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ا     . المسألة دينية وزمنية: وحدة المسيحيين في لبنان     د منه ة ال ب ا أن  . وفي الحالتين هي قضية وجودي فام
ى     موضوع في منتهى األهمية والدقة، في هذه . نكون او ال نكون، دينياً  ودنيويا ً        ة المصيرية الحاسمة، عل المرحل

: أطرح الموضوع من وجهة نظر وجودية قبل آل شيئ          . صعيد تاريخنا اللبناني بشكل خاص والشرقي بشكل عام       
ا من الوحدة المسيحية                 ّر      . إن شئنا بقاءه حرًا آريمًا يتمتع بكامل حقوق االنسان، ال بد لن ى م ر، عل ا الكثي د عانين لق

واختبرنا وسائل عديدة لمقاومة المحاوالت الرامية الى إضعافه والقضاء         . بقاء الحر الكريم  التاريخ دفاعًا عن هذا ال    
هع ا ً . لي لنا احيان ًا وفش ا حين اليفنجحن دنا أس وارا ً  واعتم ّرة أط رى مض ارة وأخ ة ت ر  . ب مجدي د النظ ى أن بع يبق

ان     ً  العبر من الفشل لتدارآه مستقبالوالحكمة والمسؤولية تلزمنا باالتعاظ واخذ    ا آ اد عم  ، والواجب يقضي باالبتع
ا         .  في الظروف الراهنةمجديًا في حينه ولّما يعد مفيدا ً    أ اليه ي يلج ول الت بعض الحل ل سوف أتطرق ل من هذا القبي

  .وهي تلهينا عن تحقيق الوحدة واالفادة من نتائجها االيجابية. الكثيرون لكنني أظنها اليوم غير مجدية
  

ى        أآثر من ذلك، في اعت       قادي أن الوجود المسيحي الحي يقتضي توحيد آافة القوى والجهود المسيحية عل
ة     الصعيد الزمني، وإرساءها على أسس تفترض وحدة د         ة حقيقي ا ً      . "يني ا    ".  أو ال نكون    نكون مسيحيين مع ذا م ه

د  تهم ، وما أعادوا التشديد عليه في رسال1991ورد في رسالة بطارآة الشرق الكاثوليك االولى في آب        بمناسبة عي
داً          . 1992الفصح   يس جدي ديني ل وم تستوجب               . صحيح أن هذا الخطاب ال ا المسيحيون الي ي آل اليه ة الت لكن الحال

  .بالحاح أن يقترن القول بالعمل وأن تصبح شهادتنا مسيحية بالفعل والممارسة
  
  

  ًالمخاوف من الوحدة
ة بعض                    د من إزال ا ً      المخاو  قبل الحديث عن الوحدة المسيحية، ال ب ا منع  الستغالل الحساسيات     ف منه

اد                  . المزمنة وتحريك النعرات المضّرة والمتحجرة         بش االحق ارة الشكوك ون ا عن إث نجاح الوحدة رهن بابتعاده
ا تحافظ            . الدفينة ا بأنه ًا من مطلقيه وأعفيكم من سماع أقوال بالية تتشبث بالمذهبية الضيقة على حساب الوحدة ظن

د               على زعاماتهم ال   ة ال ب ة ومصالح أناني ى أسس واهي ا عاجًال أم آجال ً          قائمة عل ي حقيقته ا     أن تنجل دد فعاليته  وتتب
يكم           لكني أرى لزامًا علّي، تحاشيا ً     . ةالزائف  لألوهام والتشويهات الديماغوجية، ووفاًء للحقيقة والواقعية، أن أقرأ عل

د      بعض ما ورد في مقال لسيادة المطران جورج خضر راعي أبرشية           ة الناق وذآس في مجل  جبل لبنان للروم االرث
وا       ): "23 – 18صفحة   (1992) فبراير( شباط   –في عددها الرابع واألربعين      اولوا أن يلغ م يح العرب لم يلغوا ول

اريخ     ن ت ى م ا مض رين فيم ارتهماآلخ ا ً  ...  حض دأ ثقافي اء يب دا ً    وا... االلغ رة ج ألة آبي ولية مس ألة األص . لمس
 أقوى   مع الكنيسة الكاثوليكية تاريخيا ً     والسبب أن صراعهم  . مية تختلف عن االصولية المارونية    واالصولية االسال 

  ".الكاثوليكية حاولت إلغائهم جسدياً من صراعهم مع االسالم، ألن الكنيسة 
ة           . الخوف من االختناق او الحصار بين اصوليتين مارونية واسالمية        "   ة خارجي ا تبعي يس لن ه ل وطالما ان

ائية ضد الغرب         .  لعروبة علماينة بهذا المعنى    ر، فكان اختيارنا دائما ً    ي بها آما الغي   نحتم نحن عندنا رّدة فعل احش
يحي  ن حشى(المس ذا ال). م ا ً فه تنا واقعي ى آنيس يحي ألغ رب المس رك  غ ذ البطري الم الصليبي، إذ أخ ل الع ي آ  ف

هذا القهر الفظيع واضطهدنا     رثوذوآسي، واعتدنا   والمطارنة ورماهم في البحر وجلب آخرين، آاثوليك، فألغوا األ        
يئا ً ثم أن البعثات التبشيرية الكاثوليكية منذ القرن السابع عشر     .  على أيديهم  يوميا ً    حاولت تدمير آنيستنا وعملت ش

ا     . اسمه الروم الكاثوليك اي الذين أخذتهم من الكنيسة األرثوذوآسية             ي      –من هن اك حوار حقيق ل أن يصير هن  قب
  ...". نحن على حذر من هذا التيار التغريبي–ادق بيننا وبين البابوية وص

  
وذوآس  : "ويضيف سيادته    ة     ... نحن االرث ة تاريخي دنا واقعي ذه            . عن ى ه دما جاء العرب المسلمون ال فعن

ي             . البالد، فهمنا أنهم جاؤوا مرة ليبقوا الى األبد        اآم العرب دينا والء آامل للح ان ل ا آ يما  ... ومن هن اآم    ال س  أن الح
  ". من هذا القهر البيزنطيير منا رحبوا بمجيىء العرب تخلصاً وآث. البيزنطي اضطهدنا

  
ابع   يتنا  : "... ويت ت قض ية ليس ا أن القض ارو . اعتبرن ادم الم ية التص يتنا قض ت قض طيني ليس . ني الفلس
ديما ً           بعد حر  خصوصا ً  اً  ق ع منطق أجيج الحرب      ب الجبل وغيرها، ونحن نتب دم ت دما اصطدموا     ف.  بع ة عن  الموارن

ا        – ولدينا وثائث    – 1860بالدروز عام    دروز          :  جاؤوا وقتها لعندنا الى الشويفات وقالوا لن ين ال ا وب ة حرب بينن ثم
ا ا، قلن ادخلوا معن ذه ا : ف ين به نا معني ن لس ي دمشق ذبه . لقضيةنح ا ف ك ترآي ع ذل ذه  وم ن ه ا ثم ذلك دفعن ا، وب تن

  ".م نشارك معهم في الحرب ضد الدروز أو األتراكرغم اننا ل" المسيحية المشترآة"
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 تتلخص بأن المسلم العادي ال يمّيز بين االرثوذآس الذين والؤهم للشرق وهناك مأساة ندفع ثمنها دائما ً     "  

رين  ين اآلخ رب وب يس للغ ات    . ول ة يصطدم اآلن بطروح ة العربي روع الحداث ى مش غل عل ي الش اهمتنا ف إن مس
آلن، االصوليون منهم لديه حّس سلفي يعودون به ليس فقط الى العصور االولى، بل مثال الى             المسلمون ا . ارتدادية

ة ي            ة الراهن ار من الدراسات التاريخي ة   الحالة العثمانية، بل ان ثمة علماء ومتعلمين منهم عبر تي ون أن العثماني قول
  ".في حين أن االمر لم يكن آذلك في بداية القرن. شيء جميل جداً 

  
ل           وفي   أقوال مث ي هو    : " معرض الحديث يشير سيادته الى العروبة واالصولية االسالمية ب الشعر العرب

زي            . اول شعر في العام غير ديني      ذلك االنكلي لمين     . الشعر الفرنسي ال يمكن فصله عن المسيحية وآ ا مس نا آلن لس
ا ننتمي        –ية   هي الحضارة العرب   بمعنى أن هناك حضارة واضحة جدا ً      . ولكننا آلنا اسالميون    االسالمية ونحن آلن

  ."التعدد الثقافي في لبنان خرافي.  من شيء اسمه ثقافة لبنانية ابداً ليس من تمييز، ليس... اليها
  

و آنت في امستردام      ي يحافظ على حريتي الدينية، طبعا ً      المسلم األصول "    هي حرية نسبية وليست آما ل
ل في          ...  معقولة او السويد او باريس الخ، ولكنها ضمن حدود        االرثوذوآسية اصولية مسيحية، ليس في السياسة، ب

دع المسيحية        نحن اضطهدنا قبل االسال   . الدين، بمعنى المحافظة واالستلهام من التراث االرثوذوآسي       ل الب م من قب
اة الوط           .  آان قياصرة بيزنطية يخلقون هذه البدع      واحيانا ً  الرغم    وجاء االسالم وعزلنا عن المساهمة في الحي ة ب ني

ولكن . صحيح أن المسلم االصولي يتمنى أن يحكم وحده... من مساهمة محدودة عبر مستشارين وأدباء ومترجمين      
ة     . عنده باب شرعي يقول فيه نحن نعاهد النصارى معاهدة       ة ديمقراطي ى دول ان عل ى  . أن نتعاهد معهم في لبن بمعن
ديهم        ... يةأنهم ليسوا مضطرين بمنطقهم هم أن يقيموا دولة إسالم         االرثوذوآس ليس لديهم وحدة اجتماعية، وليس ل

دون  دة، وال يري ية موح رة سياس دى االر... نظ ا ً ل اء وأحيان ن الكبري وع م تعالءثوذوآسي ن ة  اس ى بقي  باهت عل
ل       . هي أن الروم االرثوذوآس أهل مدن      القصة   عموما ً . المسيحيين ة أهل جب وذوآس  . والكاثوليك والموارن واالرث

م أن االرثوذآسية                 لهم عرا  ة، ث ر المنقطع ى غي قة حضارية، عراقة عقائدية بمعنى االستمرارية مع المسيحية االول
دين   راعات ل رأي، ال ص تقامة ال ي اس ببا ً  تعن ور س ذه األم ذ ه ة تتخ تعالءا، فالعام ى  .  لالس ذا المعن ة به والموارن

وذوآس متعصبون ولكن    أعترف أن اال . .. أن االرثوذوآس متعصبون جداً  جدا ً       يعتقدون، وهم صادقون بذلك،    رث
  ."ليس تعصباً  سياسياً 

  
ذا الخطاب من مغالطات وتناقضات                 ا في ه ى التعليق وآشف م د     . لن أستحثكم عل ه بع ا أود قول ّل م ج

وري     : سماع هذه األقوال وأمثالها تصدر عن هذه الجهة أو تلك من المسيحيين           ام العمل الف ح وه تدرآون آم هو مل
ى اوالجدي عل ذه الممارسات والتصدي له ذ ه ات  .  نب ادل االتهام ن تب يحيين م ين المس ا حدث ب د أن حدث م فبع

ى             والتهجير والقتل هل يجوز أن تحّنط الخالفات وتعّوم بحيث تعلو على الزمن وتنكأ الجراح آلما دعت الحاجة ال
بش الق                الع عن ن ة ضرورة االق ه الكفاي ا في د بم اد   تضميدها وتخطيها؟ ألم تتضح بع ارة االحق ور واث ؤمن  آلن . ب ا ن

 ولكم تجربتكم في هذا المجال     – وشهادة حقيقية يومية في سبيل صونها        بالحرية ونستميت ليس قوالً  فقط بل فعال ً        
ة، آيف ال ونحن نطلب من اآلخرين أن                              – ه بحري  وآلنا نريد أن يعّبر آل عضو في الجسم المسيحي عن قناعات

بعض؟ لكن للقناعات           يعترفوا لنا بهذا الحق، فهل       ة حدودا ً         يعقل أن نمنعه عن بعضنا ال ة واآلني   والمصالح الفردي
ده                . تفرضها المصلحة العامة   ه أن يجعل نق ديا ً  ومن ال يستطيع أن يساهم في العمران، أقل ما يطلب من اًء ومج . بن

 شئناها  –لتي باسمها نقتل    ا" المسيحية المشترآة "واال فاالحرى به أن يمتنع عن أية ممارسات تضّر بمصلحة هذه            
ا                       –أم أبيناها    ى ترآته راع عل ا او االقت ق ثيابه .  وعلى اقتسام ما تبقى منها نختلف بعد خيانتها والمساهمة في تمزي

داد يمحو الضرر           ى ارت ا ال ا أحوجن ة؟ وم ة أال تحق االدان د الخيان ة؟ وبع يس من قيام دفن ال د الصلب وال لكن بع
  !ويكون بحجم الشهادة

  
ى حساب أحد         الوح   تعداء وا    . دة ليست موجهة ضد أحد وال تتم عل ى االس اء   إن هي قامت عل ة وإلغ لهيمن

زول      اآلخرين آانت زيفا ً    ره وي د أن يفتضح أم رة         .  ال ب ى الكث اظ عل ا الحف وإن هي شاءت استمراية، وجب عليه
  .ضمن الوحدة واتاحة المجال امام المتحدين لالغتناء بالغير وإعنائهم

  
  ت والشهادة المسيحيةاالنقساما

  
ة        . في غياب الوحدة تسود االنقسامات       ة المضحكة المبكي ذه المهزل رة ه رآم   . وآم هي مري حسبي أن أذآ

ارك                        د الفصح المب ال بعي ا أي االحتف في  . بما عشناه هذه السنة آما في آل عام، بمناسبة أهم حدث طقسي في حياتن
ان   هر نيس ن ش ر م ع عش ت الطوائف ال1992التاس د   آان ة المسح وق ي، قيام ويم الغرب ق التق د، وف ة تعّي كاثوليكي
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د المحطات االذا      – ويا للسخرية    –لكن     ائم من              لم تك زة تنتهي من عرض صور المسيح الق ة والمتلف عي

ق                ية، وف ائس االرثوذوآس ه الكن أ ل ذي آانت تتهي ة أسبوع اآلالم ال ى بداي ه ال ى أعادت ر حت رانيم الظف ى ت ر عل القب
ار  . التقويم الشرقي، في عشية ذلك النهار عينه       ى          : يا للع دناه ال اه من الموت وأع ا من المسيح مسيحين، أقمن جعلن

اح    . ذاب واآلالم بنفس النهار  الع ك عن روح مسيحية وانفت ار  . ونتكلم بعد ذل ا للع بح الصورة ا   : ي ا لق دمها   وي ي نق لت
أنا أعجب آيف أن هذا الغير ال يسخر . ونتساءل آيف يستصغر الغير هيبتنا.  وشهادة ليؤمنلمن ينتظر منا برهانا ً 

ه          . ا ساعة االستحقاقات المصيرية   فهو وإن انقسم على ذاته أآثر منا يتوحد لمواجهتن        . منا دين ل ين من ي رق ب وال يف
ه رفض االنصياع لهيمنت ن ي الوالء وم دى  . ب نا عن م ائل أنفس ي أن نس وبغض النظر عن أي شيء آخر أال يكف

زام  ذا االلت اس ه دة مقي درك أن الوح يحي لن ا المس اذا ي. مصداقية التزامن اً   م ن روحي م نك يحيتنا إن ل ن مس ى م بق
ى أطره شخصية آل جماعة                       ودنيويا ً  ادت عل د اعت ا، وق ه من مقومات وجودن التنوع ألن متحدين؟ ولئن تمسكنا ب

ا                 ام هو الجذر االصلي في تاريخن اً                  ب . بيننا، فال يتوّهمن أحد أن االنقس اً  وثقافي ى جذع واحد ننتمي إتني ا ال ل آلن
  !ة وما أحرانا أن نرجع الى الجذور األصلية وغير المصطنعواجتماعياً 

  
  جذور الوحدة في الماضي المشترك

تانت تتجذر                تثنينا االرمن والبروتس ا اس ة، إذا م أغلب الطوائف المسيحية المتواجدة على االرض اللبناني
د    اري واح ق حض ي عم وريين       . ف ك واالش وذوآس والكاثولي روم االرث ك وال وذوآس والكاثولي ريان االرث فالس

ين، آله         ى الالت ة، حت ي، سريان في أصلهم                  والكلدان والموارن م األتن ون في عمقه ة نفسها، آرامي روع االروم م ف
ة         . الحضاري، انطاآيون في إنتمائهم الديني    ة او الالتيني ى اليوناني د عن السريانية ال ا بع ولئن تحّول بعضهم في م

  .وسواها فلم يكن ذلك اال بفعل تأثيرات سياسية وتقلبات طارئة
  

ود     الجميع أن يع در ب م يج ه آ د وعلي ذورهم الواح ى ج اً وا ال ى   ة ديني رها وال ة بأس عيد المنطق ى ص  عل
ان  وطن لبن ى صعيد ال ترآة عل انية المش ابيع   . مصالحهم االنس ن الين تقون م رى، يس ا سوف ن ن، آم ى االرم حت

ةاالنط انوا أصالً . اآي تنت إن آ م يتحدرون بشكل أو آخر من الدوحة والبروتس د أنه ال ب بالد، ف ذه ال  من أهل ه
  .وإن آانوا من القادمين اليها في التاريخ الحديث فما أجدر بهم أن يلتزموا بقضايا مسيحييها. طاآية نفسهااالن

  
ه بالفرنسية                 روت،         : يفيدنا المؤرخ المطران بطرس ديب في آتابت ة، بي اريخ الكنيسة الماروني  1963ت

اً XIII و  XIIصفحة  ة القدي ، انطالق ة الروماني يمات االداري ن التقس ة،  م ى   "م ق عل رق تنطب رة المش أن دائ ب
ائر المشرق                 . بطريرآية انطاآية  ة وس رك انطاآي ا جاء لقب بطري ذه          من هن دينيون في ه ه الرؤساء ال ذي يحمل ال

ا              400حوالي سنة   : "ثم يضيف ". الديار ى، فينيقي  آان اقليم انطاآية يتضمن خمس عشر مقاطعة هي فلسطين االول
ة            البحرية، سوريا االولى، قيليقيا    ة، فلسطين الداخلي ة،      Salutaire االولى، قبرص، فلسطين الثاني ا اللبناني  ، فينيقي

ة،          Osroheneسوريا الثانية؟ او الداخلية، سوريا الثالثة او الفراتية، منطقة الرهى            ا الثاني رين، قيليقي  ، ما بين النه
رة          غالبية هذه المناطق آانت عامر    ." ، شبه الجزيرة العربية   Isauriaايزوريا   ذه األخي ة بالمسيحية قبل أن تنقسم ه

امات، إن    . على ذاتها وتنشق الى فروع متناحرة    ذه االنقس من هنا يحق لنا بل يجب علينا أن نبحث عن عالجات له
  .لم يكن على صعيد المسيحية في الشرق فأقله على صعيد المسيحية في لبنان التي تعكس الواقع الشرقي بأآمله

  
ذآير ب      ة للت ات         وال حاج ة التطلع ن آاف ر ع ي وتعّب راث والماض ق الت ن عم ع ع ي تنب دة الت أن الوح

ة ضمن                             ال الشخصية الفردي ا براحة ضمير واآتم ى تحقيقه املون عل ى يشعر الع ة مثل واالرادات، إنما هي غائي
  .الذات الجماعية

  
ا    . الوحدة والكثرة    ول ا            . ما أقدم المشكلة بينهم اد أق ا بعمر االنسان والكون وأآ ا من       . هللاإنه وال مناص لن

ان         ان ومك ا                      . مواجهتها آما االنسان في آل زم ّق لن ة مصطنعة، ح ذوبان في أطر آلي ا رفض ال ئن وجب علين ول
  .بالمقابل أن نعمل على إرساء وحدة حقيقية تنسجم وطموحاتنا المشروعة

  
  

  الوحدة المصطنعة والوحدة الصحيحة
  

وازيتين ومتناقضتين        من المفارقات التي تشهدها الساحة السياسية        اك من    :  في العالم بروز نزعتين مت هن
اك نضال لتفكيك                        ة هن ة ثاني ا ومن جه جهة عمل دؤوب من أجل الوحدة وبذل التضحيات الجسام في سبيل تحقيقه
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م                             اهم والتحالف معه اون واي ى التع ل الحاجة ال م ب ايش معه ى التع يبقى أن االنفتاح على الغير والتوق ال

ة               انية االجتماعي ة االنس ل اذ يعي    . بوجه الصعوبات اليومية والتحديات المصيرية، هي من مقتضيات الطبيع فالطف
والغريزة التي تدفع الولد إلى التواجد مع الجماعة ال تغيب حتى عن  . ذاته يدرآها متواجدة مع الغير ومتمّيزة عنهم 

دم                        ى ق ه عل ولهم ل ه وقب رارهم ب زاع اق ة في انت ة اآلخرين اال رغب د شخصيته قبال المراهق الذي ال يجهد في تأآي
ة       اة االجتماعي ه بنظام الحي اواة وإشراآهم ل دفاع الوجودي صوب اآلخرين        . المس ذا االن ا ال يغيب ه ة  آم ومحاول

ي   ه ف ق مصالحه وضمانة بقائ ه وتحق ال طبيعت ذي يجد اآتم د ال م عن االنسان الراش اطي معه م والتع اء به االلتق
ات ونظام              . التفاعل مع اآلخرين واالنخراط معهم في آيان اتحادي او اندماجي يحفظ حقوق الجميع ويلزمهم بواجب

ي ت            ر                  وما ينطبق على الفرد يصح على الجماعة والمسيرة الت ى أساس التواجد مع الغي لكها من طور النشؤ عل س
اء    والتمّيز عنهم الى مرحلة االستقالل القائم على إآتمال مقومات الشخصية         ى االآتف درتها عل الجماعية الممّيزة وق

ى                   ذات، ال الذاتي بموازاة حصولها على اعتراف اآلخرين بهذا االستقالل، فالى التوق، من ضمن هذا االستقالل بال
  . لمصالح مشترآة وطموحات وأهداف متجانسةقاً د من االنفتاح على اآلخرين والتفاعل البناء معهم تحقيمزي

  
ا              آزر   ال بد اذا ضمن الوجود االنساني المشترك من العمل على تعزيز روابط االخوة وتك ات وت تف الطاق

ا ً   ة وبلوغ دة الطبيع ن وح اً  م ود انطالق ير وال  الجه دة المص به وح ا يش ى م ات ال ة  . غاي ع البني ة اذا واق إن العالق
ى                      . االنسانية اح في الصميم عل د الجوهر االنساني آإنفت ى تحدي من هنا تشديد الفالسفة والمفكرين المعاصرين عل

لبا ً       . الئقي للوجود   الغير، وعلى إبراز الوجه الع      أ س ا أن يعب ا ً         فام ا إيجاب ات وام في ترسيخ     بالصراعات والخالف
ذ او التحاب، للتباعد                . ؤى والتطلعات واالهداف  االخوة وتوحيد الر   دة للتناب ات عدي ور امكاني على هذا االساس تتبل

  .او التقارب، لالنقسام او االتحاد
  

ويرهم     ي جنسه وتن اء بن ى لق انية أن يسعى ال ة االنس ى الطبيع ه ال ى االنسان بمجرد انتمائ ان عل واذا آ
ر              واالستنارة بهم فكم بالحري تبرز الوحدة آمطل       ب مسيحي أساسي، ال سيما في المشرق حيث المسيحية في تقهق

ين                    مستمر وانحسار متواصل الى ما يكاد ينذر باالندثار الكامل، وفي لبنان بشكل خاص حيث تساهم االنقسامات ب
ر    ا تثي ل قاضية، آم يئة، ب ا س د ذاته يحية، بح ر عن المس هادة للغي اء ش كوك وإعط ارة الش ط بإث يس فق ائس ل الكن

ا تضعف الخطاب السياسي          . وك عند المسيحيين أنفسهم   الشك ة، إنه واألهم من ذلك، على صعيد التحديات الوجودي
و            ذين بن ا ال ة ألمرائه ا مطي ا     المسيحي وتساهم في استفراد آل جماعة على حدة وإبقائه دفاع عنه ى ال ادهم عل ا أمج

ى شق              وال.  وتقزيمها وتحجيمها وارتهانها للغير في الخفاء والعمق       ظاهرا ً  ذه االنقسامات ال ؤدي ه  يستغرب أن ت
تباحة                           الي اس ا بكل الشرور، وبالت ة واتهامه ى آبش محرق ا ال الصف ضمن الجماعة الواحدة بحيث يمكن تحويله

 ينال من الجسم   ة آلها ألن الوهن الذي يصيب عضواً تقويض دعائمها وانتزاع حقوقها، ومن ثم إضعاف المسيحي      
  .بأآمله

  
ه                     لبنان اليوم خط     ذا الوجود ومقومات ريط به ر في المشرق وال يجوز التف  الوجود المسيحي الكامل األخي

ا ً       األساسية من حرية رأي وتعبير وآرامة و       ي تفرضها      ممارسة حياتية فعلية تتوافق آلي ع المقتضيات الت  مع جمي
ة من                  . شرعة حقوق االنسان   د أن يظهر ألول وهل ين ق ه تطرح من وجهت . فصلتين متباعدتين   والوحدة المسيحية في

ان ان ومتكاملت ي العمق مترابطت ا ف ب  : لكنهم ا مطل ة انه ة ثاني ن جه ب روحي آنسي، وم يحية مطل دة المس الوح
ي      ّل                         . إجتماعي سياسي، بل واجب وطن ريم وح اء الحر الك ا للبق ة ال مناص منه ة وجودي وفي آل حال هي حتمي

  .الشرق عامة وفي لبنان خاصةالمشكلة القديمة العهد التي يعاني منها المسيحيون في 
  

اليكم  بعض    .  ال مفّر منه لنكون مسيحيين صادقين      ت الوحدة واجبا ً   على الصعيد الروحي المجّرد أصبح      
ك    رق الكاثولي ة الش الة لبطارآ ي رس ا ورد ف ا ً   إن الو: "م رقنا ترف ي ش ت ف يحية ليس دة المس دث  ح ّرد ح  او مج

ا ً  هي جرح يعاني منه المؤمنون      أآاديمي، إنما    ّل               يومي ذي يش ذا الجرح ال داواة ه ود لم اثف الجه ، ويرجون أن تتك
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ة والشهادة                  . ي واضح تماما ً   هذا الخطاب الدين     ى صعيد الممارسة اليومي ام عل لبيات االنقس ه وعي لس في
وفيه شعور  . وفيه ادراك لشروط الوحدة الحقيقية التي تحافظ على الكثرة ضمن الشرآة الكنسية الواحدة       . المسيحية

ن م م ترآة أه م المش أن القواس وارقب ه ينتهي أيضاً واأل.  الف م أن ةه د حقيق و يتجّس ذا ل داء صادق حب ى ن ان : " ال
ا                     ى واقعن ذه الظروف عل ق ه م تنطب ة الكاثوليك وآ ول البطارآ ي يعيشها المسيحيون في الشرق، يق الظروف الت
تطيع أن      ا ال نس د أنن ن المؤآ ا الحاضر، وم ي وقتن هلة ف ديات وصعوبات، ليست بالس ن تح ا م ا فيه اني، بم اللبن

ا  نوا دناجهه ي       . وح ائس المسيحية ف ائر الكن أتي من س ي ت ادرات والخطوات الت ع آل المب ا نتجاوب م ذلك فإنن ول
رام                   دير واالحت ة والتق ا آل المحب إن صعوبات   . شرقنا، خاصة من قبل الكنائس االرثوذوآسية الشقيقة التي نكّن له

ا      ّكل ح ن أن تش وب، ال يمك ي القل رارة ف ن م ه م ا خّلفت ع م ر    الماضي، م ه خي ا في وي لم ادل االخ ام التب جزًا أم
وفر         إننا نوجه نداء حاراً  وأخويا ً      . ناالمسيحيين والمواطنين عامة في بلدان      الى آل الكنائس المسيحية للتالقي، فال ن

 منين، فنعزز وحدة المحبة انتظاراً أي جهد صادق يرمي الى التعاون الحقيقي في آل الميادين التي تمّس حياة المؤ       
ا السيد المسيح لكنيسته                       لذل ي أراده ان الت ة وحدة االيم رب نعم ة    " (ك اليوم العظيم الذي فيه يهبنا ال مجلس بطارآ

  ).44الشرق الكاثوليك، الحضور المسيحي في الشرق شهادة ورسالة، عدد 
  

ا  إنطالقا ً    ا   من هذا الشعور بوجوب التعاون الحقيقي في آل الميادين التي تمّس حياة المؤمنين، وم أآثره
ام؟ وهل        عد أن أصبح الوجود المسيحي مهددا ً  ب ار الت ر بوجه االنهي  في آل مقوماته، ألم تصبح الوحدة السد األخي

م                              ة؟ أو ل د للوحدة الوجودي روز وعي أآي ت بب د هّل ة ق ة االلهي وادر النعم رجين؟ أو ليست ب يجوز أن ننتظرها متف
ذين             اثوليكي         يصبح من واجبات المخلصين المسيحيين اولئك ال ين ارثوذوآسي وآ زوا ب م يمّي وا صفوفهم ول رّص

ة                             اوموا محاوالت التفرق وم ليق دوا من تماسكهم الي ا، أن يزي ة وحريته ذات الجماعي دفاع الوجودي عن ال ساعة ال
  ويحصنوا الجماعة المسيحية بعقيدة موّحدة؟

  
ع أساسي و    . الصعد الوحدة الدينية اطار صحيح للوحدة على مختلف       ل هي دف ة ضرورية لوحدة    ب مقدم

  .سياسية واجتماعية ال بد منها لحل مشكلة الوجود السياسي المسيحي المكتمل الحقوق
  
  

  الوحدة المسيحية على الصعيد السياسي
  

ة       ددها مزمن ن بص ي نح كلة الت المي       . إن المش ايش االس ية التع ت قض المي، طرح تح االس ذ الف  –من
ى     ة        المسيحي وقد اتخذت مناحي عديدة غلب عل ة إخضاع المسيحيين لشروط الذمي داء ومحاول ا طابع الع . مجمله

دا ً         والمؤسف أن ال   ة الموقف االسالمي الواحد       موقف المسيحي لم يكن قط موح ا ً   بمواجه اً  ودنيوي في حين   .  ديني
ا ً        رحبت بعض الجماع   راه الحق دن اهللا                ات المسيحية، آما سوف ن ة ارسلت من ل ه نعم الفتح االسالمي واعتبرت ، ب

ار           ا أث ة مم واء والهيمن ذا الترحيب ورفضت االحت ة عن ه زنطيين، تخّلفت جماعات مقابل ا من جور البي النقاذه
ذا      ذا     . بوجهها الصعوبات ووسمها بشبهات ال تزال تلصق بها عند آل شاردة وواردة حتى يومنا ه ا في ه وأسوأ م

م  ة ل رة العربي ن الجزي ادمين م اتحين الق وا للف ذين هّلل مية الوضع أن ال ات الرس ن ظروف التقلب دورهم م وا ب  ينج
ود االخوة                     والتشكيك واالضطهادات    اء لعه ى الوف اء عل ذين فضلوا البق من فترة الى أخرى، بينما عانى اخوانهم ال

ة ي ايضا ً الديني ا ه ن تقلباته ة م ع بيزنطي اب    م ى حس دائها عل ع اع لم م اء الس دات وارس د المعاه ا عق  ومحاولته
  .مناصريها

  
رة                     ومهما     م تجدها عب ه، ل يكن من أمر فإن االنقسامات المسيحية التي واآبت قدوم االسالم وسّهلت غلبت

ات وازدادت حدة وشمولية بحي                   ل تعّمقت الخالف ازعين، ب ة المتن اء العائل ث النتائج الوخيمة التي حّلت بجميع أفرق
ما ً  ه منقس يحي آل ن آن أصبح الشرق المس ه منفصًال ع ي غالبيت ه وف ى ذات رب عل ة الغ الت . يس نجح الحم م ت ول

ا ً        .  الممزق  الصليبية في إعادة اللحمة الى الجسم المسيحي        ا غالب ول أنه ي         ومؤسف الق ات الت ا تحّولت عن الغاي  م
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ل والتشكيك        ولم يبرح المسيحيون الشرقي      ق   "ون عرضة للتنكي ام " وفشات الخل نهم      . واالنتق ا أمك ّل م وج

ة                   دة عن الرقاب ة الحصينة والبعي اطق اللبناني التوصل اليه تخفيف وطأة شروط الذمية والتمرد عليها في بعض المن
مية ة . الرس ة وخارجي ات داخلي ن تحالف ررة م داءات المتك يحية إزاء االعت يرة النضال المس م تخل مس ا ول  اعطته

وى   في ذلك أن جماعات المسيحية غالبا ً   ولكن المؤسف   . بعض المناعة والضمانة   ا الق  ما بدت آالدمى التي تحرآه
ة          ة المعروف ّرق تسد   : "الخارجية والسلطة االقليمية الحاآمة وفق المقول ا              " ف ا بينه ازع وتتحالف في م ا تتن إذا به ف

ذا   .  الغير ومصالحه على حساب وحدتها وتماسكها  مستقوية بتأييد خارجي او دعم داخلي محققة مآرب   فتساهم هك
ؤونها          ة بش ام المل الل نظ ن خ رة م ذه األخي م ه ة وتحك ة العثماني ل الدول ة داخ ازات االجنبي ام االمتي رض نظ بف

نعكس ضعف    وشجونها، وفي مختلف االحوال تقّوض االخّوة المسيحية في ما بينها وتضعف واحدته     ا االخرى في
ى صعيد                         ًاالثنين معا    ة أم عل ى صعيد الشهادة المسيحية الحق ك عل ان ذل  وهوانهما على الوضع المسيحي العام أآ

ة ار المحدق يحي إزاء األخط نمط . التضامن المس ذا ال ن ه د م ل واح ذآر مث ي اآلن ب نة . أآتف ى 1977س ي عل  رق
انوس      ران جرم ب المط ة حل ي مدين ك ف روم الكاثولي قفية لل ي االس تطع  ). 1809 – 1725(آدم آرس م يس ه ل لكن

ه    فاستعاض عن وجوده شخصياً المكوث فيها بسبب الخالفات بين الروم الكاثوليك والروم االرثوذوآس         مع رعيت
ا الخنشارة    . بنائب عنه قام في حلب     ار يوحن ر م  وإن .أما هو فاستقر في دير البشارة في ذوق مكايل ومن ثم في دي

ة             دل ذلك على شيء فخصوصًا على استقواء قسم        دعم السلطات المحلي  من ممثلي السلطة الدينية المسيحية بحلب ب
يه   ن آرس ل ع ق المقاب ى الفري ي ال ذس ينتم قف ال ة االس يحية ان  . الزاح ة المس امات الديني خريات االنقس ن س وم

ه                 جرمانوس آدم الذي استقّر في لبنان هربًا من االضطهاد في حلب، لم يلبث أن دخل في جدل مع اساقفة من طائفت
ان                ها الحقا ً  وبطريرآ  اغناطيوس جوهر حول امور تنظيمية ثم في نزاع علني مع البطريرك الماروني يوسف التّي

ان      ) 1809 – 1796( وتيين انكليك ع اله ا م ي اوروب ه ف االت ل د اتص ك بع م وذل ر األعظ لطة الحب ول س ح
تانت ي   . وبروتس ه ف ريم آتابات ى تح ابع ال وس الس م بي الحبر األعظ دا ب ا ح ران  3مم وس 1816حزي  وبغريغوري

ل       1835 ايلول   16السادس عشر الى إلغاء أعمال مجمع القرقفي في          د بإيحاء من آدم، قب نة،  19 الذي آان إنعق  س
ي  وز 23ف ديني         . 1806 آب 3 تّم عيد ال ى الص قاقات عل ات واالنش دى الخالف ى م دليل عل اف للت ال آ ذا المث ه
اً  ود      وارت ا ً  باطها بالتأثيرات الخارجية ديني ان يمكن                  . نيوي ة آ ات في نزاعات جانبي ى استنزاف الطاق دل عل ا ي آم

 Descy Serge, Histoire)تالفيها وتوحيد الصفوف بوجه التحديات الطارئة على مختلف الطوائف المسيحية   
et ecclesiologie de l'Eglise melkite I/2, Beyrouth 1986) 

ان يص               ذي آ ام المزمن               وال سبيل للتوسع بمدى االنحالل ال ا تحقق مرض االنقس ا آلم يب الجماعة آله
ات          اليه المسيحية حاليا ً    يكفي أن نالحظ االنحسار الذي وصلت     . وترسخ  لندرك مدى خطورة التشرذم وهدر الطاق

ن     ا لك د منه ى ال ب وة أول اء خط ة األخط ائق المصيرية ومالحظ ة الحق ة عن مواجه ات الداخلي اء بالنزاع وااللته
دها ت ف عن ؤولية   التوق تج المس وعي تن ن ال ك، ع ن ذل ر م ل، اآث زائم ب يط للع ن  . هب د م ار، ال ب ي األخط د وع بع

ديات     در التح ى ق والت عل ة وتح ات جذري وز      . عالج ة ال يج ق الجماع أ بح ادرين خط ؤولين الق اعس المس وتق
  .ضالللكن ليس من حق له ِبجر الجماعة الى الهالك وال. للفرد الحق في الضالل الشخصي. التغاضي عنه

  
ار بأخطاء الماضي لتصحيح                     يبقى أن هذا الوعي يجب أن يكون مرنًا وقادرًا على تخطي الذات واالعتب
ة                  . المسار من هنا وجوب وعي التواجد االسالمي المسيحي على حقيقته واالقالع عن العالجات الهامشية والخيالي

ايش مع االسالم           . واللهو الداخلي  ذ . قضيتنا في جذورها هي التع ذه             ه ى ه الم عل ق الع د اطل التنا وق ل رس درنا ب ا ق
ة   ى مسألة االقليات وحمايتها وطورا ً القضية تارة اسم المسألة الشرقية واخر   ازات االجنبي ى    .  االمتي ا نحن عل وه

أمين                 ادي بوجوب ت ي تن وق االنسان الت رار شرعة حق ى اق ًا عل رن تقريب د مرور نصف ق عتبة االلف الثالثة وبع
مانا  ف الض ة        مختل ة والكرام اواة الفعلي ة والمس انية الكامل ة االنس يش الحري ة ع رد والجماع تطيع الف ي يس ت لك

رة             الحقيقية، وبعد حرب شرسة ارتدت أزياء مختلفة، ال نزال نعاني من المشكلة الدائمة نفسها والمتلبسة في آل م
  .زّيًا جديدًا يتوافق مع األجواء السائدة

  
لم            ألم يصّرح رسميًا في بدء هذه         الحرب التي آادت أن تدّمر لبنان وال نزال نتخبط في نتائجها، عن المس

ول ال يمكن أن يرضى بأنصاف ال       : "وباسمه انه  م اسالميا ً              . حل لماً  والحك اآم مس ا أن يكون الح ه     فأم  فيرضى عن
القو                         اللين او ب ه، ب ى إلغائ ر اسالمي، فيرفضه ويعارضه ويعمل عل اآم غي العلن او    ويؤيده، وأما أن يكون الح ة، ب
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اً    ي  طبع ية والضغائن الت ى العاصفة السياس ودة ال ديني ع ذا الخطاب السياسي ال ذآير به ن الت  ال أود م

دأ          أشعلها في بداية الحرب، ال سيما وإن اطار التشنجات الذي واآبه اسهام جميع االطراف المتقاب               د ب ه ق ة في حين ل
ون  –يفقد حدته وقد بدأت المسيرة الوفاقية التي ال بد منها في النهاية، خطى يريدها الجميع         ة  – أقله في ما يعلن  ثابت

ا داً . وال رجوع عنه ة ا  بعي ى مقول د ال ب او بعي ن قري د تسيء م ة ق ث او عدائي لمصالحة  عن أي تعصب او خب
دا ً     االت جدل             ّنج   عن أي تش     الوطنية الواجبة، وبعي ابرة او انفع ة ع أثيرات ظرفي ة ت ردي وأي ّل المبتغى هو        ف ة، ج ي

ى المسيحي بشكل خاص، في              التبصر، عمال ً   ام وعل ى آل انسان بشكل ع ة والموضوعية عل  بما تفرضه المحب
ة المخل           ا ورد              اطار من الوعي الجماعي الضروري والمسؤولية الوطني اً  مم ة، انطالق ذه الحقيق صة، بمضمون ه

ذا هو االسالم         ... المسألة في الواقع ليست مسألة تعصب     "ان  :  في الخطاب  ماما ً ت ألة بكل بساطة ان ه ا  ." المس وم
 عن مرجعية دينية ال مجال للتشكيك بصدقها او تمثيلها          التبصر المتجرد آون الكالم صادرا ً     يزيد في ضرورة هذا     

ر عن                ات تعّب وال وآتاب ه يلتقي مع اق ا او       او سالمة نيتها، وان ة ال مجال للتشكيك بصدقها او تمثيله ة ديني مرجعي
سالمة نيتها، وانه يلتقي مع أقوال وآتابات تعّبر عن آراء رزينة وجدية مثلما يرد في آتاب الشيخ صبحي الصالح        

ة عدد            255عن النظم االسالمية، صفحة        رن،            – 1 نقال عن القضية اللبناني اة نصف ق ر مأس ان الكبي ، 1975 لبن
فحة  ة     ":6ص والء للقبيل ل ال ل مح ة يح والء لألم م(ان ال اعي   ) ث ام االجتم اس النظ ي أس ة ه وة الديني ." ان االخ

ام                              ودور هنف ع وراه للسيد تي روخ في اطروحة دآت دآتور عمر ف اس من ال رد في اقتب ا ت : 1970والحقيقة ذاته
ة ا  " ع ديان ة االسالم هو في الواق ة العربي ا أؤمن شخصيا ً . لقومي ذين وأن أن ه ة   ب ومين، اي االسالم والقومي  المفه

ة   لون ان االسالم يمثل شطراً  آبيرا ً       في السياسة يقو  . العربية، هما واحد   ذا سوى تساهل من          .  من العروب يس ه ول
ذلك          . قبل الساسة  اً  ونحن       . في الواقع ال فرق بين االثنين ويجب أن يكون االمر آ أتي يوم د للوحدة من أن ت وال ب

اه     . جهون في هذا االتجاه    مع الذين يت   دائما ً  ذا االتج دارس المسيحية هي      . مدارسنا ايضَا تعمل في ه الطبع آل الم ب
  ".ضد هذا االتجاه

  
ا           "   ذ مثلن يهم أن يتصرفوا       . ويوم يقول النصارى انهم عرب ويتصرفون آعرب، يصبحون عندئ ولكن عل

ة في      تماما ً . أقلية بالمعنى الديمقراطي  آ ا  آما يتصرف البروتستنت آأقلي ثالً  ال      . فرنس را م ة في انكلت ل االقلي ممث
ي ووجه سياسي     . يستطيع أبداً  أن يصير ملكا ً       ة من     . فمسألة مكان النصارى لها وجهان دين الكل متساوون بالقيم

  ".أما في السياسة فالحكم لألآثرية. حيث الديانة
  

ًا آر           وإذا ما وصلت العروبة يوما ً     "   إن أناس ان، ف ة وال          الى القمة هنا في لبن يمون اّده، ال يتكلمون العربي
  ".يريدون أن يكونوا عربًا لن يكون لهم مكان، ال في الصف األول وال في الصف الثاني وال في الصف الثالث

  
ة                  فرنسية جديرون     وإذا آنا نبغض الثقافة الفرنسية فالمسيحيون الذين يتكلمون الفرنسية ويتمتعون بثقاف

  ". لدينا بالبغض وبنفس المقدار 
ان        .  مسيحية –الثقافة اللبنانية ثقافة فرنسية     . ليس هناك من ثقافة لبنانية    "  ا عرب يسكنون لبن د انن ذين  . نحن نعتق ال

انيون           م لبن نهم باالسالم              –يدعون وجود ثقافة لبنانية يقولون انه الفينيقيين واالشوريين م ر ب م اآث ون انه ا  .  يظن وان
  ." . لبنان اليوم قائم على االسالم. يقيين، فكياني يبدأ مع االسالمأرى بعكس ذلك ان ال شيء يربطني بالفين

ط؟ ال                      : والسؤال يبقى هو هو     "  ا فق ان؟ هل ينبغي ان يكون ديني يجب ان  . ما الذي يجب ان يكونه االسالم في لبن
ر      ا          . يكون اآثر من ديانة بكثي ى صعيد ثقافتن ه عل راً  يمثل ه دوراً  آبي ة متوس    . ان ل ى ثقاف ا معن ي   وم اذا يعن طية؟ م

ة                      " التيني –اصل يوناني   " شعاراً     ا غريب آل الغرب  فال   –؟ آل هذا ال صلة له ال بالنصرانية، وهو بالنسبة الين
  .  الالتينية بالعروبة –عالقة للثقافة اليونانية 

Théodor Hanf, Erzichungs – Wesen in gesells chaft and Politik des Libanon – 
Bertelsmann Universitatsver – lag, 1970 . Interview docteur Umar Farroukh in :  

   . 14 – 13، صفحة 1975 لبنان الكبير مأساة نصف قرن، – 1عدد: القضية اللبنانية (
  

روخ                      دآتور ف ا رأي ال ي يحتويه رة الت ار المعب م    . ليس من مجال، في ما نحن بصدده لتحليل مختلف االفك ا المه انم
وتلي،             . ان االسالم نظام آامل وموقف شامل         " عية وتجرد   معرفته بموضو  دآتور حسين الق ول ايضاً  لل ا الق وهن
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ة، اذا،        اتي                 ان اال من المعطيات االسالمية الثابت ي وسياسي حي ه نظام شامل دين ى معتنقي ذلك ال   . سالم بالنسبة إل ل
ك تسويات                             دا ذل ا ع ر االسالم، وآل م ائي غي ل بنظام نه ه، ان يقب يمكن للمسلم، ما لم يتخل عن اسالمه او يخل ب

ى دار االسالم                ان المسيحيون ال ي       . ومحطات مرحلية، ال بد من تخطيها عاجالً  أم آجال للبلوغ إل ا آ ستطيعون  ولم
اً              ان يطلبوا من المسلمين    ع، اصبح لزام دى الجمي د ل ة المعتق رام حري نهم بوجوب احت داتهم قناعة م  تخطي معتق

اني في الكنيسة                    اني الث عليهم ان يتفهموا موقفهم آما ينصح بذلك الدستور الراعوي الذي صدر عن المجمع الفاتيك
ا، ان      يجب ان يمتد احترامنا  :" حيث يقول   " وعالم اليوم    ايرة لن ة مغ ون بطريق وحبنا إلى آل الذين يفكرون ويعمل

ا               . في القضايا االجتماعية وان في القضايا السياسية او الدينية         اً  مطبوع اً  داخلي اتهم تفهم وبقدر ما نجتهد في نظري
  ). 28: دستور راعوي في الكنيسة وعالم اليوم " (ًبالحب والتودد، يسهل حينئذ الحوار معهم 

ا ان نتصرف ازاء االسالم          على هذ  ودد، يجدر بن اً  من   . ا االساس من التفهم الداخلي المطبوع بالحب والت وانطالق
ات        باب الخالف ي اس ث تنتف تقبل بحي دياً  للمس ل ج ن العم ة وم م بالعدواني ف يتس ي اي موق ن تحاش د م ك، ال ب ذل

ة ال      حبذا لو تكون هذه الحرب آخر التجارب العسكرية والقتالية        . والصراعات ات بطريق ، بل حبذا لو ترسي العالق
ا مجال للتصادم       ا   . يبقى معه اً   .  سنة من الصراعات   1400آفان اً  او       طبع لم جميع أن نستس اً  ب ي مطلق ذا ال يعن ه

ا المسيحي ونسوي اوضاعه ونصحح مساره                              ى بيتن ع إل ل آل شيء ان نتطل نعتنق االسالم او نهاجر بل يعني قب
واه، ال واه، آل ق د ق ة بتوحي تانية بحيث يكتسب مناع ية والبروتس ة واالرثوذوآس ة، الكاثوليكي ا والديني ة منه علماني

ة                     ة والديني ة واالقتصادية واالجتماعي ات السياسية والعسكرية والثقافي داءات واالختراق . تجعله في مأمن من االعت
ا اال    .  اقوياءالحل الذي يكسبنا احترام شرآائنا في الوطن يقضي بأن نكون وفق المنطق الواقعي      أمن لن وة ال تت والق

  . بالوحدة على الصعيدين الديني والدنيوي
ى                      ان يحرك الكنيسة االول ذي آ زخم الروحي ال الوحدة الدينية تمنحنا قوة على الشهادة المسيحية االصلية بحجم ال

ا            رة بالفعل عن        والوحدة الدنيو  . ويؤهلها إلى إجتراح العجائب وايصال الرسالة المسيحية للمتعطشين اليه ة المعب ي
ة                اواة والحري روابط الروح تمدنا بعديد وعدة يوفران لنا الشروط المطلوبة لوجود قوي وفاعل في اطار من المس

ذليل الصعاب                        . والكرامة ى ت ان والعمل الحثيث عل لذلك يقتضي البحث الجدي في مسألة وحدة المسيحيين في لبن
ل           اليوم، باالقالع   التي تحول دون تحقيقها، والبداية تكون،        وى دون جدوى، ب عن الحلول الرديفة التي تستنزف الق

  . على حساب الوحدة المنشودة
  

  : العلمنة والوحدة 
  

ة           ة   . غالباً  ما برزت العلمنة آحل رديف للوحدة وقد عاد الحديث عنها آبديل ينقذ من الصراعات الديني لكن االزم
ى  راع إل ي االس ؤ ف ل تلك اقم وآ ة تتف ود الوجودي دة ويضعف الوج دها ح امات يزي رص الصفوف وعالج االنقس

ه يحي آل االعتراف      . المس رين ب زام االخ ى إل درة عل دها الق دة يفق ة الواح ة ضمن العائل عارات جانبي ي بش والتله
ة ا الكامل ة       . بحقوقه ى مواجه ه، إل اريخ وتقلبات دى الت ى م ت عل وهره الثاب ي ج ة الوضع ف ن مواجه ول ع والتح
ل       مصطنعة مع الذ   ه قب ات توهنها وتزيد في انقساماتها، خظأ تكتيكي يوشك ان يصبح استراتيجياً  ما لم يتم التبه الي

تفحال مخاطره        ى اوضاع آل آنيسة او جماعة مسيحية               . فوات االوان ومعالجته قبل اس ل التطرق إل ا، قب من هن
لمنة الذي قال به معظم المسيحيين   لععلى حدة ومدى قابليتها للتجاوب مع مطلب الوحدة، ال بد من آالم على حل ا              

ه الخطاب السياسي                        ان يفرضها في حين سابقاً  وقد يكون نجم في ما مضى عن اسباب موجبة ومبررات حقيقية آ
ى         البارز في العالم والوضع السياسي الداخلي بشكل عام، لكنه اليوم قد فقد قوة حجته مما يجعل التشبث به، أقله عل

  . من الهروب إلى المستحيلالمدى القريب، نوعاً  
ة                       ا خشبة الخالص من مشكلتهم التاريخي وا انه ال شك ان العلمنة قد استقطبت في السابق مسيحيين مخلصين ظن
وا صورته                ه وجمل وا عن ا دافع ذي مهم اد ال دا االلح ي ع اء دين رين في العمق لمسيحيتهم وألي انتم واخرين متنك

  .  وانتماء عدمياً  الثورية، ال يعدو آونه تٌديناً  سلبياً 
ذي اعترت                              ذي حل بالمسيحية ومن االخطاء ال وهن ال تفيدة من ال دة، مس ة جدي وهي ذاتها التي تطالعنا، وان بحل
مسيرتها الدينية والدنيوية ومستقطبة اليوم آما في االمس قلة من مخلصين وغيارى ال يتنبهون في ما هم يحسبونه                  
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ة                     ة اليومي ة والممارسات الزمني داخل القناعات االيماني ة وت ان التبصر المتزن والموضوعي بواقع التجربة اللبناني
ى      .  ووثيقة إلى درجة الال انفصال يظهر العالقة بين الدنيا والدين عميقة     فيها أن    ذا االمر بالغريب وال حت يس ه ول

