وبولس يف طريقهام من الجليل اىل انطاكيا ، وتأسست أبرشيات مسيحية 

يف صور ، صيدا ، الجية ،بريوت ، جبيل ، البرتون وطرابلس يف السنوات األوىل 

للمسيحية وبُنيت أول كنيسة مسيحية يف صور. ولكن الجبل اللبناين ، خصوصاً 

منطقة أفقا ، بقيت وثنية. جاء ابراهيم القوريش، وهو احد تالميذ مار مارون. 

وبرّش منطقة جبة املنيطرة ، افقا حيث يوجد هيكل أدونيس ، أهم مركز فينيقي 

يف العامل. توّصل ابراهيم القوريش ، بفضل ذكائه ولباقته وحسن ترصفه مع الناس 

، اىل تحويل منطقة أفقا وجبة املنيطرة من اهم منطقة فنيقية متعبدة ألدونيس 

اىل منطقة مسيحية. وأحبه الناس  اىل درجة غرّيوا إسم النهر من نهر أدونيس 

اىل نهر إبراهيم. وحّول هياكل افقا والعاقورا و يانوح اىل كنائس عىل اسم امنا 

العذراء أو مار جرجس. بفضل تبشري ابراهيم القوريش تحولت جبة املنيطرة اىل 

منطقة مسيحية ، تتبع نهج الجامعة املارونية. وبعد فرتة تحّول هيكل يانوح  اىل 

مقر البطريرك املاروين. 

وسنة 622 سافر النبي محمد من مدينة مكة اىل مدينة يرثب التي   

النبي اىل مكة وانترص عىل أخصامه  املّنورة. وعاد  اصبحت فيام بعد املدينة 

ومناوئيه. وبفرتة وجيزة اجتاح االسالم الرشق بكامله وإعتنق مسيحيو الرشق 

الديانة االسالمية الن القادة املسلمني أعطوا الشعب ثالث إمكانيات : إعتناق 

الديانة االسالمية، دفع جزية باهظة أو املوت. ومبا أن املسيحية كانت سطحية 

يف تلك البيئة إختارت االغلبية الساحقة الحل االول واعتنقوا االسالم. اما املوارنة 

فتمسكوا باميانهم بسبب تعلقهم املتني به. وإعتنقت مدينة أنطاكيا برسعة الديانة 

االسالمية  وهرب بطريركها اىل القسطنطينية ومات فيها. كذلك خلفه مل يتمكن 

من الذهاب  اىل انطاكيا بل عاش ومات هو ايضا يف القسطنطينية. ومل ينتخب 

له خليفة  فاصبحت الجامعة الخلقيدونية دون بطريرك. فانتخبوا يوحنا مارون 

، الذي كان مطراناً للبرتون وكان اصله من منطقة قورش ، سنة 685 ، بطريركا 
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عىل كريس أنطاكية. ومبا ان منطقة نبع العايص سهل ال ميكن ألَهله الدفاع عن 

انفسهم ، ومبا ان اعضاء الجامعة املارونية كانوا عىل إتصال باخوانهم مسيحيي 

العاقورا وجبة املنيطرة ، ونظرا لتعلقهم باميانهم ، ضحوا بامالكهم وانتقلوا اىل 

العاقورا. فحّول غبطة البطريرك هيكل يانوح مقراً بطريركياً. واصبحت منطقة 

العاقورا موطن املوارنة. ثالثة وعرشون بطريركا مارونياً مدفونون يف يانوح.

وكان معاوية ابن ايب سفيان ، بعد ان انترص عىل عيل بن ايب طالب يف   

التحكيم ، قرر ان تكون مدينة الشام عاصمة الخالفة ألن شعبيته كانت كبرية يف 

هذه املنطقة التي إحتلها ، بينام كانت ضعيفة يف مكة املكرّمة. ويك يحمي نفسه 

من الشيعة ، حلفاء خصمه عيل ، قّرر منع أي شيعي من السكن عىل شاطئ 

البحر االبيض املتوسط ، واجب الشيعة عىل ان يسكنوا يف السا واملغريي وعلامت 

اي جرود جبيل. وتجدر املالحظة اىل ان اسالم مدينة جبيل كانوا جميعهم سّنة 

ونذكر منهم آل الحسامي وآل اللّقيس ، بينام اصبحت السا املقر االسايس للشيعة 

يف لبنان بقيادة آل حامدة.

املوارنة  العاقورا مسكن  اصبحت  الخليفة معاوية  أيام  منذ  وهكذا   

واصبح مقر البطريرك املاروين يف يانوح. واصبحت السا وجوارها مقر الشيعة 

يفصل بينهام نهر الرويس.

4 – عالقة املوارنة بفرنسا   

الكاثوليك  املوارنة  البكر " وكان  الكنيسة  إبنة   " تُعتب  كانت فرنسا   

الوحيدين يف الرشق. ولحسن حظ املوارنة ، عندما سيطر العثامنيون عىل سوريا 

ولبنان ، كانت فرنسا حليفة تركيا. وعندما كان الوايل املسلم يف جرود جبيل 

متعّصباً ضد املوارنة ، كان البطريرك املاروين يتصل رّساً بقنصل فرنسا يف صيدا 

أو بريوت ويخبه ، فيتصل هذا األخري لدى السلطان العثامين  فيُْنقل الوايل من 

منطقة جرود جبيل ، أو يُعطى أوامر صارمة يك يغرّي موقفه تجاه املوارنة. وهكذا 

متتّع املوارنة بحّرية نسبية وعاشوا إميانهم بسالم.
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5 – عالقة املوارنة بروما   

كان املوارنة ، الكاثوليك الوحيدين بني رسيان الرشق االوسط ، وكانوا مرتبطني 

إرتباطاً وثيقاً بقداسة البابا ، أُسقف روما. كانوا يفاخرون بانتامئهم هذا وكانوا 

حريصني عليه اىل أقىص الحدود. ولكن شوائب عديدة طبعت هذه العالقة : 

بُعد املسافة ، الحروب ، إختالف اللغة ، إختالف الطقس الليرتجي الخ... ولكن 

بالرغم من جميع الصعوبات كان الفريقان وخصوصاُ املوارنة مرّصين  عىل 

العالقات الطيبة بينهام. كان املوارنة مؤمنني أن بابا روما هو نائب املسيح 

عىل االرض وأنه رئيسهم األعىل. وكان البابا والدوائر الرومانية يعلقون اهمية 

 ، قليلة  الطقسية  الكتب  كانت  الرشقية.  الكنيسة  بهذه  كبى عىل عالقتهم 

إذ مل تكن الطباعة قد أًكتشفت بعد. وكان املوارنة بالتايل يستعملون نفس 

الكتب الطقسية كالرسيان اآلخرين ، ما أدخل فيها بعض التعابري امللتبسة.

مل تكن توجد بعد ، بني الدوائر الرومانية دائرة تتابع شوؤن املوارنة،   

بل كانوا تابعني ملجمع نرش االميان  الذي كان رئيسه وجميع موظفيه يجهلون 

وكان  الرشقية.  اللغات  يجهلون  روما  يف  بيناماملسؤولون   ، الالتينية  الرشق  

الفريقان  يرّصان  عىل حسن العالقات بينهام رشط ان تكون الوحدة االميانية 

والطقسية مضمونة.

6 – مبعوثو الكريس اىل املوارنة   

املوارنة ومن وحدتهم  الرسويل من صحة إميان  الكريس  يتأكد  ليك   

وقت  من  يرسل  البابا  كان  له  املطلق  الرسويل وخضوعهم  بالكريس  الكاملة 

اىل اخر مبعوثني خاصني اىل لبنان يك يطّلعوا مبارشة عىل إميانهم وطقوسهم 

الطقوس  يجهلون  املرسلون  هؤالء  كان  أسف  بكل  املسيحية.  ووحياتهم 

ايضا  هم  يجهلون  مبرتجمني  رحلتهم  طيلة  ويستعينون   ، الرشقية  واللغات 

بضعة  لبنان  يف  ميكثون  املبعوثون  كان هؤالء  الرشقية.  والليرتجية  الطقوس 

الرشقية  والطقوس  املاروين  الطقس  الكبري بني  الشبه  أشهر يالحظون وجهة 
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املقدسة  الكتب  يحرقون  زيارتهم  أثناء   ، بعضهم  وكان  االخرى.  الرسيانية 

إلعتبارهم إياها غري كاثوليكية. وعند عودتهم اىل روما كانوا يضعون تقارير 

يكتبون فيها أنهم وجدوا هرطقات عند املوارنة ، وانهم بفضل عملهم توصلوا 

الدوائر  يف  للمسؤولني  يظهرون  وهكذا  هرطقاتهم.  عن  املوارنة  إبعاد  اىل 

وتصحيح  الهرطقات  إزالة   اىل  وتوصلوا  مهمتهم  يف  نجحوا  انهم  الرومانية 

الكتب الطقسية فينالون مكافأة عىل نجاحهم يف مهمتهم  الرتقية يف وظيفتهم 

وتقدير الكريس الرسويل للعمل الذي قاموا به.

7– تأسيس املدرسة املارونية يف روما   

البلدان  يف  خصوصاً  الجامعات  وتأسيس  الطباعة  إكتشاف  بعد   

الغربية ، أسس البابوات عدداً من الجامعات يف مدينة روما ، وأسسوا مدارس 

بعدد من البلدان املسيحية واصبحت روما من أهم املراكز الثقافية يف العامل. 

التي  املارونية   املدرسة  الثالث عرش  غريغوريوس  البابا  أسس   1584 وسنة 

اىل  الغرب  وثقافة  الغرب  اىل  الرشق  ثقافة  نقل  يف  مهامُ  دوراً  لعب طالبها 

الرشق. يشّكل تأسيس هذه املدرسة نقطة تحّول جذري يف العالقات الثقافية 

بروما  املوارنة  عالقة  يف  جديدة  مرحلة  ايضا  ويشكل  والغرب  الرشق  بني 

وبالعامل الغريب بأرسه.

فورا بعد تأسيس املدرسة ذهب عدد من التالميذ املوارنة ملتابعة   

دروسهم يف جامعات روما  كان البطاركة واالساقفة املوارنة يف لبنان وسوريا 

ملتابعة   روما  اىل  ويرسلونهم  مبّكر  عمر  يف   ، أذكياء  أوالداً  يختارون  وقبص 

دروسهم. كانوا يسكنون يف املدرسة املارونية ويتعلمون فيها اللغات العربية 

والرسيانية واالرامية والعبانية ، وكانوا يتابعون يف جامعات روما. دروسهم 

"عالِم  العبارة  نشأت  حتى   ، العلم  من  عالية  درجة  يبلغون  وكانوا   ، العليا 

الرشق  اىل  بعضهم  يعود  كان  الجامعات  من  تخرّجهم   وبعد   ." كامروين 

الغرب  جامعات  يف  السامية  اللغات  يدرّسون  الغرب  يف  بعضهم  ويستقر 
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ويشغلون مهام املرتجمني لدى امللوك والحكام. وقد ساهم بعضهم يف نرش 

الكتاب املقدس يف لغات متعددة.

العالقات  توطيد  يف  اساسياً  دورا  روما  املارونية يف  املدرسة  لعبت   

بطاركة  تالمذتها  من  كبري  عدد  أصبح  الرسويل.  والكريس  املوارنة  بني  نهائيا 

يف  دورها  لها  وكان   ، املارونية  االكلرييكية  املدارس  يف  معلمني  أو  وأساقفة 

تأسيس املدارس يف لبنان ومل يعد الكريس الرسويل يحتاج اىل ارسال مندوبني 

قداسة  عنّي   ، ذلك  من  اكرث  إميانهم.  عىل  لالطالع  املوارنة  لدى  موفدين  أو 

البابا ـ املطران يوسف سمعان السمعاين ممثال له يف املجمع اللبناين املاروين 

عام 1735 ، مام يدل عىل الثقة املطلقةالتي نشأت لدى املسؤولني يف روما 

بالنسبة اىل العلامء املوارنة ، ومل يعد يحتاج البابا اىل ارسال كهنة التني يجهلون 

اللغات الرشقية كزائرين من قبله لالطالع عىل إميان املوارنة وتعلقهم بالكريس 

الرسويل.

 

8- الكنيسة املارونية اليوم   

يف بداية القرن التاسع عرش والجوع الذي سيطر عىل الرشق بسبب   

والجوع،  الفقر  بسبب  املوارنة  كبريمن  االوىل، وموت عدد  العاملية   الحرب 

هاجر عدد كبري من املوارنة اىل الويالت االمرييكية وأفريقيا. إمتزجوا رسيعا 

بسكان البلدان التي هاجروا اليها ، بالرغم من فقرهم وعدم معرفة اللغات، 

والتي اصبحت أوطانهم الجديدة.

بخدمتهم  واالساقفة  البطريرك  غبطة  اهتم  عددهم  ازدياد  مع   

الياس  البطريرك  لغبطة  وكان  املاروين.  طقسهم  عىل  واملحافظة  الرعوية 

املطران شكرالله  زار  سنة 1936  االهتامم.   االسايس يف هذا  الدور  الحويك 

بكهنة  يطالبون  املوارنة  وبدأ   ، االمرييكية  املتحدة  الواليات  موارنة  الخوري 

يخدمونهم يك يحافظوا عىل طقسهم وهويتهم ، ويبنون كنائس ميارسون فيها 

طقسهم.
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وبسبب زيادة أعدادهم وتعلّقهم بطقسهم ، طالبوا بانشاء أبرشيات   

لهم وتعيني أساقفة يؤّمنون لهم خدمتهم الرعوية. ولقد أصبح للموارنة اليوم 

ابرشيات خارج لبنان يقارب عددها أبرشيات لهم.

البطريركية  نطاق  ويف  لبنان  يف  املارونية  االبرشيات  جانب  اىل   

والالذقية( ويف مرص  الشام وحلب  ابرشيات:  )ثالث  أي يف سوريا  املارونية  

)القاهرة ( ويف قبص  أصبح للموارنة ابرشيتني يف الواليات املتحدة االمرييكية 

)نيويورك ولوس انجلس( أبرشية يف املكسيك، ابرشية يف االرجنتني، ابرشية يف 

فرنسا،  مارونية يف  ابرشية  تأسست  واندركوس يف كولومبيا. وكذلك  البازيل 

وابرشية يف افريقيا وزّوار رسوليني يف اوروبا، وابرشية يف كندا.

انتموا يبقى تعلقهم املتني  أينام ُوجدوا، وألي جيل  املوارنة  ولكن   

باميانه  املاروين كاثولييك ومتعلق  لبنان.  االُّم  املارونية وبوطنهم  بالبطريركية 

الكاثولييك واعرتافه الكيل واملطلق بقداسة البابا ،رئيس الكنيسة الكاثوليكية. 

ويف الوقت نفسه متعلق بطقسه االنطايك الرسياين وببطريركه خليفة القديس 

بطرس عىل الكريس االنطايك املقيم يف وطنه االّم لبنان.

الرئيس الحايل للكنيسة املارونية هو غبطة الكردينال البطريرك مار   

بطرس بشارة الراعي الكيل الطوىب.يتوزع مؤمنوها عىل 14 ابرشية يف الرشق 

األوسط و 7 ابرشيات يف املهاجر.
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األب أوغسطينوس موريس

أّسس القديس مرقس اإلنجييل كنيسة اإلسكندرية كام يشهد التقليد   

الصادق، وقد أوفده القديس بطرس هامة الرسل لتبشري البالد املرصية فأّدى 

رسالته ومات شهيداً يف السنة الثامنة لإلمباطور نريون وهي سنة 62 م، كام 

يشهد بذلك القديس إيرونيموس.

عىل  الرئاسة  يف  ليخلفه  أنيانوس  موته  قبل  مرقس  القديس  عنّي   

بالعلم  اشتهروا  وقد  الكريس  هذا  املطارنةعىل  تتابع  ثم  اإلسكندرية،  كريس 

الشهادة من أجل  الحق حتى آستحق أغلبهم إكليل  والفضيلة والنضال عن 

املسيح مع عدد وفري من رعاياهم املؤمنني. دام ازدهار الكنيسة اإلسكندرية 

إىل منتصف القرن الخامس. ففي أوائل هذا القرن اعتىل الكريس اإلسكندري 

النضال والكفاح،  القديس كريلس )412 -444  م( وواصل أعامل سلفائه يف 

وترأس املجمع املسكوين الثالث املنعقد بأفسس يف آسيا الصغرى سنة 431 

م حيث حرم تعاليم نسطور الخادعة. ويف سنة 444 م خلفه يف الرئاسة البابا 

ديوسقورس، ويف عهده حدث انشقاق بني الكنيسة اإلسكندرية وكنيسة روما 

اإلسكندرية  بطريرك  وتبع  الخلقيدوين.  املجمع  انعقاد  إثر  م عىل  سنة 451 

له  كان  ما  بسبب  وعلامنيني  إكلريوس  من  املرصي  املسيحي  الشعب  أغلب 

من نفوذ وشأن يف رعاياه. ومتّسك عدد قليل من املرصيني بقرارات املجمع 

مات  الذي  ديوسقورس  األنبا  من  بدالً  بطريركاً  بروترييوس  األنبا  لهم  فأقيم 

أقام  م   457 سنة  مرسيانوس  اإلمباطور  موت  وبعد  م.   454 عام  غنجرا  يف 

أتباع ديسقورس لهم بطريركاً يف شخص تيموتاوس إيلري، وبعد أيام قالئل قتل 

بروترييوس أثناء إقامته مراسيم أسبوع اآلالم يوم 28 مارس سنة 458م. وعامل 

األنبا تيموتاوس الشعب الذي بقي أميناً لتعاليم املجمع معاملة قاسية طارداً 
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بدالً منهم أساقفة تابعني له. فلام رأى ذلك  أساقفتهم من كراسيهم ومقيامً 

اإلمباطور الون األول نفاه سنة 460 م بعد أن استشار جميع أساقفة الكنيسة 

وأقام بدالً منه بطريركاً كاثوليكياً يُدعى تيموتاوس سالوفاكيوس. ومنذ ذلك 

الحني إنقسمت الكنيسة اإلسكندرية إىل فريقني: فدعا املنشقون الفريق التابع 

للمجمع الخلقيدوين باسم “ملكيني” نسبة إىل امللك اإلمباطور الذي كان من 

أي  “مونوفيزيني”  لقب  معارضيهم  الخلقيدونيون عىل  أطلق  عقيدتهم، كام 

أصحاب الطبيعة الواحدة.

الكبري  القديس الون  اعتمد صيغة  قد  الخلقدوين  املجمع  كان  "ملا   

بأن السيد املسيح  أقنوم واحد "يف طبيعتني". فقد ظن األقباط أن املجمع قد 

تخىل عن صيغة القديس كريلس اإلسكندري. وهي "أقنوم واحد يف طبيعتني. 

وقصد  النسطورية،  إىل  ومال  القويم  اإلميان  عن  انحرف  قد  بالتايل  وأنه 

الحّط من كرامة الكريس اإلسكندري، والنيل من دوره القيادي يف الدفاع عن 

اإلميان الرسويل. خاصة بعدما عزل املجمع البطريرك ديوسقورس عن كرسيه، 

وتسبب يف نفي اإلمباطور إياه، بسبب موقفه الجائر عن فالفيانس أسقف 

القسطنطنية. وألن ديوسقورس كان "أبًا لألقباط" وخليفة أثناسيوس وكريلس 

يف الدفاع عن اإلميان الرسويل وحقوق الكريس اإلسكندري. وألن املوقف اتسم 

بالروح القومية وحامسة الدفاع عن الذات الكنسية يف مواجهة سلطة االحتالل 

ثورة عارمة،  األقباط  غالبية  ثار  ، فقد  البيزنطية  الكنسية  والهيمنة  األجنبي، 

خلًفا  الخلقدونيون  انتخبه  الذي  "بروترييوس"  لألسقف  الخضوع  ورفضوا 

للبطريرك ديوسقورس ".

مجمع  التأم   ،  451 سنة  أغسطس  شهر  من  الثامن  اليوم  "ويف   

خلقيدونية يف كنيسة العذراء بأفسس، حيث حكم فيها عىل نسطور بالحرمان 

االسكندرية يف كرىس  بطريرك  ثم جلس ديسقورس  بزمان.  الوقت  قبل هذا 

الرئاسة، وبيده املكتوب الذي أرسله له ليو بطريرك رومية، وأرشنا إليه قبالً 

ولكن اعتذر ديسقورس عن قراءة هذا الخطاب عىل مسمع أعضاء املجمع، 
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أوفد  تيودوسيوس قد  اإلمباطور  الغرض. وكان  لهذا  انتحلها  باسباب  وتذرع 

لسوء الحظ ارخًنا )ارشمندريتي( سوريًا اسمه برسوم لينوب عن باقي آراخنة 

جاهالً  السوريني  الرهبان  من  كغريه  هذا  برسوم  وكان  املجمع.  يف  الرشق 

متصلًفا ومتعصبًا متحيزًا يكره يوطيخوس وينفر منه. فلام أرسله اإلمباطور 

زمالئه،  الرهبان  من  جيًشا  معه  بل جلب  جنابه وحده،  مل يحرض  للمجمع، 

ال يقل عددهم عن ألف راهب، رضبوا خيامهم حول الكنيسة حتى ضايقوا 

حرس الحكومة وزادوا عنه يف العدة والعدد ومنعوه عن امتام املأمورية التي 

جاء الجلها )أي الحرس( وهي حفظ السالم واستتاب األمن يف املجمع...فان 

ديسقورس انتفخت أوداجه ألجل الغلبة التي أحرزها يف املجمع، وعمل عىل 

إذالل بطريرك القسطنطنية خصمه، فّسطر عبارة ليست ضد يوسيبوس فقط، 

بل ضد فالفيان نفسه مام أوقع املجمع كله يف خوف واضطراب. فقام النائب 

عن بطريرك رومية وأبدى معارضة لرأي ديسقورس. أما فالفيان فقال بعدم 

اعتباره لسلطة املجلس وانسحابه منه. ولكن مل يسمع أحد اعرتاض النائب أو 

انسحاب البطريرك لسبب الغوغاء والجلبة التي أعقبت ذلك. وتفصيل هذه 

الجلبة أن كثريين من األساقفة رموا أنفسهم عىل أقدام ديسقورس، وطلبوا 

منه الرأفة والتساهل قائلني "إذا كان فالفيان يستحق اللوم والتعنيف فلُومه 

وعنّفه، ولكننا نتوسل إليك أن ال تحكم عىل بطريرك نظريه بالحرمان ألجل 

قس بسيط ال هو يف العري وال يف النفري". حينئذ نهض ديسقورس نهضة األسد 

السكوت  الحضور، فساد  الرئاسة، وشخص يف  من عرينه، وصعد درج عرش 

والهدوء، فقال يخاطب األعضاء" اسمعوا يا هؤالء، إن الذي يتوقف منكم عن 

التوقيع عن الحكم عىل فالفيان، فيكون له معي شأن آخر. إنني ال زلت أنادي 

بحرم فالفيان وشجبه، ولو شد لساين من عنقي. أما إذا كنتم عّولتم عىل الثورة، 

فهذا ليس طوقكم وال يستطيع حتى أمراؤكم إتيانه". وبينام يتلو ديسقورس 

هذه األقوال، إذ سمع رهط برسوم ضجة من الداخل، فلم يجدوا إىل التصب 

والتبرص سبيال، بل اندفعوا إىل الكنيسة وقندلفتيه". وعدد كثري من الزعانف 
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والحرافيش، وأخذوا يصيحون ويضجون ويصخبون ويرصخون، ثم عمدوا إىل 

املضاربة واملالكمة مام لطخ مجمع أفسس الثاين بلطخة سوداء. ومل يكتفوا 

بهذا كله بل تعدوا عىل فالفيان وأوسعوه رضبًا وإهانة، ورموه تحت أقدامهم 

عىل  ويحرضهم  هذا  عملهم  عىل  يشجعهم  برسوم  وكان  بأرجلهم.  وداسوه 

قتل ذلك البطريرك البائس طعًنا باملدى والحراب. وقد خاف األساقفة أعضاء 

املجمع عىل أنفسهم، فأجابوا كل طلب لديسقورس ومل يتأخروا عن يشء خوفا 

عىل حياتهم حتى أنهم أمضوا ورقة بيضاء، كتب عليها بعد ذلك الحرمان ضد 

فالفيان. أما النائب الروماين فركن إىل الفرار من الكنيسة دون أن يؤذيه أحد أو 

يعمل شيئا. وقد أثرت الرضبات واللكامت يف فالفيان تأثريًا شديًدا فامت عىل 

أثرها."

هذا املجمع أطلق عليه يف التاريخ لقب " لصوصية أفسس 449م"،   

برسوم  أفا  االرشمندريت  بقيادة  العصابات  ونظام  والقتل  العنف  بسبب 

وترصفات البطريرك ديسقوروس.

أما الشعب القبطي، الذي كان يتحرس عىل عظمة الفراعنة البائدة،   

بعناء ومشقة. وأراد  البيزنطي  الروماين واالحتالل  فقد كان يتحمل االحتالل 

أن يظهر رغبته يف الحرية السياسية أو باألحرى أن يثور ضد املحتل الغشوم 

وهي  له،  سنحت  التي  الوحيدة  الوسيلة  إن  هذا؟  له  أين  ولكن  املتعسف. 

االنشقاق الديني وقد لجأ إليها بعد أن ظهر بطريرك اإلسكندرية يف املحيط 

الديني وامليدان السيايس. إن البطريرك هو الشخص الوحيد الذي مل تفرضه 

ينتخبه.  الذي  هو  الشعب  كان  بل  املرصي،  الشعب  عىل  املدنية  السلطات 

يعّب عن  الحقيقي،  املرصي  الشعب  ذلك ممثل  البطريرك من جراء  فأصبح 

طموحه وأمانيه أمام الرأى العام. وأصبح الشخص الوحيد الذي يستطيع أن 

يصمد ضد سلطان اإلمباطور ومن ميثلون.  ويجمل بنا أن نذكر القارئ بأن 

املسائل الدينية كانت يف ذلك العرص موضع املناقشة الوحيد، وبالتايل كانت 

الشعب  أعلن  ثم  ومن  القتال.  فيها  يحتدم  أن  التي ميكن  الوحيدة  الساحة 
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دة.  الكنيسة املوحَّ الدينيني، عصيانه عىل مبدأ  القبطي، تحت قيادة رؤسائه 

فاالنشقاق القبطي هو ديني من حيث الحجة فقط. وبالرغم من أن االعتبارات 

أيامنا الحارضة، فيجدر بنا أن ننوه عن  الدينية فقدت كثريًا من أهميتها يف 

حوادث االنشقاق الديني ألنها ستوضح لنا ما غمض من أسباب خلقيدونيةا  

Chalcédoineكان البطريرك "ديوسقورس" Dioscore، الذي ال يذكر اسمه 

إال مقرونًا مبجمع خلقيدونيا، يرّصح راضيًا: "إن البالد يل أكرث ما هي لألباطرة؛  

الفرصة طوياًل  انتظار  تفرت عزميته يف  بالسيادة عىل مرص". ومل  أطالب  وإين 

ليخرج بهذا الترصيح من حيز الكالم إىل حيز العمل. ولقد سنحت له هذه 

أعلن  القسطنطنية غري املقصودة. وفعاًل، عند ما  الفرصة يف ُخرافة بطريرك 

اإللهية  املسيح:  بطبيعتي  الخاص  مذهبه   Euthychès "أوتيشيس"  الراهب 

والبرشية )وهو مذهب الذي ينتمي إليه األقباط األرثوذكس حاليًا(– وكانت 

هذه املسألة الشائكة تثري النقاش والجدل يف العامل املسيحي– بادر اإلكلريوس 

بأحداث جسيمة، ولكن  ينذر  ما  يكن هناك  مزاعمه. ومل  تفنيد  إىل  املرصي 

القسطنطنية بصفة رسمية  القدر أن يعلن "فالفيان" Flavien بطريرك  شاء 

عىل  يستنكر  ديوسقورس  جعل  مام  الجديد،  املذهب  صاحب  حرمان  قرار 

زميله حقه يف إدانة أحد أعضاء الكنيسة علًنا، ألن يف هذا العمل إعالء ملقام 

بطريرك القسطنطنية عىل بطريرك اإلسكندرية. وملا كان فالفيان قد أدان علًنا 

الراهب أوتيشيس، انضم ديوسقورس رسميًا إىل رأي الراهب. وضع بطريرك 

اإلسكندرية إكلريوس مرص يف مركز حرج، مبنطوق حكمه املتأخر املفاجئ. ذلك 

ألن األساقفة املرصيني أدانوا أوتيشيس دون أن يبدى البطريرك – وهو صاحب 

الرأى األخري– أية معارضة. فكيف يستطيعون بعد ذلك أن ينقضوا حكمهم 

دون أن يعرّضوا أنفسهم للسخرية. وبينام كان األساقفة حائرين مرتددين أمام 

يف  ويؤيدونه  معه  يتضافروا  أن  ديوسقورس  يأمرهم  إذ  الشاذ،  املوقف  هذا 

موقفه. ومل يكن يف استطاعة األساقفة إال اإلذعان ألمر رئيسهم. وملا ناقشهم 

مجمع خلقيدونيا، صاحوا جميًعا قائلني: "أمل يّقر مجمع نيقيا أن تتبع مرص 
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كلها بطريرك اإلسكندرية، وأالّ يترصّف األساقفة يف أي موضوع دون الرجوع 

إليه؟" وملا أمرهم املجمع بأن يدينوا رئيسهم، أجابوا بتململ: "إذا فعلنا لن 

نستطيع أن نقيم يف البالد ألن سكانها سيقتلوننا. وإذا أردتم أن تحرمونا من 

أبرشياتنا، فاحرمونا؛ إنا فيها لزاهدون وكل ما نريده هو أال منوت". أما الشعب 

املرصي، فلم يرتدد لحظة واحدة يف منارصة بطريركه العتقاده بأن جرأة رئيسه 

الديني قد حققت أمانيه الغالية املنشودة. فلام حكم مجمع خلقيدونيا عىل 

ديوسقورس وأمر بنفيه، رفض الشعب، متضامًنا مع الرهبان، االعرتاف بسلطة 

الذي أمر إمباطور القسطنطنية بتنصيبه. وهكذا ظهر االنشقاق،  البطريرك 

أي  الواحدة–  الطبيعة  مذهب  حاز  أن  بعد  الغور  بعيدة  الشقة  وأصبحت 

مذهب الراهب أوتيشيس – أغلب األصوات. فقد بلغ عدد املنشقني يف مرص 

القرن السابع امليالدى ستة ماليني شخص يقابلهم، مائتا ألف فقط ممن  يف 

يدينون بالطاعة للبطريرك الكاثولييك، أي لسلطة إمباطور القسطنطنية.

من  الثالثة  الجلسة  تفاصيل  رستم  أسد  االنطايك  املؤرخ  يوضح   

مجمع خلقدونيا: "والتأم املجمع يف جلسة ثالثة يف الثالث عرش من ترشين 

األول، ويف كنيسة مجاورة لكنيسة القديسة أفيمية تضم رفاة بعض الشهداء. 

وتغيب ممثلو السلطة فتسلم تسيري دفة األمور األسقف باسكاسينوس ممثل 

أسقف رومة. ونهض أفسابيوس أسقف دورلة، وقرأ مذكرة جديدة بنّي فيها 

انتقدوا  إكلرييكيني إسكندريني  أربعة  هفوات ديوسقوروس وذنوبه. ثم تاله 

وظلمه  وقساوته  كريلس،  سلفه  أرسة  من  موقفه  حيث  من  ديوسقوروس 

من حيث طمعه باملال وجشعه يف جمعه. فدعا املجمع ديوسقوروس ثالث 

مرات  ثالث  ديوسقوروس  دعي  لقد  باسكاسينوس:  فقال  يحرض،  فلم  مرات 

ومل يحرض فامذا يستحق هذا الذي يزدري باملجمع؟ فقال املجمع: يستحق 

جزاء العصاة. ثم قال لوقيانوس أسقف بيزا ونائب اسقف هرقلية: لقد أجرى 

املجمع املسكوين السابق أعامالً ضد نسطوريوس فلنقف عىل إجراءاته ولنعمل 

مبوجبها. فقال باسكاسينوس: أتأمرون أن نطبق يف حقه عقوبات كنسية؟ فقال 
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املجمع: "إننا نوافق عىل ما هو حسن". وخاطب االسقف يوليانوس وفد رومة، 

فقال  القوانني.  يف  املعني  القصاص  يبني  أن  باسكاسينوس  رئيسه  إىل  وطلب 

باسكاسينوس: إين أكرر ماذا تستحسنون؟ فقال مكسيموس اسقف أنطاكية 

قطع  باسكاسينوس  فاقرتح  عليه".  نوافق  برّكم  يستحسنه  ما  "كل  العظمى: 

وألنه  أفسس،  اجتامع  قبل  الرشكة  يف  وقبله  أوطيخة  بّرأ  ألنه  ديوسقوروس 

العالقة مع  املجمع، وألنه أرص عىل قطع  إىل  بقراءة رسالة الوون  مل يسمح 

األرثوذكسيني. فقال أناتوليوس أسقف رومة الجديدة: إين أعتقد يف كل يشء 

مثل الكريس الرسويل وأوافق عىل قطع ديوسقوروس. وقال مكسيموس أسقف 

الوون  به  فاه  الذي  الكنيس  العقاب  تحت  ديوسقوروس  أضع  إين  أنطاكية: 

اسقف رومة القدمية وأناتوليوس أسقف رومة الجديدة. ووافق كثريون آخرون 

فإنهم  املتهمني  من  الباقون  األساقفة  أما  بالقطع.  ديوسقوروس  عىل  فحكم 

قدموا ندامة ونالوا الصفح".

الجلسة  أحداث  عن  رستم  أسد  األنطايك  املؤرخ  أيًضا  لنا  يكشف   

الرابعة والخامسة أمر  الرابعة والخامسة فيقول: "وبحث اآلباء يف الجلستني 

يف  ُسنَّ  الذي  اإلميان  دستور  ضوء  عىل  الوون  طوموس  يف  فنظروا  العقيدة. 

املجمعني املسكونيني األول والثاين، وعىل ضوء تحديدات القديس كريّلس كام 

جاءت يف اعامل املجمع املسكوين الثالث. وقدم ثالثة عرش أسقًفا مرصيًا الئحة 

إميان أثبتت تعلقهم بإميان اآلباء منذ تعهد مرقس اإلنجييل حتى أيام كريّلس، 

أوطيخة.  عن  سكتوا  ولكنهم  ونسطور،  وماين  وأفنوميوس  آريوس  وشجبوا 

فوبّخهم املجمع فقالوا إنهم يعملون مبوجب القانون النيقاوي السادس إذ ال 

يجوز لهم أن يقطعوا رأيًا بدون موافقة أسقف اإلسكندرية. وحاول برصوم أن 

يدافع عن ديسقوروس ولكنه مل يُفلح. فانه ما كاد يُطل عىل اآلباء املجتمعني 

حتى تعالت األصوات بوجوب خروجه. فقال بعضهم: "إىل الخارج أيها القاتل 

والوفد  برصوم  فخرج  الضارية".  الوحوش  إىل  املدّرج  "املرسح"  املرسح  إىل 

الرهباين الذي كان يرافقه"
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يف الحقيقة، يقدم الدكتور جاك تاجر لنا األسباب الحقيقية لالنشقاق   

السيايس. عزة نفس  للتحرر  الدين  استخدام  تم  الكنيس سنة 451 م، حيث 

جعلت  الفرعونية،  بأصوله  وافتخاره  وعراقته،  وأمجاده  وكرامته  املرصي 

املرصيني يرفضون االحتالل البيزنطي، حتى لو كان هذا االحتالل  ملن يدينون 

والعقيدة.  الدين  والقومية عىل حساب  الوطنية  تتدخل  فهنا  الدين.  بنفس 

وساعد عىل ذلك كرثة الرضائب التي أرهقت الشعب املرصي من ِقبل الحاكم 

جعلهم  مام  املرصيني،  مع  التعامل  يف  والتعاىل  املعاملة،  وقسوة  البيزنطي 

عملية  عىل  ساعد  كام  والقوية.  الغنية  الفرعونية  الحضارة  أمجاد  يتذكرون 

وزعيم  قومي  بطريرك  وجود  البيزنطي،  للمستعمر  والرفض  والثورة  التحرر 

وطنى مثل ديوسقورس، الذي شعر مبحبة املرصيني  تحيطه وبالتفاف الرهبان 

حوله، باإلضافة إىل ميوله للزعامة املدنية والكنسية ورغبته يف حكم البالد مدنيًا 

ودينيًا، كام أعرب هو ذاته عن ذلك مراًرا وتكراًرا، كام هو مبني عند الدكتور 

البسيط  الديني  الخالف  ديوسقورس هذا  البطريرك  استغل  لقد  تاجر.  جاك 

الذي كان ميكنه أن ينتهي يف نفس اللحظة، وخاصة أن جميع األساقفة رفضوا 

بدعة أوطيخا وحرموها، ولكن استعطاف البطريرك لهم، وطلب مساندتهم،  

جعل األمر صعبًا للغاية ويف منتهى الخطورة والصعوبة. وهذا أيًضا ما كشفه 

لنا الدكتور جاك تاجر من خالل الرصاع الذي وضع فيه ديوسقورس أساقفته 

أثناء مجمع خلقدونيا ورفضهم الوقوف يف وجه ديوسقورس، مفضلني املوت 

والحرمان عىل أن يشقوا عصا الطاعة ومخالفة البطريرك ديوسقورس، وخاصة 

أن مجمع نيقية األول 325م، قد وضع ذلك يف قانون يوجب فيه طاعة جميع 

أساقفة مرص لبطريرك إسكندرية.

