السعي إىل الوحدة األنطاكيّة
ّ
يف

الفكر ادلسيحي ديكننا أن نعترب الثالوث القدوس –
الواحد يف اجلوىر وادلثلث يف األقانيم – مثاال للوحدة

يف الكنيسة .فمع كون كل من اآلب واالبن والروح القدس متمي ًزا عن
الشخصني اآلخرين ،إال أن ذلك ال يناقض وحدهتم .كذلك الكنيسة:
إهنا واحدة يف األمور اجلوىرية ،مع االحتفاظ بالتنوع يف الالىوت
والروحانية والليتورجيا والتنظيم اإلداري .فالتنوع ىو الوسيلة اليت
تستخدمها الكنيسة للتعبري عن سر ادلسيح.
شرق األوسط:
خربة ال ّ

شرق األوسط
إختبار ال ّ
الـ ـ

تاريخ يف كنائس الشرق األوسط خري برىان على شرعية
التعددية ادلذىبية .فالكنائس احمللية على اختالف

أنواعها ابتكرت تقاليد متكاملة تنسجم مع تراثها الثقايف (يونانيًّا كان،
مجيعا.
غًن لنا ً
أم سريانيًّا ،أم آشوريًّا ،أم قبطيًّا) فكانت تلك التقاليد ً
لكن عندما اختلفت ىذه الكنائس يف ما ىو جوىري ،أمست صفاهتا
أساسا لالنشقاق .واالنشقاق محل الناس على القول إن
ادلميِّزة ً

ادلسيحيني أساؤوا فهم رسالة ادلسيح ،مما أدى إىل رفع شأن االسالم.
ويف خالل األلف ومئيت سنة تقريبًا من حكم اخللفاء العرب ،مث األتراك،
يف الشرق األوسط ،مجُد نشاط شّت الكنائس ادلسيحية بسبب سياسة
ِّ
أيضا ،ال
ذلك العصر ،غري أهنا حافظت على ِساهتا ادلميِّزة مع خالفاهتا ً
دائما مبدأ
سيما وان األسياد ما كانوا ليحبذوا احتاد الرعية ،بل يُ ْؤثرون ً
تسد .ولكن ىذه الكنائس بدأت يف عصرنا تكتشف وحدهتا
فرق ُ
وتُ ِّ
عرب بشّت التصرحيات الرِسية عن إدياهنا ادلشّتك بادلسيح.

وكان من أعظم ادلبادرات وأمهها يف كنيستنا ادللكية ،اخلطوة اجلريئة اليت
اّتذىا الطيب ِّ
الذكر ادلطران الياس الزغيب ،رئيس أساقفة بعلبك ساب ًقا،
يف جلسة السينودس لعام  .6911و كان الزغيب من أكثر األساقفة
ادللكيني نفوذًا .فاقّتح البيان التايل لتوضيح موقف الكنيسة ادللكية من
الوحدة وكيفية اإلعراب عنو:
" إّن أومن بكل ما تعلمو الكنيسة األرثوذكسية الشرقية .كما أّن

على شركة مع أسقف

ىزمي ولسينودس الروم األرثوذكس اىتمامهم هبذا ادلوضوع

رومة بصفتو األول بني األساقفة ،طب ًقا للحدود اليت كان اآلباء القديسون
يعّتفون لو هبا يف األلف األول قبل االنفصال".
وقد وقع مجيع األساقفة احلاضرين ىذا التصريح العقائدي ما عدا اثنني

والتصريح األخوي الذي أدلوا بو يف شأن ىذه الوحدة يف
البيان اخلتامي جملمعهم ادلقدس ادلنعقد من  61إىل 22
تشرين األول  ،6991ويشاركوهنم قوذلم "إننا منذ استقبال

فقط.
بعد ذلك قُ ِّدمت الوثيقة إىل ادلثلثي الرمحة ،البطريرك ادللكي مكسيموس
اخلامس والبطرييرك األرثوذكسي إغناطيوس الرابعُ ،مرفقة مبوافقة من ادلطران

ادلوفدين ادلتبادل يف السينودس سنة  6991يف ود كبري
تطلعنا معا آنذاك إىل ٍ
وحدة أنطاكي ٍة حتفظ الّتاث الواحد
ً
والعبادات الواحدة اليت ىي ينبوعُ معتقد واحد".

