
وم األرثوذكس اىتمامهم هبذا ادلوضوع ىزمي ولسينودس الر  
والت صريح األخوي  الذي أدلوا بو يف شأن ىذه الوحدة يف 

 22إىل  61البيان اخلتامي جملمعهم ادلقد س ادلنعقد من 
، ويشاركوهنم قوذلم "إننا منذ استقبال 6991تشرين األول 
ود  كبري يف  6991ينودس سنة ل يف الس  ادلوفدين ادلتباد  

اث الواحد  تطل عنا مًعا آنذاك إىل وحدٍة أنطاكي ٍة  حتفظ الّت 
 والعبادات الواحدة اليت ىي ينبوُع معتقد واحد."

إهنم بأمجعهم يتطل عون بشوق إىل ذلك اليوم الذي يعود  - 2
فيو الر وم ادللكي ون الكاثوليك والر وم األرثوذكس، يف البطريركي ة 

طريركي ًة واحدة، وىم يؤك دون ة وباألنطاكي ة، كنيسًة واحد
ميع أن  إعادة الوحدة ىذه ال تعين انتصار كنيسة على جلل

أخرى وال عودة كنيسة إىل أخرى، بل وضع حد  لالنفصال 
وأد ى إىل وجود  6921بني اإلخوة الذي جرى سنة 

بطريركي تني منفصلتني إحدامها عن األخرى، والرجوع مًعا إىل 
ئدة قبل االنفصال، يف بطريركية أنطاكي ة الوحدة اليت كانت سا

 واحدة.
إهنم يرون أن  إعادة الوحدة ىذه قد صارت اليوم ممكنة  - 3

بفضل التقد م يف شركة اإلديان الذي حصل بنعمة هللا يف 
جنة الس نوات األخرية على  الص عيد العادلي  من خالل الل  

ي ة الر وماني ة الالىوتي ة الدولي ة ادلشّتكة بني الكنيسة الكاثوليك
 والكنائس األرثوذكسي ة، اليت أعلن ت يف ثالث وثائق وحدة  
اإلديان يف العقائد األساسي ة ادلنبثقة عن اجملامع ادلسكوني ة 

  السبعة:  "سر  

الكنيسة واالفخارستي ا على ضوء سر  الث الوث األقدس" 
(. 6999(. "اإلديان واألسرار ووحدة الكنيسة" )6992)

(. فضال 6999وت يف بنية الكنيسة األسراري ة" )"سر  الكهن
عن الوثيقة الر ابعة "األونياتي ة سبيل للوحدة مر  عليو الز من، 

(. 6991والس عي احلايل  إىل الش ركة التام ة" )البلمند 
 ي البطريكي ةويعتربون أن  سعيهم إلعادة الش ركة بني شطر  

إلعادة الش ركة الكاملة األنطاكي ة يندرج يف ادلساعي ادلبذولة 
 ادلنشودة بني الكنيسة الكاثوليكي ة الروماني ة، والكنائس

 على شركة مع أسقف 
رومة بصفتو األو ل بني األساقفة، طبًقا للحدود اليت كان اآلباء القد يسون 

 يعّتفون لو هبا يف األلف األو ل قبل االنفصال."
ح العقائدي  ما عدا اثنني وقد وق ع مجيع األساقفة احلاضرين ىذا الت صري

 فقط.
الر محة،  البطريرك ادللكي  مكسيموس  يبعد ذلك ُقد ِّم ت الوثيقة إىل ادلثل ث  

إغناطيوس الر ابع، ُمرف قة مبوافقة من ادلطران  يرك األرثوذكسي  ري اخلامس والبط
األرثوذكسي  جورج خضر، رئيس أساقفة جبيل والبّتون، يقول  فيها: " 

لسيادة ادلطران الياس الز غيب يستويف  صريح العقائدي  ت  أرى أن  ىذا ال
 زمة والكافية إلعادة الوحدة بني الكنائس األرثوذكسي ة ورومة."الش روط الال  