يف الحقيقة، مل تكن األزمة بسبب العقيدة يف هذه الحقبة، بل بسبب   

تقدم الكرايس، وخاصة حينام نعلم أن ترتيب الكرايس الرسولية كان عىل هذا 

االمباطور  أسس  بعد  وفيام  أورشليم(.  أنطاكية-  إسكندرية–  )روما–  النحو: 

إقامته  إليها  نقل  أي  القسطنطنية وجعلها مركزًا لوجوده،  قسطنطني مدينة 
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وإدارته وسلطته. وبالتايل رفع مكانة كرىس القسطنطنية إىل املرتبة الثانية بعد 

روما  بابا  نصح  ولقد  روما.  بعد  إسكندرية  كريس  صدارة  حساب  عىل  روما 

اإلمباطور قسطنطني، بل ورفض بشدة ما فعله اإلمباطور ولكن دون جدوى، 

فصار ترتيب الكرايس الرسولية: ) روما – القسطنطنية – اإلسكندرية – أنطاكية 

– أورشليم(، ومن هنا شعر بطريرك اإلسكندرية مبرارة وبغصة من الجميع، 

بابا روما هو من أشار عىل اإلمباطور بذلك لزعزعة مكانة  حيث شعر بأن 

كريس اإلسكندرية، مع أن الحقيقة غري ذلك، وغصة من بطريرك القسطنطنية 

حيث إنه أخذ مكانه ومكانته يف صدارة الكنيسة الرشقية. يف اعتقادي أن هذا 

واالنفصال عن  لالستقالل  اإلسكندرية  بطريرك  تحفز  األساس يف  السبب هو 

الجميع.

قراءة تحليلية لواقع الطائفة التاريخي  

١- يف القرن الخامس امليالدي، وبالتحديد انطالقًا من مجمع خلقدونيا )451م(، 

اإلسكندرية،  الكنيسة  الجامعة:  الكنيسة  عن  الكنائس  بعض  انشقاق  تم 

والكنيسة االرمنية والكنيسة الحبشية والكنيسة الرسيانية. وسبب االنشقاق يف 

جوهره سيايس يف ثياب دينية.

٢- دخول العرب إىل مرص بدعوة من األخوة غري الخلقدونيني، وبالتايل كان 

املحتل أو املستعمر الجديد- الذي جاء بناء عىل طلب البطريرك غري الخلقدوين 

محايًدا له ولشعبه عىل حساب البطريرك الخلقدوين وشعبه. فأخذ يضطهد 

العرب،  أعداء  البيزنطية  لإلمباطورية  تابعون  أنهم  أساس  عىل  الخلقدونيني 

مينا  مار  ودير  الخلقدونيني،  لغري  وسلمها  وكنائسهم  أديرتهم  عىل  واستوىل 

والال- الخلقدونيني    الكراىس بني  لعبة  كانت  خري شاهد عىل ذلك. وهكذا 

خلقدونيني، واملستفيد الوحيد بينهم هو املستعمر العريب.

3- تأيت املرحلة األكرث شدة وصعوبة بالنسبة للخلقلدونيني امللكيني من األقباط 

أي املرصيني الكاثوليك، بعد االنشقاق الكبري )1054م(، ونتيجة لهذا االنشقاق 
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إىل  باالنضامم  بعضهم  وتراجع  الكاثوليكية،  املرصية  يته  بهوَّ بعضهم  متسك 

الكنيسة غري الخلقدونية وهي األقباط األرثوذكس، ورمبا استمر بعضهم مع 

امللكيني البيزنطيني. فنحن نتحدث هنا عن أقلية داخل أقلية، وهكذا إىل يومنا 

هذا.

بالخطأ  عليها  أُطلق  والتي  األوربية،  الحروب  أو  الفرنجة  حروب  ومع   -4

معاناة  دائرة  يف  ندخل  لها،  شعاًرا  الصليب  أخذت  ألنها  الصليبية،  الحروب 

جديدة، تلك الحروب التي بدأت يف سنة 1096م  حيث كان ينظر للكاثوليك 

بأنهم أعوان الفرنجة وجواسيس لهم، وكلام كان هناك تحالف جاد بني الفرنجة 

أو األوربيني والعرب كان ينعكس ذلك بالخري عىل األقلية الكاثوليكية املوجودة 

يف مرص. ومع االضطهادات واملشاكل الكثرية من جانب املحتل العثامين لجميع 

مسيحيي مرص، تضاءل عدد املؤمنني يف جمع الطوائف املسيحية داخل البالد. 

ترك األقباط بصفة عامة أثرًا سيئًا يف نفوس األجانب. وكان نفوذهم قد اضمحل 

كانوا  حيث  واإلسكندرية  القاهرة  يف  إال  أثر  لهم  يكن  ومل  نقص.  وعددهم 

يحرتفون الصناعة والحسابات، ويف الصعيد حول مدينة أسيوط وإىل جنوبها يف 

اتجاه أسوان. ففي هذه املناطق البعيدة عن العاصمة كان الشعور أقل عنًفا، 

فكان األقباط يعيشون يف أمن نسبي. مل يكن يف مرص، يف مطلع القرن التاسع 

السكان. وكان  ألف قبطي عىل ثالثة ماليني من  عرش، سوى مائة وخمسني 

يقطن القاهرة وحدها عرشة آالف قبطي.

مع  التاسع عرش  القرن  وبداية  الثامن عرش  القرن  نهاية  يف  املرحلة  تأيت   -5

نابليون والحركات اإلرسالية واملرسلني، والتي أثق أنها بدأت مع بداية حروب 

فرنسيس  القديس  زيارة  والدليل  فقط  الفرنسية  الحملة  مع  وليس  الفرنجة 

للملك الكامل أثناء الحملة الخامسة عام 1217 -1221. 

بدأت تشعر الكنيسة الكاثوليكية التي ظلت منذ انشقاق خلقدونيا يف معاناة 

مثل  األجنبية  الدول  سفراء  وبتعاطف  بالحامية  أخريًا  وآالمات،  واضطهدات 

النمسا وفرنسا وبلجيكا. وهكذا بدأت مرحلة جديدة من االنتعاشة والنمو 
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واالزدهار إىل يومنا هذا.

6- يكشف لنا التاريخ عن الرغبة العميقة للكنائس يف الوحدة، ولقد سعت 

االتحاد  تارة معّبة عن رغبتها يف  إسكندرية  بإخالص، وقد سعت  تارة  روما 

والذي حدث عدة مرات عىل مر العصور والتاريخ، لفرتات وجيزة ورمبا يف فرتة 

ألكرث من قرن ونصف، ولكن هل كانت رغبة الكنيسة املرصية صادقة يف ذلك؟! 

رمبا ولدت هذه الرغبة نتيجة لالحتالالت املستمرة والعذابات واالضطهادات 

من جانب العرب بكل أنواعهم كام رأينا، ورمبا كانت رغبة الوحدة عبارة عن 

استغاثة جديدة من الكنيسة القبطية األرثوذكسية إلنقاذهم من املستعمرين 

العرب، وخاصة مع بداية االستعامر األوريب كام استغاثت من قبل  بالعرب 

إلنقاذها من يد اإلمباطورية الرومانية الرشقية أو البيزنطية، والتي أمثرت عن 

االحتالل الذي ليس له نهاية..

البحث عن  املبارش، ولكن  السبب  العقائدية هي  املشكلة  مل تكن   

الحرية السياسية والزعامة القومية، كانا وراء انشقاق الكنيسة. والبهان عىل 

ذلك هو الوصول إىل حل األزمة العقائدية مؤخرًا كام نفهم من هذا الحديث:

يفلح يف جمع  أنّه مل  إاّل  العقيدة،  توضيح  "لقد عمل مجمع خلقدونيا عىل 

الكنائس حوله، بسبب استعامله عبارة "الطبيعتني يف املسيح". فبعض الكنائس 

إذ رأت  املجمع  والقبطية، رفضت تحديد هذا  الرسيانية واألرمنية  الرشقية، 

يف تلك العبارة عودة إىل النسطورية التي تعتقد بوجود "شخصني يف املسيح" 

الواحدة املتجسدة لالله  القديس كريلس: "الطبيعة  وبقيت متمسكة بعبارة 

 Monophysites "الكلمة"، ولذلك دعيت بالكنائس "القائلة بالطبيعة الواحدة

ال شك يف أنّه كان يف تلك الكنائس متطرّفون يعتقدون بطبيعة واحدة يف املسيح، 

إاّل أّن السواد األعظم من األساقفة والالهوتيني فيها كان إميانه قوميًا. وقد تبني 

تبعت  التي  والكنائس  الكنائس  تلك  بني  الخالف  أن  قرنًا  بعد خمسة عرش 

مجمع خلقدونيا، كالكنيسة الرومانية والكنيسة البيزنطية والكنيسة امللكية، 

مل يكن خالفًا عىل العقيدة بل عىل األلفاظ. وقد أُعلن ذلك يف لقاء مسكوين 

رشكة الكنيسة القبطية مع روما
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جمع الهوتيني من مختلف تلك الكنائس والهوتيني من الكنيسة الكاثوليكية 

الرومانية يف فيينة عاصمة النمسا سنة 1970، كام أُعلن يف لقاءين هامني متّا، 

األول بني البابا بولس السادس والبطريرك إغناطيوس يعقوب الثالث، والثاين 

بني البابا بولس السادس والبابا شنودة الثالث بطريرك األقباط األرثوذكس. 

وعقب هذا  اللقاء األخري الذي تم يف 10 أيار )مايو( 1973، وقّع املجتمعان بيانًا 

مشرتكا جاء فيه: "إننا نعرتف بأّن ربنا والهنا ومخلصنا وملكنا جميعا، يسوع 

املسيح، هو إله تام من حيث ألوهيته وإنسان تام من حيث برشيته. وإلوهيته 

متحدة ببرشيته اتحاًدا حقيقيًا كاماًل دون امتزاج وال اختالط وال تشّوش وال 

تغرّي وال انقسام وال انفصال. وإلوهيته مل تنفصل عن برشيته لحظة واحدة 

حتى وال زهاء طرفة عني. هو اإلله األزيل وغري املنظور وقد أصبح منظورًا يف 

الجسد آخذا صورة عبد، وبقيت فيه ساملة جميع خصائص األلوهية وجميع 

خصائص البرشية متحدة مًعا اتحادا حقيقيا كامال غري منقسم وال منفصل".

 

أوفد  )787م(.  عام  نيقية  يف  السابع  املسكوين  املجمع  انعقد  وملا   

البطريرك امللكاين اإلسكندري يوليانس مندوبًا عنه هو الراهب توما. وقد ذكر 

أسقفا  كان يف وقته  أنه  التاسع(  القرن  فوتيوس )يف  القسطنطيني  البطريرك 

ملكانيا يف األقرص، وأن الطقوس هناك تقام باللغة القبطية الصعيدية. أما يف 

االسكندرية فكان األقباط امللكانيون ال يزالون يستعملون الطقس اإلسكندري 

باللغة اليونانية".

ان هذه الشهادة تخدم هدف بحثنا هذا عن وجود األقباط الكاثوليك   

أو الخلقدونيني يف مرص ، ومل يندثروا بعد مجمع خلقدونية كام يعتقد بعضهم. 

وليست  وطنية  كنيسة  هي  الكاثوليكية  القبطية  فالكنيسة  ولهذا   

غريبة أو أجنبية وال دخيلة، ولكنها متأصلة يف البيئة املرصية. 

   الذي يهمني هنا يف املقام األول أن الجدال حول وطنية الكنيسة القبطية 

الكاثوليكية قضية تم حزمها منذ القرن الثامن امليالدي. فال يأيت اليوم علينا 
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74

ونحن أبناء القرن العرشين من يشككنا يف وطنيتنا وقومية كنيستنا.

 

...." نكتشف أن األسباب العقائدية يف شقاق الكنائس ونشأة الفرع   

الكاثولييك يف الكنيسة القبطية ، هي أسباب متصلة باألحداث السياسية يف 

الرشق االوسط.

أنها  يف  الحقيقي  دورها  الكاثوليكية  القبطية  الكنيسة  تكتشف    

تعمل يف سبيل الوحدة الكنسية بني الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة القبطية 

األرثوذكسية. ويساعدها يف ذلك امانتها للعقيدة الكاثوليكية وارتباطها بالرشكة 

مع الحب األعظم يف روما، ويف نفس الوقت وفائها وإخالصها للبيئة املرصية 

الذي يجب أن  الدور  القبطية وطقوسها ومامرستها وعادتها. من هنا يظهر 

تلعبه الكنيسة القبطية الكاثوليكية عن طريق هويتها الكاثوليكية القبطية.  

البطريرك الحايل لطائفة االقباط هو غبطة البطريرك اسحق غطاس   

تعد الكنيسة القبطية يف مرص واملهاجر حوايل مئتي الف مؤمن.

للكنيسة القبطية معهد كهنويت عايل يف املعادي يف القاهرة. ولها عدة   

مدارس ومؤسسات إجتامعية ورهبانيات نسائية.

رشكة الكنيسة القبطية مع روما
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إن موقف كنائس الرشق من مجمع خلقيدونيا املسكوين )451(،   

مجمل  من  يظهر  كام   ، الكنيسة  تاريخ  يف  األكب  الشقاق  يف  السبب  كان 

املقاالت حول رشكة الكنائس الرشقية الكاثوليكية مع روما .

املسيح  يف  أَن  خلقيدونية،  مجمع  قرارات  قبلوا  الذين  فريق  إن   

طبيعتان إلهية وإنسانية دعوا ملكيني  )أتباع امللك أو األمباطور الذي وافق 

الروم  األرثوذكس والحقا  الروم  أو  البيزنطيون  ، وهم  املجمع(  قرارات  عىل 

امللكيني الذين وحدهم حافظوا عىل هذا اللقب، وهم أيضا الالتني ،ألن ممثل 

، فدعوا  الذين مل يقبلوا قرارات مجمع خلقيدونيا  ، أما  البابا ترأس املجمع 

مونوفيزيني، أو القائلني بطبيعة واحدة يف املسيح وهم الرسيان األرثوذكس ، 

واالقباط األرثوذكس ، واألرمن األورثوذكس . مع العلم  ان الخالف يف قول أن 

يف املسيح طبيعتان أو طبيعة واحدة ، هو خالف لفظي ، كام أكّدتها الوثائق 

مونوفيزيني  املدعوة  والكنائس  الرومانية  الكاثوليكية  الكنيسة  بني  املشرتكة 

يف  ذكر  كام   ، السبعينات  يف  والتي صدرت  الواحدة  بالطبيعة  القائلني  أو   ،

املقاالت األُخرى املنشورة يف هذه املجلة .وقد أشارت املقاالت اىل أن الخالف 

حول قرارات مجمع خلقيدونيا هي أيضا قومية وسياسية .

بالنسبة للكنيسة الرسيانية  الكاثوليكية، هذه هي مراحل رشكتها   

مع كنيسة روما .

أول مرحلة يف هذه الرشكة ، كانت يف مجمع فرارا – فلورنسا الذي   

الرشكة  لكن   . الرسيانية  الكنيسة  فيه  وشاركت   1444 عام  إيطاليا  يف  عقد 

توقفت الحقا .

يف القرن السابع عرش قَِدَم املرسلون اليسوعيون والكبوشيون عام   

،  وكانت حلب عاصمة  العثامنية  أثناء حكم األمباطورية  1926 اىل حلب 
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التجارة والصناعة ، وفيها حضور  مسيحي مكثّف من كل الطوائف . وتواصل 

املرسلون مع الرسيان األرثوذكس ، كام تواصلوا مع الروم األرثوذكس ...

أُنتخب   ، االرثوذكس  للرسيان  األنطايك  البطريريك  الكريس  شغر   1662 عام 

البطريرك أندراوس أخيدجان ، وهو ميّال اىل الرشكة مع روما .  لكّن هذه 

وفاة  بعد  ، وهكذا  فريقني  اىل  الرسيانية  الكنيسة  تسبّبت يف شق  الخطوة 

أرثوذكيس   ، واحد  آن  يف  بطريركني  إنتخاب  جرى   ،  1677 عام  اخيدجان 

وكاثولييك  .

وعندما تويف خلف أخيدجان البطريرك الكاثولييك عام 1702 ، مل   

يُنتخب بطريرك كاثولييك خلفا له .من جهة أُخرى دعمت الدولة العثامنية، 

الكاثولييك  الفريق  وقاىس  الكاثولييك.  الفريق  مقابل  االرثوذكيس  الفريق 

اضطهادات كثرية عىل مدى القرن الثامن عرش .ودخل الفرع الكاثولييك يف 

الرسية، ومل يتمكن االساقفة الكاثوليك من القيام بواجباتهم الروحية .

األرثوذكس،  الرسيان  كنيسة  سينودس  حلب  يف  ُعقد   1782 عام   

أعلن  إنتخابه  بعد  وحاال   . جروه  ميخائيل  املطران  املجتمعون  وإنتخب 

البطريرك جروه ، إميانه الكاثولييك، ورشكته مع روما . واضطر اىل الهروب اىل 

لبنان ،حيث بنى دير الرشفة  درعون - حريصا الحايل . ومنذ ذلك التاريخ 

تَتَابع البطاركة واملطارنة الرسيان الكاثوليك اىل يومنا هذا .

عام 1829 إعرتفت الدولة العثامنية ) الباب العايل ( رسميا باكنيسة   

الرسيانية الكاثوليكية ، واستقاللها عن الكنيسة الرسيانية االرثوذكسية . وكان 

مركزها حلب. وعام1850 إنتقل الكريس اىل ماردين .

باقي  وكذلك  واالرثوذكسية  الكاثوليكية  الرسيانية  الكنيسة  عانت   

الكنائس  ، ال سيام االرمنية ، اضطهاداً وحشياً ، ذهب ضحيته حوايل مليوين 

مسيحي من الشهداء من كل الطوائف ، منها أيضاً الروم الكاثوليك واملوارنة .

الكاثوليك اىل  الرسيان  أعداٌد كثرية من  وبسبب االضطهاد هربت   

لبنان من جديد وانتقلت البطريركية اىل الرشفة عام 1920 ، حيث تأّسساملعهد 

رشكة الكنيسة الرسيان الكاثوليك مع روما
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الالهويت لطالب الكهنوت ، كام تّم تأسيس مطبعة .

الكيل  يونان  أغناطيوس  يوسف  البطريرك  هو  الحايل  البطريرك   

الطوىب . ويبلغ عدد مؤمني الكنيسة الرسيانية الكاثوليكية حالياً 150 الف يف 

البالد العربية واملهاجر.

رشكة الكنيسة الرسيان الكاثوليك مع روما



رشكة الكنيسة األرمنية مع روما١

إّن العهد القديم يويل أرمينيـا مكاناً مرموقاً فقد وضع يف حدودها   

جّنة عـدن، وجعل سفينة نوح ترسـو عىل جبـل "أرارات". وذُكـر عىل ألسنـة 

األنبيـاء نـداءات االستنجـاد بشعوب "آرارات" أو "أورارتو".

منحوالً  إنجيالً  مثّة  ولكّن  الجديد،  العهد  يف  ألرمينيا  ذكر  يوجد  ال   

األرمنية،  الرتجمة  وبقيت  فُقد  األصل  ألّن  األرمني،  الطفولة  بإنجيل  يسّمى 

لحـم  بيت  مغارة  يف  الطفل  املسيح  زاروا  الذين  املجوس  أسامء  فيه  تُذكر 

األكثـر  تزال  ال  األسمـاء  وهذه  صار".  و"بغده  و"ملكون"  "كسبار"  وهـم: 

انتشـاراً بني األرمن: )كسباريان – ملكونيان – بغده صاريان(.

األنجلة يف أرمينيا  

يعود تاريخ املسيحية يف أرمينيا إىل القرون األوىل للميالد.  

برّشا  و"برتلاموس"  "تداوس"  الرسولني  أّن  الكنيس  التقليد  ويفيد   

األرمن بالدين املسيحي الجديد يف منتصف القرن األّول للميالد.

تكّونت  كانت  الثاين  القرن  نهاية  يف  أنّه  التاريخية  املصادر  وتؤكّد   

الرسيان  املبرّشين  بفضل  أرمينيا  جنوب  يف  املسيحيني  من  كبرية  جامعة 

القادمني من مدينة الرها.

١ - أعتناق األرمن الدين املسيحي  

يف  املنوِّر  )كريكور(  "غريغوريوس"  القّديس  إىل  الفضل  ويعود   

ــة  ــام 2000 باللغ ــدر ع ــذي ص ــيحي ال ــرشق املس ــوس ال ــن قام ــف م ــال مقتط ــذا املق 1- ه

ــة 69 – 71 ــبي صفح ــي الح ــد الرشق ــدره املعه ــة. أص االيطالي
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اهتداء امللك األرمني "درطاد" إىل الدين املسيحي فعّمده وحاشيته يف العام 

301. وبهذا تعتب أرمينيا أّول دولة اعتنقت املسيحية ديناً رسمياً لها. هذا وقد 

إحتفل األرمن يف العام 2001 بذكرى مرور 1700 سنة عىل تنصريهم.

أسقف قيرصية  يد  األسقفية عن  الدرجة  "غريغوريوس"  نال  وقد   

الكنيسة  بتنظيم شؤون  "كاثوليكوس"، ورشع  لقب   وحاز عىل  )قبادوقيا(، 

له يف  الليرُتجية. واختار مقـرّاً  والطقوس  الديني  التعليم  األرمنية من حيث 

"فاغارشـابـاد"، وبنـى فيـها كنيسـة عىل اسـم "اتشميـادزين"، ومعناه "نـزول 

االبـن الوحيـد". 

وكان للقّديس الكاثوليكوس "نرسيس الكبري" )353 – 373( الفضل   

العظيم يف وضع القوانني الرهبانية، وتنظيم حياة األديرة، وإنشاء األبرشيات 

يف  الفتيّة  األرمنية  الكنيسة  فازدهرت  واملستشفيات،  العجزة  ودور  واملياتم 

عهده ازدهاراً بارزاً. 

٢ - اكتشاف األبجدية األرمنية والرتجامت  

وملّا كانت الصلوات والطقوس تقام باللغتني اليونانية أو الرسيانية   

طلب  عىل  "مرسوب"،  الراهب  سعى  فقد  أرمنية  أبجديّة  وجود  لعدم 

تكلّلت  وقد  حرفاً.   36 يف  أرمنية  أبجديّة  وضع  إىل  "ساهاك"،  الكاثوليكوس 

والفلسفية  الدينية  الكتب  أّمهات  فنقلت    .406 العام  يف  بالنجاح  أبحاثه 

األرمنية  الثقافة  "بعرص  العرص  ذلك  وعرف  األرمنية  اللغة  إىل  والتاريخية 

الذهبـي". وتجدر اإلشارة إىل أّن بعض هذه الكتب فُقد أصله ومل يصل إلينا 

سوى الرتجمة األرمنية مثل كتب "أفرام" و"إيريناوس" و"أفالطون". 

3 - األرمن ومجمع خلقيدونية  

اعرتفت الكنيسة األرمنية باملجامع املسكونية  الثالثة األوىل ورفضت   

االعرتاف مبجمع خلِقدونية ألنّها مل تشارك فيه، إذ كان األرمن يف العام 451، 

رشكة الكنيسة األرمنية مع روما
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رجاَل ديٍن وشعباً، يدافعون عن إميانهم املسيحي ضّد هجامت الفرس، بقيادة 

البطل الشهيـد القّديـس "فارطـان" الذي تحتفل الكنيسـة بذكراه يف كّل عـام 

قبل الصوم األربعيني.

وقد أّدت الظروف التاريخية وااللتباسات يف تفسري قرارات مجمع   

والكنيسة  البيزنطية  الكنيسة  عن  األرمنية  الكنيسة  انشقاق  إىل  خلِقدونية 

طرف  يف  نفسها  فوجدت  وأنطاكية،  وروما  القسطنطينية  وكرايس  الالتينية 

الكنائس الالخلِقدونية مع شقيقاتها الكنائس القبطية والرسيانية واليعقوبية 

ترفض هي  إنّها  إذ  حّق،  بدون  "باملونوفيزية"،  بت  ولُقِّ والهندية،  واألثيوبية 

أيضاً تعاليم "أوطيخا" املونوفيزي وتعرتف بيسوع املسيح إلهاً كامالً وإنساناً 

كامالً.

مبقّررات  قبلت  األرمن   من  مجموعات  تكّونت  ذلك،  مع  لكّنه،   

البيزنطية وأصبحت نواة   الكنيسة  اتّصال مع  مجمع خلِقدونية وظلّت عىل 

الكنيسة األرمنية الكاثوليكية األوىل.

الكنيسة  يف  والرهبان  واألساقفة  البطاركة  بعض  ُوجد  وقد  هذا   

األرمنية الذين اعرتفوا مبجمع خلِقدونية، وحاولوا إعادة الرشكة مع الكنيسة 

دير  منهم  نذكر  الخلِقدوين  التعليم  تبعت  األديرة  بعض  أّن  كام  البيزنطية. 

"ناريك" الذي عاش فيه القّديس "كريكور ناريكاتـيس" )944 -1010( وذاع 

صيتـه بفضل كتابه الشهري "الصلوات".

4 - األب  مخيتار سيباسداتيس   

الخلِقدوين  التيّار  مجّدداً  ظهر  عرش  الثامن  القرن  بدايات  ويف   

الكاثولييك. وكان من كبار الداعني إليه الراهب "مخيتار سيباسداتيس" )1676 

– 1746( الذي أنشأ يف العام 1701 رهبانيـة حملت اسمه "اآلباء املخيتارين". 

الزار"  "سـان  جزيرة  إىل  رهبانـه  مع  لجـأ  قويّـة  معارضـة  لقي  ملّا  ولكّنه 

املجاورة لجزيرة البندقية )إيطاليا(.
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دير  بفرعيها:  اليوم  حتى  قامئة  الرهبانية  هذه  تزال  وال   

إىل  حاليّاً  يسعيان  وهام  )النمسا(.  فيينا   ودير  إيطاليا(  ڤينوس)البندقية/ 

االندماج كام يف أّول عهدهام.

5 - الرهبانية األنطونية األرمنية الكاثوليكية  

املطران  ببكة  حلب،  أبرشيّة  من  "مراديان"  اإلخوة  أنشأ  كام   

األنطونية  بالرهبانية  تيّمناً  كاثوليكية  أرمنية  أنطونية  رهبانية  "أردزيفيان"، 

املارونية حيث تتلمذوا، فبنوا لهم ديراً يف العام 1720 يف منطقة الكريّم يف 

لهم  بنوا  ثّم  اللبنانيني(.  املرسلني  مقّر جمعيّة  )حاليّاً  لبنان   - جبل كرسوان 

ديراً آخر يف غزير عىل اسم مار "أنطونيوس خشباو" يف العام 1760، وبنوا 

الكنيسة الكبى يف العام 1820 )حاليّاً  مقّر رئاسة الرهبانية املارونية اللبنانية 

– البلدية(. وبعد سنوات االزدهار تقلّص عدد الرهبان فيها فأُلغيت الرهبانية 

يف العام 1923 والتحق أعضاؤها الباقون بجمعيّة دير بزّمار أو باألبرشيّات.

6 - نشأة البطريركية األرمنية الكاثوليكية  

واشتّد التيّار الكاثولييك يف مدن حلب وماردين وكلّس وعنتاب، فزاد   

عدد مضطهديه. حينئٍذ ترّسخت  أكرث فأكرث يف نفوس املوالني للوحدة مع روما 

فكرة إنشاء بطريركية مستقلّة.

ويف 26 ترشين الثاين 1740 تّم انتخاب "أبرهام أردزيفيان"، أسقف   

حلب، بطريركاً عىل األرمن الكاثوليك، فسافر إىل روما حيث نال "الباليوم" 

والتثبيت من قداسة البابا "بندكتوس الرابع عرش" يف 8 كانون األّول 1742. 

اعرتافاً  "بطرس"  لقب  أسامئهم  إىل  يضيفوا  أن  "أبراهام" وخلفاؤه  وقد شاء 

بوالئهم لكريس روما البطريس. ولكّن البطريرك الجديد مل يستطع العودة إىل 

حلب ألّن الحكومة العثامنية وبطريرك اسطنبول مل يعرتفا به، حينئٍذ، لجأ إىل 

لبنان حيث أقام يف دير الكريّم مع الرهبان األنطونيني األرمن.
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وبعد إنشاء دير سيّدة بزّمار )كرسوان ـ لبنان( يف العام 1749 نُقل   

الكريس البطريريك إليه وال يزال حتى يومنا هذا. وتكّونت حوله جمعيّة من 

بزّمار  دير  كهنة  باسم "جمعيّة  اليوم  تعرف حتى  تزال  املرسلني، ال  الكهنـة 

البطريركية".

وانتظر األرمن الكاثوليك حتى العام 1830 يك يحصلوا عىل فرمان   

عثامين صدر يف 6 كانون الثاين يعرتف باستقاللية الطائفة األرمنية الكاثوليكية. 

األساقفة  وتسلّم  ديارهم،  إىل  املبعدون  وعاد  االضطهادات  توقّفت  حينئٍذ، 

املقيمون يف املنفى زمام األمور يف أبرشيّاتهم، وأنشأوا الكنائس وجمعوا شمل 

الرعيّـة.

حّسون"  التاسع  بطرس  "أنطوان  البطريرك  أنشأ   1847 العام  ويف   

األرمنيات  بالفتيات  لالهتامم  دنس  بال  الحبل  راهبات  اسطنبول جمعيّة  يف 

النازحات من القرى. وال تزال هذه الرهبانية قـامئة حتى اليوم ومنترشة يف 

مختلف أنحاء العامل.

ويف العام 1915 تعرّض األرمن، عىل مختلف انتامءاتهم، إىل أبشع   

مليون  من  أكرث  فأعطوا  العثامنيني  األتراك  يد  عن  والترشيد  املجازر  أنواع 

ونصف املليون من الشهداء الذين تحتفل الكنيسة بذكراهم يف 24 نيسان من 

كّل عام. وملّا انتهت الحرب العاملية األوىل يف العام 1920 ما عاد لألرمن من 

وجود سوى يف العاصمة اسطنبول.

وراحت الكنائـس األرمنية األرثوذكسية والكاثوليكية والبوتستانتية   

الهجـرة  طريق  سلكوا  الذين  أبنائها  لرعايـة  صفوفها  وتنظّم  أشالءها  تلّم 

.) DIASPORA( "واستوطنوا يف أصقاع العـامل ليكّونوا "الشتات األرمني

اجتمع األساقفة األرمن الكاثوليك الذين نجوا من املذابح يف العام   

1928 يف روما بغية إعادة تنظيم البطريركية التي مل يبَق منها سوى أبرشيّة 

حلب واإلسكندرية وأصفهان واسطنبول. وأُعلنت بريوت أبرشيّة بطريركية.

ويف العام 1934 ُشيّد يف منطقة الجعيتاوي )بريوت( رصح بطريريك   
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يف  البطريريك  الكريس  مقّر  إىل  باإلضافة  األبرشيّة  من  قريباً  ليكون  جديد 

إىل  بزّمار  دير  جمعيّة  وكهنة  األبرشيّات  كهنة  وانطلق  لبنان(.  )جبل  بزّمار 

ببناء  الفرتة  هذه  وامتازت  املذابح،  من  نجوا  الذين  وخاّصة  الرعايا  خدمة 

لرعاية  بعيدة  آفاق  إىل  الكهنة  من  آخر  فريق  وسافر  واملدارس.  الكنائس 

الالتينية  وأمريكا  األمريكية  املتّحدة  والواليات  فرنسا  يف  املهّجرين  شؤون 

وأسرتاليا. فتحّولت اإلرساليات تدريجيّاً إىل أبرشيّات أو نيابات بطريركية أو 

اكرسخوسيات رسولية.

أرمينيا  جمهورية  استقالل  وإعالن  السوفيايت  االتحاد  انهيار  وبعد   

نشاطاتها يف  الكاثوليكية متارس  الكنيسة  فيها، عادت  الدين  بحريّة  واإلقرار 

األرمنية  املناطق  الشامل ويف  الخلِقدونية سابقاً، أي يف  الكاثوليكية  املناطق 

يف جمهورية جورجيا، التي بلغ عدد الكهنة فيها يف العام 1920 ستنّي كاهناً 

يف  أرمينيا  يف  الكاثوليك  لألرمن  أصبحت  وقد  رعيّة.  سبعني  يخدمون  كانوا 

العام 1992 أبرشيّة يرعى شؤونها أسقف تساعده كوكبة من الكهنة والرهبان 

كاثوليكوسية  مع  بالتفاهم  حرصاً،  الكاثوليك  الرعايا  يخدمون  والراهبات 

"اتشميادزين".

يرئس كنيسة األرمن الكاثوليك حالياً البطريرك الكاثوليكوس كريكور   

بطرس العرشون طرموين، ومقّر الكريس البطريريك يف دير سيّدة بزّمار- لبنان. 

وللبطريركية مقّر آخر يف الجعيتاوي ـ  بريوت. هذا وتصدر عن البطريركية 

مجلّة رسمية تحمل اسم "أفيديك" أي البرشى.

باإلضافة إىل أبرشيّة بريوت البطريركية تعّد كنيسة األرمن الكاثوليك   

أربع أبرشيّات كبى وهي: حلب واسطنبول وبغداد وأرمينيا. وخمس أبرشيّات: 

اإلسكندرية يف مرص، والقامشيل يف سورية، وباريس يف فرنسا، وبوينس أيرس 

كّل  يف  رسوليتني  اكرسخوسيتني  أيضاً  وتعّد  إيران.  يف  وطهران  األرجنتني،  يف 

من أمريكا الشاملية وأمريكا الجنوبية، واكرسخوسية بطريركية يف دمشق ـ 

سورية، ونيابة بطريركية يف القدس واألردن، ونيابة رسولية يف اليونان. ولها 
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رعايا يف أسرتاليا وهنغاريا وبولونيا ورومانيا وإيطاليا والنمسا وأوربّا الرشقية 

والسودان والخليج العريب.

األبرشيني، كهنة  الكهنة  إىل  باإلضافة  الكاثوليكية  األرمنية  الكنيسة  يخدم يف 

جمعيّة دير بزّمار البطريركية، ورهبان اآلباء املخيتارين، وراهبات الحبل بال 

دنس، ومثّة رهبان وراهبات ينتسبون إىل رهبانيات غربية ولكّنهم يخدمون 

يف الرعايا التابعة لألرمن الكاثوليك.

يناهز ستامئة ألف نسمة أي ما  الكاثوليك  هذا وإّن عدد األرمن   

وأوروبّا  أرمينيا  يف  نصفهم  العامل،  يف  األرمن  عدد  مجموع  من   %10 يعادل 

الرشقية والنصف اآلخر يف سائر أنحاء املعمورة.

األرمنية يف طقوسها  اللغة  الكاثوليكية  األرمنية  الكنيسة  تستخدم   

بالكنيسة األرمنية األرثوذكسية،  التقليدية أسوة  الليتورجية  الروزنامة  وتتبع 

ولكّنها تستخدم أيضاً اللغات املحلّية يف القراءات والعظات، وتسمح للمؤمنني 

باملشاركة يف بعض الصلوات.

مع  وّدية  عالقات  عىل  تحافظ  الكاثوليكية  األرمنية  الكنيسة  إّن   

الكنائس األرمنية الشقيقة، وتنشد الوحدة املرجّوة، وتساهم مساهمة فّعالة 

يف مجلس كنائس الرشق األوسط وسائر النشاطات املسكونية الرعوية منها أو 

الثقافية أو الخريية....

ختام   

البابا  قداسة  خطاب  يف  جاء  ما  املقال  هذا  به  نختتم  ما  ...وخري   

يوحّنا بولس الثاين الذي وّجهه إىل أساقفة سينودس كنيسة األرمن الكاثوليك 

املجتمعني يف روما يف 19 نيسان 1992:

" تغمر قلبي رغبة عارمة يف رؤية ذلك اليوم حيث تجتمعون مع إخوتكم 

وتتّخذوا  وترشدوا  وتتأّملوا  لتصلّوا  األرثوذكسية  األرمنية  الكنيسة  أساقفة 
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القرارات يف رشكة تاّمة. وإيّن ألكيد أّن هذه الرغبة متأل قلوبكم أيضاً. إنّكم 

جميعاً أوالد شعب واحد منحدر من املسيح نفسه وكلّكم ُجعلتم عىل صورة 

املسيح رأس الكنيسة وراعيها األكب، فإنّنا منّد يدنا ونبادر إىل اللقاء مجتازين 

الصعاب وذلك حسب وصيّة املعلّم.

" أّما اآلن، نقّدم للرّب آالمنا التي تنتابنا لهذا االنقسام، وإنّنا عىل   

الوحدوي  االلتزام  أّن  ننَس  الله سوف يحّول آمالنا إىل حقيقة. وال  بأّن  ثقة 

العامل ال ينتظر ألنّه يف  إّن  الكنيسة األساسية.  املسكوين واجب من واجبات 

إليها  يسعون  التي  باملشاركة  متّحدين  باملسيح  املؤمنني  لريى  ماّسة  حاجة 

واملحبّة التي يبرّشون بها".

يرتكّز التجمع االكب لالرمن يف بريوت ويف حلب وهم حالياً حوايل   

ستامية الف مؤمن.
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الحوار الكلداين – األشوري بني الواقع واملرتجى

        بقلم املونسنيور رافائيل طرابليس 

          النائب األسقفي العام يف أبرشية بريوت الكلدانيَّة

بابل  كنيسة  باسم  أيضاً  املعروفة  الكاثوليكية  الكلدانيَّة  الكنيسة   

الكلدانية هي كنيسٌة ولدت يف بالد ما بني النهرين وقد وصلت إليها بشارة 

الخالص عىل ما يقول التقليد، بواسطة القديس توما الرسول وتلميذيه أّداي 

التي  الرشقية  بلهجتها  الرسيانية  باللغة  ناطقٌة  الكلدانية  الكنيسة  وماري. 

تتحّدر من اللغة اآلرامية، وهي لغة السيد املسيح.

إذ  اآلشورية  الكنيسة  مع  مشرتكة  جذوٌر  لها  الكلدانيَّة  الكنيسة   

كانت الكنيستان قبل القرن الخامس عرش تؤلّفان "كنيسة املرشق" .١ 

إنشّقت الكنيسة الكلدانيَّة عن كنيسة املرشق اآلشورية عام 1552 2   بعد أن 

كانتا قد عاشتا معاً مرارة انقساٍم آخر رضب املسيحية عام 431 إبّان مجمع 
أفسس. 3

إنتخب القسم الكلدايّن من كنيسة املرشق الراهب يوحّنان سوالقا إذ   

كان يشغل منصب رئيس دير الربّان هرمزد، بطريركاً عىل الكنيسة الكلدانية، 

فانطلق هذا اىل الكريس الرسويل وتعّهد أمامه باإلنضامم الرسمي اىل الكنيسة 

إعالن  بتاريخ 1552/3/20  الثالث  يوليوس  البابا  قّرر  الكاثوليكية.  الرومانية 

أسقفاً  رُسم  ذاته  العام  نيسان من  التاسع من  بطريركاً، ويف  يوحنان سوالقا 

وتسلّم درع السلطة. يف هذه األثناء عرفت كنيسة املرشق بطريركني أحدهام 

مقرُّه يف مدينة القوش يف شامل العراق واآلخر بابوي ومقرّه يف ديار بكر يف 

جنوب رشق تركيا. 

