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عن العالقات المسكونية في بالدنا
األب أنطوان ملكي

ة الالتينّيةنشر  توجيهات" وثيقَة 2022الرابع من تشرين الثاني بتاريخ في القدس،  موقع البطريركيّ
 عليها مجلس رؤساءبعد أن كان صادق [،1]"رعوية مسكونية للكنائس الكاثوليكية في األرض المقدسة

عالكنائس الكاثوليكية في األرض المقدسة. والوثيقة هي مجموعة توجيهات وقوانين تنطبق على جمي
رائيل واألردن طين وإسم فلستي تضة الة في األرض المقدسائس الكاثوليكيديروالكنبرص. جق

دليل لتطبيق مبادئباإلشارة،  "بحسب ما ُذكر في مطلع النص، أن المرجع الرئيس لهذه التوجيهات هو 

. 1٩٩٣"الحركة المسكونية وقواعدها الذي نشره المجلس الحبري لتعزيز الوحدة بين المسيحيين عام 

و ات هذه التوجيهدف من هة أن الهذكر الوثيقتعزتائسيدى الكندة ل تركة موحَّات مشز ممارس
وقد يصدر مثلها لتوجيهتتناول بشكل خاص المشاركة في حياة األسرار، وهي . الكاثوليكية وكهنتها

رى من كال األخاتاألشدارس، والمؤسسكونية، والمئة المسكونية، كالتنشات المساون والعالقالتع
.ة الشبيبةايالخيرية، ورع

م األول ص لالقسة مخصكونية في األرض المقدسات المسائس والعالقو يلكناييرتبّنى وهالمع
التي تشكّلمفهوم العائالت الكنسية األربع من جهة مة في مجلس كنائس الشرق األوسط َالمستخد

ا للكنائس  وإذ تشير الوثيقة إلى أن هذا المسيحية."التقاليد " منيأسف التنّوع يشكّل غنى حقيقيًّ
العالقات المسكونية في األرضما أورث  التاريخعبر ّن هذا التنّوع تحّول إلى انقسامات ألناحية أخرى، 

.وغيرهاحول األماكن المقدسة كالخالفات المقدسة، خاّصة في القدس، أعباء التاريخ السلبية 

، ولقاءاته مع البطريرك المسكوني أثيناغوراس1٩٦٤حّج البابا بولس السادس عام توقفت الوثيقة عند 
ن العالقات وبندكتس  ومع بطريرك القدس هذاشكّلت منذ ذلك الحين. التي تفي القدس مرحلة تحسُّ
ا تالمؤمنين بين العالقات وتلحظ الوثيقة أن  ا إلى جنب ويتعاونون بشكلإذ ختلف تمامّ يعيشون جنبً

وية، أن . عفرى الوثيقذا، تنينولهالمؤميةون يميلاة الكنسة في الحيدود الطائفياوز الح إلى تج
رارة األسة وممارساة الليتورجيتى في الحياطات، وحذا  ، والنشير عن وهدى"تعبان لحّس اإليم

نينو حقا من اهللو… المؤميز ما هتي تساعدهم على تميان الالبابااستشهادًا بكالم ، "غريزة اإليم
معنى الهوتي يستحّق أن يؤخذ بعين االعتبار.وهو وعي ذو " فرح اإلنجيل"فرنسيس في 
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كوني سند الوثيقة فصاًل لتوبعد أن وصلتعاليم الرسمية للكنيسة الكاثوليكية حول الشأن المسمن نص
ة والمبادئ لاتنتقل إلى تلخيص ومراجع ووثائق، ية الالهوتية كنسكونيالكاثوليكيأن المسول الشح

تزمين وجميُع األساقفة والكهنة على أهمية أن يلّم بها ًةمشددانيين المللُّ العلمات وك.الرهبان والراهب
.الكنيسة بصفتها شركةو الكنيسة ووحدتها في تدبير اهللتتوقف الوثيقة عند 