ذا االساس في          . بالفريد من نوعه   حسبنا التطلع إلى ما حل بالعلمنة التي برزت آأيديولوجية ملحدة وحكمت على ه
ا                     ول سطحية،   مختلف البلدان الشيوعية سابقاً  ليدرك ان البعد الديني بنية آيانية في االنسان أعمق من اي تزيله ذي

ولئن غفى الشعور الديني لدى الفرد او الجماعة السباب شتى، ال بد ان يفيق يوماً  بفعل صحوة             . وان جارفة عنيفة  
  . وجدانية هادئة او اعصار وجودي شديد

ا ونتساءل                   ا وواقعن ى ذواتن ود إل ا ان نع ه يجدر بن ا أسفرت عن من هذا المنطلق بالذات وبعد التجربة الشيوعية وم
ق                            حو ل لتحقي أس وال آل ا من واجب النضال بال ي رأت ذمتن ا واب بثنا به ي تش والت الت ل امكانية نجاح بعض المق

  " : Karl Rahner"يحضرني رأي لعالم الهوتي آبير . الوحدة المسيحية
اً   ال شك ان للمسيحية بمجملها بعداً . نحن الالهوتيين، ان نتساءل معاً  حول مشكلة العالم المعلمن     علينا،  "  اجتماعي

ى وان                      ه حت ه بكليت ل هو يعني دى االنسان، ب ان لم يكن سياسياً ، مع العلم بأن البعد االجتماعي ليس بعداً  خاصاً  ل
ه ان    . آان ذلك بشكل خاص معين     بهذا المعنى، ال يستطيع علم الالهوت ان يتخلى عن البعد السياسي الن من واجب

دي    فالالهوت اذا ما ن   . يقول لالنسان من هو    اعي نق ك  –ظر اليه آكل، هو اذن اجتماعي سياسي واجتم يس  – وذل  ل
الوث المقدس        .  بالمعنى الذي يطلق على تعليم الكنيسة االجتماعي       –إلى حد اة آخر      ى الث م بشكل      –ولكن حت  اذا فه

ة         الة                . صحيح، يكون بالنهاية حقيقة اجتماعية وسياسية هام ود ان يكون رس ذي ي ك ان الالهوت ال ى ذل  من  زذ عل
ي لالنسان       اعي والسياسي العين ع االجتم  Karl" المسيحية، الذي يريد ان يكون رسولياً  عليه ان يتدخل في الواق

Rahner, le courage du Théologien, Cerf, France, p. 145 )   
  

ه  وعليه ال بد لنا من مراجعة حساباتنا الدينية والدنيوية بموضوعية وجرأة االعتراف بالخطأ وشجاعة        الع عن . االق
ان                ران عقيم ة واألم ة او خيالي ام         . عملنا السنين الطويلة انطالقاً  من فرضيات تعجيزي ى االم ز هروب إل اذ التعجي

ة   . والمستحيل، والخيال الواهم استعاضة عن المعالجات الفعلية باالحالم       ى مقول بنى الكثيرون خطابهم السياسي عل
ورة    العلمنة ووجوب فصل الدين عن الدولة، ظن       د الث اً  منهم بأن ما أمكن تطبيقه في بعض دول الغرب، ال سيما بع

ى       . الفرنسية وفصل الدين عن الدولة، يمكن تطبيقه في الشرق         فإستنبط البعض نظريات وعقائد تطمح في العمق إل
  . تغيير الواقع وتخطي المعطيات الدينية 

ذا الخ          ذا، بمدى صوابية ه ا ه ه  ال مجال للغوص، في اطار بحثن ة    . طابالسياسي وفعاليت لكن الموضوعية والواقعي
ي              ر مرضية ف رة غي ذه االخي ا تكون ه ى مستوى الطموحات، اذ قلم االعتراف ان المحك ال يستقر عل تقضيان ب

ة     . المطلق، بل غالباً  ما تعبر عن تطلعات وغائيات مقبولة، ان لم تكن حميدة        لكن العبرة االساسية تبقى في امكاني
ذا                     تحقق هذه الط   ان وه ذا الزم ره في ه موحات ومالءمتها، على الصعيد العملي، للواقع الذي تبغي عالجه او تغيي

الم االسالمي،                            . المكان رات في الع ى احداث التغيي ادرة عل ة ق ذات يخطىء من يظن ان العلمن ومن هذا القبيل بال
ذا ينطوي ع        : وقد يجوز القول  . وعلى المدى البعيد   ى االسالم والمسيحية          ان االستمرار في خطاب آه اءة إل ى اس ل

ر      إلى االسالم النه ان عبر عن تعمد التعجيز حفاظا ً  . على السواء  د يثي زة ومكاسب فق ع ممي  على ما يظن انه مواق
ادة                      ا درجت الع اء م زأة آبدعة الغ ول مجت ى حل داء ويقضي إل وة والع ردود فعل مؤسفة وشحنا للنفوس يعمق اله

وغنى عن البيان ان هذه الحلول تسيء إلى فريق دون االخر وترتد في المدى  . سية فقط على تسميته بالطائفية السيا   
ا                           ى م ة إل ة وتكتيكي يلة مرحلي ا آوس البعيد على العلمنة ذاتها بنتائج سلبية ليس اقلها النفاذ منها ومن خالل اعتماده

ام وجهل            لذلك ليس القول بها وان على سبيل التعجي       . يخالفها تماماً  وينقض متطلعاتها     ى االم ز اآثر من هروب إل
  . لمعطيات الواقع

ا                          ول انه ه الق اً  ب وعلى صعيد المسيحية بالذات تؤدي المناداة بالعلمنة إلى عكس ما يتوخى منها وقد ال يكون مبالغ
د          د وق ى المدى البعي ا عل احدى الوسائل المعتمدة لضرب المسيحية من الداخل وفي معرض خدمتها وضمانة بقائه

ا وتقويضها                      يكون   آمر الخفي عليه اب الت هذا الخطأ في الحسابات بشأنها من باب الجهل والتعلق باالوهام او من ب
  . تحت ستار الحفاظ عليها

دين                 ة رجال ال د من المظاهر والرجاالت         : ثم ان العلمنة غالباً  ما تكون الزي المبطن والمستحدث لمحارب  –وأبع
ه  ال شك انها تسته–هنا تكمن الخطورة   د        . دف لدى البعض الدين بحد ذات دين وق دفاع عن رجال ال ة ال ليست الغاي

لكن ما يصدر عن المحبة والرغبة في االصالح والتجدد        . تكون المآخذ عليهم آثيرة آما سوف نتطرق اليه الحقا ً         
راد العائلة الواحدة   والتشبه باالخطاء بين اف   . غير التجني والهدم وتدمير الرموز للقضاء فيما بعد على ما ترمز اليه           

اء مرفوض               ه التعرض        . مقبول وان اتخذ طابع الحدة احياناً ، بينما التجريح الصادر عن الغرب ر من ومرفوض اآث
ان  ي االنس ا ف دس وأعمق م ى أق ه تعرض إل ه الن د ذات دين بح ة او . لل م العلمن دين باس والً  التعرض لل يس مقب ول

ا مصدر واحد هو             فالحقائق الدنيوية، يق  " استغالل الزمنيات    ة، له ائق االيماني اني، والحق اني الث ول المجمع الفاتيك
وم  "(اهللا  الم الي ة وع ي الكنيس وي ف تور راع ابع ) . 2\36:دس ان المقصود :" ويت ات " اذا آ تقالل الزمي ان " باس
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اد         ا الشرقية واالتح ي طرأت     .  السوفياتي وأفصح مثال على هذه الحقيقة ما شهدته اوروب رت التطورات الت ان عب
ة وعن                  القوة من جه ات الوحدة المفروضة ب اد السوفياتي عن شيء فعن استحالة ثب على اوروبا الشرقية واالتح
ر      ي تحري عور ف ذا الش ة ه ة وعن فعالي ة ثاني ن جه ل االضطهادات م ن آ رغم م ى ال ديني عل عور ال رسوخ الش

  . الشعوب ورسم مصيرها
ان بشكل خاص          على هذا اال   ة في لبن ة العلمن ل ان المسيحية    . ساس يمكن التساؤل عن جدوى طرح مقول ئن قي ول

ية،                              وق االنسان االساس ه صوناً  لحق ة وتشجع علي دين عن الدول ان، فصل ال تقبلت وتتقبل برحابة صدر واينما آ
ة      فهي بالمقابل ال تتوانى عن دعوة ابنائها إلى الجهر بمعتقدهم والعمل بمقتضياته              صحيح  .  ضمن الجماعة الزمني

ام      "لكنه قال ايضاً      ". اعطوا ما لقيصر لقيصر وما هللا هللا        " ان المسيح قال     من استحي بي امام الناس استحي به ام
ام االر            ". االب السماوي  اء المه ة       وما اآثر التعاليم المسيحية التي تدعو إلى القيام باعب روح مسيحية ملتزم . ضية ب

ة                      اليكم بعض ما جاء ف     ين المدين داخل ب ا من الت وم وموقفه الم الي ة الكنيسة بع ي الدستور الراعوي الذي يحدد عالق
  ": االرضية والمدينة السماوية 

دس، وهي              " روح الق زمن وجمع شملها ال لقد ولدت الكنيسة من حب اآلب االزلي وأسسها المسيح المخلص في ال
ي   تتبع غاية خالصية، ال يمكن ان تتحقق تماماً  اال            ذه االرض             . في العالم اآلت ى ه ذ االن عل ا حاضرة من ر انه . غي

وهي تتألف بشر من هم اعضاء في المدينة االرضية، دعوتهم ان يؤلفوا، في قلب تاريخ االنسان نفسه، عائلة ابناء     
رب    وع ال ى رج تمرار حت و باس ي يجب ان تنم ه،  ) " 2\40ك ع "(اهللا الت ت نفس ي بالوق ة ه ة "ان الكنيس جماع

و ةمنظ ي     "رة وروحي الروح ف الخمير، آ ا آ ي مصيره االرضي، انه ون ف ارك الك رية وتش ل البش ع آ ير م ، تس
ة اهللا        ى عائل ول إل يح ليتح ي المس د ف ى التجدي دعو إل اني، الم ع االنس ة ان  ) " 2\40ك ع "(المجتم د الكنيس تعتق

د       ي المزي عة ف اهمة واس اهم مس ف، ان تس ي تؤل ة الت الل الجماع ن خ تطاعتها، م رية   باس ة البش نة العلي ن أنس م
ا  ا     ) 3\40ك ع "(وتاريخه راً  عليه ة حك ذه المهم ر ه ة تعتب ة الكاثوليكي د ان الكنيس نن أح ر  . وال يظ ي تق ل ه ب

ك،   :"بوضوح بدور الكنائس االخرى في مجال االنسنة هذه وتوحيد الجهود، فتتابع الوثيقة المجمعية     ى ذل عالوة عل
قدير، ما صنعته وال تزال تصنعه الكنائس المسيحية االخرى او الجماعات الكنيسة تقدر الكنيسة الكاثوليكية تمام الت    

ه من               )4\40ك ع   "(وهذا من دواعي اغتباطها     . في سبيل تحقيق هذه الغاية     ا نطمح الي ة م رار بداي ذا االق اوليس ه
ادرة ح                    تعاو ذه الب وفي ه د ان ن ا ً  ن ووحدة بين المسيحيين في لبنان على الصعيد السياسي؟ ال ب ا الحق ا   . قه ا يهمن م

ة         االت االجتماعي ك المج ي ذل ا ف ام بم اتي الع عيد الحي ى الص يحي عل زام المس ور ضرورة االلت و ان نبل االن ه
ية رة      ." والسياس ية بغي امهم االرض وا مه ى ان يتمم دينتين، عل ا الم واطنى آلت يحيين، م ع يحصن المس ان المجم

ل     د   . وامانة، مسترشدين بروح االنجي ه ليبتع ل             وان ة ب ة باقي ا مدين ا هن يس لن م ان ل ذين، لعلمه ة اولئك ال  عن الحقيق
ه   ان نفس اهلين ان االيم رية، ج ام البش ال المه ك اهم ع ذل تطيعون م م يس ون انه تقبلة، يظن ة المس ير نحو المدين نس

دون ان باستط      . يفرضها آواجب ملح عليهم، وفقاً  لدعوة آل واحد  ذين يعتق أ اولئك ال ل خط اعتهم بالعكس ليس بأق
اة                          ذه الحي ة، حاصرين ه اتهم الديني اً  عن حي ة تمام ا غريب وا وآأنه ان يتكرسوا تماماً  للنشاطات االرضية، ويعمل

ين              . الدينية بتمارين العبادة وببعض االلتزامات االدبية المحددة       ه، وب ذي ينتسبون الي ان ال ان هذا االنقسام بين االيم
  ..." خطار االشد جسامة في عصرنا تصرفات الكثيرين اليومية، ليحسب من اال

ة اخرى      " . ال نخلقن اذا تناقضاً  مصطنعاً  بين النشاطات المهنية واالجتماعية من جهة، وبين الحياة الدينية من جه
اماته االرضية، يهمل ايضاً  التزاماته نحو القريب وبالتالي نحو اهللا نفسه، ويعرض     الن المسيحي عندما يهمل التز    

وا            . للخطرخالصه االبدي    درون ان يقوم وعلى غرار المسيح الذي عاش عيشة صانع، ليبتهج المسيحيون النهم يق
يم                ة مع الق ة والعلمي ة والمهني ود البشرية والعائلي بنشاطاتهم االرضية آلها موحدين في ترآيبة ديناميكية، آل الجه

  . م يخاطب المجمع على وجه التحديدث) 1\43ك ع "(الدينية التي، اذا هيمنت وسادت، تنظم آل شيء لمجد اهللا 
م                         : " العلمانيين فيقول  م تكن محصورة به انيين وان ل ى العلم ود خاصة إل ة تع ان ... ان المهن والنشاطات الزمني

يهم ان   ... على ضميرهم، بعد ان يكون قد تربى على ذلك، ان يدرج الشريعة االلهية في الحياة المدينة االرضية                 عل
م   وا ه ؤولياتيتحمل يحية   مس ة المس تنيرين بالحكم يف) 2\43ك ع ..." (هم مس انيين ان   " ويض ب العلم ن واج م

الروح المسيحية               . يساهموا بطريقة فعالة في آل حياة الكنيسة       الم ب ى انعاش الع ولكن يجب اال يقتصر نشاطهم عل
ة ا    ب الجماع ي قل بة وف ل مناس ي آ يح ف هوداً  للمس وا ش دعوون ايضاً  الن يكون م م ريةوحسب، النه ك ع "(لبش

43\4 .(  
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  قراءة التاريخ خدمة للوحدة 
  

ا       انطالقاً  من آل هذه االعتبارات التي توجب على المسيحي ان يعيش ايمانه في حيز الممارسة اليومية، أرى لزام
ين مختلف الجماعات                             رز القواسم المشترآة ب ان والشرق بحيث نب ا المسيحي في لبن راءة تاريخن علينا ان نعيد ق

ة                         المسيحي ال والجبان ا االهم ان ونتحاشى خطاي اعي المسيحي في لبن ا الجم ة ونؤمن بذلك محتوى صحيحاً  لوعين
  . والتشويه والخيانة

ازن االسالمي المسيحي الذي يتميز به لبنان وتخرج عن منطق    من مفارقات برامجنا التعليمية انها تخل بمبدأ التو      
ه         من قدر له . التسوية والوفاق المتعارف عليهما   ة ألزم ة في الصفوف النهائي اريخ الفلسفة العربي ادة ت ان يدرس م

دين االسالمي من                 م الكالم والتصوف وموقف ال البرنامج الرسمي ان يطلع على المذاهب والفرق االسالمية وعل
ع الل   . مختلف القضايا الفلسفية عبر االشعري والغزالي وسواهما من آبار االئمة          ك الن الواق اني  وال مالمة في ذل بن

نهم         يفرض على المسلمين اللبنانيين ان يتبينوا ابعاد شخصيتهم الدينية الحقيقية وجذور ايمانهم او المواقف التي يمك
آما يفرض بالوقت نفسه على شرآائهم المسيحيين ان        . اعتمادها في مواجهة القضايا الفكرية والمعضالت الطارئة      

ل شروط ا      . يعرفوهم معرفة علمية صحيحة    ذا أق ه من                  وه ا سبق وأشرنا الي واعي آم اون الصادق والحوار ال لتع
  ). 28ك ع،  (خاللتعاليم المجمع الفاتيكاني الثاني

اني؟ يجوز                       امج الرسمي اللبن درس البرن لكن بالمقابل، ماذا عن الكنائس الشرقية واية معرفة عن المسيحية لمن ي
اً  من نفس الحق ا                 ع المتجاهل، انطالق ا لآلخرين          التساؤل عن هذا الواق ذات وضرورة اظهاره ة ال ديهي لمعرف لب

  . على حقيقتها ليكون التفهم والتفاهم متبادلين ومتوازنين
اب          اه المراقب الموضوعي غي وبعض النظر عن االمور الدينية البحتة في صلب البرنامج الرسمي، يسترعي انتب

اريخ    امج الت ن برن حيحة ع يحية الص ر المس ة النظ اري . وجه ذا الت رز ه ك  يب انيون والممالي نعه العثم ا ص خ م
داً  او             اني ويتجاهل عم والعباسيون واالمويون والراشدون لكنه يغفل ذآر الدور المسيحي الفاعل في المسار اللبن

ادة المسيحيون                   ة الق داها ازاء السلطات الحاآم ي أب اقفة    : سهواً  مدى التجاوب والتفاعل والمقاومة الت ة واس بطارآ
د             : ون والعسكريون ورهباناً ، والمدني    اعياناً  ومقدمين على رأس الشعب المطواع في اتباع قادته عن قناعة، والعني

  .قاصاً  مشينا من حريته وآرامته بوجه من يبغي به انصياعاً  مذالٌ  وانت
ة ة اللبناني وان من منشورات الجامع توقفني عن ذه الدراسة اس داد ه ا آنت ابحث عن مراجع الع الشرق :" بينم

ي تحسرت              "1980حي قبل االسالم بقلم ادمون رباط، بيروت        المسي ي لكنن ال أخفي عليكم ان المحتوى خيب أمل
د االسالم بشكل صحيح                اريخ المسيحي بع ة الت الال مسؤولية وقصر النظر عمل              . لماذا اغفلت آتاب م ينضح ب آ

رقيين  ا المش ا  . مؤرخين ا ول  صحيح ان تاريخن ديد عليه ن التش امات لك يء باالنقس به   مل ا اش ع بينن ا يجم ال م غف
ة             . بالخيانة ة موجع ى جانب سخريات مذهل ر         . في تاريخنا بطوالت إل لكن  . يكفي ذآر بعضها الستخالص العب

اذ لم يقدر لها قط ان تخرج من أطر التحليل   . المؤسف ان هذه الغباوات والخياناتالكيانية قلما ذآرت على حقيقتها        
ا بتحريضه االخوة           الضيق الذي يعمق الغباء والهوة بانحي      ة آله ه العائل ازه الالمسؤول إلى فريق على آخر وايذائ

ما آان أحوجنا إلى رؤيا تاريخية مسؤولة وشاملة تتناول هذه االحداث وغيرها بتجرد وموضوعية        . على التناحر 
ل في نطاق الوجود المسيحي ا                   زام الضيق ب ة وااللت ة اآلني ى ضوء المصلحة الفردي يس عل ا ل ام  وتحكم عليه لع

  . والبقاء الحر القوي والكامل 
ا ووسمتها بطابع             ي غلفته لذلك ال بد من اعادة قراءة التاريخ المسيحي واخراج االحداث من االطر السطحية الت

أ           . المذهبية الضيقة  ا    هل يعقل ان يستغل غياب التاريخ المسيحي الصحيح لتعب ة من         –عقول اوالدن ا للكلم  بكل م
اري   دريس الت ى، الن ت ا   معن ا أخطره ة، وم ذه االرض،       –! خ تعبئ اء ه وى ابن اً  لس لح تاريخي د تص ائع ق  بوق

الم            ا أنجزه لمحيطه والع ة م ى اآلن  . المتحدرين من تراث عريق وشعب خارق يجدر بأحفاده ان يدرآوا حقيق حت
اتحين   يمضي بعض اوالدنا الليالي الطوال ادرس مآثر اجداد الفرنجة وانجازاتهم، والبعض االخر يتغنى بأ         ام الف ي

ائهم                               اريخ آب ام بت م اي إلم اح له ع عمق شخصيتهم وال يت ا يجهل الجمي ا، بينم دنيا وفيافيه القادمين من مشارق ال
دين ان هي استغلت بمسؤولية                              م ساعات ال وفره له ذي ت تثنينا الشتات ال ا اس دهم المسيحي، اذا م ومقومات معتق

رغم   وجدية، وعظات اآلحاد واالعياد ان هي أصغي اليها  ى ال ، وبعض النشاطات الدينية النادرة ان هي فعلت عل
  . من محدوديتها

دنيا بأسرها        . وينبغي التوضيح هنا بما ال يقبل اللبس والتأويالت الخاطئة         اريخ ال تعلم ت د تكون   . لسنا ضد ان ن وق
ا ان تس              ان يخوله اه آل     مآثر المسيحيين الغربيين والمسلمين العرب من االهمية بمك د    ترعي انتب باحث عن رواف

ذين أسهموا بقسط واف في مجال                     . ضارة االنسانية الهامة  الح دادنا ال وعلى هذا االساس، لم تغب قط عن بال اج
ه    ه واخوت اء جنس تنبطه ابن ا اس رب، بم ي الغ ي الشرق ام ف ان ف ان، اي انس اء االنس ات واغن ين الثقاف الوصل ب

ة،   دنيا المقابل ي اصقاع ال تنبطونه ف جلوا ص ويس ا س ا   آم ن ينابيعه ل الحضارة م ي نه رقة ف دة ومش فحات مجي
ان             ز في االنساب واالعراف واالدي ا تميي االصلية والراقية وارواء المتعطشين اليها في آل حدب وصوب دونم

  . والثورات
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يحيين            ا المس ا ان تعفي رقية ال يمكنهم المية الش ذات االس ة ال ة ومعرف يحية الغربي ذات المس ة ال ى ان معرف يبق
ة              . ين من وعي ذاتهم الخاصة ورسالتهم الفريدة      الشرقي وآل البدائل عن هذا الوعي لن تؤتي اال مزيداً  من الغراب

اريخ آل من الجماعات المسيحية                        . والضياع واالنفصام  ة ت اول في المواضيع التالي على هذا االساس سوف اتن
وريين   دإ باالش ة ب ى االرض اللبناني دة عل ريان االمتواج دان، الس ن والكل ك، االرم وذوآس والكاثولي الرث

ين آل من                    اط المشترآة ب االرثوذوآس والكاثوليك، الروم االرثوذوآس والكاثوليك وانتهاء بالموارنة، مبيناً  النق
ون هي   ة تك دة جامع بيل وح ي س ل ف ى العم ي تشجع عل ل الت ا والعوام ذه الجماعات واخواته ائل ه احدى الوس

  . االجدى للخالص دينياً  ودنيوياً  
  

  خاتمة 
  

رك                واخيراً  عندي ان المسيحيين      ديني وفي المعت ى الصعيد ال انهم عل ان ملزمون بالعمل بمقتضيات ايم  في لبن
وعلى هذا االساس ال بد لكل مسيحي من ان يواجه بملء ارادته او مرغماً  قضية الوحدة                  . السياسي واالجتماعي 

ه          ان استطلعنا الواقع عن هذه القضية، ما ع     . المسيحية اً  عن ايمان اً  دفاع اوم مع ذي ق ل الطالع ال سانا نجد؟ الجي
د  ودي واح زام وج ل الت د بفع انية متح ه االنس ى مصالحهم  . وحقوق اً  عل ة الضيقة حفاظ اجرون بالمذهبي ا النت ام

تفيق               . وارضاء ألنانيتهم فلن يستطيعوا ان يشوهوا الحقائق إلى االبد         ه ان يس ا قيض ل ولن يغفر لهم الشعب اذا م
ين      . من آبوة االنقسام ومذلة الغربة عن الذات واالرتهان لمن يشجع على بقاء التفرقة ليسود               القواسم المشترآة ب

ى صعيد الجوهر                  . مسيحيي لبنان آثيرة   ك عل ان ذل ى الوحدة أآ دعوة إل يح االلحاح بال اك ارضية مشترآة تت هن
ة،            . مشترك وأسس العقيدة أم على صعيد المعاناة اليومية وحتمية المصير ال          ات جوهري يس في العمق من خالف ل

اوة والالمسؤولية ان تحولت                    ر والغب ة والتكب ت، بسب االناني بل هي ابتدأت ظرفية وفردية وسطحية لكنها ما لبث
ة والسلوك            اً             . إلى انشقاقات جماعية وترسخت متعاظمة مع الزمن في الذهني داً  معاآس ذلك تقتضي الوحدة جه ل

اً       . ودية وتعاطياً  مع الزمن في الذهنية والسلوك       ووعياً  لالخطار الوج    لذلك تقتضي الوحدة جهداً  معاآساً  ووعي
ؤولية   ة والمس ن الجدي ر م ق المستعصية بكثي ع العوائ اً  م ة وتعاطي ار الوجودي د . لالخط يما وان الحرب ق ال س

  . اء الحر الكريماظهرت بما ال يقبل الشك ضرورة الوحدة لمواجهة التحديات الوجودية وتأمين البق
  

اد        بة انعق ط، بمناس رق االوس ي الش ة ف د الالهوتي ة المعاه ق رابط ون، منس ان آورب الب ج ال ل ن مق ؤتمر م م
ا يشبه التحذير               ى م ة المسكونية في الشرق االوسط إل البطارآة الكاثوليك في الشرق، ينتهي اختصاصي الحرآ

  : الوجودي حيث يقول 
الحضور  " السياسي للمنطقة، فقد رأينا جلياً  حصيلة هذا الواقع على صعيد       –عي  اخيراً  ولجهة الواقع االجتما    " 

والتاريخ االلفي والراهن . يمكن ان نجد دائماً  ما يقال حول تعقيدات اسباب مثل هذا الوضع ونتائجه  ". المسيحي  
ا ً              اً  مزدوج ه آذان للسمع، رهان ى آل من ل ائس    : يقدم، في آل حال، إل ا ان تجد الكن وحدتها في الشرآة او    ام

ة المسكونية في الشرق االوسط                    ." ستتالشى ان الحرآ ذا هو ره ون، ه ار، السبت   " (ان تكون او ال تك  29النه
  . )18171 العدد 1992شباط 

ى    . اجل ان القضية قضية حياة او موت، بقاء او زوال  ا عل ويزيد من تفاقمها وضرورة ايجاد الحلول المناسبة له
ة          المدى القريب وال   وارث البشرية والمادي بعيد ان المسيحيين، آما في آل مرة معرضون ألسوأ االنعكاسات والك

م أضعف                       م بشكل خاص النه من جراء الحروب المتالحقة التي تعصف بالشرق بشكل عام وتلحق االضرار به
ا تناقضاً  وتشرذما ً                    م يكن أآثره اً  ان ل ا يك     . الحلقات ترابطاً  وأقلها تالحم اً  م ة   وغالب ون آبش المحرق من  . ون

ه                    اهج والكتب الرسمية يذهل ده المن ا تتوقف عن د وأعمق مم يستطلع تاريخ هذا الشرق على حقيقته وينفذ إلى أبع
ر    ع المسيحية المري ان          آيف  . واق د ان آ ه اآلن بع ا هي علي ى م د وصلت إل ل ان تكون المسيحية الشرقية ق يعق

الم؟ من يصدق ان              الشرق بأسره مسيحياً ، ارض الرسالة االم وم        ى مختلف ارجاء الع صدر زخمها ومنطلقها إل
دثار عاجالً  ام آجال ً                       ذرها بالتالشي واالن ذي ين درك ال م تستنهض      المسيحية تراجعت في مهدها إلى هذا ال  ان ل

ات    المغرر بها إلى حد التنكر للذات والذوبان   : الهمم، آل الهمم   ر والف ورة والكف ى  بالغير، واليائسة إلى حد الث رة إل
  ... حد الالمباالة واالستسالم، والمتخاذلة إلى حد الهرب والهجرة 

ى خضة ضمير         ه إل حبذا لو يتحول الفشل التاريخي الذريع الذي انتهت اليه المسيحية على مستوى الشرق بأآمل
ة               ذه المنطق و  . عنيفة وعبرة مصيرية لها في لبنان الذي يكون لالسف آخر معاقلهاالحرة في ه ذا ل ا   وحب  تفضي بن

 سنة إلى ما يكفي من الوعي لتلمس اسباب المشكلة الجوهرية           16االزمة الوجودية الحادة الذي يشهدها لبنان منذ        
ث      يحية بحي ى رأب الصدع ورص الصفوف المس دي عل ل الج ر العصور وللعم ة عب وه مختلف ددة بوج والمتج

دأت مرحل    ا ه ي م ديات الت ار والتح ه االخط ة بوج ة متين دد   تكتسب مناع وة وتس ن الق د م اً  اال لتعصف بمزي ي
  . التصويب إلى أهدافها المباشرة، خالل المرحلة القادمة، دون تورية وال التهاء باالمور الجانبية
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ى    رار، إل ز الق تويات ومراآ ف المس ي مختل ل الصعد وف ى آ ؤولون عل ادر المس د ان يب ات، ال ب ن العقب اً  تك اي
ة، ال مناص من الوحدة      . عثرةاستجماع الشتات وتوحيد القوى المب  ومهما آلف االمر من تضحيات وتخط لالناني

ك االنقسامات السخيفة            . وتغليب المصلحة الجماعية والبعيدة االمد على المصالحالفردية واآلنية        ة تل د مقبول م تع ل
ؤولة ر المس وال  . وغي ل ضرراً  وه ة ال تق ى وخطيئ ر أعم ة وتحج ذات الجماعي ر لل ا نح تمرار به ن ان االس  ع

مح        ول تس ع المصير المجه ره وال طالئ ى أم وب عل عب المغل د وضع الش م يع ىء ل ات العظم رائم والخيان الج
وال يجوز بعد االن ان تتحكم االخطاء الفردية والنزوات         . ف ذنوب على هذا القدر من الخطورة      للمسؤولين بأقترا 

  . الغبية وتلزم الجماعات بسلوك المتاهات المميتة
زمنيين                او لم يكف الم    روحيين وال سيحيين اللبنانيين خاصة ما حل بهم من نكبات وهزائم سببتها خالفات قادتهم ال

روح من       اق ال ونزاعاتهم الشخصية؟ ألم يحن الوقت آي تنتهي صراعاتهم على تحديد اجناس المالئكة وعلى انبث
تمر   وز ان يس ل يج واء، وه ى الس ن عل ن االب واالب ن أم م طة االب ده بواس ر االب وح ام الحب ى مق  الخالف عل

المقدم بين المقدمين االعظم، خليفة بطرس الرسول، رمز السلطة في الكنيسة ورأسها المنظور أم بطريرك روما     
رأس أم                          ى ال اء عل اد برش الم ان العم راً ، وان آ راً  او فطي ة خمي ر التقدم ان خب رق ان آ من البطارآة؟ وما الف

، وعبر الماضي ثانية بما فيها من موت محتوم يتربصنا ان استمرينا على بتغطيس الجسم آله؟ اليس المسيح اوال  
تقبل ان                      ى المس ع إل ى من يتطل انقساماتنا، وآمال االجيال الطالعة؛ بدواع آافية العادة اللحمة وتحقيق الوحدة؟ عل

  . يعد له العدة الواقعية والحصينة
  

  االشوريون والكلدان 
  

ة تتواجد                 في مستهل هذه الدراسة عن وحدة ا       ائس شرقية عريق لمسيحيين في لبنان أرى لزاماً  على التعريف بكن
جماعات منها على ارض لبنان التي عمرت بالمسيحية منذ أقدم العصور اذ زار الرب يسوع نفسه تخوم صور        
ة                   ى انطاآي  وصيدا وأجرى فيها معجزات مبشراً  بالخالص ومجيء ملكوت اهللا، آما سلكها الرسل في طريقهم إل

االمم دهم . ف ذهم من بع دي تالمي ديهم وأي ى أي بالد عل ذه ال رون من سكان ه دة آثي ة الجدي ق الديان وتثبت . واعتن
د    ع بع رن الراب يحيين خالل الق انوا مس اني والوسط آ احل اللبن كان الس م س ة ان معظ رائن التاريخي ائق والق الوث

  . ً من مدن لبنان الرئيسيةم اثنا عشر اسقفا 451المسيح وقد حضر المجمع الخلقيدوني سنة 
ع                          ؤمن ارضية مشترآة لجمي ا ي ة انقسامات مم وعليه تكون جذور المسيحية في لبنان قد ترسخت قبل حدوث أي

د االغوار                   . مسيحييه ه البعي ه والفخر باصالة تجذرهم في تراث اء الي آيف ال والمسيحية     . آلهم يستطيعون االنتم
ى ينا      ودة إل ى الع ي يجمعون عل ى الت اء          االول ى مختلف انح ا إل دء انطالقته ذ ب ه من د استقرت في ا الصافية ق بيعه

 . الشرق والعالم 
ي                        الته الحضارية وتاريخه السياسي، ازاء النوائب الت ة ورس وال عجب بعد ذلك ان تفرض عليه طبيعته الجغرافي

ا         ا ودوره ابع مسيرتها ويأخذ بتراثه يس . نزلت بحاضرة الشرق المسيحية انطاآية، ان يت ل الصدف ان    ول  من قبي
يطلق عليه اسم انطاآية الجديدة، وان تلجأ اليه مختلف الجماعات المسيحية المضطهدة في معظم انحاء الشرق،                        
اً  اصيالً          اً  تراثي فهو يؤمن لها على السواء مناخ الحرية الضرورية وضالتها من الحقوق االنسانية المفقودة وعمق

  . ذات واالرض على السواءينفي معه الشعور بالغربة وهجرة ال
ذه                            وا له ة والسياسية ان يتنبه ى مختلف الصعد الديني وم وعل ان الي وآم يجدر بجميع المسؤولين المسيحيين في لبن

اقراره          ات ب ذه الخطوة تشبع      . االعتبارات، ال سيما في اطار قانون الجنسية الذي تطالب بعض الفئ و ان ه ذا ل فحب
يس                   درساً  على الصعيد المسيحي وال        رة ويضر ل ذه الم ات ه يكون اقرارها بمثابة تنازل آخر قد يقلب آل التوازن

  . فقط بما يظهر وآأنه مصلحة مسيحية بل بما هو في الجوهر مصلحة وطنية لبنانية على المدى البعيد
نح الجنسية                     ل ان تم ة  يتميز لبنان بصيغة وفاقية ومناخ حضاري قوامه التالقي االنساني والتوازن، فهل يقب اللبناني

ة                       ذه الجنسية بمثاب نح ه لمجرد مكوث الغريب على ارض لبنان عدداً  معيناً  من السنوات؟ افالً  يخشى ان يكون م
ان ال       ه؟ واذا آ وم علي ذي تق نحر الصيغة اللبنانية من جراء االخالل الذي يحدثه ذلك في بنيتها الوفاقية والتوازن ال

ا         انون عصري للجنسية أيجوز حجبه ل الحصول         بد من ق ة الصحيحة قب ة اللبناني  عمن يعيشون شروط المواطني
ق في                             تح أم بالتجذر العمي ددي المنف ا التع دة وجوهره ة الفري ذات اللبناني عليها، أآان ذلك باالنسجام النفسي مع ال

دؤوب ع                   ية، والعمل ال ا االساس ا وبنياته وم عليه ي تق ى تحصينها   ينابيع تراثها أم بااللتزام بمقتضيات المعادلة الت ل
ارية             ا الحض ال مفاعيله ة وابط ا الثابت ويض دعائمه بها تق تطيع بكس ن يس ا لم ن اعطاؤه ف يمك ا؟ وآي واغنائه
ة العظمى محصورة  د، هل الخيان ا؟ وبع ز به ي تتمي ة الت ات والتعددي ة التوازن ا بخلخل انية، والقضاء عليه واالنس

  بتسليم البالد العدائها مباشرة وعلناً  ؟ 
ال                   انطالقاً  م   ن هذه االعتبارات وحرصاً  على المصلحة الوطنية الطويلة االمد، من االهمية بمكان اال يغيب عن ب

رن العشرين،                              دء الق رن التاسع عشر وب ان في آخر الق ى لبن ي لجأت إل أحد مدى ارتباط الجماعات المسيحية الت
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  االشوريين 

  
ة                    ه مجل ان، أوردت ة في لبن في مقال لالرشمندريت ايفان اوشاناً  الوآيل االسقفي للكنيسة الشرقية االشورية القديم

  : ، نقرأ ما يلي176 إلى 165، صفحة 27 رقم 1986المنارة في العددين االول والثاني من سنة 
ثالث ابرشيات في العراق، ابرشيتان :  ابرشية ومتروبولية في العالم، موزعة هكذا 12 االشورية حالياً ،  الكنيسة"

داً                اً  ج ان، وقريب ران واوستراليا وسوريا ولبن د واي في آل من ايطاليا واميرآا الشمالية، وواحدة في آل من الهن
  ". ستقام ابرشيات في غيرها من البلدان 

ة                4500فالشعب االشوري، وعدده    اما في لبنان،    "  ا من الدول وة  .  نسمة، يشكل أحدى الطوائف المعترف به وبق
ي            يد آرس وادي، وش ات والن س الجمعي ائس، وأس ى الكن وت، وبن ر البي ه وعم م جراح د لمل راف، فق ذا االعت ه

سد البوشرية،   ، ومرآزه في   1968المطرانية بعد ان اصبح عنده متروبوليت خاص من الطائفةيقيم بينها منذ سنة             
ا                ار جيوارجيوس            ... وهو مسؤول ايضاً  عن اشوريي سوريا واوروب ي شيدوها آنيسة م ائس الت ين الكن ومن ب

روت،    ي حدث بي و ف ار بتي ة م ة، ورعي اد للرعي ة ون ة ومستوصف للطائف ة تكميلي ع مدرس ة، م ب المطراني بجان
  ". ة ورعية مار حننيا في االشرفية، ورعية اخرى في الكسارة قرب زحل

باب     " ادي الش وس، ون ار جيوارجي ادي م اد الطالب، ون ة اتح ورية، وجمعي ة االش ة الثقافي اً  الجمعي اك ايض وهن
  ".االشوريين، وآلها تعمل بنشاط واندفاع، بسبب التضامن واالتفاق الذي يهيمن على ابنائها

ة       اما بالنسبة لعالقة الكنيسة االشورية بالكنائس االخرى عامة، وبالكنيسة ا         " ات اخوي لكاثوليكية خاصة، فهي عالق
بالد االشورية  ي وسط ال ون ف ك يعمل تانت والكاثولي ان المرسلون البروتس ال الماضية، حين آ ذ االجي ازة من ممت

 انضم قسم إلى الكنيسة الكاثوليكية، وهم الكلدان وعلى رأسهم           1830وفي سنة   . ويتصلون بالسلطات الروحية فيها   
  ".ونهم باالتحاد مع الكنيسة الرومانيةبطريرك واساقفة يرعون شؤ

اني سنة                   " ولس الث ا ب ا يوحن ة تنصيب قداسة الباب ا           1978وعندما جرت حفل ار دنخ رك االشوري م ان البطري ، آ
قيقاتها  . الرابع حاضراً  حفلة التتوييج في روما، ثم عاد فزاره مرتين اخريين            اما في لبنان، فالعالقات بينها وبين ش

يحية ف المس ة      الطوائ اءات روحي ة ولق ارات متبادل ن زي رام، م ا ي ى م ي عل ة فه ى االرض اللبناني رة عل  المنتش
ذي صلى من اجل                              يدنا يسوع المسيح ال ة س ق رغب ة لتحقي ة االنجيلي ومشارآات في الصلوات، في جو من المحب

   ). 173 – 172ص(وحدة آنيسته ومات على الصليب ليفتدي جميع البشر 
د من بعض التوضيحات                          قبل التطرق إلى ما يعبر     ة صادقة في الوحدة المسيحية، ال ب  عنه هذا الحديث من رغب
  . حول الكنيسة االشورية

ي المشرق  يحية ف ى الجماعات المس ى ان االشوريين من أول ارة اوالً  إل ن . تجدر االش اني م ي الفصل الث ورد ف
ى الرسل           تهم     وأخذوا يتكلمون ب  "اعمال الرسل انه حين نزل الروح القدس عل ر لغ د    ... لغات غي اس وق اجتمع الن

ه        ان يسمعهم يتكلمون بلغت نهم آ رة، الن آالً  م الوا   . أخذتهم الحي وا وق يس هؤالء المتكلمون   :" فدهشوا وتعجب ال
معهم     ف يس اجمعهم؟ فكي ين ب ين         جليلي رة ب كان الجزي ين وس اديين وعيالمي رثيين وم ين ب الده ب ة ب ا بلغ ل من آ

ارس بواسطة من آمن                )+ 13 – 4\2اعمال الرسل   ..." (النهرين قد تكون المسيحية دخلت بالد ما بين النهرين وف
اء                         . هؤالء المسافرين والتجار   الد المشرق اثن ا الرسول تبشير ب ار توم ى م د إل وفي مختلف االحوال يرجع التقلي

ديس أداي وتلمي                  ذ المسيح الق اري     ذهابه إلى بالد الهند، آذلك إلى القديس برتلماوس وأحد تالمي اي وم ه أآ د  . ذي وق
د سبي               رين بع ين النه ا ب الد م د بقيت في ب انتشرت المسيحية بادىء االمر بين افراد الجالية اليهودية التي آانت ق

  . الملك البابلي نبوخذ نصر لليهود، في القرن السادس قبل الميالد
ا      "لشرقيةليكية ا الكنيسة المقدسة الرسولية الكاثو   "هكذا نشأت اذن منذ فجر المسيحية        التي اعتنقت النسطورية في م

ة ودعي                     ا واتحد بالكنيسة الكاثوليكي اد قسم منه د ان ع ة بع وم الكنيسة الشرقية االشورية القديم بعد واصبحت الي
  .بالكنيسة الكلدانية

ألف من عشري               ة تت ن واذا ما تتبعناالمراحل التي مرت بها هذه الكنيسة نجدها في مطلع القرن الثالث جماعة منظم
اليق    دائن س ة آرسي الم ق حول رئاس يج وتتحل رين والخل ين النه ا ب الد م ي ب يحي ف ود المس ية تغطي الوج ابرش
ة رسولية ووهج                  وطيسفون، وترتبط بعالقات مودة ومشورة مع آرسي انطاآية لما تتحلى به هذه االخيرة من هال

ا           حضاري، خوال بطريرآهاعلى مدى القرنين االولين ان يمنح السلطة السق          ا له اليق وطيسفون وابقي دائن س ف الم
  . نوعاً  من السلطة المعنوية على جاثليقية الكنيسة المشرقية خالل القرون االربعة االولى

وتقضي االشارة إلى ان الكنيسة االشورية القديمة تشارك باقي الكنائس الشرقية بقانون االيمان الذي أقر في مجمع     
م يستطع الحضور شخصياً  بسبب               وقد تمثل ب  . 325االول سنة   نيقيا   ه ل طريرآها برصباي بموفد خاص عنه آون

والمعلوم ان مجمع نيقيا حدد العقيدة المستقيمة وحرم تعاليم آريوس الذي زعم ان االب هو وحده              . الرقابة الفارسية 
دم ووضعته في                 . االله الحقيقي السرمدي غير المخلوق     لته ارادة االب من الع د انتش تنتج  . الوجود اما االبن فق واس
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دعها  . وقد منحه اهللا سلطاناً  فائقاً  يبدع به الكائنات فينتشلها من العدم ويضعها في الوجود        " والخليقة االولى التي اب
دس روح الق ن هي ال ي  . االب د الحقيق ه الواح ة االب، االل و خليق ن ه ا ان االب ن آم ة االب و خليق دس ه الروح الق . ف

اريخ الكنيسة الشرقية،            "(ت واحدة بالطبيعة بل واحدة باالرادة     فاالقانيم الثالثة ليس   ك، ت اطيوس دي ميشيل يتيم واغن
ة،  ة ثالث ه، طبع ن   ). 91، ص1991جوني دة م اط عدي ع نق ي م يح تلتق المية للمس رة االس وم ايضاً  ان النظ والمعل

  . اآلريوسية
ا   هكذا تكون اذن االرضية االيمانية االساسية مشترآة         ا ان المسيح             بين جميع الكن د آله ي تعتق ه  "ئس الشرقية الت ال

  . خالفاً  لبدعة آريوس" حق من اله حق، مولود غير مخلوق مساوٍ  لالب في الجوهر
ا                اما تسمية النسطورية التي درجت العادة على اطالفها على الكنيسة االشورية فيرفضها االشوريون عن حق النه

تهم   ة آنيس ي انطالق اس ف ن االس م تك المنحى     والحق. ل ذت ب ة أخ ذه الكنيس ى ه اآي عل أثير االنط ل الت ه بفع ة ان يق
د انتخب سنة                                . النسطوري ه من مرعش شمال سورية وق ل ان م يكن نسطور من االشوريين ب ع ل  428في الواق

ن وقال بثنائية الطبيعتين في المسيح مستنتجاً  من ذلك ان العذراء ليست أم اهللا آما آا              . بطريرآاً  على القسطنطينية   
ر                   ى أث يقول آيرلس بطريرك االسكندريةوغالبية المسيحيين، بل هي أم الطبيعة البشرية فقط مما افسح المجال، عل

  . المواقف الجدلية المتشنجة، إلى االنتقال من ثنائية الطبيعة إلى ثنائية االقنوم
رلس       431وانعقد مجمع في مدينة افسس سنة         ديس آي ى   ."  لحل الخالف الناشىء وترأسه الق وافتتحتالجلسة االول

اقفة السوريين               ة ومجموع االس اقفة انطاآي يس اس الحرم        . قبل وصول يوحنا رئ ورشق المجتمعون نسطوريوس ب
اً         اً  عظيم ومين،      "وأقروا ان مريم العذراء والدة االله فابتهج لها الشعب ابتهاج د ي اقفة السوريون بع ووصل االس

رلس ان اآلراء متضاربة     . وانفصلوا عن آيرلسورفضوا قرار المجمع قبل ان يسمع لرأيهم        ديس آي ا رأى الق ولم
ين     حول االلفاظ الفلسفية، تخلى عن بعض تعابيره، آما تنازل السوريون عن عدد من            فية، فحدث ب اظهم الفلس الف

اهم     ارب وتف داً                         . الطرفين تق أن في المسيح شخصاً  واح وا ب اقفة سوريا بحرم نسطوريوس، واعترف ورضي اس
  ". 433االتفاق بين معظم االساقفةسنة وساد 

ولم يذعن . اما نسطوريوس فنفاه الملك إلى البتراء في شرق االردن ثم إلى صحراء ليبيا حيث مات منفرداً " 
فطردوا من الدولة الرومانية فالتجأوا إلى . انصاره القليلون لقرارات المجمع، وبقوا متشبثين بتعاليمه مدة طويلة

 ديك تاريخ الكنيسة –يتيم ". (بح مذهبهم فيها المذهب الرسمي للكنيسة الفارسية او الكلدانية مملكة فارس، واص
وهي ترفضها النها في الواقع لم . من هنا التصقت تسمية النسطورية بالكنيسة االشورية). 98 – 97الشرقية، ص 
فقد عقدت مجمعاً  في . قاً  لتحديد معتقدهاوال يعني ذلك انها تناهضها، بل هي اعتنقتها واعتمدتها منطل. تنبثق منها

. انها مبتعدة عن آنيسة انطاآية وعن باقي آنائس العالم البيزنطي وحددت ايم484بيت لبات في بالد فارس سنة 
 Théodore deاما الصيغ التي تبناها اساقفة هذا المجمع فكانت تغالي في الرجوع إلى اآلباء االنطاآيين 

Mopsueste و de Tarse Diodore معلم نسطوريوس إلى درجة ال يمكن اساقفة االمبراطورية البيزنطية  
 Khalil" االرثوذوآسية ان يقبلوا بها فتعمقت الهوة وتم االنفصال مبعداً  الكنيسة النسطورية عن الشرآة العامة

Kochassarly, o.p. Eventail des Eglises d'Orient, col.Horizons de la foi N\7 Maison 
Saint Dominique, Bruxelles p.19   

ه                       ا يفسره في حين ه م ان ل ة آ ائس البيزنطي ة والكن ه نحن           . ان هذا االبتعاد عن الكنيسة االنطاآي ا نأسف ل اً  م طبع
د حصل                         دينيين هو ان يكون ق اليوم، وأآاد اقول ما يأسف له االشوريون أنفسهم على لسان ممثليهم السياسيين وال

اد  ذا االبتع ة         لك. ه ات بالعمال ا االتهام ا ويجنبه اً  م ة نوع ة القومي ذه الكنيس تقاللية ه د اس ان يجس ه آ ي حين ه ف ن
  . واالضطهادات الفارسية

ة        ة والقومي ات الديني م المعطي في الواقع يستشف من تاريخ الكنيسة االشورية القديمة ثوابت قد تساعد اليوم على فه
ة             . ي لبنان التي تشكل االطار النفسي لتصرفات ابنائها ف       ة حديث ان اسباب وجودي قد يكون لوجود االشوريين في لبن

ا      : لكن ما يسترعي االنتباه منذ نشأة الكنيسة االشورية        .  ً سوف نتطرق لبعضها الحقا    ا االنطاآي، ونزعته ارتباطه
  . القومية، واالضطهادات واالنقسامات التي تعرضت لها

  
  : ارتباط الكنيسة االشورية بانطاآية  -1

  
اء      .  المؤرخون الكنسيون على االرتباط الوثيق بين الكنيسة االشورية والكنيسة االنطاآية          يجمع ال شك في ان االنتم

ة              ة السلطوية والفكري اً  من الرعاي ة نوع د مارست انطاآي ى وق االشوري إلى المسيحية يعود إلى عصورها االول
اثليق الكنيسة          ولم تقتصر هذه الرعاية   . على الكنيسة الناشئة، آما سبق وقلنا       على منح بطريرك انطاآية السلطة لج

وان تكن قد عدلت فيه بعمق على ممر  فقد حافظت جماعات بالد فارس على الطقس االنطاآي،  . االشورية القديمة 
ه الخاص       (Janin, les Eglises séparées d'orient, Bloud et Gay, 1930, p 162)العصور ليأخذ زي
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ين القديس يعقوب المعروف بالنصيبيني، في اوائل الجيل الثالث، وآان أحد آباء مجمع نيقيا في  أسس مدرسة نصيب  
ار      . 325 ال م تخرج منها رجال عظام من المالفنة والالهوتيين والفالسفة والكتاب والشعراء والمترجمين، من امث

  ". ثا وسهدونا وباباي وغيرهم آثيرينافرام ومارو
ي من نصيبين                  ومدرسة الرها الواقعة    " وب الغرب ر في الجن و مت ائتي آيل د م ام     . على بع ل    363تأسست ع  من قب

رام            ار اف ر            . أشهر تالمذة مدرسة نصيبين قاطبة، اال وهو م ل نرساي واسحق الكبي اً ، مث خرجت رجاالت عظام
دين   وبرصوما وآقاق ويعقوب السروجي وغيرهم، ولقبت بمدرسة الفارسيين، نظراً  للعدد الكبير من التال              مذة الواف

  ). 181 – 80،  ص 2 -1 عدد 1986روفائيل بيداويد المنارة "(اليها من بالد فارس
ى صعيد الكنيسة                تدرآون، ال شك، ان الكثير من هذه االسماء تخطى اطار الكنيسة االشورية واآتسب شهرة عل

ان منارات اضاءت في سماء   .  آلهاباستطاعة الكنيسة الشرقية القديمة ان تفخر فعالً  بما اعطته للمسيحية  . جمعاء
ديس   وب السروجي وأشعت                       االشوريين آالق دس، ويعق روح الق ارة ال رام السرياني آن ار اف وب النصيبيني وم  يعق

ا    ت منه ي انطلق ا تشرف االرض الت ة آله ى الكنيس ا عل رياني  . انواره راث الس اروني والت راث الم ف ال والت آي
ع       راث جمي ل ت ات         االرثوذوآسي والكاثوليكي ب ذه التراث روعهم، آل ه راث الكاثوليك بمختلف ف وذوآس وت  االرث

ين المسيحيين في         . ء الكنيسة العظام  تعتبر هؤالء األلى من آبا     وع من الوحدة ب ام اي ن وعليه يمكننا القول انه اذا ق
نها تتجاوب مع   لبنان الذي يخلف انطاآية القديمة، ال شك ان االشوريين سوف يكونون اول الملتزمينبهذه الوحدة ال              