بعد اضطرابات يف العالقة بني القسم الكلداين وكنيسة روما عرفتها   

عىل وجٍه خاص السنة 1662، مل تكتمل الرشكة الكاملة مع روما إال يف العام 
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الكلداين لقب بطريرك  البطريرك  الثامن مبنح  بيوس  البابا  قام  1830 حينام 

بابل عىل الكلدان4، 

ألنهام  اللقاء  اىل  دائم  توٍق  يف  الكنيستان  كانت  لطاملا    

شهداء  وقافلُة  واحدٌة  ولغٌة  واحٌد  طقٌس  ومييّزهام  مشرتكاً  تاريخاً  يحمالن 

واحدة وقديسون مشرتكون وجغرافيا واحدة.

اإلعالن الخريستولوجي املشرتك 

ُسّمي  الذي  املسيحيّني"  وحدة  ألجل  للعمل  الحبي  "املجلس  إنَّ   

قبالً "سكرتاريا العمل ألجل وحدة املسيحيني"، حينام اهتّم بدعوة املراقبني 

سلّم  قد  الثاين،  الفاتيكاين  املجمع  لحضور  الكاثوليكية  غري  الكنائس  من 

 Unitatis الطابع املسكوين التي تحمُل  الوثائق  آباء املجمعِ مسوّدات  أيضاً 

األُخرى                       األديان  مع  الحوار  عن   Nostra Aetate و   Redintegratio

الّهامة  الوثيقة  الدينيّة، ناهيك عن  الحريّة  و Dignitatis humanae حول 

يف شأن الوحي والتي متّت بالتنسيق مع اللجنة العقائدية وهي تحت عنوان 

 Dei Verbum

منذ العام 1963، ابتدأ هذا املجمع باالهتامم مبلّفني هاّمني، احدُهام   

هو ملفُّ الحوار مع الكنائس األرثوذكسيّة والكنائس الرشقية القدمية، واآلخُر 

يختصُّ بالحوار مع الجامعات املسيحية والكنسيّة يف الغرب.

البابا بولس السادس هذا املكتب  العام 1966، ثبّت الطوباوي  يف   

 Pastor Bonus كجهاٍز دائم يف الفاتيكان. ويف العام 1988، يف إرادته الرسولية

يحّول البابا القديس يوحنا بولس الثاين هذا السكرتاريا اىل "املجلس الحبي 

للعمل ألجل وحدة املسيحيّني".

هذا الجهاُز الهاُم يف جسم الكنيسة الكاثوليكية قد عمل عىل بّث   

الروح املسكونية يف الكنيسة الكاثوليكية وقد نرش عام 1967 ما تمَّ تجديُده 

عام 1993تحت عنوان "دليٌل لتطبيق مبادىء الحركة املسكونية وقواعدها".

يف  العاملي  الكنائس  مجلس  مع  عالقاتِه  املجلُس  هذا  عّمق  لقد   
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"ُجنيف" وساهم وال شك يف تقريب الكنائس والجامعات املسيحيّة املختلفة 

من بعضها البعض ُمقيامً عدداً كبرياً من الحوارات العقائدية الدامئة واملستمرّة.

إنَّ التّوق الجّدي اىل لقاء اآلخر قد تُرجم بخطواٍت واقعيٍّة وملموسٍة   

الكنيستني  مستوى  عىل  إن  واألشوري،  الكاثولييك  الطرفنَي  من  كُلٌّ  بها  قام 

الكلدانية واآلشورية أو عىل مستوى الكنيسة الكاثوليكية الجامعة والكنيسة 

اآلشورية.

ويف هذا السياق، ال بُدَّ لنا من اإلشارة اىل اإلعالن الخريستولوجي   

البابا  بشخص  واآلشورية،  الكاثوليكية  الكنيستنَي  عن  صدر  الذي  املشرتك 

القديس يوحنا بولس الثاين والبطريرك مار دنخا الرابع يف روما، يف 11 ت2 

عام 1994.

إنَّ هذه الوثيقة لهي مرحلٌة أساسيٌة يف الطريق اىل الوحدة الكاملة.   

ه: " نعرتُف برّب واحٍد يسوَع  لقد جاء يف هذا اإلعالن اإلمياين املشرتك ما نصُّ

الذي، ويف ملء  الدهور  كُل  املولوِد من اآلب قبل  الوحيد  الله  ابِن  املسيح، 

األزمنة، نزل من السامء وصار إنساناً ألجل خالصنا.  كلمُة الله، األقنوُم الثاين 

مريم  العذراء  من  آخذاً  القدس  الروح  بقّوة  تجّسد  القدوس،  الثالوث  من 

يف  كامٌل  حٌق،  وإنساٌن  حٌق  إلٌه  إذاً  هو  املسيُح  يسوُع  "ربُنا   )...(" جسداً 

الوهيّته وكامٌل يف إنسانيّته مساٍو لآلب يف الجوهر ولنا نحن أيضاً ما عدا يف 

وال  تشّوٍش  بال  واحٍد   ٍ متّحدتان يف شخص  وإنسانيّته  الوهيّته  إّن  الخطيئة. 

ٍل وال انقساٍم وال فصٍل" تبدُّ

تتألّف بطريركية بابل للكلدان حالياً من األبرشيات التالية : أبرشية   

البرصة  أبرشية  ساكو،  روفائيل  لويس  البطريرك  غبطة   : البطريركية  بغداد 

والجنوب: سيادة املطران حبيب هرمز النوفيل، أبرشية كركوك والسليامنية : 

سيادة املطران يوسف توما مرقس، أبرشية أربيل : املطران بشار متي وردة، 

أبرشية املوصل : سيادة املطران إميل نونا سابقاً لكن منذ 2014 بعد احتالل 

أبرشية  مسيحييها.  من  وفرغت  رعاياها  ُدمرت  لها  اإلرهايب  داعش  تنظيم 
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من  تتألف  عقرة  أبرشية  مقديس،  أوراها  بوال  ميخا  املطران  سيادة  القوش: 

أربعة قرى ويديرها حالياً : األب فريد كينا يعاونه األب فارس يافو، أبرشية 

زاخو العامدية : سيادة املطران ربان القس، أبرشية أورميا وسلامس )إيران(: 

رمزي  املطران  سيادة   : )إيران(  أبرشية طهران  مريم،  توماس  املطران  سيادة 

كرمو، أبرشية دياربكر )تركيا( يديرها:  املونسنيور فرنسوا ياكان واألب رمزي 

هرمز، أبرشية بريوت – لبنان : سيادة املطران ميشال قصارجي، أبرشية حلب 

املونسنيور  القاهرة – مرص:  أبرشية  أودو،  أنطوان  املطران  – سوريا: سيادة 

: سيادة املطران باواي سورو، أبرشية  فيليب نجم، أبرشية مار أدي – كندا 

مار توما الرسول - رشق الواليات املتحدة : سيادة املطران فرنسيس يوحنان 

قالبات، أبرشية مار بطرس وبولس الرسول – غرب الواليات املتحدة األمريكية: 

سيادة املطران عامنوئيل شليطا، أبرشية مار توما الرسول – أسرتاليا ونيوزيلندا 

املطران  أوروبا سيادة  الكلدانية يف  اإلرسالية  نونا –  إميل  املطران  – سيادة 

سعد سريوب  حّنا ، النيابة البطريركية يف األردن : األب زيد عادل حبابه. هذا 

وقد أّسست الكنيسُة الكلدانيّة يف العامل ، حيثام انترش أبناؤها، عدداً كبرياً من 

املؤّسسات الرتبويّة واإلستشفائية والرسولية واإلجتامعيّة واإلمنائية ... بالرغم 

العراق األخرية وما خلّفته من ويالٍت طال  من ترشُّد مؤمنيها بسبب حرب 

الحجر والبرش.

قبل  اآلب  من  املولوُد  الله  "كلمُة  قائالً:  اإلعالُن   ويُضيف   )...(  

الدهور، بدون ابتداٍء بحسب الوهيّته، قد ُولد من أمٍّ يف األزمنة األخرية، بال 

أٍب، بحسب إنسانيّته. هذه اإلنسانيّة التي ولدتها الطوباويُّة مريُم العذراُء 

هي، منذ األزل، إنسانية ُ ابن الله نفِسِه. 

العذراء  اىل  بالصالة  تتوّجه  اآلشورية  املرشق  فكنيسُة  ذلك،  ألجل   

عينه،  اإلميان  هذا  ضوء  عىل  وُمخلّصنا.  إلِهنا  املسيِح  والدُة  أنها  عىل  مريم 

أيضاً  وهي  اإلله  والدة  بكونها  مريم  العذراء  اىل  الكاثولييك  التقليُد  يتوّجه 

"والدة املسيح"."
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اختالفاتُنا  كانت  مهام  قائالً:"  املشرتك  اإلعالن  ويُضيف   

بابن  واحٍد  بإمياٍن  اإلعرتاف  يف  متّحدين  اليوم  ذواتنا  نجد  الخريستولوجيّة، 

الله الذي صار إنساناً ليُصبح البرُش أبناء الله بنعمته. نريد منذ اآلن أن نشهد 

معاً لهذا اإلميان مبن هو الطريُق والحُق والحياُة لُنعلنه بطريقٍة مناسبٍة حتى 

يؤمن العاملُ بإنجيل الخالص.".

إالّ  شقيقتان،  كنيستان  اآلشورية  والكنيسة  الكاثوليكية  "الكنيسة   

واألرسار  اإلميان  محتوى  بشأن  الكاملة  الوحدة  تتطلّب  الكاملة  الرشكة  انَّ 

الروحيّة  "فالرشكة  الوثيقة،  تُضيف  ذلك،  من  بالّرغم   . الكنيسة"  وتأسيس 

العميقة يف اإلميان والثقة املتبادلة متنحاننا القدرة عىل بلورة اسلوبٍ  فيخّولنا 

من الشهادة معاً لبرُشى اإلنجيل والتنسيق املشرتك يف ظروٍف رعويٍة محددٍة 

وال سيّام يف مجال التعليم املسيحي وتنشئة الكهنة".

الكلدانيَّة  الكنيسة  لدى  املرشقيَّة  الخصوصيَّة  فإنَّ   ، إذاً  وهكذا   

يوقِّع عىل محتواها  إمياٍن مشرتك  إىل صيغِة  ل  التوصُّ رغبًة يف  فقط  تَُكن  مل 

اآلشوريون أيضاً ... بل كانت سلسلًة طويلًة من محاوالت الحفاظ عىل األداء 

تجلّت  ة.  الحقَّ املرشقيّة  اإلكليزيولوجيا  وصيانة  الكنيسة  سياسة  يف  الرشقي 

عب  الكلدان،  واألساقفة  البطاركة  السادة  مواقف  املبادرات من خالل  هذه 

امللبار والسعي إىل  األوَّل وقضيَّة  الفاتيكاين  املجمع  ... وال سيام يف  التاريخ. 

عيش مختلف أنواع الحياة املسكونيَّة عىل مستوياٍت عّدة ! 

خربة الكنيسة الكلدانيَّة مع املجمع الفاتيكاين األوَّل 

١- املجمع الفاتيكاين األوَّل 5 

األوَّل 1869 اىل 20  املنعقد من 8 كانون  األوَّل  الفاتيكاين  املجمع   

إدانة  أراد  الذي  التاسع  بيّوس  البابا  لدعوة  تلبية  كان  األوَّل 1870،  ترشين 

"األخطاء الحديثة املتحّدرة عن العقالنية" ومواكبة القانون الكنيس ملجتمع 

القرن التاسع عرش. توقّف املجمع عن مواصلة أعامله إثر إلحاق روما مبملكة 

إيطاليا وقد أراد اللقاء املذكور تحديد العصمة البابويّة... التي أثارت حينها 
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البطريرك  الكنيس الرشقي، ال سيّام لدى  ضّجًة ال يُستهان بها عىل املستوى 

الكلداين يوسف أودو والبطريرك املليك الكاثولييك غريغوريوس يوسف سيّور.

افتُتح املجمع بحضور نحو سبعمئة أسقف ومبشاركة جميع أساقفة   

األب  يرافقه  البطريرك  غبطة  رأسهم  استثناء وعىل  دون  الكلدانية  الكنيسة 

بطرس )عبد املسيح(. ونستطيع القول إنَّ هذا الحدث األبرز يف تاريخ الكثلكة 

خالل القرن التاسع عرش، قد شهد عىل حالة عدم رىض عّبت عنها الكنائس 

املعنونة   البابا  رسالة  عىل  اعرتاضها  خالل  من  سيّام  ال  الكاثوليكية  الرشقية 

Reversurus 6 والتي يضيف اليها الكلدان األزمة امللباريَّة التي مل تنحلَّ أثناء 

املجمع بل واكبت البطريرك "أودو" حتى وفاته. 

قيّة  خل يف شؤون البطريركيَّات الرشَّ بدأت حالٌة من اشتداد وترية التدُّ  

من ِقبَل الُكريس الرسويل، مع ظهور الرسالة”Reversurus”  عام 1868 للبابا 

بيوس التاسع، الذي أراد من خاللها إقصاء دور الكهنة والعلامنيني عن مهّمة 

انتخاب البطاركة ال بل أعطى الحّق للكريس الرسويل دون سواه، مبارشًة أو 

عب وسطاء، بتسمية األساقفة ومراقبة عمل البطاركة الرشقيني. هذا املوقف 

الغريب عن تراثنا أثار حفيظة املثلث الرحامت البطريرك يوسف أودو7 الذي 

األشكال  من  بشكٍل  الهند  يف  امللبار  املؤمنني  عىل  ُسلطانه  قبالً  ميارس  كان 

 )Propaganda Fide( وقد أراَدت البوباغندا فيدي اي مجمع انتشار اإلميان

حينها، أن تُعنّي نائباً رسوليّاً التينيّاً يكفُّ يد البطريرك عن هاتيك البقاع. 

٢- نبذة عن حياة البطريرك مار يوسف أودو )١847 – ١878( 

بكنيسة  عصفت  التي  املختلفة  والزوابع  املشحونة  األجواء  وسط   

املرشق الكلدانيَّة منذ عام 1552 ، اشتهر يوسف أودو، وهو أحد رهبان دير 

الربان هرمزد، الذي بعث فيه حياة التجّدد الرهباين األنبا جبائيل دنبو منذ 

العام 1808.

أبوه   ،1793 عام  ُولد  القوش  يف  عريقة  أرسة  من  أودو  يوسف   

الصغري  يوسف  مزارع وفالّح.ٌ دخل  اسحق،  ابن  ابن مرخو  الشامس هرمزد 
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دير الربان هرمزد عام 1814، ورشحه رئيسه األنبا دنبو للكهنوت، فرسمه مار 

أوغسطني هندي مطران دياربكر كاهناً عام 1822، ثم أسقفاً عام 1825، إمنا 

عىل املوصل التي كان مطرانها ممنوعاً عن أداء مهامه من ِقبَل روما، ألسباٍب 

شتى. 

املوصل حينها يوحنا هرمز )من  أودو ومطران  الخالف بني  نشب   

آل أبونا( ومل ينته إالّ بعد تعيني هذا األخري بطريركاً عىل الكلدان عام 1830 

زيعا  نيقوالوس  البطريرك  اضطّر  العامدية. حني  عىل  أسقفاً  أودو  وتنصيب 

للشكاوى الكثرية املرفوعة ضده،  إىل تقديم استقالته، بإيعاز من روما نظراً 

يف  بطريركاً  األساقفة  وانتخبه  باألعامل  قامئاً  وكيالً  أودو  يوسف  روما  عيّنت 

العام 1847 أو رمّبا  1848. دامت بطريركيته 31 سنة وكانت حافلة باألعامل 

ثقيلة  وتركة  قاسية  بسبب ظروف  واألزمات  واملشاكل  واملتاعب  واملشاريع 

ومستجدات خطرية. 

املوصل  يف  بطريركياً  معهداً  إنشاؤه  أودو  البطريرك  إنجازات  من   

قاعدة  أرىس  وقد  الكهنوت،  طالب  لتعليم  الصفا  شمعون  مار  معهد  باسم 

طباعٍة ونرٍش بفضل جهود الشامس روفائيل مازجي. جدد مار يوسف أودو 

الكنيسة  تغّذي  املتجّددة  الكلدانية  الرهبانية  وراحت  األسقفي  املصاف 

الكلدانية بعنارص طيّبة فاعلة. 

نشبت قضايا مختلفة سوف تؤّدي إىل تأزٍم بل إىل رصاع حقيقي بني   

الكنيسة،  اىل مفهوم  والنظرة  امللبارية  القضية  أهمها  أودو وروما  البطريرك 

التي  البطرسيَّة  والعصمة  البابوية  واألولية  لطة  السُّ ومبدأ  األساقفة  رسامة 

رفض البطريرك التوقيع عليها يف 28 آب 1870، وتعددية الكنائس والطقوس 

وحقوق البطريركيات. خاض البطريرك مار يوسف أودو معرتك هذه املشاكل 

حلوٍل  اىل  البلوغ  وحاول  كفوئني  معاونني  مبساعدة  ونشاط  بعزم  الشائكة 

مرضية! 

ليس من قبيل املبالغة القول إن ما تلّفظ به البطريرك يوسف أودو   
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يف الجلسة السادسة عرشة من جلسات املجمع الفاتيكاين األول عام 1869 إمّنا 

هو أقرب إىل ترصيحات املجمع الفاتيكاين الثاين واملوقف الكنيس الحايل، منه 

إىل ما كانت تريد األوساط الرومانية ولجان املجمع الفاتيكاين األول تكريسه 

مار  يُعتب  لذا  الحقبة.  هاتيك  يف  الرشقية  الكنائس  مصالح  يراعي  ال  ما  يف 

يوسف أودو بحق من البطاركة الّرواد الذين نارصوا قضية الرشقيني، ودافعوا 

عن حقوق البطاركة وقد غادر جلسات الفاتيكاين األوَّل قبل اختتامه الرسمي. 

تويف مار يوسف أودو يف 29 آذار 1878 يف القالية البطريركية يف املوصل ودفن 

يف دير السيدة )القوش( ورضيحه قائم يف املدخل الخلفي لكنيسة هذا املقام  

الشهري اىل يومنا هذا. 

3- نص رسالة الرّشَكة التي وجهها البطريرك أودو إىل البابا بيوس التاسع عند 

انتخابه بطريركاً عىل بابل: 8  

انتُخب البطريرك يوسف أودو، باتّفاق األصوات، بتاريخ 26 كانون   

األوَّل 1847، بطريركاً عىل بابل باسم يوسف السادس وقد كتب بعدها رسالًة 

انتشار  املنتخبون مجمع  األساقفُة  اعلم  "لقد  فيها:  التاسع جاء  بيوس  للبابا 

اإلميان بأنَّ غالبية األصوات أرادت حقاريت يف املنصب الحارض، وها إين أخطُّ 

بالقرطاس والرياع قانون إمياين رافعاً إيّاه اىل قداستكم ومعّباً فيه أنّكم األب 

والرأس األعىل لجميع املؤمنني ولكم ينبغي أن نؤّدي فروض الخضوع والطاعة 

مدى األيّام وحتّى املوت..." حصل البطريرك أودو عىل درع التثبيت يف كنيسة 

لتيموثاوس عطّار يف كنيسة  السيامة األسقفية  العذراء يف املوصل وقد منح 

Santa Maria Sopra Minerva وأرسله اىل دياربكر ثم رسم 13 أسقفاً آخر 

وقيل 17 يف تواريخ مختلفة من بينهم أسقف التيني وذلك مبوجب تفويٍض 

خاص من الكريس الرسويل الروماين..

وسام نحو مئة وخمسني كاهناً ومئتي شاّمس بني إنجييل ورسائيل.   

بنى أودو نحو ستني كنيسة وديَرين هام دير حافظة الزروع ومار كوركيس 

وهدى اىل املسيحيّة أكرث من أربعة آالف من مجوٍس ويزيدينّي وسواهم.
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إّن احتدام اإلضطراب حينها بني كنيستنا والكريس الرسويل، كاد أن   

قيّون املنتََخبون،  يبلغ مستوى اإلنقسام. أّما بعد ذلك، فقد كان األساقفة الرشَّ

   Acta Apostolicae Sedis تُنرُش أسامؤهم فقط يف أعامل الكريس الرسويل

ة اإلنتخاب ليس إالّ.  بعد  أن يؤكّد الحب األعظم عىل صحَّ

يف  التدّخل  جديد  من  روما  أرادت  إذ  طويالً،  يَُدم  مل  الواقع  هذا   

 Motu“ الرسولية  اإلرادة  خالل  من  قيني،  الرشَّ األساقفة  إنتخابات  موضوع 

Proprio Cleri Sanctitati” عام 1957 )القوانني 251 -255( ، حني اعتبت 

وهو  الرُُّسل،  جامعة  ورئيس  الرسول  بطرس  القديس  خليفة  هو  البابا  أّن 

املخوَّل  بالتايل اختيار أساقفة العامل أجمع أو التأكيد عىل انتخابهم. 

يجمع  أن  البطريرك  عىل  كان  إذاً،  الرسولية  اإلرادة  هذه  مبوجب   

اإلنتخاب  إلجراء  املرسومني(  وغري  منهم  املنتخبني  )حتى  السينودس  أعضاء 

املطلوب، ثم تُرَسل النتيجة إىل روما للتثبيت أو الرفض. هذا وأدخلت اإلرادة 

الرسولية ما يُسّمى اليوم بالئحة املرّشحني لألسقفيّة عىل أن تحظى باألكرثيّة 

املطلقة آلباء املجمع. 

هذه الالئحة تُرَسل بدورها إىل روما وإن أخذت نصيبها من القبول،   

. بعد ذلك،  يُعلِم  استطاع السينودوس استعاملها لدى شغور كريس أسقفيٍّ

البطريرك روما باإلسم املختار دون الحاجة إىل تثبيت؛ علامً أّن الالئحة تنتهي 

الكريس  موافقة  عىل  حصولها  موعد  من  أشهر  ستتة  خالل  صالحيتها  مّدة 

الرسويل. 
٩ Reversurus 4- موقف البطريرك يوسف أودو من الرسالة

مات مطران دياربكر السيد  ديناتيليل يف 13 آب 1867 وبعد ذلك   

بأحد عرش شهراً تويّف ايضاً أسقف ماردين. خطاب البابا أمام السادة الكرادلة 

يف 12 متوز 1867 والرسالة Reversurus التي حددت نظام انتخاب األساقفة 

يف الكنيسة األرمنية الكاثوليكية؛ أُريد لهام من قبل بيوس التاسع أن يشُمال 

املؤمنون عطّار عىل  انتخب  الكاثوليكية.  الرشقية  الكنائس  مبعانيهام جميع 
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كريس ماردين وفارصو عىل كريس أميندا  ولكنَّ بيوس التاسع، أراد أن يكون 

اإلشارة  هذه  ُوِجَدت  لقد  ماردين...  مطران  وفارصو  دياربكر  أسقف  عطار 

للحدث املذكور يف رسالة قصريٍة من البابا تحمُل الرقم 22/5473 آذار 1869 

تحت عنوان Dilecto Filio Petro Hattar prespytero chaldaeo  وذلك 

رسالٌة   379-376 .Acta. S. Sedis, Tome X p الرسويل  الكريس  أعامل  يف 

أخرى مؤرّخة يف اليوم عينه تعينّي فارصو يف األبرشية ذاتها.

لكنَّ أودو ترك األمور تُبطىء يف مسارها ووصل اىل الفاتيكاين األوَّل   

قبل أن يرسم األسقَفني املذكوَرين... ويف يوم السبت 29 شباط 1870 رفض 

ة األسقفية تطبيقاً لرسالة  البطريرك سيامة املطراننَي إذ اعتب وصولهام اىل الُسدَّ

البابا املومأ اليها  reversurus . يف اليوم ذاته فرض البابا عىل البطريرك إقامًة 

 24 يف خالل  الجديَدين  األسقَفني  يرسم  مل  إن  االستقالة  عىل  وأجبه  جبيًَّة 

ساعة. 

خضع أودو للقرار البابوي وسام يف وقٍت الحٍق الحَبين الجديَدين   

مبعاونة املطراننَي جورج خياط من أبرشية أماديا وإليّا ملّوس من أبرشية عقرا 

وذلك بعد مدٍّ وجزٍر مع البابا كام سوف نرى تفاصيله يف وقٍت الحٍق !

عّب أودو عن أسفه الشديد لسياسة روما وتدّخلها السافر يف شؤون   

الكنائس الرشقية الكاثوليكية وأعلن  استياءه يف ظل عدم تطبيق ما ورد يف 

Reversurus عىل املوارنة والرسيان الكاثوليك وامللكيني...

5- خطاب البطريرك يوسف أودو يف املجمع الفاتيكاين الثاين وموقف روما 
منه١٠

ملناقشة  املخّصصة  الجلسة  سبقت  التي  ة  العامَّ املحادثات  خالل   

شؤون األساقفة، منع املونسنيور جاكوبني، وهو مساعد سكرتري املجمع، غبطة 

البطريرك أودو من تناول موضوع انتخاب املطارنة معتباً أنَّ البطريرك سبق 

األمر قد  الرسولية Reversurus وأن  اإلرادة  فأعطى موافقته عىل مضمون 

سّوي. لذلك، فقد لجأ البطريرك اىل حيلٍة يُسمع فيها صوتُه فأعطى كلمته، 
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خالل الجلسة السادسة عرشة، يف 25 كانون الثاين 1870، اىل املطران برنادو 

يختصُّ  قائالً:"فيام  الجميع...  مسامع  عىل  سيادتُه  بها  سانس...ففاه  أسقف 

البطريرك  غبطة  يرى  األول،  الفاتيكاين  املجمع  يف  املطروحة  اإلميان  بعقائد 

أودو ومعه جميُع الرشقيني أنها صحيحة وأنه ينبغي عليهم االلتزام مبضامينها. 

لكن، بالنسبة اىل الشؤون اإلدارية والتنظيميَّة، فلسنا نقول االمر عينه. وملاذا؟ 

ألنَّ تعلُّق الشعب بالطقوس والعادات والُنظُم القدمية ال ميكّننا أن نبّدل شيئاً 

فيها دون أن نخلّف شّكاً عظيامً يف أوساط الناس.."

هذا  أنَّ  يرى  أودو  البطريرك  ولكنَّ  ورضورٌي  هام  التطوير  إنَّ   

، وعلينا صيانة الحقوق  املرشوع اإلصالحي هو قبل كل يشء شأٌن سينوديسٌّ

والعادات والطقوس الرشقية واألنظمة املرعيَّة يف سيامة االساقفة؛ فالبابوات 

أنفسهم عب التاريخ قد اعرتفوا بها وأقّروا رشعيتها كمثل غريغوريوس الكبري 

وبندكتس الرابع عرش.

6- موقف روما من خطاب البطريرك أودو 

إنَّ كالم أودو قد ترك صدًى كبرياً يف أوساط املجمع الفاتيكاين األوَّل،   

وبعد اربعة أيام مرَّت عىل الخطاب املذكور، استطاع البطريرك مقابلة البابا 

مطران  فالريغا،  املطران  إنَّ  إذ  مرتجٍم  أي  دون  الرسويل  الكريس  من  بدعوٍة 

ل بالرتجمة املطلوبة. أورشليم الالتيني، سيتكفَّ

البابويَّة وقد وجد الحب األعظم اثناء  قَِبَل البطريرك أودو الدعوة   

اللقاء مغتاظاً غضوباً، فبادره صاحب الغبطة بَقوله:... "أنتم يا قداسة   البابا، 

من ال يلنُي وال يدخل يف حواٍر وقد تركتُم يف قلبي أملاً كبرياً ولكنني ساستطيع 

ة أقوايل.!" أن اجعلكم تعتقدون بصحَّ

أجب البابا البطريرك عىل سيامة األسقفني اللذين أرشنا اليهام، عطّار   

وفارصو. وإن رفض ذلك، يُعتُب مستقيالً... وعبثاً تلعثم البطريرك مريداً التعبري 

للبابا عن عدم متّكنه من التوقيع عل قرار السيامة... ولدى خروجه من غرفة 

ح عالياً أن ال يشء يُجبه عىل االلتزام الفعيّل مبا جرى التوقيع  االجتامع، رصَّ
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عليه... لكنه سامهام أخرياً كام أسلفنا! 

نائٍب رسويل التيني من قبل روما وُسلطة  : مسألة تعيني  امللبار  7- قضية 
البطريرك أودو : ١١

عندما وصل البّحارة البتغاليون يف القرن السادس عرش اىل الهند،   

سكاُن  الرسول.  توما  القديس  تالمذة  أنفسهم  يعتبون  مسيحيّني  وجدوا 

الشاطىء املحاذي ملنطقة امللبار، كانوا ميارسون طقوسهم الكلدانية بالرغم 

البتغاليون تحت إرشاف  "املاالياالم". وضعهم  من أن لغتهم املحكيَّة كانت 

نائب رسويل التيني مع كونهم رشقيني، وقد ُمنعوا من التواصل الكنيس مع 

بالد ما بني النهرين وأُجب أساقفتُهم عىل طلب "الباليوم" من الكريس الرسويل 

الروماين.

عام 1599، أراد املطران الكيس مينيزار رئيس أساقفة مدينة "غوا"   

الهندية، توحيد الهرميَّة يف الكنيستنَي وتصحيح كُتب الطقوس امللباريَّة متأثراً 

بالنزعة الغربية الالتينية. بعد هذا املوقف، عاد كثرٌي من امللبار اىل النسطوريَّة 

واهملوا الكثلكة، غري عابئني باألسقف املذكور وسياسته الغربيَّة.

البطريرك  اىل  التوّجه  امللبار  أساقفة  من  عدٌد  قرَّر  سنة 1849،  يف   

عن  فيها  ليسألوه   1849/12/24 بتاريخ  برسالة  اليه  وبعثوا  مبارشًة  أودو 

امكانية اخضاعهم لسلطانه البطريريك املبارش. أرسل البطريرك هذا الكتاب 

فرنسوين،  الكردينال  نيافة  اىل  بعثها  خاصة  رسالة  مع  الرومانية  الدوائر  اىل 

عميد مجمع انتشار اإلميان.

يف 28 كانون الثاين 1852، شّدد امللبار عىل طلبهم املرشوع وفّندوا   

األسباب التي تدفعهم اىل عدم الرضوخ للرئاسة الالتينيَّة، وقد ُوقَّع الطلُب من 

ِقبل الكهنة بعد رشٍح واٍف وكاٍف لسوء الفهم الذي يسود عالقتهم باملطران 

املرعية  والعوائد  الكنيس  الفكر  اختالف  بسبب  تريزيا،  للقديسة  لويجي 

اإلجراء وإطاحته بالكهنة ذوي العالقات مع البطريرك أودو.

أمام هذا الواقع، طلب مجمع انتشار اإلميان رأي السفري البابوي يف   
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النهرين املطران "بالنشيه"، وقد أجاب هذا األخري عىل سؤالهم  بالد ما بني 

معتباً انَّ البطريرك الكلداين ال يستطيع القيام  بأعباء هذه املسؤولية الخطرية 

وأنَّ كهنة الهند امللبار فاسدون وال يريدون االنصياع لرقابة الكريس الرسويل. 

وصلت األوضاع اىل حائٍط مسدود، ماّم اضطّر البطريرك أودو ملراسلة روما 

مجّدداً بواسطة نائبه الخوري هوشانا، وقد طلب آنئٍذ من البابا بيوس التاسع 

عىل  األعظم  والحب  البطريرك  يتّفق  زّوار  أربعة  إرسال   1856/11/17 يف 

تسميتهم، ميثّلون السلطات الرومانية والكلدانية عىل حّد سواء.

رفضت روما اقرتاح أودو وقد عّزر موقف الكريس الرسويل ما كان   

يدّونه املطران "بالنشيه" من رسائل تُضعُف مكانة الكنيسة الكلدانيَّة وتشّدد 

عىل عدم أهلية بطريركها.

املعاندة  الرومانية  املواقف  أمام هذه  الهندي  الفريق  مل يستسلم   

واملتعّنتة، بل بعثوا بوفٍد اىل البطريرك أودو عام 1857 مؤلٍف من اكلريوس 

مرضيٍة  حلوٍل  اىل  يتوّصل  ان  قبل  استقبالهم  رفض  أودو  لكنَّ  وعلامنيني... 

للجميع مع الكريس الرسويل. اضاف البطريرك الوفَد يف بلدة تلكيف ولكن، 

بعد مرور بضعة أشهر، نفقت أموال الزّوار وراحوا يتسّولون الخبز واملاء، اىل 

ان القى عدٌد كبرٌي منهم مرصعه يف شهر متوز من العام 1857، تحت وطأة 

ة الجوع والعطش. الحرارة وازدياد حدَّ

املوصل  يف  املرموقة  العائالت  حفيظة  أثار  املؤمل  الحدث  هذا   

وجوارها، وعّب افرادها عن امتعاضهم الشديد تجاه مواقف روما والبطريرك 

عىل حد سواء. حينئٍذ، دعا البطريرك أودو اىل انعقاد سينودس طارىء لدراسة 

اجتمع  "امانتون".  املطران  الرسويل  النائب  يبلّغ  ان  دون  امللباري؛  املوضوع 

البرصة  وأبرشية  آمد  أبرشية  لرعاية  "خياط"  املطران  سيادة  وانتخبوا  اآلباء 

وقرروا إيفاد سيادة املطران "توما روكز" زائراً بطريركياً عىل امللبار يف الهند 

لدراسة أوضاعهم وتفّحص نيّاتهم والوقوف عىل رغبتهم باالنضامم اىل رعاية 

البطريرك الكلداين القانونيَّة.
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شديد  كتاباً  "امانتون"،  املطران  الرسويل  النائب  أرسل  ذلك،  إثر   

اللهجة اىل الكريس الرسويل يوضح فيه ما حصل ومنع بسطوره سيادة املطران 

سلطانهم  من  الكلدان  األساقفة  وجرّد  العراقية  االرايض  مغادرة  من  روكز 

األسقفي باسم الكريس الرسويل.

كان ردُّ روما رسيعاً ومضاداً لسياسة النائب الرسويل إذ اعتب مجمُع   

العقيدة واإلميان يف رسالٍة له أنَّ املطران "امانتون" تخطّى حدوده وصالحياته 

كنائب رسويل. هذا املوقف دعا البطريرك أودو وأعضاء السينودس اىل مراسلة 

البابا بيوس التاسع يف 16 ترشين األوَّل 1860 ليطلبوا منه منح البطريرك سائر 

بالكريس  املتحدون  الرشقيون  البطاركة  بها  يتمتّع  التي  والكرامات  الحقوق 

الرسويل الروماين.

اياه للحضور اىل روما، إالّ انَّ  أجاب البابا البطريرك الكلداين داعياً   

ترجمًة خاطئًة ملحتوى الرسالة جعلت البطريرك يعتقد أن الحب األعظم وافق 

عىل طلبه!

سنة 1861، خالل فصل الربيع، قّرر البطريرك أودو زيارة الكريس   

به  وإذا  "دانياتيليل"،  املونسنيور  الالتيني  دياربكر  مطران  يرافقه  الرسويل 

األرايض  بلوغه  من  أسابيع  ستة  بعد  إال  له  البابا  استقبال  عدم  من  يتفاجأ 

االيطالية أي يف 14 ايلول 1861. علامً أنه كان قد وصل اىل املدينة الخالدة يف 

30 متوز!

كان اللقاء مع البابا متشّنجاً جداً وقد عّب البطريرك عن عدم فهمه   

ملحتوى الرسالة البابويَّة ماّم أّخر قدومه لزيارة األعتاب الرسولية ولقاء الحب 

األعظم.

يُخب املطران "دانياتيليل" أن البطريرك بىك بكاًء ُمرّاً وطلب السامح،   

ماّم دفع البابا للقائه مجدداً يف شهر ترشين األوَّل قبل أن يعود اىل كرسيّه 

شعبه  رىض  عىل  حاصٍل  وغرَي  وُمهاناً  حزيناً   1861 عام  شتاء  يف  العراق  يف 

ومعاضدة أساقفته!
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8- توضيح ملوقف البطريرك أودو من قضية امللبار ١٢   

أرصَّ البطريرك أودو عىل أحقيّة طلب امللبار بأن يكون لهم أسقٌف   

الثالث  من طقسهم يرعى شؤونهم وقد أدرك هذا املبدأ، فيام بعد، الوون 

الرومانية  الكوريا  ان  إالّ  البطرسيَّة؛  السّدة  عىل  املتعاقبون  والبابوات  عرش 

حينذاك كانت تتبع سياسًة مغايرة ً متاماً.

ذكّر أودو الكريس الرسويل برسالة االعرتاف التي وقّعها البابا يوليوس   

الثالث والتي يُقرُّ فيها برئاسة البطريرك يوحنا سوالقا   وامتداد سلطانه اىل 

الهند وبالد املالبار. 

البابا املذكور قد ذكر يف رسالٍة  أنَّ  الفاتيكانية  الدوائر  كان جواب   

سابقة أن سلطان البطريرك الكلداين يشمل املناطق الجغرافية ذاتها التي كان 

يصل اليها إرشاُف البطريرك الجاثليق األشوري، سلف سوالقا، شمعون برماما، 

واختيارهم يف  االساقفة  تثبيت  بحق  لنفسه  يحتفظ  الرسويل  الكريس  أنَّ  إالّ 

 Cum Nos البابوية الرسالة  اضافت  ما  لروما عىل  مبارشًة  التابعة  املناطق 

البطريركية  دائرة  عن  تخرج  الهنديَّة   "غوا"  مدينة  فإنَّ  ولذلك  Nuper؛ 

الكلدانيَّة.

مقاطعًة  تجتزىء  ألنها  طويالً  جدالً  تحتمُل  التي  الفكرة  هذه   

بأسقف  أبناءها  فتُلِحق  رشقية،  كنيسة  لطقس  يخضُع  بلٍد  من  جغرافيًة 

ٍ خاص... أُعيَد ذكرُها يف رسالة  التيني، مع كونهم تابعني لكنيسٍة ذات حّق 

صغريٍة أُرسلت أيضاً اىل البطريركية الكلدانية من قبل الكريس الرسويل، تحتوي 

الدرجة  من  بالحّط  حتّى  أو  الحرم  بإنزال  واضٍح  تهديٍد  عىل  سطورها  بني 

البطريركية... إن استمّر عناُد أودو وسينودسه.