خطا األساقفة ادللكي ون  خطوًة ىام ة أخرى يف سبيل  6991ويف العام 
الوحدة. ففي االجتماع الذي عقده السينودس  يف الر بوة بلبنان يف 

البطريركي ة  ة، أقر وا باإلمجاع تصرحًيا  عنوانو "وحد6991مت وز/يوليو عام 
ة". مث  قد موه إىل ادلثل ث الرمحة بطريرك أنطاكية األرثوذكسي  األنطاكي  

إغناطيوس الر ابع فتناقلتو وسائل اإلعالم على نطاق واسع. وقد جاء فيو ما 
 يلي:

 وحدة البطريركّية األنطاكّية
ني الكاثوليك ادلنعقد يف سينودس الروم ادللكي  آباء  إنّ 

  6991مت وز/يوليو  29إىل  22الر بوة )لبنان( من 
ة اليت أل فها غبطة البطريرك طريركي  بجنة اليف الوثائق اليت قد متها الل  نظروا  

من سيادة ادلطران ، 6991آذار  21مكسيموس  اخلامس )حكيم( يف 
بعلبك  سابًقا، وسيادة ادلطران كريل س سليم الياس الز غيب رئيس أساقفة 

وطلب منها أن تقوم مبا يلزم من  ،ُبْسُّتس رئيس أساقفة بعلبك  احلايل  
وم األرثوذكس ة السينودسي ة للر  جنة البطريركي  صاالت واجتماعات مع  الل  ات  

ركة إلعادة الوحدة األنطاكي ة بتوحيد القلوب والبحث يف ُسُبل إعادة الش  
ة بني الكنيستني. ويسر  آباء السينودس ادلقد س وعلى رأسهم غبطة والوحد

 السي د البطريرك مكسيموس اخلامس أن يعلنوا ما يلي:
 م يشكرون لببطة البطريرك إغناطيوس الر ابع إهن   - 1

 عي إىل الوحدة األنطاكّيةالسّ  
 –ديكننا أن نعترب الث الوث القد وس  الفكر ادلسيحي   يف

 مثاال للوحدة –الواحد يف اجلوىر وادلثل ث يف األقانيم 
ون كل  من اآلب واالبن والروح القدس متمي  ًزا عن يف الكنيسة. فمع ك  

الش خصني اآلخرين، إال  أن  ذلك ال يناقض وحدهتم. كذلك الكنيسة: 
ىوت ا واحدة يف األمور اجلوىري ة، مع إهن   االحتفاظ بالتنو ع يف الال 

التنو ع ىو الوسيلة اليت فيتورجي ا والت نظيم اإلداري . والر وحاني ة والل  
 عبري عن سر  ادلسيح.تستخدمها الكنيسة للت  
 خربة الّشرق األوسط:

 إختبار الّشرق األوسط
رق األوسط خري برىان على شرعي ة كنائس الش  يف  تاريخ  ــالـ

 التعد دي ة ادلذىبي ة. فالكنائس احمللي ة على اختالف 
 ،قايف )يونانيًّا كانابتكرت تقاليد متكاملة تنسجم مع تراثها الث  أنواعها 

 د غًًن لنا مجيًعا.يأم قبطيًّا( فكانت تلك التقال ،أم آشوريًّا ،أم سريانيًّا
أمست صفاهتا  ،الكنائس يف ما ىو جوىري  لكن عندما اختلفت ىذه 

ادلمي ِّزة أساًسا لالنشقاق. واالنشقاق محل الناس على القول إن  
ادلسيحي ني أساؤوا فهم رسالة ادلسيح، مم ا أد ى إىل رفع شأن االسالم. 