انا            ك االرشمندريت اوش ر عن ذل ات                 . تطلعاتهم آما عب دة عن المنطلق ر بعي ك ان جذورهم غي ى ذل ويساعدهم عل
  . االنطاآية المشترآة وانهم قد اعطوا الكنيسة جمعاء ما يشرفهم وال يزال يغني المسيحية آلها

نا ال             ا مدرس ي رفعت لواءه ة الت ى ان الثنائي ا إل ا الكنيسة         وتجدر االشارة هن د واخذت به ا بع ا ونصيبين في م ره
االشورية موقف الهوتي وفلسفي ال بد من الوقوف على خلفياته السياسية واالجتماعية آما يجب ربطه باالوضاع    

ه واالنسان              . التي عانت منها هذه الكنيسة لفهمه على حقيقته        قد يكون التشديد على الثنائية في شخصية المسيح االل
راً  عن  ن الخضوع  تعبي اً  م د عانت دائم يما وان الكنيسة االشورية ق ة ال س دين والدول ين ال ي الفصل ب ة ف رغب

د من                      . النظمة آلية تخالفها االنتماء الديني     دخل في آل شاردة وواردة عن ى الت زع إل والمعلوم ان آل نظام آلي ين
  . وطات واالضطهاداتيتسلط عليهم افراداً  وجماعات وال يتورع عن اللجوء لمختلف انواع الضغ

  
  ) . مثل للمعاناة المسيحية ( المعاناة االشورية  -2

  
:"  للكلدان جاء ما يلي       وقد آان اثناءها اسقفاً  على ابرشية بيروت        1986في مقال للبطريرك روفائيل بيداويد سنة       

اع    عانى المسيحيون المشرقيون االضطهاد منذ البدء، بسبب الصراع العقائدي مع الديانة المزدئ           ا من اتب ية وآهنته
رس، خاصة              ... زرادشت   روم والف ذاك، ال ين، آن وتين العظمي اال ان السبب الرئيسي آان السياسة والتنافس بين الق

الي اعداء                   روم وبالت والين لل ر المسيحيون المشارقة م بعد اعتناق امبراطورية الغرب الديانة المسيحية حيث اعتب
ديني، فوج ائهم ال ة بسبب انتم ادتهمالمملك ت اب يادته". ب ابع س وك  :" ويت ل مل ن قب ة م ت االضطهادات الدامي وآان

انيين بصورة خاصة  ن الساس رس وم اني،  ). 651-226(الف ابور الث د ش ي عه ان ف ذه االضطهادات آ هر ه وأش
د اتفاقي                 ) 378-340(والذي دام ما يقارب االربعين سنة        ذي عق ث، ال ابور الثال ام ش ة ولم يهدأ االضطهاد اال في اي

انتهم وشعائرها                روهدنة مع االمبراط   د دي ا للمسيحيين بممارسة عقائ ر سمح بموجبه  الروماني ثاودوسيوس الكبي
   ). 179 – 178، ص 1986سة الكلدانية، في مجلة المنارة، العددان االول والثاني، روفائيل بيداويد، الكني(

ا أشبه الماضي بال                م وم ل              آم هي مؤلمة ومرة معاناة التعسف والظل ى االشوريين، ب يس فقط بالنسبة إل حاضر، ل
ة             . بالنسبة إلى مختلف المسيحيين في الشرق      وا آبش محرق . قدر االشوريين وجميع المسيحيين في الشرق ان يكون

ة                        ة ثاني ة والفرس والعرب من جه شكك  . في مستهل الطريق دفعوا ثمن العداء الذي استحكم بين بيزنطية من جه
والء االشوريين    ى اضطر        الفرس ب م حت وا به ية فاضطهدوهم ونكل ة الفارس الروم اعداء الدول م مسيحيون آ النه

م البيزنطي                  ائس المتواجدة تحت الحك وآرسه بصورة    " وتعمق االنفصال     . هؤالء إلى االنقطاع عن شرآة الكن
  ). 179روفائيل بيداويد، المرجع نفسه، ص  "(497، وباباي عام 486نهائية آل من مجمعي آقاق عام 

ر    . يتضح اذا ان اصل التباعد يرجع ظاهراً  إلى القول بالنسطورية التي انطلقت من الفكر االنطاآي             ا اصله غي ام
ارس                   الد ف ى آنيسة ب ومي عل ة واضفاء الطابع الق اد عن بيزنطي . المعلن فضغوطات واضطهادات فارسية لالبتع

دين     في ما تعبر عن تمنٌ         ومن المفارقات العجيبة ان تكون العقيدة التي آرست التباعد تعبر          ين ال ضمني بالفصل ب
  . والدولة منعاً  الية تأثيرات واضطهادات

وقعتين الفاصلتين                ة الفارسية في الم ى الدول د سهلوا انتصار العرب عل أن االشوريين ق : وال بد من التنويه هنا ب
د          639القادسية   تح العراق ونهاون را    643 التي أدت إلى ف تح اي ى ف ي أدت إل لم بطارآتهم   . ن الت د   " وتس اب عه آت

اب    .  مسؤوالً  مسلما ً    35الرسول العربي محمد، المكتوب بيد معاوية بن ابي سفيان وموقعاً  من              ويتضمن هذا الكت
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اثو   –أ  ينيور   آتب المؤرخ الك دير   Charles Lagienليكي المنس ال الشرق   " م  )  Oeuvre d'Orient" (اعم

آانت  ) " (L'Orient Chrétien, Paris.p.56-57,II .T 1950:  في آتابه عن الشرق المسيحي تحت عنوان 
ذا السبب، اس     . هذه الجماعة المسيحية، منذ مجمع افسس، تكن شعوراً  بالعداء قوياً  ازاء بيزنطية              تقبلت باذعان   له

ر، نظراً   . العرب المنتصرين ن وقت آلخ ى تبكي هي ايضاً ، م ك حت ان او تيمورلين م تنتظر جانكزخ ا ل ولكنه
ا ً     . لتغلبات االسالم  وبين دائم ة       . والويل للمغل ا الكتاب ام يمكنن ة        : وبشكل ع ائق الكافي د يجمع الوث ذي ق ان المؤرخ ال
اً  ان عرض             الجماعات المسيحية الخاضعة       ليخبر عن اآلم     ابع، سوف يرسم عمالً  رائع رن الس ذ الق لالسالم من

ين المنشقين                      ل وب ه النب ؤثر في ذي ي اثوليكي ال االعمال البطولية هذا قد يجدي العادة مزيد من االخوة بين العالم الك
ه ا                 ". الذين تؤثر فيهم المحبة    ة، فعل اة وصدق المحب ل المعان ادل بنب ق في نفوس      حبذا لو يفعل هذا التأثير المتب لعمي

  . المسيحيين اللبنانيين ويوحدهم ازاء مصيرهم المشترك
رة                     ر االدي صحيح ان الكنيسة االشورية عرفت نهضة فعلية في ظل حكم العرب، أدت إلى تكاثر االبرشيات وتعمي

يا في               وب آس يا واالمتداد السريع إلى ديار االتراك والمغول والتيبت والصين واليابان والهند وسيالن وجن . اندونيس
د                                  ل، وخاصة في عه ده من قب م تعه اً  ل اراً  فكري ى، اذ ازدهرت ازده ل أدت للمسلمين خدمات جل ولكنها بالمقاب

بالط             اء      . الخلفاء العباسيين، حيث عظمت اهمية النساطرة لتقربهم من حاشية الخليفة ورجال ال نهم االطب واشتهر م
ن اسحق، و          دي            والعلماء والمترجمون، من امثال حنين ب ن ماسويه، والكن ب، واب ن الطبي رهم   آل بختيشوع اب  وغي

رين الكبير        . آثي ب ب اوس الملق رك تيموت ر البطري ذا العص ي ه ع ف ي    ) 823-780(ولم ل الكرس ذي نق و ال وه
دارس والرساالت                      تم بصورة خاصة في تنشيط الم دة، واه ة العباسية الجدي البطريرآي إلى بغداد، عاصمة الدول

  ). 180-179روفائيل بيداويد، المرجع ذاته، ص "( لبلدان والشعوب شيرية في مختلف االتب
اون        ك،                  . قد يستغرب بعضكم هذا التسامح وهذا التع ر من ذل ل اآث اني ب ا بالمع ا أغناه ع وم ة في الواق ا الحقيق لكنه

رك                      ذا البطري ان، ان ه ة في لبن انا،   "(حسب الوآيل االسقفي للكنيسة الشرقية االشورية القديم ان اوش  المرجع   ايف
سرعان ما حصلت هذه " وال عجب فالوفاق االسالمي المسيحي يعود على الجهتين بالفوائد الجمة     ). 168ذاته، ص 

ا ى مكافأته ة عل ة الحكيم ر، . الليبرالي د آخ اً  بع اريخ، يوم رهن الت د  اال يب ي عه ة، ف يين الجميل  ان حضارة العباس
اً             ... سيحيين هارون الرشيد خصوصاً ، هي في معظمها نتيجة عمل الم            ارس المسيحية، انطالق الد ف ان جماعة ب

راث              . من االنجيل، آانت تملك حضارة جميلة      ذا الت ون من ه داد وسماراً  سوف يغرف اء بغ في  . والمرجح ان خلف
رن     ... البالط آان اطباء ومهندسون وفالسفة وعلماء فلك ورياضيات، وآانوا مسيحيين      دين من الق اء عدي وان خلف

رى     . في شكلها النسطوري... سع والعاشر تأثروا بسحر المسيحية   الثامن والتا  يلة آب ان المعرفة تبقى للمسيحية وس
  ). 58ي، المرجع ذاته، ص شارل الجي"(لم، اما العقل فيقوده من صفات الهوى ان يخض العا. للرسالة

ا  . دون شك يحققان المعجزاتاجل، فكيف اذا اجتمع الهوى والعقل معاً ، االندفاع الرسولي والعلم سوية؟ انهما           وم
ألم تكن المعجزة االولى ان أحد عشر شخصاً  نشروا المسيحية                . أآثر هذه المعجزات في تاريخ آل طائفة شرقية       

في ارجاء االمبراطورية الرومانية بأسرها، بالكلمة الحق وشهادة الحياة، دون لجوء للسيف او اي شكل من اشكال        
آتب . ريون المعجزة نفسها، في حقبة من تاريخهم مجيدة، مشرفة، وبالوسائل نفسها          العنف والقوة؟ وقد حقق االشو    

زوين،                     ":شارل الجيي    د من بحر الق ى أبع دعونا نتخطى الطرق التي سلكها االسكندر والفرس، ونمضي قدماً  إل
ى  Gobiاء وصحر  ) Les Monts Célestes( في الترآستان اوالً ، ومن ثم، إلى ما وراء الجبال السماوية   ، إل

نهم       الصين نفسها،إلى هنالك، قبل سنة سبعماية، حمل رسل شجعان ومكتشفون،            تعليم المسيح إلى شعوب غريبة ع
وق صعوباتها              . باللون واالخالق واللغة   من هم ؟ واي طريق سلكوا من مراآزهم المسيحية، مندفعين في اسفار تف

ذه                   آل ما نعرفه  " ثم يضيف "... الخيال، في ذلك الزمان؟    رن التاسع في ه ل الق ق، قب د أعتن  جيداً  هو ان االنجيل ق
م         . الديار البعيدة إلى أقاصي االرض     ة هؤالء المبشرين ووجهه يم االلهي الرائعون       . آذلك نعرف هوي ذ التعل تالمي

ارس                    الد ف رين وب ين النه ا ب ي، المرجع      "(هؤالء، هم آهنة ورهبان نساطرة أتوا من وطنهم في بالد م شارل الجي
  ).59-58ته، ص ذا

ر                " اجل، ايها االخوة ولن أزيد على هذه الشهادة سوى انه            د اآث ة تع في القرن الثالث عشر آانت الكنيسة الكلداني
ى 230من  ة عل ية موزع قفية 27 ابرش ة اس اطق ) Métropoles( رئاس يا الوسطى والمن ل آس وق آ ومنتشرة ف

 – 163، آنائس الشرق المنفصلة، ص      Janin" ( ع الرسالة   وآان العلم الكنسي يسير جنباً  إلى جنب م        . المجاورة
Les Eglises séparées d'Orient Bloud et Gay, 1930) .   املتين ربيتين المتك ما أبلغ هاتين الشهادتين الغ

ع               . بقتين مع وعي االشوريين النفسهم    والمتطا دء الراب آتب البطريرك بيداويد انه في اواخر القرن الثالث عشر وب
ائتين وخمسين               ... لغ عدد التابعين للكنيسة المشرقية النسطورية     ب:"عشر ون نسمة موزعين في م انين ملي قرابة ثم

يالن      د وس ارس والهن رين وف ين النه ا ب بالد م روراً  ب ان، م ى الياب ن مصر إل قفية، م ة اس ين رئاس ية وثالث ابرش
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   عبر وامثوالت – 3
  

  : لكنني في الوقت نفسه، ال أجد بداً  من استخالص العبر 
ى ان ب - دةواالول اء الوح ره ن ي الشرق بأس يحية ف الة المس م الرس وم واجب بحج ان الي يحيي لبن ين مس .  ب

اريخ عظيم يشرف الكنيسة بأسرها               . هؤالء االشوريون، ارثوذوآساً  آانوا أم آلدانيين آاثوليكاً ، ابناء ت
د يك             ا ق التهم وبم اريخهم ورس رار باصالة ت ون اهالً    ومن هذا المنطلق بالذات يجب النظر اليهم واالق ون

ة الرسولية     م والحمي اهم اذن يكسب شرفاً  وال      . الستعادته في المستقبل، ان عاد اليهم العل من يتوحد واي
ازال ً             ه تن وم    . يجوز له بأي شكل من اشكال االستكبار او االستعالء ان يحسب عمل انوا الي هؤالء، وان آ

  . قلة، قادرون على انجاز االعمال الكبيرة
ذوب؟       . انية فهي لالشوريين أنفسهم   اما العبرة الث   - هل يجوز لمن آان له هذا الماضي االثيل ان يتالشى وي

ك في                        ان ذل ا عداهما اآ ى م ويتهم إل جريمة بحق الذات واالجداد ان يتحول االشوريون عن تاريخهم وه
ات المتحدة                   يما الوالي الكوابيس أم في مجاهل الغرب ال س ل ب الهجرة ال      . الشرق المثق يس الحل ب ية  ل نفس

ر           ل والتقهق ارب الفش ن تج ادة م ة، واالف الهجرة الخارجي زة وال ب ية الممي دين والشخص ن ال اً  ع تخلي
واالنحسار واالنسحاب بمعرفة اسبابها العميقة في الذات المغلوبة على أمرها ولدى االخرين المنتصرين     

تعاد              عليها، ا واس دة للتغلب عليه ان          لمعالجتها ودرء اخطارها، بل العداد الع ة االيم ذات وحمي ة بال ة الثق
 . التي تنقل الجبال وتصنع المعجزات

اد الوسائل                     - دء باعتم ا والب وفرة لمواجهته ات المت ة والطاق والعبرة الثالثة تكمن في وعي االخطار المحدق
ق الوحدة                   . الناجعة لتفعيل الطاقات وتخطي العقبات     دؤوب لتحقي د من العمل ال ذا االساس، ال ب ى ه وعل

يحي د،   المس راث واح دة وت ذور واح م بج ترك معظمه يحيين ويش ل المس ل آ ث يتمث ان اوالً  حي ي لبن ة ف
ذه             . ويعانون، شاؤوا أم ابوا من المشكلة الوجودية نفسها        ى ه اء االنطاآي االطار االقرب إل يشكل االنتم

ى النسيحية االشورية فجذورها تشعبت من االساس عن اال            . الوحدة  ل ال ضير عل ذا القبي صل ومن ه
د اآي الواح ة   . االنط ائس االنطاآي ف الكن ين مختل ا وب ترآة بينه ائز مش تفظ برآ زال تح ي ال ت ن . وه م

ذي             ق ال المقومات التي تجمع بين الكنيسة المشرقية القديمة وباقي الكنائس الشرقية تراثها الرهباني العري
وهجها في مختلف االصقاع     آان له اليد الطولى بنهضتها وانهاض محيطها االسالمي وتثقيفه آما بنشر            

ة                          ة ثابت ائم رهباني ى دع زال عل ي قامت وال ت ." اآلسيوية، شأنها في ذلك شأن آافة الطوائف الشرقية الت
ى ال االول ذ االجي ة الكنيسة المشرقية من اة الرهباني ة . دخلت الحي ات المنظم ذه الجمعي د ورد ذآر ه ولق

ذي     والمزدهرة في الجيل الثالث الميالدي في آتابات ال        الحكيم الفارسي، ال ملفان الكبير افراهاط الملقب ب
ار                      . عاش في الجيل الرابع    د م ى ي ابع عل ين السادس والس ا في الجيل اال ان الحياة الرهبانية بلغت ذروته

ة  ي مصر، حيث درس روحاني رة الصعيد ف ه الدي د زيارت ر، خريج مدرسة نصيبين، بع ام الكبي ابراه
زال   الحياة الرهبانية، وعاد إلى ن    ل اي ى جب  سمي  صيبين وأسس في اوائل الجيل السادس أشهر االديرة عل

يات، وصارت                 . باسمه وجدد الحياة الرهبانية، وشيد االديرة التي سرعان ما انتشرت في مختلف االبرش
ة                       ة والكتابي ارف الالهوتي ين في شتى المع ا المثقف الم برهبانه افي للكنيسة والع مراآز اشعاع روحي وثق

فية     والفلسفية ة والفلس دارس      .  والعلمية، وفيها ترجمت معظم الكتب الالهوتي رة تأسست م ذه االدي وفي ه
  ). 180روفائيل بيداويد، المرجع ذاته، ص " (آان لها شأن آبير في تاريخ الكنيسة والمنطقة 

ة  ولعل هذه ال. غني عن البيان ما آان لهذا العنصر الرهباني من اهمية في نهضة الكنيسة المشرقية  ظاهرة الرهباني
ين الطوائف الشرقية           ة ب ا، عن وعي              . من الثوابت المسيحية الجامع رغم من اختالف وجوهه ى ال ر، عل فهي تعب

واحد للذات وقيم قاسمها المشترك االستقاللية والكرامة والمثالية أآان ذلك على صعيد الروحانية وذهنية النسك أم                 
افي       ان االشوريون                . على صعيد العمل واالخالق واالشعاع الثق ا ونصيبين، أسس الرهب ى جانب مدرستي الره إل

لوخ  رو وآرخ س راق وم وب الع ي جن ة وآشكر ف اليق وطيسفون والحري دارس س ل وارزون ) آرآوك(م واربي
  . وغيرها، فأغنوا طائفتهم والمسيحية التي نشروها في اصقاع آسيا ولم يبخلوا بالعطاء الثقافي على المسلمين

ى االشوريين وحدهم   ولم يكن هذا ال    ابلوا          . نمط وقفاً  عل د ق ة ق ة انطاآي ة المسيحيين في اطار بطريرآي ل ان آاف ب
اد االسالمي،          ابلوا الحي د ق الحياد االسالمي، في حال وجوده، بل ان آافة المسيحيين في اطار بطريرآية انطاآية ق

ى           في حال وجوده،   د عل اتهم            بعطاء ثقافي منقطع النظير مما عاد بالنفع االآي ى مجتمع  المسلمين انفسهم وأسبغ عل
م   ديني بشكل دائ امح ال وا التس انوا ليلتزم ا آ ا لالسف، م لمين وي ن بعض المس اً  لك اراً  حضارياً  مبين ل . ازده ب

يحية           ة مس ة جه ا ناصبتهم اي اً  اذا م داً  وانتقام ى اعوانهم المسيحيين ويصلونهم حق ون عل انوا ينقلب ا آ سرعان م
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  :  االشوريون والمغول – 4
  

ر،    .  فقضى هوالآو على الخالفة العباسية1258هاجم المغول بالد آسيا الصغرى واآتسحوها عام   ادىء االم في ب
وأ   بل"لم يتغير شيء على الكنيسة المشرقية         ظلت تنعم بالحرية الدينية حيث ان الكثيرين من المغول توصل ان يتب

ث  ا الثال رك ياوااله و البطري ة، وه دة البطريرآي ول)1317-1282(الس الد المغ ي ب ا ف ى ماراغ ره إل ل مق . ، ونق
ى البطري            ه التق ف ان ذآر آي ث ي ة، حي ذه الكنيس ار ه و انتش ارآو بول ة م ن البندقي ر اب ة الكبي هد الرحال رك وش

ان،       ولي ايلخ ر المغ الط االمي ي ب ث ف ا الثال طوري ياوااله يري    النس ته التبش ل آنيس ن عم ق م وتحق
ر             ... وتنظيمهاوانتشارها في شتى البلدان الشرقية     اال انه في مطلع القرن الرابع عشر اعتنق المغول االسالم، وتغي

ك      يء تيمورلن ى مج يحيين حت ى المس بة إل ع بالنس ذي)1405-1336(الوض رقية   ، ال ة المش ى الكنيس  قضى عل
ولم يبق من النساطرة اال قسم ضئيل في العراق       . النسطورية في المناطق الشرقية، فتقلص ظلها وقل عدد ابنائها     

  ). 181روفائيل بيداويد، المرجع ذاته، ص " (حيث لجأوا إلى جبال آردستلن وبالد العجم
ى وجه              ة مع االسالم           تطلعنا هذه العالقة بين االشوريين والمغول عل م يجد االشوريين      . سلبي من وجوه العالق ل

دار الحرب في االسالم             . تحصنهم بصدق التعاون مع االسالم     ه    . خذلتهم امكانية العنف التي بقيت مالزمة ل ك ان ذل
اعهم او   يلة القن ة وس وا بأي لمين ان يعمل لمين يجوز للمس ر مس اك غي ي هن ا بق ق دار السالم وطالم م يتحق ا ل طالم

ار  ه هو              . هم باالسالم اجب اد من اً  وأف د عرف االسالم تسامحاً  حقيقي ل تيمورلنك وق يس آل السالطين مث اً  ل طبع
ا  وريين مثلم م آاالش امح معه ذين تس اوال يما وان  . رأين ان ال س ل زم ي آ ك واردة ف ل بتيمورلن ة التمث ن امكاني لك

ديانات ويصطح       ة     الردات الدينية حاالت غالباً  ما تحدث في مختلف ال بها ردات فعل عسكرية وسياسية واجتماعي
ره   الم وغي موح لالس ه س اب اي وج ى حس ترط اوضاعاً  خاصة   . وحضارية عل ة تش ة الذمي ان حال ل ب ئن قي ول

ا يحصل في                         ة آم ة شروط مذل ومحددة للمسيحيين، آان الجواب بأن ضمير المسلم العادي قد يتخطى ايام السلم أي
اً                   لكن فرض الشروط الع   . اماآن عديدة  د يكون احيان ين وق نهج مع مرية الذي يتيحه الشرع يلزم الردات الصادقة ب

فات   الم وتعس ة لمظ بة مؤاتي ق"مناس ات خل ات" وفش وق    . وانتقام رعة حق رت ش د ان أق وم بع ؤال الي ى الس ويبق
 بعض  اقترفهاأيجوز بعد اآلن ان يضطهد االنسان، آائناً  من آان، ويعذب بسبب انتمائه الديني او مظالم                 : االنسان

د اآلن ان يكون              ك أيجوز بع ر من ذل الذين يشارآونه هذا االنتماء في أقصى اقطار المعمورة وهو منهم براء؟ اآث
  لالنتقاص من آرامة اي انسان وحريته ومكانته؟ الدين ذريعة او ستاراً  

  
  :  االنكماش االشوري -5
  

 من ان ينكمش هذا الشعب على ذاته فاذا به ينقطع عن             بانحسار االنتشار االشوري تحت وطأة العنف، آان ال مفر        
أية معاطاة مع اآلخرين ويتحصن في جبال آردستان وبالد العجم وينتهج في عزلته نمط حياة بطريرآي قبلي قائم                  

اً  من سنة                    ة اصبحت انطالق ة البطريرآي ى         1450على الصالبة ومغلق حتى ان الخالف رك إل ة من البطري  وراثي
ط،                " روط تلزم بهذا الحل آأن      اقاربه وفق ش   اً  ق د أآل لحم د اال يكون ق البطريرك العتي وان في احشاء   يفترض ب

ه           ا ب اء حبله ام اثن ذا الطع ن ه اع ع ا االمتن ب عليه ي يج ه الت  Pierre Rondot, Les Chrétiens)ام
d'Orient,Paris 1955p.159)..    

وع من االستقالل            واقعهم         هكذا انزوى االشوريون في جبالهم على ن از م م يكن ليجرؤ ويجت داً  ل واقعي الن أح .  ال
روي   اً  اضطر سنة     Pierre Rondotي اً  عثماني ر       1835 ان موظف ى القسطنطينية عب ل من الموصل إل  ان ينتق

م                . طريق غير طريق ديار بكر المعتادة فاجتاز مناطقهم        اني ول ه عثم م ان ال له دما ق رة عن ه آبي م آانت مفاجأت ولك
دا ً                   ... لكيفهموا معنى ذ   ذلك اب يئاً  عن السلطان وال يهتمون ب ون ش لم        . بل لم يكونوا يعرف ه مس وا ان م أدرآ د انه بي

د               ه محم ل نبي ة قب ذ ازمن اك من ان يحمل              . فقالوا له انهم هن ا آ ى م م يستولوا عل م ل وع من     . اال انه ى ن وا عل وافترق
ة   االً  اج               . الصداقة الطيب روا قط خي م ي ا مضى ل م فيم ه انه الوا ل الهم  وق از جب ان      ... ت ى ف ري إل راً  وصل التت واخي

ال                      ... راضياً  آل الرضى      ك الجب زل من تل اً  ين ر قط غريب م ي ه ل ا ان ر درويش باش ه االمي ال ل دو،   (وق ار رون بي
  ). 161المرجع ذاته، ص 

زال ت                        ات ال ت ه وعن معطي ضج  ان رويت الحادثة فالنها تنطق بفصاحة آلية عن واقع االشوريين النفسي في حين
ية االشوريين                  . في نفسهم حتى اليوم    م نفس ل لفه ع االمث ان في الموق ا في لبن ة في      . وأظن انن م يتحصن الموارن اول

ود                             ة واالستقالل باهظة في عه ة الحري تان؟ لكن آلف ال آردس جبال لبنان العصية مثلما صنع االشوريون في جب
ل عدد          . التسلط واالنظمة الكلية   ا ق رة     ويصعب على الجماعات اذا م ارات الكبي ة التي ا   . ها مقاوم ة ال يمكنه والنوعي

على هذا . الصمود بوجه الكمية اال اذا أحسنت التصرف آنوعية وفعلت آافة طاقاتها الذاتية والصديقة دعماً  للبقاء       
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ال           . الشوريون بمفردهم مقاومة المخططات الترآية    لم يستطع ا   وما حل بهم في منتصف القرن التاسع عشر في جب
ز   "آردستان يشبه إلى حد بعيد ما حل باخوانهم المسيحيين في لبنان       رأى اوروبيون وبشكل خاص، مرسلون انكلي

ه       .  ويتصلوا بهؤالء المسيحيين   Hakkiariان يدخلوا    الي من واجب اب الع ة ويوظف     فوجد الب م الحماي ؤمن له  ان ي
فارتهم  دى س ة ل ذه الخدم ر   ... ه ى امي لطتهم عل دريجياً  س انيون ت تعاد العثم دفع  Hakkiariفاس زم ب ردي وأل  الك

راد... الضريبة د االآ ي عن تقالل القبل ر . وتحرك الشعور باالس درخان، امي دينيون ب اء ال  Botanفحرض الرؤس
 مذبحة عنيفة  1846 و 1843سنة  فنفذ هذا المحارب الشرس     . ين لالجانب الكردي على هؤالء المسيحيين المستسلم    

ارتي           ... على النساطرة ودمر الرساالت   دمر ام اً  ف دن عالي ه لن ذي طالبت ب اني ال ردع العثم ا ال  و  Hakkiariام
Botan    ة العث ذا تحت الرعاي ي اصبحت هك ة واالشورية الت ل الكردي ة للقبائ داً  الحري ك اب ي ذل ة  دون ان يعن ماني

ا                ). 161بيار روندو، المرجع ذاته، ص      "(المباشرة   ة ذاته دخالت االجنبي اوليس من غريب الصدف ان تكون الت
تهدفت          ان اس ل لبن ي جب ذابح ف اً  م ها تقريب ة نفس ي الحقب دثت ف د أح ة ق ات المحلي ة والتجاوب لطات العثماني والس

  المسيحيين وتوقهم إلى الحرية واالستقالل؟ 
ل تتابعت فصولها           ولم تتوقف المأ   ؤلم ورهيب     ساة عند ذلك الحد ب ا نقالً  عن             .بشكل م أآتفي بسرد بعض وقائعه

ان              ة في لبن انا       . الوآيل االسقفي للكنيسة الشرقية االشورية القديم ان اوش ول االرشمندريت ايف دلعت   :" يق دما ان عن
اني             م العثم ا            فباشتراك تر  . الحرب العالمية االولى وقع مسيحيو المشرق في الظل ى جانب الماني ا في الحرب إل آي

اري                          ة حكي ع االرمن وآل مسيحيي منطق اء جمي ذبح وافن اد ب والنمسا، أعطي أمر شاهاني من السلطان محمد رش
واقعين                  . ومعظمهم من االشوريين    ة من السالح، ال رى االشورية المعزول الي الق ذبحون اه د والشعب ي فأخذ الجن

ونهم بالرصاص         فكانوا يقودون  . تحت سلطة العثمانيين   ى مراآز العساآر ويرم وة السالح إل . الشبان والرجال بق
ة في                           ة عشيرة اخرى مقيم ى أي ة، او إل ومن استطاع منهم الهرب آان يلجأ إلى قودجانس حيث مرآز البطريرآي

ا   ال ليحتمي به ا،      . الجب ين مرآز بطريرآيته ائر وب ذه العش ين ه ق ب ى قطع الطري ة إل ة الترآي ذ عمدت الدول حينئ
راد وسلحتهم ضد االشوريين         راد،               . وحرضت االآ ائهم االآ راك وحلف ين االت ين هؤالء وب دأت الحرب ب ذا ب وهك

  ). 169، ص 1986، العددان االول والثاني، 27المنارة، سنة " ( وآانت حرباً  طاحنة
االلفتن  . ولم يتورع االتراك عن اعدام شقيق البطريرك       راد،   وبعد سوق تهم التعامل مع الروس وافتع في  "مع االآ

نة  11 ران، س ع     1915حزي الح، مواق ال والس ة بالرج دات الترآي دعمها الوح ة، ت ائر الكردي ت العش ، هاجم
ان               . االشوريين في جميع الجهات    ال وقطع ق وايصال النساء واالطف تح الطري وقد استطاع المقاتلون المسيحيون ف

د ان أحرقت          ودارت حرب ضروس بين الفريقين في جبال        . الغنم إلى ايران   حكياري استبسل فيها المسيحيون، بع
ر       ل التت يهم ان جحاف ل ال ى خي الهم، حت ائهم واطف يوخهم ونس ن ش د م ح العدي اتهم، وذب زارعهم ومقتني راهم وم ق

ة اشهر قضاها االشوريون وحدهم في         ... والمغول قد بعثت من قبورها ومرت من هناك من جديد   ر من اربع اآث
ذه  ية والرهه دعي الحرب القاس ي آانت ت الم الت ة من دول الع ة دول يحيين، وال أي وانهم المس د اخ ة، دون ان يم يب

رة اخرى، فوصلوا في             . صداقتها معهم ومؤازرتهم   ى   5واخيراً  اضطروا إلى مغادرة بالدهم م  تشرين االول، إل
  )". 170المرجع ذاته، ص ... "(اذربيجان في ايران وتوزعوا على مناطقها

ال                    وتجدر االشارة هن   ى قت ا إلى الدور الخطير الذي آانت تقوم به الدول المسماة مسيحية بتشجيعها االشوريين عل
ازوف سنة               م   . 1916االآراد آما صنع قيصر روسيا نيقوالوس الثاني وقائد جيوشه جارن روس،      "ث د موقف ال بع

ؤالء مطمئ    اتهم واغراضهم، وه وريين لغاي خرون االش وا يس ذين راح ز ال ان دور االنكلي وانهم  آ ى ان اخ ون إل ن
  . المسيحيين في الغرب لن يخدعوهم هذه المرة

يم                        ا سيمكو زع د اسماعيل آغ ولكن الواقع المرير هو انهم غدروا بهم، فأودوا بحياة بطريرآهم مار بنيامين على ي
الى من آال ال                    ... 1918 آذار سنة     3في  ... االآراد ة، آانت الهجمات تتت ى مدى السنين التالي ذا، وعل طرفين،  هك

ان يشارك في           نهم من آ ل م والشعب االشوري يناضل وحده من اجل البقاء، واخوانهم المسيحيون يتفرجون، ال ب
حياآة حبائل الغدر، عندما آانوا يعجزون عن النيل منه وشل قدراته الجبارة في ساحات القتال المكشوفة وتحطيم                

اورات         . آماله وتطلعاته  ي ضحية المن دي المستعمرين               فوقع هذا الشعب االب ين اي ة ب اؤه ألعوب ة، واصبح ابن  الدولي
ادوا              الذين أخلصوا لهم وصدقوهم عندما وعدوهم بمنحهم االستقالل الذاتي مقابل دخولهم الحرب إلى جانبهم، ثم ع

ين       رت ب ي ج ميلة الت ة س ا مذبح ان أخره اً ، وآ ائهم جماعي ة الفن ذابح المريع م الم دبروا له نة  7 و6 و5ف آب س
ذآرى سقوط هؤالء                   . آانت الضربة القاضية  ، و 1933 اريخ، ب ذا الت ل ه ويحتفل االشوريون في العالم آله، في مث

  ).172-171المنارة، المرجع ذاته، ص "(الشهداء 
يندد المؤرخ الفرنسي روندو بالمأساة االشورية وممثليها في الشرق والغرب ويعتبرها، في آتابه مسيحيي الشرق                

زة                الم " 1955الصادر سنة    دة وجي ذ م ثل االقرب عن مذبحة جماعية طالت مسيحيي الشرق في بلد آان تحرر من
ر          . ويدعي الحداثة  اريس،          " (واالمل ان يكون هذا الحدث المأساوي الحدث االخي دو، مسيحيو الشرق، ب ار رون بي
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  ات االشورية االنقسام– 6
  

نعهم من                                 م تم ة ل اتهم الواحدة الدائم ابرة المشترآة ومعان اد االشوريين الغ ى ان امج د من االشارة إل واخيراً  ال ب
رارة  ن الم داً م ربتهم مزي ى تج ا يضفي عل ة مم امات الداخلي ة بسبب  . االنقس اعهم عن انطاآي ى انقط ود إل ن نع ل

ي          الضغوط الفارسية وال إلى اعتناقهم النسطوري      ة واستقاللهم عن الكنيسة البيزنطية الخلقيدونية والنتائج السلبية الت
  . اعترضت مسيرتهم من جراء هذه االنقسامات

ة             اال ان الموضوعية تقضي بالتطرق إلى االنقسام الداخلي الذي طرأ على االشوريين خالل مسيرة نضالهم الطويل
تجدر االشارة االولى إلى ان الكنيسة المشرقية       .  ارثوذوآس ونتج عنه تفرع آنيستهم إلى آلدان آاثوليك واشوريين       

د المغول       . "حاولت قبل هذا االنقسام، ان تتقرب بكليتها من الشرآة مع آنيسة روما            ى في عه آانت المحاولة االول
ام        )1257-1226(تحت البطريرك سبريشوع الخامس      ، 1247، الذي استقبل اول الرهبان الدومينيكيين وأرسل ع

ع في شخص الراهب شمعون الملقب                        موفدا ا انيوشنسيوس الراب ى الباب ا  "ً  خاصاً  إل الة    "عط اه رس ، محمالً  اي
ا               اد مع روم ا يطلب االتح ه وفيه ولي              . تحتوي على صورة ايمان رك المغ د البطري ة آانت في عه ة الثاني والمحاول

اال . التفاق مع االمير المغولي اراغون     حين أوفد الراهب برصوما الصيني االصل با      ... االصل مار يواالها الثالث   
  ). 183بيداويد، المرجع ذاته، ص " ( ان آلتي الخطوتين لم يكتب لهما النجاح في حينه 

د أدت        . حبذا لو اتحدت الكنيسة االشورية بمجملها بروما او بقيت بكاملها اشورية ارثوذآسية             اد ق الن خطوة االتح
عند وفاة البطريرك شمعون   . " اقله في بداية انفصال واحدتهما عن االخرى      إلى انقسامها إلى آنيستين متناحرتين،      

ام  ابع ع ة،    1551الس ه للبطريرآي ي تؤهل ا الصفات الت امن دنح معون الث ه ش ن اخي ي اب اس ف م الن د معظ م يج ، ل
اقفة ف                             أم مجمع االس وش، فالت رد في الق ان هرف ر الرب يس دي ان سوالقا، رئ ي فرشحوا عوضاً  عنه الراهب يوحن

وانين              مدينة الموصل القريبة من الدير وانتخب مار يوحنان سوال         رين، بموجب الق ين النه ا ب قا بطريرآاً  لكنيسة م
ا،         . المثبتة في مجامع آنيسة ساليق وطيسفون، وأقروا اتحاد آنيستها بكنيسة روما           ى روم ان سوالقا إل فسافر يوحن

ا                ، يرافقه وفد من االعيان ور     1552 تشرين الثاني    18في   ى الباب اثوليكي إل ه الك دم صورة ايمان جال الدين حيث ق
ة في            ى الكنيسة الكلداني يوليوس الثالث الذي أمر برسامته اسقفاً  من قبل ثالثة من الكرادلة، ثم أعلنه بطريرآاً  عل

ي  ي، ف ا الالتران ار يوحن ك م ا1553 نيسان 20بازيلي م يوحن ذا آانت اول آنيسة شرقية تتحد بروم. ، باس ا وهك
  ". بصورة رسمية

ه          ) ديار بكر  (لدى عودة البطريرك الجديد إلى بالده، جعل مقره في مدينة آمد            "  ور بتنظيم جماعت ى الف وباشر عل
زه        ذلك مرآ اً  ب ا مثبت ن آيف عرت وحس اردين وس رة وم د والجزي ن آم ل م اقفة لك ة اس امة خمس ة برس الكاثوليكي

ة روم   اد بكنيس ي االتح ن محب رين م جعاً  الكثي ويال ً  . اومش دم ط م ت ة ل ة الفتي ة الكلداني ة الكنيس ان . اال ان فرح ف
ل                   ه وقت البطريرك النسطوري شمعون الثامن دنحا حرض االمير الترآي ضده في العمادية، حيث ألقي القبض علي

ة                    . فكان اول شهيد لالتحاد   ... 1555عام   تمكن من جمع شمل الطائف م ي ا ل ورغم هذا، فان البطريرك شمعون دنح
  ). 182المنارة، المرجع نفسه، ص " ( ا تحت سلطانه، وبقي الفرع الكاثوليكي منفصالً  عنه آله

اً  لالضطهاد والمشاآل             ة تجنب ة الكلداني ين الكنيستين وتضطر البطريرآي ويبقى الوضع على هذه الحال العدائية ب
ود ا                    ى يع ا وسلماس في اذربيجان حت رك شمعون الثالث عشر        إلى االنتقال من آمد إلى سعرت فإلى اورمي لبطري

طورية) 1662-1700( ى النس ي الكرسي    . إل ث بق تان حي ال آردس ي جب انس ف دة قوج ى بل ه إل ع اتباع ل م وينتق
  . النسطوري حتى الحرب العالمية االولى 

ق                                ذي اعتن ار بكر النسطوري ال ر المطران يوسف اسقف دي ا عب دان وروم ين الكل م ينقطع االتصال ب بالمقابل ل
ة ام الكثلك ره  " 1672 ع ان يق ى فرم اني عل لطان العثم ن الس ن ان يحظى م ن م ر وتمك ار بك ى دي اً  عل  بطريرآ

ا، سنة    . وماردين وتوابعهما، مستقالً  عن سلطان البطريرك النسطوري        دان    1683ومنحه الباب رك الكل  لقب بطري
 1696 واعترفت به روما سنة ويخلفه المطران يوسف صليبا الذي عينه هو   ). 183 المرجع ذاته، ص     المنارة،"( 

اً  ساس  اً  ثنائي رك النسطوري اتفاق ع البطري د م ذي عق رك يوسف الثالث ال م البطري اني، ث م يوسف الث تحت اس
البطريرك بموجبه ابرشيتي الموصل وحلب، واحتفظ البطريرك يوسف الكاثوليكي بديار بكر وماردين بعد ان أقر          

ى          1781استقال من منصبه سنة       "الرابع الذي   ، ثم يوسف    "الباب العالي هذا االتفاق    ة إل دبير البطريرآي اً  ت ، تارآ
ى                  . ابن اخيه اوغسطينوس هنحدي الذي لم تعترف به روما         ار بكر حت دان الكاثوليك في دي دير شؤون الكل فبقي ي

ا هرمز       1830تموز   5عندها عين البابا بيوس الثامن في        . وفاته ك يوحن ان اب  -، مطران الموصل المكثل ن عم   وآ
دان  –البطريرك النسطوري ايليا الثالث عشر    ى الكل فجعل  ".  بطريرآاً  على الكلدان ومنحه لقب بطريرك بابل عل

ى          1838الموصل مقر الكرسي البطريرآي، وتوفي عام        ، واستمرت من بعده سلسلة البطارآة الكلدان الكاثوليك إل
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رتبطين                   والجدير بالذآر ان في الهند حالياً  حوا        ة الم ة الكلداني ة الملباري اء الطائف ونين ونصف نسمة من ابن لي ملي
ران         . مباشرة بروما  رى، في اي اما مقر الكنيسة الكلدانية حالياً  فهو في بغداد ويتبعها في العراق تسع ابرشيات آب

الث    ت ث د ان ألغي دة بع ا واح ي ترآي الث، ف ر (ث اردين أث رة وم عرت، الجزي فربرلكس ذابح وس رب  الم ي الح  ف
ات المتحدة        . ، في مصر واحدة )حلب(، في سوريا واحدة     )العالمية االولى  دانياً  في الوالي اك وجوداً  آل ا ان هن آم

زد           . االميرآية، القدس، اوستراليا، السويد، فرنسا وروما      ديس هرم ة للق ة انطوني ام    "لدى الكلدان رهباني تجددت ع
ار اشعيا          على يد االب جبرائيل دنبو المارديني        1808 ر م  –الذي ترهب لدى الرهبان االنطونيين الموارنة في دي

ة                        ة الكلداني ين شباب الطائف ة ب اة الرهباني ا      ..." برمانا في لبنان، ثم انتقل إلى العراق لبعث الحي ديهم رهبانيت ا ل آم
ام      وراهبات القلب االق    1922راهبات الكلدان بنات مريم المحبول بها بال دنس تأسست عام           : نساء   دس تأسست ع

  . لغتهم هي السريانية الشرقية بالتمييز عن السريان المغاربة. 1915
  
   الكنيسة الكلدانية في لبنان – 7
  

مة   رة االف نس ة عش وم قراب ان الي ي لبن دان ف أة االضطهادات   . الكل ات تحت وط ى دفع ه عل دموا الي د ق اول . وق
ام      " وسف الطويل   يتقدمهم الخوري ي  " من العائالت   القادمين آان عدداً       اً  من   1895من ديار بكر، وذلك ع ، هرب

-1914(ثم لحقت بهم موجة جديدة خالل الحرب العالمية االولى          . مذابح االتراك واالآراد في بالد ما بين النهرين       
ة             )1918 ة الثاني ة خالل الحرب العالمي ران            ) 1945-1939(، وموجة ثالث دان الشرق االوسط واي من مختلف بل
ام        . ..وترآيا م ع دبراً  رسولياً  له دان في سوريا        1938عين الكرسي الرسولي م ة مع الكل  ليرعى شؤونهم الديني

نح              1957وفي عام   . واالسكندرونة ان وم دان في لبن قفا ً ( تأسست اول ابرشية للكل ى     ) اس روت عل لقب مطران بي
م متواجدون في       ... الكلدان ة           : ه انين بالمئ روت وضواحيها بنسبة خمسة وثم ه   . بي ة        ... زحل ارب مائ ا يق ا م وفيه

ي  (طرابلس التي آان فيها قرابة خمسين عائلة يعمل اغلبهم في شرآة نفط العراق           . وخمس وعشرون عائلة   اي ب
اك                  ) سي ال الشرآة هن د تقلص اعم ى الخارج بع اجر إل روت او ه ى بي نهم إل ل القسم االعظم م ة  . ثم انتق وللطائف

ادي االقدس   ... وأم المعونة الدائمة في سد البوشرية    . دانية في الجعيتاوي  المدرسة الكل : مدرستان ابتدائيتان  آلباء الف
ام     ذ ع ان من ي لبن ة ف ية الكلداني ة االبرش ي خدم ون ف ذين يعمل ين ال روفين بالمخلصيين البلجيكي د 1953المع ، وق

ة وال           ة الدائم ة وادارة مدرسة ام المعون مستوصف الصحي في سد     اعتنقوا الطقس الكلداني للعمل في خدمة الرعي
ية    ... البوشرية الة في االبرش ى ادارة   ... آانت  . ولراهبات الكلدان بنات مريم المحبول بها بال دنس رس تشرف عل

ة            " مدرسة الجعيتاوي وتسهر على التعليم المسيحي لالحداث، اال ان عملهن توقف بسبب احداث الحرب اللبناني
  .   )187 – 186. المنارة، المرجع ذاته، ص(

روح القدس الكسليك          ة ال ر وجامع ة غزي ا النشاطات   . ويتابع اآليرآيو الكلدان دروسهم مع الموارنة في اآليرآي ام
ة فهي           ا الطائف ز به ة                      :" التي تتمي ة الدائم ز وام المعون ه سانت تري  رابطة   –المجلس الراعوي في آل من جوني

ة        ارس نشاطات ثقافي ة فصلية تحت اسم       الشبيبة الكلدانية وهي جمعية مجازة تم ل " ورياضية، وتصدر مجل " باب
ة مجازة          –متوقفة بسبب االحداث     ة وهي جمعي ة الكلداني ة الخيري ة في      – الجمعي ة الكلداني ى للطائف  المجلس االعل

ان           "..." " لبنان، يشرف على نشاطات الطائفة المختلفة وبخاصة المالية واالدارية         ان آ ة في لبن مقر رئاسة الطائف
ى اسم القديسة                       ... كرنتينا  في محلة ال   دة عل ة آنيسة جدي ى جانب المطراني انتقل إلى محلة الناصرة حيث شيدت إل

ا     ... وفي بدء الحوادث  . تريزيا الطفل يسوع، مثل سابقتها     احرقت المطرانية وتضررت الكنيسة والنادي الملحق به
ان       ... المرآز الجديد ... جميع محتوياتها   ونهبت   رئيس صدام حسين      هدية للطائفة في لبن وهو مؤلف من    ... من ال

   ) . 188 – 187المنارة، المرجع ذاته، ص " (برازيليا _ آنيسة ومطرانية وناد في الحازمية 
  

  : خاتمة 
  

ا بالنسبة لالشوريين                   ا تفصح عن ضرورة الوحدة والحاحه تقلت عن          . االحداث بحد ذاته ة آنيسة اس آانت البداي
ذاك        انطاآية ثم اعتنقت النسطورية و     اثوليكي               . انفردت عن الكنيسة الرسمية آن ى شق آ ا لبثت ان انقسمت إل م م ث

ام ايضا ً               . آلداني وشق ارثوذوآسي اشوري    ر عن االنقس ذا الشق االخي ورع ه وم      . "ولم يت فالكنيسة االشورية الي
رآيتين   ام بطري ى قي ا لالسف إل اهين أدي ى اتج مة إل ة. منقس داهما محافظ ع بعض ... اح داد م ا بغ اقفة مقره  االس

ا          ة ودعمه ة العراقي ة الدول يم في شيكاغو                . والكهنة وتحظى برعاي رك يق اه االخر االصالحي برأسة بطري واالتج
وينضم قسم من االشوريين في        . ويساعده عدة اساقفة منتشرين في عدة بلدان      . حيث لجأ عدة االف من االشوريين     
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ذي        . آلما زاد االنقسام، تضاءلت القوى وتبعثرت     . مٌرة هي الحقيقة   اين االشوريون والكلدان اليوم من مجد اشور ال
ة   .غطى مختلف مناطق آسيا؟ لكن التباآي على الماضي ال يجدي      ة توحيدي  لعل التحدي اليوم والرهان معاً  في وثب

ر واالنحسار واالنحطاط                      ى وتأخذ من التقهق ونهضة شاملة تتخطى الذات السطحية المكبلة إلى عمق الشعلة االول
ة الشهادة الرسولية                     زخم وفعالي ة وال تعيد الثق ة تس ا توحيدي ق رؤي ى تحقي دفاع إل عبرا اقلها واجب بعد النظر واالن

  . ر الحضاري والدو
  
  

  . االرثوذوآس والكاثوليك :  السريان – 3
  
  

يكم سراً  ان بحت                   : ما أوسع الموضوع أآاد أقول      : السريان   ة وال اخف ا العجيب ى وانطالقته بحجم المسيحية االول
ه الشاع                      دعو الي دما  بأن نوعاً  من الرهبة الدينية يمتلكني عند الكالم في هذا الموضوع تماماً  آاخشوع الذي ي ر عن
  . ينصح القادمين إلى لبنان بخلع أحذيتهم قبل دوس ترابه الن أرضه مقدسة وغنية بعظام القديسين والشهداء

ان وفي الشرق في                           ع الطوائف المسيحية في لبن اذا استثنينا البروتستانت واالرمن والالتين، إلى حد ما، تجد جمي
اً  لوحدتها            د الصليبيين،                     .االرث االنطاآي السرياني اطاراً  ممكن ام، عه وم من االي م في ي ان له ين، آ ى الالت  حت

ام        . ولالرمن عالقات باآرة مع انطاآية تساعد على توطيد الصداقة        . بطريرك على انطاآية   ى ع ة سريان معن لكلم
ى جزئين محددين من سريان الماضي                   . نوعي ومعنى حصري   وم عل . بالمعنى الحصري ينطبق اسم السريان الي

ا  ريان: هم ة    الس ذه الدراس وع ه ا موض ك وآالهم ريان الكاثولي وآس والس ام  .  االرذوث المعنى الع ا ب ة "أم فكلم
رياني تهم  " س ين ولغ ي شعب اآلرامي يح   (تعن ل المس ة قب ف الثاني ذ االل ه من تدل علي امي يس ون شعب س واآلرامي

وراة   ذآره الت  ,Claude Sélis, les Syriens Orthodoxes et Catholiques, éd. Brepols))" . وت
1988, p.8) .   