البطريركية  اىل  طريقها  يف  اللهجة  الشديدُة  الرسالُة  هذه  كانت   

تظنُّ  روما  جعل  ماّم  خطرٌي...  مرٌض  بأودو  املَّ  عندما  العراق،  يف  الكلدانية 

انه سيخضع ألوامرها تحت وطأة الوهن الجسدي وعدم رغبته يف مواصلة 

الحرب.
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وما هي إالّ أياٌم حتى عادت صّحة أودو اىل سابق عهدها، وشّمر   

من جديد عن ساعِد الجّد ُمهمالً تقريع روما... ال بل منذراً الكهنة واألساقفة 

املضاّدين لسياسته، يف رسائل عامٍة وعلنيَّة.

س،  واىل ذلك، فقد دعا البطريرك أودو اىل انعقاد السينودس املقدَّ  

ليكون قراُر صيانة الحقوق البطريركية الرشقية رأياً كنسيّاً واحداً ميثّل موقف 

صار   ،1862 متوز   25 ففي  وهكذا،  العامل.  يف  الكلدانية  األبرشيات  جميع 

فيليبس  املطران  اختيار  وتّم  زاخو  ألبرشية  الرسياين  غوغا  املطران  انتخاب 

يعقوب اوراها ألبرشية امللبار يف الهند وقد متت سيامتهام األسقفية يف كنيسة 

الربان هرمزد  تابَعني لرهبانية  الزروع، مع اإلشارة اىل كونهام راهبنَي  سيدة 

الكلدانيَّة.

٩- إنتهاء قضية امللبار مع وفاة البطريرك أودو  

الكلدانية  الكنيسة  بني  االنفصاُل  وكاد  جداً  ُمتأزّمًة  الحالُة  كانت   

ية املطراننَي يف املجمع ولكنَّ  والكريس الرسويل أن يُعلََن جهاراً، فقد انتهت قضَّ

موضوع امللبار يتأزّم !  قررت روما بعث رسالٍة جديدة للبطريركية الكلدانية 

يف ايلول 1876 تُعلن فيها انه ينبغي عىل البطريرك الخضوع لقراراتها وإالّ 

حصل عىل الحرم الكبري وتجرَّد من صالحياته البطريركية. بعد أربعة أيام، أي 

يف الخامس من ايلول، ورد اىل الديوان البطريريك كتاٌب آخر من البابا بعنوان 

“Gravissimum” مينح فيه الكريس البطريس للنائب الرسويل املطران ليون، 

صالحية اختيار عرشة كهنة كلدان ليخدموا يف األبرشيات التي ال أسقف لها أو 

تلك التي تقرتُب من حالة الشغور.

الكاثوليكية  الرشقية  الكنائس  انظار  كانت  التحدّي،  هذا  أمام   

شاخصًة اىل البطريرك أودو بطل الفاتيكاين األوَّل لرتى ما سوف يصدر عنه 

من تحرّك رّداً عىل موضوع امللبار؛ إالّ أنَّ أودو بقي مرتبطاً بإميانه الكاثولييك 

بالرغم من احتدام التشّنجات مع الكريس الرسويل.

ه  وجَّ  ،1877 عام  آذار  من  األوَّل  ويف  متوقّعاً،  يكن  مل  موقٍف  يف   
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البطريرك أودو رسالًة اىل البابا بيوس التاسع يُعلن فيها خضوعه له وإعادة 

أسقف امللبار إىل البطريركية.

هذا القراُر املفاجىء قوبل بالرفض الشديد من قبل أساقفة وكهنة   

وتخلّيه عن  أودو  مناهضة ملوقف  عرائض  وقّعوا عىل  املؤمنني،  من  وألوٍف 

قضيّة امللبار.

رُفعت رسائل كثريٌة للسلطات العثامنية يف العراق والقسطنطينية   

)اسطمبول( تطالبها بإقالة البطريرك "الخائن" وقد سادت البلبلة يف أبرشياٍت 

كثرية وديورة شتّى.

آذار  وتويّف يف 29  روما  التاسع يف  بيوس  مات  7 شباط 1878،  يف   

من العام عينه البطريرك يوسف أودو، لتُطوى بذلك قضيَُّة امللبار التي تُظهر 

وبناء  الرشقية  الكرامة  صيانة  سبيل  يف  ونضالهم  آبائنا  مواقف  جيّل  بشكٍل 

من  بالرغم  كان،  حيثام  كافًة  املستويات  عىل  البطريركية  الخصوصيَّة  رصح 

محاوالت محو الهويَّة وتكريس مبدأ االستزالم والدونيَّة وتشييد هرميٍَّة كنسيٍّة 

تعاكُِس يف أدائها ما اتّفقت عىل صحتّه الكنيسة – رشقاً وغرباً – يف مجامعها 

 Reversurus الرسالة  أن  كيف  نرى  وهكذا  األوىل.  السبعة  املسكونية 

لطة  السُّ مستوى  عىل  هاّماً  تشّنجاً  األّول  الفاتيكاين  املجمع  يف  شكلت  قد 

ماّم  وأصوله،  األساقفة  انتخاب  نطاق  الجغرايف وعىل  وامتدادها  البطريركية 

أن  ... إىل  الدفاع عن وجهة نظره قبل املجمع وبعده  البطريرك عىل  حَمَل 

انتهت قضية امللبار عند موته بعد أن كانت قد انتهت مسألة املطراننَي أثناء 

التئام املجمع املسكوين. 

١٠- وصية البطريرك أودو  

الحقيقُة أنَّ اتحاد الكنيسة الكلدانيَّة بالكريس الرسويل، املتقّدم يف   

اإللهي  املعلُّم  أوصاه  الذي  الرسول  بطرس  القديس  استشهد  حيث  املحبَّة، 

اإلميان من شوائب  يعرتض  ما  ومناهضة  البني  ذات  أخوته وإصالح  بتثبيت 

منه عىل مصالح  أودو، حرصاً  البطريرك  يهيمن عىل فكر  وانحرافات... كان 
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شعبه ووحدة اإلميان وصيانة الرشاكة الكنسيَّة.

لقد وضع البطريرك أودو خريطة الطريق أمام الكنيسة الكلدانية   

الحثيث  سعيه  مجال  يف  الكاثوليكية،  الرشقيّة  للكنائس  يُحتذى  مثاالً  وكان 

لعيش الوحدة والرشاكة مع أسقف روما عىل أُسُس االحرتام املتبادل والتطبيق 

الدقيق لركائز اإلكليزيولوجيا السليمة مبا فيها صيانة أوَّلية الكرامة البطريركية 

دون  البطريريك  السلطان  امتداد  مساحة  عىل  وتعيينهم  األساقفة  وانتخاب 

اإلنصياع إالّ اىل السينودس املقدس وما يوحيه الروح القدس اليه، لكونه ميثّل 

الكنيسة امللتئمة تحت لواء األب والرأس... حتى تتدارس هموم شعبها وتقيم 

لهم خداماً أكّفاء.

مل مُتهل الشيخوخة أودو ليصل اىل خواتيم املعركة بأقّل رضٍر ممكن   

بعد أن ناهض الرسالة Reversurus وتصّدى لتعيني األساقفة من ِقبَل روما 

وعاكس عقيدة األوَّلية والتنزّه عن الخطأ )العصمة الباباوية( ودافع يف سبيل 

الكريس  الوحدة مع  أنَّ  املوت،  امللبار، ولكنه أوضح، وهو عىل فراش  قضية 

الرئاسة  قرارات  احرتام  وعدم  البطريركية  االمتيازات  إلغاء  تعني  ال  الرسويل 

الكنسيَّة املحليَّة التي هي أدرى بهموم شعبها ومتطلّباتهم.

هذا ما قاله البطريرك أودو خالل نزاعه األخري يوم 29 آذار 1878   

امام اكلريوس البطريركية واملطران توما روكز: "... مل اقم مبا تعرفونه ُمقاداً 

ما  أن  أعتقد  الرسويل.  بالكريس  متّحداً  كاثوليكياً  أموُت  بل   ، التحّدي  بروح 

حاولت إمتامه يصبُّ يف مصالح شعبي وأُّمتي... إن كنت أخطأت فيها فها أنا 

أطلب السامح ولكني أرغب أن يحافظ أبناء كنيستي اكلريوساً وعلامنيني عىل 

الوحدة مع الكنيسة الجامعة ومكافحة أعامل االنشقاق والرشذمة!" 

• تجلّياٌت معارصة للنشاط املسكوين 

فهناك  املسكوين:  للعمل  مختلفٍة  اشكاٍل  عن  اليوم  يُتحّدث   

"املسكونية الروحية" L’oecuménisme spirituel التي تتجىّل بشكل خاص 

املسيحينّي  وحدة  ألجل  الصالة  اسبوع  إحياء  صعيد  عىل   1941 العام  منذ 
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"مسكونية  ثمَّ  السنة،  مدار  عىل  متتدُّ  دوريّة  روحيّة  لقاءاٍت  مستوى  وعىل 

 L’oecuménisme dans le témoignage et le service "الشهادة والخدمة

وهي تهتمُّ بالتنشئة والتعليم املسيحي ومناهضة العنف والتميّيز العنرصي 

 L’oecuménisme " باالضافة اىل خدمة املهّجرين،" فاملسكونية املؤسساتيّة

institutionnel عب إنشاء لجاٍن أبرشيٍة أو كنسيّة لتحفيز النشاط املسكوين 

الناشط   L’oecuménisme doctrinal العقائدية"  "املسكونية  أخرياً  وهناك 

بواسطة عمل اللجان الالهوتية العقائدية.

األربعة،  الُصعد  هذه  عىل  املسكوين  النشاط  إنَّ  القول  نستطيُع   

عالقات  موجوٌد يف  بل هو  ال  اآلشوريّة،   – الكاثوليكية  العالقات  يف  موجوٌد 

وملا  "أقليّات".  لقب  التحاُصيّص  الطائفي  النظاُم  عليها  أطلق  التي  الكنائس 

من  تقاربت  فقد  كاثوليكيٍّة،  كاثوليكيًّة وغري  املختلفة  الكنائس  كانت هذه 

يف  إن  جميلًة  مسكونيًة  خبًة  وعاشت  رمبا،  الرضورة  بحكم  البعض  بعضها 

العراق أو يف لبنان ولرمبا يف سوريا أيضاً. 

الرحمة  واملثلث  الرابع  دنخا  مار  البطريركان  التقى   1996 عام   

ما   ٍ حّد  اىل  رسميٍة  انطالٍق  نقطة  مبثابة  ذلك  وكان  بيداويد  ورفائيل  مار 

البطريركَني  الكنيستنَي، فعلّها كُلٌّ من  التقارُب والعمل املشرتك بني  لتنشيط 

عامنوئيل الثالث ديّل ولويس روفائيل ساكو.ويف 2014/10/2، التقى قداسة 

البابا فرنسيس غبطة البطريرك مار دنخا الرابع يف الفاتيكان، يف اطار تشارُك 

الكنيستنَي األشورية والكاثوليكية ملعاناة واحدٍة يرزح تحت نريها الرشُق وال 

سيّام مسيحيو العراِق وسوريا.

دنخا  البطريرك  بلقاء  فرنسيس  البابا  ذكّر   ، االجتامع  هذا  خالل   

الوحدة  اىل  املؤّدي  الطريق  افتُتح  الثاين حيث  بولس  يوحنا  القديس  والبابا 

الحوار  لجنة  ُحسن سري عمل  أجل  من  وأكّد عىل صالته  املنشودة  الكاملة 

املشرتكة. من الرضوري أن أُشري أيضاً، يف هذا السياق، إىل لقاء البابا فرنسيس 

والبطريرك الحايل مار كواركيس الثالث الذي جرى يف الفاتيكان أوَّالً يف ترشين 
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الثاين 2016 ثّم يف 9 ترشين الثاين 2018 ... حينام وقََّع الطرفان عىل وثيقٍة 

جديدٍة تضع خريطة الطريق ألعامل التقارب بني الكنيستنَي عىل مستويات 

اإلميان واملحبَّة والشهادة... بالرغم من اختالف التقاليد وأساليب التعبري عن 

ة . ثمَّ إنَّ  الحقيقة الواحدة التي ال ينبغي أن تُشكِّل عائقاً أمام الوحدة املرجوَّ

البابا فرنسيس والبطريرك كواركيس قد أضاءا عىل أهميّة األمل املشرتك الذي 

بذار  الشهداء  تكون دماء  أن  ينبغي  إذ   ، الرشق  املسيحيني يف  يطال جميع 

الوحدة الكاملة، كام حيّا الحبان جهود اللجنة الشرتكة التي تبحث موضوع 

مفهوم األرسار السبعة عند كُلٍّ من الكنيستنَي. 

لقد تحّدث الدليل التطبيقي ملبادىء الحركة املسكونية وقواعدها   

املثلث  وعربّه  املسيحيني  بني  الوحدة  لتعزيز  الحبي  املجلس  وضعه  الذي 

الرحمة املطران حبيب باشا عام 1993، عن أهميّة التعاون الراعوي يف اوضاٍع 

الحياة  املسكوين يف  التعاون  )املقطع 204( وعن  الخامس  الفصل  خاصة يف 

يف  املشرتك  البحث  يف  التعاون  وعن   )211 )املقطع  والثقافية  االجتامعية 

الشؤون االجتامعية واألخالقية )املقطع 214(.

والحقيقُة أنَّ الكارثة األمنيَّة والدميوغرافيّة التي ارتبطت بالتطرّف   

الدينّي والتي حلّت ببالد الرافدين، افضت اىل يشء  من التقارُب بني املسيحيني 

الذين شعروا بآلة املوت تاُلحُقهم وتجُبهم عىل نكران إميانهم أو الشهادة 

للمسيح ببسالٍة وُجرأٍة.، وهذا ما أُعيد التأكيد عليه يف خالل الصالة املسكونيّة 

التي دعا اليها البابا فرنسيس يف باري إيطاليا منذ زمٍن يسري.

جميع  بني  والتكاتُف  واإللفة  املحبّة  أوارص  جمعت  ُة  الشدَّ هذه   

مجالُس  فأُنشئت  أرضه،  املتواجدة عىل  املسيحية  والعائالت  العراق  كنائس 

أسقفيٌَّة إقليميٌّة هدفُها التعبرُي عن الِقيم األساسيّة مسيحيّاً وإنسانياً.

ة يف  لقد ساهمت هذه املجالُس التي ضّمت ممثلنّي عن كنائس عدَّ  

بالد الرافَدين، يف تنمية ثقافٍة مسيحية ترفض مبدأ العنف والتمييز العنرصي 

القائم عىل اإلنتامء الديني، ويف تعزيز حضارة املحبّة وتلك األُنسيَّة املسيحيّة 
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التي تناولها البابوان بولس السادس ويوحنا بولس الثاين يف غري حديٍث لهام.

هذا العمُل  االجتامعيُّ واإلنساينُّ املشرتك ساهم يف مساعدة آالف   

العائالت املسيحيّة املضطهدة يف العراق إبّان الظروف القاسية التي عصفت 

العدالة  وقضايا  اإلنسانية  الحياة  بقيمة  اإلقرار  عىل  عمل  كام  بالبالد،  أخرياً 

والسالم والحّرية الدينية وحقوق اإلنسان وحقوقه يف ملكيّة األرض.

واىل ذلك، فقد استطاعت املصيبُة أن تجمع أيضاً أبناء هذه الكنائس   

املتواجدة يف العراق، عىل أرض لبنان، وطِن األرز املضياف: 

يتعاون أبناُء الكنائس الكلدانيَّة والرسيانية األرثوذكسية والرسيانية   

الكاثوليكية واآلشورية يف لبنان عىل مختلف الصُعد االجتامعية واالستشفائية 

لجنًة  النزوح،  بداية  يف  لبنان"  كاريتاس  "رابطُة  أنشأت  وقد  والخدماتية 

فيام  أعضاؤها  يتعاون  املذكورة  الكنائس  تلك  ممثلني عن  مسكونيًة ضّمت 

بينهم ملّد يد العون لجميع الالجئني بهدف تعزيز حقوقهم اإلنسانية وصون 

تأمني  يضمن  ومتوازٍن  عادٍل  بشكٍل  املساعدات  وتوزيع  البرشيّة  كرامتهم 

السكن واملاء واللباس والصحة والطبابة والتعليم.

الشبيبة  مكتب  من  وبدعوٍة   ،2014 األوَّل  كانون  شهر  مطلع  ويف   

البطريريك يف بكريك، عاشت هذه الكنائس التي ذكرنا، صالًة مسكونيًة خاشعًة 

تضّمنت شهاداِت حياٍة مؤثرًة ووثائقياٍت معّبًة وترانيم طقسيّة من مختلف 

 "Taizé" .الرتاثات الليرتجيّة املعنيّة، بحضور ومشاركة األخ "اميل" من جامعة

بعبدا  يف  الكلدانية  رافائيل  املالك  كاتدرائية  يف  وذلك  فرنسا،  يف  املسكونية 

– برازيليا وقد عاشت كنيستُنا خبًة مامثلًة لتلك يف ترشين الثاين من العام 

 .2018

أّما يف املجال الطقيس والهوت األرسار، فإنَّ الكنيسة الكلدانيَّة لطاملا   

أبينا  ليتورجيّتها ولكم استهوت غبطَة  النصوص اآلشوريةيف دراسة  تعود اىل 

البطريرك الكردينال ساكو املقارنُة الكلدانيُة – اآلشورية لبُنية األرسار السبعة 

ومعانيها فأظهرها يف قالٍب علمي أنيق يف غري مؤلٍَّف له.

الحوار الكلداين – األشوري



107

ولن ننىس يف هذا السياق أن نُشري اىل "انافورة اداي وماري" اآلشورية،   

وهي األقدم يف العامل عىل ما قد يرى بعض الدارسني، وقد استهوت دراستُها 

يف  واإلميان  العقيدة  ملجمع  عميداً  كان  السادس عرش حني  بندكتوس  البابا 

الفاتيكان، فأظهر معامل فرادتها ومواطن عمقها الالهويت وهي التي ال تحتوي 

يف نّصها األسايس عىل كالم التأسيس املعروف بالكالم الجوهري.

بني  القائم  املشرتك  والعمل  الدائم  التقارُب  اىل  كُلُّه  هذا  يُضاف   

اإلكلريوس الكلداين واإلكلريوس اآلشوري وال سيّام يف بريوت، وذلك منذ زمٍن 

عىل  األخوية  العالقات   عّمقت  قد  الحارضة  العراقية  املحنة  أنَّ  إالّ  بعيد، 

يف  أو  لبنان  يف  إن  الخدمايت   – االجتامعي  املستوى  وعىل  الروحي  املستوى 

العراق.

جسد  مع  بالسري  واآلشورية  الكلدانية  الكنيستان  ابتدأت  لقد   

املسيح املكسور متشاركتنَي الخبز مع الجائعني ومحاولتني إسقاط جدار الفقر 

والالعدالة والتطرُّف الدينّي...

صالتُنا أن تؤّدي هذه األعامل اإلفخارستية – عىل حد تعبري كارل   

رانر – اىل اإلشرتاك يف الكأس الواحدة يف ظّل استمرار الحوار العقائدّي.

صالتنا أن نكتشف من خالل رس األخ الذي يتحّدُث عنه الذهبيُّ   

األرضيات  تقرتُن  حيث  املذبح  رس  يف  اإلشرتاك  اىل  الدائم  التوق  الفّم، 

بالسامويّات يف وحدانيٍة هي من العالء منحدرة، من لدن املعزّي الصالح !. 

البابا  قداسة  عنها  يتحّدث  التي  واإلستشهاد  الدم  مسكونيّة  إّن   

وال  نشأتها  منذ  الكلدانيَّة  الكنيسة  خبة  ميّزت  قد  وتكراراً،  مراراً  فرنسيس 

سيّام أثناء محطّات اإلضطهاد الدموي حيث قّدم ألوٌف من املسيحيني املنتمني 

العطرة عىل مذبح اإلميان باملسيح  الرتاثات املسيحيَة، دماءهم  إىل مختلف 

الربِّ الفادي... إن يف العراق أو تركيا أو إيران أو الهند والصني وبلدان الرشق 

األوسط.

التي  الوحشيّة  باملجازر  كبريٍ  حدٍّ  إىل  َمعنيٌّة  الكلدانيَّة  الكنيسُة   
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َشنَّتها ِقوى الظَّالم يف اإلمباطوريَّة الُعثامنيَّة العام 1915، إىل جانب الكنائس 

الشقيقة، أي الكنيسة األرمنيّة األرثوذكسيّة والكنيسة الرسيانيَّة األرثوذكسية 

األرمنيّة  والكنيسة  الكاثوليكيّة  الرسيانيّة  والكنيسة  اآلشورية  والكنيسة 

الكاثوليكيّة، باإلضافة إىل الكنائس ذات التقليد البيزنطي.

َسقطوا  وعلامنيني  إكلرييكيني  ِمن  شهيٍد  ألف  ِمئتَي  يُقارِب  ما   

فاع عن إميانِهم بالّناِهض ِمن الَقب يف اليوم الثالث، ليُسطِّروا  عىل مذبَح الدِّ

هادة  ق املرُشِّف، الذي يَفوُح منه َعرُف الشَّ بدمائهم الَعِطرة تاريخ هذا الرشَّ

الطيّب الشذا ُمعطِّراً الَكون كُلّه برائحة املسيح التي انعَشت عاملنا الغارق يف 

ُسباِت الظَّالم وغياِهِب املوت.

بعد أكرث من مئة عاٍم عىل اندالع هذه املجازر املأسويّة والدمويّة   

وعار  الخزي  يختم  البرشيّة  تاريخ  طبع  جلٍل  حدث  عند  نتوقّف  أن  بُدَّ  ال 

ملدى  الطوىب  استحّقوا  اإلميان  يف  أبطاٍل  رؤوس  وكلَّل  والفئويّة  العنرصيّة 

األجيال. 

إن هذه الذكرى األليمة متتزُج فيها ألواٌن من العواطف املتشابكة،   

فبينام نأسُف الستشهاد أجداٍد وآباٍء نعتزُّ بجهادهم ونفتخُر مبآثرهم كأبطاٍل 

يف اإلميان يستحّقون الطوىب وأكاليل الخلود واملجد.... ومن ثمَّ نحزُن أيضاً ألنَّ 

التاريخ يُكرِّر نفسه، عىل ما تشهُد عليه مأساُة العراق وسوريا ... ال بل جلجلُة 

الشعور  أّما   ... الثالث  اليوم  فجر  الصّب  بفارغ  ينتظر  الذي  الحزين  الرشق 

األعمُق واألكرثُ تأثرياً والذي تخلّفه لنا هذه الصفحة التاريخيُّة املكتوبُة مبِداٍد 

املصلوب  باملسيح  اإلميان  التشبُِّث يف  والرغبُة يف  والحميَُّة  وُق  الشَّ فهو  داٍم، 

بالرغم من العواصف العاتية ونوائب الدهر ! 

هداء" وبهذا اإلسم ُعرِِفت. لقد  الكنيسُة الكلدانيَّة هي "كنيسُة الشُّ  

ها القّديس توما الرّسول دفاعاً عن إميانه بالرّب يسوع، وعىل  استشهد ُمبَرشِّ

هادة ساَر البطريرك يوحنا سوالقا وقَبله شمعون برصبّاعي.  ُخطى الشَّ

أّما إذا أمعّنا النَّظر يف مجاِزر "َسَفر بَرلِك" عام 1915 وقافلِة ُشهدائِها،   
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أدَّي شري  املطران  الرّحمة  واملثلّث  هيد حّنا شوحا  الشَّ األب  ِذكر  ِمن  بُّد  فال 

واملطران يعقوب أوراها واملطران توما أودو ومار توما رَّشو ... باإلضافة إىل 

املعرتفني، أي الذين احتَملوا العذاباِت واآلآلم يف سبيل إميانِهم بالرّب يسوع 

كمثل املطران مار ارسائيل أودو ومار سليامن صبّاغ ومار بطرس عزيز ومار 

أوجني مّنا ... ما عدا األلوف من اإلكلرييكيني والعلامنيني الذين نالوا إكليل 

عون بنا اليوم يف امللكوت الّساموي ... ال سيام وأن ملّف  هادة وهم يتشفَّ الشَّ

تطويب البعض منهم حاز موافقة الكريس الرسويل. 

مل تَُكن مجازر "َسَفر بَرلِك"، َمحواً للُعنرص البرشّي املسيحي فقط،   

بل طالَت الحجر أيضاً ... إذ قد استَحالْت تلك األديار األثريَّة النفيسُة بكنوزِها 

الّروحيّة والتّاريخيّة خراباً وهباًء، كام اندثَرت معاملُ دينيٌّة وثقافيَّة وحضاريّة 

كُبى يف "نََصيبّني" و"جبَل إيزال" و"َسعرْت" و"وان" و "أورمية" و "سالمس" 

هشيامً  وراءها  مخلّفة   ... و"ماردين"  "الرُّها"  و  "ميافرقني"  و  و"دياربكر" 

وحجارًة وأضَحْت أثراً بعد َعني.

 ،2015 سنة  نيسان  شهر  يف  فرنسيس  البابا  قداسة  اعرتف  لقد   

ياين واألشورّي والكلداين....  عب األرمني الرسُّ بحقيقة اإلبادة التي شَملْت الشَّ

ما  ُمتقاربٍة جغرافيّاً  أماكَِن  للتَّهجريِ والتعذيِب والَقتِل يف  فجميُعهم تعرَّضوا 

بني العاَمني 1915 و1918.هذا ِمن شأنِه أن يبَعَث يف قلوِبنا الرَّغبة املتّقدة 

هادة معاً للمسيح الذي نؤِمن به جِميُعنا كإلٍه ومخلٍِّص. إنّها "مسكونيّة  للشَّ

هادة"، تجَمُع أبناء هذه الكنائس، ليَُهبَّ الّروُح القُدُس يف حياتِهم بزَخٍم  الشَّ

دوَن جهوِدهم مع جهوِد أبناء الكنائس  السيام كنيستَي املرشق  أكَب، فيُوحِّ

فيوّحدون  أكَب،  بزخٍم  القُدس يف حياتهم  الروُح  ليُهبَّ  والكلدانيّة  اآلشورية 

بُشهدائها،  أيضاً  تفَخُر هي  التي  الكنائس األخرى  أبناء  جهودهم مع جهود 

حتى نواِصَل جميُعنا رفَع لواء املحبّة واملصالحة والتآخي وقبول جميع أنواع 

اإلختالف ... ِمن ُهنا، ِمن عىل هذه األرض التي شاركنا يف ِبنائِها ونحن ِجزٌء ال 

يتجزأ ِمن أبنائها وفيها نحن صامدون ! 
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بناء  يف  شوطاً  بلغنا  التي  العقائديَُّة  املسكونيُّة  تكون  أن  عىس   

هيكلها واملسكونيَُّة الرُّوحيُّة واإلكليوزيولوجية والليرتجيُّة التي نعيُشها ونلتذُّ 

بعذوبتها ....ومسكونيَُّة الدم والشهادة ... الطريَق الرسيَع الذي يبلُغ بكنيستنا 

الكلدانيَّة إىل اسرتجاع الوحدة املنشودة مع الكنيسة اآلشورية ... عىل أُُسس 

أو  مساومٍة  بال  بها  ك  والتمسُّ اإلميانيّة  الحقيقة  لواء  ورفع  واإلنفتاح  املحبّة 

ازدواجيّة يف املواقف واآلراء واألداء الكنيّس.

الكيل  روفائيل ساكو  لويس  البطريرك  الكنيسة غبطة  يرئس هذه   

الطوىب . لطائفة الكلدان الكاثوليك 10 ابرشيات يف العراق و4  يف ايران و5 

.يبلغ مؤمنو هذه الطائفة 536 الف منهم 200 الف يف  يف الرشق االوسط 

العراق.

الحوايش:  

1- راجع "خالصة تاريخية للكنيسة الكلدانيَّة"، ألّفها نيافة الكردينال أوجني ترسان، سكرتري 

املجمع الرشقي املقدس ونقلها إىل العربية القس سليامن صائغ : املوصل ، 1939 : " خالفاً 

للرسوم ولقوانني الكنيسة جمعاء، كانت الجثلقة )أي البطريركية( النسطورية قد آلت إىل 

تراث يقيض بأن يتوارثها ابن األخ وابن العم عن العم منذ  سنة 1450 وفقا ملرسوم أصدره 

الجاثليق )أي البطريرك( شمعون الرابع. إالَّ أنّه بعد موت شمعون السابع املعروف بابن 

ماما سنة 1551 أىب قسم كبري من الشعب النسطوري قبول دنحا ابن أخيه خلفاً له عىل 

الثامن. فانعقد اجتامع كبري يف املوصل من اإلكلريوس واملؤمنني  الكريس باسم شمعون 

تحت رئاسة ثالثة مطارنة كانوا ينوون اإلتحاد مع الكريس الرسويل. أجمعت األصوات عىل 

رئيس دير ربان هرمزد : "سوالقا بن دانيال" البالغ من العمر يومئذ أربعني عاماً، ورافقه 

نحو سبعني عضواً من هذا اإلجتامع إىل أورشليم ليأخذوا له رسائل توصية ومكاتيب من 

حارس األرايض املقدسة، وكان هذا يومئذ ممثل الكريس الرسويل يف الرشق. فتعنّي ثالثة 

من العلامنيني ملرافقة شمعون سوالقا مع رسالتنَي إحداهام من أعضاء اإلجتامع املوصيل 

واألخرى من السبعني الذين رافقوه إىل أورشليم. وملا وصل شمعون سوالقا إىل روما يف 

18 ترشين الثاين 1552 مل يبَق معه من الثالثة مرافقيه إال واحد فقط. فبسط املسألة 
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الكردينال مافيو )Maffeo( يف مجمع الكرادلة املنعقد يف 18 شباط 1553 وأعيد النظر 

فيها يف ال 20 منه ويف هذا اليوم عينه تىل سوالقا صورة إميانه الكاثولييك. وأخرياً أُعطَي 

الدرع املقدس )الباليوم( يف الفاتيكان يف 28 نيسان من السنة عينها. وقبل العودة إىل 

الرشق طلب سوالقا من الحب األعظم أن يُرسل معه إثنني من املرسلني الكفوئني ليساعداه 

البابا عىل راهبَني دومنيكيني من  الكاثولييك ما بني شعبه. فوقع اختيار  يف نرش اإلميان 

مالطيا بداعي لغتهام العربية وهام أمبوسيوس وبوتيجييغ )Buttigieg( الذي أقيم أخرياً 

مطراناً رشفًيّاً  عىل آفار يف 5 أيار 1553 واآلخر هو أنطونان زهرا de Zahra أحد أقربائه. 

فسار البطريرك الجديد آخذاً الَب من طريق البندقيّة فالقسطنطينية فآسيا الصغرى. جعل 

مقامه يف ديار بكر وكان وصوله إليها يف 12 ترشين الثاين  1553.

إالّ أنَّ حزب شمعون دنحا لبث يستخدم الحيَل للتخلُّص منه حتى استدعاه باشا   

آمد )ديار بكر( وألقاه يف السجن وبعد أن قىض فيه أربعني يوماً مات شهيداً مغرقاً خفية يف 

بدء سنة 1555. "

2- راجع "اآلشوريون والكلدان أو كنيسة ما بني النهرين"، ناجي نعامن ، املكتبة البولسية، 

جونية، 2005:  وقع اإلنشقاق األول عام 325 بني الكنيستنَي بعدما ظهر آريوس وعلّم أنَّ 

املسيح ليس ُمساوياً لله اآلب يف األلوهة ، وإمنا هو إنساٌن تبّناه الله.  فُدعي جميع رؤساء 

األساقفة واألساقفة يف كنيسة ذلك الزمن إىل  اإلجتامع يف مدينة نيقيا لتوضيح العقيدة 

املسيحية يف مقابل تعاليم اآلريوسية ومتت إدانة آريوس.

3- مجمع أفسس، ثالث املجامع املسكونية، ُعقد يف أفسس عام 431 متت فيه إدانة نسطور 

بطريرك القسطنطينية بسبب تعاليمه  التي تركز عىل كامل طبيعة املسيح البرشية لدرجة 

الفصل بينها وببني الطبيعة اإللهية ورفضه "لقب "أم الله وتبّنيه عبارة "مريم"أم املسيح" . 

فكان اإلنشقاق الثاين بني الكنيستنَي.

4- تتألّف بطريركية بابل للكلدان حالياً من األبرشيات التالية : أبرشية بغداد البطريركية: 

املطران حبيب  البرصة والجنوب: سيادة  أبرشية  لويس روفائيل ساكو،  البطريرك  غبطة 

هرمز النوفيل، أبرشية كركوك والسليامنية : سيادة املطران يوسف توما مرقس، أبرشية 

أربيل : املطران بشار متي وردة، أبرشية املوصل : سيادة املطران إميل نونا سابقاً لكن 
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منذ 2014 بعد احتالل تنظيم داعش اإلرهايب لها ُدمرت رعاياها وفرغت من مسيحييها. 

أبرشية القوش : سيادة املطران ميخا بوال أوراها مقديس، أبرشية عقرة تتألف من أربعة 

العامدية:  زاخو  أبرشية  يافو،  فارس  األب  يعاونه  كينا  فريد  األب   : حالياً  ويديرها  قرى 

سيادة املطران ربان القس، أبرشية أورميا وسلامس )إيران( : سيادة املطران توماس مريم، 

  : يديرها  )تركيا(  دياربكر  أبرشية  كرمو،  رمزي  املطران  سيادة   : )إيران(  طهران  أبرشية 

املطران  سيادة   : لبنان   – بريوت  أبرشية  هرمز،  رمزي  واألب  ياكان  فرنسوا  املونسنيور 

ميشال قصارجي، أبرشية حلب – سوريا: سيادة املطران أنطوان أودو، أبرشية القاهرة– 

سورو،  باواي  املطران  سيادة   : كندا   – أدي  مار  أبرشية  نجم،  فيليب  املونسنيور  مرص: 

يوحنان  فرنسيس  املطران  سيادة   : املتحدة  الواليات  رشق   - الرسول  توما  مار  أبرشية 

قالبات، أبرشية مار بطرس وبولس الرسول – غرب الواليات املتحدة األمريكية : سيادة 

املطران عامنوئيل شليطا، أبرشية مارتوما الرسول – أسرتاليا ونيوزيلندا – سيادة املطران 

النيابة   ، حّنا  سعد سريوب   املطران  سيادة  أوروبا  يف  الكلدانية  اإلرسالية   – نونا  إميل 

الكلدانيّة يف  الكنيسُة  أّسست  : األب زيد عادل حبابه. هذا وقد  األردن  البطريركية يف 

العامل ، حيثام انترش أبناؤها، عدداً كبرياً من املؤّسسات الرتبويّة واإلستشفائية والرسولية 

واإلجتامعيّة واإلمنائية ... بارغم من ترشُّد مؤمنيها بسبب حرب العراق األخرية وما خلّفته 

من ويالٍت طال الحجر والبرش.

5- Histoire de la famille du Diacre Youssef Attar Seyrakian chaldéen 

catholique et sa généalogie, imp. des Pères Jésuites Beyrouth, 1888  

6- Le Pape Pie IX promulgua le 12 Juillet 1867 la Constitution Apostolique 

» Reversurus «, par laquelle il donnait une nouvelle structure à l’Eglise 

Arménienne Catholique avec de nouvelles normes regardant l’élection 

des Evêques. En vertu de ces normes, le Patriarche, pour la provision 

d’une éparchie devenue vacante, devait convoquer tous les Evêques du 
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Patriarcat pour rédiger synodalement une liste de 3 noms à présenter au 

Pape. Le Pape choisissait le nouvel Evêque parmi les candidats présentés 

ou en dehors de cette liste

7- األب يوسف َحبي، كنيسة املرشق الكلدانية األثورية ، منشورات كلية الالهوت الحبية 

جامعة الروح القدس الكسليك ، لبنان 2001

8- Histoire de la famille du Diacre Youssef Attar Seyrakian chaldéen 

catholique et sa généalogie, imp. des Pères Jésuites Beyrouth, 1888

9- Op. cit C.G. Patelos in Vatican I et les Evêques Uniates. ibidem

10- Histoire de la famille du Diacre Youssef Attar Seyrakian chaldéen 

catholique et sa généalogie, imp. des Pères Jésuites Beyrouth, 1888  

11- Histoire de la famille du Diacre Youssef Attar Seyrakian chaldéen 

،catholique et sa généalogie, imp. des Pères Jésuites Beyrouth 1888

12- Histoire de la famille du Diacre Youssef Attar Seyrakian chaldéen 

،catholique et sa généalogie, imp. des Pères Jésuites Beyrouth 1888
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رشكة كنائس افريقيا والهند مع روما

تتميام للفائدة ننرش هنا نبذة عن الكنائس الكاثوليكية الرشقية يف   

إفريقيا يف الهند وأوروبا الرشقية

إستقينا هذه املعلومات من قاموس الرشق املسيحي ، هذا عنوانه   

 Dizionario Enciclopedico Dell’Oriente Cristiano –Pontificio:

Istituto Orientale   وهو من منشورات معهد الدروس الرشقية يف روما 

) 2000(

الكنيسة الحبشية

يروي التاريخ أن شابا سورياً يحمل اسم فرومنتيوس ، كان عىل ظهر   

. ومببادرة شخصية   باخرة غرقت قريبا من الساحل االثيويب ، وكان مسيحياً 

الرابع  القرن  بداية  يف  الحبشة   يف  املسيحي  بالدين  بالتبشري  بدأ  رسولية 

ميالدي . وكان عىل إتصال بالكنيسة  القبطية يف مرص . وهكذا عيّنه بطريرك 

االسكندرية " أبونا " لكنيسة الحبشة  . وهكذا نشأت الكنيسة الحبشية .                                                

يف القرن السابع بلغت الفتوحات االسالمية للحبشة ، وهكذا فُصلت   

كنيسة الحبشة عن باقي الكنائس املسيحية . ومع ذلك حافظت الحبشة عىل 

 ، هويتها وإميانها . وبقيت كنيسة الحبشة يف تبعية لبطريركية اإلسكندرية 

التي بقيت تّعني " األبونا " للحبشة  ـ                                                                                       

يف القرن السادس  دخل الحبشة تسعة رهبان من سوريا ، ويعتبون   

قدييس الكنيسة الحبشية ، وكانوا من اتباع الكنيسة الرسيانية األورثوذكسية، 

ونرشوا املعتقد بالطبيعة الواحدة ، أو املونوفيزية . وهكذا إنضمت كنيسة 

الحبشة اىل الكنائس الالخلقيدونية األرثوذكسية 

يف القرن الرابع عرش طلب ملك الحبشة مساعدة الجيش البتغايل   

الذي كان متمركزاً يف الهند لصد أعداء الحبشة . عىل األثر حاولت جمعية 

كاثوليكية برتغالية الدخول اىل الحبشة . ولكن بدون نتيجة . الحقا وفقط يف 
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القرن العرشين نشأت كنيسة حبشية كاثوليكية عىل يد الرهبان اليسوعيني 

واللعازرين .