اطات والموارد الروحل المبادئ الالهوتيةمن ثم تصف الوثيقة اركة في النشير إلى أن ، ويةلمشبينتش
يرة، من ويمكن  ناقصة لكنهاالمسيحيين، شركة حقيقية واليب كثا التعبير عنها بأساركة فيبينهالمش

وس الليتورجيةالة والطقب  الصلةبحسركة الحاصة الشيز درجع التميائس، مات بالكنبين العالق
.الجماعات الكنسية المنبثقة عن اصالح القرن السادس عشرب والعالقاتاألورثوذكسية 

ة"وهنا ال بّد من تسليط الضوء على الكالم التالي الوارد في الوثيقة: ة الكاثوليكيو أن الكنيستى ولح
حةَِحتعترف، في كثير من الحاالت، بصام لصتراف عة العماد الذي تمنحه هذه التقاليد، ليس هنالك اع

وليةة الرسة. األسرار فيها وخاصة الِخَدم الناجمة عن رسامة من خالل الخالف ائج هامّه نتا لذا موه
ة أن ”. على إمكانية أو عدم إمكانية الشركة في الموارد الروحية والليتورجيةاركة"وتحدد الوثيقالمش

ادة،ان، والعبركة في اإليمرئي لملء الشراري المير األسو التعبذي هتي، الال اإلفخارسفي االحتف
عة مركة كاملا شتي ليس لهية، الات الكنسوالحياة المشتركة، ال تصح مع َخدَمة الكنائس او الجماع

ة الكاثوليكيةوب . "الكنيسع بوجا،"وينهي المقط تي ليس، مطلقًاول اإلفخارسول التنأن نعي أن قب
يةات الكنسائس أو الجماعة بين الكنة القائمركة الحقيقيمجرد عمل شخصي، بل يعني نوًعا من الش

”.وهؤالء األشخاص الذين يشاركون في اإلفخارستيا الواحدة

 يحدد عددّا من المبادئ أولها أن،"ةعالقات مسكونية رعوي"من التوجيهات هو بعنوان القسم الثاني 
اك تلقائيوا ذلرقية إذا طلبائس الشني الكنى لمؤمحة المرضأسرار التوبة واإلفخارستيا ومس "منح 

ه وكانوا لها على استعداد الئقا أنابه. من هن" يجب أن ال يكون اقتناصًا أو ما ش ك أن"وز للكاثولييج
وا إلى ذلكراءات، إذا ُدعوا قا " يتل. "أم ا دئيًّوز مبتي ال تجال اإلفخارساركة في االحتفا"المشكم

تطيع اثوليكي "يسّراب كة ع ّراب، بمعيّة العوم بمهمّق، أن يقبب ُمحرقي، لسؤمن شة)مأو عراب
ُمعّمد( كاثوليكيةخص الة للشة كافين تربي ؤمَّرط أن تاثوليكي، بشالغ كل أو بة طف،"في معمودي

ة كاثوليكية"واهد زواج في كنيسون شير". يجوز لمسيحي ينتمي إلى كنيسة شرقية أن يكا تشوهن
رقيين،ً مشروعةًإذا رغب كاثوليكّي رغبة"التوجيهات إلى أنه يحيين الشدي المسة ل في قبول المناول

ةذه الكنيسا هة إذا احتفظت بهك عن المناولفعليه، قدر المستطاع، أن يراعي النظام الشرقي، ويمس
".لمؤمنيها دون غيرهم
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َفّة الزيجات المختلطة من ثم تتوقف التوجيهات عند  ه " الزواج المختلط"معرِّود بينعلى أنزواج معق
ة الكاثوليكيةع الكنيسة مركة كاملو" طرف كاثوليكي وأي طرف مسيحي معّمد آخر، على غير شوه

يبقى الزواج بين"وهنا إشارة إلى أنه . للزواجل ِمانع مبطالذي هو " اختالف الدين"زيجات يختلف عن 
جيع عليهذه والتشذي يجب تحبيدف الو الهية هة الكنسراد من ذات الجماعترط". أفذا تشله

