
 مقاالت األب حّبي في مجلة بين النهرينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثقافي للنشر والتوزيع  نجم المشرقدار 

1 

 (1979/  25)العدد  صيلة شاهدةأيسة المشرق كنكنيسة 
 األب د. يوسف حبي

 

 تمهيد : 

المارونية  ،السريانية االرثوذكسية والكاثوليكية –الكلدانية  –في النية تناول "كتابة تاريخ" كنيسة المشرق )االثورية 
والولوج  ،بعد أن أتيح لنا لسنوات التعمق في قراءة أسباب تكوينها وأحداث عمرها المديد ،القبطية والحبشية(. كتابة جديدة

عفنا وبمنظور عصري متجاوب وتطلعات مجتمعاتها. يس ،في معنى وجودها وحياتها على ضوء أصول حضاراتنا القديمة
 ،السالفية ... والخ( والغربية )الرومانية ،االرمنية ،الشرقية منها )البيزنطية ،في ذلك االطالع على تاريخ الكنائس االخرى 

 (.الجرمانية ... الخ ،االنكلوسكسونية

النابعة أهم ما فيها خصوصيتها  ،أن يرسم لوحة جديدة لتاريخ كنيسة المشرق  ،والبد لمن يقرأ التاريخ بهذه الطريقة
بحيث ترتسم أمام بصائرنا بكل جالء معالم "كنيسة مشرقية" المميزة عن الكنائس الشرقية  ،عن تراث أصيل وعقلية مميزة

 ،ايمكن بشكل أو بآخر أزالتها وتنحيتها جانب   ،رغم التأثيرات والتشويهات التي داخلتها عبر العصور ،والغربية االخرى 
 ووطن واحد. ،وكأنها مسيحية شعب واحد ،وحتتجلى أصالة "كنيسة المشرق" بوض

توخى يستحق االهتمام الكبير. كما أننا ن اويكفي هذا االمر لكي يجعل من كتابتنا الجديدة لتاريخ كنيسة المشرق أمر  
على العكس من االساليب القديمة التي كانت تسعى  ،على أسباب االحداث وأبعادها ةخاص أعادة كتابة التاريخ بتركيز

و تجميع الحوادث واالخبار والحكايات دون ما حملة تقييمية أو دراسة نقدية أو مقارنة السوابق واللواحق وحتى نح
معاصر وبتطلع هادف الى الكشف عما يمكن  بأسلوبنعتمدها  ،الوصول الى الخصوصية الخصبة. أنها فلسفة التاريخ

المغيبة أو المشلولة  –ث الحمية المستنيرة في قلب هذه الكنيسة فتبع ،اوقومي   امسيحي   ،اأنساني   ،تقييمه والعيش منه وبه
 ،الديني ،وتسهم هكذا في عملية البنيان االنساني ،لكي تتخذ مكانتها الصحيحة في مجتمع كبير له ماض مجيد –حاليا 

 والحضاري.

رأينا تقديم عرض  ،واهتماماتهمولما كانت البحوث القادمة ستدخلنا في تفاصيل دقيقة وعالم بعيد عن المام الكثيرين 
 ،الكلدانية –وهما : االثورية  ،في حلقتين تتناول كل منهما تاريخ كنيسة من الكنيستين المهمتين في العراق ،سريع خاطف

 تاركين تناول القبطية والحبشية والمارونية والملكانية لدارسين آخرين . ،السريانية الكاثوليكية –والسريانية االثوذكسية 

ومجتهدين  ،دون الولوج في التشخيص والتفصيل ،الكلدانية" –بدأ اليوم بمجمل عن تاريخ "كنيسة المشرق االثورية ون
 المشرق.التقريب تاريخيا بينها وبين االجزاء االخرى من كنيسة 
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 الكلدانية –كنيسة المشرق االثورية 

 بدايات وأصالة

فبالد اليونان وأسيا الصغرى  ،تد الى أنطاكية واالسكندرية وروماأخذت تم ،بعد أن تأسست كنيسة المسيح في فلسطين
 .اواسع   اانتشار  وكانت في كل مكان تلقى  ،وما بين النهرين