القرن  أواسط  يف  إالّ  الكاثوليكية  الحبشية  الكنيسة  تتوطد  ومل   

العرشين . وقد أّسس البابا بندكتوس الخامس عرش ، معهداً لطالب الكهنوت 

األحباش داخل حارضة الفاتيكان وال يزال قامئا حتى اآلن . مركز البطريرك يف 

أديس أبابا . وتعد الكنيسة الحبشية الكاثوليكية حوايل 200000 مؤمن. 

كنيسة امللنكار الكاثوليك 

بقيت  أيضا  وهي   . توما  الرسول  القديس  اىل  تنتمي  كنيسة  هي   

تحت تأثري املرسلني البتغاليني  يف القرن السادس عرش . وبقيت هذه الكنيسة 

بني مد وجزر يف رشكة مع روما .

يف القرن العرشين فقط، متتعت هذه الكنيسة بوحدتها واستقالليتها   

.يبلغ  وتراثها وتقاليدها الرشقية الرسيانية االنطاكية .وكان ذلك عام 1930 

مؤمنو هذه الكنيسة حوايل نصف مليون نسمة 

االكرثية يف الكنيسة املالبارية وامللنكارية ال تزال أرثوذكسية 

كنيسة املالبار او مار توما الكاثوليكية

باالميان  توما  الرسول  القديس  برّش  حيث   ، الهند  يف  كنيسة  إنها   

املسيحي .اسمها حاليا كنيسة املالبار الرسيانية . إستعمرها كنسياً اليسوعيون 

البتغاليون ، وألزموهم بإتباع الطقس الالتيني والتقاليد الالتينية .

لها سلطة مستقلة منذ العام 1923  وتسرتجع رويداً رويداً تقليدها   

الرشقي الرسياين االنطايك  . يبلغ عدد مؤمنيها حالياً ثالثة ماليني وثالث مئة 

ألف .

االكرثية يف الكنيسة املالبارية وامللنكارية ال تزال أرثوذكسية   

رشكة كنائس افريقيا والهند مع روما
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الكنائس الكاثوليكية يف اوروبا الرشقية

الكنيسة األوكرانية الكاثوليكية

موقع أوكرانيا الجغرايف والدميوغرايف يف أوروبا الرشقية ، كان له األثر   

الكبري يف حياة كنيسة أوكرانيا، االرثوذكسية والكاثوليكية . وهكذا فإن الرشكة 

االرثوذكسية  روسيا  جارتها  مع  الجغرايف  وضعها  بسبب  تأثرت   ، روما  مع 

وبولونيا الكاثوليكية جارتها الكبى األخرى ، وتشيكيا ويوغوسالفيا ورومانيا 

... فكان واقع كنيسة أوكرانيا  الكاثوليكية يف جزر ومد حتى يومنا هذا .

هكذا فقد شارك املرتوبوليت ايزيدور يف مجمع فلورنسا الوحدوي  ، ووافق 

عىل وثيقة اإلتحاد بني الكنائس االرثوذكسية  وروما عام 1439 .

 1569 عام  السيايس  وليتوانيا   ) بولندا  أو   ( بولونيا  تأثري  تحت   

اصبحت أوكرانيا تحت تأثريالحركة الكاثوليكية ، وتطور االمر بطريقة واسعة 

جدا ، عندما عقد االساقفة االوكرانيون االرثوذكس سينودسا يف مدينة برست 

)1595-1596( وأعلنوا الرشكة مع روما .

أُلغيت   ، أوكرانيا  حتى  واتساعه  روسيا  كنيسة  تأثري  تعاظم  ومع   

، بأمر من القيرص نيقوال األول عام  الكنيسة االوكرانية الكاثوليكية تدريجياً 

وسلطة  نفوذ  مناطق  كل  يف  الكاثوليكية  الكنيسة  إندثرت  وهكذا   .  1839

روسيا القيرصية.

، وتطورت  الكاثوليكية موجودة يف غاليسيا  الكنيسة  بقيت  ولكن   

تحت تأثري سيطرة النمسا الكاثوليكية عىل املنطقة ، وذلك عام 1772 ، ومن 

ثم الحقا تحت تأثري بولونيا الكاثوليكية . وكان عىل رأس الكنيسة االوكرانية 

الكاثوليكية املطران شيبتسيك واستمرت واليته من 1900 – 1944 .

تحت  غاليسيا  أصبحت  عندما  املعاكس  باإلتجاه  الوضع  وتطور   

سلطة اإلتحاد السوفيايت 1945 . فأوقف البوليس الرويس االساقفة الكاثوليك، 

يف  سينودس  عقد   1946 وعام   . الشاقة  باألشغال  عليهم  وحكم   ، ونفاهم 

الكنائس الكاثوليكية يف اوروبا الرشقية
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ليوبولس وحكم بضم الكنيسة األوكرانية الكاثوليكية إىل الكنيسة األرثوذكسية 

وأوقف األساقفة وأعضاء الكنيسة الكاثوليكية ، الذين قاوموا هذه الخطوة : 

ومنهم1400 كاهن ، و800 راهبة . وسجن رئيس الكنيسة األوكرانية الكردينال 

سليبي ونُفي اىل سيبرييا . وعام 1963 أُطلق رساحه ، ونُفي إىل روما . ويف 

العام نفسه رُقّي اىل درجة رئيس أساقفة أعظم  ، وُعنّي كارديناال عام 1965 

وتُويّف عام 1984 .

ويف مطلع كانون األول عام 1989 أُعيد اإلعرتاف رسميا بالكنيسة   

األُوكرانية الكاثوليكية ، وأُعيدت اليها كنائسها ومؤسساتها . وتطورت الكنيسة 

تطوراً كبرياً ، بقيادة املرتوبوليت لوباشفسيك .

حالياً هناك 10 مطارنة وحوايل ألفي كاهن و2351 رعية ، و539   

راهب و542 راهبة وحوايل ألف طالب كهنوت. ولهم معهد أُوكراين يف روما.

كثرياً  تأثر  وقد   ، املجاورة  بولونيا  يف  كاثولييك  أُوكراين  فرع  هناك   

تحت نري اإلتحاد السوفيايت. يف بولونيا حاليا مطرانان تابعان لكنيسة أُوكرانيا 

الكاثوليكية.

رئيس األَساقفة األعظم هو حاليا ستانسالف شوكشوك. وتعد حوايل   

5 ماليني مؤمن  يف اوكرانيا ويف بالد اإلنتشار .

كنيسة رومانيا الكاثوليكية

ليوبولداألول  امللك  إنترص   . ارثوذكسية  رومانيا  الكنيسة يف  بقيت   

) 1687 ( عىل األتراك يف رومانيا ، وعىل األثر بدأ الضغط عىل األرثوذكس 

لالنتقال اىل الرشكة مع روما . وعام )1698 – 1700 ( قبل العدد األكب من 

األرثوذكس الرشكة مع روما . وعام 1744 عىل أثر ثورة شعبية ، عاد نصف 

سكان رومانيا اىل الكنيسة األرثوذكسية. 

الحرب  نهاية  حتى   ، مزدهرة  الكاثوليكية  رومانيا  كنيسة  وبقيت   

العاملية األوىل . وكانت تضم 5 أبرشيات  و1500 كاهن. وتعد حوايل مليون 

الكنائس الكاثوليكية يف اوروبا الرشقية
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ونصف مؤمن كاثولييك ، ولهم حاليا معهد اكلريييك يف روما. مع وقوع رومانيا 

أوضاع  تدهورت   ، الثانية  العاملية  الحرب  بعد  الشيوعي  الحزب  نري  تحت 

الكنيسة الكاثوليكية يف رومانيا . وعام 1948 ُعقد سينودس ُدعي كاثولييك 

زوراً ، وأصدر قرارا بالغاء كنيسة رومانيا الكاثوليكية. ونُِقلت ملكية الكنائس 

واألديار اىل الكنيسة األرثوذكسية . وُسجن املطارنة الستة الكاثوليك، باالضافة 

اىل عدد كبري من الكهنة ومن الرعايا الكاثوليك. ومع سقوط نظام شاوسيسكو 

عام 1989 ، عادت الحرية اىل الكنيسة الكاثوليكة، وتحسنت العالقات بني 

الكنيستني االرثوذكسية وأُعيد عدد من الكنائس اىل الكاثوليك.ال أرقام أكيدة 

بالنسبة لحجم كنيسة رومانيا الكاثوليكية . فيها حالياً 5 أبرشيات ، ومعاهد 

وتعّد   . موروشان  لوكيانس  األكب  املطران  حالياً  ويرئسها   ، مزدهرة  ورعايا 

والباجوليا وتدعى  فاغاراس  الكنيسة يف  مركز  املليون ونصف مؤمن.  حوايل 

كنيسة الروم الكاثوليك.

كنيسة بلغاريا

يوجد كنيسة رشقية كاثوليكية يف بلغاريا، نشأت يف القرن التاسع   

عرش ، بسبب خالفها مع بطريركية اسطنبول االرثوذكسية. وقاىس رعاتها 

الكثري تحت نري الشيوعية . تعد حالياً حوايل 15 ألف مؤمن برعاية أُسقف 

واحد .

الكنيسة الكاثوليكية الرشقية يف يوغوسالفيا

العاملية  الحرب  بعد  الحايل  النهايئ  وجهها  أخذت  الكنيسة  هذه   

األوىل . وهي تتألف من مجموعات إثنية وجغرافية مشكلة : رصب كرواتيا 

- روتان من سلوفاكيا - إوكران من أوكرانيا ، ومن مكدونيا ورومانيا . ولهم 

جميعهم اسقف ويبلغ تعدادهم حوايل 50 ألف مؤمن .

الكنائس الكاثوليكية يف اوروبا الرشقية
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)Ruthanes( الكنيسة الرشقية الكاثوليكية يف روتينا

العدد األكب من ابناء هذه الكنيسة هم من أُصول روسية . نشأت   

هذه الكنيسة عام 1646 ، يف منطقة عىل حدود أوكرانيا . بعد الحرب العاملية 

الثانية إحتلها االتحاد السوفيايت، وأُلغيت الكنيسة الكاثوليكية . 

بعد سقوط الشيوعيةعام 1991 ، أعادت روما تنظيم هذه الكنيسة   

األكب  العدد  لكن   . ألف مؤمن  أُسقف وتعّد حوايل320  رأسها  اليوم عىل   .

هاجر اىل الواليات  املتحدة االمرييكية  ، حيث يوجد 4 ابرشيات . وتعد حوايل 

200 ألف مؤمن .

كنيسة سلوفاكيا الكاثوليكية

مؤمنو هذه الكنيسة هم من مؤمني البلدان التي تحيط بسلوفاكيا.   

االتحاد  اجتياح  ومع   .  1818 عام  كاثوليك  روم  أبرشية  تأسست  وهكذا 

السوفيايت الشيوعي للمنطقة ، بعد الحرب العاملية الثانية ، أُلغيت الكنيسة 

برئاسة   " براغ  ربيع   " تأثري  ، تحت  الوضع حتى 1968  ، وبقي  الكاثوليكية 

أن  الحق يف  للشعب  معطيا   ، إستفتاًء  دوبشك  وأجرى   . دوبشك  الكسندر 

يبقوا كاثوليك أو يعودوا إىل األورثوذكسية . حاليا يعد الفرع الكاثولييك حوايل 

200 ألف مؤمن .

)مالحظة : يل  عالقات شخصية مع كنائس اوروبا الرشقية ، ال سيام   

مع الكنيسة االوكرانية ، وكنيسة رومانيا . وقد عقدت مؤمتراً لكنائس اوروبا 

الرشقية يف القدس يف متوز 2000 ، ضم25 أسقفاً من هذه الكنائس. ومنهم 

من أمىض سنوات يف سجون اإلتحاد السوفيايت . إنهم حقا شهداء ومعرتفون 

باإلميان . وزرت مراراً الكنيسة األوكرانية . وتحققت من خالل هذها املؤمتر 

ان العالقات  بني كنائس أوروبا الرشقية ، قد تحسنت كثريا يف الوقت الراهن.(    

الكنائس الكاثوليكية يف اوروبا الرشقية
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كنيسة البانيا

عدد الكاثوليك قليل يف البانيا .اذ يبلغ 13 باملئة ،من عدد السكان   

ذات الغالبية  املسلمة... ويشّكل االرثوذكس 20 باملئة .

الكنيسة الرشقية الكاثوليكية يف اليونان

طريق  عن  تركيا  يف  عرش،  التاسع  القرن  يف  الكنيسة  هذه  بدأت   

العارش اكرسخسية رسولية  بيوس  البابا  ، أسس  رهبانية غربية، وعام 1911 

للكاثوليك يف الطقس البيزنطي يف تركيا . والحقاً وعىل أساس  إتفاقية لوزان، 

تركيا  بإتفاق بني   ، اليونان عام 1920  تركيا إىل  إنتقلت هذه املجموعة من 

أثينا  يف  كاثوليكية  رسولية  إكرسخسية  البابا  أّسس   1923 وعام  واليونان، 

للكاثوليك الرشقيني يف اليونان . وهم حالياً حوايل 3000 مؤمن . لديهم مشفى 

يهتم باالرثوذكس والكاثوليك مام يجعل موقف االرثوذكس أكرث قبوالً لهذه 

املجموعة .

اعداد مؤمني الكنائس الرشقية الكاثوليكية

الكنائس الكاثوليكية يف اوروبا الرشقية

كنيسة الروم امللكيني الكاثوليك 1,401,000

الكنيسة املارونية 4،000،000

كنيسة االقباط الكاثوليك 200،000

كنيسة الرسيان الكاثوليك150،000 

 كنيسة االرمن الكاثوليك 600،000

كنيسة الكلدان الكاثوليك536،000

كنيسة اثيوبيا الكاثوليكية200،000

كنيسة امللنكار الكاثوليكية500،000

كنيسة املالبار الكاثوليكية3،300،000

كنيسة اوكرانيا الكاثوليكية5،000،000

كنيسة رومانيا الكاثوليكية1،500٫000

كنيسة بلغاريا الكاثوليكية 15،000

كنيسة يوغوسالفيا الكاثوليكية50،000

كنيسة روتانيا الكاثوليكية 320،000

كنيسة سلوفاكيا الكاثوليكية 200،000

كنيسة البانيا الكاثوليكية 377،000

كنيسة اليونان الكاثوليكية3،000

املجموع١8٫35٢،٠٠٠
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الكنيسة  مع  الالهويت  الحوار  لجنة  أصدرتها  التي  الوثيقة  هذه   

الكاثوليكية، تقدم لنا بوضوح  وبطريقة رسمية  املوقف الرسمي األرثوذكيس 

والكاثولييك املشرتك ، بالنسبة للكنائس الكاثوليكية الرشقية التي دخلت يف 

وحدة  مع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية 

" األونياتية اسلوب وحدويٌّ من البحث الحايّل عن الرشكة الكاملة "

املقدمة:  

١ – عىل طلب من الكنيسة األرثوذكسية ُعلِّق املسار الطبيعي للحوار الالهويت 

مع الكنيسة الكاثوليكية لتعالج عىل الفور املعضلة املسامة "األُونياتية "

٢ – بخصوص األسلوب الذي ُسّمي األونياتية " فقد أُعلن يف فريسينغ )1990( 

املشرتك  والتقليد  يتناقض  ألنه  الوحدة  عن  للبحث  كأسلوب  ننبذه  "إننا   :

لكنيستنا "

3 – يف ما يخص الكنائس الرشقية الكاثوليكية ، من الواضح أنها بصفتها جزءاً 

حاجات  لتلبّي  تنشط  أن  ويف  الوجود  يف  الحق  لها  الكاثوليكية  الرشكة  من 

مؤمنيها الروحية.

4 – إن الوثيقة التي هيّأتها يف أريشيا لجنة االرتباط املشرتكة  )حزيران 1991( 

وأُكملت يف البلمند )حزيران 1993( تشري اىل الطريقة التي هي طريقتنا يف 

البحث الحايّل عن الرشكة التامة ، وتوضح بالتايل اسباب رفض " األونياتية " 

كطريقة وحدوية "

5 – هذه الوثيقة تشتمل عىل قسمني :

أ ( مبادئ الهوتية كنسية   

ب ( قواعد عمليّة.  
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أ - مبادئ الهوتية كنسية :

الوحدة  رغبة  عىل  تقِض  مل  والغرب  الرشق  كنيستي  بني  القطيعة  إن   –  6

التي أرادها املسيح. ال بل إن هذا الوضع املنايف لطبيعة الكنيسة كان مدعاة 

األمانة  سبيل  يف  الوحدة  هذه  تحقيق  أكب رضورة  بوضوح  ليَُعوا  للكثريين 

لوصيّة الرّب.

7 – قامت عب االجيال محاوالت مختلفة إلعادة الوحدة. وابتغت بلوغ هذا 

والتاريخية  السياسية  لالوضاع  وفقاً  مجمعية،  أحياناً  متنوعة  بطرق  الهدف 

هذه  من  ايٌّ  تنجح  مل  الحظ  لسوء  ولكن  حقبة.  لكل  والروحية  والالهوتية 

الجهود يف إعادة  الرشكة الكاملة بني كنيسة الغرب وكنيسة الرشق وأحياناُ 

تسببت يف تصلّب الخالفات.

الرشق  من  مختلفة  مناطق  يف  قامت   ، االخرية  االربعة  القرون  خالل   –  8

إلعادة   ، عنارص خارجية  تأثري  وتحت   ، الكنائس  بعض  داخل  من  مبادراٌت 

الرشكة بني كنيسة الرشق وكنيسة الغرب. أّدت هذه املبادرات اىل اتخاذ بعض 

املجموعات مع كريس روما ، وسبّبت بالتايل قطع الرشكة مع الكنائس –األم 

الرشقية. ومل يحصل هذا مبنأى عن تدّخل مصالح غريكنسية. وهكذا نشأت 

وآالم  أصبح مصدر خالف  وضٌع  ذلك  عن  ونجم   ، كاثوليكية  كنائس رشقية 

لالرثوذكس أوالً ، ولكن الكاثوليك ايضا.

٩ – بغض النظر عن النية الحقيقية واالصيلة لتحقيق رغبة املسيح يف الوحدة  

الغاية  تحقق  مل  انها  املالحظ  فمن   ، رومة  مع  االتحادات  متثلها هذه  التي 

املنشودة ، وأن اإلنقسام ما زال قامئاً  ، بل زاد حّدة من جراء هذه املحاوالت.

١٠ – إن الوضع الذي نجم عن ذلك ولّد التوترات واملشاّدات.

نشاط  ، سعى  اإلتحادات  عقبت هذه  التي  العقود  يف  وتدريجياّ،   

املرسلني اىل ان يضع بني أولويّاته ، الجهد لهداية املسيحيني اآلخرين ، أفراداً 

أو جامعات ، "إلرجاعهم " اىل الكنيسة التي ينتمون هم اليها. ولتبير هذه 

النظرية  الكاثوليكية  الكنيسة   نّشطت  الدعائية  الحركة  ولّدت  التي  النزعة 

وثيقة البلمند
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الالهوتية التي تقّدم ذاتها مبوجبها كاملؤمتنة الوحيدة عىل الخالص. ويف ردة 

فعل عىل ذلك توّصلت الكنيسة األرثوذكسية اىل تبني النظرة نفسها معتبة 

أن عندها  وحدها  يوجد الخالص. ولتأمني خالص " اإلخوة املنشقني " توصلوا 

أحيانا حتى اىل إعادة معمودية املسيحيني ، متناسني متطلبات الحرية الدينية 

، وكانت هذه االعتبارات ال تثري االهتامم يف تلك  لالشخاص ولفعل إميانهم 

العصور.

العادة  مبحاوالت  املدنية  السلطات  بعض  قامت  اخرى  جهة  ومن   –  ١١

الكاثوليك الرشقيني اىل كنيسة ابائهم.  وللوصول اىل هذا الهدف مل تكن ترتدد، 

إذا سنحت الظروف ، يف استخدام وسائل ال ميكن القبول بها. 

١٢ – من جراء النهج الجديد الذي أخذ الكاثوليك واالرثوذكس يعتبون به 

بعضهم بعضاُ ، يف عالقاتهم برس الكنيسة ، ويكتشفون أنفسهم  ككنيستني 

شقيقتني فإن طريقة النشاط الرسويل التي وصفناها أعاله واملسامة " اونياتية" 

مل تعد مقبولة ، ال كمنهاج يُتّبع وال كمثال للوحدة املنشودة بني كنيستينا.

١3 – ذلك أنه ، منذ املؤمترات األورثوذكسية العامة واملجمع الفاتيكاين الثاين ، 

تّم من جانب االرثوذكس كام من جانب الكاثوليك اكتشاف الكنيسة وابرازها 

كرشكة ، مام غرّي جذريا وجهات النظر واملواقف.

 – لكنيسته  املسيح  سلّمه  ما  بان  االعرتاف  تم  الجانبني  كال  فمن   

الكهنوت  سيام  وال  نفسها  االرسار  يف  االشرتاك   ، الرسويّل  باالميان  املجاِهرة 

الواحد الذي يحتفل بذبيحة املسيح الواحدة ، الخالفة الرسولية لدى االساقفة 

- ال ميكن أن يعتب ملكاً محصوراً يف احدى الكنيستني. ويف هذا االطار من 

البديهي أن أي إعادة لرس املعمودية غري وارد.

١4 – هذا ما جعل الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة االرثوذكسية تعرتف كٌل 

منهام باالخرى ككنيسة شقيقة ،وإمنا مسؤولتان معا عن تثبيت كنيسة الله يف 

االمانة للخطة االلهية السيّام يف ما يعني الوحدة. وكام قال البابا يوحنا بولس 

الثاين فإن الجهد املسكوين لكنيستي الرشق والغرب الشقيقتني املؤسس عىل 

وثيقة البلمند
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أو  امتصاصا  تكون  لن  وكلية  كاملة  البحث عن رشكة  يبغي  واملحبة  الحوار 

ذوبانا بل لقاء يف الحقيقة واملحبة.  

، وبالواجب  التعدي عليها  التي ال ميكن  االقرار بحرية االشخاص  ١5 – مع 

املرتتّب عىل الجميع للسري مبوجب مستلزمات الضمري ، مل يعد وارداً السعي 

هو  االبدي.املطلوب  لتأمني خالصهم  اخرى  اىل  كنيسة  من  االشخاص  لهدي 

التحقيق معا الرادة املسيح يف أخّصائه ومقاصد الله بشأن كنيسته بالبحث 

املشرتك بني الكنيستني عن االتفاق الكامل حول مضمون االميان ومستلزماته. 

هذا الجهد نتابعه يف الحوار الالهويت الجاري. وهذه الوثيقة مرحلة رضورية 

يف هذا الحوار.

١6 – ان الكنائس الرشقية الكاثوليكية التي ارادت إعادة الرشكة الكاملة مع 

كريس روما وظلّت امينة لها تتمتع بالحقوق والواجبات املرتبطة بالرشكة التي 

اصبحت جزءاً منها. وإن املبادئ التي تحّدد موقفها من الكنائس االرثوذكسية 

الباباوات وأوضحوا  الثاين والتي عمل لها  الفاتيكاين  اقرّها املجمع  التي  هي 

نتائجها العملية يف وثائق مختلفة نرُشت منذ ذلك الحني. ولذا يجب انضامم 

هذه الكنائس ، إن عىل املستوى املحيل وان عىل املستوى العام ، اىل حوار 

املحبة ضمن االحرتام والثقة املتبادلني اللذين استعيدا ، وان تدخل يف الحوار 

الالهويت مع كل مستلزماته العملية.

 ، الالحقة  العملية  والقواعد  السابقة  االعتبارات  ان   ، املناخ  هذا  يف   –  ١7

ستقود اىل حل عادل ونهايئ للمصاعب التي تشكلها هذه الكنائس الرشقية 

بالنسبة اىل الكنيسة االرثوذكسية ، مبقدار ما يتم قبولها وتطبيقها.

الفنار  السادس قد رّصح يف خطابه يف  البابا بولس  الشأن كان  ١8 – وبهذا 

)متوز 1967 ( : "إنه يعود اىل رؤساء الكنائس وأساقفتها ان يقودوا الكنائس 

عىل الطريق التي تقود اىل الوحدة املستعادة. عليهم أن يقوموا بذلك وهم 

املوكول  املسيح  قطيع  من  للجزء  كرعاة  بعضاُ  بعضهم  ويحرتمون  يعتبون 

اليهم ، حريصني عىل تالحم شعب الله ومنّوه ، متحاشني كل ما من شأنه ان 

وثيقة البلمند
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يشتّته أو يزرع الفوىض يف صفوفه"  وبنفس الروح أوضح البابا يوحنا بولس 

من  شكل  كل  ننبذ  :"انّا  سويّة  األول  دميرتيوس  املسكوين  والبطريرك  الثاين 

كانون   7(  " لالحرتام  كانتقاص  يُعتب  ان  ميكن  موقف  وكل  الدينية  الدعاية 

االول 1987 (

ب – قواعد عملية :

يتنامى  املتواجدة يف ظروف صعبة  الكنائس  املتبادل بني  ان االحرتام   – ١٩

بشكل ملحوظ مبقدار ما تُتّبع القواعد التالية.

٢٠ – هذه القواعد لن تحّل املعضالت التي تشغلنا إن مل تتوفّر اوال يف كل 

الجهد  ، ضمن  ،وايضا  النابعة من االنجيل  الرغبة يف املسامحة  الطرفني  من 

املتواصل للتجّدد ، الشوق املتأجج دوما الستعادة الرشكة الكاملة التي كانت 

ومثابرة  بزخم  يتدخل  ان  كنيستينا. وهنا يجب  بني  عام  الف  اكرثمن  قامئة 

متجددة دوماً حوار املحبة الذي يستطيع وحده ان يتغلّب عىل سوء التفاهم 

من  ميّكن  الذي  الالهويت  الحوار  لتعميق  الرضوري  املناخ  ويخلق  املتبادل 

البلوغ اىل ملء الرشكة.

إذكاء  شأنه  من  ما  لكل  حدٍّ  بها هي وضع  القيام  يجب  مبادرة  أول   –  ٢١

الكاثوليكية  الكنيسة  ان سلطات  الكنائس.  الخصومة واالحتقار والحقد بني 

مؤمنيهاعىل  وجامعات  الكاثوليكية  الرشقية  الكنائس   ، ذلك  بغية  ستساعد 

ان تهيّيء هي ايضاُ الرشكة الكاملة بني الكنيستني الكاثوليكية واألرثوذكسية. 

وسلطات الكنيسة األرثوذكسية ستعمل بطريقة مامثلة تجاه مؤمنيها. وهكذا 

سيصبح من املمكن ان يُعالج ، ضمن املحبة كام أيضاً ضمن العدل، الوضع 

الجزيل التعقيد الذي نشأ يف اوروبا الوسطى والرشقية بالنسبة اىل الكاثوليك 

كام بالنسبة اىل األرثوذكس.

٢٢ – ان النشاط الرعايئ للكنيسة الكاثوليكية ، التينية كانت ام رشقية، مل يعد 

يتوّخى نقل املؤمنني من كنيسة اىل أخرى ، اي انه مل يعد يبغي الدعاية الدينية 

للمؤمنني  الروحية  الحاجات  تلبية  اىل  يسعى  انه   ، األرثوذكس  املؤمنني  بني 
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التابعني لها. وليس لها نية التوسع عىل حساب الكنيسة األرثوذكسية. من هذا 

املنظار ، ويك ال يبقى مجال للتخّوف والريبة ، ال بّد من تبادل املعلومات حول 

مختلف املشاريع الرعوية. وهكذا ينشأ وينمو التعاون بني أساقفة كنيستينا 

وكل املسؤولني. 

الرشقية  والكنائس  األرثوذكسية  الكنيسة  بني  العالقات  تاريخ  ان   –  ٢3

الكاثوليكية تشوبه اإلضطهادات واآلالم. مهام كانت هذه اآلالم واسبابها فإنها 

ال تسمح بأي تبّجح. ال يستطيع أحد أن يفاخر بها أو يأخذ منها حجة للتنكيل 

الحقيقيّني.  شهوده  يعرف  وحده  سمعتها.الله  تشويه  أو  األخرى  بالكنيسة 

مهام كان املايض يجب ان نرتكه لرحمة الله فتتوّجه طاقات الكنيسة  بأجمعها 

اىل العمل عىل ان يكون الحارض واملستقبل اكرث مطابقة إلرادة املسيح بشأن 

أخصائه.

٢4 – يجب أيضاً – وهذا يرتتّب عىل الطرفني – ان يأخذ االساقفة وجميع 

املسؤولني بعني اإلعتبار وبكل إحرتاس حرية مؤمنيهم الدينية.يجب ان يتمّكن 

هؤالء من ان يعّبوا بحريّة عن رأيهم فيُستشاروا وينتظموا لهذه الغاية.ان 

الحرية الدينية تقيض ، وباألخص يف أثناء االزمات  ، ان يُتاح للمؤمنني التعبري 

عن إختيارهم وأن يقّرروا ،دون اي ضغط خارجي ، إن كانوا يريدون ان يكونوا 

الحرية  ان  الكاثوليكة.  الكنيسة  مع  أو  األرثوذكسية  الكنيسة  مع  رشكة  يف 

الدينية تكون منتهكة عندما ، تحت غطاء املساعدة املالية ، يُجتذب مؤمنو 

الكنيسة االخرى من جراء وعدهم مبساعدات تربوية أو مادية تنقصهم يف 

كنيستهم.يف هذا االطار يجب ان تنظّم املساعدات االجتامعية ، وكذلك كل 

نشاط إحساين ، باتفاق مشرتك لتحايش إثارة الريبة وشبهات جديدة.

العطايا  الدينية – وهي من أمثن  الحرية  ٢5 – ومن جهة اخرى ان احرتام 

التي نلناها يف املسيح – يجب أن يكون مدعاًة اىل انشاء مرشوع رعوي يعني 

مؤمني الكنيسة االخرى ، بدون التشاور املسبّق مع مسؤويل هذه الكنيسة. 

وال يجب نبذ أي ضغط من اي نوع كان فحسب ، بل ان احرتام الضامئر النابع 
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من االميان العميق هو أحد املبادئ الذي يوّجه االهتامم الرعوي للمسؤولني 

من كال الكنيستني ويجب ان يكون موضوع تشاورهم )راجع غال 5 : 13(

٢6 – لذا يجب السعي لقيام حوار منفتح قبل كل يشء بني الذين لهم محليّا 

املسؤولية عىل الكنائس. وعىل هؤالء انشاء لجان محليّة متكافئة ، او تنشيط 

املوجود منها ، لحل املعضالت العملية ولتطبيق هذه الحلول ضمن الحقيقة 

واملحبة ، والعدل والسالم.وإن مل يكن باإلمكان اإلتفاق عىل املستوى املحيل 

يجب رفع املعضلة اىل الجهات العليا واىل اللجان املشرتكة املشّكلة.

٢7 – ان الحذر والريبة يزوالن برسعة إن كان الجانبان يدينان العنف حيث 

بعض الجامعات متارسه ضد جامعاٍت من كنيسة شقيقة. وكام يطلب قداسة 

البابا يوحنا بولس الثاين يف رسالته ، يف 31 أيار 1991 ، ال بد من التحايش ، كليّاً، 

ألّي عنف وأّي نوٍع من الضغط يك تحرتم حرية الضمري. إنه منوٌط باملسؤولني 

الكنسيّني أن يساعدوا مؤمنيهم عىل تعميق والئهم لكنيستهم ولتقاليدها ، 

وأن يعلّموهم ان يتحاشوا ليس فقط العنف ، جسمياً أم كالمياً أم أدبياً  ، بل 

ايضا كل ما يقود اىل إحتقار سائر املسيحيني واىل شهادة معاكسة تحتقر عمل 

الخالص الذي هو املصالحة يف املسيح.

االحتفاالت  كافة  نحرتم  ان  يقتيض  األرسارية  بالحقيقة  اإلميان  إن   –  ٢8

العنف لالستيالء عىل أحد أمكنة  للكنائس األخرى. ان استعامل  الليتورجية 

العبادة يناقض هذه القناعة . وهذه تقتيض ، بالعكس ، يف بعض الظروف 

أن نسّهل إحتفاالت سائر الكنائس بأن نضع تحت ترصفها معبدنا ، مبوجب 

اتفاق يُتيح أن تقام اإلحتفاالت بالتناوب يف البناء نفسه يف مواعيد  مختلفة. 

عالوة عىل ذلك فإن األخالقية اإلنجيلية تقتيض ان نتمّنع عن الترصيحات أو 

التظاهرات التي من شأنها تثبيت األوضاع املتأزّمة وإلحاق الرض بالحوار. أال 

يحرّضنا القديس بولس عىل أن نتقبّل بعضنا بعضا كام تقبّلنا املسيح ملجد 

الله ؟ )روما 15 : 7(

التي منحها  السلطة  بان يحرتموا  الله  امام  ٢٩ – االساقفة والكهنة ملزمون 
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التدّخل يف  الكنيسة األخرى وكهنتها ، وذلك لتحايش  الروح القدس ألساقفة 

لخري  التعاون رضوريّاً  يصبح  وعندما  الكنيسة.  تلك  ملؤمني  الروحية  الحياة 

لهذا  واضحة  قواعد  ليضعوا  املسؤولون  يتشاور  أن  إّذاك  اللزام  فمن  هؤالء 

التعاون معروفًة من الجميع ، وأن يعملوا برصاحة ووضوح محرتمني أنظمة 

الكنيسة األخرى.

يف هذا اإلطار ، ولتحايش أي سوء تفاهم وإلمناء الثقة بني الكنيستني ، ال بد 

واحدة  منطقة  القامئون يف  واألرثوذكس  الكاثوليك  االساقفة  يتشاور  أن  من 

قبل تحقيق أية مشاريع رعوية كاثوليكية تقيض بخلق نظم جديدة يف مناطق 

تعود تقليدياً اىل السلطة األرثوذكسية  وذلك لتحايش قيام نشاطات رعوية 

متوازية قد تصبح رسيعاً متنافسًة او حتى متحاربة.

الكنسيّة  النظريّة  وتجاوز  الكنيستني  بني  العالقات  مستقبل  لتهيئة   –  3٠

التي  باملعضلة  املرتبطة  الكاثوليكية  الكنيسة  اىل  الرجوع  نظرية   ، القدمية 

تُعنى بها هذه الوثيقة ، يجب ان نُعنى بشكل خاص بتهيئة كهنة الغد ، وبكل 

من لهم ارتباطٌ  بنشاٍط رسويّل ميارَُس حيث الكنيسة األخرى متأصلة تقليدياً. 

الجميع عىل  األُخرى.ليطّلع  الكنيسة  تجاه  إيجابية  تربيتُهم  تكون  أن  يجب 

حقيقة الخالفة الرسولية  للكنيسة األُخرى وأصالة حياتها األرساريّة. ويجب أن 

تُعرض عىل الجميع  رؤية نزيهة وشاملة  للتاريخ وأن يُكتب تاريخ الكنيستني 

، ولن  املغلوطة  املسبقة  االفكار  تتبّدد  او مشرتك. وهكذا   ، بشكل منسجم 

يعود التاريُخ يُستخدم آلًة للجدال والخصام. هذا العرض سينبّه األذهان اىل 

أن األخطاء التي أّدت اىل اإلنقسام مشرتَكة وأنها تركت يف كّال الجانبني جروحاً 

عميقة.

3١ – لنتذكر توصية القديس بولس اىل الكورنثينّي )1 كو 6 : 1 -7( ، إذ حرّض 

بينهم من خالل حوار أخوّي متحاشني  ان يحلّوا خالفاتهم يف ما  املسيحيني 

اللجوء اىل تدّخل السلطات املدنّية إليجاد الحل العميّل للمشاكل التي تنشأ 

ملكية  بشكل خاص عىل  ينطبق  وهذا  املحلية.  الجامعات  أو  الكنائس  بني 
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املمتلكات الكنسية أو إستعادتها. يجب أالّ ترتكز هذه عىل األوضاع القامئة يف 

املايض فقط  أو ترتكز حرصاً عىل مبادئ حقوقية عامة ،بل يجب أن تأخذايضا 

بعني اإلعتبار تعقيد األوضاع الرعوية الراهنة والظروف املحلية 

3٢ – فبهذه الروح ، يصبح باإلمكان أن نجابه معاً إعادة تبشري عاملنا املعلَمن. 

سُنعنى بعطاء وسائل اإلعالم أخباراً موضوعية ، ال سيّام للصحافة الدينيّة  ، 

فنتحاىش األخبار التي تفتقر اىل الدقّة أو املنحازة.

33 – ال بد من ان تشرتك الكنائس يف تكريم جميع من تأملوا واعرتفوا بإميانهم  

وأبَدوا  أمانتهم للكنيسة – معروفني كانوا أم مجهولني - ، من أساقفة وكهنة 

مجمل  أي  التني،  أم  رشقينّي   كاثوليكينّي  أم  كانوا  أرثوذكسينّي   ، وعلامنيّني 

املسيحينّي بدون متييز ، الذين قاسوا االضطهاد. إن آالمهم تدعونا اىل الوحدة  

واىل أن نؤّدي بدورنا شهادة مشرتكة لنستجيب لصالة املسيح : " ليكونوا كلّهم 

واحداً ليك يؤمن العامل " )يوحنا 17 : 21(.

الكاثوليكية  الكنيسة  بني  الالهويتّ  للحوار  الدوليّة املشرتكة  اللجنة  ان   – 34

بأن  بإرصاٍر  تويص   ، البلمند  يف  العام  اجتامعها  يف   ، األرثوذكسية  والكنيسة 

تطبّق هذه القواعد من قبل كنائسنا ، مبا فيها الكنائس الرشقية الكاثوليكية 

الصايف  املناخ  يف  يتابع  ان  يجب  الذي  الحوار  هذا  يف  اإلشرتاك  اىل  املدعّوة 

الرضورّي لتقّدمه حتى إعادة الرشكة الكاملة.