  
م   " وسوري" "سرياني"وتجدر االشارة هنا إلى ان بعض اللغات االجنبية والمؤرخين يخلطون بين آلمتي              مع العل

  . بذات المعنى" اللغة السورية " ، ال يمكن ان يقال "اللغة السريانية" وفي حين يقال . بأن التعبيرين ليسا مرادفين
  

ي تفرعت عن ال       رين في             والكنائس الت ين النه ا ب ارس وم الد ف د استقالل أشوريي ب جذر االنطاآي السرياني، بع
  : الكنيسة المشرقية القديمة هي 

د: أوالً   ا بع ي م نهم ف ك م وذوآس والكاثولي والي . السريان االرث ة ح رك انطاآي وذوآس الخاضعون لبطري االرث
ود أصل             ألفاً  معظمهم في الشرق االوسط ومنهم لبنان حوالي عشرون          340 ة يع  ألفاً  في بيروت وطرابلس وزحل

د هجمات تيمورلنك                 وا عن ذين هرب وذوآس ال ع عشر    (هؤالء السكان إلى السريان االرث رن الراب ذابح  ) في الق وم
رن التاسع عشر           ان ثالث أبرشيات         . السلطان عبد الحميد في آخر الق ر        (ويشمل لبن ة دي ة واآليريكي روت، زحل بي

  . ً  وثالثين آاهنا) العطشانة
والي  م ح ك فه ا الكاثولي ا  96000أم ك يرتبطون بروم ار فكاثولي ا الملنك ان أم راق ولبن وريا والع ي س م ف  معظمه

ذ          13 سرياني آاثوليكي،    23000 في لبنان حوالي     300000وعددهم   روت من ، 1898 آاهن، بطريرك يقيم في بي
  . أسقف بيروت ونائب بطريرآي في الشرفة

  ) . ن وسبعمئة ألفمليو(الموارنة : ثانياً  
د                 : ثالثاً     ا بع نهم فيه نهم حوالي تسعمئة ألف والكاثوليك م ين    (الروم الملكيون االرثوذوآس م ون ومئت حوالي ملي

  ). وخمسين ألفاً 
ة     . وال شك أنه يحق لمعظم هذه الكنائس أن تفخر بجذورها العائدة إلى فجر المسيحية           ع انطاآي وليس من ينكر موق

  . بة الرسولية وما بعدهاوال دورها في الحق
ل أن             . الول مرة آما تخبرنا أعمال الرسل      في انطاآية دعي التالميذ مسيحيين       ار بطرس آرسيه قب ا أسس م وفيه

ين المسيحيين المتحدرين من أصل                        . ينتقل إلى روما   اد ب م االتح دما ت ى عن بل فيها انجزت الوحدة المسيحية االول
ي  ن أصل وثن درين م ك المتح ودي واولئ قف   . يه وثنيي االصل أس قف ال وراني أس اطيوس الن ار اغن اذ أصبح م
قفهم       اة اس د وف اً  بع ل أيض وديي االص ة   (Evodius)اليه ات الكنيس ذلك عالم ت ب مولية  : ، وتحقق دة والش الوح

  . ومن انطاآية، بعد القدس، انطلق الرسل للتبشير في العالم أجمع. والرسولية والقداسة
ين           ومن الالفت لالنتباه آيف أ     وا عن اسم أالرامي ا تخل ة سرعان م ة انطاآي ن اآلراميين المتنصرين من بطريرآي

ى أن    . الذي آان يفسح المجال اللتباس بين آرمويو وهو اآلرامي وأورومويو وهو الوثني         فأبدلوه باسم السريان عل
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اييس                      ى قلب المق ا عل في بدء المسيحية آان السريان الدم الجديد الذي بتجاوبه ساعدها على الثقة بنفسها وبامكانيته
ل ان معظم   . وال تعزى فعالية السريان في مرحلة نشوء المسيحية إلى قوتهم المادية أو البشرية          . فردياً  وجماعيا ً    ب

ا                          المؤرخين يتحدثو  م مم ى الشعوب المجاورة له دتهم إل تهم تع يما وإن لغ ة الحضارية ال س ن عن قوتهم من الناحي
  . يبعث على التساؤل عن سر هذه الفعالية الحضارية وتلك المحدودية العسكرية

  
  . اآلراميون قبل المسيح 

  
اغال   " ورد ذآر اآلراميين الول مرة في التاريخ القديم          ك االشوري ت  – 1114( فالصر االول  –ت في تاريخ المل

ل    .) م.  ق1076 د قبائ ارك ض ن مع دث ع ذي يتح و "ال و–اخالم رات "  آرام ول الف ى ط اريخ  ... عل ون الت ويك
ل المسيح                ي الشرق          . اآلرامي قد بدأ هكذا أقله في القرنين الثاني عشر والحادي عشر قب ين آرامي ز ب ويمكن التميي

  ). 11صفحة  آلود سيلي، المرجع ذاته،" (وآراميي الغرب 
رين                       "  ين النه ا ب الد م ى ب ة واالشوريين في أعل رغم  . في القرن الحادي عشر تحدث مناوشات بين قبائل آرامي وت

رين          ين النه ود سيلي   " ( المقاومة االشورية اآلراميين على التحول عن حاجزها نحو بابلونيا في أسفل بالد ما ب آل
ر مع االش     ). 12المرجع ذاته، صفحة     ة في        وبين آر وف ة وعبري ل آرامي رس، تستوطن قبائ ابليين والف وريين والب

ة  رة العربي اراً  " الجزي ان ازده ين تعرف ة االراميت ة والثقاف د أن اللغ عاً  بي تيعاباً  واس ين اس تيعاب اآلرامي تم اس وي
ا ً  ة      . خارق ة اآلرامي تتبنى اللغ الد أشور س ى ب ة الفارسية   . حت ابلونيين   واالمبراطوري ي ستعقب الب  الجدد سوف  الت

ذوها ى واالوسط باسرهما . تحذو ح ي الشرقين االدن ل ف ل والتنق ة التعام ة لغ ة . فتصبح اآلرامي تبدل آلغ ن تس ول
ي                 تح العرب تيعاب      . رسمية اال باليونانية بعد االسكندر الكبير ولن تبعد عن االستعمال اليومي اال بعد الف م اس ذا ت هك

د   ). 12آلود سيلي، المرجع ذاته، صفحة    . "( ثقافيا ً  آراميي بالد بابل سياسياً  ولكنهم سيطروا       أما آراميو الغرب فق
ووادي الليطاني،وفي  في سوريا الشمالية ووادي العاصي والبقاع اللبناني        : صنعت قبائلهم تاريخها غربي الفرات    "

اردين     " الشام، آما في سهل اضنهفي قيليقيا وفي طور عابدين           ا، شرقي م دوا بشكل  واصط ). جنوبي شرقي ترآي
ين عن          . رئيسي بالحثيين ومملكة الميتانيين والعموريين والكنعانيين واالسرائيليين       ولم يتوصلوا ان يزيحوا الفينيقي

و      ... اذ لم تستطع الممالك اآلرامية ان تنموا اال بفضل غروب قوى غيرها           . جبيل وصور وصيدا   م ينشىء آرامي ول
ط ة ق ة تم. الغرب امبراطوري ل مملك ل تمسكت آ تقاللهاب ديداً  باس كاً  ش ي بعض . س الفو اال ف وا ان يتح م يقبل ول

   ). 13 – 12آلود سيلي، المرجع ذاته، صفحة " المناسبات ازاء خطر آبير جداً  
ز                       ا تمي ل المسيح آم يستشف اذن من الدالئل التاريخية ان اآلراميين لم يتميزوا على مسرح االحداث في الشرق قب

ى الصعيد      .  بالغزو والفتوحات والعنف والعداءغيرهم من الشعوب القديمة    ر عل اعلوا مع الغي بل انهم تواجدوا وتف
اً ،  افي خصوص ف  الثق ين مختل اري ب اري والحض اطي التج ال والتع ر واالتص تهم اداة التعبي ن لغ اعلين م ج
احرة ول . الجماعات المتن ئن صح الق تهم " ول ان لغ اريخي، ف دور الت ى صعيد ال رزوا عل م يب م ل د ازدهرت انه ق

اً               ود  . (ازدهاراً  ال مثيل له في آافة مناطق الهالل الخصيب قبل أن تغرقها اللغة العربية اغراقاً  يكاد يكون آلي آل
   )". 17سيلي، المرجع ذاته، صفحة 

ا بعض السريان           الي آم وم وأالداب                   ( لن نغ اريخ العل ور في ت ؤ المنث رام برصوم، اللؤل اطيوس اف رك اغن البطري
ونذهب إلى القول ان اللغة اآلرامية السريانية هي أقدم لغات العالم،          ) 24 – 22، صفحة   1943نية، حمص   السريا

ة                 د ان اآلرامي ة والسماء لكن المؤآ ة المالئك ة ولغ ة من       –بل لغة آدم في الجن ة، قريب امية عريق ة س  السريانية لغ
ا قسم           العبرية والفينيقية، انتشرت في سائر أنحاء الشرق وقد تكلم به          اب   ا السيد المسيح والرسل وآتب به من الكت

آما المقدس آأنجيل متى والرسالة إلى العبرانيين وآانت في وقت من االوقات اللغة الرسمية والثقافية لبلدان آثيرة       
ة السريانية            " ال تزال حتى اليوم      ى األروم ة أصالً  إل ائس المنتمي  –لغة الليتورجيا والطقوس والصلوات لدى الكن

واهم    الهنود وس طتهم، آ رت بواس ي تنص م الت ة، واالم ريانية  " (اآلرامي ة الس ة انطاآي ليبا، آنيس ورج ص ج
  ). 129 العددين االول والثاني، ص 1986االرثوذوآسية، في مجلة المنارة 

ا                      ر، مس ين للغي انوا متقبل ا   وقد يكون تفسير ذلك ان اآلراميين لم يحاولوا الهيمنة على الغير عسكرياً  بل آ لمين، مم
ة حضارية بحيث                     ة عام أآسبهم قدرة على التفاعل واالندماج نادرة بين الشعوب القديمة وأتاح للغتهم ان تصبح لغ

ة للمسيحية وقاسماً  مشترآاً                " د المسيح، اذ أضحت السريانية مرادف حل االسم السرياني محل االسم اآلرامي بع
ديين وسومريين            ة، من أآ ذه اآلروم انيين          للمنتمين إلى ه ين وآنع دانيين وفينيقي ابليين وآل جورج  " ( وأشوريين وب

  ). 130 – 129صليبا، المرجع ذاته، صفحة 
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د المسيح،              يما    آل ذلك، باالضافة إلى التنظيمات الرومانية في الشرق خالل العصور االولى بع ساعد الرسل ال س
ة واالنط      ي انطاآي ى ف يحية االول ة المس ز الكنيس ى ترآي رس عل ولس وبط اء   ب ة انح ي آاف ار ف ا لالنتش الق منه

بهم            . المشرق ى لق ائر المشرق    " وهذا ما يسمح اليوم لمعظم بطارآة انطاآية أن يضيفوا إل ة وس رك انطاآي " بطري
ي آانت تضمها أبرشية المشرق وفق              "ويشير التعبير    ة الت ى الخمس عشرة مقاطع ق إل سائر المشرق بوجه دقي

ة،        Isaurie: ومانية وهي   التنظيم االداري لالمبراطورية الر    ى والثاني ا االول ، ,Euphratésie Osrhoène قيليقي
ة      ما بين النهرين، الجزيرة العربية،      ة والثالث ى والثاني ة، فلسطين االول سوريا االولى والثانية، فينيقيا االولى والثاني

رن الخامس   وقبرص مع العلم بأن هذه المقاطعات االربع االخيرة قد انفصلت عن سلطة الكرسي ا        النطاآي منذ الق
  ). 210. آلود سيلي، المرجع ذاته، ص"(

ولعل انتماء معظم الكنائس الحالية في لبنان إلى بطريرآية انطاآية القديمة وتجذرها في طقوسها وتراثها الروحي            
ان                          ى السير بمشروع الوحدة المسيحية في لبن ي تشجع عل ة الرئيسية الت لطقس  ا."والحضاري من العوامل الديني

داني أو    الماروني آالسرياني والبيزنطي واالرمني، ينتسب إلى العائلة االنطاآية الغربية، بينما   ينتسب الطقس الكل
يوحنا تابت اطاللة على الليتورجيا المارونية، في مجلة الفصول عدد           " (النسطوري إلى العائلة االنطاآية الشرقية      

نة – 3 ال  ) 144، ص 1980 س الب ميش اب ل ي آت ول  ف اروني يق ن الطقس الم ك ع ددي :... " حاي : الشرق تع
اً        . لكن الشرق سرياني أيضا ً    : ثم يكمل ". بيزنطي، سرياني واسالمي  اً  عمق اً  وروحي وان الهوتي ذا العن ل ه يمث

ليم        . يسبق الهليغة والليتنة   ائس ورثت اورش ا آن بقيت تقاليد هذا الشرق السرياني دون التأثيرات الخارجية وحفظته
ه  وهي تظل اليوم شاهدة على تجذر الكنيسة البدائية في المحفل اليهودي الذي ولدت              ... االولى وانطاآية االولى     من

ا االلهي               . المسيحية ذراء ابنه يدة الع ا الس ي علمته ا             . وتعبر باللغة االخت الت ذه الرؤي ى ه اً  عل وهي تحافظ الهوتي
ة عن                 التوراتية للعالم واهللا التي لم تنجح الهلينية ا        ة الالحق ا قط الليتن م تحوله لنجتاحة في خرقها االسطحيا، والتي ل

ة ا العميق ي     . اتجاهاته ة ف يكولوجية الالتيني ة الس ة النزع ة، بمواجه ة وآوني ا ذري ذه الرؤي وراة، ه بة للت ا بالنس آم
يتحدد  .  الليتورجيا الصوفية وترآيزها على فكرة واحدة في العقيدة، وآذلك بمواجهة النزعة التسبيحية اليونانية في            

ا االسالم                          ي التقطه امية الت ا الس اء الرؤي ل للق ي ويشكل اإلطار األمث اني والفكر الالتين ين الفكر اليون د ب هذا التقلي
  ". وجعلها صلبة وحرقها تحت شمس الصحراء القاسية 

يان     " ال نس ة ط ة آاثوليكي ه آإمكاني ة أن تقبل كونية الداخلي رض بالمس ذي يفت د ال ذا التقلي ياغته  ه ي ص ز ف ها، يتمي
انية                 ة عالجات انس ة المسيح دون أي الالهوتية آما في تعبيره الطقسي والمفاصل االساسية لروحانيته، بقبول لحقيق

ها  الة المسيحية وعيش وى الرس راز محت دان اآلخران الب ا التقلي أ اليه ي يلج ل الت اعدة مث فية مس  Michel)"فلس
Hayek, Liturgie maronite, Mame 1964,p.XIII et XIV) .      د عرض ك، بع وينتهي االب ميشال حاي

ات        وي المعطي ه يحت ى أن اني إل ي واليون راثين الالتين بة للت ياً  بالنس اً  وطقس رياني الهوتي راث الس خصائص الت
لذلك نعتقد بضرورة التقاء ورثة هذا التقليد االنطاآي ووحدتهم في بطريرآية           :" ويقول  . الفضلى لمخاطبة االسالم  

روس  انط دم للع دة الق ة جدي ترك ويقدموهكحلي راثهم المش اً  ث فوا مع دة ليكتش ة وحي الم ... اآي ؤولية خالص الع مس
اريخ         ا          . االسالمي تقع على السريان أمام اهللا وأمام الت ة يفهمه وه لغ ك،    ..." (وحدهم يستطيعون أن يكلم ميشال حاي

ائس      أجل ان وحدة التراث والطقوس والنظرة الالهوتي      ). المرجع ذاته  ين مختلف الكن ة تشكل أرضية للوحدة ثابتة ب
ة                         . الشرقية في لبنان   تقبلية واحدة ومواجه الة مس ا رس ا اضيف اليه ا اذا م ولكم تزداد عرى الشرآة الكنسية وتوق

ة دة للتحديات الوجودي ة الشرق . واح ا بطارآ ي وجهه ة المشترآة الت الة الراعوي ا يستشف من الرس ذا م يس ه أل
ى م ك إل ح الكاثولي د الفص بة عي ودهم بمناس اآن وج تى أم ي ش ى : " 1992ؤمنيهم ف رق، عل يحية الش أن مس

زأ ان ال تتج دة ايم ها وح ي أساس اماتها، تشكل ف راء والضراء. انقس ي الس اً  ف يحيون مع ا مس دة . انن دعوة واح فال
ؤمنين   مطالبون بالعمل معاً  بشتى الطرق والوسائل ل     وعليه فنحن . والشهادة واحدة والمصير واحد    تثبيت جذور الم

دفعنا                 ا ت ة المسيحيين آم ر المشترك لعام ا الخي دفعنا اليه الموآلين الينا، بروح االخوة والمحبة، في مجاالت عدة ي
ا                       ا وتقاربن الهم في تعاونن ر آم ذين يضعون آبي ائس المسيحية ال في  . اليها تطلعات جميع المؤمنين من مختلف الكن

وان لم تكن العالقات بين الكنائس في الشرق دوماً  على ما يرام السباب         .  نكون الشرق، نكون مسيحيين معاً  أو ال      
من رواسب الماضي السلبية مهما     آثيرة، منها الداخلية ومنها الخارجية، فقد حان الوقت أن ننقي ذاآرتنا المسيحية             

  . "آانت مؤلمة، آي ننظر معاً  إلى المستقبل بروح المسيح وبهدي انجيلهوتعاليم رسله
ى                          " ة والتواضع، إل ة، والحكم ي يرمي، في الحق والمحب ومن هذا المنطلق، فاننا نشجع آل توجه مسكوني حقيق

ر                             ده موصوالً  غي ى سابق عه ود قميص المسيح إل ؤمنين بالمسيح فيع ع الم ى جمي اعادة االيمان واالفخارستية إل
د الفصح        بطارآة الشرق الكاثوليك، الحضور المسيحي في الشرق شهادة       ."(مخيط الة، عي ، 39، عدد    1992 ورس

40 .(   
ق                     . الدعوة صريحة وعلى أعلى المستويات      ح في تحقي وعين من االنقسامات أن نل ؤمنين المل ا نحن الم يبقى علين

ودة        . الوحدة حفاظاً  على المستقبل طبعاً  وتنقية للماضي أيضاً  من الشوائب المصطنعة              في هذا االطار تقضي الع
وعي     ى الجذور ل م أسباب    إل ا معالجة        القواسم المشترآة وتفه ات ووضعها في نصابها الصحيح لمعالجته  الخالف

  . من هنا ال بد أوالً  من االطالع على حيثيات المسيرة االنطاآية. حقيقية وفعالة
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ه المصدر االول للمبشرين           . بشكل واسع آان المشرق مهد المسيحية      ديني بكون ه ال وقد حافظ مدة طويلة على مقام
ل مرآز الصدارة            . المرسلين ومنيت الكتبة والمؤلفين ومنبع الطقوس الكنسية      و ة تحت في هذا المشرق آانت انطاآي

ذهما                . والمقر الثاني للنصرانية بعد القدس      ولس وبطرس وتالمي يما ب اتقى الرسل والمبشرين ال س ا  ." آانت م ولم
ا المسيحية              واحي سوريا الشمالية والوسطى وبلغت       انقضى عهد الرسل آثر فيها المسيحيون، وانتقلت منه ى ن إل

ع عشرين أبرشية                  . القرى واالرياف  رن الراب ع الق ي من سوريا، في مطل وبلغ عدد االبرشيات في الشمال الغرب
ي الريف  ان ف ا اثنت رقية، صفحة ("بينه ة الش اريخ الكنيس يم، ت ال يت يحية ). 39ميش ك ان المس ى ذل واذا اضفنا إل

ان في       انيين بحيث                        انتشرت قبل أي مك يما الشاطىء والوسط اللبن ة ال س ا اليوناني تكلم أهله ي ي  المدن الساحلية الت
دونيا سنة                        ة الرئيسية في مجمع خلقي قفاً  من المدن اللبناني ة       451انوجد اثنا عشر اس ا ان االرض اللبناني ، الدرآن
ا ال                 د اختمرت فيه ذات، ق دها االول        التي استقت بعض مناطقها البشارة من فم المسيح بال ذ عه الة المسيحية من . رس

انيين                        نعظمهم أم من الكنع ين ب انوا من اآلرامي وهي احرى بقاع الدنيا بأن تستعيد حمية المسيحيين االولين سواء آ
  . والفينيقيين

من الوجوه النيرة التي تؤلف تراثاً  مشترآاً  بين الكنائس السريانية قبل االنفصال، ويمكن لمختلف المسيحيين في             
وراني    اطيوس الن ديس اغن ات، الق يات وتحفظ ا دون حساس وا عليه ان ان يجمع ين بطرس  . لبن ذ القديس و تلمي وه

ا      107فبقي في منصبه زهاء أربعين عاماً  وحكم عليه سنة           . نصباه اسقفاً  على انطاآية    . وبولس  بأن يلقى في روم
ذه الرسائل       . آسيا وآنيسة روما  ترك لنا سبع رسائل آان قد بعث بها إلى آنائس           . " طعاماً  للوحوش   ا ه وتوضح لن

اوفيلوس       . الرائعة قوة ايمانه وشهامة نفسه أمام الموت في سبيل السيد المسيح           ديس ت ه الق ا    ) 181(+وخلف رك لن وت
ه  . وخلفه القديس بابيالس. هو اآلخر تآليف آثيرة فيها يدحض البدع الناشئة ويدافع عن المسيحيين        وتقول التقاليد ان

د فرض    ى             ق دما استولى عل رة عن اء آثي ه سفك دم ر الن ة والتكفي ال التوب ي أعم ى االمبراطور فيليبوس العرب عل
م نة     . الحك يوس س ور داس طهاد االمبراط اء اض هيداً  اثن ابيالس ش ات ب ة   " (250وم اريخ الكنيس يم، ت ال يت ميش

  ). 39صفحة . ، جونيه1991الشرقية، طبعة ثالثة 
ة    آذلك من الوجوه التي تشكل مرا   ة انطاآي ار اسطاتيوس   : " جع مشترآة بين المسيحيين الشرقيين في بطريرآي م

ام             ئم ع ه الملت ام     325االنطاآي الذي ترأس مجمع نيقي د ع رأس      337، والراق ذي ت ار مالطيوس االنطاآي ال ، وم
ة المجمع     381المجمع القسطنطيني الملتئم عام      وب ال     . ، ورقد في بره ار يعق ة م نصيبيني،  ومن القديسين، المالفن

ان الكنيسة           ي السريان، وملف دس، وشمس السريان، ونب الناسك الشهير معلم مار افرام السرياني، آنارة الروح الق
ام     ، والمهاجر إلى    303الجامعة، المولود في نصيبين عام       ا ع اريخ         363الره ا بت د فيه د رق ران  9، وق ، 373 حزي

د ة، وق ي الكنيسة المسيحية عام اء ف ل وهو من أعظم اآلب ى قي ه حت دس بعهدي اب المق و ضاعت :"  فسر الكت ول
وقد وضع اثني عشر ألف قصيدة من       " نصوص الكتاب المقدس لوجدناها في مؤلفات وتفاسير مار افرام السرياني         

ال                 ذي ق ديس ايرونيموس ال ة            : " عيون األدب السرياني، وقد أطنب في مديحه الق ول عن رجل آتب ثالث اذا أق م
ارات  ). 133 العددان االول والثاني، صفحة     1986،  27جورج صليبا، المنارة    " (رماليين بيت من الشع    ومن المن

ار سمعان العمودي          المتقدمة في هذا ال    ره قرب حلب              459†تراث المشترك م زال دي ا ي ذي م  الناسك الشهير وال
ة،      ة سمعان   "ويعرف باسم     على طريق انطاآي ان، سنة             ". قلع وب السروجي الملف ار يعق ذلك م ، والشاعر   521آ

ه وآتب   دس بعهدي اب المق ذي فسر الكت وع والمفسر ال دات 760المطب دة مجل ي ...  قصيدة ال تسعها ع ر ف ويعتب
ه     " (آنارة الروح القدس     :" رعيل وطبقة مار افرام السرياني، ويتميز معه بهذا اللقب           جورج صليبا، المرجع ذات

ا       على هذا االساس نستطيع القول أن معظم     ) 134 – 133ص   ة منه يما االنطاآي ان ال س الكنائس المسيحية في لبن
ان طقس انطاآية احتفظت    :" يقول االب جنين    . تمتلك جذوراً  مشترآة وتراثاً  طقسياً  وروحياً  والهوتياً  موحدا ً             

ياني مع تعديالت مختلفة واصبح الطقس السر     ) أي التي نعرفها باسم السريانية االورثوذآسية     (اليعقوبية  به الكنيسة   
واالرمن أخذوا    ... وحولته آنيسة بالد فارس أيضاً  آي تستطيع استخدامه، من هنا جاء الطقس الكلداني               . الخاص

داً            ه شكالً  فري نهم اسبغوا علي ة، ولك ا وانطاآي  Le R.P. Janin, Les Eglises)طقسهم عن قيصرية قبادوقي
séparées d'Orient, Bloud et Gay 1930 p.6-7) . اة       واذا عر زال تنبض بالحي ذه الطقوس ال ت ا أن ه فن

ة   ة الديني ن الناحي ا نتصوره م ر مم دة أآب ة الوح ا ان امكاني تخدمونها أدرآن ذين يس ة لل دي الشخصية الجماعي وتغ
  . آيف ال والذاآرة الجماعية تسترشد باالمثلة العليا ذاتها عبر القديسين المشترآينالمجردة، 

  
  . السريان االورثوذوآس  -

  
وب البرادعي      لذين اطلق عليهم بعض المؤرخين ال سيما الخلقيدونيين اسم ال هم ا  ى يعق ة نسبة إل ذي  578†يعاقب  ال

ولكن السريان االورثوذوآس انفسهم يرفضون هذه النسبة ويعتبرونها مخالفة للتاريخ          . ثبت دعائم آنيستهم ونظمها   
بقته         أنجبت يع فالكنيسة السريانية، بنظرهم، قد     . والحقيقة والواقع  د س ا وق ول المطران    . قوب البرادعي وهو أبنه يق

ه              :" صليبا   بقوا والدت ذين س ا ال ينا وآبائن ا اذا بقديس فاذا آان البرادعي مؤسس آنيستنا ومنشىء عقيدتنا، فما عالقتن
طور،       ة نس ا بدع اوم آباؤن دما ق ي عن ان البرادع ن آ االحرى أي ره، أو ب ر ذآ مه وينتش ع اس ل أن يلم دوا قب او رق

د؟ ومن هؤالء           451الوون الروماني، وأعمال المجمع الخلقيدوني سنة       ) رسالة(س  وطوم ا بع دونيين فيم ، والخلقي
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. وقد استقلوا تدريجياً  عن الكنيسة الرسمية األم         . في الحقيقة ان السريان يتحدرون من االرومة االنطاآية االصلية        
ذ السنين الق              "  اء من ان يعمل في الخف بالد االصليين واليون ر      آان الصراع بين سكان ال د ظهر بشكل اآث ة، وق ديم

ة             . نتوءاً  في اواخر القرن الرابع      ين انطاآي ة ب ة الديني ى الهيمن ين الشعبين، صراع عل وآان يختلط بهذا الخالف ب
يها                          ان آرس ي آ ك الحين، والقسطنطينية الت ى ذل رام حت ه االحت ان الشرق باسره يكن ل ذي آ الكرسي الرسولي ال

  ."  أن أصبحت تلك المدينة عاصمة االمبراطوريةاالسقفي ال يزال يتعاظم أهمية منذ
وا       " تيائهم ويرض ن اس روا ع ي يعب ريان آ ة للس دت مؤاتي بة ب دة مناس ة الواح ى الطبيع كل الخالف عل ه ش وعلي

ا     ) 451(ولما حرم مجمع خلقيدونيا     . رغباتهم في االستقالل   ين في     Eutychésاخطاء اوتيخ   حول وحدة الطبيعت
ر م دد آبي يح، رفض ع ديس المس وا بصيغة الق ة واآتف د الجمعي ي مصر، تحدي ا ف ي سوريا، آم رآيين ف ن االآلي

ة أي   ر الكامل كندري غي رلس االس د "آي ة المتجس دة للكلم ة واح دة  ." طبيع ة الواح ائلين بالطبيع ن الق وا م م يكون ل
ا                   انوا يرفضون أخطاء اوتيخ رأي آ تقيمو ال ا المس م آم رغم   . بالمعنى الدقيق للكلمة، النه ى ال ك، ترسخ       عل  من ذل

  ). 155 – 154جنين، المرجع ذاته، ص " (القول بالطبيعة الواحدة، الحقيقي او الكالمي المجرد، في سوريا 
ي آانت في         . في الواقع يجدر بنا التوقف عند هذه الظاهرة والتأمل بها          ة الت ين السريان وبيزنطي لم يكن الخالف ب

ة، خال  ي المنطق ة ف ة الجامع ل الكنيس ا تمث د  حينه اً  بالتحدي ياً  وقومي ان سياس ا آ در م اً  بق اً  ديني ريان . ف ان الس آ
رفض     . يرفضون هيمنة بيزنطية وتسلطها السياسي وحصر التمثيل المسيحي برجاالتها وصنائعها          وليس في هذا ال

تهم الحضا                  . ما يشين السريان أبدا ً     زة وذاتي وي بشخصيتهم الممي ى شعورهم الق رية، بل، على العكس، انه يدل عل
م                . وعلى قناعتهم بوجوب تمتعهم بالحرية الكاملة      وم وه ان الي اوليس هذا ما نلمسه من حفدة هؤالء السريان في لبن

ا                ة مهم ي آالسريان؟ والهيمن راث غن بذلك محقون؟ آيف يقبل بذوبان شخصيته ومالشاة خصوصياته من يتمتع بت
خطورته انه ينشأ دفيناً  وال يلبس عاجالً  أم آجال            . خا ً بل آلما تفاقمت أشعلت حقداً  عليها صار       . طالت فإلى زوال  

اً                       . أن ينفجر جارفاً  قتاال ً      د الخالف حدة وعمق ة من االنتقامات والكبت وردات الفعل تزي ه سلسلة عنيف وقد تتبع
ا                    اقم عليه د للسلطة ون ين مؤي ا ب ى ذاته م   . واالخطر أن الهيمنة الغربية غالياً  ما تقسم الجماعة الرازحة عل ذا ل هك

ر الخالف في الكنيسة                     ا الوون الكبي ل استحكم    . يحل مجمع خلقيدونيا الذي دعا اليه االمبراطور مارسيان والباب ب
ر عن                روز والتعبي ة مجاالت الب ق          تانزاع واتيح لالتجاهات القومية المختلف ة تتعل اء ومواقف الهوتي ا بأزي بواطنه

رين      . صية المسيح بتحديد العقيدة الواجب اعتمادها بالنسبة لشخ      ارين آبي ر   : وأسفر المجمع عن تي دونيين وغي خلقي
ديتين المتناقضتين                         . خلقيدونيين ان يضم مناصرين للصيغتين العقائ ر آ ار االخي ذا التي وأغرب ما في االمر أن ه

ة   أساساً  أي القول بالثنائية وعدم االآتفاء بتطبيقها على الطبيعتين في المسيح بل               ة     االستنتاج من ثنائي ة ثنائي  الطبيع
ى         . الشخصية آما سبق ورأينا ذلك عند االشوريين النساطرة      ول بوحدة الشخصية والتشديد عل ة الق ة ثاني ومن جه

ة ة االلهي ي الطبيع انية ف ة االنس ذويب للطبيع دة وت ة الواح ول بالطبيع ه ق تج عن ك بحيث ين بة . ذل ا حصل بالنس آم
ديا ً         ذلك أن االنقسام بين خ    . للسريان االورثوذوآس  ذلك ضم    . لقيدونيين وغير خلقيدونيين لم يكن في العمق عقائ ول

  . التيار غير الخلقيدوني طرفين نقيضين الن الجامع بينهما آان معارضة الهيمنة البيزنطية
ر                           " دونيين وطوراً  غي ارة خلقي ة ت رن الخامس بطارآ اني من الق ويتعاقب على آرسي انطاآية خالل النصف الث

ق  دونيين وف ع  خلقي رارات المجم اريتهم ق ة أو مح اطرة بيزنطي د اب  Dictionnaire de Théologie)" تأيي
Catholique, IA, 1425) .  

ا                  ة الواحدة بطرس القصار، يوحن  بالديوس وسويروس    Codonatهكذا تسنم البطريرآية من بين أنصار الطبيع
ه الاله                  د بمؤلفات اه الجدي ى اإلتج ذي اغن ة ال روت الفقهي ة بي ة سنة            خريج جامع لم البطريرآي د تس ائله وق ة ورس وتي

تاز سنة        . 513 ى          518اال انه بعد وفاة االمبراطور انس ادوا بعنف إل دونيون أن ع م يلبث الخلقي ده ل ان يؤي ذي آ  ال
دائياً  ونفى سويروس االنطاآي سنة              ) 527 – 518(الكرسي البطريرآي واتخذ االمبراطور جوستان          اً  ع موقف

ه سنة    إلى مصر فتابع هذا 519 وخلف  . (D T C , IA, 1426) " 543االخير من منفاه ادارة آنيسته حتى وفات
تينيان   ه جوس اقفة السريان    ) 565 – 527(جوستان قريب رة القسطنطينية ومصر آل االس ي أدي أوقف وحبس ف ف

  . واالقباط الذين اشتبه بانتمائهم إلى المعتقد الجديد
 االمبراطور تيودورا التي آانت تناصر المعتقدالجديد في الخفاء لبت          ولم يتوقف الصراع عند ذلك الحد الن زوجة       

ودور          راهبين تي محت ل زنطنيين وس اء البي ن حلف انوا م ذين آ امئة ال رب الفس ر الع ة أمي ن جبل ارث أب ب الح طل
ة                 رة العربي ى الجزي قفية، االول مع سلطة عل ى الدرجة االس ا إل  البصراوي ويعقوب البرادعي الرهاوي بأن يرتقي

يا الصغرى              رين وآس ين النه ا ب ى سوريا وم ذل   . وفلسطين والثاني مع سلطة عل د ب وب البرادعي نشاطاً     "وق يعق
ئاً  سلطة               اقفة منش يا الصغرى، وآرس أس رين وآس ين النه ا ب خارقاً  وجال متخفياً  بأشكال متعددة في سوريا وم
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ة                ولم وبالفعل  .  يفلح اضطهاد االباطرة في الحد من انتشار الكنيسة المستقلة النها استقطبت نزعات السريان القومي
ى اضطهاد رجاالت الكنيسة             "  وا  . لما آانت السلطة السياسية وراء آل ما جرى، لجأ الملوك والمسؤولون إل فخنق

دهم من بتر االصابع، وقلع العيون، وانزال أشد       وأحرقوا آخرين وقطعوا اوصالهم مشوهين اجسا     . بعضهم بالدخان 
ه، صفحة     " ( العقوبات فيهم، ال لذنب أقترفوه بل لمخالفتهم لهم بالعقيدة والرأي        ). 141جورج صليبا، المرجع ذات

دي                    اً  ذات الخط العقائ م ينتهجوا دائم اطرة ل ال، عانت        . وقد أصاب ذلك جميع المسيحيين الن االب ى سبيل المث عل
ى                   الرهبانية المارونية   الجماعة   ا أدى إل ا السريانية مم ا في بيئته االولى من تواطؤ االمبراطور انستاز مع مناوئيه
اً  سنة       350استشهاد   ة                    517 راهب ى رأس بطريرآي ة الواحدة عل رك سويروس المناصر للطبيع ان البطري ام آ  أي
ى االخص       اما السريان االورثوذوآس فعانوا بدورهم، آما رأينا من اضط        . انطاآية هاد جوستان وجوستينيان، وعل

ك  ل المل ن هرق ه  "م ى مظالم ل وصبروا عل د تنكي م أش ل به ذي نك ادروا  . ال رهم غ ه، وغي وا مذهب رون تبع وآخ
دعوة االسالمية   632وآان ذلك حوالي سنة ... مراآزهم وأديرتهم طالبين ملجأ وحمى في ديار أخرى      ، مع بداية ال

ن عب             د ب ي محم ي العرب ه صفحة           " (د اهللا   في هجرة النب دوم      ). 142-141جورج صليبا، المرجع ذات ر ق م يغي ول
اس سنة         : " العرب شيئاً  من العداء السرياني البيزنطي         يفور فوق دي نيس ى أي ة عل تعادة انطاآي ، 969حتى بعد اس

حبس  . وىينية حيث ناقشه البطريرك اليوناني بوليكت دون جد        قسطنطلاعدة أساقفة إلى    اقتيد البطريرك يوحنا مع     
د       ور جدي ىء امبراط نج اال بفضل مج م ي و ول ي قب ا ف ر     . (Tzimiscés)يوحن ان ارجي م روم ت حك ذلك تح آ

ان               ) 1028-1034( ر في ماليت ل أسقف           (Mélitène)اتهم يوحنا الثامن الذي آان يقيم في دي ا، من قب  في أرميني
ة الواحدة       ة بالطبيع د  . المحلة اليوناني بنشر االخطاء المتعلق ة        فاقتي لقفة وبعض الكهن ى القسطنطينية مع ستة أس إل

ات المستمرة              ع سنوات من االسر            . ورهبان عديدين ثم نفي أخيراً  إلى دير وعامله رهبانه باالهان د أرب وفي بع وت
ى               تارآاً  في وصيته الصدقائه اال يقيموا مرآز البطريرآية على االراضي البيزنطية، بل أن ينقلوه باسرع وقت إل

  . (D T C. IA, 1427)" ذلك ما حصل فوراً  ديلر بكر و
زنطنيين                وا مع البي وذوآس ان يتفق م يستطع السريان االورث يهم أن يتخذوا             . هكذا ل ان عل دما جاء االسالم، آ وعن

د                   . موقفا ً  ا بع ا ومن اضطهادات اباطرته تقاللهم عنه فما آان منهم، وقد عانوا ما عانوه من هيمنة بيزنطية قبل اس
ين   انفصالهم، اال نهم وب ة بي ة واالتني ى اللغوي ط القرب ان رواب نهم ب اً  م ة وظن اً  ببيزنطي  أن ناصروا العرب آره

دما دخل العرب    :" بهذا المعنى يقول جنين     . العرب قد تضمن لهم تحالفاً  معهم يحفظ آرامتهم وحريتهم الدينية           عن
ر   .  آل مكان على والء السكان، لم تستطع جيوش االمبراطور أن تعتقد في       633سنة  المسلمون البالد،    ر آثي واعتب

دة               ات عدي تفاد هؤالء من خيان ين أنصار              . من الناس المحتلين آمحررين واس ام ب د أن االلتح ولكن ال يمكن التأآي
اتحين          وقفهم ازاء الف دوا بم راراً               . الطبيعة الواحدة أن يعت أثيرهم م تغلوا ت اء واس درتهم في بالط الخالف تعاظمت ق

ي عن         . على اضطهاد الخلقيدونيين  عديدة وحرضوا    ة التخل ى االسالم وتفاقمت حرآ وا إل نهم تحول بيد ان الكثير م
ار    م آف ى أنه ز عل يحيين دون تميي ع المس ة جمي دما تمت معامل أآثر عن ر ف ان أآث ع(االيم رن التاس ين، )" (الق جن

  ). 156المرجع نفسه، ص 
ع المسيحيين            معاناة السريان مع المسلمين العرب شبيهة بمعاناة اال        اة جمي ة مع معان . شوريين، وهما تلتقيان بالنهاي

 أخرى وقد يعامل     قد يعزز المسيحي بغض النظر عن شروط الذمية المذلة طالما برزت الحاجة اليه أو العتبارات              
افرين                    ه وضع الك ق علي د يطب راً  ق ا           . في اطار الذمية الضيقة أو الواسعة وأخي رك ايلي ثالً ، حصل البطري ذا م هك

ة مرآز                 ) " 709-724( من الخليفة على اذن ببناء أول آنيسة لطائفته في مدينة انطاآية، بيد انه لم يتمكن من اقام
ا   ه فيه ري  ... بطريرآيت يوس التلمح ا ديونيس ام    ) 845-818(أم ع الحك ه وم ع مناوئي ة م راعات دائم ه ص فواج

ذمم، وموضوع       ومهما يكن من أمر يستمر المسيحي  (D T C, I, 1427)" المسلمين  م وال ات الحك عرضة لتقلب
يما وان التشكيك          ا المعاصرة، الس وق االنسان في ايامن تمييز عنصري يقوم على أساس ديني وال تقره شرعة حق

اول اخالصه  ا يتن اً  م ة غالب يحية غربي ات مس ع قومي زاع م ال نشوب أي ن ي ح ومي ف ة . الق ي العصور الحديث ف
 قد انهت تدميرهم بقضائها 1915فاالحداث التي طرأت منذ    . ما ذبحهم المسلمون  آثيراً    . "تعرض السريان لالبادة  
. الن االتراك لم يضطهدوا االرمن وحدهم ولكن باقي المسيحيين أيضاً  من آل الطوائف                 . على المؤمنين باآلالف  

دوا تنظيمهم                 ين، المرجع ذا   . (والتجأ معظم الناجين إلى سوريا والعراق حيث يحاولون أن يعي ه، ص  جن ). 157ت
اب صدر مؤخراً       ,Khalil Kochassarly, Eventail des Eglises d'Orient): بالمعنى نفسه نقرأ في آت

Bruxelles, 1987, p. 23-24) .  
ة    "  ن مالحق م م اذاً  له ه انق رون في انوا ي م آ اح النه ي بارتي تح العرب دة الف ة الواح ة انصار الطبيع تقبل اليعاقب اس

زنط زنطيين. ةنيين المرهقالبي ة مناقضة البي يهم امكاني رون ف انوا ي دورهم آ لمون ب ام المس ا سوف . والحك ك م ذل
والين               وذوآس الم ة المسيحيين االورث دخل هلنسي وبمواجه يسمح لليعاقبة بانماء تقليدهم االنطاآي بعيداً  عن أي ت

ة الفلسفة                 . لخلقيدونيا يما ترجم وم ال س ا النساطرة في العل ة آم دع اليعاقب ى       واب م إل ى السريانية ومن ث ة إل اليوناني
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ين          " ا ب بعد خمسة قرون من الحكم االسالمي آانت الكنيسة اليعقوبية تضم حوالي مليوني مؤمن في االناضول وم
  ." النهرين وسوريا وقبرص

ي                " ر اجتياحات المغول وحمالت تيمورلنك الت ى أث رن الثالث عشر عل ولم يتأخر تفكيك الطائفة اليعقوبية في الق
ا بقسو      اردين وتكريت                        . ةسوف تنهي تفكيكه دين، وم ة في طور عب ة الهام اح مراآز الطائف تم اجتي ذا سوف ي هك

ال االناضول         ى جب  الشرقية وبعض المدن في سوريا      واربل والموصل ويذبح أهلها، والناجون سوف يلجؤون إل
فترة مؤلمة  سوف يبقون فيها ولكن بأي ثمن في جوار االآراد والترآمان، سوف يعيشون             . وما بين النهرين ولبنان   

ي                     . في تاريخهم  ذت بحق الشعب االرمن فضالً  عن ذلك وان لم يكن اليعاقبة مستهدفين مباشرة، أثناء آل مذبحة نف
رية     )1915، 1895( ي االرواح البش ة ف ائر فادح يحية خس ف المس ع الطوائ ل جمي انوا مث د ع ك  . ، فق ان تفك واب

  ".انتهاك الحرمات والنهب والتهجيرالسلطنة العثمانية سوف يتعرضون أآثر من مرة للمجاعة و
ل  . وآأني بالسلسلة الجهنمية لم تنته فصولها بعد آما لو آان مقدراً  لهم أن ينالوا في آل ظرف ومذبحة حصة               مث

  . والذين لجأوا منهم إلى لبنان أصابتهم الحرب مثل باقي المسيحيين. االشوريين عانوا من ذيول حرب الخليج
  

  . السرياني االنقسامات واالنتشار 
  

ى السواء             ا ً          . إلى جانب ما عاناه السريان من البيزنطيين ومن العرب عل اً  وايالم ل وقع ة ال تق اة داخلي اك معان . هن
اقفة                1293سنة  "على سبيل المثال، ال الحصر،       نهم اس ع آل م  آان هناك ثالثة رؤساء للكنيسة السريانية وآان يتب

ا     انه لتعبير و(DTC,IA, 1428)" ومؤمنون . اضح عن ضعف الكنيسة وتفتتها من خالل ضعف سلطة بطريكه
ان                           د توصل المؤرخ الشهير، المفري ام الحاصل ولق وأخطر االمر أن هذا الضعف ما آان اال ليزداد بسبب االنقس

أآثر . ان يبادل سلطته وآرامته مع سلطة البطريرك وآرامته       إلى القول أنه ال يود      ) 1286†(السرياني ابن العبري  
م يلبث ان قاسم               من   ذلك، لقد نصب السريان مفريانا لهم في بالد فارس أقام آرسيه في تكريت ثم في الموصل، ول

  . السلطة البطريرآية باخضاع عدد آبير من االسقفيات إلى سلطته مباشرة
رق    ن الش اطق م ي من عاعهم ف روا اش د نش ريان ق اً  ان الس روف أيض م . والمع ى اس ه عل اك يعاقب ار هن ي الملب  ف

ا    وا سنة                . " مسيحيي مار توم رون تلق دة ق ين لع انوا مهمل د أن آ اردين متروبوليت           1653بع رك م ل بطري  من قب
ى رؤساؤها              . أورشليم واسمه غريفوريوس والتزموا بالخضوع لسلطته        ة تكن م سلطة محلي ام غريغوريوس له فأق

البوا  م ط ديار ث ك ال ي تل ة ف ة اليعقوبي روا شؤون الكنيس ا ودب ار توم م م ل باس تقاللهم الكام زمن باس رور ال ع م  م
"(DTC, IA, 1429)   لكنهم اليوم يكونون عشر أبرشيات آبيرة تتبع سلطة البطريرك السرياني االورثوذوآسي 

د،         ) جاثاليف(ويرأسها رئيس محلي هو برتبة مفريان        دا مطران أبرشية        ويخضع له جميع المطارنة في الهن ا ع م
  ). 147جورج صليبا، المرجع ذاته، ص" (كالكناعنة الخاضعة مباشرة للبطرير

وريا       ى س ريانية عل يات الس وزع االبرش ق وتت ي دمش يم ف ذي يق ريان للبطريرآال ع الس وم جمي ع (يخضع الي أرب
يات راق)ابرش ا    )3(، الع ة، ترآي ة بطريرآي دس نياب طى      ) 3(، االردن والق ا الوس ن اوروب ل م ي آ ية ف وابرش

ة           ، السويد والدول االسكندناف   )هولندا( ية، الواليات المتحدة وآندا، االرجنتين والبرازيل، حيث يوجد نيابة بطريرآي
ة بواسطة                 . ومطرانية الكرازة  ي مباشرة للسلطة البطريرآي يج العرب آما تخضع أبرشيات اوستراليا ومصر والخل

  . آهنة أو نواب بطريرآيين
  

  السريان االورثوذوآس في لبنان 
  

ان          ى لبن اء عل ة أصيلة             ليس السريان بغرب ة السريانية اآلرامي د آانت اللغ ه     وق د في ة العه ك أسماء      . قديم د ذل وتؤآ
ة               ات السريانية القديم ار والكتاب ابيع واالنه ة، واسماء الين دثرة والباقي ة المن ى    . القرى والمدن اللبناني ا تشهد عل آله

وذوآس               ل للسريان االورث يا   :" أصالة لبنان السامية في نظر مطران جب د المسيحي         بالنسبة آلس ان البل ر لبن ، يعتب
ددت          ارة تع االول والقديم فيها، وهو البلد المسيحي الوحيد في البر االسيوي والمحافظ على االيمان المسيحي في ق

ان وظلمت بعضها بعضا ً          ق من                       . فيها االدي ن انبث ن بجالء أن المسيحية هي دي ان يعل والوجود المسيحي في لبن
ة الممتزجة                المنطقة ولم يأت مستورداً  م      ن الشرق والغرب، ويمثل في آسيا الحضارة الشرقية في جذورها العميق

ي                     . والمتفاعلة مع الحضارة الغربية    ة الت ة والثقافي ل في الحرآات العلمي ر تمثي زاج خي ذا االمت وقد مثل السريان ه
ور    ر العص اتذتها عب انوا اس ا وآ ه تجر     . قادوه ى أرض ت عل ا نجح ه لم يحي في ود المس وال وج تالط  ول ة االخ ب

ال أ    . الحضاري بتعدد اديانه وطوائفه    د ق ة الحوادث،         (حدهم   وق اني، مجل زار قب ان       ):"1975ن ان لك م يكن لبن و ل ل
بالد حيث تخف في سواه من            ". واجباً  أن نخلق لبنان     ذه ال هذا رهميته بالنسبة لفكر المنطقة وحرية التعبير في ه
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م هؤالء السريان من سكانه االصليين              والموا. بالفعل، السريان في لبنان قديمو العهد      ه ه ة     . رنة في ا آانت اللغ  ولم
والتراث الليتورجي واالنتماء اإلتني والعمق الحضاري ارثاً  مشترآاً  بين الموارنة والسريان نتج عن ذلك تمازج              

نهم                       دونيين ومن بي ى خلقي ره المسيحية إل ة  وتصادم في الماضي بعد مجمع خلقيدونيا الذي انقسمت على أث الموارن
ى     . وإلى غير خلقيدونيين ومن بينهم السريان اليعاقبة      لكن المؤمل اليوم ان يتحول الفريقان عن الصدام الماضي إل

  . االفادة من التراث الجامع والمشترك بينهما لترسيخ وحدة المسيحيين في لبنان
ان ينت  ذي آ ى ان المنحى ال ارة إل ع تقتضي االش ى الموضوعية والواق يحيون ازاء بعضهم حرصاً  عل ه المس هج

طهاد       ف واالض ى العن وء إل ن اللج و م ن يخل م يك بعض ل ر     . ال رين لغي زنطيين مناص اطرة بي ف ان أب ا آي رأين
الضطهاد الخلقيدونيين والزامهم على اعتناق رؤياهم الخاصة وقد دفعت         الخلقيدونيين آزينون وانستاز قد تواطأوا      
ن   ى س ة االول ة الماروني ة الرهباني ور   350، 517ة الجماع ويروس واالمبراط رك س الف البطري ن تح هيداً  ثم  ش

ال ذا المج ي ه تاز ف ديس  . انس ج الق ى نه ين إل ان المنتم ك والرهب ل المل الف هرق ن تح وا م دورهم قاس والسريان ب
ارة ومن العرب اطوارا ً           . 632مارون سنة    ة ت نهم بتشجيع من بيزنطي ة     . ودام العداء بي ام البطريرآي ان قي ا آ وم

دويهي     مارونية لينهي العداء بل يستشف من القرائن التاريخية المارونية          ال رك ال التي يوردها ابن القالعي والبطري
نعم       د الم دم عب م المق يما في ظل حك ة بشري ال س ي منطق ة ف ة تصدوا النتشار اليعاقب دويهي . أن الموارن ول ال يق

ه عساف       بعد وفاة المقدم بدر الماروني رز:" 1472متحدثاً  عن سنة   ن أخي نعم اب د الم دم عب ق اهللا تخلف بعده المق
اه       . وآان شاباً  جاهال ً     ذي بن ان ال رب ويخرب البني فلموضع صغر سنه أراد الشيطان أن يزرع الزؤان في حقله ال

ى                   . اآلباء على الصخرة الثابتة غير المتزعزعة      ان جت ل لبن ة اهللا في جب ى بيع وصار من ذلك اضطراب عظيم عل
داه       . آان اهللا سندها في يمينه وعنايته لكانت هدمت إلى االبدانه لو ما    ذا مبت ان هك د آ دبير الشيطان فق ا ت ا  : وام فلم

ة   ك الجه ى تل ل إل ة اهللا فأرس ي خدم ة ف اس غاوي وب الن ت قل ري وآان ة بش ي جه ر ف ان انتش ر ان االيم نظ
ه        ديوسقوروس ابن ضو أسقف اليعاقبة في القدس الشريف ليرمي في آذان الناس ا             ة فاستمال الي لسذج بذار االرطق

ذآورين              وفي الزائد أن نوح أقام      ... نوح البقوفاني  ام الم اسقفاً  على بلد فونيقي من اليعاقبة وتكنى باسم توللوس وس
ا ً           الد ماروني رائج في آل ب ال    . آهنة وأرسلهم شبه ثعالب شمعون ليحرقوا زرع االيمان المهذب ال فنمى الشر وم

رمهم ويصغ       عبد ا اليه المقدم    نعم وصار يك ة                   يلم ان مع هؤالء بحرب دائم وب فك رك يعق ا البطري والهم، وأم  الق
ة بشري                     فأخذوا  . والتزم يحتملهم الن آان معهم سيف المقدم، ولكن بقوة اهللا وبمعضدة أهل البالد انطردوا من جب

ة             اريخ       "(السكنة في حردين التي من بالد البترون في حدود الجب دويهي، ت د      اسطفان ال ة، نشرة فه ، 1974االزمن
  ). 354-353ص 

دل                         ة للوحدة ب ة والسريانية من االسباب الموجب ة الماروني حبذا لو يصبح التشابك والتواصل بين المصالح الحيوي
د أم  . الصدام، السيما وان اللغة الطقسية والليتورجية والجذور الحضارية واالتنية تشجع على سلوك هذا االتجاه          وق

ان بعض الس د لبن ة وق ة اللبناني ى الهوي ين ان يحصلوا عل ة  ريان خالل الحري آمل ذه الهوي ة ه وا عن آرام  دافع
ون     . وحقوق المسيحيين دفاعاً  مستميتا ً    لكن العديد منهم اصيبوا بالخيبة عندما لم ينجحوا في جعل اآلخرين يعترف

  . بجنسيتهم وقد هاجر بعضهم والبعض اآلخر ما زال ينتظر
ا                 من الناحية الرا   يتين هم ى أبرش ة عل عوية والديموغرافية يتوزع السريان الموجودون في معظم االراضي اللبناني

روت    : أبرشية بيروت وزحلة وأبرشية جبل لبنان وطرابلس وهما تضمان حسب المطران صليبا              مرآز أبرشية بي
ي المصيطبة ي  . ف رياني ف رام الس ار اف ة م ولس المصيطبة وآنيس ار بطرس وب ة م ا آنيس رفية له دها –االش  عن

ادارة مجلسين                ا ب ادي رياضي وغيره جمعيات للنشاطات الروحية واالجتماعية والثقافية والموسيقى والكشاف ون
ة الصناعية                . مليين ا  . آذلك االمر في زحلة، هناك آنيسة مار جرجس الميدان وآنيسة السيدة العذراء في المدين فيه

ي ياضي وآخر اجتماعي وغيرها بادارة مجلس أيضاً  جمعيات للنشاطات المختلفة ونادي ر  ة    . مل روت ثانوي في بي
  .  الميدان–وفي زحلة مدرسة مار جرجس . مار سويروس ومدرسة مار بطرس وبولس

وب السروجي البوشرية                   : مرآز أبرشية جبل لبنان وطرابلس       ار يعق  آنيسة   –في البوشرية وهي تضم آنيسة م
ذراء   يدة الع ة ال –الس ود، مدرس رج حم ل  ب ريانية للمراح ي الس ة  : ترق ة االبتدائي طة –الروض ة – المتوس  مدرس
 دار للطلبة، برج حمود باالضافة إلى جمعيات للنشاطات ومجلس          –مرحلة الثانوية واالختصاص    الترقي المهنية لل  

  . مٌلي 
رام للرجال والسيد           –آنيسة مار افرام السرياني     : أما في طرابلس فهناك      ار اف ة م ات الدارة شؤون   الميناء، جمعي

انة             . الرعية، إلى جانب االبرشيتين السابقتين     زه العطش ا مطران خاص مرآ ا  –هناك مؤسسات بطريرآية له  بكفي
 – اآليرآية مار افرام الالهوتية، ميتم مار افرام       – آنيسة مار افرام السرياني      –آنيسة السيدة العذراء    : وهي تضم   
اف ومشاريع                  دار ضيافة سامي قدسي للعج         –االجتماعية   ى اوق ة، باالضافة إل رام للبطريرآي ار اف ة م زة، مطبع

  . خاصة بالبطريرآية ومؤسساتها
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  السريان االورثوذوآس والسعي إلى الوحدة 
  

ان                       م يشعرون بضرورتها في لبن ة وه ام مشجع للغاي د شارآوا    . موقف السريان من الوحدة المسيحية بشكل ع وق
ة   . كرامة والحقوق المسيحية بحماس منقطع النظيرن في الدفاع عن الاخوانهم المسيحيي  اتهم التاريخي على قدر معان

ول المطران صليبا    . وحجم االهوال التي تخطوها، ال يبدون أي تشنج ضد الجهات المسيحية المختلفة       للكنيسة  : يق
المسكوني في   السريانية خطوات رائدة في الدعوة إلى الوحدة المسيحية من خالل عضويتها وضلوعها في العمل                 

ة االورثوذوآسية والكنيسة                      زة مع الكنيسة القبطي ة الممي ا االيماني ة، وبعالقاته المجامع المحلية واالقليمية والعالمي
ة            ة الروماني ع الكنيس ا م ى عالقته افة إل رى، باالض ية االخ ائالت االورثوذوآس ية والع ة االورثوذوآس االرمني

  ." الكاثوليكية المتمثلة بقرارات بابا روما
ام          "  اراً  من ع ا اعتب ي شقت طريقه من المساعي الحميدة المبذولة لتقريب وجهات النظر في االيمان والعقيدة، الت

وات          1971 ذه الخط تكملت ه ث، واس وب الثال رياني يعق رك الس ادس والبطري ولس الس اني ب ا الروم ين الباب ، ب
ة البطري   اني وقداس ولس الث ا ب ا يوحن ة الباب طة قداس ابواس ام  رك زآ ران ع ي حزي واص، ف ي 1984 االول عي  ف

ان ا. الفاتيك ا يفرقن ر مم ا هو أآث ا يجمعن ة والسريانية، ان م تان، الكاثوليكي رى الكنيس ة . وت ائس االنجيلي ع الكن وم
المي                             ائس الع ائس الشرق االوسط ومجلس الكن دة من خالل مجلس آن ة مسكونية رائ ات عملي المتنوعة لها عالق

  ). 149ورج صليبا، المرجع ذاته، ص تاوفيلوس ج" (وسواهما
نة  ية س ريانية االورثوذوآس ة الس ت البطريرآي ع دخل ي الواق م 1955ف ذي يضم معظ المي ال ائس الع  مجلس الكن

ة ة الكاثوليكي تثناء الكنيس ائس باس ن االمبراطور   . الكن ادرة م ا بمب ي أديس أباب ي تنظمت ف اءات الت بة اللق وبمناس
ة الواحدة                هيالسيالسي، أحيت الكنيسة ا    ول بالطبيع ي تق ائس الت اط  (لسريانية االورثوذوآسية اتصاالتها بالكن االقب

ه          ... وهي قريبة منها بالتاريخ والالهوت     ) واالحباش واالرمن  اً  في حين ان آاهن ذي آ رك الحالي ال . ولبت البطري
 حتى السابع والعشرين    1971 تشرين االول    25وقد زار البطريرك اغناطيوس يعقوب الثالث البابا بولس السادس          

اني في           ) نقوال(وقد التقى البطريرك الحالي اغناطيوس زآا       . منه ولس الث ا ب ران    23االول البابا يوحن  1984 حزي
ى               اء، اشارة واضحة إل ذي صدر عقب اللق م واالنفصاالت    " في روما، ويشير االعالن المشترك ال ان سوء الفه

ات في              ال تطال جوه  ... التي طرأت منذ مجمع نيقيا     د انفجرت فقط بسبب تباين ك الصعوبات ق ر العقيدة، بما أن تل
د  " االلفاظ والفروقات الثقافية والصيغ المختلفة التي نادت بها مدارس الهوتية مختلفة للتعبير عن الحقيقة ذاتها        وبع

اناً يسمح االعالن ذي صار انس ه ال يح، االل الوث وسر المس ي الث ان المشترك ف ى االيم د عل أن التأآي ر ب ، وان أق
أ في             االحتفال المشترك باالفخارستيا من قبل الجماعتين ليس ممكناً  حتى اآلن،            لمؤمني آل من الكنيستين أن يلج

اون في موضوع الالهوت            ى التع ى أسرار االخرى وهويشجع عل  Claude Sélis, les)". حال الضرورة إل
Syriens Orthodoxes et Catholiques, éd. Brepols, 1988, P.221) .  