ويف خالل األلف ومئيت سنة تقريًبا من حكم اخللفاء العرب، مث األتراك، 
س ادلسيحي ة بسبب سياسة ئنشاط شّت  الكنارق األوسط، مج ُد يف الش  

ا ذلك العصر،  اهتا ادلمي ِّزة مع خالفاهتا أيًضا، ال غري أهن  حافظت على ِسِّ
اد الرعي ة، بل ي ُ  ثرون دائًما مبدأ ؤْ سي ما وان  األسياد ما كانوا ليحب ذوا احت 

فر ق تُسد. ولكن  ىذه الكنائس بدأت يف عصرنا تكتشف وحدهتا 
 الت صرحيات الر ِسي ة عن إدياهنا ادلشّتك بادلسيح. ب بشّت  وتُعرِّ 

وكان من أعظم ادلبادرات وأمه ها يف كنيستنا ادللكي ة، اخلطوة اجلريئة اليت 
ذىا الطي ب الذ ِّكر ادلطران الياس الز غيب، رئيس أساقفة بعلبك  سابًقا،  اّت 

. و كان الز غيب من أكثر األساقفة 6911يف جلسة الس ينودس لعام 
ايل لتوضيح موقف الكنيسة ادللكي ة من دللكي ني نفوًذا. فاقّتح البيان  الت  ا

 الوحدة وكيفي ة اإلعراب عنو:
كسي ة الش رقي ة. كما أّن  ذ " إّن  أومن بكل  ما تعل مو الكنيسة األرثو   



 
 

عي إىل السّ   
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 دورُنا يف هذا الطلب 
أعاله( إىل  9واحد من ا )يف الرقم  دعوة الس ينودس كل   إنّ 

 الص الة تستند إىل اإلرادة اإلذلي ة بأن "تتم  مشيئة هللا فينا
حي ة تعرب  عن إرادة هللا. غري أن  يمجيًعا. وكما ورد أعاله، فإن  الوحدة ادلس 

مباشرة لتتم  مشيئة هللا ) أي الوحدة( السينودس يطلب صالة معي نة خاص ة 
ني ادللكي ة الكاثوليكي ة واألنطاكي ة فينا مجيًعا، حنن أبناء الكنيست  

 األرثوذكسي ة.
ولكي نصل ي من صميم القلب ألجل أن يأيت اليوم الذي تستطيع فيو 

ة الكنيستان األنطاكي ة األرثوذكسي ة وادللكي ة الكاثوليكي ة أن متج دا هللا "بني  
كما يشعر ادلسيح   –واحدة وقلب واحد" ، ينببي أن نشعر شعوًرا عميًقا 

بأن  االنفصال خيالف ادلشيئة اإلذلي ة. واجبنا الكنسي  يفرض علينا أن  –
ادنا وأن نصل ي لكي تشعر كنيستانا بذلك  نعّتف بشوق ادلسيح إىل احت 

صال. وما مل بأمل االنف الش وق عينو. علينا أن نصل ي لكي تشعر كنيستانا
 نشعر بذلك األمل يف أعماقنا، فإننا لن نسعى إىل الش فاء منو.

ومم ا قالو ادلطران الياس الز غيب يف شرحو شهادة  اإلديان : "أرثوذكس يف 
 حدون معها مبعزل عنهم؟ ال!" مت   وحدتنا مع رومة؟ نعم!

م من اىتمامنا األنطاكي ة على الر غ ةيبدو أننا غري متأث رين بانقسام البطريركي  
تني ىم غرباء عن ا، وحنب هم كإخوة يف و ديد بشؤ الش   ن كنيستنا. " الال 

من حلمنا ودمنا. وكثريًا ما  ادلسيح. أم ا األرثوذكس فهم إخوة وأبناء عم  
يتأمل   نسكن وإياىم حتت سقف واحد.  إن  شعبنا الكاثوليكي  الش رقي  

ذي ال مرب ر لو. فمّت يا ترى أكثر من ا حنن األساقفة من ىذا االنقسام ال
يتاح لنا حنن أساقفة الكنائس الش رقي ة أن نتأمل  مبا فيو الكفاية من جر اء 