35 – وإذ نستبعد يف املستقبل كلَّ نشاٍط دعايئ وكل إرادة توّسع من قبل 

الذي  العائق  ازاحت  أنها  اللجنة  تأمل  األرثوذكس،  حساب  عىل  الكاثوليك 

حمل بعض الكنائس األرثوذكسية املستقلة عىل أن تعلّق مشاركتها يف الحوار 

الالهويت، وأن الكنيسة األرثوذكسية ستتمكن من أن تتواجد بالكامل ملتابعة 

العمل الالهويت الذي بدأ عىل أحسن وجه.

البلمند )لبنان( ، يف 23 حزيران 1993
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األيقونة

األخت منى وازن

املرئيّة  االتصال  ووسائل  التكنولوجيا  ثورات  تسوده  عامل  يف   

وتخاطب  اليوم  املجتمع  تحايك  طرق  إليجاد  الكنيسة  تسعى  واملسموعة، 

التعليم  فّعالة يف  البيزنطيّة، وكتقنيّة  األيقونة  بلغة يجيدونها. فتبز  شبيبتنا 

من  اإللهيّة،  النعم  النسكاب  وكقناة  واألخالقّي  والروحّي  الدينّي  والتثقيف 

فيها.  والتأّمل  أمامها  الصالة  يف  علينا  وعطاياه  إحساناته  الله  يوزع  خاللها 

كّل هذا ممكن مع األيقونة، هذا الفن الكنيّس الحاوّي الالهوت، ألنّها وكام 

يعلّم األباء القّديسون، هي كتاب يصّور يف الرسوم واأللوان الكلمة املتجّسد، 

وتكرميها يعود إىل تكريم الله، ومريم العذراء والقّديسن. ما ييل موجز عن 

تاريخ األيقونة، أهميّتها يف إيصال البرشى وأهدافها.

١- ملحة تاريخيَّة  

أ - عند املرصيني القدماء، وأيقونات الفّيوم يف مرص  

بعد  الثانية  وبالحياة  النفس،  بخلود  القديم  املرصّي  عب  الشَّ آمن   

دفن  أثناء  مارسوها  إميانهم هذا، شعائر وطقوس خاصة  رافق  وقد  املوت، 

ه باألكفان، كانوا يضعون فوق وجهه صورة  موتاهم. فبعد تحنيط امليت ولفِّ

ا عىل قطعة قامش إذا كان امليت فقريًا، أو قطعة خشب إذا  له، مرسومة إمَّ

أو أحد  للفرعون  هب،  الذَّ امليت غنيًّا، أو محفورة عىل شكل قناع من  كان 

إىل  لتأخذه  تأيت  حني  األرواح  عليه  تتعرَّف  أن  منها،  والهدف  عائلته.  أفراد 

الحياة الثانية.

أنها تُظهر وجه امليت، بشكل مواجه، أي  إّن ما مييِّز األقنعة، هو   

األذنان  طويل،  األنف  إليها،  بالناظر  تحّدق  كبرية،  العيون   .en face أمامي 
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بارزتان والفم مغلق.

الرومانيَّة  الجامعات  امليت وتكفينه، مارسته  التقليد يف دفن  هذا   

التي استوطنت منطقة مرص ما بني القرن األّول والقرن الرابع ميالديًا. وقد عرث 

علامء اآلثار، أواخر القرن التاسع عرش، يف واحة الفيّوم يف مرص، عىل العديد 

من  لوحات  تحوي  التي  النواويس،  من  اآلالف  وفيها  الرومانيّة،  املقابر  من 

الخشب عىل وجه امليت، تُظهر صورته بشكل مواجه متاًما.

الفيّوم،  أيقونات-  أو  ُصَور–  يف  يجدون  اليوم،  اآلثار  علامء  إنَّ   

البدايات األوىل لنشوء الفّن املسيحّي. فدير القّديسة كاترين يف مرص يحوي 

التصوير  مثل  املنهاج،  هذا  عىل  كتابتها  جرت  التي  األيقونات  من  العديد 

املواجه، واستعامل األلوان الرتابية بعد مزجها بالشمع املذّوب.

ب - دياميس روما والتصاوير األوىل لنرش البشارة  

وجد علامء اآلثار الكثري من الرسوم عىل جدران الدياميس يف روما،   

فقد غطّت  والتعليم.  للصالة  تجتمع  املسيحيّة هناك  الجامعة  كانت  حيث 

جدران الدياميس العديد من الرموز والّصور الوثنيّة التي تبّناها املسيحيّون 

وأعطوها معاين أكرث عمًقا بهدف نرش اإلميان املسيحّي للوافدين إىل املسيحيّة.

صورة  ثّم  القدس.  الّروح  وإىل  املسيح  إىل  ترمز  الحاممة  فصورة   

الحديقة حيث شجر الّنخل مع الطاووس تشري إىل الفردوس الساموّي. وصورة 

الجديدة.  الحياة  نحو  السعيد  العبور  إىل  ترمز  البحر  عباب  متخر  فينة  السَّ

وصورة املرساة التي ترمز إىل الرجاء. كام نجد صورة املزارع الَّذي ينرث القمح، 

الخمس  تكثري  أعجوبة  كام  منكبيه،  عىل  الخروف  يحمل  الذي  الراعي  أو 

التي  املواضيع،  من  وغريها  الرّسي،  العشاء  صورة  أو  والسمكتني،  خبزات 

الجديد، ما شَكل لهم عونًا  األوائل بهدف نرش االميان  اعتمدها املسيحيّون 

روحيًا، ومساعدة عىل إبقاء شعلة اإلميان املسيحّي حيّة يف قلوب املؤمنني.

لها  ديًنا رسميًا  املسيحيّة  الرومانيّة  االمباطوريّة  اتّخذت  أن  وبعد   

الله  كلمة  رافقت  إذ  النور،  إىل  طريقها  الرسوم  هذه  عرفت  313م،  سنة 
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املكتوبة، وقادت املؤمنني إىل معرفة أعمق لإلميان، وساهمت يف تعزيز نرش 

البشارة املسيحيّة.

ج- محاربة األيقونات  

الرشق  للكنيسة، وقد مارس  الرشقّي  التقليد  األيقونة هي من  إّن   

تاريخ  أّن  إالّ  املسيحيّة.  فجر  منذ  وأدياره،  كنائسه  يف  الفّن  هذا  املسيحّي 

األيقونة الفعيل فقد بدأ يف ظّل حكم امللك يوستينيانوس )527- 565(، املحّب 

ع له. فنشطت الحركة الفنيّة لأليقونات وازدهرت، وزخرت  لهذا الفّن واملشجِّ

والجداريّة  )الفسيفسائيَة  وأنواعها  أشكالها  يف  بالّصور  واألديرة  الكنائس 

والخشبيّة والقامشيّة ويف املخطوطات...( واستمَر نشاط الفّنانني عب مراحل 

من التطّور، يف بالد املرشق حتى سنة 726 م، التي هي مبثابة بدء تاريخ حركة 

تحطيم األيقونات، فانحرس هذا الفّن وتوقّف لبعض الوقت.

د- أصل الرصاع   

اإليصوري  الثالث  الوون  منهم  مناوئوه  اإليقونوغرايف،  للرسم  كان   

وتيودوروس   ،755-741 الثالث  الوون  ابن  كوبرنيموس  قسطنطني  م،   726

اسقف أفسس 745 م، الوون الخامس األرمني 813-820 م، وتيوفيلوس 835 

م، ومنارصوه األقوياء من أعظم أباء الكنيسة عىل توايل األجيال، منهم القّديس 

جرمانوس بطريرك القسطنطينيّة 715- 730 م، البابا غريغوريوس الثالث 731 

م، وجميع الباباوات الَّذين تعاقبوا يف عهد قسطنطني كوبرنيموس كالباباوات: 

زكريَّا 752 م، اسطفان الثاين 757 م، بولس األوَّل 767 م، اسطفانوس الثالث 

سابقيهم  أعامل  وواصلوا  القويم  إميانهم  عىل  ثابتني  إستمرّوا  وقد  م.   772

يرسمون يف الكنائس بني 741-755م. وقد احتدم هذا الخالف واستفحل يف 

القرن الثامن امليالدّي ضمن كنيسة املسيح الواحدة، ماّم أّدى إىل انشقاقها إىل 

فئتني مختلفتني: منارصي األيقونة ومحاربيها، حول وجوب إكرامها أو عدمه.

كّل  وحظْره  اإلسالم،  ظهور  الخالف  هذا  إذكاء  عىل  ساعد  وقد   

تصوير لألحياء. وأمُر الخليفة عبد امللك بن مروان )685 – 705 م( بتحطيم 
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ذلك  يف  وماثله  م(   724  –  720( الثاين  يزيد  فعل  وكذلك  الصلبان،  جميع 

مرسومه ضد  أصدر  الذي  م(   741 –  717( اإليصوري  املسيحي الون  امللك 

عصيبّة،  مرحلة  يف  متّر  البيزنطيّة  األمباطوريّة  كانت  زمن  يف  األيقونات  فّن 

من مراحل النزاع مع العرب الذين كانوا قد هاجموا القسطنطينيَّة. وهكذا 

اندلعت يف الرشق حركة محاريب األيقونات، وعاش مسيحيّوه يف قلب الكنيسة 

الواحدة فصالً طويالً من االنشقاقات والخالفات العنيفة، دام أكرث من قرن 

كامل، فأدماها وأضعفها.

يف هذه األزمة طال العنف األشخاص واأليقونات مًعا. فشهر محاربو   

منارصيها حيث  عىل  أيًضا  الحرب  شّنوا  كام  عليها،  حربًا رضوًسا  األيقونات 

قاموا مبالحقتهم أفراًدا وجامعات، وعملوا عىل تعذيبهم ونفيهم وترشيدهم 

وحتى قتل البعض منهم. فداهموا األديار والكنائس واملنازل، حيث تّم تدنيس 

األيقونات وانتهاك ُحرمتها، والتشنيع بها، وتحطيمها، وحرقها، وطليها بالكلس 

إلبادتها وإزالتها من الكنائس واألديار. وقد أُتلف الكثري من روائع هذا الفّن 

يف تلك الحقبة من تصوير ونقش وفسيفساء وجدرانيات ومخطوطات مزيّنة 

بالصور، فكان هذا العمل وباالً بربريًا، وكارثًة فنيّة ، وخسارة ال تُعّوض.

مجمع  عقد  إىل  الكنيسة  اضطرّت  الحق،  وإحقاق  الّصدع  ولرأب   

املنارصة  إيريني  امللكة  بعناية  )787م(  السابع  املسكوين  الثاين،  نيقية 

لأليقونات. فأعاد آباء هذا املجمع إىل األيقونات اعتبارها وتكرميها، وحّددوا 

اإللهّي،  الروح  األيقونة  يف  نرى  ال  "إنّنا  التصويرّي:  للتمثيل  الصحيح  املعنى 

الطبيعة اإللهيّة، ولكننا نرى فقط شخص اإلبن، األقنوم الوحيد للثالوث الذي 

تجّسد".

غري أّن محاربة األيقونات مل تتوقّف بل تتابعت من 813 حتى 843   

تاريخ انتصار الرأي املستقيم عىل رافيض األيقونات، يف مجمع يف القسطنطينية 

املجمع  انتهى  القارص.  الثالث  ميخائيل  ابنها  عن  نيابة  ثيودورا  امللكة  مع 

العقيدة  "عيد  الصوم  من  األول  األحد  وعنّي  املقّدسة.  باأليقونات  بتطواف 
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القومية" الذي ُدعي األورثوذكسيّة.

أهمّية األيقونة يف إيصال البرشى  

س أ - يف الكتاب املقدَّ  

ومن  والسريافيم.  الشريوبيم  متثايَل  يصنع  أن  موىس  الله  أمر  لقد   

هذا األمر إتّخذنا عادة تصوير األيقونات. أما يف العهد الجديد فسوف نكتفي 

مبرجع  واحد لبولس الرسول، عندما يسّمي السيّد املسيح صورة اآلب. يقول 

الله غري املنظور" )قول1: 15(. إنّه  القّديس بولس إّن املسيح هو  "صورة  

الرسول: "من رآين فقد رأى  لتوما  قاله  يرينا اآلب عىل ما  أيقونة اآلب ألنّه 

اآلب" )يو14: 9(. املسيح هو حًقا وحي اآلب وصورته.

د يف الجامل والبهاء. فلفظة "أيقونة"  األيقونة هي االمتداد الرضوري للتجسُّ

تعني "الّصورة" و"االنعكاس"، إنّها "املرآة" التي بها نختب شخًصا والّصورة التي 

تبدو فيها نتعرَّف بها إىل وجه الله كام ظهر لنا يف هيئته البرشيّة. فبام أنَّ 

السيِّد املسيح هو صورة اآلب، فإّن كّل مسيحّي متشبِّه به هو صورة الّصورة، 

عىل  يصبح  أن  يجب  الذي  املثال  مسيحّي  لكّل  تقّدم  فاأليقونة  هذا  وعىل 

صورته.

ب - يف التقليد اآلبايئ  

للتّقوى،  فهي صورة  مرموقة،  مكانة  املسيحّي  التقليد  لأليقونة يف   

إىل  العني  تدعو  دينيّة،  فكرة  عن  تعبري  وهي  آن.  يف  الفنيّة  اآلثار  من  وأثٌر 

اليومّي، والتعرّف  العامل املادّي  التمييز ما بني الصور الوقورة واملتناسقة، يف 

عىل األلوهة فيها. ويجري انتقال الحقيقة املسيحيّة بواسطة الكلمة والصورة. 

نيكيفوروس يف  القّديس  يقول  األيقونات.  علم  الالهوت  علم  إذن  فيتضّمن 

املجمع املسكوين السابع الذي حّدد تعليم الكنيسة للّصور املقّدسة: "إّن ما 

التقاط الحواس  النفوس بواسطة  يوضع أمام األعني ينطبع أشّد االنطباع يف 

ويأخذ مكانه يف املكامن العاطفيّة". هذا وتبدو الصلة بني األيقونة وتجّسد 

الكلمة يف قول القّديس يوحّنا الدمشقّي: "إيّن أصّور غري املنظور، ال من حيث 
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ملّا أخذ جسًدا ودًما من جسِدنا  هو منظور، بل من حيث إنّه صار منظوراً 

ودمِنا". لقد ُوجدت األيقونة كعالمة لتجديد صورة الله يف اإلنسان، إنها نقطة 

لقاء بني اإلنسان والرّس وهي منبع النعمة.

يتحّدث القّديس يوحّنا الدمشقّي عن فاعليّة األيقونات املقّدسة، فيقول: "إن 

مل يكن لديَّ كتٌب، فأيّن أذهب إىل الكنيسة، فإّن الرسوم تجعلني مفتونًا كام 

تفعل األرض املعشوشبة واملزهرة، فتحرّك مجد الله يف روحي". إّن األيقونة 

أساس  هو  التجّسد  ألّن  عنه،  املّعب  غري  عن  تعبري  مقّدسة، هي  كتابة  مثل 

املكتوبة يف اإلنجيل. والكلمة  الله  رسم األيقونة، متاًما كام هو أساس كلمة 

تحقيق  يف  مساعدة  أفضل  يقّدمان  كالهام  املنظورة  والصورة  املسموعة 

املشاركة يف العبادة الحّقة. 

يقول فوتيوس القسطنطينّي: "كّل من يقول أنّه يحّب الكتاب ويكره   

األيقونة يكون مجنونًا وال منطقيًا. فإنّنا نقبل التعليم املأخوذ من الصورة متاماً 

املواعظ  نتقبّل  املكتوبة.  الكلامت  خالل  من  اآليت  التعليم  نفس  نقبل  كام 

بسمعنا، وكذلك نتسلّم الشكل من خالل النظر. كالهام ينقل الحقيقة ذاتها 

ولكن بطرق مختلفة". ويقول يف موضع آخر: "مُتسك العذراء الخالق يف يديها 

كطفل، فمن ذا الَّذي ال ينبهر ملجرَّد النظر إليها أكرث مامَّ لو سمع وصًفا كالميًا 

لِِعظَِم هذا الرس"؟

املُتقنة  سيام  وال  االيقونات  إن  الكبري:"  باسيليوس  القديس  قال   

التي متثلها أحّب اىل قلوبنا وأعمق  الحقيقة  الرسم، تجذب األنظار وتجعل 

اذا  كان  إنه  الدمشقي،  يوحنا  عن  ويُقال  نفوسنا."  يف  تأثريا  وأبقى  وأرسع 

ناله التعب ومل يجد كتابا للسلوى وملناجاته تعاىل ذهب اىل الكنيسة حيث 

تجذب االيقونات املقدسة ناظريه وتستهوي جنانه وترفع عقله وقلبه اىل الله 

مصدر السعادة والسلوى والقّوة.هناك تناغٌم واضح بني األيقونة والصلوات 

الليتورجية والهندسة الكنسيّة، االيقونة ليست عنرصا للزينة بل لها مكانتها 
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القانونية والالهوتية.

ج- يف التقليد الرشقّي للكنيسة  

ولأليقونة يف التقليد الرشقي، مكانة مهمة جًدا يف الحياة الليتورجيّة   

أّما  الكتايّب لإلميان،  الوجه  الليتورجيّة هي  النصوص يف  أّن  ويف األرسار. ذلك 

األيقونة فهي الوجه املريّئ له. الكلمة تقود إىل اإلصغاء الداخيّل، أّما األيقونة 

فتقود إىل اإلصغاء النظرّي؛ وبني اإلثنتني تناغم وتواصل، فام توصله الكلمة 

عن رّس الخالص يكتمل باأليقونة التي تحرّضنا للملكوت بواسطة النظر، ألنّها 

عالمة وجود السامء عىل األرض.

سة عىل الكتاب املقّدس؛  األيقونة هي قلب الروحانيّة الرشقيّة املؤسَّ  

عىل  املسيحيّة  الرتبية  يف  لأليقونة  مهاًم  دوًرا  الكنيسة  تعطي  السبب  لهذا 

اإلميان والّصالة، كنقطتني مهّمتني يف تحديد وسائل البشارة، ووضع مرشوع 

إىل  الله  كلمة  إيصال  يف  العلامنيّون  منه  يستفيد  كنيستنا،  لتبشري  جديد 

املؤمنني.

كّل مسيحي ملتزم، له دور مهم يف إيصال البرشى، وعليه مسؤوليّة   

كبى ملقاة عىل عاتقه. فال يعود إيصال البشارة ِحكرًا عىل اإلكلريوس بينام 

املجمع  أكّده  ما  وهذا  منتقدين.  أو  راضني  متفرّجني:  العلامنيّون  يقف 

اإلثنني:  بجناحيها  بل  واحد  بجناح  تحلِّق  لن  الكنيسة  بأّن  الثاين  الفاتيكايّن 

اإلكلريوس والعلاميّن.

تقّدم  إنّها  إذ  الكنيّس  الرشقّي  التقليد  يف  كبى  أهميّة  لأليقونة   

للمؤمن املسيحّي عرًضا مبارًشا لحقائق اإلميان من خالل التأّمل بقّوة حاّسة 

خطًّا  التأّمليّة  الطريقة  هذه  لتشّكل  أمامه،  املعروضة  األيقونات  يف  النظر، 

موازيًا لفهم وإدراك الحقائق املوحاة يف نصوص الكتاب املقّدس.

الكنيسة  يف  مميّزا  أسلوبًا  أصبحت  ألنّها  وكرازة  رسالة  واأليقونة   

لتعليم املؤمنني وتثقيفهم الدينّي، وتنشئتهم األخالقيّة. فبكرثة الصور والرسوم 

يف مكان العبادة تبدو الكنيسة وكأنّها إنجيٌل حّي، يقرأه املسيحيّون فيقتبسون 
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التعاليم، ويتحلّون بالّصفات الحميدة، ويلتزمون باألخالق اإلنجيليّة. واأليقونة 

متثّل عند األميّني ما متثّل الكتابة عند املتعلّمني.

يتطلّب  البرشى،  إيصال  يف  العلامنيّني  دور  عىل  الرتكيز  إّن  لذا   

الروحيّة واإلنسانيّة، وكذلك  بأبعاده  املقّدس،  فهاًم سلياًم وصحيًحا لإلنجيل 

لأليقونات وما ترمز إليه من مبادئ اإلميان الحق، ومن رشح لإلميان املسيحّي.

دور األيقونة ليس فقط إظهار ألحداث العهدين القديم والجديد،   

ولتاريخ الخالص، بل هي تظهر وتبنّي املعنى الحيوّي ملخطّط الله الخاليّص. 

الكامل  واملعنى  النعم،  كلَّ  مرئيّة،  بطريقة  األيقونة  تفرسَّ  املعنى  هذا  من 

لإلفخارستيّا، ليفهم املؤمنون، بواسطة أعينهم، رّس الله، وليساعدوا يف إظهار 

كّل الغنى يف احتفاالت اإلفخارستيّا، من وجّهة نظر تبشرييّة وتعليميّة.

يكفي أن تدخل إىل كنيسة رشقيّة لتفهم، بوضوح أكرث، دور األيقونة يف رّس 

الله وتدبريه الخاليص كام يظهر يف صورة إيقونوسطاز الكنيسة الرشقيَّة،أو يف 

اللبس الليتورجي الذي يرتديه الكاهن يف مامرسةاألرسار، أو يف األيقونة التي 

تتوسط األواين والرموز الليتورجيَّة.

اإلنجيل  دوريَت  يف  البيزنطي  القّداس  يف  الليتورجّي،  الزيّاح  ويف   

"املراوح"  تتوّسطان  املسيح  والسيّد  اإلله  والدة  أيقونتَي  أّن  نرى  والقرابني، 

التي يحملها املؤمنون. كذلك الّصليب عالمة الفداء وكأنّها درس تعليمّي لكّل 

رّس  تّم من خالل  املسيح  بيسوع  الخالص  إّن  اإلفخارستيّا:  مؤمن مشرتك يف 

التجّسد )أيقونة السيّدة( ورّس الفداء )الّصليب(. األيقونتان املحمولتان أمام 

الليتورجّي  الفعل  املنظورة من خالل  الغري  الحقيقة  تقّدمان  املؤمنني،  أعني 

املنظور.

إّن فّن األيقونات يف الكنيسة الرشقيّة هو فّن طقيّس مقّدس، ومثل   

تزيني  أجل  من  يكون  أن  من  أكرث  روحّي  هدف  له  الكنسيّة،  الفنون  كّل 

اليونانيّة  اللغة  يف  الفّن  هذا  يدعى  العيون.  وإبهاج  بالرسومات  الكنيسة 

الصورة املقّدسة ألنّه يصّور األشخاص واملواضيع املقّدسة. تُطلق كلمة أيقونة 
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عىل الرسومات ذات الطابع الروحّي والتي تعكس حقيقة إلهيّة. لقد أوجدتها 

الكنيسة واضعًة لها قواعد للرسم لتكون لقاء مع الخليقة الجديدة، واملسيح 

هو رأس هذه الخليقة الجديدة. ومن ناحية أخرى فاأليقونة نافذة عىل العامل 

اآلخر حيث ال سيطرة للزمان واملكان.

يف القديم كان يقترص رسم األيقونات عىل الرهبان وكانت الرسوم،   

فّن  فخطوة.  الكنيسة خطوة  داخل  ذ  تنفَّ محمولة،  أو  جداريّة  كانت  سواء 

قراءته.  ميكننا  وكتاب  تعليم  أداة  كونه  آخر  فّن  أّي  عن  يختلف  األيقونة 

فكّل جزء منها له معانيه الالهوتيّة واأليقونات تُكتب كتابة حسب التاريخ 

والقوانني الكنسيّة. لذا يجب أن ال يتعاطى فن رسم األيقونة أّي شخص مهام 

كان فّنانًا إاّل من متتّع مبعرفة الهوتيّة، ألنّه يكتب الهوت. ويف فّن األيقونة 

ال نرسم الشخصيّات بل نكتب أحداث الكنيسة والقّديسني. كام يجب عىل 

كاتب األيقونة أن ال يكون يف حالة تعب أو اضطراب، بل أن يكون يف حالة 

سالم وطأمنينة وهدوء ألّن حالته النفسيّة تظهر من خالل األلوان ورضبات 

الريشة.

ال  الرشقيّة  الكنيسة  يف  والرّسامون  انقضت  وأجيال  مضت  قرون   

يزالون يعيدون رسم بعض النامذج األوىل لأليقونات املقّدسة، ولكن مع بعض 

الفروقات بني عرص وآخر، وبتباين أسلوب بلد عن بلد آخر. وهذا املوقف 

ال  الرشقيّة  الكنيسة  ألّن  بل  شخيّص،  طابع  لكّل  للتطّور  رفض  مجرّد  ليس 

الفرد.  الفنان  لها وجهة نظر خاّصة بدور  الخيال، ذلك ألّن  تستخدم عنرص 

ونالحظ أّن أغلبيّة الرّسامني ما زالوا مجهويل الهويّة. ألّن األيقونة ليست من 

صنع فّنان باملعنى الحرصّي بل هي مهنة متارس يف األديرة التي اكتسبت صيتًا 

يف مثل هذه األعامل أو حسب املدارس.

هذا الفّن ثابت ككنيسة املسيح ال ومل يتغرّي مع تغيريات الحياة واإلنسانيّة. 

وهذا التقليد املقّدس هو عمود النار الذي يقود الكنيسة عب بريّة هذا العامل 

يغوص يف  ال  الذي  الحايّل  القرن  مفاجأة إلنسان  يشّكل  ولهذا  الغري مستقّر 

األيقونة



139

أعامق البحر الروحّي. جامل األيقونة إذن هو الجامل الذي ال يزول، ال بتقّدم 

األبدّي،  الجامل  هو  فالجامل  آخر.  يشء  بأّي  وال  الزمن  بعوامل  وال  العمر 

األبديّة،  علينا من  تطّل  التي  النافذة  األيقونة هي  الدهر.  اآليت من  الجامل 

لذلك نرسمها عىل خلفيّة من الذهب الذي يرمز إىل النور وإىل املجد؛ فالذهب 

املوجود يف األيقونة ليس ليعطيها قيمة ماديّة إمّنا له بُعد الهويتّ عميق.

من  املستمّدة  واملشاهد  باملواضيع  أرواحنا  يغّذي  الفّن  هذا  إّن   

أرواحنا  فيُبهج  األحاسيس  بوابات  عب  ندخل  يجعلنا  كام  املقّدس،  الكتاب 

نراه  ال  جامل  هو  األيقونة  فجامل  البال.  راحة  ومينحنا  الساموّي  بالنبيذ 

صور  اليوم  هناك  معارصين.  قّديسني  نرسم  أن  ميكننا  ال  لذلك  البرش،  بني 

فوتوغرافيّة كثرية لقّديسني معارصين ولكن يف كنيستنا الرشقيّة ال ميكن أن 

اإلنسان  صورة  متثّل  الصورة  ألّن  أيقونة  ونعتبها  فوتوغرافيّة  صورة  نأخذ 

املتّحد  املتجيّل  أّما األيقونة فتمثّل اإلنسان  التجارب،  الواقع تحت  الطبيعّي 

بالرّب، متثّل الجامل الداخيّل وليس الجامل الخارجّي.

تُبز األيقونة حضور الله بني الناس ألنّها تلعب دوًرا تعليميّا وإعالميًّا   

رائًعا يف ليتورجيا الكنيسة املقّدسة. ففّن التصوير املقّدس يثّقف شعب الله 

إذ يوصل تعليم الكنيسة. هكذا ترتّسخ الخبة الحقيقيّة التي للرؤيا الداخليّة 

حني نراها مصّورة أمامنا. نتعلّم اإلميان مشرتكني بالحدث كأنّه حاصل أمامنا، 

وهكذا  لخالصنا.  الله  تصميم  لحقيقة  الدائم  الحضور  تُظهر  األيقونة  ألّن 

يعب املؤمن من خالل انعكاس األلوهة يف األيقونة إىل اللقيا واالتّحاد بالله. 

فاأليقونة تثري يف اإلنسان تساؤالت عن األلوهة، وعندما يتجاوب معها بحياة 

روحيّة يلتقي اإلنسان باإلله يف القلب، فيشاهد عندها املؤمن رؤية مسبقة 

الروح  نعمة  النعمة،  تركيز  نقطة  األيقونة  والذي سيكون.  كان  الذي  للعامل 

كلّه،  ذلك  إىل  وباإلضافة  املقّدس.  الحدث  عب  املؤمن  يف  تؤثّر  التي  القدس 

فاأليقونة "منبع النعمة" لكونها حضور اإللهيّات املقّدسة يف هذا العامل.

مثال عىل ذلك أيقونة القّديسة مريم املرصيّة، فقد كانت جميلًة   
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بعيدة عن  يتمّنون نظرة منها، عاشت حياة  كلّهم  املدينة  ا وكان حّكام  جدًّ

نرى  وعندما  عرصها.  بنات  أشهر  من  وكانت  عاًما  عرش  سبعة  مّدة  الرّب 

التي عاشتها،  التوبة  الذي يظهر حياة  تقاسيم وجهها  نتعّجب من  أيقونتها 

وماذا تعني كّل حركة من حركات جسمها يف األيقونة، عندها فقط نعرف أّن 

جامل األيقونة يختلف عن جامل الصورة.

األيقونة تُكتَُب إذن وال تُرسم. ألّن من يتعاطى معها يتعاطى كأنّها   

أداة تعليم وليس قطعة فّنية. يقول القديس يوحنا الدمشقّي: "إن مل يكن 

تفعل  تجعلني مفتونًا كام  الرسوم  فإّن  الكنيسة  إىل  أذهب  فإيّن  لدّي كتب 

الله يف نفيس وروحي". كام يقول  األرض املعشوشبة واملزهرة فتحرّك مجد 

أيًضا: "إذا كنت تؤمن بالكتاب املقّدس يجب أن تؤمن باأليقونة ألن كام أّن 

الكتاب املقّدس مكتوب بأحرف، كذلك األيقونة مكتوبة بالخطوط واأللوان".

التي  العمليّة  ميزتها  إذن  األيقونات  عىل  التشجيع  دواعي  من   

فيقول:  السينايّئ  نيلوس  القّديس  يتحّدث  املتعلّمني.  لغري  ككتاب  تقّدمها 

"الذين ال يحسنون القراءة ميكنهم تذكّر ترصّفات خّدام الله من خالل صور 

القّديسني  هؤالء  ملشابهة  السعي  ميكنهم  وأيًضا  والجديد،  القدم  العهدين 

الذين استبدلوا األرض بالسامء مفّضلني الغري املنظور عىل املنظور".

أبعاد:  ثالثة  لها  الطبيعة  يف  املوجودة  األشياء  كّل  أّن  نعلم  نحن   

الطول والعرض والعمق )السامكة(، وعندما يكون هناك ثالثة أبعاد نستطيع 

أن نحرص ونحّد اليشء ولكن عندما يكون هناك فقط الطول والعرض يصبح 

من املستحيل حرص اليشء ألّن العمق الثالث أي العمق والسامكة غري موجود. 

من هنا أهميّة عدم وجود العمق الثالث يف األيقونة ألّن القّديس الذي نكتب 

عنه يف األيقونة هو الشخص الذي اتّحد بالله والذي صار يف األبديّة، واألبديّة 

املكان  أصبح خارج  ألنّه  القّديس  لذا ال ميكننا حرص  واملكان.  الزمان  خارج 

والزمان. من هنا نرسم البعدين األّولني الطول والعرض أّما البعد الثالث فغري 

موجود. من هنا يف كنيستنا الرشقيّة ال يوجد متاثيل ألّن التمثال يَُحد ويُحرص 
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واأليقونة تكون بعكس ذلك، ال عمق لها وال ميكن إحاطتها.

أهداف األيقونة  

أ. هدف عقائدّي  

كام أّن الحدث الخاليّص صاَر واقًعا منظوًرا وُمعلًنا بالتجّسد، وقد   

نقلُه إلينا الكتاب املقّدس كلمة مكتوبة، هذا الحدث عينه هو يف أساس كتابة 

األيقونة. فاأليقونة تتيح لنا أن نتعلّم اإلميان إذ ترُشكنا بالحدث وكأنّه حاصٌل 

أجل  ومن  أجلنا  من   « الله  تصميم  لحقيقة  الدائم  الُحضوَر  فتُظهُر  أمامنا، 

خالصنا«.

مثاًل، تتكلّم أيقونة االنحدار إىل الجحيم عن واقع الغلبة عىل املوت،   

بالقيامة  الثقة  املعتقلني،  وتحرير  الشيطان  ربط  الظلمة،  النور عىل  هيمنة 

واالستهتار باملوت، ألن عيدنا بقيامة املسيح هو نفسه عيدنا بهدمه للجحيم 

وإماتة املوت.

ب. هدف تثقيفي  

- األيقونة وسيلة تقنيّة تعليميّة لنقل اإلميان

- تثّقف األيقونة املؤمنني إذ تنقل إليهم تعليم الكنيسة، وترّسخه ألنّها تضيُف 

»Mémoire visuelle« إىل تقنيّات اإلدراِك الّذاكرة النظريّة

- األيقونة ليست مجرّد مذكِّر للحدث الخاليّص، إنّها وسيلة تأوين للحضور 

اإللهي يف حياة املؤمن. فهي تنقل إليه حقائق ما عرضه الكتاب املقدس. وهي 

محطّات  من خالل  املسيح  برّس  فيحتفل  الكنيسة  تاريخ  يف  ينخرط  تجعله 

بالليتورجيا  االحتفال  يف  القّديسني  بشهادة  سلوكه  وينري  الطقسيّة،  السنة 

والصالة.

- األيقونة تنقل حقائق ما عرضه الكتاب املقدس بعهَديه القديم والجديد.

- األيقونة تجعل املؤمن ينخرط يف تاريخ الكنيسة

- األيقونة تتيح لنا االحتفال برّس املسيح من خالل محطّات السنة الطقسيّة
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- األيقونة تنري سلوك املؤمن بشهادة القّديسني وِسرَيِِهم

- األيقونة تنري سلوك املؤمن بشهادة القّديسني والشهداء

- ليتورجيا األيقونة دعوة تربط بني ليتورجيا الّسامء واألرض: الليتورجيا هي 

أيًضا أيقونة الليتورجيا السامويّة ورّس الشكر هو أيقونة لليتورجيا السامويّة. 

عىل شبه املالئكة املحيطني »بعرش الحمل« يف الّسامء، يتحلّق املؤمنون حول 

»مائدةالحمل« عىل األرض

- األيقونة فعُل شكٍر وإكراٍم وعبادة وصالة. األيقونة حاملة الكتاب والتقليد 

لغة  القديسني. هي  بشهادة  واالستنارة  الطقسيّة  السنة  لناعيش  تتيح  الّتي 

محاكاة السامي الحاض والالمنظور. إنّها فعُل عبادٍة وإكرام وصالة، ألننا من 

خالل خطوطها وألوانها نرى أبعد من اللون والشكل، تحملنا إىل ما ورائها، 

فنوجد يف حرضة الحقيقة الّتي تجّسدها. وما الصالة إال االرتقاء نحو الله.

ج. هدف تعليمي روحّي  

- التأمّل بالّنظر يف األيقونة يهّذب مسلكنا ويعّففنا.

- تُقّدم األيقونة لكّل مسيحي املثال الذي يجب أن يصبح عىل صورته

- عندما يثبِّت املتأّمل نظره عىل أعني السيّد املسيح يشعر بالفعل بحضور الله 

نفسه فتنشأ عالقة مبارشة بينه وبني إلهه.

- هدف اإليقونوغرافيا كان دامئًا يف خدمة الكنيسة فهو ليس فنًّا لذاته بل لخدمة 

الكنيسة. إنه وسيلة نقل عقائد الكنيسة وإلهاماتها وتعاليمها. األيقونة تخدم 

عدًدا من الوظائف يف حياة الكنيسة الليتورجيّة. يف الصالة والعبادة ويف تزيني بناء 

الكنيسة، يف إيصال حقيقة الكنيسة وتعاليمها الرسوليّة.

- ولقداستُخدمت األيقونة كذلك كوسيلة لتعليم اإلميان. يقول القّديس يوحنا 

الدمشقّي: "ما دام ليس كّل واحد مثّقًفا أو يحسن القراءة، فاآلباء يرضون أن ترسم 

هذه األيقونات؛ فهي أعامل بطولة حقيقيّة باعتبارها تعلّم غرياملتعلّمني حفظها". 

والدة املسيح إذن وتجّسده، أحداث حياته وعجائبه مبا فيهام من صلب وقيامة 

وصعود، وكذلك حقائق اإلنجيل وتعاليمه، وأيًضا تاريخ الرسل وصفوف الشهداء 
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وقّدييس الكنيسة ميكن أن تُرسم جميعها يف األيقونة.

- األيقونة هي أيًضا تذكار للحقائق الروحيّة، للوصايا، وألحداث حياة املسيح 

وتفرض  انتباهنا  توقظ  األيقونة  والقّديسني.  الشهداء  أمثال  وكذلك  واألناجيل؛ 

احرتامنا. 

- عندما نتأّمل يف األيقونة تخّف تشّوشاتنا وهمومنا اليوميّة، ونتذكّر بيتنا الساموّي 

الروحّي، ومصرينا، والهدف األخري من وجودنا.

- األيقونة تساعدنا أيًضا عىل رفع انتباهنا وعقلنا إىل املثال. ليست األيقونة فقط 

موضوع فّن مرسومة يك نقّدرها لعلمها. هي جوهريًّا رمٌز، تأخذنا إىل أبعد من 

ذاتها وترفعنا من األشياء األرضيّة والجسديّة واملاديّة إىل امللكوت الروحّي واإللهّي.

الليتورجي هو الهوت مستوحى ومعّب عنه بواسطة أشكال وخطوط  - الفن 

وألوان. ويحتوي عىل العنارص الثالثة التي تشكل اإلميان املسيحي: العقيدة، التي 

يعرتف بها من خالل الصورة، والتعليم الروحي واألخالقي، الذي يرتَجم من حيث 

املوضوع واملحتوى، والعبادة، والتي هي جزءال يتجزأ منه.