  
  

  السريان الكاثوليك
  

وهو . ان االتصال بين السريان االورثوذوآس والكنيسة الكاثوليكية سبق العودة الرسمية لكنيسة السريان الكاثوليك            
ة  ي االصل منفتح ة ف ر عن ذهني ي  . يعب انعون ف زة ال يم ذيب شخصيتهم الممي ة ت ريان هيمن دما ال يخشى الس عن

اثوليكي    نقر. االنفتاح على أية جهة    ك، في سنة      : "أ في القاموس الالهوتي الك اريخ البري ا يكون   1205وفق ت  ربم
ران سنة                 ك حضر مجمع الالت د ذل د يكون بع ة وق ى الكثلك د إل د ارت ع عشر ق ا الراب  ,DTC, IA)."1215يوحن

اطيو        1237ومنذ سنة   ." (1427 رك السرياني اغن ا غريغوريوس التاسع والبطري ين الباب س  حصلت مراسالت ب
د عشر سنوات             م حددها بع ا، ث ى قداسة الباب داود أدت إلى ارتداد هذا االخير الذي آتب صورة ايمانية وأرسلها إل

 عقد مجمع اقليمي في جزيرة قبرص،       1340 بحوالي مائة سنة أي عام       وبعده. على عهد البابا أينوشنسيوس الرابع    
ف المسيحية الشرقية في الجزيرة، وفيه جاهر أسقف   بأمر من البابا بنديكتوس الثاني عشر، حضره رؤساء الطوائ        

ي   نهم الطقس الالتين م م ع قس وا أن تب م يلبث هم، ول ى طقوس وا عل ى ان يبق ة، عل ة الكاثوليكي ان الكنيس ة بايم اليعاقب
وبعد مائة سنة أخرى، تمت محاولة جديدة أآثر جدية وعلى مستوى            . والتحق القسم اآلخر بالموارنة، على ما يبدو      

ورنيتيني،          . مسكوني اتحادي مجمع   ك في المجمع الفل ام              آان ذل رك بهن ع والبطري انيوس الراب ا أوج ام الباب ى أي عل
ة في                   رار الخاص باليعاقب ال المجمع    1441شباط   4الحدلي فكان من نتيجته أن أصدر البابا صورة الق د انتق ، وبع

د اهللا مطران الره              رك الحدلي المطران عب ر، في    إلى الالتران، أوفد البطري ذي أق ول  30ا ال دي   1444 أيل ين ي  ب
د، بسبب                         ا بع اد أجهض فيم ذا االتح ة، ولكن ه ان الكنيسة الكاثوليكي رك وشعبه، بايم البابا المذآور، باسم البطري

، تال  1553 أيار 26بتاريخ ... صعوبة االتصال بين الشرق والغرب، وخاصة بسبب معاآسات السلطات العثمانية     
رك    (موسى   د اهللا    موفد البطري اطيوس عب ا يوليوس الثالث           ) اغن دي الباب ين ي ه    " ب دستور  " باسمه وباسم بطريرآ

ة  امع المقدس ليم بالمج ان والتس ة  . االيم ة عملي ن نتيج فر ع م تس اً  ل ة ايض ع  . المحاول رة م ة االخي ت المحاول فكان
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ة               طبعاً  لم يكن الحكام العثمانيون        ؤدة، وفق مقول رق تسد   " ليشجعوا اتجاه الوحدة، هم الذين ما فتئوا يعملون بت " ف
ه عدوى                             تج عن د ين اء المسيحي ق ان السماح للمسيحيين بسلوك درب الوحدة أو انجاز أي شكل من أشكال االلتق

ار   تنتقل إلى باقي المسيحيين وترتد بالنهاية على الحكم المسيطر بالصعوبات والتحديات ان لم ي              . كن بالفشل واالنهي
وقد درجت العادة على التعاطي مع الجماعات المسيحية آما لو آانت رهائن  . واالمر ما زال هكذا حتى أيامنا هذه        

  . تصلح لالبتزاز والضغط أو آأنها أدوات أخذ وعطاء وتنفيذ مآرب وخدمة مصالح بين الشرق والغرب
اال          يس ب دهم فل ان في        . مر الغريب وال المنكر     أما تمسك السريان بطقوسهم وتقالي ة آ ذات والكرام ة بال ل ثق ه دلي ان

بل . لكن هذا االمر لم يعد وارداً  اليوم       . حينه يصطدم بمحاوالت الهيمنة الرومانية عبر الليتنة على مختلف أنواعها         
على قواسم مشترآة   أن الوحدة المطلوبة اآلن في لبنان ليست ارتداد فئة إلى أخر، بل هي التقاء جميع الفئات معاً                    

ادي                   . وتراث شرقي أصيل   ي تن ة الت ة المطلق رتهم ويجسدون الحقيق وعهم وآث المفروض أن تلتقي االفرقاء على تن
راث ة وت ولية، حسب مقتضيات آل بيئ ة والمقدسة والرس دة والجامع ا الكنيسة الواح رة . به ذا الكث افى هك وال تتن

و         ا تك الواقع                    والوحدة بل تتكامالن وتتالزمان وما تراه م تلتق ب ة ول ة ومثالي ة ان هي بقيت نظري ة المطلق ن الحقيق
م     امها ول ن أقس م م ل قس ين بك ان المتحكم ى عن ت عل رة أن هي أرخي ر الكث د تج ات وتناقضات ق ة متاه ى أي وإل

  تضبطها مصلحة عليا موحدة؟ 
ا                 ى عكس م ل أدت، عل ا،    والمؤسف في وضع السريان أن مسيرة الوحدة لم تقف عند ذاك الحد ب وخى منه ان يت  آ

ل                        ق اآلخر ب ة وعارضهم الفري ى الكثلك اء إل ق من السريان االنتم إلى مزيد من االنقسامات وذلك عندما قرر فري
اح            . قاتلهم وحاول القضاء عليهم    وآانت النتيجة أن انقسمت الجماعة السريانية إلى اورثوذوآسية وآاثوليكية مما أت

  . مللعثمانيين مزيداً  من التدخل والتحك
اراً                             د أعطت ثم ابع عشر فهي ق رن الس ل الق ائج رسمية قب ة عن نت ين السريان والكثلك ان لم تسفر االتصاالت ب

د     ا بع ة فيم ة الجماعي هل الحرآ ا س ائالت مم خاص والع ى صعيد االش ة عل نة ." فردي ق س ران 1649اعتن  المط
اث  ذهب الك ب، الم طنطين، أسقف حل يوس قس رياني االورثوذوآسي ديونوس وت الس راش الم ى ف و عل . وليكي وه

لين وتبشيرهم                 ان المرس وعظ الرهب تح آنيسته ل ة، فف د الكثلك ان يؤي ا، وآ ان  . وخلفه المطران ديونوسيوس توم وآ
ة                  تهم الديني م في مهم ر مساعد له ه خي ا سنة           . القنصل الفرنسي فرنسوا بيك ا مات المطران توم  سعى   1756ولم

 عبدين، ليقيم اندراوس اخيجان أسقفاً  على أبرشية حلب السريانية،   القنصل بيكه لدى البطريرك شمعون في طور    
  ). 340ميشال يتيم، تاريخ الكنيسة الشرقية، منشورات المكتبة البوليسية، طبعة ثالثة، ص ". (فنجح في مسعاه

ك   ة السريان الكاثولي ى طائف ي عل رك فعل ان أول بطري دره اخيج اة ان ى بعض تفاصيل حي د يجدي االطالع عل ق
ب،              . التخاذ العبر منها   رمليين بحل لين الك د أحد المرس ى ي ة عل ان   "من أبوين اورثوذوآسيين، اعتنق الكثلك م لبن يم

ة           ... وحل في دير قنوبين عند البطريرك الماروني يوسف العاقوري         ا ودرس في المدرسة الماروني سافر إلى روم
اروني يوحن           ... سنتين رك الم د البطري ه         ارتد إلى لبنان وأقام عن ة وعين يامة الكهنوتي واب الصفراوي فمنحه الس ا ب

دة خمس سنوات             ة م ذه الوظيف ار فشغل ه ه في قبرص وعك رك    واشتدت أواصر  . نائباً  عن ين البطري  الصداقة ب
ار    1656فلما توفي المطران توما سنة     . شمعون والقنصل الفرنسي بيكه    ى اختي رك عل  تمكن بيكه من حمل البطري

ى أخيجان       . ليكون مطراناً  على أبرشية حلب      آاهن سرياني آاثوليكي     ا عل ع اختيارهم قفية      . ووق ل الرسامة اس فقب
 من السلطان   1656 تشرين الثاني 7، ونال في 1656 حزيران  29من البطريرك الماروني يوحنا الصفراوي في       

ة مع زم   . محمد الرابع عشر فرمانا يعترف به رئيس أساقفة أبرشية حلب السريانية            ه في الدراسة    ودخل المدين يل
ى    ... (والتجأ إلى لبنان... فترك المدينة ... والقى اخيجان في حلب مقاومة عنيفة     ... اسطفان الدويهي  ه إل د عودت وبع

الي والمرسلين في         ابع     ) 1658آذار 12حلب عند الحاح االه ا الكسندروس الس ه  ) 1667-1655(ثبت الباب انتخاب
ع سنة       . أسقفاً  على حلب      وا بصحة                  1660فعقد في ربي روم واالرمن والسريان، واعترف ه ال اً  اشترك في  اجتماع

ه،               . المذهب الكاثوليكي  وب مقاومي واستطاع المطران اندراوس اخيجان أن يجلب بغيرته وتضحياته المتواصلة قل
ى الكنيسة السريانية في           وتوفي البطريرك شمعون واجتمع سريان حلب الكاثوليك وأعلنوا اندراوس بطريرآاً  عل

ان 19 ي        1662 نيس وفي ف ا ي البراءة، وبأمرهم ع ب د الراب لطان محم ه الس اعترف ب ه 1662 آب 13، ف ، ومنح
  ). 341-340ميشال يتيم، المرجع ذاته، ص " (1663 تموز 22الكسندروس السابع درع التثبيت في 

ة المعا           . العبر واضحة  ة حاسم لمقاوم ة والسلطات الروماني ة ودعم    دور المرسلين االجانب والموارن رضة المحلي
ة   والهيمنة العثمانية تتدخل وال بد من التغلب عليها بالمثابرة        . الكاهن واالسقف والبطريرك   .  والضغوطات الخارجي

ا  . لكن العبرة االهم هي المقاومة السريانية االورثوذوآسية واالصرار من قبل الفئة الكاثوليكية            لوال هذا االنقسام لم
انوا                . "تدخل أو تؤثر أو تحرض    أتيح ألية قوة خارجية أن ت      ائفتين، فك ين الط ذه المنازعات ب راك من ه تفاد االت اس
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ى    ولم يكن حظ البطريرك الثالث الذي جاء بعد فترة انقطاع قسري، بأف           " ضل من حظ سالفيه، فضطر هو أيضاً  إل
ان     ى لبن راً  داخل                        . اللجوء إل ة جه ى حلب واعتنق الكثلك اً  عل قفاً  يعقوبي ان أس ذي آ ل الثالث جروه ال هو ميخائي

ه االضطهاد والسجن               اة             . الكنيسة وتبعه آل سريان االبرشية ولكنه دفع ثمن جرأت ع، عقب وف م يمن ك ل ر ان ذل غي
ة           البطريرك اليعقوبي،    يهم، وجرت حفل اً  عل اره بطريرآ ى اختي من ان يجمع السريان الكاثوليك واليعاقبة معاً  عل

د    .  في دير الزعفران   1782 آانون الثاني سنة     22التنصيب في    رك آخر        13ولكن بع م انتخاب بطري اً  فقط ت  يوم
وني المرجع     "(سجن على اليعاقبة، وبادر الحكام االتراك إلى االعتراف به، وخلع جروه والقائه في ال              المطران بيل

ام فاضطهاد وتواطؤ من السلطاتالرسمية                      ). 157-156-155ص  ذاته،   رة، انقس ا آل م ذا تتكرر القصة ذاته هك
ه، ومن         اء في فلجوء إلى لبنان حيث ال يخلو االمر أيضاً  من مقاومة وثبات يفضل التعاون مع فرقاء مسيحيين أقوي

  .  التاريخيةثم مشارآة للفريق المسيحي بمعاناته
ى هضبة                                     اً  عل اع بيت دة درعون في آسروان حيث ابت ى بل ل إل ر انتق بعد خروج جروه من السجن وعذاب مري

اة في الشرفة                             يدة النج ى اسم س راً  عل راً  آبي بانيا، دي وك اس ... تشرف على البلدة، الذي أصبح، بفضل مساعدة مل
ة          ... يانية الكاثوليكية بلبنان  يعتبر هذا الدير اآلية الناطقة بارتباط الطائفة السر        رك جروه تجذرت الطائف مع البطري

ار                           ة نحو تأسيسات أخرى، من أدي رغم والشرفة آانت االنطالق رام ال ار اف ري م نهائياً  في لبنان ومع تأسيس دي
ك       ريان الكاثولي ل الس ا آ مل واليته ي تش روت الت ي بي ة ف ية البطريرآي شءت االبرش ا ان دارس، آم ائس وم وآن

ان المقي ي لبن ين ف ية        ... م و االبرش ى نم راً  عل اعد آثي د س افي ق ي والثق عاعه الروح رفة واش ر الش ود دي ان وج
ان  ي لبن ة ف نة  . البطريرآي ي س ائالت     1800فف دمها ع دد وأق دودة الع ة مح ريانية الكاثوليكي ائالت الس ت الع  آان
اطراد خالل الحرب      لذي راح يزداد    وفي أواخر القرن التاسع عشر ارتفع عدد العائالت ا        . طرازي وفتال وشيحا   ب

ات د بالمئ ى أصبحت تع ى، حت ة االول ي . العالمي ية ف ة السياس دل االنظم ة، وبسبب تب ة الثاني د الحرب العالمي وبع
اء    . البلدان المجاورة، تدفقت على لبنان عائالت سريانية عديدة من سوريا وترآيا ومصر والعراق       فأصبح عدد أبن

د هو من وحي                 .  ألف نسمة    25ً يناهز   الطائفة في لبنان حاليا      ؤمنين السريان الكاثوليك بوطنهمالجدي ق الم ان تعل
ان                . ايمانهم وطنهم االصلي وقصدوا لبن وا م ة، ترآ ة تام انهم بحري وني،   ". (فسعياً  وراء ممارسة ايم المطران بيل

ل ضاهر     : اما الئحة البطارآة بعد جروه فتضم        ). 160-159المرجع ذاته، ص     ، سمعان   )1810-1802(ميخائي
روه )1818-1814(زورا  محيري )1851-1820(، بطرس ج وان س وس )1864-1853(، انط وس عرآ ، فيلب

لحت )1864-1874( رجس ش ي )1892-1874(، ج ام بن ماني ). 1897-1893(، بهن رام رص -1898(اف
تصل باالساقفة الذي نقل الكرسي البطريرآي من ماردين إلى بيروت وا    ) 1968-1929(، جبرائيل تبوني    )1929

والي          وم ح م الي رة وه ولي مباش ي الرس تهم بالكرس ون عالق يهم ان تك ب ال ار وطل مة 200المالنك ف نس م .  أل ث
  ).  1968(البطريرك الحالي انطوان حايك 

  : هناك.  أما وجود السريان وانتشارهم في لبنان فيعرفان من انتشار رعاياهم
  .رعية مار جرجس في بيروت -1
ة     . (س الكبير جونيه  رعية مار انطونيو   -2 ذه   . نما عدد المؤمنين فيها بسبب الهجرة من البلدان العربي وفي ه

 ).السنوات االخيرة بسبب االحداث اللبنانية
 . رعية مار افرام في المصيطبة -3
 . رعية سيدة البشارة في بيروت -4
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 ). من سوريابعد انتقال العائالت إلى الضاحية الشرقية ونزوح بعضها (رعية مار بهنام في الفنار  -5
 . رعية مار يوسف في طرابلس -6
 . رعية مار افرام في زحلة -7
 . رعية مار موسى في راشيا الوادي -8

  
  

  : اختم هذا الحديث عن السريان باستشهاد من المطران بيلوني 
  
 قبل باقي  ان العائالت السريانية الكاثوليكية بمجيئها إلى لبنان، آانت تنوي االقامة نهائياً  في ربوعه، والعيش فيه               "

طهادات         زوح واالض عبة والن ة الص يان االزمن ات ونس وق والواجب ذات الحق ف ب وم   . الطوائ اءل الي ا نتس ولكنن
ا                 . بأسى وقلق، عما اذا آنا على أبواب نزوح جديد        ) 1987( ى م ة إل ا محدق ائالت عيونه ذه الع د من ه فهناك العدي

م سبل            تقرار    وراء البحر، لتلحق بالذين سبقوها إلى بالد وفرت له ان واالس دد المخاوف ويحقق     .  االم عسى اهللا يب
  ). 164-163المطران بيلوني المرجع ذاته ص "(اآلمال االولى بعيش هادىء وثابت في ربوع لبنان 

  
م يكن مشجعاً ، عسى أن يتخذ السريان           ) تاريخ المقال  (1987على الرغم من أن الذي حصل بعد        : وأزيد عليه    ل

يحيين العب ع المس ل جمي ي  ب رة وال ف ي الهج ر، ال ف ار آخ م وال خي ال له أن ال مج رة الواضحة وضوح الشمس ب
دة ورص الصفوف   ي الوح ا ف ذوبان، انم ان   ال يحيتهم ولبن ترك بمس ان المش وة االيم د بق ة المصير الواح ومواجه

  . ودورهم في الشرق
  
  

  :  مجمع خلقيدونيا 451سنة 
  خلقيدونيين -1
 ) . اشوريين، آلدان(نساطرة  -2 يعاقبة ، -1: غير خلقيدونيين  -2

  
االمبراطور قسطنطين في مدينة ميالن الغى  ) 313( بقيت االضطهادات ضد المسيحيين آافة سنة       313لغاية سنة   

  . االضطهاد للمسيحيين
  
  

   االرمن- 4
  
 

د ا                 يادته عن دام  الكالم عن الشعب االرمني العريق في جذوره التاريخية وحضارته والمتشبث بذاتيته وآرامته وس ق
اء                  جبل   ارارات في آسيا الصغرى والنحافظ على تراثه وحيويته اينما حل يبقى عاجزاً ، مهما أتقن ونمق، عن ايف

دة ونشاطه الخالق                 ه المتوق ان      . هذا الشعب المناضل حقه وعن التعبير بصدق وأمانة عن حيويت د االرمن ولبن عه
ى اما عهدهم والمسيحية. قديم وقد يرجع إلى ما قبل المسيح    ل   .  فمبكر ومتأصل في عصور المسيحية االول د حف وق

ردي   هاد الف م والتعسف واالستش ة الظل زاً  لمقاوم مه رم دا اس ى غ ي بالنضال والمآسي حت اريخ الشعب االرمن ت
ي تعرض        . عن حرية المعتقد وآرامة االنسان    والجماعي دفاعاً      ررة الت ذابح المتك وعلى الرغم من المجازر والم

زم            لها هذا الشعب     بوحشية تفوق آل وصف، فانه آطائر الفينيق آان يلملم آل مرة جراحه وينهض من الموت بع
دة داع والوح اء واالب ى البق د عل ة  . أآي ى درج اً  إل كاً  قوي زة تمس ذاتيتهم وشخصيتهم الممي ن ب ئن تمسك االرم ول

  . التعصب فانهم لم يتوانوا عن دعم القضية والحقوق المسيحية في آل المناسبات
  

  : الشعب االرمني في عمق التاريخ 
  

 الف  250مساحتها  .  شماال ً  41 – 37 شرقاً ، وخطي العرض       48 – 38تقع الهضبة االرمنية بين خطي الطول       
ا وسلسلة       . 2آلم ال البونتيك وجورجي حدودها من الغرب نهر الفرات الذي يقسمها عن آابدوآية، ومن الشمال جب

  . ان وايران، ومن الجنوب سلسلة جبال طوروس وسهول الجزيرة والعراقجبال القوقاز، ومن الشرق اذربيج
ى       : "  سرآيسيان في آاثوليكية االرمن االرثوذوآس انطلياس      يقول الوارتابيت سيبوه   ي ينتمي إل ان الشعب االرمن

ة وذ                 ة واالورادي ة      القبائل الهندو اوروبية، وقد تمت نشأة هذه االمة نتيجة سقوط االمبراطوريتين الحثي ك في بداي ل
رنين        ي باسم                . القرن الثامن قبل الميالد، ودامت حوالي الق ذآر الشعب االرمن اديوس الملتي ي ديم هيك المؤرخ الق ف
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ا لالمبراطور               " يالد، خضعت ارميني ل الم ة حيث تحولت        وفي فترة ما بين القرنين السادس والرابع قب ة االخميني ي
انيتين  ى مرزب ا إل اطعتين(ارميني ان، ) : مق ة ف ا مدين ة ومقره ة عشرة لالمبراطوري ة الثالث ى تشكل المقاطع االول

  ". والثانية المقاطعة الثامنة عشرة ومقرها سهل ارارات حيث تقع مدينة اريبوني، وهي يرفان حالياً  
ع وا "  رنين الراب ين الق ا ب رة م ز فت م  وتتمي ا لحك دوني وانضمام ارميني يالد بفتوحات االسكندر المق ل الم اني قب لث

ك ارداشيس االول،          . سلوقس د المل ى ي ك عل ومن ثم تأسيس المملكة االرمنية الثانية او التابعة للمملكة االولى، وذل
ي .  قبل الميالد 189عام   ة    . وهكذا تم تطور الحياة السياسية للشعب االرمن ذه المملك د أعطت ه ي   لق  الشعب االرمن

دة من                       رة والفري ة الكبي ة االرمني ذي أسس االمبراطوري ر ال اني الكبي ران الث وك ديك االمبراطور الكبير وملك المل
ة   ذه االم اريخ ه ي ت ا ف ارة   " (نوعه ان، المن ي لبن ية ف ة االرثوذوآس ة االرمني يان، الكنيس يبوه سرآيس ، 1986س

  ). 87العددان االول والثاني، ص 
دم  ذ الق ة   من لط والهيمن واع التس ل ان ه آ ة ومقاومت ه القتالي ي بقدرت ين  . عرف الشعب االرمن ده ب ان تواج دره آ ق

د  . البيزنطيين والفرس ومن ثم العرب في الشمال واالتراك في الغرب: امبراطوريات قوية   Pierre Rondotيفي
ه    ا    " : عن مسيحيي الشرق    (Les chrétiens d'Orient, Paris, 1955,p172)في آتاب اوم ارميني سوف تق

  ". القبول بها وتحمل نتائجها الهدامة اال انها لن ترضخ ابداً  بعناد قوى التفكيك هذه، قد تضطر إلى 
ام            " بالفعل   ام           66بعد المملكة االرداشيسية تأتي المملكة االرشاغونية التي تأسست ع ى ع يالد ودامت حت د الم  بع

م الفارسي والبيزنطي           ظلت ارمين  640 إلى عام    428ومن عام   . 428 ة        . يا تحت ظل الحك رة المليئ ذه الفت وفي ه
يش  ي الع يرته ف ة مس ى متابع ى أصالته وتصميمه عل ي عل افظ الشعب االرمن الحروب، ح رن . ب ي اواسط الق فف

ة حاسمة في                    ة المجوسية فوقعت معرآ اق الديان ى اعتن ي عل  2الخامس، حاول ملك الفرس اجبار الشعب االرمن
ر من                   451حزيران سنة    ذي استشهد مع عدد آبي يمهم ورطان ال ادة زع ا االرمن بقي ين الجيشين، استبسل فيه  ب

  ". رجاله بعد ان انزلوا بالفرس خسائر فادحة
ذي دام ح         وبعد الفتوحات االسالمية خضعت ا        م االسالمي ال ا للحك ام     رميني ى ع ة    ، حي 885ت م تأسيس المملك ث ت

  ". 1045م االرمنية الباقرادونية التي دامت حتى عا
ة،     " ة ثاني بعد انحطاط الدولة الباقرادونية بسبب الغزوات السلجوقية المتتالية من جهة والضغوط البيزنطية من جه

. اضطرت االسر االرمنية الحاآمة إلى ترك بالدها االم لتستوطن في آيليكيا الواقعة على البحر االبيض المتوسط             
 بالتعاون مع االرمن المقيمين فيها منذ اجيال، من انشاء امارة مستقلة            وبعد نزوح االرمن إلى هذه المنطقة تمكنوا،      

ام           ين االول، ع ا روب ى                   1080آان اول أمرائه ة دامت حت ى مملك ارة إل ذه االم ون تحولت ه ر لي د االمي  وفي عه
  ". ، حيث انحنت هذه المملكة امام غزوات المماليك والتتر 1375

ى ظهور المغول          اما ارمينية، بعد انهيار الدولة ال     "  زنطيين، حت باقرادونية، فتراوحت بين سيطرة السالجقة والبي
ا     . واجتياحهم الرمينيا التي خضعت لسلطتهم، وبعدها لالحتالل العثماني        وفي القرن السادس عشر خضع قسم منه

  ". للحكم الصفوي في ايران 
 العثماني من جهة، والحكم االيراني من       في القرنين السابع عشر والثامن عشر، حاولت ارمينيا التخلص من الحكم          

انيين                       . جهة اخرى  ة مع العثم م حروبهم المتتالي از، ومن ث اال ان هذه المحاوالت أدت إلى ظهور الروس في القوق
تمر الوضع       ة واس ة وااليراني ة العثماني ية والدول ين القيصرية الروس ا ب ام ارميني ى انقس ا أدى إل رانيين مم واالي

  ". لحال حتى الحرب العالمية االولى السياسي على هذه ا
ة          " ى حرآات ثوري ا إل ة، أدي ة ثاني ي من جه والجدير بالذآر هنا ان االضطهاد العثماني من جهة والضغط االيران

ناق   ن الطاش وار االرم اد ث اك، واتح ان والهنش ا حزب ارميناآ ية منه زاب سياس أة اح ة ونش ذه . وتحرري ان له فك
ا خاصة،  ر منه ذي االحزاب واالخي ي ال اء الشعب االرمن ي ابن ة ف ة والثوري رة القومي ي زرع الفك ر ف فضل آبي

ام       تقالله، ع د     1918استطاع، وبكل عزم وقوة، انجاز اس ة بع ة االرمني  سنة من سقوط    937، بتأسيس الجمهوري
دم طويال ً        . الدولة الباقرادونية  ذه الجم            . ولكن هذا االستقالل لم ي نة، تحولت ه نتين ونصف الس د س ى    فبع ة إل هوري

ات السوفياتية         ه ص        " (جمهورية ارمينيا السوفياتية ضمن اتحاد الجمهوري يان، المرجع ذات ). 89-88-87سرآيس
م                    ين االرمن ومن يحيط به ة ب ا   واليوم قد عادت ارمينيا واستقلت وعادت حلقة الصراع القديمة الحديث ا تطالعن آم

ه آتب ع اخ وآأن اغورني آرب يم ن وم عن اقل ار آل ي داءاالخب تنفار وع ة اس ي حال اً  ف وا دائم ى االرمن ان يبق . ل
واخطر ما في االمر ان الصراع سرعان ما يصطبغ بطابع الحروب الدينية الن انتماء االرمن إلى الدين المسيحي     

  . قد اتخذ منذ البدء سمة االلتزام الوطني
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  : الشعب االرمني والمسيحية 
  
  : تبشير االرمن   - أ
  

يط الغموض دخول ا توس   يح ي فوس ؤرخ االرمن ى الم تناد إل ير باالس ة تش د االرمني ا فالتقالي ى ارميني يحية إل لمس
ذاً  المسيح     ذان دخال     " البيزنطي في القرن الرابع، إلى ان مبشري ارمينيا االولين هما تلمي اوس الل داوس وبرتلم ت

المنوران "هما الكنيسة االرمنية باسم   لذا آرست . 68-60ارمينيا وبشرا شعبها بالدين الجديد، واستشهدا بين السنوات         
ر            "... االوالن هاد االمي م استش اوس، ت داوس وبرتلم وليين ت ال الرس ة العم ه، نتيج ى ان ير إل ل تش اك دالئ وهن

وهي   ا فوآ ت، واخته ك الوق ي ذل اآم ف ك الح ندوخت، اخت المل دن  . س ف الم ي مختل يحيين ف دد المس ع ع م ارتف ث
داد آبي ى اع ة إل ات االرمني واع  والمقاطع يحيين بشتى ان ؤالء المس ى اضطهاد ه راء إل وك واالم ع المل ا دف رة مم

ذاب ة اخرى  . الع دأت حمل رن الثالث ب ي الق ه ف ى ان ا، حت ي نموه د استمرت المسيحية ف ذا، فق م آل ه ولكن رغ
ور    ض آريك ة رف ك نتيج اوة، وذل د قس رة بأش ذه الم دها، وه د  (Grégoire)ض ة اناهي ادة لالله ديم عب "  تق

  ). 90المرجع ذاته، صان، سرآيسي(
ى               . ال يمكننا ان نؤآد او ننفي هذه التقاليد        لكننا نستطيع ان نستدل منها، حتى وان اتصفت بالطابع االسطوري، عل

ة                        ة القومي اً  من الديان اً  نوع ا ان تصبح الحق ا أهله أتها مم ذ نش ي من اريخ االرمن ان المسيحية دخلت في صلب الت
ة ر. االرمني ن أم ن م ا يك ة    " مهم دود االمبراطوري ر ح بالد عب ى ال اآراً  إل ت ب يحية دخل أن المس ول ب ن القب يمك
ة الل     . الروماني ن خ ك م ا وذل ي تتاخمانه ا الت ى ارميني اً  عل راً  ودائم أثيراً  آبي ا ت د أثرت وريا ق ا وس وان آبادوآي

ون           ائس ا    " ( مرآزي القيصرية والرها وقد مر عبرها دون شك المبشرون االول انين، آن ود      ج لشرق المنفصلة، بل
 ,Le R.P. Janin, Les Eglises séparées d'Orient, Bloud et Gay). 139، ص 1930وغي  

1930,p139) .      ود الفضل في    " لكن المسيحية لم تنتشر في ارمينيا انتشاراً  واسعاً  اال في مطلع القرن الرابع ويع
ور         ة    ) 326-255(ذلك إلى رسول ارمينية الكبير القديس غريغوريوس المن ن االسرة االرمني ة وهو اب د  .  المالك وق

ك             300قبل النصرانية في قيصرية الكبادوك حوالي سنة         ا المل  وعاد إلى بالده يبشر فيها بالديانة المسيحية فاعتنقه
  ". تيريدات ومعظم الشعب االرمني

اقفة الق               "  يس اس اثليق     وقبل غريغوريوس الدرجة االسقفية هو واثنا عشر اسقفاً  من يدي رئ يصرية وحمل لقب ج
ديس غريغوريوس           م من أسرة الق اقفة آله  374وفي سنة   . ارمينية وتوالى على آرسي ابرشية العاصمة عدة اس

ة عن                       تقلت الكنيسة االرمني اقفة القيصرية، فاس امتنع جاثليق االرمن عن قبول الدرجة االسقفية من يدي رئيس اس
دين             الكبادوك استقالالً  تاماً ، واتسمت منذ ن        ا وشعبها ال شأتها االولى بطابع القومية والوطنية الضيقة واعتنق ملكه
ة          " (المسيحي قبل ان يعتنقه الملك قسطنطين      ميشيل يتيم، تاريخ الكنيسة الشرقية، منشورات المكتبة البولسية، طبع

  ). 117، ص 1991ثالثة 
دا                   ة تتجذر في ب ان المسيحية االرمني ر           بالطبع يمكن ان نعترف صادقين ب ة عب يتها في صلب المسيحية االنطاآي

ى      . التعاليم التي تلقاها غريغوريوس في آبادوآيا التي آانت ترتبط بالكرسي االنطاآي           وهذا االرتباط لم يقتصر عل
ة الرسولية                  اره المرجعي رار بسلطة الكرسي االنطاآي واعتب ى االق داه إل ه    . النهج الفكري بل تع ول ذات ويصح الق

الرهاوي الذي يمكن ان يكون أثر في هذه المرحلة المبكرة على ارمينيا وقد آان ال يزال متصال                  بالنسبة إلى الخط    
  . بانطاآية

  
  : االزدهار الثقافي واالجتماعي   - ب
  

اعي  . آان ال بد على أثر المرحلة التبشيرية من ارساء قواعد المسيحية اجتماعياً  وحضاريا ً          وقد قام بالدور االجتم
يس الكبي ديس نرس ل  ) 373-352(ر الق ي الحق وا ف وس وعمل ديس غريغوري وا الق ذين خلف رز ال ن أب و م وه

  . االجتماعي محققين وصية المحبة التي تمتاز بها المسيحية بانشاء مشاريع تطال االفراد والجماعات
ة الكنيسة في ا        ." وفي الوقت نفسه قيض لالرمن ان ينعموا بنهضة ثقافية رائدة غذتها المسيحية              ة  آانت اللغ رميني

ا     . حتى آخر القرن الرابع اليونانية السريانية      ة لكتابته اثليق اسحق     . ولم يكن لالرمنية حروف ابجدي ا الج فوضع له
ة                      ة ترجم ا بحرآ ام آالهم ك الراهب مسروب، وق ى ذل الكبير في مطلع القرن الخامس حروفاً  للكتابة وساعده عل

ة المسيحيين         واسعة النطاق عن اليونانية والسريانية، فنقال إلى        اء والكتب آليف االب م ت اب المقدس وأه ة الكت االرمني
دمت الكنيسة    . ووضع الكتبة االرمن آتبا دينية باللغة االرمنية لمحاربة البدع       . ونصوص الطقوس الكنسية   ذا ق وهك

اً  عن دي  رن الخامس دفاع ي الق ة الفرس ف ى محارب ة، ودفعت االرمن إل ا االدبي ى روائعه ة اول ة االرمني نهم للغ
وميتهم ه، ص  ". (وق ع ذات يم، المرج يل يت ا   ). 117ميش انتقوا م وغهم الخاص ف تغلوا نب ن ان يس يح لالرم ذا أت هك

ا مع شخصيتهم                     وز الطقسين السرياني االنطاآي والبيزنطي واستوعبوها وآيفوه اء      . ناسبهم من آن م آب ومن أه
ه واف                ة القديسون ايريني روا في االرمني وا وأث ذهب       الكنيسة الذين ترجم م ال ا ف يليوس ويوحن ك   . رام وباس وآانت تل

  . عماداً  نتج عنه نهضة ثقافية واجتماعية ودفع قومي وسياسي: الحقبة عصراً  ذهبياً  بالنسبة لالرمن 
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  :  تحرك ديني ووطني -ج
  
ا             .  على اقتسام ارمينية بينهم    384اتفق الرومان والفرس سنة     " ر وس ين تاودوسيوس االآب اق ب ذا االتف د ه بور وعق

بالد             . الثالث ة اخماس ال د بلغت اربع ة       . وآان للفرس الحصة الكبرى وق ادىء االمر لالسرة االرمني وا في ب وترآ
ك       428ودامت هذه الحرية المقلصة حتى سنة       . المالكة ظواهر الحكم    وفيها مات الملك االرمني فلم يسمح بهرام مل

بيا ً        . ًالفرس بتنصيب خلف له، وولى على االرمن مرزبانا فارسيا           اً  نس ا  . واحترم بهرام الدين المسيحي احترام ام
يهم سنة             اني ففرض عل اوموا                  450يزد جرد الث داً  وق وا صفاً  واح ائرهم، واجتمع ار ث ية، فث ى المجوس ودة إل  الع

دم         ) 454-451(االضطهاد الديني    ورتهم بال رون وسحقت ث رة اخرى سنة      . واستشهد الكثي ار االرمن م . 481وث
ر السالم سنة                   فاضطر ملك ا   ورة، وأق يم الث يهم واهان زع ولي عل ديس        . 484لفرس ان ي أشهر شهداء االرمن الق

  ). 118ميشيل يتيم، المرجع ذاته، ص "(وارطان القائد البطل 
ع           ة م ائق التالي ة، الحق ة االرمني اريخ الكنيس ي ت ى ف ة االول ذه المرحل ن ه تخلص م ا اذاً  ان نس ار يمكنن باختص

  :انالوراتابيت سرآيسي
  . تم تبشير ارمينيا بالمسيحية من قبل الرسولين تداوس وبرتلماوس -1
يالد              -2 اني للم رنين االول والث ين الق ا ب رة م ا في فت نهم شهداء    . هناك اثار وجود شهداء في ارميني ذآر م ن

 . ارارات، وشهداء فوسكيانك وسوآياسيانك
ين      نجد عند اوسابيوس القيساري، المؤرخ المسيحي، ذآر مهرجان اسقف           -3 -249االرمن خالل فترة ما ب

 . ، حيث بعث القديس ديونيسوس االسكندري اليه برسالة يسأله فيها رأيه بقضية التوبة255
ال الرسل                -4 ة، في تفسيره العم دخل اسم   )11 – 9: 2(ان ترتوليانوس، أحد أشهر آباء الكنيسة الالتيني ، ي

  .االرمن في صفوف االوائل الذين اهتدوا إلى الدين المسيحي
ا        -5 ا وتنظيمه يان،  . (الدور الكبير الذي قام به القديس غريغوريوس في ترسيخ المسيحية في ارميني سرآيس

 ). 92المرجع ذاته، ص 
  

د أسبغ             ويمكننا ان نزيد على هذه الحقائق ان الدور الثقافي واالجتماعي والسياسي الذي قامت به الكنيسة الناشئة ق
  . فارقها على مدى التاريخ االرمنيعليها طابعاً  وطنياً  موحداً  لن ي

  
  : استقالل الكنيسة االرمنية 

  
اً ،                 ائس هام اقي الكن تقر الكنيسة االرمنية بتعاليم المجامع المسكونية الثالثة االولى مما يمنحها ارثاً  مشترآاً  مع ب

ه  . ولم يتم ابتعادها اال عن مجمع خلقيدونية       ة     " والحقيقة ان د مجمع خلقيدمني ا عق ان االرمن يحاربون    ) 451(لم آ
اتهم  . الفرس، فلم يطلعوا على مقرراته     وعندما عاد السالم إلى بالدهم، واستتب فيها االمن والهدوء، ورجعت عالق

د           ة الواحدة ويحارب      الطبيعية مع باقي اجزاء الكنيسة، آان االمبراطور الروماني زينون يؤي ذاك مذهب الطبيع آن
ابات سنة            .مجمع خلقيدونية ويالحق انصاره    م في فاآارش اً  خاصاً  به د االرمن مجمع ه مجمع    491 فعق ذوا في  نب

ة دة     خلقيدوني ة الواح ذهب الطبيع مياً  م ة رس ة االرمني ت الكنيس ا الون، واعتنق الة الباب ة(ورس يم )"(مونوفيزي يت
  ). 119-118المرجع ذاته، ص 

ذين اسبغو              م ال ا ً            ليس غريباً  ان يعتنق االرمن مذهب المونوفيزية ه اً  ودنيوي تهم دوراً  ديني ى آنيس " بالفعل   . ا عل
ا ة الشعور بالخصوصية وتعميقه ي تقوي د ف ا بع اهم فيم ذي س ديني ال ة االنفصال ال . شجعت الخصوصية االرمني

اآلير . آانت بيزنطية بعيدة وبعض االحيان معادية او متواطئة ، يجب ان  (Frédéric Macler)حسب فريدريك م
ة                 ترد معارضة االآلير   ة واسباب ديني وس االرمني لالآليروس البيزنطي، على السواء إلى اسباب سياسية ووطني

رارات            491ان انفصال االرمن الذي أآده مجمع فاآارشبات سنة            . وعقائدية ذي اراد االستمرار في تجاهل ق  وال
ة ل  ة ومعادي ى ردة فعل محافظة، محلي دي، عل اهم عقائ ر من سوء تف ى اآث دل عل دونيا، ي ة، ان هي اال خلقي لهلين

ديني ازاء  Groussetحسب رينيه آروسي . استفاقة الشخصية الوطنية  ، هكذا انتهت ارمينيا إلى آسب استقاللها ال
ا وطني فيه ى الشعور ال اوالن القضاء عل ا يح ذين آان ويين الل ا الق ال . جاريه ر أصح، ال ة، او بتعبي ان المونوفيزي

تالع الفارسي               خلقيدونية آانت سبيلها إلى التحرر من        د االب االبتالع البيزنطي آما سبق للعماد ان حررها من تهدي
  ). 174، ص 1955بيار روندو، مسيحيو الشرق، ." (الساساني

د االرمن     مما ال شك فيه ان وعي هذا الحدث الوطني الذي غذاه استقالل الكنيس    داً  عن ار   . ة يبقى متوق يستشهد بي
دائي       روندو بأقوال لألب بدروس قصارجيان      في آتاب ديني موجه الرمن فرنسا، يعبر فيها عن موقف االرمن الع

وقلبوا بذات الوقت   ... ثم اجتاحوا وطننا  ... وغضبوا... ان الخلقيدونيين اجتهدوا في اقناعنا    : " منها  . ازاء خلقيدونيا 
عبنا اد العلني وجود آل ش       مؤسساتنا الوطنية، وقضوا على دولتنا الوطنية، وآبلوا سلطتنا الكنسية وجعلوا في المز           

ه   ه، ص  "(بحد ذات دو، المرجع ذات ار رون ى من   ). 174بي د الصارخ عل ذا الوصف الحق ي ه اه ف يسترعي االنتب
ديني المستقل اصبح                     . أرادوا النيل من الذاتية االرمنية     يما وان الشعور ال ديني ال س زي ال بس ال ي يتل د وطن انه حق
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رة                    "  ذه االرمن م ة نب ولما تسلم االمبراطور يوستنيانوس زمام الحكم في الدولة البيزنطية وناصر مجمع خلقيدوني
قوا عن                  ) 526(ثانية   د ان انش دياً  بع ة انفصاالً  عقائ ا ً       وانفصلوا عن الكنيسة البيزنطي قاقاً  اداري ا انش نجح    . ه م ت ول

ة              . محاوالت الروم القناع االرمن بقبول المجمع      ة البيزنطي تقاللهم عن االمبراطوري وآان رفضهم هذا سبيالً  الس
  ). 119-118ميشيل يتيم، المرجع ذاته، ص " (التي آانت تطمع في السيطرة عليهم بواسطة توحيد العقائد الدينية

االستقالل عن بيزنطية دائماً  وشامالً  فهو قد عبر اساساً  عن رفض التسلط والهيمنة وحب     في الواقع وان لم يكن      
ة    " االستقالل   ان                      حتى ان اعتناق المونوفيزي ذين آ روم ال ة لالنقطاع عن ال ر فاعلي يلة االآث د آون الوس  رسمياً  ق

وا االمل        نهم خيب ام  صحيح ان محاوالت عدة ب    . ينتظر منهم المساعدة ضد الفرس لك اً  لالنقس  591سنة  . ذلت دفع
اني              مثالً  اجتمع واحد وعشرون اسقفاً  من ارمينيا الكبرى وتبنوا صيغة خلقيدونيا ودعوا الكاثوليكوس موفسس الث

) 591-611 ( Bakarantsiإلى اعتناقها، ولما رفض انتخبوا آاثوليكوس آخر هو يوحنا بكارانتسي) 574-608(
اثوليكي  . آرسيا آاثوليكوسية ارمنيانفتكون هكذا تياران متعارضان و    ى آ ر   . واتخذت آلمة خلقيدوني معن لكن غي

ة    الخلقيدونيين آانوا على قدر من االلتزام بكنيستهم الوطنية االرمنية بحيث لم يستطيعوا استيعاب قيام آنيسة ارمني
ا اضطر  ة مم ا في ايطا  " ثاني ا وروم ى رافين ة والتوجه إل ادرة ارميني ى مغ ك إل رة الكاثولي م ادي وا له ا حيث ابتن لي

  ). 1992مقال عن االرمن الكاثوليك في الموسوعة المارونية الجزء االول الكسليك جوزف ارنأوطيان، "(
ويستشف من تعاقب االحداث ان االرمن آانوا يشجعون االتحاد مع بيزنطية وروما بقدر ما آان ذلك االتحاد يلتقي  

ة     ارين ل   ." مع مصالحهم القومي اثوليكوس عزر     634\633سنة  في مجمع آ ) Ezr) 630-641، تحت رئاسة الك
ا         ) 661-641(وبعده، في عهد البطريرك نرسيس الثالث        ان، المرجع    "(اعيدت الشرآة الكنسية مع روم ارنأوطي

ه ل التصدي ). ذات ك هرق ة المل تح االسالمي ومحاول ة شهدت الف ك الحقب درك ان تل ك من ي للفرس اليستغرب ذل
ي               وهي ال . والعرب د المسيحيين ازاء االخطار الت ة في توحي يئة الواحدة رغب دة المش ا عقي دعت فيه ي ابت ة الت حقب

والمستغرب اليوم اال يعيد التاريخ نفسه أآان ذلك بالنسبة لالرمن أم          . من هنا حماس االرمن للوحدة    . آانت تتهددهم 
ة  تمرآز ا ." وتتقطع الحالة هكذا حتى مجيء الصليبيين     . لباقي المسيحيين  الرمن في القرن الحادي عشر في مقاطع

اج الملكي         . آيليكيا وانشاؤا امارة مستقلة خالفت الفرنجة      ان عددهم    . ومنح البابا اميرها االرمني الون الثاني الت وآ
نة، وخصوصاً               ) اورفا(في امارتي الرها    آثيراً     ة حس املهم الفرنجة معامل دس، فع وانطاآية وقليالً  في مملكة الق

  ...".  حيث آانوا االغلبية الساحقةفي الرها
اراً                   " م تعط ثم ديني، فل اد ال روم والسريان في سبيل االتح واتجه  . وقامت محادثات دينية متعددة بين االرمن وال

ذي حضر مجمع القدس             اثليق غرغيوريوس ال د الج االرمن وحدهم نحو الالتين وتم االتحاد بين الطرفين في عه
د سنة         .  في المسيح طبيعتين   ، وفيه اعترف بأن   1140عام   اد مجمع طرسوس المنعق ذا االتح  في  1196وقد أقر ه

