
واالسكندريّة، يُ َلّقب "بابا". وال يزال ىذا الّلقب  ينطبق يف 
. وذلذا الّسبب  ال يزال عصرنا على بطريرك االسكندريّة القبطيّ 

ادلسيحّيون يف الّشرق األدىن يقولون "بابا رومة" بدال من "بابا" 
 فقط، متييزًا لو عن أخيو "بابا االسكندريّة".

 البطارقة الّشرقّيون يف عصرنا

مع مرور الّزمن تصّدعت وحدة الكنيسة.  لكن
 ففي القرن اخلامس انفصلت الكنيسة 

بسبب اخلالف الّنسطورّي. وتال ذلك يف القرن ذاتو اآلشوريّة 
خالف بٌن الكنيستٌن اليونانّية والاّلتينية من جهة، والكنيستٌن 
القبطّية والّسريانّية من جهة أخرى بسبب رلمع خلقيدونية الذي 

الطرفان  الاّلتييّن و اليونايّن، بينمىا عارضو اجلانبان  أيّده
 اآلخران.

اختلفت الكنيستان الاّلتينّية واليونانّية  ويف القرن احلادي عشر
فتّم بذل جهود كثًنة يف القرون الوسطى إلعادة الّشركة  بدورمها.

. ، لكّنها مل تُفلحبٌن عدد من الفئات الّشرقّية والكرسي الّروماينّ 
وعلى الرغم من االنقسامات، فقد حافظت الكنائس الّشرقّية 

حّّت بعدما استأنف بعضها الشركة مع   على نظامها البطريركيّ 
 الكرسّي الرومايّن.

لذا جند اآلن مخس كنائس يستخدم كّل من رؤسائها لقب 
"بطريرك أنطاكية". وىم: الّروم الكاثوليك، والّروم األرثوذكس،  

 ريان الكاثوليك والّسريان األرثوذكس.وادلوارنة، والسّ 
 

ويف االسكندريّة حاليًّا ثالثة بطاركة: القبطّي األرثوذكسّي، 
واليونايّن األرثوذكسّي. زد على ذلك أن  ،القبطّي الكاثوليكيّ و 

البطريرك األنطاكّي ادللكّي حيمل أيًضا لقب بطريرك االسكندريّة 
 ة وكلدانّية وأرمنّية يّ ر وأورشليم.  وىنالك مجاعات مسيحّية آشو 

 

التجّمع يف ادلدن الكربى وال يزالون على عادهتم يف عصرنا  
إىل حّد  ،ىذا. لذا رّكَزت الكنيسة تبشًنىا يف ادلدن الكربى

الاّلتينّية، ب"  paganusأن ساكن الرّيف، ادلسّمى " 
 أصبح يعين "وثنيًّا".
 (Pentarchy)اخلماسّي   الّنظام البطريركيّ 

الكنيسة، بعد االنتشار يف ادلدن الرئيسّية،  وكانت
 لتأسيس كنائس  األريافتنطلق منها إىل 

وبطبيعة احلال أخذت كّل كنيسة فرعّية ريفّية فرعّية فيها.
تعتمد على الكنيسة األّم يف ادلدينة، لتلتمس منها الّتوجيو 

و ادلعونة. وكانت الكنيسة األّم ُتدَعى باليونانّية "ادلدينة 
 األّم" 

 (Metropolisمن ىنا لقب .)  ادلرتوبوليت" الذي"
 حيملو رئيس األساقفة.

إىل حّيز الوجود  مخس كنائس   ومع مّر الّسنٌن ، برَزت
خاّصة، نظرًا ألمهيّتها ادلدنّية،  كربى تتمّتع مبكانة مرموقة

والرتباطها ادلباشر بتبشًن الّرسل، ال سّيما القّديس الّرسول 
". طلقوا عليها  اسم "الّنظام البطريركي اخلماسيّ بطرس. فأَ 

 وأورشليم.وىي رومة و القسطنطينّية واالسكندريّة وأنطاكية 
ودلّا كانت الكنيسة الرئيسّية ُتدعى "الكنيسة األّم"، صاروا 

ما يعنيو لقب  يسّمون راعيها الّديين "الرئيس األب". وىذا
Patriarch . 

باشر القّديس بطرس التبشًن باإلجنيل يف أورشليم ومنها 
ينسب الّتقليد تبشًنىا أّما االسكندريّة ف انتقل إىل أنطاكية.