أخريًا نوّجه دعوة لكّل مسيحّي أن يتعرّف أكرث عىل األيقونة ومعانيها   

ورموزها يفهمها فيكرّمها ألنّها من صميم التعاليم التي أعطانا إياها الرّب يسوع 

وتعلّمنا إيّاها الكنيسة. فقد سبق وكتب القّديس يوحنا يف رسالته األوىل: "اَلَِّذي 

كَاَن ِمَن الْبَْدِء، الَِّذي َسِمْعَناُه، الَِّذي رَأَيَْناُه ِبُعيُونَِنا، الَِّذي َشاَهْدنَاُه، َولََمَستُْه أَيِْديَنا، 

ِمْن ِجَهِة كَلَِمِة الَْحيَاِة." )1يو 1:2(. فباعتبار أّن اإلنسان مادّي )ترايّب( فهو بحاجة 

إىل ماهو مادّي ليساعده بالوصول إىل ماهو روحّي، ألّن اإلدراك الذهنّي يبقى 

مشتتًا دون مساعدة اإلدراك الحيّس. لذلك الرّب شاء أن نحظى نحن كام الرسل 

مبشاهدته يف األيقونة وسامعه يف اإلنجيل وملسه وتذوقه يف األفخارستيا. وهنا يبز 

أيًضا دور املكرّسني ومعلّمي التعليم املسيحّي خاّصًة إلدخال األيقونة يف برامج 

التعليم املسيحّي كتقنيّة لنقل اإلميان وإعالن البرشى.

األيقونة



صالة القلب عتبة املشاهدة

األب نضال جبيل املخليص

املقدمة:   

يؤكد لنا القديس غريغوريوس النييص أن هدف وجود االنسان هو   

مشاهدة الله. يف مقالنا هذا سوف نعرض لألخ القارىء كيف ميكن لصالة القلب 

أن تضعنا عىل عتبة هذه املشاهدة، إذاً كيف ميكن للصالة التي هي بحد ذاتها 

فعل جهاد روحي ينبع من ارادة االنسان ومن مبادرته الشخصية أن يرتقي 

ليصبح جزأً من لحظات صوفية؟ أن يبلغ عتبة املشاهدة؟ وعن أي عتبة نتكلم؟ 

وعن أي مشاهدة نتكلم؟ لإلجابة عىل هذه التساؤالت سوف نقسم موضوعنا 

اىل ثالثة أقسام رئيسية:

أوالً: الصالة  

هي أسهل وأرسع طريقة لالتصال بالله، وتحقق الرشاكة مع الله, التي   

هي مبدأ وهدف االنسان. فلقد خلق الله االنسان من فيض حبه وألجل مجده, 

الثالوث  الصالة ضمن رشكة  األبد. هكذا تدخل  إىل  يحيا يف رشكة معه  وليك 

األقدس. فبواسطة االبن والروح القدس ننادي الله "أبّا". ويك تكون رشاكتنا مع 

الله دامئة ويف كل حني يحثّنا بولس الرسول أن تصبح صالتنا صالة غري منقطعة 

) 1 تسا 17/5(. إن أجمل وأسهل تطبيق للصالة غري املنقطعة هو استدعاء 

لهذا االسم، اسم ربنا  "إنتبه  القديس مكاريوس املرصي:  االلهي. يقول  االسم 

يسوع املسيح، بقلب منسحق، وفّكر بالدعاء الذي تقوم به: "ريّب يسوع املسيح 

ارحمني أنا الخاطىء". فعندما تهمس بشفتيك، ال تجذب يسوع إليك فقط 

ظاهرياً بل بكل روحك أيضاً. وستجد عندها يف السكينة والهدوء، أّن ألوهية 

املسيح تستقّر وتسرتيح فيك، وتبّدد ظالم أهوائك، وتطّهر داخلك كام طّهرت 

آدم الذي كان يف الفردوس. فاسم يسوع هذا ما هو إال االسم الذي استدعاه 
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إياه بأنه نور العامل والعذوبة التي اليشبع منها، وخبز  يوحنا االنجييل واصفاً 

الحياة الحقيقي" 1.

ثانياً: اسم يسوع  

لالسم االلهي قوة خاصة، فعندما نستدعي اسمه, فنحن نستدعي عىل   

السواء يسوع كونه املخلص والغافر. وعندما نستدعي اسمه فنحن نحيي ذكراه 

أي نعيش بحرضته. بالطبع تؤثّر ذكراه عىل حياتنا اليومية وخصوصاً خياراتنا 

األخالقية. يف التقليد الرشقي نستدعي اسمه عىل هذا النحو التايل: "أيها الرب 

يسوع املسيح ابن الله الحي ارحمني أنا الخاطىء وخلصني". هذا االستدعاء 

هو ذو جذور إنجيلية, فالقسم األول من الجملة: "أيها الرب يسوع املسيح ابن 

الله الحي" هو اعرتاف بطرس بيسوع نجده يف )متى 16/16(. والقسم الثاين 

منها هو صالة العشار ونجده يف )لوقا 14/18(. أطلق عىل هذا االستدعاء اسم 

صالة اسم يسوع أو صالة القلب, واعتبت هذه الصالة منذ القرون االوىل"قلب 

االورثوذكسية".

يرشُح الراهب الهدويئُّ نيكيفوروس الذي من جبل آثوس )النصف   

الثاين من القرن الثالث عرش(. أُسلوَب ٰهذه الصالة: »أُجلُْس يف صومعٍة هادئة، 

أُِغلُِق الباب، إِرفَْع روَحَك أعىل من كلِّ ٱهتامٍم دنيوّي. وبعدها ٱسُنْد لحيَتََك إىل 

صدرِك، أُنظُْر بعنِي الجسِد والروح إىل مركِز بطنك )ذكرى(. حافظ عىل ٱنتظاِم 

نََفِسك، وٱبحْث عقليًّا داخل أحشائَك لتجَد ُهناَك، يف ذٰلك املكان املناسب، كلَّ 

قُُدراِت النفس. يف بادئ األمر ستجُد ظُلمًة ال تستطيُع ٱخرتاقها، ولٰكن إن ثبتَّ 

عىل ٰهذه الصالة، وٰهذا التمرين نهارًا وليالً، ستجُد سهولًة وراحًة ال توصف. 

عندما يجُد الروُح مكاَن القلب، ستجُد أُمورًا مل تُدرِكْها من قبل. سرتى نفَسَك 

يٍر أمام  منوَّرًا، ممتلئًا من متييز األرواح. منذ تلك اللحظة سيهرُب كلُّ فكٍر رشِّ

رُه. منذ تلك اللحظة،  يٍر ويُدمِّ لفِظ وٱستدعاء ٱسم يسوع. ٱسُمُه يطرُُد كلَّ فكٍر رشِّ

يرة، وسوَف يشتعُل من لهيِب  ٍة األرواَح الرشِّ سيندفُع الروُح ليُحارَِب بكلِّ قوَّ

صالة القلب عتبة املشاهدة

1- األب نضال جبيل املخليص، صالة القلب، دار نعامن للثقافة، بريوت، 2012، ص. 25.
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إيَّاُه  يُعلُِّمِك  سوَف  والباقي  الروحيِّني.  األعداء  الروح،  أعداَء  ليُحارَِب  الغضِب 

السيُِّد عندما متارُس ٰهذه الصالَة وأنَت تحرُُس فكرك، حاويًا يسوع يف قلبَك، ألنّه 

قد قيل: أُجلُس يف صومعٍة وهي سوف تُعلُِّمَك كلَّ يشء" 2.

هي صالة تستجيب لرغبة االنسان يف االتصال الدائم بالله, والتقرّب   

منه, وإنشاء عالقة الصداقة معه, واالتحاد به. صالة ميكن أن تصبح غري منقطعة 

بسبب استدعاء االسم اإللهي عىل نحو دائم, متزامٍن مع حركة تنّفس االنسان. 

فمع عملية الشهيق نقول القسم األول "أيها الرب يسوع املسيح ابن الله الحي" 

وكأننا نتناول هذا االسم فيدخل إىل أعامق صدرنا مع النفس. ومع عملية الزفري 

نقول "ارحمني أنا الخاطىء وخلصني" وكأننا نلفظ من داخلنا الخطيئة ونخرجها 

مع النفس الخارج من صدرنا. إن استدعاء االسم اإللهي مع كل ما يحمل هذا 

منّورة،  مطّهرة،  مخلِّصة،  حارضة،  إلهية  وقدرة  وغنى,  إلهية  قوة  من  االسم 

ومحّولة وُمِحبَّة، يشعرنا بحضور السيد املسيح الدائم معنا وهكذا نستحرضه 

دامئاً يف ذاكرتنا. 

تحقق صالة اسم يسوع الذكرى املتواصلة له، ال بل تتعداها لتصبح   

رشكة معه، وليك نصبح نحن أيضاً بدورنا ذكرى يسوع يف العامل.

ثالثاً: القلب  

للقلب أهمية يف الرتاث املسيحي ألن القلب هو مركز كل األحاسيس   

واالنفعاالت وهو "عرش الروح". القلب هو رمز الحب يف الحضارة االنسانية، 

وهكذا االنسان عىل مثال أشخاص الثالوث األقدس، يصبح ذا عالقة مع اآلخر 

عىل أساس املحبة. وعىل العكس فالخطيئة تقطع عالقة االنسان باآلخر، لقد 

ُخلق االنسان شخصاً ُمحباً، والقلُب هو وحدة ديناميكية وتاريخية لالنسان.

ولكن عن أي قلب نتكلم؟ بالطبع عن القلب الطاهر الذي يستطيع   

د الرويّس )القرن التاسع عرش(: »إجمْع  أن يعاين الله. يقول ثيوفانيس املتوحِّ

2 - املرجع السابق نفسه، ص. 52.

صالة القلب عتبة املشاهدة
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الً خفيًّا. فعبه ومبساعدة نعمِة الله سيتملُّك  ْل تأمُّ ذاتََك يف قلبَك وهناك تأمَّ

ل الخفّي يف حدود  روُح الَغريِة الذي يحرُُق بلهيبه طبَعَك الداخيّل. يَضُعك التأمُّ

الصالة الداخليّة التي هي طريٌق مبارٌش للخالص. بواسطتها تتخىّل عن كّل يشء 

لتتخّصص لٰهذا العمل فقط فيسري كلُّ يشٍء عىل ما يُرام. وعىل العكس متاًما 

إذا أمتمنا كّل األفعال والواجبات ُمتجاهلني التأّمل الخفّي فلن نأيتَ بثمر. َمن 

َئ تالميذه  م. كلُّ أٍب روحيٍّ يجب أن يُنشِّ مل يدُخْل يف ذاته لن يُحِرَز أّي تقدُّ

عىل مامرسة صالة القلب. وٰهذا العمل الداخيّل يجُب البدُء به يف أرسع وقٍت 

ممكٍن، وهو يشٌء ُمسلٌَّم به. إذا كان ٰهذا القميص ذو القطعة الواحدة متحداً 

معنا, فإّن أيَّ واجٍب خارجي سوف يُتّمُم بنجاحٍ وبشكٍل مثمر. بدونه سوف 

يكون كلُّ نشاٍط خارجّي كأنُّه مخيٌط بخيٍط يتقطٌّع بشكٍل متواصل. علينا أن 

ننتبه كثريًا لتكون ٰهذه املامرسة منطلقًة خطوًة فخطوٍة بشكٍل وطيٍد وثابت«.

صالة القلب هي مثرة التقليد الرشقي النابعة من االختبار الروحي   

املعاش كام علََّمها العلامء واآلباء الروحيون الرشقيون.

صالة القلب ليست تكراراً فارغاً لكلامت, بل صالٌة ترتافق يف العادة   

مع حراسة القلب والعقل ليكونا عىل مستوى الصالة وتذكّر اإلله. صالة القلب 

تتطلب مسرية من الزهد، وال ميكننا تتميمها من دون جمع الذات والدخول إىل 

الداخل، كام يعلمنا الحاج الرويس. فصالة القلب التي نتممها بالشفاه يجب أن 

ترتبط بانتباه العقل وتركيزه، وبطهارة القلب.

القلب إذاً، هو نقطة وصول هذه الصالة إىل غايتها. إنه الهيكل حيث يجلس 

الله، وحيث يُعبد. الله غيوٌر يك يصبح السيَد األوحد لهذا القلب، واملحبوَب 

األول, غيوٌر، يك يصبح القلُب ذا ميٍل واحٍد، وال يهمه إال اهتامم واحٌد هو محبة 

الله.

علينا إذاً ، أن ننتبه دامئاً يك نحافظ عىل القلب ، ونسهر عليه ، ليغدَو   

طاهراً. فالطريق التي تقودنا إىل االتحاد بالله ، إىل رؤياه، إىل محبته، هي طهارة 

القلب. القلب هو مركز الجسد، واألحاسيس واملشاعر هي مركز الروح. والقلب 

صالة القلب عتبة املشاهدة
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الطاهر هو مركز التأمل أي التطلّع بالله. ال بل هو مركز الرؤية الطوباوية ليك 

نعاين وجه املسيح متجلياً يف داخلنا.

تقودنا صالة القلب إىل اكتشاف الكنز اإللهي: يسوع املسيح ، بداخلنا   

يف قلوبنا. فنتأمل يف الخفاء يف أعامق قلوبنا الطاهرة، تألُق هذا الكنز اإللهّي. 

قلباً طاهراً اخلق يفّ يا الله: أي قلباً ال يرغب إال يف تحقيق مشيئتك،   

ال يريد االبتعاد عنك وليس له نوايا سوى ما ترغب أنت لك املجد إىل دهر 

الداهرين.

صالة القلب هي مركز الروحانية الرشقية: "الفيلوكاليا". وهي القادرة   

أن تجّسد دور بطل الوحدة بني الرتاثني الكنسيني, الرشقي والغريب، منسجمة 

انسجاماً كلياً مع تعاليم القديس إغناطيوس دي لويوال وتريز األفيلية. إذ إنها 

التطلّع ، يف جو من الصالة و"جمع  التأمل –  تضع املؤمن املصيل عىل عتبة 

الذات"، ال بل تستطيع هذه الصالة أن تصبح محرِّكة عواطف الحب تجاه الله، 

فتتحد به وتنال منه املنن والنعم الفائقة الطبيعة التي يسميها يوحنا الصليبي 

"جرعات التأمل" و تسميها األفيلية "لّذات الله". وهذا ما لخصته القديسة تريز 

الطفل يسوع يف صالتها القصرية املخترصة: "يا سيدي أنت تعلم أين أحبُّك، لكن 
ارحمني أنا الخاطئة" .3

الخامتة        

الجديد يف صالة القلب : إثبات نظرية يف العامل الروحي ومفادها أن   

الصالة مع كونها فعل جهاد روحي نابع من ارادة االنسان، ومببادرة منه، إال أنه 

لة للحظاٍت صوفية  من املمكن أن يسرتعي املصيل انتباه الله فتصبح الصالة مؤهِّ

يُغدُق الله فيها عىل النفس نعامً فائقة الطبيعة. وهذا ما يثبته يوحنا الصليبي 

متحدثاً عن "جرعات التأمل"، وهو ما تتكلم عنه تريز األفيلية معّبة عنه بتعبري 

"لذات الله". هكذا ميكن لصالة القلب أن تبلغ عتبة املشاهدة الصوفية.

3- املرجع السابق نفسه، صفحة 130.

صالة القلب عتبة املشاهدة
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األب نضال جبيل املخليّص

السعي لله للقديس غريغوريوس النييص :  

نرغب يف أن نعرض للقارىء الكريم مخترص فكر القديس غريغوريوس   

النييص من ناحية الالهوت الروحي وما هو مفهوم سعي االنسان نحو الله الذي 

ال يدركه وال حتى املالئكة.

ومثاله.  الله  عىل صورة  االنسان  ُخلق  النييص،  غريغوريس  حسب   

لذلك هدف الحياة الروحية هو العودة اىل طبيعة االنسان الحقيقية، من خالل 

مسرية وصريورة إعادة تأهيله )أي اصالح- تجديد – ترميم(. من خالل التطّهر 

من الخطيئة وكامل حياة الفضائل، للوصول اىل حالة ال απάθεια أي 

"غياب االهواء" )الالهوى( أو "هدوء النفس".

االنسان مدعو ألن يختار إما عامل العقل مفضالً إياه عىل عامل االهواء.   

أي يف هذا االختيار تتحّول االهواء اىل رغبة بالخريات االلهية. أو أن يختار االهواء 

عىل العقل، وهكذا تتحكم الرذائل بحياة االنسان وتقوده اىل التدمري الذايت.

االنسان مدعو لعيش الفضائل ليك يشارك يف حياة الله وقداسته، االنسان الفاضل 

يصبح مرآة من خاللها تنعكس صورة الله.

عندما يسيطر االنسان عىل أهوائه يصل اىل الطهارة واىل حالة الالهوى   

απάθεια أي إىل الحرية 1 4. وهذه الحرية هي عودة النفس إىل حياة 
الفردوس وهي العودة إىل الصداقة مع الله.

هذه الحرية وهذه الصداقة هام تعريف البنّوة لله. وَمن هو إبن   

1 - غياب الحس، فقدان الحس، غياب االهواء.
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هو مدعو ليك يكون خاضعاً لله. وهذا الخضوع لله يدل عىل حياة الفضيلة 

والكامل. لذلك لََقُب "عبد الله" )خادم الله( هو  الرشف االكب الذي ميكن ان 

يُعطى ألحد ما، مثل عبد الله موىس. يقول غريغوريس النييص: "ال أحد يقدر أن 

يخدم الله إن مل يتخطى أمور العامل".

ليست النفس من طبيعة إلهية ولكن عندما تعيش الفضائل تتحّول   

بفضل النعمة لتصبح عىل صورة الله. فهي عندما تنظر اىل ذاتها ترى صورة الله 

التي تنعكس كاملرآة 2 5. تختب حضور الله الذي يكمن يف النفس بفضل النعمة. 

لذلك فالنفس مدعوة، حسب غريغوريس النييص، للعودة إىل ذاتها ليك تكتشف 

جاملها بالذات.

هذا كلّه هو عىل مستوى زهد االنسان تجاه الله، وسعيه اىل معرفته،   

وهذه املعرفة تتطلب أن يرتك عامل املظاهر، ويرتك أيضاً العامل الذي يعتقد العقل 

بأنه يراه. هذا يعني أنه وال حتى املعرفة العقلية هي ممكنة يف مجال معرفة 

الله، ولكن وحدها الظلمة الصوفية هي الغاية القصوى لالنسان يف ارتقائه نحو 

الله. تدّل الظلمة عىل معرفة الله، وهي يف الوقت نفسه ال معرفة، مثلام نجد يف 

نشيد األناشيد تعبري "الليل" الذي تدّل به العروس عىل مشاهدة الحقائق الغري 

املرئية، عىل مثال موىس الذي وجد نفسه يف الظلمة حيث كان الله.

ما هو السعي نحو الله επέκτασις؟

السعي هو تقّدم مستمر يف توّجه النفس الدائم نحو الله. وميكننا   

أن نجد نفس التعبري لدى بولس الرسول: "وال أدَّعي أينِّ فُزُت ِبجائزة أو بَلْغُت 

أَيُّها  يَسوع. ال،  املَسيُح  يَب  فاَز  ايضاً  أنا  ِبه ألين  أفوُز  لَعيّل  بَْل أسعى  الَكامَل، 

ا أَْمٌر واحٌد أَجتهُد فيه: أَْن أَنىْس  اإلِْخوُة، لَسُت أْحَسُب أيَنِّ قد أَْدركُت الَغايَة؛ إمِنَّ

بالله ال يكفي  النفس  اتحاد  أَمامي" )فيل 3، 13-12(.  َورايئ وأَْمتدَّ اىل ما  ما 

ــب  ــويف حس ــوت الص ــويري، الاله ــييل الش ــب الباس ــالق الراه ــودور ح ــور تي 2 - االب الدكت

ــة، 2001، ص. 51. ــان جوني ــية، لبن ــة البولس ــيص، املكتب ــس الني القديــس غريغوري
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النفس وال يروي غليلها، إمنا يزيد عطشها لالستمتاع أكرث فأكرث بالله. ألن الحياة 

الروحية تقدم دائم ومطرد، فالله يفوق إدراك الطبيعة البرشية وحبّها، ألن ال 

حّد له بالسمو والكامل والقداسة والقدرة. ولذا بقدر ما يكشف الله عن ذاته 

للنفس ويرشكها يف حياته االلهية، بقدر ذلك تزداد شوقاً وعطشاً إليه. وهكذا 

يبدو الله للنفس يف تجدد دائم ومستمر، وهكذا تشعر النفس، يف ارتقائها إىل 

الله وسريها نحوه، بأنها ال تزال دامئاً يف الدرجات األوىل. وعندما يحصل االتحاد 

فالكلمة الساكن يف النفس هو مصدر عطشها. فهو يكشف لها عن ذاته حسب 

امكاناتها. وهو الذي يدعوها ويعطيها النعمة لتلبّي الدعوة. فتشعر النفس أنها 

متتلك الكلمة بداخلها فعلياً. ولكن يف الوقت نفسه بأنها ال متتلكه كلياً. ومن هنا 

يزداد عطشها وشوقها يتضاعف. إنها أشبه بطائر كلام تحرر من جاذبية األرض 

وُربُطها، ازداد تحليقاً. إن كل مجال يصل إليه يصبح نقطة انطالق ملجال أعىل. 

ألن قوة الخري األسمى تجذب النفس دامئاً إىل العىل، كام يقول بولس الرسول: 

"أسعى إىل الغاية التي يدعونا الله لننالها من عُل يف املسيح يسوع" )فيلبي 

 .)14/3

يدّل هذا املصطلح عىل مفهوم الحياة املسيحية كتطّور وجهٍد ال نهاية   

له. إذا كان الله ال يكّف عن كونه ظلمة، فالنفس تتقّدم اىل االبد داخل هذه 

الظلمة، واالنجذاب الذي يثريه الله يرفع النفس اىل ما فوق ذاتها. أضْف اىل ذلك 

أن الله يعطيها رؤية دامئاً جديدة. خبة الله هي إذاً خبة الحداثة الدامئة )كأننا 

نتعرّف عليه مجدداً(، التي تبقي النفس يف حالة الذهول واالندهاش. يف هذا 

املنظور، إن تعبري επέκτασις يسمح باتحاد تصّوف الظلامت مع تصّوف 

النور، مبيّناً أن كليهام هام وجهان متكامالن لخبة واحدة ووحيدة: رغبة الله 

وارضائه.

إن هذا السعي املتواصل إىل األكمل وإىل محبة أعمق واتحاد أوثق   

هو وضع النفس الطاهرة والبالغة مرحلة االتحاد. واالنسان مدعو إىل التأله 

ويقاس هذا التأله بقدر دخوله يف رشكة مع الله. ومبا أن الله ال محدود بالفعل 
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واالنسان ال محدود بالقوة، فالسعي من قبل النفس  يستمّر حتى اآلخرة. ألن 

مهام شاركت النفس اللَه يف حياته ال تتوصل إىل مساواته. فالله يكشف للنفس 

عن جامالت جديدة تلغي السابقة وتنسيها إياها. وهكذا تبقى النفس يف بدٍء 

أبدي، واكتفاء شوق النفس يكون بان تبقى غري مرتوية ، ألن رؤية الله الحقيقية 

يف أن نتشوقه بدون ارتواء. 

تخترص عبارة " السعي إىل الله "هذا الوضع للنفس التي تبحث عن الله باستمرار 

وتريد أن تتحد به أكرث، وأن تبلغ كامل الفضيلة ليك تشاركه يف الحياة واملجد، 

فالسعي إذاً هو متلك، ألن الكلمة يسكن فعالً يف النفس. وتعني أيضاً خروجاً من 

الذات، ألن الله الالمتناهي ينزع النفس دامئاً من ذاتها يف انخطاف الحب. يقول 

غريغوريوس: "يأيت الله إىل النفس والنفس تتغرب فيه" 3 6. وهكذا نفهم أن 

الخروج من الذات والدخول إىل الداخل وجهان ال يتميّزان لواقع واحد. ويقوم 

املشاركة  االلهية. ولكن هذه  للقدرة  السعي عىل مشاركة حقيقية ومتزايدة 

تبقى رغبة يف الطبيعة الالمتناهية ال ميكن ارضاؤها كلياً. ويتولّد من هذا الوضع 

القلُق الشديُد والشوُق املتزايد أي السعُي دامئاً إىل األمام إىل الله. 

تصل الحياة الصوفية إىل قمتها، من خالل تقّدم ال متناهي. بالنسبة لغريغوريوس 

النييص، تحصل النفس ، التي سيطرت عىل اضطراب االهواء، عىل االستقرار عىل 

صخرة املسيح. لكّن استقرارها هو حركة دامئة كأنها متتلك أجنحة للطريان. فهي 

تبدو غري جامدة، لكن مثل هدوء النهر، بحركة مستقرّة، إنها يف سعي متواصل 

ال يتوقف 4 7.

ــب  ــويف حس ــوت الص ــويري، الاله ــييل الش ــب الباس ــالق الراه ــودور ح ــور تي 3- االب الدكت

القديــس غريغوريــس النيــيص، املكتبــة البولســية، لبنــان جونيــة، 2001، ص. 64.

 Tomas Spidlik, La spiritualita dell’oriente cristiano, Istituto  -  4
Orientale, Roma, 1985, p. 66.
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مراكز التعليم الديني

أو التثقيف الديني للعلامنيني

األب حنا داغر

أوال - التعليم املسيحّي هو "أن نحيا املسيح :"  

تكشف لنا العلوم اإلنسانيّة وال سياّم الرتبويّة منها أّن اإلنسان يف عمر   

املراهقة يُخرج من جعبته يف مختلف عالقاته مع أهله ومعلّميه واملجتمع ما 

سبق وقّدموه له عندما كان يف مرحلة الطفولة التي متتّد من عمر سنتنَي إىل 

ست سنوات. وقد اختزن خاللها يف الوعيه كل مبادئ الحياة التي تعلّمها منهم 

ليواجههم بها كام تلّقاها وبالطريقة التي تلّقاها بها، أكان سلبًا أم إيجابًا. 

لنويل  اإلنسانيّة  املعطيات  بهذه  األخذ  بنا  يجدر  املنطلق  هذا  من   

والنضج  واملراهقة  والفتوَّة  الطفولة  األعامر:  مختلف  يف  املسيحّي  التعليم 

االهتامم الرضورّي. 

من جّهة ثانية، عىل التعليم املسيحي أسوة بجميع العلوم، أن يؤدي   

رسالته املعلنة يف تسميته،  أي أن يحمل دامئًا، يف مختلف الطرق التي يتّبعها، 

والخيارات الرتبويّة التي يعتنقها، والوسائل التي يلجأ إليها "املسيح"، ويف الوقت 

عينه أن يحمل التلميذ إىل املسيح يسوع، الذي هو طريقنا إىل اآلب بالروح 

القدس، فينمو باملسيح مع منّوه يف الحياة ومع السنوات، ويتحّول إىل أيقونٍة 

يتجىّل من خاللها املسيح، حتّى يتمّكن من القول مع بولس الرسول: "لست أنا 

الحّي بل املسيح يحيا يفَّ" )غل2: 20(.

أطول  يُلقي  وهو  الخالص  بشارة  إيصال  يف  يسوع  املسيح  نجح   

الخطابات وأصعبها ألُميّني صاروا مبرّشي العامل! نجح املسيح يسوع يف إيصال 

الواقع بأمثال وتشابيه وحوارات... نجح ألنّه  بشارة الخالص ألنّه ينطلق من 
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ث الناس عنه.  يحمل يف شخصه ما يتكلَّم عليه، وما يحدَّ

عاش املسيح يف برشيّته معنا، ما يحياه مع اآلب يف الهوته "كام أحبّني   

اآلب كذلك أنا أحببتكم..." )يو15: 9-17( "وكام أرسلني اآلب كذلك أنا أرسلكم" 

)يو17: 18 و20: 21( نقل حياته ألوفياء لإلميان شهدوا له وعاشوه حتّى الدم! 

قامت تربوية املسيح عىل إيقاظ اإلنسان من الداخل "بكلمة الحياة"،   

وعىل توعية أعامقه عىل الحياة بالكلمة، ليخلق بينه وبني سامعيه حياة تفيض 

إىل اآلب، من شاء دخلها.

أيًضا ليس إالّ!!  ِعلٌم واحٌد  إذًا هناك معلٌّم واحٌد للمعلّمني وهناك   

لرمبا نسينا ذلك فِملنا إىل اإلنكباب عىل علوم العامل ووسائل العامل؟! مل نعد 

ص بالشهادة املسيحيّة والنبوءة!! ومل نعد نطلب أخّصائيّي الحياة ومعلّمي  نتخصَّ

القداسة!! حذاِر أن نتّكل عىل معارفنا العلميّة لئالّ نشبه الكتبة يف حياة شعب 

ـلوا األكتاف باألحامل فال هم دخلوا امللكوت وال تركوا  الله!! أولئك الذين ثـقَّ

أحًدا يدخل! "متى جاء ابن البرش هل يجد اإلميان عىل األرض؟!" )لو 18: 8( 

سؤاٌل ختم به يسوع حوارًا طويالً حول ملكوت الله والصالة املستمرّة...

ًها لنا! ويبقى السؤال موجَّ  

الرّب يسأل عن اإلميان وعن املحبّة، ال عن الكفاءات الرتبويّة وال عن   

التسميع غيبًا وال عن الفنون التي أجدناها!.. يسأل عن اإلميان: هل آمنتم ولو 

مبقدار حبّة خردل؟ ألمكنكم نقل الجبال من موضع إىل آَخر! )متى17: 20 و21: 

21-22( ويسأل عن املحبّة: هل أحببتم بعضكم بعًضا كام أنا أحببتكم؟ )يو15: 

12( هل أحببتم فقط من يحبّكم أم أحببتم أيًضا من كانوا لكم أعداء؟ )متى5: 

46( هل غسلتم أرجل بعضكم بعض؟ )يو13: 14( هل كنتم واحًدا كام أنا واآلب 

واحد؟ )يو14: 20 و11:17(.

الرّب يسأل عاّم عشناه! عاّم إليه مال قلبنا ورغبَه وطلبَه وعاَشه؟!  

العرص  )النفسيّة والرتبويّة ولغات  العلوم  أن نستعني بشتّى  ميكننا   

إظهار  عىل  ونعمل  رضوريني،  وإطار  كسنٍد  والتكنولوجيا...(  السمعبرصّي 
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تلقني نظريّات وِحَكم وعقائد وحقائق، بل  فينا. ألنّنا ال نهدف إىل  "الحياة" 

نهدف إىل الشهادة، والذي يعرف كيف يُصغي ملن هو "الكلمة"، يعرف كيف 

يتكلّم ويشهد مبا سمعه. وبالشهادة نهدف إىل إيالد أبناء لله "تالمذة للرّب 

واملريون،  بالعامد  رسيًّا  نالوها  بعدما  الفعليَّة  الروحيّة  الوالدة  فيهم  "لتظهر 

فيشهدوا بدورهم للرّب بالحياة وبالكلمة. َمن "يحمل الكلمة" يف كيانه ويحياها 

يف ذاته هو الذي يُعطيها يف شهادته فتثمر ثالثني وستنّي ومئة، ألّن البشارة هذه 

تكون قد أتت من أرٍض بتول أخصبها الروح القدس دون سواه.

ثانيا -أهّمية املعاهد :"إذهبوا وتلمذوا كّل األمم،... وعلّموهم أن   

يحفظوا جميع ما أوصيتكم به" )متى ٢8: ١٩-٢٠(

ومعلّمة.   كأّم  بدورها  الكنيسة  تضطلع  هذه،  السيّد  بوصيّة  عمالً   

الخالص  برشى  حاملة  كونها  للكنيسة  مالزمتان  صفتان  والتلمذة  فالتعليم 

والحياة األبديّة إىل العامل. فمن عهد الرسل إىل اليوم، بدًءا مبجمع أورشليم )سنة 

50م(، واملجامع املسكونيّة السبعة التّي أوضحت العقائد املسيحيّة وحّددت 

اإلميان القويم، ومن مدرسة أنطاكية ومدرسة االسكندرية، إىل املدارس واملعاهد 

الالّهوتيّة يف الرشق والغرب، الكنيسة عىل مثال سيّدها تبقى نورًا لألمم، تلد 

"بالكلمة" أبناًء لآلب، وتُْنِجب للعامل قديسني عىل مثال القدوس الذي دعاها.

القامئة  أساقفتها  سلطة  التعليمي يف  دورها  الكنيسة  تواصل  لذلك   

عىل مهام: "التعليم والتدبري والتقديس"، ويف خدمة الكهنة رشكائهم، ومؤازرة 

العلامنيني املؤمنني باملسيح، الذين فّوضت إليهم بعد أن تثبتت مام يحملونه 

من خبات ومن التزامهم املسيحي، ومن كفايات علميّة حّصلوها من جامعات 

ومعاهد أنشأتها الكنيسة لهذه الغاية، أن يكونوا معلمني ومعلاّمت للتعليم 

املسيحي.

وتتطلّع الكنيسة من خالل إنشاء معاهد مختّصة غري أكادمييّة إلعداد   

معلّمي ومعلاّمت التعليم املسيحي إىل إيجاد أشخاص مؤمنني يلتزمون بدفع 
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ذايتّ بناء ذواتهم واكتساب العلوم األساسيّة املسيحيّة منها والرتبويّة، ليتمكنوا 

من املساهمة يف رسالة الكنيسة التعليميّة لتأمني التعليم املسيحي إن يف اإلطار 

املدريس الصفي، وإن يف اإلطاَرين العائيّل والرعوّي.

إنشاء معاهد إعداد معلّمي التعليم املسيحي

الكنائس  قوانني  ومجموعة  الثّاين،  الفاتيكاين  املجمع  تعليم  وفق   

الرشقيّة املرعيّة اإلجراء، ووفق ما جاء يف دليل التعليم املسيحي العام، يعود 

لألسقف راعي األبرشيّة إجازة إنشاء معهد إعداد معلّمي التعليم املسيحي يف 

نطاق أبرشيّته، وله أن يوافق عىل تعيني مديـره، وأن يسهر عىل حسن اختيار 

املعلّمني فيه، وأن يطّلع عىل سري أموره من خالل مديره، وله أن يستعني باللّجنة 

األسقفيّة للتعليم املسيحّي يف لبنان، وفق الصالحيات التي أسندها إليها مجلس 

البطاركة واألساقفة الكاثوليك يف لبنان، "كونها، اللجنة املعنيّة مبارشة لالهتامم 

بشؤون التعليم املسيحي كافّة والتي توصيها باإلرشاف عىل برامج املعاهد التي 

تعد معلّمي التعليم املسيحي وحسن تطبيقها" 1 8.

 

أهداف معاهد إعداد معلّمي التعليم املسيحي:  

إّن معاهد إعداد معلّمي التعليم املسيحّي تهدف إىل:   

أّوالً: تأمني إطار جّدي ورصني الكتساب األسس املسيحيّة لإلميان وفق تعليم 

الكنيسة.

ثانيًا: إكتساب املهارات الرتبويّة والتعليميّة والعلوم اإلنسانيّة األساسيّة لكّل من 

يريد مزاولة عمل تعليمّي إن يف اإلطار الصفّي أو الالصفّي.

املنهجيات  علم  يتقنون  املسيحي،  للتعليم  مؤّهلني  أشخاًصا  تخرّج  أن  ثالثًا: 

واألساليب الرتبويّة والتدريب امليداين 2 9.

1 - راجع املاّدة 87 من نظام مجلس البطاركة واألساقفة الكاثوليك يف لبنان.التدريب

2 - توصيّــة رقــم 30 مــن توصيــات ســينودس مــن أجــل لبنــان، " يجــب إعــداد معلّمــي التعليــم 
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رابًعا:  إعداد ناشطني مؤهلنّي يعاونون الكهنة يف اإلطار الرعوي، ال سيّام يف 

األنشطة ذات الطابع التعليمي: )اإلعداد للمناولة األوىل االحتفاليّة، السهرات 

االنجيليّة، التنشئة املستدامة لألخويات والحركات الرسوليّة(. 

لبنان  يف  الكاثوليك  واألساقفة  البطاركة  مجلس  ومقّررات  توصيات   

بشأن معلّمي التعليم املسيحي بحسب السنوات :

سنة 1990، توصية: "تعمل اللجنة عىل إنشاء معاهد إلعداد معلّمي التعليم 

املسيحي يف املدارس".

سنة 1997، قرار: "اإللتزام بأالّ يوكل تدريًجا تدريس التعليم املسيحي يف املدارس 

الخاّصة والرسميّة، إالّ إىل معلّمني متخّصصني تابعوا دورات تثقيفيّة يف مراكز 

إعداد معلّمي التعليم املسيحّي" 3 10.

سنة 2005 توصية: "يدعو مجلس البطاركة واألساقفة الكاثوليك يف لبنان جميع 

املدارس الكاثوليكيّة إىل عدم توظيف معلّمني للتعليم املسيحي من غري حاميل 

معلّمي  إلعداد  بها  املعرتف  الديني  التثقيف  مراكز  أحد  من  أوإفادة  إجازة 

التعليم املسيحي" 4 11.

املقّررات الرسميّة بخصوص التعليم الديني يف املدارس الرسميّة يف لبنان.

-1- املرسوم الجمهوري رقم 1847 تاريخ 1999/12/6   بخصوص التعليم الديني 

يرسم ما ييل:

املادة األوىل- خالفًا ألي نص آخر، يُخّصص للرتبية الدينيّة يف مراحل التعليم العام 

ما قبل الجامعي يف املدارس الرسمية، حّصة دراسيّة كاملة أسبوعيًا من أصل 

الحصص املخّصصة للفنون والنشاطات املتنوّعة يف جداول التوزيع  األسبوعي 

املســيحي إعــداًدا جيّــًدا يف ســبيل تنشــئة مالمئــة تأخــذ بعــني االعتبــار املشــكالت والتحديــات 

الراهنــة".

3 - راجع وثيقة رقم 10 ص 87 البند 32.

4 - راجع أعامل الدورة العادية التاسعة والثالثني ص 102.
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للمواد التعليميّة وحصصها من رقم 1 إىل رقم 5 امللحقة للمرسوم رقم 10227 

تاريخ 1997/5/8. 

املادة الثانية – تُلغى جميع النصوص املخالفة ألحكام هذا املرسوم أو التي ال 

تتّفق مع مضمونه.