عهد الحبر االرمني االآبر نرسيس شنورحالي، ودام االتحاد زهاء ثالثة قرون، ثم ضعف في اواسط القرن الرابع       
دي الم 1375ولما سقطت مملكة آيليكية االرمنية عام . عشر عندما قوي الحزب المعارض له     ك، قضي    في أي مالي

ة    ع فلورنس اد مجم بة انعق ن بمناس دده االرم م ج ديني، ث اد ال ى االتح ده ) 1439(عل م يطل عه يم، "(ول يل يت ميش
  ).233المرجع ذاته، ص 

زي                  . من المفيد التوقف عند أمر هام      ذا ال . ليس الخالف بين الكثلكة واالرمن خالفاً  عقائدياً  في العمق وان اتخذ ه
م الفرص ويشعرون بالحاجة                 والبرهان على ذلك ان      اح له االرمن آانوا يتخطون عقبة التعابير الالهوتية ساعة تت

رك نرسيس             . الملحة إلى الوحدة المسيحية    ان شعرا للبطري الظهر  ) 1173-1166(اقتبس عن المطران ارنأطوني
زة المسيحية               ول في قصيدة       . مدى قابلية االرمن للوحدة عندما تتوافق هذه الوحدة مع الع ا       " يق ى الره ين إل ": حن

ي ال                        يس الرسل، انت الكنيسة الت ر، رئ ار، انت آرسي بطرس الكبي ة الشهرة والوق وانت يا روما، أم المدن، قم
يم       واق الجح ا اب وى عليه ا        " تتزعزع، المبنية على صخرة قيفا، والتي ال تق ا ويستقوي به وة روم ز بق ه يعت أني ب آ

ين                    على اعداء أمته التي ترى في اللحمة الدي        ذي يوحد ب ومي ال ذياً  للشعور الق نية تحصيناً  لمناعتها ومصدراً  مغ
وما يورده االسقف الكاثوليكي عن هذا الشاعر يلتقي مع ما يورده المسؤول االرثوذوآسي سرآيسيان عن                 . ابنائها

اني وسبيل           :" ان الكنيسة االرمنية هي   :" أحد شعراء االرمن حين يقول       ة ايم اتي   مهد نفسي، ال بل قلع م،  ". حي نع
  ). 98المرجع ذاته، ص سرآيسيان " ( ان الكنيسة االرمنية هي الوطن الروحي البنائها 

   
ون                     اقي الجماعات المسيحية، يبق روا جماعة متراصة ومنفصلة عن ب نستخلص من آل هذا ان االرمن، وان ظه

درة الشمل ال              ة التحديات      اآثر هذه الجماعات توقاً  إلى الوحدة المسيحية وايماناً  بق ى مواجه أم، عل مسيحي، اذا الت
ل من االنقسامات                     . الوجودية ة ب آيف ال وقد عانوا، هم ايضاً  ليس فقط من االنقسامات المسيحية العامة والخارجي

  . الداخلية في قلب الجماعات االرمنية
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  : االنقسامات االرمنية الداخلية 
  

ا     . يت الكنيسة االرمنية بانقسامات داخلية عميقة     من"بين القرن الحادي عشر والقرن الخامس عشر،         فقد استقل عنه
ام  ام  1113ع تقل ايضاً  ع اثليق واس ان، وحمل لقب ج رة ف ي بحي رة ف ار، وهي جزي  اسقف 1311 اسقف اآتم

اد              1441واحتج عام   . القدس وحمل لقب بطريرك    والي لالتح ة الم  قسم آبير من االرمن على موقف جاثليق آيليكي
از            مع روما، ف   رى قرب القفق ا الكب ا  . انفصلوا عنه، واقاموا النفسهم جاثليق آخر في مدينة اشمازين في ارميني ولم

نة  ام س ى القسطنطينية اق اتح عل د الف ياً  عن 1461استولى محم ي اسطنبول مسؤوالً  سياس اً  ف اً  ارمني  بطريرآ
ه   ي دولت اطنين ف ن الق ع االرم ة   . جمي ن الناحي ا م ة العلي بحت الكلم روع   واص دى الف مازين ل اثليق اش ة لج الديني

  ). 233يتيم، المرجع ذاته، ص " (االرمنية
  

ة واالرثوذوآسية                      ين الكثلك ى التضارب ب ة عل ة القائم ة التقليدي د  . المؤسف في هذه االنقسامات انها تعدت الثنائي فق
ة وتثبت بشكل                    م تستقر الجماعة الكاثوليكي ا ل ل سنة        انشق الصف االرثوذوآسي على نفسه بينم م قب ." 1742 دائ

رن السادس              )1441في سنة     (حتى بعد االنقسام الرسمي لغير الخلقيدونيين        ة، من الق اقفة وآهن اليق واس ي جث ، بق
ة                ة الكثلك دوني، عالق عشر حتى اواسط الثامن عشر محافظين في داخل الكنيسة االرمنية، على التقليد القديم الخلقي

ران ارنأوطي... االصيلة ا   : ان ويضيف المط اموا فيه ن اق ن االرم دد م ذاب لع ز اجت طنطينية مرآ أصبحت القس
ا بانتظام        . وتنظموا ضمن جماعة مزدهرة    دم عليه وبمساعدة النظام الحاآم العثماني، عاودت االضطهادات التي اق

ابع عش                     رن الس ك في اواخر الق ك، وذل ر في   بطارآة القسطنطينية االرمن غير الخلقيدونيين ضد اخوانهم الكاثولي
ة وتخوم          . Andrinopleمدينة   ة العثماني واتخذت تلك االضطهادات طابعاً  عاماً  اذ امتدت إلى آل االمبراطوري

  ". سوريا ولبنان ومصر
ين (اما االرمن الكاثوليك فأصبحوا ممزقين بين الفرنجة        "  دونيين       ) الالت ر الخلقي ادوا   . واخواتهم االرمن غي ان ارت

ان             آنائس الفرنجة اعتبرهم اال    دونيين آ رمن غير الخلقيدونيين آغرباء الن القبول بالتحريمات الموجهة ضد الخلقي
ي اء االرمن ى االنتم هادة عل د اصبح آش اً   . ق ة احترام ر الخلقيدوني ة غي ائس االرمني اد الكن وا ارتي م تحاش ا انه آم

و             ذين يحرم دونيا المسكوني      للوارتابيت والسلطات العليا الكاثوليكية التي آانت تمنع االتصال بال م  . ن مجمع خلقي ل
اثوليكي               يس روحي آ تقلة تحت سلطة رئ وا جماعة مس ذا السياق    ... يبق لهم اال طريق واحدة وهي ان يؤلف في ه

 ابراهيم 1740 تشرين الثاني    26انتخب ثالثة اساقفة ارمن آاثوليك بمشارآة اربعة عشر آاهناً  واعيان ارمن في              
ان  – رس االول اردزيفي اثوليكوس ) 1679-1649( بط ب –آ ي حل رك ف س   .  بطري ي نف نتين، ف رور س د م وبع

اليوم      –، تقبل الكاثوليكوس    1742وفي الثامن من آانون االول      . التاريخ تبنت روما االنتخاب    د الب  البطريرك الجدي
ة الكاثو                  من يدي الحبر االعظم بندي     ين الكنيسة االرمني راً  عن الشرآة الرسمية ب ة  كنوس الخامس عشر وتعبي ليكي

 1743 البطريرك من روما واستقر سنة         –وبعد ان نال هذا االعتراف الرسمي عاد الكاثوليكوس         ... وآنيسة روما 
ريم   ي الك ر المخلص ف ي دي روان (ف ان–آس نة   )  لبن و االصل س ان الحلبب وة مرادي اه االخ ان بن ذي آ " 1723ال

  ). ، المرجع ذاتهارنأوطيان(
ت الداخلية على الرغم من قوة الشعور القومي لديهم وارتباط هذا الشعور بوجود        هكذا لم ينج االرمن من االنقساما     

تهم م           . آنيس عفت تالحمه ة فأض داخالت االجنبي رقيين للم يحيين الش ن المس رهم م ا غي ال آم حوا المج د افس وق
واهم ومتناسين ان الخطر            . المصيري رين ق داهم  حتى انهم نفذوا غايات الحكام واضطهدوا بعضهم بعضاً  مبعث  ال

  . ال يميز بين ارثوذوآسي وآاثوليكي وال بين ارمني وسرياني او اشوري او رومي او ماروني
  

  االرمن في لبنان
  

  : مرحلة ما قبل المجازر الحديثة   - أ
  

ل المسيح   . خالل تاريخهم المليء بالمآسي والمقاومة البطولية آان لالرمن عدة اتصاالت بلبنان          في القرن االول قب
مؤسس االمبراطورية االرمنية التي امتدت من البحر االسود إلى فلسطين ومن بحر            ) 66-93(الكبير  دخل دآران   

  . بفينيقيا في حينهالقزوين إلى آبادوآيا، ارض لبنان التي آانت معروفة 
ه طالب                          ان مع وق، آ روت لدراسة الحق ى بي يفيروس إل ا السرياني االرثوذوآسي س وعندما جاء بطريرك انطاآي

آما يتحدث التاريخ عن عالقات ودية بين ملوك وامراء ارمينية وامراء الفرنجة في طرابلس   . سمه ميناس ارمني ا 
راك السالجقة سنة          "وال شك انه    . وصيدا وصور في القرنين الثاني عشر والثالث عشر         1064عندما استولى االت
انيون          راك العثم ي، واالت ة الب     على ارمينية وعاصمتها آن ى االمبراطوري ة وعاصمتها القسطنطينية سنة         عل يزنطي

ه    1453 أ بجبال د الملج ان البل ي لبن تقرت ف ة واس ل مختلف ى مراح ن االضطهادات عل ة م ائالت ارمني ت ع ، هرب
ار وفي بيت خاشبوه                 . ووهاده العصية  وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، في الكريم قرب غوسطا وفي بزم
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ى آراء                            تنداً  إل انيين مس ين االرمن واللبن ة ب ات متين في الموضوع نفسه يتحدث الوارتابيت سرآيسيان عن عالق
رون          ) اي االرمن   (انهم توزعوا   :" بك الذي يقول    مؤرخين لبنانيين آيوسف يز    ل آثي ان الشمالي وانتق في قرى لبن

هي ارمنية " بيت البايع " وفي جوار زغرتا قرية صغيرة اسمها      . منهم مع االيام إلى طرابلس وبيروت وآسروان      
ايع االصل على بكرة ابيها، تنتمي إلى اسرة بايان، وقد حرف االسم مع االيام             ذه     آم . وصار ب ا توجد آنيسة في ه

ابع عشر                        رن الس ى الق ا إل ود تاريخه ة يع ة االرمني ة باللغ ات مكتوب د   "... القرية وفيها اثري ؤاد    ... ويؤآ دآتور ف ال
ول                 ان المعاصر، فيق اريخ لبن دما يتحدث عن ت انيين عن ين االرمن واللبن :" افرام البستاني على العالقات المتينة ب

اً           يدين التاريخ اللبناني المعا    صر لالرمن بوجود اثنين من المتصرفين آانا من أوفى الوالة غيرة على لبنان وحفاظ
د             . على استقالله وامتيازاته الخاصة    د المتصرفية وينتهي العه دأ بأحدهما عه ة ان يب وآان من الصدفة ومن العناي

  ). 95-94ه، ص سرآيسيان، المرجع ذات"(نفسه بالمتصرف الثاني، هما داود باشا واوهانس قيومجيان 
  

  :  المجازر التي تعرض لها االرمن في العصور الحديثة –ب 
  

ذت بحق                               ي نف ذابح الت د من الحديث وان باقتضاب عن الم ان، ال ب قبل المضي في عرض الواقع االرمني في لبن
ذابح   ذه الم رتبط به ف م كل المكث ان بالش ي لبن ن ف ود االرم ي، الن وج اريخ ا. الشعب االرمن لبشري ال ينسى الت

ة بحق االرمن              ة العثماني ا الدول ذه       . محاوالت االبادة المتتالية التي ارتكبته راك او تناسوا ه الم واالت ئن نسي الع ول
ا وهي ال                         ي اقترفوه راك بالمظالم الت الم واالت ذآير الع ى ت ل درجت عل م تنسها، ب ة ل ذاآرة االرمني ان ال المذابح ف

  . ن الظروف الموأتية الستعادة حقوقها آما يحصل في ناغورني آرباختتوانى عن االنتقام من وقت إلى آخر وتتحي
ق                 م يب ه ل وني نسمة وان ون وملي يكفي ان نعرف بأن االرمن آانوا في ترآيا قبل الحرب العالمية االولى ما بين ملي

م اال اسقف واح                              يس له م في القسطنطينية ول ي ارثوذوآسي معظمه اء سبعين الف ارمن اً  اال زه د هو   منهم حالي
ذها        ي نف البطريرك القسطنطيني الخاضع لجاثليق اشمازين، يكفينا ان نعرف ذلك لندرك مدى وحشية المجازر الت

االرمن   د الح   . االتراك ب ا السلطان عب اً  سر     قس ىاالرمن فأسسوا احزاب د عل ام    مي  1888ية آالهانشاك الشيوعي ع
ام    ر الشيوعي ع ر ارمين  1890والطاشناق غي ا يبغي تحري ا   وآالهم ا سبق وقلن ة آم م . ي د  "ث اجرى السلطان عب

ي    1896 و 1894الحميد اولى المذابح المنظمة ما بين        ة الف ارمن ى مئ ا سنة      .  قضت عل ذابح في ادن وتجددت الم
ى االرمن         .  الف ارمني20 فقضت في مدة اسبوعين على    1909 ة القضاء عل اة متابع ة الفت ة ترآي ررت حكوم وق

داً                    .رغم مناصرة حزب الطاشناق لها     ي في ظروف قاسية ج ون ارمن ك ملي يم   "( فهل ه ، ص      ... يت ، المرجع ذات
336 .(  

ل     " بالفعل آانت الحرب العالمية االولى فرصة مناسبة لالتراك نفذوا خاللها قرارات اجتماعاتهم السرية               م قت فقد ت
اريخ في      وتشريد حوالي مليون ونصف مليون من ابناء الشعب االرمني، ضحية اضخم مجزرة بشرية                 ا الت عرفه

ؤمنين      مولم يفرق ال  ). 89سرآيسيان، المرجع ذاته، ص     "(اوائل هذا القرن     . عتدون بين اساقفة وآهنة وراهبات وم
ا          د وباآستان واميرآ ا والهن ان وفرنس مما تسبب بشتات ارمني في مختلف انحاء العالم، في الشرق االوسط واليون

  . قيةالجنوبية والواليات المتحدة واوروبا الشر
ذابح                 اً  من الم اد السوفياتي الحق ابقاً  واالتح ة الروسية س . ولم ينج االرمن الذين آانوا متواجدين في االمبراطوري

ر    . امتد الحكم الروسي إلى مناطق جبال ارمينيا والقوقاز، وذلك على حساب ترآية وايران      " ودخلت اشمازين، مق
روس سنة            اطنون في                وفي   . 1828الجاثليق االعظم في حوزة ال ى قاسى االرمن الق ة االول اء الحرب العالمي اثن

يا سنة            . طرفي الحدود الترآية الروسية الكثير من االهوال       ورة في روس م       1917ولما نشبت الث ى حك  وقضت عل
م حزب الطاشناق                      ام الحك لم زم ة، وتس ة االرمني تقاللهم داخل الجمهوري ا انتصر    . القياصرة أعلن االرمن اس ولم

يوعيون ف  ة         الش ي الجمهوري ن اراض راً  م ماً  آبي راك قس ل االت راك، فاحت يوعيون واالت اون الش يا، تع ي روس
ي   يوعي ف م الش ه الحك اقي وفرضوا في م الب ى القس روس عل تولى ال ن، واس كانها االرم ى س ة، وقضوا عل االرمني

  ". ، ودمجوه باالتحاد السوفياتي 1920\12\4
د       وقمع الشيوعيون الروس حرية الكنيسة، و  "  ه بع ن، اال ان ائر االرم ة االتصال بس لم يعد لجاثليق اشمازين امكاني

ى            أخذ يبث الدعاية بين االرمن المن      1945نهاية الحرب العالمية الثانية سنة       الم، الرجاعهم إل تشرين في انحاء الع
ي س      يس ف ة س ى جثلق يما عل ن، وال س ع االرم ى جمي لطته عل وذه وس ط نف اول بس ة وح ة االرمني وريا الجمهوري

  ".ولبنان
  

  :  االرمن في لبنان بعد المذابح –ج 
  

لكن المذابح التي استهدفتهم منذ اواخر القرن التاسع عشر وخاصة          . رأينا سابقاً  ان االرمن اتصلوا بلبنان منذ القدم        
ك شأن جمي                          أنهم في ذل ان، ش ى لبن ع اثناء الحرب العالمية االولى قد أدت إلى هجرتهم بشكل جماعي ومأساوي إل

 40



م         بالفعل تكثفت هجرة اال    ا تحت حك ي تعرضوا له ذابح الت د  " السلطان االحمر  "رمن إلى لبنان بعد الم د الحمي . عب
ين سنوات                     "وقد بدأوا يلجأون     ا ب ة في ارميني د االحداث المؤلم ز بع . 1896-1894إلى لبنان وبشكل خاص وممي

ى   اما الهجرة الكبيرة فبدأت خالل الحر. ، عقب حوادث اضنة  1909وتضاعفت هذه الهجرة، عام      ة االول ب العالمي
ام            ع ع ذ مطل ام   . 1915وعقب المجازر االرمنية التي حصلت من ى      1939وفي ع اك هجرة مباشرة إل ، آانت هن

  ". لبنان حينما استوطن حوالي عشرة االف ارمني في بلدة عنجر على الحدود السورية
ر     ولكن. حسب المعلومات المتوفرة، توزع االرمن، في البدء، في القرى الشمالية     " ل عدد آبي ام انتق  مع مرور االي

ة باسم       1918في   . منهم إلى بيروت وطرابلس    م تشكيل لجن ي   "، ت وطني االرمن اد ال ع الطوائف    " االتح تضم جمي
ذاك ة آن ود  . واالحزاب االرمني تقبال الوف ان واس ى لبن وبين إل ال المنك ا تسهيل انتق ى عاتقه ة عل ذه اللجن فأخذت ه

ة ل اآن االقام أمين ام دد، وت روت الج اني بي ي مب ذا الغرض او ف ات اقيمت خصيصاً  له واء ضمن مخيم م، س . ه
، بد أن سلمت فرنسا آيليكية لالتراك، اضطر االرمن الذين آانوا قد عادوا إلى  1921والجدير بالذآر انه، في عام      

ان              ى سوريا ولبن ة إل ر من هؤالء إل          . ديارهم بعد معاهدة الهدنة إلى هجرة ثاني ذا وصل قسم آبي ان عن   وهك ى لبن
  ". طريق مرفأ بيروت

ام " ي ع دة،  1925وف دة، واضنة الجدي ا الصغرى آمرعش الجدي دن ارميني ماء م ات وسميت باس ، اقيمت مخيم
ان                   . وسيس الجديدة وغيرها   وزع االرمن وانتشروا في مختلف انحاء لبن ام ت م يعيشون    . وهكذا مع مرور االي وه

ذاتها      اليوم بكثافة في بيروت وضواحيها، آبرج حمو       اطق         . د التي تشكل وحدها مدينة ب ون من ا ان بعضهم يقطن آم
ة، وطرابلس                     ل وعنجر، وزحل ه، وجبي اس، وجوني ا وانطلي دة، والزلق غ  . اخرى، آمنطقة مار يوسف، والجدي ويبل

اً               ان تقريب يان،  (عدد االرمن اليوم في لبنان حوالي مئتين وخمسين الف نسمة اذ يشكلون عشر سكان لبن سرآيس
  ). 96-95ع ذاته، ص المرج

ذين               االرثوذوآس التابعون : واالرمن اليوم في لبنان قسمان       اس والكاثوليك ال ا في انطلي  لكاثوليكوسية بيت آيليكي
  . جعلوا من دير بزمار مقراً  لبطريرآيتهم

  
  : االرمن االرثوذوآس في لبنان 

  
ي انطلي  يتهم ف ا تشكل آاثوليكوس ان آم ي لبن ن ف ة االرم كلون غالبي ت يش ن لبي ية االرم ة بكاثوليكوس اس المعروف

وقد قام بدور هام في  . آيليكيا، والتي آانت تستقر قبل المجازر في سيس، مقاماً  رفيعاً  يرمز إلى الوحدة االرمنية               
ة                            ة الوطني ة وفي جمع شملهم من الناحي ة والعلمي ة والثقافي ة الديني ي من الناحي ول  . تطوير حياة الشعب االرمن يق

اً         :" ت سرآيسيان   الوارتابي بعد احياء الكرسي الكاثوليكوسي في انطلياس، اصبح هذا المقر مرآزاً  روحياً  وقومي
ل،       ل في                         بل منارة تنطلق منها المحبة والعم ان وسوريا، ب يس فقط في لبن اء الكنيسة، ل ع حاجات ابن  ليغطي جمي

دا حيث اال           ا       قبرص وايران واليونان والواليات المتحدة االميرآية وآن ة له يان، المرجع    "( برشيات التابع سرآيس
ذآور، ص  دارس     ). 98الم س الم ادين، تؤس ف المي ي مختل ي ف دور طليع ية ب ذه الكاثوليكوس وم ه ل تق بالفع

ة    ة متنوع االً  اجتماعي فيات واعم زة ومستش ام ودوراً  للعج ىء لاليت ة ومالج ات الخيري ات والجمعي . واالآليريكي
ة      تصدر مجالت ونشرات رسمية ومطب     ة والهوتي ة وادبي ي في              . وعات ديني اب االرمن نظم آل سنة معرض الكت ت

  . بنت مساآن شعبية في منطقة الفنار تضم حوالي مئتي وحدة سكنية. انطلياس
ذه الكاثوليكوسية             اقبوا في ه ان  : من البطارآة الذين تع دروس سراجيان   -سهاك خاباي اريكين  ) 1937-1931(ب آ

ليان زاره االول) 1956-1943(االول  ان  ) 1963-1956( باياس ورين االول باروي اريكين ) 1983-1963(خ آ
  ). 1977(الثاني 

ر نظام          " الجدير بالذآر ان هذه الكنيسة ديموقراطية، يشارك العلمانيون فيها بشكل فعلي             ذي يق في ظل التشريع ال
رى في مجالس االنتخاب                ذا ن ي من     من اعضاء المجلس     7\6االنتخاب في آل المسؤوليات وهك وطني االرمن ال

ع  بحيث يشعر آل ارمني في آنيسته وآأنه في وسط وطنه يحمل على عاتقه     .  من رجال الدين   7\1المدنيين، و  جمي
  ". التضحيات ليحافظ على هويته

ان                     ي في لبن اء    . آما تجدر االشارة إلى ان الصحافة االرمنية تحتل مرآزاً  بارزاً  في حياة الشعب االرمن اك ادب هن
ان المؤسس                       وشعراء   ا عن حزب ارميناآ ا سبق وقلن ارمن لبنانيون وعدة دور نشر وطباعة واحزاب ناشطة آم

ام   ناق        1885ع نتين والطاش ده بس ى حزب الهانشاك المؤسس بع د إل ا بع ذي انضم فيم اك حزب  . 1890 وال وهن
  . 1908الرامكافار المؤسس في مصر عام 

ة         " يحيين تجدر االشارة إلى     بالنسبة لموقف االرمن االرثوذوآس من وحدة المس       ات ودي ة عالق أن للكنيسة االرمني
ة هي                   وأخوية مع جميع الكنائس والطوائف المسيحية، انطالقاً  من مفهومها للحرآة المسكونية بأن الكنيسة الجامع

ل                . واحدة، ولكن هناك آنائس لها عاداتها وتقاليدها الخاصة        تم بانضمام آنيسة اخرى ب تكون  ووحدة الكنيسة ال ت
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ائر             "  ين س ة ب ات االخوي اما بالنسبة للحرآة المسكونية، فالكاثوليكوسية تعمل بكل جد واخالص على توطيد العالق
ذآور، ص     (قضايا الجوهرية في حياة الكنيسة آكل       الكنائس وجمع آلمة المسيحيين حول ال      سرآيسيان، المرجع الم

  . وهي تشارك بمجلس الكنائس العالمي ومجلس آنائس الشرق االوسط) 104
  

  : االرمن الكاثوليك في لبنان 
  

ان    ي لبن ن ف ر االرم كلون عش ن     . يش ق االرم ذت بح ي نف ذابح الت د الم ارآتهم بع ن بط ر  : م ع عش ديس الراب اف
االً                      –اريان  اربي اني عشر آاردين ا بيوس الث ه الباب ذي عين ان ال ام   غريغوريوس الخامس عشر اغجياني  -1945ع

ان   ر باطاني ادس عش اطيوس الس ر    –اغن امن عش ا الث الي يوحن رك الح ديجيان والبطري ر جي ابع عش اك الس  هامي
باريان ار . آس ي بزم رآيتهم ف دا  . آرسي بطري ا وم دة رعاي روت وع ي بي ر ف ديهم مق ة ل اطات اجتماعي رس ونش

ان     ن لبن دة م اطق عدي ي من ة ف ة ديني ا  : ودينامي ود والزلق رج حم ر وب ة وعنج ل زحل اس  -مث ديب وانطلي ل ال  ج
  . واالشرفية

ة بوجه الوحدة المسيحية ان طرحت                               ة عقب أن االرمن الكاثوليك ال يشكلون أي راً  ب ه اخي د   . ال بد من التنوي م ق فه
من المؤسف ان يكون    . ثلكة ايماناً  منهم بأن الكنيسة يجب ان تكون جامعة وواحدة       جابهوا التيار وانضموا إلى الك    

ولكن تقتضي االشارة إلى ان االنقسامات بين ارمن ارثوذوآس وآاثوليك قد خفت حدتها             . هناك جماعتان ارمنيتان  
ة  ات واالضطهادات المتبادل ار الخالف ت آث د زال ل ق ن، ب ع االرم ت جمي ي طال ازر الت د المج ة الخطر  لمواجبع ه

  . المحدق بالكنيستين على السواء
اآثر من ذلك، بغض النظر عن االنقسام االرمني بين ارثوذوآس وآاثوليك، فقد توحد الجميع بوجه المعتدين ومن          

ر الهجرة             ى أث ر والبؤس عل دار          . ثم لمحاربة العوز والفق ي ومق وطني االرمن دار الشعور ال ى أحد مق ال يخفى عل
من يعرف حالة االرمن عندما جأوا إلى لبنان ويتبصر فيما وصلوا اليه اليوم من              . هذا الشعب المختبر  الحيوية عند   

التالحم                  تطور وعمران وقيامة فعلية من الموت، يدرك عظمة هذا الشعب وحيويته وقدرته على اجتراح العجائب ب
  . واالتحاد واالتكال على الذات دون التضحية بخصوصياتها وبكرامتها

  
  تمة خا

  
ا                 ا وال الجماعة، اينم راد عنه د االف مهما يكن من أمر، يستشف من تاريخ النضال االرمني مبادىء وثوابت ال يحي

ه              1955سنة   . وجدوا، في وطنهم االصلي أم في مواطنهم الجديدة والشتات         دو عن االرمن في آتاب ار رون ال بي  ق
اء ارمين      " : مسيحيو الشرق " م بق ع بالبحث عن سر          ال يمكن اي انسان ان يفه م يقتن ا ل درها م ة وال أن يتحسس ق ي

ي ال تقهر            ة الت ذآور، ص          " (ديمومتها في عزتها الوطني دو، المرجع الم ار رون ول        ). 199بي ذا الق م يصح ه ولك
  . اليوم بعد انبعاثها حية إلى معرآة صراع البقاء

ة    اومتهم الجماعي ى بعضهم ومق افهم عل ن التف رة وم ن عب دة االرم ن وح ا م ب  لن ن النوائ رغم م ى ال اتهم عل  وثب
ان وشجاعة      وة يحتذى بها لمواجهة المصير المش      والمذابح المتكررة قد   ة وايم ي يحافظ        . ترك بثق ا وجد االرمن اينم

ة، ودفاعه عن قضاياها               اآلها الوجودي ه وتحسسه بمش ع     . على خصوصياته وارتباطه بجماعت نجح جمي و ي ذا ل حب
اال به ب ي التش ان ف ي لبن يحيين ف تهمالمس ى خصوصياتهم ولحم اظ عل ي . رمن بالحف ي وال يمكن ان يعن ذا ال يعن ه

ا                    . معاداة لالخرين او نفياً  لهم        ايش مع غيره ل الخصوصيات ضمنها وتتع املة تتقب ا ش ان المسيحية في جوهره
دا              ا ع ا واالنتقاص من آام            دون الزام هذا الغير بالتخلي عن غير نيته أللهم في م ه بالتسلط عليه ا   التزام . ل حقوقه

اً                            ه أي ة االنسان وآامل حقوق م تعترف بحري ا ان ل تحترم المسيحية االنسان في ابنائها وابناء غيرها وتناقض ذاته
  . يكن هذا االنسان وأياً  تكن ديانته وبشرته ولغته وحضارته

ها        أبى االنص ه ي ة ولكن ايا الوطني ة والقض القوانين اللبناني زام ب ن االلت ي ع وانى االرمن دان  ال يت ة فق ى درج ر إل
حبذا لو يقدر المسيحيون، آل . شخصيته وذاتيته آما يأبى أن يفرض على الغير التخلي عن ذاتيتهم واالنضواء اليه       

م ارمن                ا االرمن ه وا مسيحيين آم اً  من               . المسيحيين في لبنان، ان يكون ذات، انطالق تمكن االرمن بال و ي ذا ل وحب
ا          لحمتهم االرمنية، من المساهمة في ارس          الخطر      . اء االطر المنسبة للوحدة المسيحية وتعزيزه ي يشعر ب االرمن

وق           تالب االرض والحق ة واس ادة الجماعي ر االب ه خب زاً  الن عوراً  ممي ه ش وده وذاتيت دق بوج د رص . المح وق
رد            ى حدة الن الف الصفوف وحصنها بحيث يستحيل اختراقها من الداخل ويصعب استفراد اعضاء الجماعة آل عل

  .ليت االمثولة االرمنية تتعمم على جميع المسيحيين في لبنان . المصلحة واحدة : جماعة والجماعة هي الفردهو ال
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   الروم- 5
  

  : االسم 
ه     . الروم، اليوم، قسمان، روم ارثوذوآس وروم آاثوليك       في  . يجدر بنا قبل آل شيء توضيح االسم الذي يعرفون ب

وان        تم تحت عن دآتور اسد رس اب لل روم "آت ى الشكل    ) 4-3، ص 1955دار المكشوف،  (، "ال يحدد المؤلف عل
ون         :" التالي موضوع دراسته     أوهم البيزنطي ان وخلف ون  . الروم عند العرب قبل االسالم وبعده هم الروم والبيزنطي

دة  "وعاصمتهم  . عند أنفسهم روم، اي رومان     دعون        . اي القسطنطينية  " رومة الجدي وذآس ي روم االرث زال ال وال ي
دة   "طينية مرآز البطريرك المسكوني     القسطن ة الجدي ذا     " روم ا ه ى يومن ريم في سورة            ... حت رآن الك وجاء في الق
وألمع فصل في  . وأنفع التواريخ تاريخ الفكر". غلبت الروم في ادنى االرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون    :"الروم  

ايتهم باالنسان وسعيهم السعاده      وأفضل فضائل. تاريخ الفكر البشري تاريخ الفكر عند اليونان االقدمين   هؤالء عن
ذه    . وأآبر خدمة قدمها الرومان انهم تبنوا ثقافة اليونان وقالوا بها        . حقيقية وا ه م حمل وفضل الروم على البشرية انه

ات فح ي عصر الظلم ا ف ة وحموه ي نصوصها االصلية واضاالثقاف ا ف ا لن افظوه اريخ . فوا اليه م ت بيل لفه وال س
روم       العرب فهما آام   اريخ ال ا جرى في سوريا والعراق ومصر في السياسة والحرب                  . ال اال باالطالع على ت فم

  ". والحضارة والثقافة تأثر آثيراً  بما آان يجري في القسطنطينية وغيرها من امهات مدن الروم
 وان حضارة   ،"رومة الجديدة "من الواضح، اذن، ان الروم هم البيزنطيون، رومان الشرق، وان القسطنطينية هي             

ى الصعيد النظري، أن الوحدة يجب               . الروم يونانية االصل أثرت في العرب تأثيراً  آبيرا ً          ه عل وعليه يتضح، أقل
يما وان                  ة، الس ة الغربي رة     أن تكون سهلة بين آنيسة الروم الشرقية والكنيسة الروماني العمق الحضاري واحد وفت

ا،       1054لف سنة الن االنفصال تم بين الكنيستين سنة           التاريخ الديني المشترآة طويلة تمتد سحابة ا       وفر لهم ا ي  مم
  . بل يلزمهما بأرضية مشترآة هامة

داً  وصعبا ً            ديث النظري عن الروم سهل في حين ي         يبقى ان الح   ى االرض معق ع عل ي الواق ان      . نجل الروم في لبن ف
ان             روم في القسطنطينية واليون ر ال ى            اولئك ينتمون اصال     . وسوريا مثالً  غي ة وهؤالء إل ة انطاآي ى بطريرآي ً  إل

طنطينية ة القس ية   . بطريرآي ة الروس يهم الكنيس ي تضم ال ية الت ار االرثوذوآس اً  داخل اط ان مع وينضوي الفريق
ة                   ائس االرثوذوآسية الالخلقيدوني اقي الكن ليم وب ة اورش ا الشرقية االرثوذوآسية وبطريرآي ا  . وآنائس اوروب مهم

ة         زنطيين                 يكن من أمر، في البيئ ي المسيحيين البي روم يعن ان اسم ال ام، آ ة بشكل ع د        . العربي ه بع د ألصقت الي وق
ى ال          451مجمع خلقيدونية    ين، اشارة إل ة الملكي د المجمع بإشرافه       آني ذي عق ة ال عرف  . والء المبراطور بيزنطي

ا عارضه الال                ة بينم ه القديم دونيون االشوريون    الخلقيدونيون، ومنهم الروم، بتحزبهم للملك مارسيان وعقيدت خلقي
  . وعملوا على االستقالل عن بيزنطية ضمن آنائس محلية واالرمن والسريان المونوفيزيون

نحن مسيحيون ارثوذوآسيون لدينا رباط روحي آنسي مع  :" سبق وأوردنا رأياً  للمطران جورج خضر يقول فيه          
ام،       رباطنا السياسي مع الحا   . بيزنطية وليس لدينا معها رباط سياسي      والء ت آم العربي ونريد محاولة العيش معه وب

ا ً   ك تمام ا ذل ة         ... وأظهرن ى المحافظ دين، بمعن ي ال ل ف ة، ب ي السياس يس ف يحية، ل ولية مس ية اص االرثوذوآس
ي  راث االرثوذوآس ن الت تلهام م ة   ... واالس ب المحافظ ى جان ية إل ة ارثوذوآس ة تمردي ا  ثم ان بأنن ة، وااليم الديني

ى         . صحاب الكنيسة القديمة، ولدى االرثوذوآسي نوع من الكبرياء       مسيحيون أصليون أ   اً  استعالء باهت عل وأحيان
يحيين ة المس ة . بقي اً  القص دن عموم ل م وذوآس أه روم االرث ي ان ال ل . ه ل جب ة أه ك والموارن . والكاثولي

م ان   . غير المنقطعة واالرثوذوآس لهم عراقة حضارية، عراقة عقائدية بمعنى االستمرارية مع المسيحية االولى             ث
  ). 22 – 18، ص 1992مجلة الناقد، العدد الرابع واالربعون، شباط "(االثوذوآسية تعني استقامة الرأي 

  : باالستناد إلى هذا الرأي وإلى آراء مماثلة آثيرة يمكننا استخالص بعض الخصائص الرومية المميزة
والء- اء وال ائرو االنتم روم ح ترك .  ال ت ومش و ثاب ا ه م  م ان انه ي لبن رقيين ف يحيين الش م المس ين معظ نهم وب بي

 ولكن بينما يعني أغلب المسيحيين عبر تجذرهم االنطاآي انهم سريانيو          . يرجعون إلى االرومة االنطاآية الرئيسية    
االصل وانهم يفترقون عن البيزنطيين بل على عداء مع الهيمنة البيزنطية، نرى الروم يحملون عبر اسمهم بالذات                 

والء لبيزنطية ويميلون إلى التنكر لسريانيتهم وإلى ابدالها فيما بعد بوالء عربي قاد بعضهم إلى التخلي آلياً  عن                    ال
زال يحصل                      ا حصل وال ي جذوره والذوبان في المحيط العربي االسالمي مستعيضاً  عن الوالء باالنتماء الكلي آم

  . الروم الذين انتهوا إلى اعتناق االسالمفي القرن العشرين مع العديد من المنظرين السياسيين 
ه     ي آتاب اآي ف ي االنط ؤرخ الكرس تم م د رس ول اس ى،   : يق ة العظم ة اهللا انطاآي ة مدين ور،  (آنيس ورات الن منش

فقد آانت يونانية برجالها في      . آنيستنا االنطاآية يونانية سريانية عربية    ) : "  ز –بيروت، الجزء االول، صفحة و      
ا ول    ا وطقوسها   المدن وبفكره اف       . غته رى واالري ة بشعبها في الق اف   . وآانت سريانية وعربي وال يخفى ان االري

وان السريانية تقلصت تدريجياً      . السورية اللبنانية الفلسطينية االردنية استعربت قبل الفتح االسالمي بتسع مئة سنة          
ثال                    ان والقلمون م ة في لبن تالل النائي م في ال ة في          .  ً فانحصرت في القرى والمدن ث ة ثابت ار العرب والعروب واخب

يم      وس العظ يما افتيم ين وال س ار القديس ي اخب ال وف فر االعم ي س ة وف ع الهليني معان ) 473 – 377(المراج وس
  )". 460 – 390(العمودي 
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ا وجدوا مخطوطة من               "  ائس السريانية آلم ا من رجال الكن ا بعض اخوانن ي يثيره رراً  للضجة الت رى مب وال ن
ات ريانية    مخطوط ة الس ة باللغ ية مكتوب نا االرثوذوآس ز      .  آنائس ات ال يجي ذه المخطوط ى ه ور عل رد العث فمج

فالواقع الذي ال مفر من االعتراف به هو ان  . االستنتاج ان آنيسة انطاآية آانت سريانية بلغتها وطقوسها ثم تهلنت         
ان    ع عصورها يون ي جمي ت ف ا جمع اء اليه ي نتشرف باالنتم ة الت ذه الكنيس ا ه اً ، وان لغته ريانيين وعرب يين وس

  ". الرسمية وطقوسها وقوانينها وثقافتها آانت يونانية قبل ان تكون سريانية او عربية
ي       ديني والحضاري والسياس روم ال ن وضع ال ة ع ول صورة جلي ذا الق ن ه ة  . نستشف م ة بطريرآي م ورث انه

ة             ان. انطاآية، والقول االصح انهم في عداد ورثتها االساسيين         ذه البطريرآي دوني له رع الخلقي ة الف م مع الموارن . ه
م تكن    . وانطالقاً  من عراقتهم االنطاآية يستقون دون شك من التراث البيزنطي والحضارة اليونانية    ة ل لكن انطاآي

ة                 ة البيزنطي ا آانت حاضرة السريان الروماني داخل االنطاآي        . مجرد مدينة رومانية او بيزنطية، انم ا سكان ال ام
م من السريان              وا ان معظمه ين        . الرياف التي تتحلق حول المدينة العظمى فك ر العرب، وان آانت ب والسريان غي

  . بل ان آثيراً  من العرب تنصروا على يد السريان. االثنين صالت رحم وقرابة
  

  .  بزنطيون– سريان –، عرب )االنطاآيين(  الروم – الخلقيدونيون –الملكيون : االسم " ( 
  . عرب العراق ونجد والحجاز( عرب بالد الشام : والعرب الروم  -
 . هرقل ومحاولة اعادة الوحدة -
 . الشروط العمرية: الروم تحت الحكم االسالمي  -
 . 1054تطور الكنيسة الملكية االنطاآية في ظل الحكم العربي، قضية فوستوس، االنفصال النهائي  -
 . الموقف االنطاآي في االنفصال -
 . ورثوذآس وروم آاثوليكروم ا: انقسام  -
 ). القسطنطينية ( ابراطورية روما واالمبراطورية الجديدة : االمبراطورية انقسمة إلى اثنين  -
 ) . اول بطريرك ماروني(م 685البطريرك يوحنا مارون سنة  -
 . تيمناً  بالملك مارسيان : ملكيين : االسم  -
، الالتين، فيما بعد آلدان، السريان     685 – 651 روم ارثوذوآس، روم آاثوليك، الموارنة    : الخلقيدوننين   -

 . ) " .. الكاثوليك، االقباط الكاثوليك، االرمن الكاثوليك
  

  : عرب بالد الشام : الروم والعرب 
  

ين       رق االردن ب وران وش ي ح ي منطقت ن ف ت تقط يحية آان ور المس د ظه ة عن ل العربي ه ان القبائ ا ال شك في مم
ة ة واليوناني ى .الشعوب االرامي ذ عصورها االول ام من ين عرب الش يحية ب د انتشرت المس ذا .  ولق م يقتصر ه ول

ة          رة العربي د هاجرت من الجزي االنتشار عل أهل الحضر بل انتقل منذ القرن الثالث إلى قبائل البادية التي آانت ق
يمن              ل       . إلى سوريا على مراحل متوالية، السيما بعد خراب سد مأرب في ال ذه القبائ وب      غ" أشهر ه سان في الجن

وقد دانت بالنصرانية وأقامت عليها اساقفة وقعوا محاضر جلسات المجامع             . وتنوخ في الشمال وتغلب في الشرق     
دونيا ً  (وفي وثائق المجمع نفسه      "... اساقفة العرب "المسكونية باسم    ان ) خلقي ة        ... توقيع الواحد السقف عرب بادي

ة وأخذت          وقد  . دمشق، واالخر السقف عرب بادية الفرات      رة عظيم  تقطن في     آثرت القبائل في القرن السادس آث
ا ي جواره ها وف دن نفس انية . الم ة والساس رتين البيزنطي دولتين الكبي ذاك لل ي الشرق آن ية ف يادة السياس وآانت الس

ان                  ). الفارسية( اء الساس رة حلف اذرة في الحي . يينوآان الغساسنة في جنوب الشام انصار البيزنطيين، بينما آان المن
ام                   رة، فق راء الحي ة ام ة ومحارب ل البادي وأستعان االمبراطور يوستنيانوس بالغساسنة النصارى لصد غارات قبائ
ه،                     رة وغلب االمير الغساني الحارث الثاني بن جبلة وهو من أعظم امراء آل جفنة، وحارب المنذر الثالث أمير الحي

ا          ه    فكافأه االمبراطور وجعله سيد القبائل العربية آله ام، ولقب البطريق "في الش يالرك "و" ب اب    " الف ى ألق ا أعل وهم
ا ً   رب ملك اه الع ور، ودع د االمبراط ة بع دة،   . الدول ة الواح ذهب الطبيع ى م از إل ارث نصرانياً ، وانح ان الح وآ

ه           . وحامى عن يعقوب البرادعي الذي رسم اسقفاً  لعشائره         وارتاب البيزنطيون في أمر ابنه المنذر وشكوا في والئ
رة صقلية    ى جزي وه إل طنطينية ونف ى القس وه إل ة، فحمل ذهب اليعاقب ه لم ي حمايت الغ ف ه ب م الن وذ . له وتضاءل نف

نهم           . الغساسنة بعده وانقسم عرب الشام على انفسهم وتنازعوا        وفقد الروم بزوال قوة الغساسنة درعاً  واقية تصد ع
  ). 121 – 120يتيم، المرجع المذآور، ص "(هجمات الفرس وغارات الغزاة 

ام                  اطق الش دونيين في من ين الخلقي لكن االرجح   . وعليه، يمكن ان يكون بعض هؤالء العرب قد انضموا إلى الملكي
اطق                 . ان معظمهم آانوا من اليعاقبة     ى من وال يمكن ان يكون بعضهم اعتنق المسيحية بعد قدوم العرب المسلمين إل

ام  ل العكس هو الصحيح   . الش رين من   . ب بثوا       اي ان الكثي وا بالمسيحية ويتش انوا ليتعمق ا آ ذين م هؤالء العرب ال
  . بنظرتها إلى الحياة سرعان ما تحولوا إلى االسالم

  
   : عرب العراق واليمن ونجد والحجاز
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ث    راً  حي رة مق ا الحي ي اتخذت له راق الت وب الع ي جن ة ف ة اليمني ل اللخمي ى القبائ بة إل ه بالنس ول نفس ويصح الق
اليق سنة   . مما سمح بأن يكون في الحيرة آرسي اسقفي   انتشرت النصرانية    ا  410واشترك اسقفها في مجمع س  آم

ار         اك اسقف في االنب االعور           . آان هن ان االول المعروف ب يما النعم دة االصنام ال س وك عب ح المل م يفل -400(ول
ان المسيحي بن               ) 418 وتجدر  . اء لمشورته  في منع رعاياهم العرب من زيارة مار سمعان العمودي واعتناق االيم

وم ان عرب         االشارة إلى ان أحد هؤالء      الملوك النعمان ابو قابوس اعتنق النصرانية في آخر القرن السادس والمعل
  . الحيرة آانوا نساطرة

ة                   ة الثاني ة الحميري ام الدول ائس   ) 525-300(اما اليمن فقد دخلت اليها المسيحية في القرن الرابع، في أي وقامت آن
ان يعظ في سوق              . فر ونجران في عدن وظ   ذي آ ومن االساقفة الذين اشتهروا فيها قس بن ساعده اسقف نجران ال

اش المسيحيين             . عكاظ قرب مكة في اواخر القرن السادس       وذ االحب وقد ازداد انتشار المسيحية في اليمن بازدياد نف
واستولى يوسف آخر الملوك التبابعة     " .لكن التنافس بلغ أوجه فيها بين اليهود والنصارى       . في مطلع القرن السادس   

اً                ) 523-510(الملقب بذي نوأس على الحكم في اليمن         م فتك ود وفتك به ى الته رهم عل واضطهد المسيحيين وأجب
ران   ر ونج ي ظف دود ف ي االخ رقهم ف ديداً ، وأح يحيين  ). 523(ش ؤالء المس ن ه رون م هد الكثي هرهم : واستش اش

يمن من سنة         .  إلى قصتهم في سورة البروج     وقد أشار القرآن  . الحارث ورفقته  وا ال  525وانتقم لهم االحباش واحتل
م يحصل                          570حتى   ه ل روم ولكن ذي طلب مساعدة ال زن ال ن زي ي دعى سيف ب ي ي ر يمن ار ضدهم أمي  إلى ان ث
  . وخلف الجميع. فآزره الفرس إلى أن جاء االسالم. عليها

ل    دة وبكر ووائ ل آن د تنصرت قبائ ي نجد فق ا ف ي البحرين . وتغلب وطيءام وانتشرت المسيحية النسطورية ف
قفيات وبقي عدد المسيحيين ضئيالً  في قلب الحجاز، بضع            . وعمان وفي مدن شمال الحجاز     نشأت بعض االس

د   رة التوحي روا فك اب ونش ل الكت وا بأه ائف عرف ة والط ي مك راد ف رب وبعض اف ي يث ات ف ن االشخاص . مئ وم
راد الفضل في نشر      . نوفل قريب خديجة اولى نساء نبي االسالم      المشهورين بينهم ورقة بن      ويعود إلى هؤالء االف

  . التعاليم المسيحية في االوساط العربية
م                 :" باختصار نستطيع القول مع المطران ميشال يتيم         ة، ومن ل ل العربي ى أغلب القبائ ان النصرانية قد تسربت إل

م                    . ديقبل المسيحية منها، فقد سمع باالله الواح       ق، ول ي عمي ة اصحاب شعور دين غير أنه لم يكن العرب في الجمل
ة ذات        . أصلة فيهم، وخصوصاً  لدى الرحل منهمتكن ثقافتهم الدينية مت   ل االسالم آنيسة مسيحية عربي أ قب م تنش فل

د السريان وا                         ة عن ذه الكنيسة القومي ل ه ا نشأت مث ا، آم . الرمن طابع قومي، لها آتبتها ولغتها وطقوسها وعاداته
ل المسيحية                 وى الكت اش، أق روم او الفرس او االحب د تضاءل   . وآانت غسان ولخم وِحميَر، وهي من انصار ال وق

رن السادس                ة في اواخر الق ل العربي ائر القبائ دول                 . نفوذها في س ذه ال ارت ه ى انه ابع حت رن الس ا ان أطل الق وم
  ). 124يتيم، المرجع المذآور، ص " (فانتقلت الزعامة إلى قريش

رب    ين الع يحية اذن ب رت المس دن  : انتش كان م ل وس ة      . قبائ ن اليعاقب انوا م ا آ اً  م نهم غالب رين م ن المتنص لك
م                   . والنساطرة ى والئه وعلى هذا االساس بالذات حتى الذين آانوا منهم حلفاء للبيزنطيين ما استطاعوا المكوث عل

  : سؤال يبقى مطروحاً بيد ان ال. عندما قدمت جيوش العرب إلى بالد الشام فاتحة
روم خاصة،   ن ال يحيين، وم يغ بعض المس اذا يستس ة؟ اذا  لم اد العربي ق االبع ي عم ذورهم ضاربة ف ون ج ان تك

ى        ر إل امن عش رن الث ي الق ؤخراً  ف ت م د تحول ة وق ن أصول عربي ذرة م ائالت المتج تثنينا وضع بعض الع اس
لو للبعض التغني بانساب عربية؟ هل ذلك سلوك العادة         لماذا يح : المسيحية والمارونية بشكل خاص يطرح السوأل       

والء                            اعالن ال بعض ب ى ال ي تشير عل ة الت ة السياسية البرلغماتي العربية في الفخر بالحسب والنسب أم هي الواقعي
دة المدى           وتخطيه بعض االحيان إلى      ع والمصالح البعي ين الواق ام ب المجاهرة باالنتماء العربي لتحقيق االنسجام الت

ا                       م ا رأين ى العرب، آم ة عل . ن جهة والذات واصالة جذورها من جهة اخرى؟ قبل االسالم لم تكن المسيحية غريب
ي بعض     تج ف د ن روم ق يحيين وال دى بعض المس ي ل اء العرب أن االنتم راف ب دء يقتضي االعت ادىء ذي ب ذلك ب ل

ي    ي فعل ذر عرب ن تج االت ع اً  لل    . الح حيحاً  ومطابق ه ص ر عن ل التعبي ا يجع اريخي  مم ي والت ع االتن ن . واق لك
داً  عن ا  االعتراف الصريح، بعي ة تقضيان ايضاً  ب ة العلمي ات الموضوعية والدق د ومرآب لخجل والخوف والعق

نقص ن العرب. ال ي االساس م وا ف م يكون روم ل أن ال دونيين. ب ن السريان الخلقي احقة م ة الس ي الغالبي م ف ا ه . انم
ايش والتسامح                 والحقيقة تفرض التمييز بين السريان     ة والتع نهم بعض القراب اريخ يسجل بي .  والعرب، وان آان الت

ا سرياناً                   انيين، انم انيين او يون ذلك ان هؤالء الروم لم يكونوا، في الحقيقة ايضاً ، روما فعليين اي بيزنطيين روم
ون اليها اصالً  وهي    خلقيدونيين يرغبون في المشارآة بحضارة عريقة هي حضارة االمبراطورية التي آانوا ينتم           

ي افي غن ي وثق ق دين دهم بعم ي . تم اً  ف ان جاري ذي آ اري ال التطور الحض نهم ب رون م ارك الكثي ل ش بالفع
  . القسطنطينية، آما فعل يوحنا الدمشقي

داً  من               رون ب ذين ال ي د من المسيحيين ال تجدر االشارة إلى ان موقف الروم هذا من العرب يلتقي مع موقف العدي
ابات            . مع محيطهم بشكل ايجابي وااللتزام بقضاياه التزاماً  صادقا ً          التفاعل   ة عن حس تقبلية النابع ا المس لكن الرؤي

ابات   . مصالح وقناعة ارادية شيء والتجذر االتني شيء آخر  ذه الحس مهما يكن من أمر، وبغض النظر عن آون ه
وعلى هذا . االخرين، أياً  يكن هؤالء االخرونمخطئة او مصيبة، ان المسيحية ال يمكنها اال ان تكون منفتحة على            