األرثوذكسي جورج خضر ،رئيس أساقفة جبيل والبّتون ،يقول فيها" :
أرى أن ىذا التصريح العقائدي لسيادة ادلطران الياس الزغيب يستويف
الشروط الالزمة والكافية إلعادة الوحدة بني الكنائس األرثوذكسية ورومة".
ويف العام  6991خطا األساقفة ادللكيون خطوةً ىامة أخرى يف سبيل

 - 2إهنم بأمجعهم يتطلعون بشوق إىل ذلك اليوم الذي يعود
فيو الروم ادللكيون الكاثوليك والروم األرثوذكس ،يف البطريركية
األنطاكية ،كنيس ًة واحدة وبطريركيةً واحدة ،وىم يؤكدون
للجميع أن إعادة الوحدة ىذه ال تعين انتصار كنيسة على

أخرى وال عودة كنيسة إىل أخرى ،بل وضع حد لالنفصال
بني اإلخوة الذي جرى سنة  6921وأدى إىل وجود
معا إىل
بطريركيتني منفصلتني إحدامها عن األخرى ،والرجوع ً

الوحدة .ففي االجتماع الذي عقده السينودس يف الربوة بلبنان يف
متوز/يوليو عام  ،6991أقروا باإلمجاع تصرحيًا عنوانو "وحدة البطريركية
األنطاكية" .مث قدموه إىل ادلثلث الرمحة بطريرك أنطاكية األرثوذكسي
إغناطيوس الرابع فتناقلتو وسائل اإلعالم على نطاق واسع .وقد جاء فيو ما
يلي:

وحدة البطريركيّة األنطاكيّة
إ ّن

آباء سينودس الروم ادللكيني الكاثوليك ادلنعقد يف
الربوة (لبنان) من  22إىل  29متوز/يوليو 6991

نظروا يف الوثائق اليت قدمتها اللجنة البطريركية اليت ألفها غبطة البطريرك
مكسيموس اخلامس (حكيم) يف  21آذار  ،6991من سيادة ادلطران
الياس الزغيب رئيس أساقفة بعلبك ساب ًقا ،وسيادة ادلطران كريلس سليم
بُ ْسّتُس رئيس أساقفة بعلبك احلايل ،وطلب منها أن تقوم مبا يلزم من

اتصاالت واجتماعات مع اللجنة البطريركية السينودسية للروم األرثوذكس
إلعادة الوحدة األنطاكية بتوحيد القلوب والبحث يف ُسبُل إعادة الشركة
والوحدة بني الكنيستني .ويسر آباء السينودس ادلقدس وعلى رأسهم غبطة
السيد البطريرك مكسيموس اخلامس أن يعلنوا ما يلي:
 - 1إهنم يشكرون لببطة البطريرك إغناطيوس الرابع

3

الوحدة اليت كانت سائدة قبل االنفصال ،يف بطريركية أنطاكية
واحدة.
 -إهنم يرون أن إعادة الوحدة ىذه قد صارت اليوم ممكنة

بفضل التقدم يف شركة اإلديان الذي حصل بنعمة هللا يف
السنوات األخرية على الصعيد العادلي من خالل اللجنة
الالىوتية الدولية ادلشّتكة بني الكنيسة الكاثوليكية الرومانية
والكنائس األرثوذكسية ،اليت أعلنت يف ثالث وثائق وحدة
اإلديان يف العقائد األساسية ادلنبثقة عن اجملامع ادلسكونية
السبعة" :سر
الكنيسة واالفخارستيا على ضوء سر الثالوث األقدس"
(" .)6992اإلديان واألسرار ووحدة الكنيسة" (.)6999
"سر الكهنوت يف بنية الكنيسة األسرارية" ( .)6999فضال
عن الوثيقة الرابعة "األونياتية سبيل للوحدة مر عليو الزمن،
والسعي احلايل إىل الشركة التامة" (البلمند .)6991
ويعتربون أن سعيهم إلعادة الشركة بني شطري البطريكية
األنطاكية يندرج يف ادلساعي ادلبذولة إلعادة الشركة الكاملة
ادلنشودة بني الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ،والكنائس

األرثوذكسية.
 - 1أما بالنسبة إىل دور أسقف رومة يف الكنيسة واجملامع
ادلسكونية فيتبًن آباء السينودس بشأنو ما جاء يف اجملمع
الفاتيكاّن الثاّن" :يوصي اجملمع بأن نأخذ بعني االعتبار
الظروف اليت رافقت نشأة كنائس الشرق ومنوىا .وكذلك
طبيعة العالقات اليت كانت قائمة بينها وبني كرسي رومة قبل
االنفصال" (يف احلركة ادلسكونية رقم  .)61وكذلك قول
احدا):
قداسة البابا يوحنا بولس الثاّن يف رسالتو (ليكونوا و ً
"ال تريد الكنيسة الكاثوليكية سوى ملء الشركة بني الشرق
والبرب .وىي تستوحي يف ذلك اختبار األلف األول" (رقم
 .)61ويعلن اآلباء أهنم ،يف ما يتعلق بأولية أسقف رومة،
معا يف األلف
يستوحون ادلفهوم الذي عاشو الشرق والبرب ً
األول على ضوء تعاليم اجملامع ادلسكونية السبعة .ويرون أ ْن
ال مربر الستمرار االنفصال بسبب ىذه األولية.
استنادا إىل الوحدة يف جوىر اإلديان ،يرى آباء السينودس
- 1
ً
أمرا طبيعيًّا.
ادلقدس أن ادلشاركة يف القداديس أصبحت اليوم ً
معا
وىم حيبذوهنا تاركني مدى وطُُرق تطبيقها دلا سوف يقرره ً