 االنقسام لكي نعمل أخريًا على إهنائو؟"
علينا  وفيما نصل ي ليتجاوب أعضاء اللجان ادلتنو عة مع إذلام الر وح القدس،

اعر الس لبي ة كالتفو ق على سوانا أن نصل ي أيًضا لتنقية قلوبنا وني اتنا من ادلش
وايا يف مجيع من ادلسيح ني. وعلى أساقفتنا وكهنتنا أن يصل وا ألجل ىذه الن  
حركة  اخلدمات الليّتجي ة العلني ة اليت تقام يف رعايانا سائلني أن تنتشر

عي إىل الوحدة األنطاكي ة  بني مجيع أبنائنا، لكي يتم  فينا مجيًعا ما الس  
 ب  لكنيستنا.يريده الر 

 األرثوذكسي ة. 
أم ا بالنسبة إىل دور أسقف رومة يف الكنيسة واجملامع  - 1

ادلسكوني ة فيتبًن  آباء السينودس بشأنو ما جاء يف اجملمع 
الفاتيكاّن الث اّن: "يوصي اجملمع بأن نأخذ بعني االعتبار 

رق ومنو ىا. وكذلك الظروف اليت رافقت نشأة كنائس الش  
العالقات اليت كانت قائمة بينها وبني كرسي رومة قبل طبيعة 

(. وكذلك قول 61االنفصال" )يف احلركة ادلسكوني ة رقم 
ا بولس الث اّن يف رسالتو )ليكونوا واحًدا(: قداسة البابا يوحن  

ني الش رق ب"ال تريد الكنيسة الكاثوليكي ة سوى ملء الش ركة 
ف األو ل" )رقم وىي تستوحي يف ذلك اختبار األل والبرب.

 ،يف ما يتعل ق بأو لي ة أسقف رومة م،(. ويعلن اآلباء أهن  61
يستوحون ادلفهوم الذي عاشو الش رق والبرب مًعا يف األلف 

بعة. ويرون أْن األو ل على ضوء تعاليم اجملامع ادلسكوني ة الس  
 ال مرب ر الستمرار االنفصال بسبب ىذه األو لي ة.

ودس يف جوىر اإلديان، يرى آباء الس يناستناًدا إىل الوحدة  - 1
أصبحت اليوم أمًرا طبيعيًّا.  داديسادلقد س أن  ادلشاركة يف الق

وىم حيب ذوهنا تاركني مدى وطُُرق تطبيقها دلا سوف يقر ره مًعا 
سينودسا  كنيسيت  الر وم ادللكي ني الكاثوليك والر وم 

 األرثوذكس.
يف الش ركة مع كنيسة  يعلن آباء الس ينودس ادلقد س بقاءىم - 1

روما الر سولي ة، وسعيهم يف الوقت عينو إىل الت حاور معها 
لتحديد عالقتهم هبا بعد توحيد كنيسيت البطريركي ة األنطاكي ة، 

 على أن تُراعى مقتضيات ىذه الوحدة الكنسي ة.
 ،ىوتي ة وادلسكوني ة السينودسي ةوقد كل ف اآلباء اللجنة الال   - 9

ل الت وحيد والت داول يف مقتضياتو القانوني ة بُ ث سُ يف حب التعم ق  
إلشراك مؤمين  ،والر عائي ة، وتنظيم ندواٍت ومؤمتراٍت مشّتكة

 الكنيستني يف مسرية الوحدة ىذه.
وىم يطلبون أخريًا من مجيع أبنائهم مشاركتهم يف الص الة  - 8

لتتم  فينا مجيًعا مشيئة هللا ادلقد سة وتتحق ق صالة السي د 
سيح إىل أبيو الس ماوي: "ليكونوا واحًدا كما حنن واحد ادل

 (22-26: 69ا ليؤمن العامل أن ك أنت أرسلتين." )يوحن  
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