ر        . االساس، من الطبيعي ان يتقبل المسيحيون وجود الغير ويحترموه         ذا الغي البوا ه بهم ايضاً  ان يط ولكن من واج
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ى مزدوجة                روم والعرب وشائج قرب ين ال ل ان ب ة؟ رب قائ ة حقيقي اد اتني ديولوجي أبع . هل وراء هذا الموقف االي
ة              ى أعراق عربي ان يت            . فالروم ينتمون في بعض سالالتهم إل ي آ اآن الت اليون في االم ا    والمسلمون الح واجد فيه

ة                  م ان   . الروم قديماً  قد يكونون من أصول رومية تحولت عن المسيحية إلى االسالم تحت وطأة ضغوطات مختلف ث
ديماً   تح ق وقفهم المنف داً  بم بيه ج وم ش ى العرب الي اليين المنفتحين عل روم الح ع موقف بعض ال ة م ى بيزنطي عل

  .  ال توجد بين روم اليوم والمسلمينالفارق ان بين روم الماضي والبيزنطيين شراآة دينية
في حين انفصل هؤالء عن         . في الواقع اختلف موقف السريان الخلقيدونيين عن موقف السريان غير الخلقيدونيين          

ا ومن العنصرية                          واستساغو بيزنطية رغم من هيمنته ى ال ا عل والين له ي اولئك م ة، بق ا مخالفتها في العقيدة الديني
ت ت ي آان ريانية الت اقهمالس ي اعم ريان   . ضج ف ين وس تمروا ملكي دونيين اس ريان خلقي ين س ا ب ز هن ويجب التميي

ى               ائهم وتوصلوا إل ى مصالح حلف ون العرب عل دما ساوم البيزنطي خلقيدونيين ما لبثوا أن استقلوا عن الملكيين عن
اتلتهم اداتهم ومق يهم الع . مع ه عل ذي أطلق روم ال م ال ين باس ؤالء الملكي ن ه م م احتفظ قس اتحين ف رب وخضعوا للف

ا انقلب                   . الجدد وامتعض القسم االخر الملكي من هذا الخضوع وحالف البيزنطيين اول االمر على العرب ولكن لم
  . عليه البيزنطيون، ما لبث ان قاومهم وحاول االفالت من قبضة العرب

ة من     يبدأ في مطلع القرن السابع عصر جديد من عصور البشرية والكنيسة فاال  " بالفعل،   قطار الشرقية والجنوبي
ا ً                       ة انفصاالً  ديني د انفصلت عن القسطنطينية وروم ا أطل    . الدولة الرومانية آانت منذ نهاية القرن الخامس ق ولم

د    القرن السابع انسلخت عن العالم اليوناني وانشقت عنه سياسياً  بعدما آانت قد   ذ عه اتصلت به طوال الف سنة من
ي             . نينفتوحات االسكندر ذي القر    تح العرب ا  ... وقد حصل هذا االنفصال السياسي من جراء الغزو الفارسي والف ام

رق          ي والش رب االوروب ا الغ افرين هم طرين متن ى ش ر إل و االخ طر ه د انش اني فق اني الروم الم اليون اقي الع ب
ا، وأخذ   واجتاحت الغرب القبائل البربرية، ففقد باجتياحها معالم الحضارة القديمة، ال سي     . البيزنطي ما اليونانية منه

ة                 ا البربري دة في اوروب ة جدي د شعوب التيني د       –واتشح الشرق البيزنطي       . يتمخض عن مول وارث الوحي  وهو ال
ة               –لالمبراطورية الرومانية    زال حي ا ت ة وآانت م ة الالتيني ة واللغ د الروماني  وشاحاً  يونانياً  شرقياً  وأهمل التقالي

أخذت الهوة بين الشرق والغرب تعمق وتتسع وآل منهما يحيا حياته الخاصة، ويبتعد   و. في ايام يوستنيانوس الملك   
رن الحادي عشر                  ة في الق يم،  " (عن االخر حتى تمت آارثة االنفصال الديني بين الكنيستين البيزنطية والالتيني يت

  ). 148 - 147المرجع المذآور، ص 
  

  : هرقل ومحاولة اعادة الوحدة 
واريخ            اما آيف تطورت اال    ه الت دثنا عن ا تح اآم م ين، فه د السريان الملكي ر اسد   . مور بشكل مفصل ودقيق عن يعتب

ة في القسطنطينية سنة                ة     "(الصليبي االول   "610رستم القائد هرقل الذي تسلم زمام االمبراطوري تم مدين اسد رس
ذراء في السنة    ا" وذلك النه قام بنوع من الحرب الدينية فقد      ) 441-426اهللا انطاآية العظمى، ص      ستشفع إلى الع

دأ609 دما ب طنطينية   عن ى القس ة عل تعد للحمل نة  . يس تاء الس ي ش فعاً  ف ا مستش اد اليه زل الرياضة 621فع  واعت
دين       : الروحية تأهباً  للقيام بواجب مقدس      ة      ... واجب الدفاع عن الدولة والكنيسة وال د الصالة في آنيسة الحكم وبع

ة            االلهية واالبتهال والتوسل ت    يج نيقوميدي ة        سلم ايقونة السيد المخلص وأقلع بجنوده إلى خل ة وقبدوقي ى غالطي م إل ث
وين   ة والتم ال التعبئ ليبيين   . الآم ل اول الص ول ان هرق ا الق ن هن مان  ... وم ع الخص راز   (وتواق هر ب ل وش هرق

ا ً       622في ارمينية في السنة     )الفارسي ل نصراً  مبين وفي صيف السنة    . .. فدارت الدائرة على الفرس وسجل هرق
 خصمه   قام الخزر حلفاء هرقل بحصار تفليس وهب هو إلى محاربة ابرويز فانحدر إلى وادي الزاب ونازل               627

اً  شطر طيسفون         . في الثاني عشر من آانون االول عند اطالل نينوى فأوقع به هزيمة شنعاء             زاب متجه ثم عبر ال
د استحوذوا                   عاصمة الفرس فاحتل المقر الملوآي في دستجرد وانت           ان الفرس ق واء رومي آ ة ل ه ثالث مئ زع من

وف من االسرى        ذه الشروط     ... عليها في انتصارات سابقة وأطلق سراح ال ل شيرويه به ى الحدود    (وقب ودة إل الع
وجاء لميخائيل المؤرخ السرياني ان الفرس سلموا الصليب         )... القديمة واطالق االسرى وارجاع الصليب المقدس     

روم في منبج وانه نقل منها إلى حلب فحمص فدمشق فطبريه وان هرقل نفسه تسلمه في طبريه وقام المقدس إلى ال
  ). 428 – 427 – 426اسد رستم، المرجع المذآور اعاله، ص "(به إلى اورشليم 

ه               ل وحروب دة من سيرة هرق ا ً     : باالمكان استنتاج أمور عدي اً  ديني ه اتخذت طابع د ح   . اوالً  ان حرب رر بالفعل فق
ى سورية             ة إل د              . مناطق مسيحية عديدة انطالقاً  من ارميني اً  وحاول توحي ه أخلص ديني ه النصر الن اً  آتب ل ثاني

ن تواطؤ    ابق م ي الس انوا يمتعضون ف ذين آ ن ال يما االرم ه ال س م حول التف معظمه يحيين ف ع المس صفوف جمي
ات      هكذا نستطيع القول أخيراً  انه    . بيزنطية مع الفرس ضد مصلحتهم     ا المسيحية تسقط الخالف امام المصلحة العلي

دة  تعظ الحاضر من الماضي. وتسهل الوح و ي ذا ل تم . وحب ول المؤرخ االرثوذوآسي اسد رس تيالء :" يق أدى اس
اء الكنيسة            ى اضطهاد ابن الفرس على ارمينية وسورية ولبنان وفلسطين ومصر وبقاؤهم فيها خمس عشرة سنة إل

ة                الجامعة لعالقتهم بالقسط   نطينية وتمسكهم بعقائد الكنيسة الجامعة آما آان طبيعياً  ان يؤدي ذلك إلى تنشيط اليعاقب
اع                . وآل من قال بالطبيعة الواحدة     م من اتب ة ه ع البطارآ ذه االقطار وجد ان جمي والواقع انه لما عاد هرقل إلى ه
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دفاع عن     .  بعد الوقوف على ما جرى ايام الملك هرقل ال بد من طرح بعض االسئلة             ل في ال او لم يكن صدق هرق
ي ساعدته ع        رك من                   المسيحية أحد العوامل الت ى رأسهم البطري ن انصاره وعل ا مٌك ذا م يس ه ى االنتصار؟ او ل ل

اطق المسيحية؟ او                     ر للمن االستشفاع بالعذراء مريم وحماية اسوار القسطنطينية اثناء غيابه عنها في مهمات تحري
ا                   ى ان الخالف افيين عل ين آ زمن دليل ة  ليس القول بالمشيئة الواحدة واالجماع المسيحي عليه لفترة من ال ت الالهوتي

ع     عر الجمي ات ويش ادة الصياغة، شرط ان تصفو الني ائق الع وية والحق ة للتس ة قابل ة وجوهري ت عميق ا آان مهم
بضرورة التضامن لمواجهة التهديدات وبناء المصير المشترك؟ صحيح ان الوحدة التي رممت لم تدم طويالً  وان                  

ة               ق البلبل اد يخل ى غموض آ وي عل اس      التعليم الجديد آان يحت دات الن أن زوال         .  في معتق رار ب ولكن يقتضي االق
ل في التقرب من اصحاب            . الخالفات السياسية يساعد على تنقية االجواء وايجاد الحلول الالهوتية         الن رغبة هرق

رك القسطنطيني سرجيوس في                      الطبيعة الواحدة آانت صادقة ونابعة من مصلحة سياسية مشترآة، تمكن البطري
وفيزيين       جمع صفوف انصار م      ة ومعارضيه المون رك     . جمع خلقيدوني ه يرضي          " ابتكر البطري حالً  وسطاً  ظن

اثليق       . ان في المسيح طبيعتين، ولكن فيه قوة واحدة وعرض عليهما قوله هذا           : الطرفين فقال    ه عازار ج فرضي ب
م يسمح     االرمن، وقبله اثناسيوس الجمال بطريرك اليعاقبة، فاعترف به هرقل بطريرآاً  وحيداً  ع            ة، ول ى انطاآي ل

ي رك ملك اب بطري ي   . بانتخ اً  ف قفاً  ملكي وروش اس ان ق وروش، وآ رك ق كندرية البطري ي االس ك ف ين المل م ع ث
وفي سنة    . فما ان قدم إلى االسكندرية حتى هرب منها بنيامين بطريرك االقباط          . ومنحه صالحيات واسعة  . القفقاز
اد ب          633 ر االتح وة الواحدة           عقد في االسكندرية مجمع أق ين والق ى اساس الطبيعت ين عل اط والملكي يم  " (ين االقب يت

ذآور، ص  ى ). 161المرجع الم نتين عل دة س ذلك الحل لم ل ب ة هونوريوس قب ا رومي ذا ان باب ى ه واذا أضفنا إل
ة               اد يحقق الوحدة المسيحية الفعلي ه آ ا ان ة، ألدرآن ان الموارن ه ايضاً  رهب ل ب د تكون الم  . االقل، آما قب واقف  وق

يح       يد المس ي الس د االرادة ف ة ازاء معارضي توحي اوزات البيزنطي المي، والتج ي االس تح العرب ن الف ة م المختلف
ا مرتينوس        النفي                     آبطريرك القدس صفرونيوس والباب ه ب م علي اس وحك وف الن ام أل ه ام د آرامت تهن الجن ذي ام ال

رف  يموس المعت ديس مكس ى ) 662†(والق ده اليمن انه وي ع لس ذي قط ل  ال ى فش ي أدت إل باب الت ن االس ي، م  ونف
ة            فية او الالهوتي دة الفلس العبر                 . الوحدة بغض النظر عن صوابية العقي ة ب ل مليئ ر، ان سيرة هرق ا يكن من أم مهم

  . ومن المجدي التبصر بها
  

  : الروم تحت الحكم االسالمي 
  

ون والفرس      ده البيزنطي ذي عق د وثب العر   . لم ينعم المسيحيون بالصلح ال روا الفرس في      فق ب من الصحراء وقه
نة   ية س ة القادس نة   636معرآ د س ة نهاون ي معرآ راق، وف ين الع ران643 مفتتح ين اي دن ."  مفتتح قطت الم وس

وآانت الموقعة الحاسمة بين العرب والروم معرآة       . السورية الخاضعة لدولة الروم في أيديهم الواحدة تلو االخرى        
ي                    فقد خذل الفرسان  . 636اليرموك سنة    ي من بن ى الجيش العرب روم وانضموا إل يادهم ال  الغساسنة النصارى أس

ا ً     . جنسهم وانقسم جيش الروم على نفسه     يهم انتصاراً  عظيم ى دمشق     ... فانتصر العرب عل واستولى العرب عل
نة  نة 636س دس س ى الق ي   638 وعل ه ف ن الخطاب نفس ر ب ة عم رك صفرونيوس الخليف اوض البطري د ان ف  بع

نة . تسالمشروط االس ى مصر س ن العاص عل رو ب وليس 639وزحف عم ة هليوب ي موقع روم ف ع ال تبك م  واش
 ففاوضه آيروس البطريرك الملكي وسلمه مفاتيح المدينة     641 وحاصر االسكندرية سنة     640وانتصر عليهم سنة    

اني   ة االسكندرية    29وفي  . في شهر تشرين الث ة مدين ي .  من الشهر نفسه غادرت الجيوش البيزنطي وتوجه وال
ة            . مصر عبداهللا بن ابي تسرح ففتح برقة وليبية        ى افريقي د استولوا عل ان العرب ق ى آ ابع حت وما انتهى القرن الس

ام  دلس ع وا االن ا، ودخل مالية آله ارس . 711الش اء الراشدون سورية وف تح الخلف د افت ومصر ) 643 – 636(لق
غرى     ية الص ن آس زءاً  م اء  ). 644 – 639(وج ا الخلف ون ام ة    ) 750 – 661(االموي واء العروب روا ل د نش فق
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  : الشروط العمرية 

  
يادته                           اة المسيحيين المتواجدين ضمن اطار س ر مجرى حي د غي تح االسالمي ق ان معظم    . مما ال شك فيه ان الف آ

ا         . سكان سورية والعراق ومصر وافريقية الشمالية من المسيحيين        وقد فتحت المدن المسيحية في هذه البلدان ابوابه
ة، مقتبسة من شروط                   . مت بينها وبينهم  للمسلمين بموجب عهود أبر    ود آانت متقارب ذه العه يمكن القول بأن آل ه

أن                         ل اآتفى ب دخول في االسالم ب ى ال رغمهم عل م ي العهد الذي أبرمه النبي محمد مع أهل نجران المسيحيين اذ ل
د النبي محمد هو ذلك     والعهد االآثر شهرة بع   . فرض عليهم الجزية وتعهد بالمحافظة على دينهم وحياتهم وأرزاقهم        

ة        638الذي عقده الخليفة عمر بن الخطاب مع صفرونيوس بطريرك القدس الملكي سنة              اتيح المدين  اذ تسلم منه مف
ق            ان وأطل د واالم ة او العه ة، او شروط الذم المقدسة وأمنه ضمن شروط عرفت منذ ذلك الحين بالشروط العمري

  . ود النهم في ذمة المسلمين اي في عهدهم وحماية قوانينهمبموجبها اسم أهل الذمة على المسيحيين واليه
وان    ة بعن ي مقال رن     :" ف اة نصف ق ر مأس ان الكبي ي      " لبن ا يل ة ورد م ية اللبناني لة القض ن سلس دد االول م الع

ة               :" بخصوص الشروط العمرية     ام الشريعة االسالمية في أهل الذم م      . والشروط العمرية هي أحك ة ه وأهل الذم
ة،                         أهل الكتا  اء في دار االسالم، ضمن شروط عرفت بالشروط العمري م بلبق ب، ومنهم النصارى، الذين سمح له

رآن،  "(عن يد وهم صاغرون  " وشرط ان يدفعوا الجزية    أمينهم        ). 24\9الق اء ت نهم سنة بسنة لق ة تؤخذ م والجزي
ذآير بالش  )... 17ابن قيم الجوزية، احكام أهل الذمة،  (واقرارهم على دينهم     يس   الت ة ل اء لنص   ... روط العمري احي

ذا المجال،        . قديم ميت، بل تذآير بجزء من السنة االسالمية التي ال يملك أحد حق تغييرها              وابن تيمية واضح في ه
و                              :" فهو يقول    القبول، فه ا ب ة له ا، رغم تلقي االئم ا به تبدال غيره ا واس ة واهماله ذه الشروط العمري رك ه ا ت ام

أمر من جعل اهللا  اون ب ر والخروج عن حد ته ة الكف ار آلم داء اهللا من اظه ين الع انه وتمك ه ولس ى قلب  الحق عل
ة  )... "236الشروط العمرية، تحقيق صبحى الصالح،   "(الصغار   تلخص في      :" وتضيف المقال وانين ف ذه الق ا ه ام

يهم                  ام حين صالحهم، فاشترط عل دينتهم  اال يحدثوا ف  " ما يقال ان عمر بن الخطاب فرضه على نصارى الش ي م
هم ان      وا آنائس رب، وال يمنع ا خ ددوا م ب، وال يج ة وال صومعة راه ة وال قالي راً  وال آنيس ولهم دي ا ح وال فيم
م         وا اوالده لمين، وال يعلم ينزلها أحد من المسلمين ثالث ليال يطعمونهم، وال يؤوا جاسوساً  وال يكتموا غشاً  للمس

وا               القرآن، وال يظهروا شرآاً ، وال يمنعوا ذو        لمين، وان يقوم وقروا المس ي قراباتهم من االسالم ان ارادوه، وان ي
وا                           اهم، وال يرآب وا بكن لمين في شيء من لباسهم وال يتكن لهم من مجالسهم اذا ارادوا الجلوس، وال يتشبهوا بالمس

م ح                 وا زيه ادم رؤوسهم، وان يلزم ور، وان يجزوا مق وا الخم يفاً ، وال يبيع دوا س انوا، وان   سرجاً ، وال يتقل ا آ يثم
لمين، وال يجاوروا                       يشدوا الزنانير على اوساطهم وال يظهروا صليباً  وال شيئاً  من آتبهم في شيء من طرق المس
القراءة في آنائسهم في شيء                        المسلمين بموتاهم، وال يضربوا بالناقوس اال ضرباً  خفيفاً ، وال يرفعوا اصواتهم ب

عاني وا ش لمين، وال يخرج ن حضرة المس م، وال م ران معه روا الني اهم، وال يظه ع موت وا اصواتهم م ن، وال يرفع
د حل للمسلمين                       . يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين         م، وق ة له ا شرطوه فال ذم يئاً  مم الفوا ش ان خ ف

   )". 6 – 5الشروط العمرية، " (منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق 
م                       وفي أحكام أهل الذمة، امور ا     " اب الوظائف في وجهه ال ب ثالً  اقف ا م خرى آثيرة لم ترد في هذه الخالصة، فيه

ل          وي القائ ا ال نستعين بمشرك     :" عمالً  بالحديث النب ام  " (ان ة     )209 – 208احك ، وعدم مصادقتهم عمالً  باالي
ه         يا ايها الذين آمنوا، ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض            :" التي تقول  نكم فان ولهم م ، ومن يت

وادتهم             "وعدم مشارآتهم في تجارة الن         ) 56\5القرآن،  " (منهم ى م ك يجر إل الطتهم، وذل " مشارآتهم سبب لمخ
  )". 270احكام (وان فعلوا فالبيع والشراء يليهما المسلم ) 273احكام (

ام  (تأجر مسلماً  لخدمته     آما انه ال يحق له أن يس      ) 1، ح   405احكام  (وال تقبل شهادة الذمي على مسلم       "   296احك
او أن  ) 91 – 90الشروط   (او أن ينتعل نعالً  شبيهاً  بنعال المسلمين           ) 88الشروط،  (او انه يرسل لحيته     ) 297 –

  )". 91الشروط (يفرق شعره 
تترين                        "  واذاً  اي مس ا ل للوا اليه يهم ان يتس ل عل ين ب  ) 65 الشروط ( وليس للنصارى أن يأتوا إلى الكنيسة مجتمع

ل        وي القائ ديث النب الً  بالح الم عم دأهم بالس لم ال يب ا ان المس الم   : " آم ارى بالس ود والنص دأوا اليه واذا . ال تب
ى أضيقه            ق فاضطروهم إل ام   "(لقيتموهم في طري ك ان    ) 292احك ة             " ذل وا تحت الذل ة اقتضى أن يكون د الذم عق

  ). 10 – 9 – 8، ص 1القضية اللبنانية عدد ) ( 789م، احكا"( والقهر، وان يكون المسلمون هم الغالبين عليهم 
ام   . صحيح ان هذه الشروط لم تطبق دائماً  بحذافيرها    دى الحك فالتاريخ غالباً  ما يحدثنا عن تسامح ورحابة صدر ل

ى         . المسلمين بل ان الحقيقة بهذا الخصوص آانت تختلف من حاآم إلى آخر            ه إل وتتعدل مع الحاآم نفسه وفق حاجت
دواوين                امو دفاتر وال راتهم في مسك ال م او خب ة وبعض          . ال المسيحيين او علمه وه المؤرخون المسلمون عام وين

ود                                ه بقي ا آبلت رغم من أنه ى ال وق عل بعض الحق ه ب ر بوجود المسيحي وتعترف ل المسيحيين بأن هذه الشروط تق
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ة          . ولكن اال يقتضي التساؤل لماذا هاجر هؤالء المسيحيون اوطانهم         ان والحري والباقون منهم، هل نعموا حقاً  باالم
ه     والمساواة؟ آثيراً  ما نجد المرجع نفسه الذي يتغنى بسماحة ا     ائع تخالف رأي لحكام العرب، مضطراً  إلى ذآر وق

رن االول الهجري        :" يقول المطران يتيم    . وأمانيه يالدي   (تطورت اوضاع النصارى في آخر الق ابع الم ) آخر الس
ى                 فقد عرب عبد الملك لغة الدواوين واستغنى عن آثير من الموظفين النصارى وضغط على بني تغلب لحملهم عل

ود     . مالدخول في االسال   د  ... وتعهد الفقهاء حقوق الذميين وواجباتهم بالذآر والشرح والتفصيل، وزادوا في القي وق
ة        دارس العام ول الم ة ودخ ة العربي دريس اللغ يهم ت ر عل ل واضطهدهم وحظ م المتوآ ل به ع  "(نك يم، المرج يت

  ). 169المذآور، ص 
.  التي عانى منها المسيحيون بسبب هذه الشروطيضيق بنا المجال هنا اذا أردنا احصاء المضايقات واالضطهادات       

الم ل بالمآسي والمظ اريخ حاف ذميون ضريبة   . فالت يحيون ال ل المس دفعونها تحم انوا ي ي آ ة الت ى الجزي عالوة عل
ة آانت           ة، غريب ة مسيحية معادي الخالفات والحروب بين االنظمة االسالمية التي آانوا يخضعون لها وبين أية جه

وق االنسان            ومهما. أم قريبة  تقص حق رن الواحد والعشرون ان تن ة الق ى عتب  يكن من أمر، لم يعد جائزاً  اليوم عل
ة ام الحضارية                  ة ام االتني ا تكن الصداقة      . وتمتهن آرامته باسم اي تمييز عنصري، أياً  تكن مرتكزاته الديني ومهم

وتر وثيقة ومتينة بين المسيحيين والمسلمين فهي تبقى رهينة الردات الديني   ا  . ة وبالتالي عرضة لالهتزاز والت وغالب
يحيون      م المس ا ه ذين يحصدون نتائجه ة، اال ان ال ة مفتعل دة او داخلي ة متعم وتر خارجي ذا الت باب ه ون اس ا تك م

  . المحليون، آما يبين لنا ذلك تاريخ العالقات بين الروم المحليين واالنظمة االسالمية الحاآمة
  

  : اآية في ظل الحكم العربي تطور الكنيسة الملكية االنط
  

رن         ر من ق ة الآث ى     . بعد سقوط انطاآية بأيدي العرب، تضعضعت الكنيسة االنطاآية الملكي ا إل ل بطارآته د انتق فق
ا               . القسطنطينية ى ايطالي ة او إل راغ السدة     . آما هاجر العديد من ابناء بطريرآيتها إلى اراضي الدولة البيزنطي ل ف ب

اً  الن  ة آلي ذين     البطريرآي اآيين ال ة االنط ن البطارآ ث م رك الثال اة البطري ور وف داً  ف ين أح م تع طنطينية ل القس
ك الظرف                     استقروا فيها، قرر قسم من الرهبان الملكيين االنطاآيين انتخاب بطريرك من بينهم ليقود الرعية في ذل

ا         . 685واالرجح ان يكون تم ذلك حوالي سنة        . العصيب و يوحن رك فه ة      اما هذا البطري رك الموارن ارون، بطري م
  . االول على آرسي انطاآية وسائر المشرق

ام العرب             742بموازاة هذا الوضع الجديد، نشأ وضع آخر سنة          التوافق مع الحك ون ب روم البيزنطي اد ال دما ع ، عن
ع               ذا ا   . إلى آرسي انطاآية وعينوا راهباً  من بينهم بطريرآاً  عليها تحت اسم اسطفانوس الراب د حاول ه ر  وق الخي

ة التلمحري                        ك مؤرخ اليعاقب روي ذل ا ي رآهم ولكن دون جدوى، آم . فرض سلطته على الرهبان الموارنة وبطري
ة     م حسن         . طبعاً  أفاد الروم الملكيون من رضى السلطات الحاآم م تضمن له والء والمصادقة ل لكن الخضوع وال

ة عال       757سنة  ." المعاملة على الدوام   ودور باقام ة              اتهم البطريرك تي اه الخليف ة فنف رة مع بالط بيزنطي ات خطي . ق
ع   . (D.T.C, IA, 1407)..." وبعد مدة عاد إلى آرسيه ذي داف واشتهر في القرن الثامن القديس يوحنا الدمشقي ال

ولم . والمعروف ان جده المنصور هو الذي فاوض العرب وسلمهم مفاتيح دمشق          . عن االيقونات بكتاباته الالهوتية   
ة        . ملكيين االنطاآيين ببيزنطية على اثارة شكوك العرب واضطهاداتهم        تقتصر عالقات ال   ة بيزنطي د سببت هيمن فق

اء المجمع المسكوني              :" منها على سبيل المثال     . مشاآل عديدة  ة اثن ان توما اسقف صور وممثل بطريرآية انطاآي
اطيوس وذ                 ) 869(الثامن   ديس اغن ادة الق ى جانب اع ه إل ن وقوف وس، أعل وال     الذي حط فوتي رك نق أن البطري آر ب

اء المجمع     )مدينة الشهداء  (بيد ان باسيليوس اسقف مارتيروبوليس      . آان، قبل أن يموت، رفض شرآة الدخيل       ، اثن
رك           879المصغر الذي انعقد سنة      ين رسائل البطري لم المجتمع ى الكرسي المسكوني، س  وأعاد تثبيت فوتيوس عل

وال بد من عرض    . (D.T.C,IA,1407)"لقسطنطينية الشرعي   تيودوسيوس الذي آان يعترف بفوتيوس آأسقف ا      
ن       ة م ة متقدم كل مرحل ا تش وس، النه رك فوتي د البطري ي عه طنطينية ف ة والقس ين روم ي حصلت ب ادة الت المش
ة      ى انفصال آنيس ام، وأدى إل كل ع ية، بش ة االرثوذوآس ة والكنيس ة الكاثوليكي ين الكنيس ذي حصل ب قاق ال االنش

  . انطاآية عن روما
  

  : قبضة فوتيوس 
  
وتر  .  بين البطريرك اغناطيوس والقيصر برداس اخي الملكة ثاودورة      857توترت العالقات سنة    "  ويرجع هذا الت

م                   م يفه رك ل ا ان البطري ر في الشعب، وثانيهم ا اسوأ االث إلى سببين اولهما ان برداس آان يعيش عيشة فاسقة له
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ى القسطنطينية              د إل ا             وتسلم البابا نقوال رسالة فوتيوس فأوف راه عنه ى سير االحداث ويخب ا عل ين ليطلع ا  . ممثل فلم
د مجمع                ى عق ل وفوتيوس عل ك ميخائي ا مع المل ة اتفق ى العاصمة البيزنطي دوه سنة   . وصل الرسوالن إل  861فعق

ا عن          . وحاآموا فيه اغناطيوس وعزلوه عن بطريرآيته ورشقوه بالحرم        وعاد الرسوالن إلى رومة فلم يرض الباب
ا ت ا النهم اعملهم اوزا مهمتهم وس . ج ن فوتي الة م لته اذ ذاك رس ا ً . ووص ه بطريرآ رف ب أبى ان يعت يم، ." (ف يت

ذآور، ص      ران سنة             ). 201-200المرجع الم اً  في الالت ا مجمع د الباب م عق ه بعزل فوتيوس     863ث  قضى بموجب
اقم اال     . وعودة اغناطيوس  وال تف افس    وآاد في محادثات مع الملك ان يتوصل إلى حل وسط للقضية ل ة بسبب تن زم

اً  في                     . روما والقسطنطينية على تبشير بلغاريا بالدين المسيحي       د هو ايضاً  مجمع ان من فوتيوس اال ان عق فما آ
نة  ع 867القسطنطينية س رارات المجم ل أن تصله ق وفي قب ذي ت ن منصبه ال ا م زل الباب ا .  قضى بع ه الباب وخلف

انوس  دوني ). 872-867(ادري يايوس المق ام باس اد  وق ث واع ل الثال ك ميخائي ى المل ي القسطنطينية عل انقالب ف ب
ة   870-869ودعا إلى عقد مجمع مسكوني      . اغناطيوس إلى السدة البطريرآية    واب البطارآ  حضره ممثلو البابا ون

اطيوس سنة    . الملكيين فحرموا فوتيوس   رك اغن ى       877ولكن بعد وفاة البطري اقفة عل  في سالم الكنيسة اتفق االس
 ترأسه فوتيوس 880-879وعقد في القسطنطينية مجمعاً  سنة   . 877وتيوس إلى المنصب البطريرآي سنة      اعادة ف 

ين      ة الملكي واب البطارآ رس ون ال بط ا الكاردين ل الباب ره ممث ع     . وحض ال المجم امن اعم ا الث ا يوحن ر الباب وأق
ك الون     886القسطنطيني وبقي فوتيوس في البطريرآية حتى سنة         دما خلف المل دوني     عن يليوس المق السادس باس

  . ونصب أخاه بطريرآاً  مكانه
  

  ): 1054(االنفصال النهائي في عهد ميخائيل آيروالريوس 
  

ا الون               ة تحالف الباب ة البيزنطي م الدول ة تحت حك ة الجنوبي زال ايطالي في منتصف القرن الحادي عشر آانت ال ت
وش  د جي اخوس ض طنطين مونوم طنطينية قس ك القس ع ومل ةالتاس ت ايطالي ي هاجم ديين الت وف . النورمن تخ

فهاجم ." البطريرك ميخائيل آيروالريوس من أن يعقب هذا االتفاق السياسي العسكري اتفاق ديني يحط من اهميته       
اقفة              . الكنيسة الالتينية وانتقد بعض عاداتها السائدة      ى أحد االس وأوعز إلى الون مطران البلغار ان يبعث برسالة إل

ا           الالتين في ا   الكف عنه أمرهم ب ة وي ا بعض عادات الكنيسة الالتيني د فيه الة   . يطالية الجنوبية وينتق دبج الون رس ف
ى     ا إل اع عن                           بعث به وم السبت، واالمتن داس االلهي، والصيام ي ر في الق د استعمال الفطي ي وانتق  االسقف الالتين

ا "ترتيل   ياء اخرى تشبه               " هللوي وق، واش ر وأآل المخن اء الصوم الكبي اآم البيزنطي       ... هااثن ع الح وب  (واطل لجن
ات                          ) ايطاليا ذه االوق ة في ه ع الخصومات الديني ك قسطنطين يرجوه ان يمن ى المل على مضمون الرسالة فكتب إل

ة ان        . الحرج ه ووصلت هات ن قبل ر م اب آخ ال آت ى ارس رك عل ر البطري اً ، وأجب ا آتاب ى الباب ك إل ل المل فأرس
و        الرسالتان إلى البابا، فأجاب علي     ال همبرت واب يرئسهم الكردين ... هما الون التاسع برسالتين بعث بهما مع ثالث ن

ذ فعالً   الحرم، ونف قه ب رر أن يرش ه، فق اق مع تعد لالتف ر مس ل غي رك ميخائي و ان البطري ال همبرت م الكاردين وفه
ذبح     ووضع صك الحرم     " آجيا صوفيا    "  دخل آنيسة    1054 تموز   16ففي يوم السبت الواقع في      . قراره ى الم  عل

رك اعضاء    ... االوسط امام االآليروس والشعب    دائم   " وجمع البطري وم االحد المصادف    " المجمع ال  تموز  24ي
ة                1054 ة عن الكنيسة الالتيني الحرم، فانفصلت الكنيسة البيزنطي ه خالف        .  ورشق الصك ب وظن المعاصرون أن

ة وغزو الفرنجة         موقت آالخالفات التي سبقته، اال ان التطور الذي حدث في ا           ) الحروب الصليبية   (لكنيسة الغربي
  ). 205-204-203يتيم، المرجع المذآور، ص "(ثبتت هذا االنفصال 

  
  : الموقف االنطاآي من االنفصال 

  
طبعاً  حاول آيروالريوس استمالة بطريرك انطاآية بطرس الثالث إلى جانبه فأرسل اليه رسالة ينتقد فيها العادات           

ة رك   و. " الالتيني ى البطري ب إل ة، وآت ذه التصرفات العنيف ألم له ي السالم، فت اً  يرغب ف ان بطرس رجالً  تقي آ
ة    ة االخوي ة المسيحية والمحب ازت بسمو العاطف الة امت ور   . القسطنطيني رس ا هي أم ادات انم ذه الع ه ان ه ين ل فب

ى االنفصال، وأن                      دعو إل روم انفسهم، فهي ال ت د ال زال في          ثانوية، وأن بعضها موجود عن ة ال ت  الكنيسة الالتيني
ة ور البربري ونتهم    . ط م وخش امحوا جهله ين ويس وانهم الالت ى اخ وا عل أن يعطف روم ب أمر ال ة ت ة االخوي . فالمحب

اد ام واالتح ى الوئ ود إل ة أن يع ي النهاي رك االنطاآي، فأنفصلت الكنيسة . ويرجوه ف ود البطري وذهبت سدى جه
اما الكنائس الملكية فلم تشترك رأساً  في الخالف بين رومة والقسطنطينية، وظلت     . البيزنطية عن الكنيسة الالتينية   

ذاك           روف آن ه الظ مح ب ت تس ا آان در م ى ق ة عل ين روم ا وب ة بينه ات قائم ي    . العالق ال ف ل االنفص ا تأص وم
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نة  ذ س ل، من اف969بالفع رى واالري ا من الق ا جاوره ة وم ون انطاآي تعاد البيزنطي دما اس ي   عن ي شمالي غرب ف
فازداد تأثير الطقس البيزنطي     . سورية، اعتاد اباطرة الروم ان ينصبوا عليها بطارآة من االآليروس القسطنطيني          

انتحلوا الطقس البيزنطي     وطغى على الطقس االنطاآي وقضى عليه قضاء    ين، ف يم، المرجع   "(تاماً  لدى الملكي يت
ه  ). 173المذآور، ص    " ولئن أبدى بطرس الثالث بطريرك انطاآية حكمة ووعياً  عندما حصل االنفصال فان خلف

ة         ورع والروي نفس ال رك               1057سنة   . تيودوسيوس لم يتحل ب ة في حاشية البطري ذا الشخص في بيزنطي ، وجد ه
ومنين امبراطورا ً              .  البابا الثائر ضد  ام الشعب اسحق آ ن ام ة       . وهو الذي أعل رك انطاآي زام بطري ذلك الت اصبح ب

انوا خاضعين لسلطته                           ذين آ اقفة ال اقفة واالس ه انفصال رؤساء االس اً ، وجر مع اً  وثبت ". بقضية االنفصال واقع
(D.T.C, IA, 1409)ة والسياسية     هكذا نتج عن خضوع بطارآة انطاآية القسطنطينيين ل ة الديني سلطات بيزنطي

يما             امتداد اال  ا ال س اط مع روم ى ارتب ة عل ك الحقب نفصال إلى آل الروم االنطاآيين، وبقي الموارنة وحدهم في تل
  .    خون عن البطريرك ارميا العمشيتي على عهد الصليبيين آما يروي المؤر

فآثر . 1268 حتى سنة 1098اً  على انطاآية وذلك من سنة في الواقع عندما قدم الصليبيون اقاموا بطريرآاً  التيني  
ة       ى اراضي بيزنطي ة عل ومنين او          " بطارآة الروم االنطاآيين االقام ل آ د مث ان سيف قائ ولكن من وقت الخر آ

ار                     ى آرسي م دانهم إل ة ويعي ة انطاآي واب آاتدرائي ة اب سياسة منتفعة الحد امراء الفرنجة يفتحان لهؤالء البطارآ
  . (D.T.C, IA, 1412)"بطرس 

ي   دارة ف ت دور الص ي، لعب تح العرب ذ الف طنطينية، من ي القس ه ان آرس ك في ا ال ش ة مم ور الكنيس يير أم تس
انيين    1453 حتى عام    االرثوذوآسية دي العثم ان     ."، عندما سقطت القسطنطينية بدورها في أي رة، آ ذه الفت خالل ه

. اً  من رؤساء اساقفة انطاآية اتخذوا لهم القسطنطينية مقراً بطريرك انطاآية ينتخب في القسطنطينية، آما ان عدد     
دي                   وفي القرن العاشر، استعاد االمبراطور نقفر فوقا مدينة انطاآية من أيدي العرب، ولكنها عادت وسقطت في أي

ام   راك، ع ام   1086االت ليبيين ع دي الص ي أي ة     . 1099، وف دة مئ ة م ة الدارة غريب ة االنطاآي عت الكنيس فخض
ى  وخم نة، إل ين س ام   س ة، ع وس المدين ل آومنين ور عمانوئي تعاد االمبراط يس  1154ان اس ة رئ د النطاآي ، واعي

اقفتها نهم . اس ذآر من بي زو الصليبي، ون ى الكرسي االنطاآي، تحت الغ وا عل ذين توال اقفة ال اء االس ولكن رؤس
ان يمكثوا في المدينة نفسها نظراً        ، لم يستطيعوا    )1199 إلى   1185(المشرع الكنسي المشهور تيودوروس الرابع      

  ". للضغوط السياسية السائدة فيها، بل أقاموا في القسطنطينية او في مدن مجاورة لها
ين     "  ا ب ك اي م د الممالي ي عه رعي       1269 و 1260وف ل ش ة آممث اقفة انطاآي رئيس اس لطنة ب ت الس ، اعترف

ة انطا           ها   للمؤمنين في الكرسي، ولكنه منع من االقامة في مدين ة نفس ام      . آي اني، ع تح العثم د الف أعلنت  ، 1453وبع
الي                السلطات اب الع اه الب ل للمسيحيين تج ا جعل دور     . السياسية صدارة رئيس اساقفة القسطنطينية آممث ذا مم وه

يئاً         يئاً  فش اً  ع     مدينة انطاآية ذاتها آمقر للكرسي يضعف ش ر الكرسي نهائي ل مق ى ان نق رن     إل ى دمشق، في الق ل
ة            السادس   ة        "(عشر، وآانت دمشق قد احتلت مكانة الصدارة الحضارية في المنطق ة انطاآي دا حداد، بطريرآي فري

  ). 50، العددان االول والثاني، ص 1986وسائر المشرق للروم االرثوذوآس، المنارة 
ا   بل ان غالبيتهم قد حصروا همهم اثناء ه . وال بد من القول ان هذه الحقبة لم تشهد بطارآة عظاما ً        ذا االنحطاط ام

ا                . بمحاربة العالقات مع روما واما بالتشجيع عليها       رار وفلورنس اء مجمع ف ا حصل اثن ال م ى سبيل المث ذآر عل ن
ي  ). " 1438-1439( رك دروروث ل البطري وس     Dorothée تمث ارك اوجنيك اف وم قف آي دورس اس  بايزي

ه  فوقع االول في اسفل قرار الوحدة ورفض الث        . اآسرخسوس مدينة أفسس   اد توقيع رك    . اني بعن م حرض البطري ث
ا      1443ثم عقد سنة    . دوروثي فأنكر هذا االخير ايزيدورس ورفض االتفاق مع روما          مع زميله االورشليمي مجمع

ان            ا باسم                 Métrophaneمصغراً  في مدينة المقدسة حط متروف م في فلورنس ان ت ا آ  القسطنطينية وألغى آل م
اد تنظيم الكنيسة         (D.T.C, IA, 1412)" بطرآي سوريا وفلسطين  ا، ان اع اد مع روم م يلبث بمقاومتهاالتح  ول

ية اني والعنصر     . االرثوذوآس ين العنصر اليون ة ب ة الملكي ة انطاآي ي ضمن بطريرآي زاع داخل ح ن دأت مالم وب
  . السرياني االصل والعربي التطور

  
  : انقسام الكنيسة الملكية إلى ارثوذوآسية وآاثوليكية 

ى           في اواخر ا  "  ات السياسية أدت إل لقرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر، اجتاحت انطاآية موجة من التقلب
ى      ... انشقاقات في صفوف المنيسة ودخلت البعثة اليسوعية المنطقة        وا عل فقام العديد من رؤساء االساقفة الذين توال

ع،  آرسي انطاآية خالل هذه الفترة بمحاوالت لالنضمام إلى آرسي روما،       غلى ان أتى البطريرك اتناسيوس الراب
ام   تقالله االداري    1700ع اآي اس ي االنط اد للكرس ام     . ، وأع وفي، ع ا ان ت ه م ب  1724ولكن ب الراه ، وانتخ

ى           اً  عل يم بطريرآ ذي س سلبسترس إلى السدة البطريرآية حتى جصل انشقاق في الكنيسة بقيادة االسقف سرافيم ال
ع  الكرسي االنطاآي تحت اسم آير     اً  شرعياً                    . للس الراب يامة سلبسترس بطريرآ ن المجمع المقدس س ا ان أعل وم

تقلة                       ة المس ة وتأسيس الكنيسة الملكي حتى فر آيرللس واتباعه إلى جبل لبنان واعلن استقالله عن الكنيسة االنطاآي
  ). 51-50فريدا حداد، المرجع المذآور، ص " (برئاسة بطريرك تابع السقف رومية 
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وذوآس          هذه هي ال   روم الكاثوليك عن االرث دول            . رواية االرثوذوآسية النشقاق ال ام مصالح ال ى قي زوه إل وهي تع
ة      . الغربية االقتصادية في الشرق، وإلى الحمالت التبشيرية اليسوعية      ل ايضاً  الحمالت التبشيرية االنجيلي وال تغف

اليات اال  دارس االرس ة وم ة االميرآي وعية والجامع ة اليس ذبت اعضاء  ودور الجامع ي اجت اتها الت ة ومؤسس جنبي
ة             ة وآاثوليكي ة، من انجيلي ائس غربي يا لصيانة مصالح            . الشعب االرثوذوآسي إلى آن دخل روس ل بت وه بالمقاب وتن

  . الشعب االرثوذوآسي وبدعم الكنيسة الروسية المادي والمعنوي والروحي للكرسي االنطاآي
اثوليكي لالنشقاق فيسجل ايض           يما        اما التفسير الك ى الشرق، الس ة إل ات البابوي ة والبعث اليات االجنبي اً  دور االرس

، فضالً  عن الفرنسيسكان        1625مدينة حلب حيث صادف قدوم الكبوشيين واليسوعيين والكرمليين حوالي السنة            
اً  سنة   1571المتواجدين منذ سنة      وعمل سراً  الجل    1634، غيرة االسقف مالتيوس آرمه الذي اصبح بطريرآ

اريوس الثالث         . برام الوحدة مع روما   ا م مك ه اوتيميوس الثالث ومن ث ) 1672-1647(آذلك االمر ايضاً  مع خلف
دياً                               رام مب ا االحت الة ملؤه ا رس ى روم ل االنفصال، اذ آتب إل الذي اعاد إلى االذهان الموقف الكنسي الشرقي قب

اد الرسمي            ع صك االتح وه اي . تعاطفه الروماني ولكنه لم يوق ذي اسسه اوتيميوس        وين ر المخلص ال دور دي ضاً  ب
دور   .  وجذب رهبانه مؤمني لبنان الجنوبي إلى الوحدة  1683الصيفي الذي اصبح بطريرآاً  سنة        ى ال آما يشدد عل

ر       1697الذي قام به الرهبان الحلبيون الذين أسسوا سنة     يهم دي  دير مار يوحنا الشوير قرب الخنشارة، وضموا ال
  . طقة بعلبك، وبلغ مدى تأثيرهم قرى البقاع الشمالي حتى حمصسيدة الراس في من

ذا  لطة     " هك ة الس ل ازدواجي ر، وقب امن عش رن الث ى للق نوات االول ذ الس ت من د تم ين ق ين الملكي مة ب ت القس آان
والنواحي التي انضم فيها الملكيون إلى الحرآة الوحدوية آانت في مناطق عمل اليسوعيين والمخلصيين              . الروحية

روت وقسم من                 : لشويريينا ل، بي ان والجلي وب لبن قية، جن رى الدمش حلب، نصف مؤمني دمشق مع حوران والق
اه بعلبك                       وبي حمص باتج ة جن رى الواقع رود والق د      قرى الجبال المجاورة لها، ناحية بعلبك ويب ة ق وآانت الحرآ

ء الكاثوليك على اتحاد مع السلطات      ظل هؤال ... شملت حمص نفسها، غير انها توقفت امام ردة الفعل االثوذوآسية         
ين، سنة      . الدينية القائمة  زمتهم  1722غير ان البطريرآية المسكونية قاومتهم بشدة، فحرمت الكاثوليك المعلن ، وأل

ية    ة لالرثوذوآس ة المخالف اليم الكاثوليكي رفض التع رة      ... ب عة مباش اطق الخاض ي المن ة ف ك خفي اش الكاثولي وع
ر  . في ارواحهم ودمائهم، في سبيل امانتهم الكاثوليكية       يقاسوا في ممتلكاتهم، ومراراً        فكان عليهم ان  . للسلطان فكثي

ر                   من العائالت فتشت عن مأوى لها في لبنان حيث، بحماية االمراء الشهابيين وموارنة آسروان، شعروا بانهم أآث
ى          ، على أثر المعاهدة التي أنهت حرب االستقالل اليونا           1830وفي سنة   ... حرية ة عل دول الغربي ة، ضغطت ال ني

يهم          ... السلطان لكي يعترف بالنظام الخاص للكاثوليك الشرقيين، بحيث لم يعد للبطارآة االرثوذوآس أية سلطة عل
نة  اً  س وم بطريرآ ة1833انتخب مكسيموس مظل نة التالي ي الس مياً  ف ذا البطري. ، ودخل دمشق رس ان ه ك روآ

ليم واالسكندرية            ...إلى اآثر من صعيد    مجاهداً  آبيراً  فامتدت نشاطاته        ي اورش ولي لقب بطريرآيت ى ت حصل عل
ية  فة شخص روس        ... بص فوف االآلي ي ص ي ف توى الروح ع المس ى رف ل عل ة وعم م البطريرآي داخل نظ ي ال ف

ه                     ... والشعب ى استقالل جماعت دة في سبيل الحصول عل د طوال سنوات عدي د جاه دني، فق ى الصعيد الم ا عل ام
اني، ص      1986اغناطيوس ديك، طائفة الروم الكاثوليك الملكيين، المنارة         (..."امال ً استقالالً  آ    العددان االول والث

71-75 .(  
  

  خاتمة 
  

ع الصعد  ى جمي دة عل ة نهضة اآي ية والكاثوليكي ان االرثوذوآس تان الملكيت وم تعرف الكنيس ن خصامهما . والي لك
د    . الصف المسيحي   حدة منها والطائفة المارونية يضعف       والتنافس بين آل وا   . الوجودي الواحدة مع االخرى    فال ب

ؤدي، ال سمح                     من ايجاد حل للصراع العلني والخفي بين الثالثة لئال يزيد هذا الصراع من التشرذم المسيحي وقد ي
  . اهللا، إلى وهن الثالثة معاً 
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  الموارنة
  
  
  
  

المذته مثل تيودوريطوس القورشي، الى مؤرخين عرب  قيل الكثير في المارونية، فمن متحدث معجب بمارون وت    
ى                    ارون، ال ى اسم م وبيزنطيين مثل المسعودي وابو الفداء وبروآوبيوس القيصري مهتمين باالديار التي بنيت عل
ل         ين مث ؤرخين الت ى م ق، ال ن البطري عيد اب ل س ة مث دة الماروني تقامة العقي ى اس ون عل ة يتهّجم ؤرخين يعاقب م

Guillaume de Tyr        ون ل فراجوان وفراغريف ة مث ة الماروني ى الطائف ، ومرسلين من لدن الكرسي الرسولي ال
ادة              ّدعون اع ذين ي رهم من ال ديني وغي وفرافرنسيس سوريانو واالب يوحنا المعمدان ايليانو واالب ايرونيموس دن

وا عل                  ر انكب ة آث دافعون       الموارنة الى الكثلكة او يدافعون عن صدق عقيدتهم، الى علماء موارن ائفتهم ي اريخ ط ى ت
دويهي     رك ال ماعنة والبطري رار الس ى غ تقيمة عل ة المس دة الكاثوليكي ا والعقي تمر بكرسي روم كها المس ن تمس ع

ذه الدراسة                 ا  . ومرهج بن نمرون والحاقالني والصهيوني وغيرهم ممن يضيق بنا المجال لذآرهم في اطار ه يكفين
احصى في محاولة بيبليوغرافية، ما يقارب الفا وتسعمائة مؤلف ومقال          القول بأن احد المستشرقين جان ريمون قد        

ة         ئن  . حول الموارنة بالالتينية والفرنسية واالنكليزية وااللمانية وااليطالية واالسبانية ناهيك ما آتب عنها بالعربي فل
ة    آان آل هذا وغيره قد قيل في الموارنة ولئن آانت هذه الحرب األخيرة قد أعادت موضوع ال             ى واجه ة ال ماروني

المي األول في المكسيك سنة               اروني الع ؤتمر الم اهتمامات البحاثة والسياسيين، ولئن آان الموارنة أنفسهم في الم
 في اول جزء من موسوعة مارونية صدرت          ومؤخرا ً  1980ثاني في نيويورك سنة      ومن ثم في المؤتمر ال     1979

ا         في الكسليك  ة درس وّفي                  ً قد أوسعوا موضوع الماروني ذا البحث أن ن الطبع نحن في اطار ه ن يكون بوسعنا ب  فل
ديها المقومات                         . الموضوع حقه  ا نستكشف به ة عّلن اريخ واالصول الماروني ى الت ودة ال اه هو الع لكن آل ما نتوخ

ادة تتج   : نفهم بالروح . بعرفنا المارونية اثنان روح وارض    . االساسية لمفهوم المارونية   د  عقيدة دينية وباالرض م ّس
ا ً   فيها هذه العقيدة ويرتبط بها االنسان، ثمرة هذا التزاو         ا ً . ج بين الروح والمادة طبعا وتطبع ا نقسم    وانطالق  من هن

واة   : بحثنا الى قسمين  ة ن المارونية الروح والمارونية االرض، متلمسين في آليهما حقيقة اساسية وهي أن الماروني
  .مختلف المظاهر واالتهاماتاستقالل اآيدة وضمير وحدة على الرغم من 

  
  المارونية الروح -1

ر آل انسان     ... في البدء آانت الكلمة : "يقول يوحنا االنجيلي     ذي يني ذا هو   ". والكلمة هو النور الحق ال ه
النور الذي ائتمنت الكنيسة عليه والروح الذي استقت منه المارونية زادها االول من خالل التراث االنطاآي حيث                   

رة باسم                      .رأت النور  اريخ الول م ا الت د جماعة ذآره ى ي جماعة بيت    " بالفعل آانت انطالقة المارونية االولى عل
ارون نة   " م كوني س ة المس ع خلقيدوني اد مجم د انعق امس بع رن الخ ي منتصف الق م  451ف ا لفه ا يوجب علين  مم

ي آانت تح              ا الروحانية المارونية االصيلة العودة الى تلك الجماعة والى الروح الت ي        . رآه ديهيات الت ى الب لكن اول
ي                              واة الت ه الن ا نجد في ك الجماعة عّلن ه تل ذي حملت يفرضها علينا المنطق والحقيقة، أن نكشف النقاب عن االسم ال