سينودسا كنيسيت الروم ادللكيني الكاثوليك والروم
األرثوذكس.
 - 1يعلن آباء السينودس ادلقدس بقاءىم يف الشركة مع كنيسة
روما الرسولية ،وسعيهم يف الوقت عينو إىل التحاور معها
لتحديد عالقتهم هبا بعد توحيد كنيسيت البطريركية األنطاكية،
على أن تُراعى مقتضيات ىذه الوحدة الكنسية.
 - 9وقد كلف اآلباء اللجنة الالىوتية وادلسكونية السينودسية،
التعمق يف حبث ُسبُل التوحيد والتداول يف مقتضياتو القانونية
ات ومؤمتر ٍ
والرعائية ،وتنظيم ندو ٍ
ات مشّتكة ،إلشراك مؤمين
الكنيستني يف مسرية الوحدة ىذه.
أخريا من مجيع أبنائهم مشاركتهم يف الصالة
 - 8وىم يطلبون ً
مجيعا مشيئة هللا ادلقدسة وتتحقق صالة السيد
لتتم فينا ً
احدا كما حنن واحد
ادلسيح إىل أبيو السماوي" :ليكونوا و ً
ليؤمن العامل أنك أنت أرسلتين( ".يوحنا )22-26 :69

دورنا يف هذا الطلب
ُ
إ ّن

دعوة السينودس كل واحد منا (يف الرقم  9أعاله) إىل

الصالة تستند إىل اإلرادة اإلذلية بأن "تتم مشيئة هللا فينا

مجيعا .وكما ورد أعاله ،فإن الوحدة ادلسيحية تعرب عن إرادة هللا .غري أن
ً
السينودس يطلب صالة معينة خاصة مباشرة لتتم مشيئة هللا ( أي الوحدة)
مجيعا ،حنن أبناء الكنيستني ادللكية الكاثوليكية واألنطاكية
فينا ً
األرثوذكسية.

السعي إىل
ّ

الوحدة األنطاكيّة

ولكي نصلي من صميم القلب ألجل أن يأيت اليوم الذي تستطيع فيو
الكنيستان األنطاكية األرثوذكسية وادللكية الكاثوليكية أن متجدا هللا "بنية
شعورا عمي ًقا – كما يشعر ادلسيح
واحدة وقلب واحد"  ،ينببي أن نشعر ً
– بأن االنفصال خيالف ادلشيئة اإلذلية .واجبنا الكنسي يفرض علينا أن
نعّتف بشوق ادلسيح إىل احتادنا وأن نصلي لكي تشعر كنيستانا بذلك
الشوق عينو .علينا أن نصلي لكي تشعر كنيستانا بأمل االنفصال .وما مل
نشعر بذلك األمل يف أعماقنا ،فإننا لن نسعى إىل الشفاء منو.
ومما قالو ادلطران الياس الزغيب يف شرحو شهادة اإلديان " :أرثوذكس يف
وحدتنا مع رومة؟ نعم! متحدون معها مبعزل عنهم؟ ال!"
يبدو أننا غري متأثرين بانقسام البطريركية األنطاكية على الرغم من اىتمامنا
الشديد بشؤون كنيستنا " .الالتني ىم غرباء عنا ،وحنبهم كإخوة يف
كثريا ما
ادلسيح .أما األرثوذكس فهم إخوة وأبناء عم من حلمنا ودمنا .و ً
نسكن وإياىم حتت سقف واحد .إن شعبنا الكاثوليكي الشرقي يتأمل
أكثر منا حنن األساقفة من ىذا االنقسام الذي ال مربر لو .فمّت يا ترى
يتاح لنا حنن أساقفة الكنائس الشرقية أن نتأمل مبا فيو الكفاية من جراء
أخريا على إهنائو؟"
االنقسام لكي نعمل ً

وفيما نصلي ليتجاوب أعضاء اللجان ادلتنوعة مع إذلام الروح القدس ،علينا
أيضا لتنقية قلوبنا ونياتنا من ادلشاعر السلبية كالتفوق على سوانا
أن نصلي ً
من ادلسيحني .وعلى أساقفتنا وكهنتنا أن يصلوا ألجل ىذه النوايا يف مجيع
اخلدمات الليّتجية العلنية اليت تقام يف رعايانا سائلني أن تنتشر حركة
مجيعا ما
السعي إىل الوحدة األنطاكية بني مجيع أبنائنا ،لكي يتم فينا ً
يريده الرب لكنيستنا.
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