تلميذ القّديس بطرس. ويفيد تقليد عريق أّن  إىل مرقس،
 أندراوس، شقيق القّديس بطرس، ىو الذي بّشر

 القسطنطينّية بادلسيح.
 وكان بطريرك كّل من ادلدينتٌن الرّئيسّيتٌن، رومة 

 رك: أب ورئيسي  طر  الب   

األساقفة الكاثوليك القادمٌن من خمتف  كان
 أحناء العامل، ملتئمن يف اجملمع ادلسكوينّ 

الثّاين بكنيسة القديس بطرس، يتجاذبون أطراف  الفاتيكاينّ 
احلديث يف انتظار بدء اجللسة. وفجأة خّيم عليهم صمت 
ُمطِبق إذ دخل البطريرك ادللكّي الطّيب الذِّكر، مكسيموس 

الرّابع الّصائغ، بطلعتو ادلهيبة، يرتدي اجلبة السوداء، وتغّطي 
صدره إيقونة بيزنطّية مع و القلنسوة والاّلطية، وعلى  رأسَ 

صليبٌن. وما ان اعتلى ادلنرب ليخطب يف آباء اجملمع ، حّّت 
ذان ميّثالن الكنيسة األرثوذكسّية الّروسّية هنض الكاىنان اللّ 

ّما سئل أحدمها وىو األب  عن رأسهيما. ولو كشفا 
م يف الكهنة فيتايل بوروفوي عن سبب ذلك أجاب: دّ ادلتق

أصغينا إىل كالمو باالحرتام الواجب  طريركب"إذا تكّلم ال
 لكالم اإلجنيل. لذا وقفنا ونزعنا الغطاء عن رأَسينا."

 

فما معىن لقب البطريرك الذي يستوجب ذلك اإلجالل؟ 
وما ادلهاّم اليت يضطلع هبا محَلة ىذا الّلقب الّسامي يف 

الكنيسة؟ وكيف نشأ الّلقب؟ ودلاذا معظم أبناء الكنيسة 
قام البطاركة ادون جيهلون كّل شيء عن مَ الاّلتينّية يك

 الّشرقّيٌن؟
لإلجابة عن ىذه األسئلة، ال بّد لنا أن نعود بالفكر إىل 

 دىا.طفولة الكنيسة وَمهْ  َعْهد
ح أّن الّرُسل، أسوًة بالسّيد ادلسيح، بدأوا التّبشًن   ادلرجَّ

وقتئذ  اجلاليات اليهوديّة بٌن اليهود. وكانت  باإلجنيل أّوال
 مييلون إىل وا . وكانشرة يف خمتلف أرجاء العامل الّروماينّ منت

 



 
 

 رك:ــــي  ر  ـطالب  
 أب ورئيس
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 يف أوضاع مماثلة. 
عرتف اجملمع الفاتيكايّن الثّايّن بالبطريرك أبًا ورئيًسا او 

لكنيستو، ُيشرف على إدارهتا مع رللس األساقفة 
)السينودس(. كما يقوم البطريرك بدور احلَكم يف الشؤون 

 الّليرتجّية واإلداريّة لكنيستو ادلنتشرة يف شّّت أحناء العامل.
غضون األلف سنة ادلاضية، كانت بطريركّية الغرب ويف 

منفصلة عن الكنائس الّشرقّية الّشقيقة، ممّا أدّ ى إىل 
انطماس الّدور الثّنائّي الذي يقوم بو بابا رومة باعتباره 

ألّول بٌن مجيع رؤساء الكنائس. فبابا ابطريرًكا للغرب و 
ك الغرب. وإذا أدخل إصالًحا ما على رير رومة ىو بط

قواعد الّصوم والقطاعة أو ، أو لكنيسة الغربّيةة ارتجيّ لي
فهو إّّنا يعمل حُبكم سلطتو البطريركّية على  ،قانون الّزواج

الرومانّية.  أما يف الكنائس الّشرقّية، فيقوم  الكنيسة الغربّية
كنيسة هبذه ادلهاّم، يساعده يف ذلك رللس   بطريرك كلّ 

 )الّسينودس(. أساقفتو
الكامل  حياءمع الفاتيكايّن الثّاين قد أقّر اإلودلّا كان اجمل

للمنصب البطريركّي يف الكنائس الّشرقّية، وفًقا دلا كان عليو 
يف األلف ادليالدّي األّول، حّق لنا أن نتوّقع ازدىار الّنظام 
البطريكّي اخلماسّي يف تلك الكنائس العريقة يف الِقَدم و 

بل االنفصال. غًن أن استئنافو للّدور الذي كان يقوم بو ق
ذلك لن يتّم للكنائس الشرقّية ما مل تَ ُعد إىل تقاليدىا 

 .مهما كّلفتها العودة من جهد ومشّقة ،العريقة
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