ا                    . منها استمدت المارونية روحانيتها االولى والدائمة      ي قادته ة في المسيرة الت ك الروحاني ع تل آما ال بد لنا من تتب
  .شكل رسمي وملموس في مؤسسة البطريرآية االنطاآية المارونيةالى أن نتجّسد ب

  
  مارون في أصل الروح المارونية -أ  
انه دون شك الصورة األولى، الصورة األم        . من هو مارون الذي حملت الجماعة المارونية االولى اسمه          

ور          اقي ص ا ب رع عنه اروني وتتف دان الم اب الوج ي رح اوب ف داؤها تتج زال اص ي ال ت ي  الت وعي والالوع  ال
  .المارونيين
رى    دة     Kardinerي ية واح ة شخص ل جماع ق آ ي عم رآيين ان ف اع االمي نفس واالجتم اء ال د علم  أح

ّميه              ا يس ك الجماعة اي م راد تل رد من أف ا شخصية آل ف دة ترتكز عليه أني  personnalité de baseموّح  وآ
ناً  من آان أراهباً  في وحشة صومعته           لماروني آائ فا. بصورة مارون اساس هذه الشخصية المميزة عند الموارنة       

ه أم شيخا ً                  اروني    أم بطريرآاً  مستوياً  على عرشه ام ولداً  في ومضات خيال ه، آل م تعيد ذآريات الفالح في   :  يس
ارون االول،                             دانهم صورة م ا وج ون في حناي م يحمل ى سالحه آله دي عل اوم الجن ه والمق حقله والشاعر مع الهام

  فما ترانا نعرف عن هذه الصورة؟. ن وان في الوعيهم سيرة أبيهم االولآلهم يعيشو
  

نجد اول ذآر للقديس مارون في رسالة بعث بها القديس يوحنا فم الذهب من منفاه في مدينة آوآوزا من                       
ذه           ". مارون الكاهن الناسك  " الى   405 او   404بالد ارمينيا حوالي سنة      م ال ديس ف ب وغني عن التذآير من هو الق

ام   رقيين العظ ة الش اء الكنيس د آب ة االصيل وأح ن انطاآي هير اب طنطينية الش رك القس ة . بطري ت أهمي ا آان ن هن م
ارون   الة  . الشهادة التي يعطينا اياها هذا البطريرك العظيم عن القديس م ول الرس اهن الناسك،     : "تق ارون الك ى م ال
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رن الخامس      ي الق ة ف ى لسان احد اعالم الكنيسة االنطاآي ارون عل ديس م ة عن الق ونجد الشهادة الثاني

  : تيودوريطوس القورشي في فصل من تاريخه الخاص بأصفياء اهللا من النّساك ما حرفيته
ة       . القديسين االلهي زّين مصاف ايضا ً ) اي مار مارون  (هذا     ّل قم راء احت ق المعيشة في الع فانه اذ اعتن

ئا ً           جبل آان موضوع اآرام لدى الكّفار        ه منش ا     هوبعد ان طّهره من الشياطين مكرساً  اياه هللا، أقام في ة م ك خيم نال
  .استعملها اال نادراً 

يجمع غنى الحكمة الكاملة فان     ولم يقتصر على االعمال النسكية المعتادة لكنه اخترع اعماال اعظم لكي            "  
اطروا            . جزاء المحارب يقاس بعمله    اق فتق ووهبه اهللا مواهب الشفاء حتى اشتهرت اخباره بين الناس في جميع اآلف

النه .  قد علموا باالختبار ان ما اشتهر عنه من الفضائل والعجائب صحيح        وآانوا جميعا ً  . ه من آل صقع ومكان    الي
ة       آان يخمد عنهم اضطرام الح     اذا              . مى المتوقدة بندى البرآة وظل النعم ّر من هول سطوته ف وآانت الشياطين تف

دواء              ة االمراض ب الج آاف ان يع در آ ذا العظيم الق زة فه ة ممّي ة بأدوي آان االطباء الحذاق يعالجون االدواء المختلف
 يبرىء الداء الجسداني     وما آفى انه آان   . الن صالة االبرار دواء عام في طب العاهات       . واحد خاص وهو الصالة   

 من داء البخل وآخر من داء الغضب          يشفي واحدا ً  . فس بما يوافق شفاءها   فقط بل الروحاني ايضا، آان يداوي االن      
وقظ آخر                 . وآخر يصف له دواء القناعة     ويعلم آخر قانون العدل وآخر يحذره من الشر، وآخر شفيه من الضجر وي

  ".ء النفسانيةمن غفلة الفتور الى غير ذلك من االدوا
  

يرا ً          واذ هو يهتم بالعمل االلهي وشفاء     "   اة      االنفس واالجساد معا احتمل مرضاً  يس ذه الحي  وخرج من ه
ا      م مع دد حضروا آله رة الع ة والكثي دة المتاخم كان البل ن س ه، ولك ين مجاوري ه ب أن وفات ديد بش راك ش فحدث ع

امو    وهزموا االخرين واختطفوا الكنز الم     ة، وأق يكال ً     شتهى للغاي ه ه دا ً      ع ا علي اً  ج ذا         . ظيم ا ه ى يومن ون ال وال زال
ة            ذا المنتصر بحفالت عام رمين ه ك عن                  . ينالون المنفعة مك ة اذ يعوض ذل نعم بالبرآ ائبين ن ا غ ونحن مع طونن

  ".المكان
  

ذه الشهادة ومن رس            ا ً           نستخلص من ه ذهب وجوه م ال ا ف ديس يوحن ديس         الة الق  رئيسية في شخصية الق
ه                 مارون نعتق   اروني في عمق ان الم ل الكي ان ال ب ع االيم ا تطب ذه الوجوه     . د بأنه اهن يخدم اهللا        : من ه ارون آ ان م

ا ً          ويقّدس اال  ه نمط ق في بيئت ه من            نسان، وزاهد يطل ه وتالمذت دور المرشد ازاء اتراب وم ب اة النسكية ويق  من الحي
  .النّساك

  
الة     ي رس ا ورد ف ق م اهن اهللا وف ل شيء آ ل آ ارون قب ّل م ي  أج يرة الت ذهب والس م ال ا ف ديس يوحن  الق

ى عن آل شيء في سبيل         يسردها تيودوريطس اال انه لم يكتف من آهنوته باقامة الشعائر الدينية فحسب، بل تخل
اهللا واندفع بغيرة رسولية يحارب االثار الوثنية المتأصلة الجذور في جبل قورش فحّول هيكل األبالسة الى معبد هللا                  

األرض          . س ما آان عشش فيها من الشّر والضالل       وانتزع من النفو   اذا ب ّر ف وأبلى البالء الحسن في جهاده ضد الش
ه                 ذا حّب االنسان    . تختمر باهللا تحت آّفيه، وباالنسان آل االنسان يشفى في جسمه وفي نفسه بفيض من برآات هك

  .ع باالنسان الكامل الواحد نحو اهللاشفاء الجسد واصالح النفس واالرتفا: الصادق
  

أنواع ع رة وروحاً  رسولية هو ايضاً ومارون الكاهن الذي يتقد غي    د    ناسك زاهد تمّرس ب دة من الزه : دي
ود الم                عاش النسك منفردا ً    د اصطنعها من جل ان ق ا ً          . اعز في ظّل خيمة صغيرة آ راء واقف  وعاش النسك في الع

اة النسكية    .  من قيود االرض نحو السماء  عتان الى اهللا آأنما يريد افالتا ً  وعيناه الى ما فوق ويداه مرتف      وعاش الحي
ر مرشد                   الجماعية فلقد دفعته غيرته مرارا ً      م خي ان له ورش فك  الى زيارة أتراب له وتالمذة، منتشرين في ناحية ق

اك في                . وقائد ر النّس وادوريطس، ألن أآث ول ت ومن هنا نفهم آيف ُعرف اولئك النّساك باسم مارون، وذلك، آما يق
ة  همنطق ذين ل ارون الناسك متتلمي ة م ى طرق اروا عل ورش س ل". ق ول االنجي د سراج ويوضع تحت : "يق ال يوق

ره       . هكذا آان مارون في القورشية     ". المكيال بل على المنارة ليرى آل من في البيت         ره وأغرب من أم غريب أم
م    انفرد الى رّبه فاذا. زهد بالعالم فاذا بالعالم يأتي اليه  . أمر اهللا وتدبيره    بالناس حوله من آل حدب وصوب واذا به

ا ً    . خرينقهر جسده فأعطي أن يشفي أجساد اال  . يقتتلون الخذ رفاته   ل خالف ه وقب ى ذات الم أن   انتصر عل  لمنطق الع
اك             .  الى نفوس مغلقة وينزع منها بخالً  وحقداً  وغضبا ً           يخسر نفسه فاذا به يلج     ه نّس ارتفع مع ى اهللا ف ه ال ع عقل رف
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  روحانية المجتمع الرهباني الماروني األول -ب
  

ة            يلتصق اسم الجماعة المارونية االولى        المنظمة، بعقيدة المجمع الخلقيدوني الرابع حتى أن بعض البحاث
ة                              رون في نشوء الماروني ارون ي ار م ر م ودوريطس القورشي ودي ه تي ان في اطروحت ولس نعم اتي ب ومنهم االب

 على اسم    452تنتسب هذه الجماعة لدير بني سنة       : يقول االباتي بولس نعمان   . للمجمع الخلقيدوني " طبيعية"نتيجة  
أمر صريح من االمبراطور مرسيان           . ارون اشهر نّساك سوريا الشمالية     م دوني ب ر المجمع الخلقي ى أث ا  –عل  آم

ا الوون                           ه والباب ة أي االسقف تيودوري ذين في مجمع خلقيدوني داء وبطلب من الناف و الف ". ذآر المؤرخ العربي اب
ول   Voobusويستشهد بقول أحد البحاثة المستشرقين        د أصبح   : " اذ يق دة             لق دة للعقي ة الوطي ارون القلع ر بيت م  دي

ويتبع االستشهاد بمخطوط سرياني قيم محفوظ في المتحف البريطاني أرشدنا " المسيحية حسب التحديد الخلقيدوني   
ين           François Nauاليه عالم آخر هو  ة ب اش علمي حصل في انطاآي ر نق ى أث ة عل  ويحتوي على رسائل متبادل

هم غرسة " افاميا"المقيمين في نطاق " رهبان بيت مارون"ون الفئة الخلقيدونيين ان رهبان بيت مارون الذين يمثل   
ه أسقف                          ذي غرسها تيودوري ة ال ذي نبت من الكرم رارة ال الكرمة الخلقيدونية ونصبة الوون بابا روما وفرع الم

حاب الطبيعة الواحدة    وانهم هم اي اص    451قورش وبكلمة انهم ابناء االنشقاق الكبير الذي حصل في الكنيسة سنة            
ا "قد استطاعوا التخلص من االحمق       ه والوون             " اوتيخ أثير تيودوري تخلص من ت م يستطيعوا ال ة ل ا الموارن ". بينم

د اتخذت من    ى ق ة االول ة الرهباني ذا ان الجماعة الماروني اً  نستخلص من آل ه دوني نظام ع الخلقي اليم المجم  تع
  برر لوجودها فما تراه يكون هذا النظام؟ تدافع عنه وآأنه مفلسفياً  والهوتياً 

  
ان احداهما              لواقع آما رأينا سابقا ً    في ا    ان متباينت  لقد آانت تتجاذب الكنيسة قبيل المجمع الخلقيدوني نزعت

ة مع                        ة قالت بوحدة الشخص والطبيع انطلقت مع نسطور وقالت بطبيعتين وشخصين متميزين في المسيح والثاني
املتين وشخص           اوتيخا مما استوجب نفي      ين آ ى ان المسيح، بطبيعت د عل دوني والتأآي النزعتين في المجمع الخلقي

ة                    . واحد ة النزعة والواقعي ة الثنائي و المدرسة االنطاآي دها ممثل ى تأيي ي التقى عل ة الت ذه الحقيق ا ان ه وفي اعتقادن
ة   تعني عقي  . منها المارونية وممثلو البابا الوون الكبير لتعّبر خير تعبير عن الروح الدينية التي انطلقت              دة خلقيدوني

ة ب       – وحسب   ان المسيح ليس الها ً     د اليعاقب ا اعتق ع االنساني آم ذيب الطب يس     اي أن االلوهية فيه ال ُت ا ول د اوتيخ ع
انه شخص واحد في    :  عن االنسان آما اعتقد النساطرة انما هو اله آامل وانسان آامل         بالوقت نفسه الهاً  منفصال ً     

ال           دا ً وغني عن القول هنا ان أح     . الهية وانسانية : املتينطبيعتين آ   لم ينف االلوهية في المسيح لكنه انتقص من آم
انية  انية والشخص فة االنس ذور الفلس ا ب دنا فيه ة لوج دة الخلقيدوني ي العقي ا ف ئن تعمقن اني ول ع االنس الطب

personalisme   في الزمن والتجّسد هذا اذ ُيدخل اهللا في  آامالً لمسيح االله الكامل تجّسد انساناً         بأعمق ابعادها فا 
ين اهللا واالنسان م          . تاريخ االنسان يدعو االنسان في ذات الوقت الى االرتقاء الى االلوهية           تم المصالحة ب ذا ت ن هك

ين اهللا      .  انسان آامل واله آاملخالل المسيح الذي هو في آن معا ً   أ ب د وتنش ويرتبط هكذا سر الخالص بسر التجّس
انية     ان آخر باالنس ل انس ع آ ان م ه االنس ن خالل االل ع اهللا وم ان م ل انس ا آ ى فيه ة يتالق ة آياني ان عالق واالنس

ة ى االلوه دعوة ال ي . وال ه ف دفاع عن ة لل ذي ُوجدت الماروني رر ال املة والمب دة المسيحية الش ذا هو صلب العقي ه
ن تخالف بالرأي نزعات قومية سريانية تلّبست   وما أحرج ما آان موقفها اذ اضطرت ا  . مجتمعها الشرقي الخاص  

ة السريان أي ا    . مواقف متطرفة لتنسلخ عن هيمنة بيزنطية     ون بالملكي ة يعرف ك    بينما ظل الموارن ذين يتبعون المل ل
  . لنزعات عندهم تنادي االنفصال عن بيزنطيةمرسيان، خالفاً 

  
ه          اال ان تعلق الموارنة بالمجمع       ّد ذات يس بح دوني ل ا ً   الخلقي دة           تعلق ا هو تمسك بعقي در م ة بق دة ملكي  بعقي

ا ً      ناضل الموارنة مدافعين عن عقيدتهم، فالقوا اضطهادات ع       . الكنيسة الشاملة  ومهم اوال وثاني اء ق ة من أبن  من  نيف
ا              ا تقلبات اباطرة بيزنطية ذاتهم ولسنا بحاجة الى أن نطيل البحث في آل االضطهادات التي اعترضتهم وم . اآثره

 بينما آان رهبان 517في سنة .  بحجم القضية التي انتدبوا لها واستماتوا في الدفاع عنهان نذآر منها واحدا ً يكفي أ 
دونيين، نصب ل                       اقهم الخلقي اع برف القرب من حلب لالجتم ة سمعان ب ى قلع م خصومهم   بيت مارون متوجهين ال ه

ى      في قلعة شيرز وق  اليعاقبة أن ذلك آمينا ً     د عل ا يزي نهم م ة في       شهيدا ً 350تلوا م م الكنيسة الماروني د له  31 تعّي
اتهم        ارهم والنهب في ممتلك ا       . تموز من آل سنة واعملوا التخريب في أدي ى الباب ة ال اجون من الموارن وأرسل الن

أ                     هوميزدا رسالة شكوى وايمان بأن خليفة بطرس قد اعطي السلطان من لدن اهللا على الحل والربط وانه هو الملج
وائبهم ونضاالتهم    . صخرة الثابتة التي أرسى المسيح عليها آنيسته الجامعة      االخير وال  هكذا آان الموارنة ابدا في ن
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م                انطالقا ً    رغم من تعلقه ى ال ة عل د الموارن ا التحدث عن استعداد للوحدة عن  من هاتين  النزعتين يمكنن

وعلى هذا االساس   . ى الكثلكة فمن جهة هم يتوقون الى الشمولية المسيحية عبر انتمائهم ال         . الشديد بتمّيز شخصيتهم  
ى      . وال يجوز نعتهم باالنعزالية والتقوقع    . يمكنهم االتحاد بأي مسيحي على اساس هذه الشمولية        بل هم منفتحون عل

ه                        رم ذاتيت ى آل انسان يحت املة، وعل ة الش ى الكنيسة الجامع م        . أبعد من محيطهم الضيق، عل ة انه ة ثاني ومن جه
ة وانفت     ين الحضارات           أوفياء لشمولية انطاآي دور الوصل ب وم ب ي تق ا الحضاري وسريانيتها الت ضمن اطار   . احه

ع                   اد بجمي ة يستطيعون االتح البطريرآية االنطاآية يستطيعون االتحاد بكافة المسيحيين الشرقيين وفي إطار الكثلك
  .المسيحيين على السواء

  
  روحانية المارونية من خالل بطريرآيتها -ج
  

ي دافعت عن                    آان ال بد للمارونية        ة الت ه ومن الجماعة الرهباني ارون وتالمذت الروح التي انطلقت من م
ا ً               العقيدة الخلقيدونية وارتبطت بالكرسي ال     اً  ومنظم ا وجوداً  ملموس ة    رسولي في روما أن تتخذ له  هو البطريرآي

ة        . المارونية االنطاآية  ارون تكونت جماعات رهباني ديس م ؤثر في العمق     بالفعل بتأثير من روحانية الق راحت ت
ار، وحول         . الشعبي للمناطق السريانية في لبنان وسوريا الداخلية      ارون الرئيسي ادي ا م ر م ذا حول دي وتحّلقت هك

اد                     ى الوجود وابع ه ال ارون ورهبان د في عمق شخصيتها نظرة م ا تعتم األديار قرى وجماعات شعبية آانت آله
فية عل   ة والفلس ة الالهوتي دة الخلقيدوني ام العقي ى مجموعة   . ى الصعيد االنساني الع رد ال ذا من ناسك ف ا هك وانتقلن

اق من                  ى االنعت ا نزعة ال ين اهله روابط ب الى جماعات سريانية توثق ال تالمذة، ومن دير واحد الى اديار عديدة ف
ة ال                       ة عن الهيمن لم منّزه ة أضمن وأس ة هيمنة ملوك بيزنطية تدفعهم في عين الوقت الى االرتكاز على دعام : قومي

ى                   ة، وإذا أضفنا ال هي آرسي روما بما لها من سلطان على الكنيسة جمعاء وتجّرد عن النزاعات السياسية المحلي
ة حين                  ي اوصلت الموارن دوافع االساسية الت دنا ال ة نسكية واحدة لوج تقاللية، روحاني روابط الشعبيى االس هذه ال

رآيتهم الخاصة اء بطري ى إنش م الظروف ال ا. سنحت له اام اريخ منه ا يستشف الت اليكم م ك الظروف ف درج .  تل
ي   دخل ف اآيين والت ة االنط ين البطارآ ى تعي ين العرب عل نهم وب ذ أن توالت الحروب بي ون من اطرة البيزنطي االب
اء                        وا بالبق ي واآتف تح العرب ة بسبب الف شؤونهم ال سيما ان هؤالء البطارآة لم يستطيعوا االقامة في رعيتهم انطاآي

ي القس فورطنطينيةف ى ضفاف البوس اً .  عل ي ظروف  وانطالق ى راعي ف ة ال ة الرعي ن حاج ع وم ذا الواق ن ه  م
ين في                     ية آهذه ازاء الفتح العربي ونظرا ً      مصير ك الوقت حول الطبيعت ين المسيحيين في ذل ة ب ات العقائدي  للخالف

ا  يح وانطالق ين ال     المس ة اي ب طنطينية وانطاآي ين القس اري ب راع الحض ن الص ارة  ً م ة والحض ارة اليوناني حض
ة                اة الشعب، أن الرعي دوني ورع اة المجتمع الخلقي ارون، حم ديس م ان الق ة رأى رهب ة باليوناني السريانية المطعم

دا ً           االنطاآية بحاجة الى راعي يستطيع رعا        ا وادارة شؤونها عن آسب بعي ا        عن آ    يته اموا له ي فأق دخل زمن ل ت
رهم،       : "رخ ديونسيوس التلمحري بقوله من ديرهم على ما روى المؤ بطريرآا ً  ارون اسقف في دي ان م ان لرهب آ

ورهم            ة في أم ه الموارن اثليق يرجع الي نهم و     . وآان هذا االسقف بمنزلة رئيس او ج تداد الخالف بي د اش م عن ين  ث ب
  ". ليحافظ على آيان أّمتهالملكيين اقاموا لهم بطريرآاً 

  
ذي   ارون ال ا م و يوحن رك االول فه ا البطري ذآر ام ة" ي د اليعاقب اب معتق ين –" آت هادة ح م الش ا أفح  وم

ويم          ان موفداً  باباوياً  مرسال ً       –تنطلق من خصم في العقيدة       ان الق امه حوالي         لدعوة المنشقين الى االيم د س ان ق آ
نة  قفاً 676س ى م اس اثوليكي    د عل ان الك ي االيم انيين ف يحفظ اللبن رون ل ة البت ول . ين ة الرس ك ان التجرب ية وال ش

ة                  االسقفية التي قام بها يوحنا مارون ومعرفته الحّية للقاعدة الشعبية المارونية في لبنان وللقاعدة المارونية الرهباني
ا من العوام                         اثوليكي الصادق آانت آله ارون واندفاعه الك ار م ر م ل في سوريا حيث آان قد ترّبى بين رهبان دي

روس والشعب    النطاآية م   التي شجعت على انتخابه بطريرآا ً      ل االآلي يس دراسة شخصية       . ن قب ا ل ا هن ا يهمن وم
ة                          ر عن وجه الماروني ر تعبي ر خي ذه الشخصية تعّب ى وأن تكن ه ة االول رك الماروني ارون بطري ا م القديس يوحن

ة                     . الروحي والقومي واالنساني في ذلك الحين      ذا المضمار هو آون الموارن ا في ه ذي يهمن انما الحدث العظيم ال
د أخذوا وجوداً  رسميا ً       رةوالول م  زا ً  ق اء      متمّي تهم وفي الكنيسة جمع ى      .  في بيئ ون دون شك ال انوا يتوق م آ انه

وى                     ان أق ة آ دة القديم التخلص من التبعية البيزنطية السياسية والى االستقالل بذاتيتهم المميزة غير أن تعلقهم بالعقي
  .من آل األهواء االنسانية والنزعات االنفصالية

  
م                  ولم     يسمح لهم صدق معتقدهم على الرغم من آل ما عانوه من تقلبات بيزنطية الدينية والسياسية ازاءه

م                                      م يسمح له ك ل رغم من آل ذل ى ال يهم، عل م تحالفت مع العرب عل م لصّد العرب ومن ث حتى انها استعانت به
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الم وب                    ة واضحة المع ة سريانية آاثوليكي ال  هكذا اآتملت المارونية الروح وتحققت في آنيسة انطاآي اآتم

ة تتوافق مع         الكنيسة المارونية رسمياً الروح ونشأة  د في أرض ثابت ز التجّس ى حّي  آان ال بّد للمارونية أن تنتقل ال
ا ً      فإذا ب. هذه الروح بجغرافيتها وابعادها التاريخية   ة ومنطلق ة معقالً  وموطن حري ّون للماروني ى  أرض لبنان تك  ال

  .الكون بأسره
  
  ةلبنان أرض الماروني -2
  

ان                    اس في األذه ق أي التب ئال يعل رين ل ا    . ال بّد من توضيح أم ا االول فقولن ة ال     : ام ان أرض الماروني لبن
 على الجميع شرط أن يحترم هؤالء       فالمجتمع الماروني ليس آلّياً  بل منفتحا ً       . هايعني حصر لبنان بالمارونية وحد    

من سوريا الى لبنان ال يعني     البطريرآية المارونية بعد انشائها      واالمر الثاني هو أن قولنا بانتقال     . الذاتية المارونية 
ا ً    . بغالبيته من أصل سوري       أن الشعب الماروني بمجمله او       ابدا ً  ل، خالف ة، ان القاعدة الشعبية          ب ار المتناقل  لألفك

ل       . االمارونية الكبرى آانت بغالبيتها لبنانية اما القاعدة الرهبانية التبشيرية فلقد أتت من سوري             ا اعترض قائ واذا م
م ان هجرات                            ان الجواب نع ان آ نوا في لبن ة وتحّص اطق سوريا الغني بأن الموارنة هجروا على فترات متتالية من

ذين   ين مهما آبر عددهم ما آانوا يوماً ولكن المهاجر. عديدة حصلت وعلى دفعات   ين ال  ليفوقوا عدد السكان المحلي
ق                     . مارونية االولى منذ انطالقة ال  " تمورنوا"آانوا قد    د اعتن ة ق ان قسم من الشعب اللبناني ة آ ل الماروني ل، قب ال ب
ا  ): "108جزء اول، ص  (يقول االب المنس في آتابه تسريح االبصار في ما يحويه لبنان من االثار              . المسيحية مم

رن ال             ع ال شبهة فيه ان الدين المسيحي فاز بالسهم المعّلى في الساحل الفينيقي في أواسط الق ول التلمحري   " راب ويق
ا ً  ا" آذلك في آالمه على المجمع الخلقيدوني      ذا المجمع وذآر     ن اليعاقبة شجبوا اثني عشر اسقفاً  لبناني  حضروا ه

ة                  رون وطرابلس وعرق ة والبت ل وانف ا وجبي روت وطبرج ا وصور وصيدا وبي اقفة عك بين الحاضرين اسماء اس
ل سنة            ومن آالمه هذا يستدل على انتشار ال      . وبعلبك ر اي قب دوني بكثي د المجمع الخلقي ل عه ان قب نصرانية في لبن

يم      "اقبة  ويذآر آتاب معتقد اليع   . ، وعلى ان اغلب اللبنانيين لم يكونوا على مذهب اليعاقبة         451 ارون أق ا م ان يوحن
ذ من          اسقفا ً  انوا يومئ ا آ ى أن أهاليه ك شهادة عل ة  على البترون قبل الهجرة المارونية العامة وفي ذل وال .  الموارن

ى          ا ال ة فيه اة الرهباني عجب فان أحد معاصري مار مارون من نّساك القورشية التي يعزو تيودوريطس انشاء الحي
ارون                            ا م ان يعمل بهم ي آ ة الت نمط والروحاني نفس ال ذات، وب ارون بال القديس مارون، قد بّشر، ربما اثناء حياة م

رها              ومن الثابت ا  . منطقة افقا في جرود العاقورة     ي بّش ان الت ع في لبن الن ان منطقة افقا والعاقورة هي من اول البق
ال سكان                            ر انتق ى أث راهيم عل ه اسم نهر اب ق علي الموارنة باالنجيل وحّولوها الى معقل لهم، وان نهر ادونيس اطل

ذ ديس ال م الق ديم باس م الق يس الهه م أدون دلوا اس د أب يحية فق ى المس ة ال ة المحلّي ه من الديان ور وادي ى ن داهم ال ي ه
راهيم الناسك  و اب ل وه راهيم ومع   . االنجي ر اب يس نه ر ادون خاص فأصبح نه ا األش اآن آم دت االم ذا تعّم د هك ب

ريم عشتروت والزهرة في افقا مزارا ً     م         .  للعذراء م ة اول آرسي له ة الموارن ك بطارآ د ذل وال عجب ان يتخذ بع
ي انطبعت           قوله ايضا ً  وما ن . لعاقورة وافقا عندما استقروا في لبنان في دير يانوح بالقرب من ا          ة بشري الت  عن جب

ذه         ارون ايضا ً     في أواسط القرن الخامس بروحانية القديس سمعان العمودي وتالمي ة م م بروحاني  الن  ومن خالله
ة   ة الماروني رتبط بالطريق راء ي ي الع كه ف ان بتنّس معان آ ار س ق  . م لكوا طري د س ة ق ان الموارن ون رهب ذا يك هك

ذ   . ي حتى الهرمل ومنه الى جرود لبنان منذ بدء المارونية     العاص ان من ولماذا هذا التزاوج بين المارونية وجبال لبن
ل      راهيم الخلي اد الب ت ارض الميع ا آان ة آم ة ارض مقدس ة للموارن أن االرض اللبناني ى لك ى، حت ا االول عهوده

  .ارض حرية والنها ارض انفتاح على الكونوذّريته تجسدت المارونية في لبنان ألن ارضه ارض ايمان والنها 
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  لبنان ارض االيمان للمارونية  - أ
  

 من آان االله الذي تصعد نحوه       قبل المسيحية معابد للصالة آائنا ً     ان لبنان ارض ايمان وما أآثر ما آانت فيه          
ار في آل ناح                              : تلك الصالة  ار وآث ك من آث ا هنال ا وم ى دوم را ال ى فق ى يحشوش ال ا ال ل      من افق ة من الجب ي

ا ضيقة                      ه صعبة وموارده اة في وال . واللبناني اي لبناني، ال يستطيع سكنى الجبل ما لم يمأل االيمان قلبه فالحي
ان     : "تنقص الشهادات التي تتغنى بأرض لبنان      في البدء، يقول ادوار حنين، آان لبنان صخرة آأداء، جبل اللب

ون، من               وآان اهله   . االبيض، آان ملعب النمور والنسائم     ان، يسكنون الشواهق، ويتطلع ي آمور وآنع من بن
وا أن                 م يلبث ذي ل د ال وم، نحو االفق البعي أ الغي فوق وادي قنوبين، من فم الميزاب والقرنة السوداء، حيث متك

ذوع األرز  ن ج ى زوارق م ّره، عل وا س داره، وخرق وا ج انيين  " فّتق وح اللبن اد الطم د ق د البعي ى البعي اجل ال
اني                         والموارنة ب  ل أن ينظر اللبن راب لكن قب ا االغت ا في دني ي حققوه شكل خاص وما أآثر مالحم البطولة الت

ك                 ى تل ده من عل ا ي ي تطاله ا في السماء الت الى ما بعد البحر آأنى به آان وال يزال ينظر الى ما فوق، الى م
الء  و الع زة نح م المتحف ان  . القم ى لبن روهم ال ة ومبش ان الموارن أتي رهب ل أن ي ا  قب وريا تالله ي س وا ف  احتل

ا الصلوات                     ى ذراه ان الشامخة وتستهويهم في أعل طريقتهم  . الداخلية المقفرة فال عجب أن تستهويهم قمم لبن
دا ً             .في الزهد عّرفت بالوقوف في العراء في أعالي التالل         ان لمن رام زه ذا أّم       وهل أفضل من لبن ذا؟ هك  آه

وم وسمير                   قمم متطلعين دائما ً   ن متبعين خط ال   زّهاد الموارنة جبال لبنا    أ الغي ذا متك ان ه اذا بلبن وق ف ا ف ى م  ال
ما أسهل أن يتعرى المرء في نواصيه من آل اوزار              . النجوم، مهبط االلهام، ارض االيمان وزهد وصلوات      

ان اسم          ! االرض وأثقالها  ى الجماعة واذا آ رد ال والزهد عند الموارنة ليس قضية افراد وحسب بل يتعدى الف
يالم ظ العرب ي ل Monasterium ال نيطرة اللف ظ العرب وبين اللف م قن ان اس ردين ف اد المنف  اي مناسك الزه

Coenobium    1660ولنسمع ما قاله لوران دارفيو الذي زار وادي قاديشا سنة           .  اي مناسك جماعات الزهاد 
ال           " د عن االنظار، صعب المن ان يعيش في آهف بعي ة آ رك الموارن ع ا ... ان بطري ة  وجمي ار الموارن الحب

ا ينتجون من االرض            م اال م ر وال دخل له اب الفق يعيشون حياة هي في منتهى التقشف والبساطة، يلبسون ثي
ا                : بعمل أيديهم    رغم فقره ة ب ة نظيف م البيعي ين، حلله تهم ال    . ال تجد عندهم ترف االحبار االوروبي الفضيلة حل

ذهب والفضة        اقفة من ذهب           عصيهم   . االقمشة الفاخرة المزرآشة بال نهم اس رمهم    . من خشب، ولك ذلك يحت ل
ه         . المسيحيون جميعاً  احتراماً  ال حد له        أمرونهم ب ا ي اء في م ه    ". يطيعونهم طاعة عمي اروني آل فالشعب الم

رك                     داً  من البطري شعب رهباني تأثر آثيراً  بالحياة الرهبانية روحانية وطاعة وعمالً  وصوماً  وتقشفاً  وزه
ى االصالة          . إلى آخر ماروني   د          . هكذا آانوا في الماضي ويا ليتهم يعودون إل وم فلق ه الي ا أحوجهم الي النسك م

ادة ال روح   افتقدوا معنى الزهد في هذه االيام حيث المرء ملك ال جوهر والقيمة              ادة        . م د عزوف عن الم الزه
ة         ام،     إلى الروح وعن المقتنى إلى الهوية والجوهر، الزهد انعتاق من قيم عابرة فاني ل وأوه وتحرر من اباطي

ق             ى المطل ال وانطالق إل ى الكم تياق إل ين االرض                   . انه اش ان ب ل لبن ة في جب ك المحابس المعلق ة تل ه حكاي ان
ه             والسماء، من االرض تحمل باقات من الجهود والتضحيات والدعاء ومن السماء تستمطر النعم والبرآات ان

ين             وما أسماه طيب تلك الجبال يسكره العالء، طيب          ين االثن ا ب ا وم مارون في قورش وطيب شربل في عناي
ة ومن          من اطياب واطياب مواآب من النساك عمرت الجبال والوهاد ورفوف قديسين انطلقت من قمة إلى قم

  . جنة إلى جنة ومن قورش إلى المنيطرة، إلى قنوبين، إلى السماء
بة للموارنة ارض حرية ولذلك نمت فيه تلك        يبقى ان لبنان ارض االيمان والتصوف والعمل المقدس هو بالنس         

  . المقدسات آلها واستقرت فيه المارونية وطناً  حراً  سيداً  سرمدياً 
  

- ب  : لبنان ارض الحرية المارونية   
  

ذه           ! عجيب أمر الموارنة في الشرق    ار حولهم ه روا ويث رة لكي يثي ة غفي الم أن أعداد الموارن يظنون اليوم في الع
وم للوجود                           لكن المشكل . الضجة ذات ولالنسان ومفه ا هي مشكلة وعي لل ر او صغير انم ة ليست مشكلة عدد آبي

ل                  . ولالرض ا تقب ك انه ة مشكلة، ذل ا اي ر وجوده ة وال يثي ر عدداً  من الموارن هناك طوائف آثيرة في الشرق أآث
العيش والنسيان                       أن ال حق اال ب ة ، ان تعيش وآ ة فهي هزة         .دون ان تذوب آلياً  في مجتمعاتها الكلي ا الماروني  ام

الً  لمن يخلصه من       . لضمير هذا الشرق واستمرارها ادانة له      تتعب الحرية الشرق فيتنكر لها ويمشي مصفقاً  مهل
وحدهم الموارنة ومن  . وذلك منذ القديم القديم آأنما آتب على انسان هذا الشرق اال يعرف الحرية ابدا ً         . مسؤوليتها

اج             خاللهم اللبنانيون الذين ي    قاسمونهم ذات الرؤية للحياة والذين انطبعوا بنظرتهم الخاصة انكفأوا عن موآب االبته
  . في جنازة الحرية وراء اباطرة البيزنطيين وملوك الفرس وخلفاء العرب 

ا غلت التضحيات                   ا مهم ا  . عانى الموارنة الكثير الكثير بسبب تمسكهم بحريتهم وآرامتهم ولكنهم ما تخلوا عنه وم
ا تصقل          .  الشديد بأرض لبنان اال النها وفرت لهم مجال التمتع بهذه الحرية           تعلقهم ة بم ان بيئة جبال لبنان الجغرافي

  . على آل الصعابعند االنسان من عزم وارادة تجعله قادراً  على التغلب 
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ادة تعظم   من ينعتق من نير . ومن تغلب على مختلف الصعاب لن يتراجع عن تحقيق الوحدة المسيحية في لبنان          الم
ا          . والروح تجمع اما االنانية فتفرق    . عنده الروح  ذات وآرامته ز لل انطالقاً  من هذا االرث الروحي ومن وعي ممي

يس   . وحريتها وغناها، ال بد للموارنة ان يتخطوا انانيتهم ويحققوا مع اخوانهم الوحدة المسيحية المرجوة              واالمر ل
  . وحدوا نظرتهم عناصر بشرية مختلفةجديداً  فقد سبق لهم، ساعة نشأتهم، ان 

ا مسيحيي            ى جمعت حوله امن حت رن الث ات في الق ما ان استقلت البطريرآية المارونية عن غيرها من البطريرآي
  . لبنان والموارنة الذين نزحوا اليه على أثر االضطهادات والصعاب في سوريا

راراً  من      المردة الذينولن ندخل هنا في جدل عقيم لنثبت او ننفي آون     روا العرب م ان وقه  تحصنوا في جبال لبن
ي وادي    كناهم ف ه وس ان واوديت ال لبن ة بجب ل موضوعية ان اعتصام الموارن ول بك ا نق اروني أم ال، لكنن اصل م
العاصي وفي بالد جبيل والبترون زآفرحي وفي منطقة الجبة وقاديشا آالحدث وبشري وحدشيت واهدن ووادي                   

وب، جعل            قنوبين ثم انتشارهم في    ى الجن اع ووصولهم إل ى البق تن والشوف وتحولهم إل  آسروان وتقدمهم إلى الم
يرة      ة الس ن مثالي ه م انوا علي ا آ دهم لم دون معتق ة ويعتق ون بالموارن ال يمتزج ذه الجب كان ه ن س ر م م االآب القس

ده ان معتق ا آ رام االنسان اي ل حيث انط. واحت ي الجب واطنين ف ة الم وا غالبي اثروا وألف ة االرض فتك وا بجغرافي بع
ة                   م وسواعدهم الحديدي ه اراداته ا تمنت ا وفق م رغم من وعورته ى ال . وطبعوها بروحانيتهم الخاصة وصقلوها عل

ى نصيب       :" René Ristelhucberيقول المؤرخ الفرنسي  ة عل وا أم ى ألف ما ان اعتصم الموارنة في جبالهم حت
الهم ا          ه               آبير من االستقالل فقد تمكنوا في ظالل جب ان آأن ى أصبح لبن ي حت ة العصية من صد الزحف العرب لعالي

دة                         الهم م اً  وعاشوا في جب اً  قوي اً  اقطاعي يهم تنظيم ار مالآ ادارة اآليروسهم وآب قلعة مسيحية طبيعية وتنظموا ب
رة  فقامت القرى ال  . ولم تكن طبيعة البالد وال اخالق اصحابها مما يدفع إلى تأسيس المدن           . طويلة في شبه عزلة    كبي

اة                 ا الخاصة، حي ا حياته ة، آانت له ة او آل منطق دت شعوراً     وآل منها ملك الحد المالآين، وآل قري ذاخرة، ول
ذا الشعور              وى ه ا أق رك وم رد بشخص البطري ق آل ف وطنياً  محلياً  قوياً ، وشعوراً  وطنياً  شامالً  ظهر في تعل

دو المشترك       Tradition Françaises au Liban, Paris 1918,p.n,12,13)". آبان الملمات وفي وجه الع
R.Ristelhucber) .    ًا دوا دفاع ترآة ليتوح ان قضية مش ي لبن يحيين ف ع المس ة وجمي ام الموارن وم ام يس الي اول

اترات           ى            . عنها وصوناً  لوجودهم الحر الكريم؟ آفى تمزقاً  ومه الظرف مصيري والتحدي الوجودي يفرض عل
  . ياتهم ويتحدواالجميع ان يتخلوا عن انان

فرض على الموارنة ان يعيشوا طبيعة قاسية، فأعملوا يدهم في الصخور ونحتوها فاذا هي               :" يقول االخوان تارو    
ع                 ة الروائ دوالي واذا هي رائع اتيل من ال وت وأس روم من الت اتين وآ ة وبس ائن معلق ق  (حفافي متدرجة وجن طري

  ً  للتغلب على الذات واالنانية في سبيل الحرية والوحدة؟  اوليس التغلب على الطبيعة حافزا) 42-41دمشق ص 
   

ة                             أ لاللوهة وجن ى متك ل إل وا الجب داع فحول ق واالب اتهم من الخل اتاحت الحرية للموارنة ان يعطوا ما وسعت طاق
اء المقدسة ودم الشهادة                       دها بالم ي عم ذه الت ك وعن ارضه ه ه تل غناء ومن آان هذا دأبه يصعب تخليه عن حريت

ولم يستطع البيزنطيون وال العرب وال االتراك او العثمانيون ان ينزعوا من الموارنة استقالليتهم              . العرق الخالق و
وال سيادتهم وال ان يبدلوا في هويتهم النهم على تعددهم وتعلقهم بكراماتهم الفردية ألفوا أمة واحدة ال جماعة دينية                   

يحيون اصد. فحسب ة المس ى الصليبيون الفرنج ذويب حت يهم وت يطرتهم عل اولوا فرض س دما ح ة عن قاء الموارن
ى     معا1281ريرك لوقا النبهراني سنة فرادتهم حصلت بينهم وبين الموارنة بقيادة البط     رك دامية أتت بالضرر عل

ى غدوا      . 1289االثنين وسهلت دخول المماليك إلى طرابلس سنة    داً  حت ة اب وب الموارن لم يفتر حب الحرية في قل
 يقول احد المستشرقين . ن بها آما تعرف بها ارض لبنان وآأنما الحرية اصل من اصول شخصيتهم المميزة    يعرفو

دفاع        " االماآن المقدسة "النمساويين المونسنيور ميسلين في آتابه       ة ال رن التاسع عشر بملحم متغنياً  في اواسط الق
انهم          اين  :" عن حرية االيمان والممتلك والكيان عند الموارنة، يقول          دافعون عن ايم ة ي ان الموارن وم آ آنا نحن، ي

  ". صادين الغزوات عن واديهم قاديشا، وادي القديسين، وجميع مغاوره ال تزال إلى اليوم تضم عظام شهدائهم 
اء         "  ... لقد اعجبت وانا على ذلك الجبل الكبير، من مقدرة شعبه وصبره، آيف حول جباله هذه من قفر إلى جنة غن

ة،               وتلك االراض  ة حفن ه الحاضر حفن ى مكان ه إل م نقل ا الخصب ث براً  وجمع ترابه براً  ش ي المشغولة قد تملكها ش
  ..." فليس هناك غرسة اال وآلفته عرق الجبين ومنه سقاها

ا  –انه االسهل على االعداء اياً  آانوا، ان يزعزعوا جبال لبنان من اساسها             "  ان    – ان ممكن  من ان يضعفوا االيم
أي مساس      في قلوب اص    ة ب ى                      ..." حابه الموارن وم إل ة الي دعو الموارن ا ي ذات م ان بال ذا االيم دفاع عن ه يس ال اول

  اعتماد الوحدة المسيحية قضية بحجم البقاء الحر المنفتح والمستقل؟ 
  
  :  المارونية واالنفتاح على االنسان في لبنان والعالم -ج
  

ان فال   ى         واخيراً  اذا آانت المارونية قد تجسدت بلبن اح عل ه االنفت د عاشت في ة، فهي ق ه ارض اهللا وارض الحري ن
ة     ن الموارن وب م ر المطل ول الكثي ه ح ال ل ي مق ك ف ارل مال دآتور ش ول ال ره، يق الم بأس رين والع أعطي " االخ

ه حرة            ... الموارنة لبنان شعباً  وتراثاً  وقيما ً        ددي والمسيحية في ه حر تع داً  مجتمع ة بل ذا شيء   . أعطي الموارن ه
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لم يكن في مقدور المارونية صاحبة هذا البعد االنساني الشامل ان تحقق آامل انسانيتها اال على ارض لبنان فمناخ                 
ا حيث                  الحرية في لبنان الذي تحصن فيه آل مضطهد        ة االرض ذاته ه وتعددي ة المجتمع في  في هذا الشرق وتعددي

يتداخل البحر وآفاقه البعيدة المجهولة بالساحل الحالم الوديع والجبل الشامخ العنيد بالسهل الداخلي الذي يشتم انسام                
ة ان تتعامل م                           ة ثاني ة ومن جه ا بكامل حري ة ان تكون ذاته ع االخرين  الصحراء، آل ذلك قدر للمارونية من جه

ى و        انية أن ة          . جدت على انهم ذواتهم وال انتقاص في االنس ان ذاتي ا في لبن د تاريخه ى م ة عل د احترمت الماروني لق
ل تطلب          . االخرين وحريتهم وقلما آانت البادئة بهجوم على اي آان         وق االخرين آانت بالمقاب ولكن ان قدست حق

ا آل مسيحي في الشرق           وبقدر ما آان الموارنة يت. منهم ان يقدسوا حقوقها   تم به ي خ ة الت ألمون من شروط الذمي
ا               ا يخبرن دة في الشرق آم دق االجراس الوحي بلهم حيث آانت ت آانوا يتمردون عليها وان في بقعة صغيرة من ج

م يكن                           . المستشرقون والرحالة الغربيون   ذا االنسان ول ان ه اً  آ ان عاشت االخاء مع االنسان اي ة في لبن الماروني
ا من ويالت وضربات          بوسعها ا حل به ى  .  ان تتنكر للروح االنسانية الشاملة التي دعيت اليها منذ البدء، مهم وعل

هذا االساس ال تضر الوحدة المسيحية الموارنة ال سيما اذا آان منطلقها تأهيل المسيحيين لتأدية رسالتهم المسيحية      
ل               وال  . وتحقيق ذواتهم بما يتالءم مع حقوق االنسان الكاملة        دة، ب ة والبعي دول القريب ى ال هم بعد ذلك ان ينفتحوا عل

  . ان االنفتاح يصبح واجباً  على الذات الغنية غير الخائفة من الذوبان
وال عون من اهللا                 . هذه هي المارونية، روحاً  وارضا ً       ه ل عانت وال تزال في سبيل قضيتها ما ال يسع انسان معانات

ة         . ة بالذات والعذراء وصالبة شكيمة بحجم القضي     ان الموارن أس      . على قدر المصاعب آان دائماً  ايم وا الي م يعرف ل
دموا             روح ق ق       وال استسلموا قط في سبيل القضية ال انهم سنة          350في مستهل الطري م  . 517 شهيداً  من رهب ولك

راراً  وأآاس         ! دمرت لهم اديار وآنائس   زنطيين م اطرة البي نهم واب ومهم ودي اء ق رة الفرس  ولكم تحالف ضدهم ابن
رهم   . استعانت بهم بيزنطية لصد العرب ثم تصالحت مع العرب على حسابهم! حيناً  وخلفاء العرب احيانا ً   دمر دي

رارا ً  اءه م ادوا بن ي فأع دحروها  . الرئيس ان ف ي لبن ة ف وش بيزنطي اجمتهم جي اداتهم  . وه ن مع ون ع أ االموي انكف
وا بأسهم رغمين فصادقوهم وأمن يون اذال. م اء العباس نة ش ادتهم س اجموهم يبغون تشريدهم واب م فأنتفضوا وه له

  .  فأنتصر لهم ضمير االمام االوزاعي وسلموا 760 – 759
نة  يتي س ال الحدش رك داني ك البطري ل الممالي دوء، ويقت ين حرب وه ر، ب ر وف ين آ ذا ب دوم القصة هك . 1282وت

الم ت               1287وتزحف جيوشهم سنة     دق المع وت وت ة بشري تحرق البي ى جب ذبح       لنهب وتس    عل ب، تعمل السيف وت
اً                    . السكان في الكنائس بالذات    ى ان خمسين الف ن سباط عل زة ب درزي حم ويتوافق البطريرك الدويهي والمؤرخ ال

ا وق وا قراه ا وأخرب ال آسروان فملكوه ى جب لمين صعدوا إل نة من المس ا س وا اهله ا ومزق وا آرومه . 1305طع
  . جبرائيل حجوال البطريرك 1367ويستشهد في طرابلس سنة 

قدر الموارنة الموت او البقاء الحر     : انما القصة هي هي     . هكذا ال مجال لذآر ما عاناه الموارنة في سبيل وجودهم         
ا في                 . وال مجال عندهم للحلول الوسط    . السيد الحر الكريم   اقة في الماضي آم ا ش ة، ومراحله تهم طويل درب جلجل

ى  . ها آخر1860 – 1840ولم تكن مذابح  . الحاضر وقد استمرت محاوالت االبادة والتهجير استمرار الموارنة عل
اليب         . ايمانهم بقضيتهم الفريدة في هذا الشرق      دد االس رغم من تع ى ال اومون عل م ال ينفكون يق تتتالى الهجمات وه

ل هي قضية المسيحية بأسرها،      . وال مجال لليأس، الن قضية الموارنة هي قضية حق        . العدائية وشراستها  هي  ب
ه     ه وآرامت ة    . قضية االنسان وحريت ى الموارن رون عل ئن تحامل الكثي د       ول الم من صحوة ضمير وال ب د للع  فال ب

ى                               اح عل ا عن االنفت اء شهدائهم وال تمنعه ذيها دم ة تغ واة وحدة مسيحية حقيقي وا ن للموارنة في لبنان من أن يكون
  . العالم آل العالم دون اية عقد او مرآبات

ا وراءه       بالفعل من ارض   م بم ى البحر يحل اني يطل عل لبنان قدر للمارونية ان تنطلق إلى العالم بأسره فالجبل اللبن
ن شعوب وحضارات ة  . م ة ممثل ى الكثلك ت إل ا الثاب ن خالل انتمائه كوني م د المس ة البع ة الديني ت الماروني عرف
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ة                          ا المسيحية ايضاً  متهم ة فمن خالله ة متهم ول اذا آانت الماروني د من الق ام ال ب ة   . وفي الخت والشهادة الماروني
اقي الم               . ليست سوى شهادة مسيحية في آخر المطاف       ا ب ة مع رؤي ا الموارن . سيحيين وعليه ما أجدر ان تتوحد رؤي

ق  ي العم دة ف كلة واح ؤولية . المش ا بمس ن مواجهاته اص م ة    . وال من ى آاف ة وإل ى الموارن ه إل دة موج داء الوح ن
ا                 . المسيحيين في لبنان   رة وجالء للرؤي ى االصول عب ودة إل ا         . االصل واحد ولعل في الع ى االصالة ي اال عودا إل

ة               ى همس االلوه د تضرع وأخرى تفتت                 مسيحي لبنان، فما دام بينكم اذن تصغي إل وق وي ا ف ى م وعين تلتفت إل
م ارض                      ان لك الصخر تحوله سهالً  ونهراً ، وما دام بينكم زهاد وقديسون وشهداء آثر آما في آل يوم، وما دام لبن

أ بالصعاب        . ايمان وحرية وقيم انسانية آنتم في خير عافية        ا عتت القتناعه    في ما مضى آان المسيحي ال يعب  مهم
ه رصيد أن ل زرع   ب الح ي ان الف ذلك آ دهر ل ه ال ال من ارق او ين د س ه ي ن التضحيات والصلوات ال تصل الي اً  م

ة        اً  بالكرام ده حق ر عن ون ان تقه دى المن اوم يتح دي المق اراً  والجن ت اخضراراً  وازه داه اال ينب الصخر ويتح
دنا  ا وتم ه غن ول يزرع امر يتحدى المجه اجر المغ اً  والمه وال. وعنفوان ؤالء ل ل ه ن اهللا آ د م ان بم  الصالة وايم

ى            . والعذراء والنساك لهانوا وانتهى التحدي الحلم واندثر       دعوون إل ا م ن ودني واليوم جميع المسيحيين من رجال دي
  . والمسيحية الموحدة شهادة حق وضمانة بقاء. المسيحية المقسمة نفي بل نحر للمسيحية. الوحدة ورص الصفوف

د          في اطار البطريرآية االنطاآي    ع العق وصوناً  للوجود المسيحي       . ة يستطيع الجميع ان يتوحدوا ويتغلبوا على جمي
اتهم              ن اناني وا ع ة، ان يتخل ة والدنيوي يحية الديني لطة المس ي الس ربعين ف ب المت ان، واج ي لبن ريم ف ر والك الح

ة           ة وقوي ى أسس ثابت ا عل وة، اصالة    في الوحدة من  . ومصالحهم الظرفية ليرآزوا المصلحة المسيحية العلي اعة وق
  . . آن الوقت ان يرتفع المسؤولون عن المسيحية إلى المستوى الذي أعلت قدره دماء الشهداء. وشهادة حقيقية
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