املادة الثالثة  - ينرش هذا املرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

-2- تعميم وزارة الرتبية رقم 103 تاريخ 2011/6/20بخصوص تدريس الرتبية 

إىل  والثانويات  املدارس  يدعو  الرسميّة:حيث  والثانويّات  املدارس  يف  الدينيّة 

التقيّد باملرسوم رقم 1847 وبالتايل تسهيل مهّمة معلّمي الدين الذين يحملون 

تكليًفا خطّيًا من املراجع الدينيّة املعنيّة وعىل حسابها.

-3- تعميم وزير الرتبية رقم 2012 

الرسميّة ويتعلّق بتخصيص حّصة  الفنية  املوّجه إىل مدراء املعاهد واملدارس 

أسبوعيّة للتعليم الديني حيث يؤكّد عىل مضمون التعميم رقم 103 بخصوص 

تطبيق املرسوم رقم 1847 ومندرجاته.

الشهادات وإرشاف اللّجنة  

لبنان  الكاثوليك يف  واألساقفة  البطاركة  مبقررات مجلس  (  عمالً  أ   

املدرجة يف نظام املجلس الداخيل، يعود إىل اللجنة األسقفية للتعليم املسيحي 

االرشاف عىل تطبيق املواد املقّررة يف معاهد إإلعداد معلّمي التعليم املسيحي.

ب(  لذلك عىل معاهد إعداد معلمي التعليم املسيحي باإلضافة إىل   

ما جاء يف الفقرة الواردة يف هذا النّص تحت عنوان "إنشاء معاهد إعداد معلّمي 

التعليم املسيحي"، أن تقّدم إىل اللجنة األسقفيّة الئحة سنويّة بأسامء الطالب 

املنتسبني إىل املعهد.

ج(  ليك تعرتف اللجنة األسقفيّة بالشهادات الصادرة عن معاهد إعداد   

معلّمي التعليم املسيحي يف لبنان، وليك يتمّكن هؤالء من مزاولة التعليم عليهم 

الحصول عىل مصادقة اللجنة عىل الشهادات املمنوحة، وذلك بعد تزويدها، 
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باإلضافة إىل الشهادة، تقريرًا عن الخريجني يتضمن سنوات التحصيل ونتائج 

االمتحانات والدورات التي شاركوا فيها وخضعوا لها، ونتيجة العمل التطبيقي 

املوّجه الذي أعدوه.

د(  وألجل ُحسن إختيار معلّمني للتعليم املسيحي يف جميع املدارس الرسمية 

لني روحيًّا وتربويًّا لهذه الرسالة، حيث ترفع اللجنة  والخاصة يكونون من املؤهَّ

األسقفيّة الئحة بأسامئهم وعناوينهم ومستواهم العلمي وشهاداتهم إىل مجلس 

يف  املسيحي  التعليم  رسالة  يف  بهم  لإلستعانة  الكاثوليك  واألساقفة  البطاركة 

أبرشياتهم ومدارسهم لذلك.

إرشاف اللّجنة   

-1- عىل املعاهد التي تهتم بإعداد معلّمي التعليم املسيحي أن تنال موافقة 

اللجنة األسقفيّة للتعليم املسيحي يف لبنان، وذلك بعد إمتامها الرشوط التي 

تختص باملنهجيّة واملواد املطلوبة لتأهيل املعلّمني.

-2- تسهر اللجنة األسقفيّة للتعليم املسيحي عىل تطبيق املواد املقّررة يف معاهد 

إعداد معلّمي التعليم املسيحي، وبالتايل تضيف ختمها إىل ختم إدارة املعهد 

والرئيس الكنيس املحيّل. 

للتعليم  أساتذة  تعيني  األساقفة بشأن  السادة  العمل مع   اللجنة  تنّسق  كام 

املسيحي يف املدارس  الرسمية يف أبرشياتهم، من خالل الئحة املؤّهلني لذلك.

-3- ال يقبل أي معلّم تعليم امسيحي يف املدارس الرسميّة إال بعد الحصول عىل 

موافقة األسقف )أو مجلس أساقفة يف أبرشية ما( بناء عىل طلب من اللجنة 

األسقفيّة. 

يف منح شهادة معلّم تعليم مسيحي.  

ميكن للمعاهد أن تكون مفتوحة الستقبال كّل املؤمنني ذوي اإلرادة   

الصالحة إكلرييكيني مكرَّسني وعلامنيني الذين يرغبون يف حيازة شهادة معلم 
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تعليم مسيحي.

رشوط حيازة شهادة معلم تعليم مسيحي:

1. أن يكون من حملة شهادة البكالوريا أو ما يعادلها.

2. أن يتقيّد بنظام املعهد كامالً لجهة الدروس عدد ساعاتها ودواماتها.

3. أن يخضع المتحانات يف املواد التدريسيّة، وأن ينجح بالوحدات املقّررة، وأن 

يقوم باألعامل التطبيقيّة املفروضة، وأن يشارك باألنشطة والدورات التي يعّدها 

املعهد.

4. تقديم عمل شخيص )شبه أطروحة( أمام إدارة املعهد مبرافقة أحد أساتذة 

املعهد املتخّصصني. يناقش هذا العمل عالنيّة أمام لجنة فاحصة يعينها املعهد 

ويكون أحد أعضائها حكاًم من اللجنة األسقفية للتعليم املسيحي يف لبنان.

5. القيام بتدريب ميداين يف املدرسة ويف الرعية من خالل مرافقة أحد املعلّمني 

املتمرسني يعطي يف نهايته تقريرًا عن خبته كام يقّدم املرافق تقريرًا عنه، عىل 

أن ال تقل هذه الخبة عن 24 ساعة تعليم.

6. ال يجوز أن يعلّم التعليم املسيحي من ال يحمل شهادة يف التعليم املسيحي، 

ويُشرتط عىل املعلّم يف الصفوف التمهيدية واإلبتدائيّة واملتوسطة: أن يكون 

حائزًا شهادة البكالوريا أو ما يعادلها، ويف الصفوف الثانوية شهادة جامعية.

التعليم  معلّمي  وإعداد  الديني  التثقيف  مراكز  تقريرحول   - ثالثا   

املسيحي

مقّدمة:   

تلبية للتوصية رقم 30 لسينودس األساقفة يف روما حول الكنيسـة   

الكاثوليكيّـة يف الشـرق األوسط: رشكة وشهادة. يف موضوع التنشئة املسيحيّة 

للبالغني وإعداد معلّمي التعليم املسيحي. وبصفتي املسؤول عن هذه الدائرة يف 

اللّجنة األسقفيّة للتعليم املسيحي يف لبنان. أعرض عليكم واقع املعاهد واملراكز 

إىل اليوم وتصّورنا العميل للمستقبل ألجل تطبيق مجمل مقّررات وتوصيات 

مجلس البطاركة واألساقفة الكاثوليك فيام يختص بالتنشئة املسيحية منذ العام 
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1990 إىل اليوم. وماّم جاء فيها:

معلّمي  معاهد إلعداد  إنشاء  اللجنة عىل  تعمل  أن  )توصية(  سنة 1990:   •

التعليم املسيحي يف املدارس. 

يوكل تدريًجا تدريس التعليم املسيحي، يف  • سنة 1997: )قرار( االلتزام بأالّ 

املــدارس الخاصة والرسمية، االّ إىل معلّمني متخّصصني تابعوا دورات تثقيفيّة 

فــي مراكز إعداد معلّمي التعليم املسيحي.

• سنة 2002: )قرار( اهتامم السادة املطارنة بتأسيس مراكز تعليـم مسيحي 

بتنظيمها  واالهتامم  املسيحي  للتعليم  لجنة  وتشكيل  أبرشياتهم،  للبالغني يف 

وتعزيزها.

• سنة 2005: )توصية( يدعو مجلس البطاركة واألساقفة الكاثوليك يف لبنان 

جميع املدارس الكاثوليكيّة إىل عدم توظيف معلّمني للتعليم املسيحي من غري 

حاميل إجازة أو إفادة من أحد مراكز التثقيف الديني املعرتف بها.

التعريف باملعاهد واملراكز:  

1- املعاهد

املسيحي  للتعليم  األسقفيّة  اللجنة  قبل  املوضوع من  باملنهج  تتقيّد  املعاهد 

الكاثوليك يف لبنان سنة   البطاركة واألساقفة  واملصادق عليه من قبل مجلس 

1999 ، وتقوم بالتعليم وفق دوام ثابت، ويخضع املنتسبون إليها المتحانات 

وللرشوط العلميّة واملنهجيّة التي تخّولهم حمل شهادة تعليم مسيحي، والغاية 

األساسيّة من وجودها إعداد أساتذة للتعليم املسيحي.

2- املراكز

بعدد  التقيّد  دون  ولكن  ذكره،  السابق  باملنهج  يتقيّد  من  فمنها  املراكز  أّما 

املنتسبني المتحانات، والغاية  الحصص لكّل من االختصاصات، ودون إخضاع 

منها التثقيف الديني للبالغني، وبالتايل فإّن املنتسبني إىل هذه املراكز يف ختام 

الدورات يحصلون عىل إفادة يف الثقافة الدينيّة للبالغني فقط.
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مواصفات معاهد اإلعداد  

ليك يكون املعهد بالفعل معهًدا يعّد معلّمني للتعليم املسيحّي عليه   

تطبيق ما ييل:

1- إمتام كّل املواد املطلوبة )املشرتكة بني املراكز واملعاهد( والواردة يف املنهج 

املقّرر حسب الساعات املوضوعة لكّل مادة كحّد أدىن، عىل أن ال تقل عن 360 

حّصة دراسيّة.

2- إمتام الساعات املنهجيّة عىل أنواعها حسب املنهج املقّرر عىل أن ال تقّل عن 

120 حّصة دراسيّة 

3- تأمني خبة تعليم للطالّب املرّشحني للشهادة ال تقّل عن ستّة أشهر عىل يد 

معلّم تعليم مسيحّي ناجح.

4- أن يكون الطالب حائزًا الشهادات املطلوبة يف مستواه العلمي قبل نيله 

شهادة التعليم املسيحّي.

تصنيف املراكز واملعاهد املوجودة إىل اآلن:  

لدينا إىل اآلن أربعة أنواع من املراكز واملعاهد يف لبنان:  

1- معاهد إعداد معلّمي التعليم املسيحي )تعلّم جميع املواد املطلوبة من 

املراكز إضافة إىل منهجية التعليم املسيحي عىل أنواعها(

2- مراكز أو معاهد تعلّم فقط منهجية التعليم املسيحـي ملن أمتّوا الدروس 

الالّهوتيّـة )وهي مراكز تقويم وتأهيل مستمّر ألساتذة التعليم املسيحّي(

3- مراكز تثقيف ديني مع شهادات.

4- مراكز تثقيف دون شهادات )محارضات(

ما هي يف الواقع معاهد اإلعداد ومراكز التثقيف:  

أ - املعاهد التي تعلّم مواد الالّهوت املطلوبة من املراكز إضافة إىل   

املنهجيّة، وهي ستّة معاهد فقط:

1- معهد التثقيف الديني – الحكمة )سيدة العطايا سابًقا( – األرشفية
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2- معهد الرتبية املسيحيّة والثقافة الالّهوتيّة )طريق املحبّة( – الكسليك

3- املعهد العايل األنطوين للتنشئة الدينيّة وإعداد معلّمي التعليم املسيحّي – 

بعبدا

4- معهد الدراسات الالّهوتيّة والرعوية )سيدة الحامية( – سن الفيل

5- معهد التثقيف الالّهويت للعلامنيّني )معهد الرسل – جونية(

6- معهد التثقيف الديني العايل )أنطلياس(

ب- املراكز واملعاهد التي تعلّم منهجيّة التعليم املسيحّي للحاصلني   

عىل شهادة يف التثقيف الالهويت وهي أربعة فقط:

1- مركز الرتبية الدينيّة لراهبات القلبني األقدسني )التباريس – األرشفية(

2- مركز التعليم املسيحّي السمعبرصي لراهبات املحبّة )األرشفية(

3- مركز التعليم املسيحّي لراهبات العائلة املقّدسة املارونيّات )غادير – جونية(

4- مركز التنشئة املستمرّة ملعلّمي التعليم املسيحي وللراغبني بالتعّمق الروحي 

)راهبات املحبّة بزنسون– بسكنتا(

ج- املعاهد التي تؤّمن التثقيف الالّهويت وهي بحاجة إىل دعم ليّك   

تكمّل املواد املنهجيّة املطلوبة للتعليم املسيحي.

1- معهد التثقيف الديني العايل لآلباء املخلّصيّني )دار العناية( الصالحية – صيدا

2- معهد التنشئة الالّهوتية )دار الصداقة( – زحلة

د - مراكز التثقيف الديني للبالغني عددها 13 وهي عىل الشكل التايل:   

1- مركز التنشئة املسيحيّة لراهبات القلبني األقدسني )زحلة(

2- مركز دير األحمر للثقافة الدينية )دير األحمر(

3- مركز التثقيف الديني والرعوي )دير مار يوسف لآلباء اللعازارينّي( – مجدليا

4- املركز الرعوي للتنشئة املسيحيّة ) كنيسة مار يوحنا املعمدان – زغرتا(

5- مركز التثقيف الديني )الدميان(

6- مركز الثقافة الدينيّة )دير مار بطرس وبولس – العذرا – فتوح كرسوان(

7- مركز الثقافة الدينيّة )دير سيدة طاميش(
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8- مركز التثقيف الديني )حارة صادر – برج حمود(

9- مركز مار منصور السمعبرصي )اآلباء اللعازاريني – األرشفية(

10- مركز التثقيف املسيحي )دير مار أنطونيوس – حوب – تنورين(

11- مركز الثقافة الدينيّة ) أنطش مار يوحنا مرقس – جبيل(

12- مركز الثقافة الدينيّة – دير مار جرجس – الناعمة 

13- املعهد الكرميل لالهوت – دير سيدة الكرمل – الحازمية 

ما هو تصورنا العميل إلنجاح التوصية وتلبية حاجة املناطق:  

حسب مراجعتنا لتوزيع املعاهد عىل املناطق يف لبنان نجد أّن كثافة   

حضورها يشمل بريوت وجوارها بينام ال وجود لها يف الجنوب، أو البقاع أو 

الشامل. لذلك نرى من الرضورة ما ييل:

1- إمكانية تطوير معهد التثقيف الديني العايل )دار العناية – صيدا( ودعمه، 

ليصبح معهًدا 

لإلعداد يف الجنوب وذلك بتضافر جهود أساقفة صيدا وصور.

الصداقة –  )دار  الالهوتية  التنشئة  والتنسيق بني معهد  التعاون  إمكانية   -2

زحلة( ومركز التنشئة املسيحية لراهبات القلبني األقدسني ودعمه ليصبح معهًدا 

لالعداد يف البقاع، وذلك بتضافر جهود أساقفة زحلة والبقاع.

3- رضورة إنشاء معهد لإلعداد يف منطقة الشامل بالتنسيق مع أساقفة طرابلس 

والشامل وتضافر جهودهم.

4- إذا تّم التنسيق بني املطارنة يف كّل منطقة وتّم اإلتّفاق عىل اعتامد معهد 

املعهد  هذا  نرفد  أن  عندئذ  ميكن  املسيحي،  التعليم  معلّمي  لتنشئة  معني 

بأخّصائيّني إلمتام التنشئة الالزمة إلعداد املعلّمني عىل أن يلتزم جميع معلّمي 

التعليم املسيحي يف تلك املنطقة التنشئة فيه أو يف أي معهد يراعي املواصفات 

املطلوبة.
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Cet article se limite au Liban.
 La hiérarchie Catholique au Liban a mis toute une 
tragédie pour fonder des centres de formation religieuse pour 
former le cadre nécessaire pour ce but. Le gouvernement 
Libanais a émis des décrets qui réglementent ces centres : 
leurs programmes, les diplômes officiels, la surveillance 
des centres, les programmes requis.
 Enfin, l’article donne une liste exhaustive des 
centres, leurs programmes… Ces centres couvrent toutes 
les régions du Liban, et tous les diocèses et toutes les 
communautés Chrétiennes, Catholiques et Orthodoxes.
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L’Icône

Sr  Mouna Wazen
Religieuse Salvatorienne  

 Cet article représente une étude générale sur l’Icône. 
Un aperçu historique : L’Icône dans l’Egypte Pharaonique, 
dans les catacombes de Rome. L’histoire de l’Icônolasme 
et la théologie de l’Icône et l’Oorthodoxie et l’influence de 
l’Islam.
 L’article montre l’importance de l’Icône pour 
annoncer le message Chrétien dans l’Ecriture Sainte – 
chez les pères de l’Eglise – dans la tradition de l’Eglise 
Orientale. Le but de l’icône est dogmatique, didactique, 
formateur.
 L’Icône présente les trois éléments de la Foi 
Chrétienne : Le dogme  - et l’enseignement spirituel, et 
l’enseignement moral et dévotionel.

Les Centres de Formation Religieuse pour les Laïcs

Pr Hanna Dagher
 Le catéchisme est l’enseignement de la vie en 
Christ. D’où l’importance des centres de formation 
religieuse pour les laïcs, surtout pour les professeurs de 
formation religieuse dans les écoles de l’Etat, et privées. 
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fidèles.

L’Eglise Ccatholiques en Slovaquie
 Les fidèles de cette Eglise viennent des pays 
limitrophes. Elle fut fondée en 1818, et abolie avec le 
communisme. Sous le régime d'Alexandre Dubchek elle 
fut reconstituee. Elle compte 200,000 fidèles

L’Eglise Ccatholique en Albanie
 La majorité de ce pays est musulmane  13%, sont 
catholiques, et 20% orthodoxes

L’Eglise Catholique en Grêce
 La communion avec Rome remonte  au XIX siècle; 
en Turquie. En 1920 – 1923 elle est un exarchat fut fondée 
à Athènes. Elle compte environ 3,000 fidèles. 

Sommaire

Eglise Grecque Catholique 1,401,000
Eglise Maronite 4,000,000
Eglise Copte Catholique 200,000
Eglise Syriaque Catholique 150,000
Eglise Arménienne Catholique 600,000
Eglise Chaldéenne Catholique 536,000
Eglise Ethiopienne Catholique 200,000
Eglise Malancar Catholique 500,000
Eglise Malabar Catholique 3,300,000

Eglise Ukranienne Catholique 5,000,000
Eglise de Roumanie Catholique 1,500,000
Eglise de Bulgarie Catholique 15,000
Eglise de Yougoslavie Catholique 50,000
Eglise Ruthéninne Catholique 320,000
Eglise de Slovaque Catholique 200,000
Eglise de L'Albanie Catholique 377,000
Eglise de Grêce Catholique 3,000

TOTAL 18,352,000
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Orthodoxe. Sous le régime de Nicolae Tseausescu, les 
relations s’améliorent entre Catholiques et Oorthodoxes. 
L’Eglise Catholique compte environ un million et demi. 
L’Archévêque majeur est Mgr Lucien Moroshan. 

L’Eglise Catholique en Bulgarie

 La communion eut lieu au XIX  siècle, elle 
compte 15,000 fidèles.

L’Eglise catholique en Yougoslavie

 Cette Eglise s’est définitivement  constituée après 
la première guerre mondiale. Elle se compose de fidèles 
Croates, Ruthènes, Ukrainiens. Macédoniens et Roumains. 
Elle compte 50,000 fidèles, avec un seul évêque.

L’Eglise Catholique Ruthènes

 Les fidèles de cette Eglise sont surtout d’origine 
Russe. Les origines remontent à 1646, vers la frontière avec 
l’Ukraine. Elle fut abolie par le régime Soviétique en 1991, 
elle fut réorganisée. Elle compte 320,000 fidèles, avec un 
seul évêque. Cependant le grand nombre des Ruthènes 
Catholiques est au U S A, où il y a 4 éparchies et 200,000 
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16ème siècle, et sous l’influence de la Pologne, le Synode 
de Brest, déclare la communion avec Rome.
 En 1938 le Tsar Nicolas 1er de Russie, a aboli 
l’union. Le Catholicisme se développe sous l’influence 
de l’Autriche et de la Pologne guidée par le Métropole 
Scheptiski. Sous le régime de l’Union Soviétique en 1945, 
l’Eglise Catholique est annexée à l’Eglise Orthodoxe. Les 
évêques furent mis en prison, avec les prêtres, les fidéles 
et le cardinal Slippie. En 1989, l’Eglise Catholique est 
reconnue de nouveau, et se développe sous le Métropolite 
Lubanhefski.
 Actuellement l’Eglise Ukraine compte 5 millions 
croyants, 10 évêques, 2000 prêtres, 2351 paroisses, 
milles moines et moniales, 1000 séminaristes… le grand 
archévêque actuel est Stanislas Chouchouk. Il y a une 
branche Ukraine Catholique en Pologne, qui compte 5 
millions, en plus de la diaspora de l’Eglise Ukrainienne.  

L’Eglise Roumaine Catholique 

 Le mouvement vers la communion avec Rome 
au XVII siècle. Plus tard elle prospère  jusqu’à la fin de 
la 1ère guerre mondiale. L’influence du communisme 
la branche Catholique fut abolie. Les Eglises et autres 
Institutions Catholiques, passèrent à la propriété de l’Eglise 
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et des Lazaristes. Cependant la communion définitive dans 
la moitié du XIX siècle. Elle compte actuellement 200,000 
fidèles.

 L’Eglise Syro Malankare Catholique, c’est encore 
l’Eglise de Saint Thomas, soumise aux missionnaires 
Jésuites Portugais. Cette église est restée divisée: en 
communion avec Rome, ou de nouveau avec l’Eglise 
orthodoxe. C’est seulement en1930 que cette Eglise a 
repris son indépendance et sa hiérarchie propre.

 L’Eglise Syro-Malabare Catholique connue 
comme Eglise de Saint Thomas, et les chrétiens de Saint 
Thomas. Elle a été colondalisée par les Jésuites Portugais. 
Ils ont été latinisés de force entièrement. C’est seulement en 
1923 que cette Eglise a reçu son indépendance, et reprend 
ses traditions orientales.

L’Eglise Ukrainienne Catholique

 La position géographique et démographique, que 
de l’Ukraine en Europe Oriental, et le voisinage avec la 
Russie, la Pologne, la Tsekia, la Jougoslavia et la Roumanie, 
a influencé le mouvement Catholique. Le Metropolite 
Isidore a participé au Concile de Florence. Plus Tard au 
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en 2014 le Pape Francis rencontra le Patriarche Denha 
IV. Les Patriarches Emmanuel Delly et Louis Sako ont 
développé ces relations, qui se renforcèrent, surtout avec 
la tragédie  de l’Eglise en Iraq perpétrée par les terroristes 
de Daech (ou Isis ou Isil ) en 2014, sans oublier la tragédie 
de la persécution durant la première guerre mondiale. Les 
relations ne cessent de se développer entre les deux Eglises.

Les Eglises de l’Afrique, des Indes et de l’Europe 
Orientale  

 Nous donnons une brève présentation sur la 
communion de ces Eglises avec Rome. Pour plus de 
détails voir le dictionnaire encyclopédique, dont voici le 
titre: Dizionario Enciclopédico Dele Oriente Cristiano, 
par Edward G. Farrugia S, J. Pontificeo Instituto Orientale 
Roma 2000
 Nous remercions le R.P. Eward Farrugia, pour 
la permission de puiser les informations sur ces Eglises 
suivantes.

L’Eglise Ethiopienne Catholique 

 La communion avec Rome a ses débuts au XIV 
siècle, sous l’influence de l’Eglise au Portugal, des Jésuites 
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communion avec Rome tergiversa en 1662. Elle se confirma 
définitivement en 1830, lorsque le Pape Pie XII donna au 
Patriarche Catholique le titre de Patriarche de Babel pour 
les chalcédéens, qui est le titre actuel.
 Cependant le désir de communion avec l’Eglise 
Assyrienne resta vif.  Avec le Vatican II  et le développement 
du mouvement oeucuménique, les relations s’intensifièrent. 
En 1994 une déclaration christologique a été signée entre 
le Pape Jean Paul II, et le Patriarche Assyrien  Mar Denha 
IV, ce qui développa les relations entre les deux Eglises 
sœurs. L’Eglise Chaldéenne reste fidèle  à son identité 
orientale. Cela a inspiré la position de l’Eglise Chaldéenne 
au Vatican I,(1870). Le Patriarche Joseph Odo se montra, 
avec son confrère le Patriarche Grégoire II Youssef Melkite, 
le défenseur de la tradition orientale, surtout au sujet du 
dogme de l’inffaillibilité du Pape, et des prorogatives de 
l’église orientale. Ce qui causa une forte tension entre le 
Patriarche Odo et Rome. Un autre Problème augmenta 
la tension. Avec Rome, c’est la juridiction du patriarche 
Chaldéen sur l’Eglise Malabare. Le problème fut résolu  en 
1877, et avec la mort du Pape Pie IX et du Patriarche Odo 
en 1878.
 Les relations entre les deux branches de l’Eglise 
en Iraq après Vatican II. En 1996 les deux patriarches 
Mar Denha IV et Raphaël Bidawid, se rencontrèrent, et 
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vis-à-vis le Concile Chalcédonien, et le processus de la 
communion de l’Eglise Arménienne avec Rome à partir 
du XVIII siècle avec le moine Mékhitar (1676 – 1746 ), 
qui a fondé la Congrégation Méchitariste, qui a joué et 
joue un rôle central dans l’histoire de l’Eglise Arménienne 
Catholique, à côté du monastère de Bzommar siège de 
cette Eglise.
 C’est en 1740 que le premier évêque Arménien 
Catholique Abraham Ardezivian a été reconnu par Rome. 
En 1830 le Sultan Ottoman a reconnu le statut légal de 
l’existence de l’Eglise Arménienne.En 1915 ce fut le 
tragique massacre des arméniens orthodoxes et catholiques, 
à côté des autres Eglises du Moyen – Orient. Cette tragédie 
est un crime contre l’humanité, perpétré par l’autorité 
Ottomane. Il y a des relations excellentes entre les deux 
branches de l’Eglise Arménienne. Ce sont des relations 
ecclésiales et aussi nationales.L’Eglise Arménienne 
Catholique compte environ 600,000 fidèles en Proche – 
Orient et dans la diaspora.

Communion de l’Eglise Chaldéenne catholique avec 
Rome
     Père Raphaël Traboulsi

 L’Eglise Chaldéenne resta une jusqu’au 1552. La 
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causé par le désaccord autour du Concile de Chalcédonie 
(451). L’Eglise Syrienne Orthodoxe était présente au 
Concile de Ferrara – Florence en 1944. Au XVII les 
missionnaires Jésuites et Capuciens eurent des contacts 
avec les Chrétiens Oorthodoxes d’Alep, et l’idée de la 
communion avec Rome commençait à faire son chemin. 
En 1662 fut élu le Patriarche André Achidjan, favorable 
à la communion. Cela divisa l’Eglise en deux groupes, 
pour et contre la communion avec Rome, et amena à avoir 
deux patriarches. Après la mort du patriarche catholique, 
il n’y eut pas de sucesseur. En 1782 fut élu le patriarche 
Orthodoxe Michaël Jarwe, qui déclara aussitôt après son 
élection, sa communion avec Rome. Et depuis cette date 
continue la lignée des patriarches Syriens catholiques. En 
1828 l’Eglise Syrienne Catholique fut reconnue comme 
Eglise indépendante. En 1850 le siège se transfera à 
Mardine. Après le massacre des Syriens catholiques, et 
autres communautés Chrétiennes, les Syriens Catholiques 
ont émigrés au Liban, et en 1920 le siège patriarcal s' est 
transféré à la localité Sherfé, au Liban.

La Communion de l’Eglise Arménienne Catholique 
avec Rome
 L’article présente l’histoire de l’Eglise Arménienne, 
son Evangélisation, la langue Aarménienne, sa position 

Sommaire



175

 Ce fut une série  d’influences : celle de l’Empire 
Arabe du nationalisme Copte ; des Croisades ou des guerres 
des Francs ; des guerres de Napoléon, et de l’arrivée des 
missionnaires latins….
 Le mouvement pro – Chalcédonien, ou Pro- romain, 
ou pro – monophysite ou mélkite, …. a été à la base de 
l’histoire de l’Eglise Copte Catholique en Egypte. Et c’est 
au XIVe siècle qui marque l’histoire propre de l’Eglise 
Copte  en communion avec Rome.
 De plus c’est à la suite du Vatican ll, que ce sont 
développées les relations du Vatican  et de l’Eglise de 
Rome, avec les Eglises non – Chalcédoniennes, surtout 
Copte Orthodoxe et Syrien Orthodoxe. Les relations 
œcuméniques sont importantes entre les années 1970,1973. 
Par la suite, on a constaté que les disputes sont plutôt 
basées sur les formes et les formulations théologiques, que 
sur leur contenu réel.
 Ceci a été à la base du développement progressif 
des relations entre les églises non – Chalcédoniennes 
(monoophysites) et Rome.

La Ccommunion de l’Eglise Syrienne Catholique avec 
Rome
           La direction

 A noter que le vrai grand schisme dans l’Eglise, a été 
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avec l’Eglise de Rome.
 En 1584 le Pape Grégoire XIII fonda à Rome le 
Collège Maronite, qui a eu une influence culturelle dans 
l’histoire du Patriarcat Maronite, ce qui a consolidé les 
relations avec Rome. L’Eglise Maronite est répandue dans 
l’Amérique du Nord et du Sud, à cause des guerres et des 
crises en Orient. Elle a des diocèses en Orient et dans 
les pays d’émigration, en tout 21 diocèses et comptent 4 
millions.

La Communion de l’Eglise Copte Catholique avec 
Rome

P.Augustin Maurice
 L’article présente l’histoire de l’Eglise Copte: La 
fondation par l’apôtre Marc, et l’histoire de la position et de 
la relation de l’Eglise Copte avec le Concile oeucuménique 
d’Ephèse (431), le Brigandage d’Ephèse et le Concile de 
Chalcédonie (451).
 Ces deux conciles ont marqué l’histoire de l’Eglise 
Copte, tant Orthodoxe que Catholique; ce fut un va et vient, 
entre l’acceptation du Concile de Chalcédonie et son refus;
L’enjeu politique a été central dans l’histoire de l’Eglise 
Copte : le principe et l’adage connu a joué un rôle 
primordial: Cujus Rregio Eujus Religio 
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La Communion de l’Eglise Maronite avec Rome
              Mgr Mounjed El Hachem 

 Les premières origines de l’Eglise Maronite sont 
liées au moine Saint Maroun au IV siècle, au nord de la 
Syrie. Il était en relation avec Saint Jean Chrysostome. Un 
monastère a été construit qui portait son nom. Les moines 
et les fidèles autour de ce monastère resterent fidèles a la 
doctrine du Concile de Chalcédonie (451 ). Ainsi ils étaient 
en communion avec l’Eglise « Melkite », ou Byzantine, 
et avec Rome, elle aussi Chalcédonienne.Un massacre. en 
517, pérpétré par les «Jacobistes», faucha 350 maronites, 
moines et laics. Ce qui porta la communauté, qui vivait 
autour du monastère, à fuire la région et à se réfugier au 
nord du Liban, dans la région montagneuse. 
 Avec la marche de l’Islam en Syrie, Antioche 
tomba sous le califa musulman. Le Patriarche «Melkite», 
se réfugia à Constantinople. Le Siège resta vacant. Alors 
la communauté  «Maronite », a élu l’évèque Jean Maroun 
patriarche d’Antioche, en 685. Ainsi se créa une branche 
antiochienne, fidèle au Concile de Chalcédonie, de tradition 
Syriaque, avec siège dans les montagnes du Liban. Cette 
communauté resta en relation avec la France, et ainsi 
protégée par elle, sous l’Empire Ottoman. Ainsi l’Eglise 
Maronite était protégée par la France, et en communion 
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amené au schisme des deux Eglises. D’autres patriarches se 
sont distingués par leur relation avec Rome. Le Patriarche 
Théodorios IV a accepté le Concile de Florence.
 Le moment de la tendance vers la communion 
avec Rome, s’intensifie à partir du 17ème siècle, avec 
les contacts plus fréquents avec les missionnaires latins, 
et la fondation de la propagande à Rome. Il faut éviter la 
position de deux Patriarches Orthodoxe: Eutyme II Karmé, 
et Makarios III Zouein ( 1647 -1672 ) et qui étaient, on peut 
dire, Crypto – Ccatholiques.Tout cela a amené à l’union de 
1724, qui a trouvé une opposition surtout à Alep. Ce qui a 
amené à l’intervention de Constantinople, et au sacre de 
Sylvester Patriarche en face de Cyrille VI Tanas.  
 Malgré sa communion avec Rome, l’Eglise Mélkite 
est restée fidèle au patrimoine Orthodoxe. L’Orthodoxe est 
le grand absent, mais toujours présent dans le fin fonds de 
l’âme Mélkite. Cela est apparu surtout entre les Années 
1973 et 1995, surtout à la suite du livre du feu Mgr Zoghby 
«Tous schismatiques?», et les pourparlers au niveau 
Synodal, et dans les commissions ad hoc,entre Orthodoxes 
et Catholiques. Malgré tout, le désir de communion avec 
l’Orthodoxie reste vif dans l’Eglise Mélkite. Elle reste la 
plus Orthodoxe. 
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Moyen – Orient. Le Conseil des Patriarches et des Evêques 
Catholiques, dans les divers pays du Moyen – Orient. Les 
réunions fréquentes entre les évêques et les prêtres des 
grandes villes en Moyen – Orient. A noter que la hiérarchie 
orthodoxe est invitée à ces conseils.
 A noter l’expérience spéciale des relations des deux 
Eglises Sœurs Grecque Oorthodoxe  et Grecque Catholique, 
et l’initiative du feu l’archevêque Elie Zoghbi en 1996. Les 
Eglises Orientales Catholiques ont le sentiment très fort du 
grand Frère Orthodoxe! Malgré toutes les dévissions de 
l’histoire de l’Eglise, nous restons des Eglises Sœurs.
 
Choix de Textes dans les lettres des Patriarches 
Catholiques Orientaux au sujet de l’unité chrétienne, 
des relations entre les Eglises en Moyen – Orient, du 
rôle des chrétiens…

Communion de l’Eglise Grecque Catholique Mélkite  
avec Rome 

Archimendrite Agapios Abou Saada B.S.
 Le Patriarcat d’Antioche a toujours conservé un 
certain contact avec l’Eglise de Rome. Déjà Pierre III a 
voulu jouer un rôle de médiation entre Constantinople 
(nouvelle Rome) et Rome à la suite de la dispute 1054 qui a 
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aux Indes et en Europe Orientale.
Patriarche Emérite  - Grégorios III        

Directeur de la revue

Paroles au sujet de l’Unité Chrétienne

 La communication in Sacris dans le Vatican II: 
Les Eglises Orientales Catholiques No 26

Les Eglises Sœurs

Gregorios III, Patriarche Emérite
 L’emploi de l’expression Eglises Sœurs a une 
grande importance dans les relations entre les Eglises, qui 
malgré les schismes sont restées Sœurs surtout dans la Foi 
commune à toutes les Eglises Chrétiennes. 
 Cet article décrit l’usage du terme Eglises Sœurs 
dans l’Ecriture Sainte, chez les Pères de l’Eglise, et dans les 
relations des Eglises en Orient et en Occident. On remarque 
l’influence du Vatican II sur l’emploi de ce terme.
 Cet article développe surtout l’usage, et la réalite très 
spéciale entre toutes les Eglises surtout au Moyen – Orient.
Toute une série d’activités, de réunions, d’organisations, 
forment le cadre où est vécue cette réalité d’Eglises Sœurs 
en Moyen – Orient. A noter surtout le Conseil des Eglises en 
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Orthodoxes et Catholiques !     
                            
 Ce numéro veut décrire l’histoire de la communion 
des Eglises Catholiques Orientales avec l’Eglise de Rome.
Je pense dire en toute bonne conscience que je suis 
Orthodoxe et Catholique. car malgré ma communion avec 
l’Eglise de Rome je me sens avec l’Eglise Orthodoxe.
Chez toutes ces Eglises Orientales Catholiques, il y a un 
effort de fidélité au riche patrimoine oriental Orthodoxe, 
et une nostalgie pour la reprise de la communion avec les 
Eglises Orthodoxes.
 De plus, ces Eglises veulent remplir leur mission 
spécifique vers l’Eglise de Rome et vers l’Orthodoxie. 
Le Concile Vatican II a montré la voie pour un dialogue 
fructueux, d’un côté avec l’Eglise Romaine Catholique et 
d’autre part avec les Eglises Orthodoxes.
 De plus beaucoup d’initiatives orientales 
Catholiques ont été entamées pour intensifier le dialogue 
bilatéral local entre les Eglises Catholiques Orientales et 
les Eglises Orthodoxes, surtout en Moyen – Orient.
Tout cela sera développé dans la présentation de chaque 
Eglise Orientale Catholique en Moyen – Orient, en Afrique, 
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 Eglise Malabare 
 Eglise Ukrainienne
 Eglise de  Roumanie 
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الفهرس

كاثوليك وأرثوذكس ! أرثوذكس وكاثوليك !

البطريرك غريغوريوس الثالث لحام    
مدير املجلة    

االشرتاك يف القدسيات أقوال يف الوحدة:   

البطريرك غريغوريوس الثالث لحام الكنائس األخوات  

ملحق :مقتطفات من رسائل البطاركة الكاثوليك الرشقيني

رشكة كنيسة الروم امللكيني الكاثوليك مع روما
األب أغابيوس أيب سعدى املخليص    

املطران منجد الهاشم   رشكة الكنيسة املارونيّة مع روما 

رشكة الكنيسة القبطية مع روما      األب أوغسطينوس موريسس

االدارة رشكة الكنيسة الرسيانية مع روما 

مقتبس من قاموس رشكة الكنيسة األرمنية مع روما 

الحوار الكلداين االشوري بني الواقع واملرتجى

األب رافائيل طرابليس     

نبذة عن الكنائس الكاثوليكية  الرشقية يف افريقيا،

الهند واوروبا الرشقية:
كنيسة الحبشة – كنيسة امللنكار - كنيسة املالبار  

الكنيسة االوكرانية – كنيسة رومانيا  
كنيسة بلغاريا - كنيسة يوغوسالفيا – كنيسة روتينا  

كنيسة سلوفاكيا – كنيسة البانيا – كنيسة اليونان  
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وثيقة البلمند حول الكنائس الرشقية الكاثوليكية

األخت منى وازن  املخلصية األيقونة 

األب نضال جبيل املخليص صالة القلب 

األب نضال جبيل املخليص أقوال يف الروحانية الرشقية 

األب حنا داغر التثقيف الديني للعلامنيني 
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