اثوليكيالتوجيهات الحصول على إذن الرئاسة الكنسية لكي يكون ادين، أحدهم ك لزواج بين أفراد معمَّ
ا أو جائًزا  قانونيًّ ”.valid)، ولكن، ال ليكون صحيًحا (licit)"واآلخر غير كاثوليكي  )

رطمنح اإلذن وتتابع التوجيهات أنه ممكن اثوليكي شأن يعلن بزواج طرف كاثوليكي من طرف غير ك
لل أو تعماثوليكي وأن يعمان الكالطرف الكاثوليكي أنه أو أنها سيبقى أو ستبقى أمينا أو أمينة لإليم

يّطلع الطرفعلى أن . كل ما بوسعه أو وسعها ليقبل األوالد العماد وأن يتربوا في الكنيسة الكاثوليكية
د ذه المواعير على هزواج واآلخية لليزات األساسداف والمان أهرد. أن يتعّلم الطرفومن ثّم تس

التوجيهات النصوص التي تنّظم اشتراك الكهنة الكاثوليك مع غير الكاثوليك.

تعقيب

ل تنادها إلى دلية، أن اسه الوثيقا أوردتق على مدة بينأّول تعليز الوحبري لتعزيالمجلس الح
دليل لتطبيق مبادئ الحركة المسكونية وقواعدها "المسيحيين  ق على"ات تنطبل التوجيه، يعني أن ك

الكاثوليك أينما كانوا، بَمن فيهم في لبنان وسوريا. وعليه، يمكن القول بأن كاثوليك هذه البالد، كما
أرثوذكسيوها، ال يحترمون توجيهات كنيستهم وال يطّبقونها.

ةنشر قد يرى البعض في ة من كافي في أنطاكيهذه التوجيهات، ومنهم غالبية اإلكليروس األرثوذكس
 بل رماد فقط. فهذه النصوص تحددهناكالرتب، نبشًا للنار تحت الرماد. لكن الواقع هو أنه ال نار 

اثوليكييروس الكيل،لإلكلر تفصتى آخه وٍ، حاركته  واجباتدود مشازاتحل والجنفي األكالي
دماركة في خيروس المشوالقداديس، بمقابل القوانين األرثوذكسية التي تمنع بشكل قطعي على اإلكل
دم. غير أرثوذكسية أو خارج الكنيسة األرثوذكسية، أو حتى استقبال إكليروس غير ارثوذكسي في الخِ
ةوانين الكنيسلكن الممارسة أن أيًا من الطرفين، وعلى كل المستويات، ال يحترم قوانين كنيسته وال ق
اطىدما يتعًة عناألخرى. هذا معناه أن ال نار هناك، وإن كان من نار فهي تحرق الغيارى وحدهم، خاص

المنفت "حون على أنهم متعصبون ومنغلقون وتنقصهم المحبة.ِ"معهم 
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انفتاح اإلكليروس األرثوذكسي، خاصّة أولئك الذين ال يريدون أن ههذعمليًا،  "التوجيهات تسّخف  "

اتذه التوجيهدين هذا، تُوق هر. وفيء آخل أي شة قبة المحبد، بحجأس عن أحوا الك"يمنع "

ون من أنهم ُيعفَدين بل، معتقهم بالرمرون رؤوسذين يطمة منهم  أوالً، اليين، والمطارناإلكليريك
الدينونة إن لم يعّلموا، وأن الراحة التي يحّصلونها بتالفي التعليم هي راحة مستدامة حتى اآلخرة. 

ير إلىا تشذه هنه ، و اًا عليهذه وكْن امينْذ هخ يريكي هي ّلمها اإلكلتي يتسايا ال’إن أولى الوص ’ " "

ة علىاء األمانتطيع اّدعات ال يسًا على القدسون. َمن ليس أمينأتي المؤمنات، ومن ثم يالقدس
المؤمنين، وال محبتهم محبة مسيحية، بل يكون أعمى يقود عميان.

1  : . .[ ] https //www lpj org/ar/posts/المقدسة األرض الكاثوليكية للكنائس مسكونية رعوية -توجيهات - - - - - . 948html?s_cat=
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