حول زمن انتشار المسيحية في  ،في أواخر القرن الماضي واوائل القرن الحالي ،وعلى الرغم من الشكوك التي أثيرت
من الفترة  كال شهي  ،يمكننا الجزم اليوم بان كنيسة المشرق أن لم تكن رسولية ،النهرين وفارس )العراق( نما بيبالد 
من رسل المسيح أو من تالميذهم أرسى دعائم هذه الكنيسة. لنا بهذا الصدد عدة  اأي أن واحد   ،الرسول مباشرة دما بع

وماري  ،الثنين والسبعين تلميذاهو أحد ا وأديقطيسفون.  –وثائق تدعم تبشير مار أدى في الَرها ومار ماري في ساليق 
المسيحية في هذه المناطق في فترة تسبق نهاية القرن الثاني. واكبر ما شد الناس الى  انتشارتلميذه. ونحن متأكدون من 

عالوة على  ،والعمل الدائم على تحرير االنسان من كل عبودية ،المحبة في الكون واالنسان –المسيحية فكرتا تجسد هللا 
 الكونية.والنظرة  التوحيد

وفي أجزاء من  ،راسخة االقدام في بناء االمبراطورية الفارسية ،ومنذ القرن الرابع للميالد نجد كنيسة منظمة
وعلى الصعيد  ،كما على الصعيد الطقسي الخدمي ،االمبراطورية الرومانية الشرقية سواء صعيد البنى واالجهزة الكنسية

 دولة.ديانة جماهير ودين  اأبد   التعليمي والمدرسي. لكنها كانت

غير  ،المسيحية في البالد انتشاركانت قد خلقت شجع على  ،فيه أن حضارات وادي الرافدين القديمة كال شمما 
بحيث تاوى االسباب  ،فيها ظروف كنيسة المشرق وظروف الكنائس االخرى  اختلفتأنه ال يصح أن نعتبرها واحدة 

عن المسيحية  اواجتماعي   اوتنظيمي   ايم. فثمة خصوصية المسيحية المشرقية تختلف الهوتي  والنتائج سواء على صعيد التنظ
 (.البيزنطية –الغربية )الرومانية 

وأن مار أدى ومار ماري هما رسوال  ،أن أنتشار المسيحية في بالدنا جرى في القرن االول للميالد نقول:بكلمة 
 (.م 224في عهد الساسانيين )و قد أنتهى حكمهم سنة وأن تنظيم الكنيسة أكتمل  ،كنيسة المشرق 

وكل ما في االمر أن مطران )المطرافوليط( ساليق وقطيسفون أرادوا توحيد  ،ال صحة لرسالة االباء الغربيين المزعومة
كنائس كما أن بين كنيسة المشرق وال ،فأحتاج الى تبرير ذلك دعم من الخارج ،كنيسة "العراق". تزعم االبرشيات كافة

الن االسقف والكنيسة  ،والسيما االنطاكية ،والسيما االنطاكية والبيزنطية بين كنيسة المشرق والكنائس المجاورة ،المجاورة
واالسقف واالساقفة جسد واحد. ومهما يكن من أمر فإن كنيسة المشرق كانت تتمتع بتنظيم مركزي رئاسي  ،متالزمان

وأخذ يعقد المجامع  ،قاثوليقا( –ذ رئيس أساقفتها لقب الجاثليق )كاثوليكوس بحيث أتخ ،خاص في مطلع القرن الرابع
ويشرف على تنظيم شؤون كنيسته. أما على صعيد التنظير فعلينا أن ننتظر أواسط القرن الخامس وموقف كنيسة من 

 التعليم.المذهبين النسطوري واليعقوبي لكي نكتشف وصية هذه الكنيسة على صعيد 

بدأت في الَرها في القرن الثاني ثم في الفترة المتأخرة من حكم شابور  اضطهاداتنيسة المشرق وعصفت على ك
ثم في أواخر عهد يزدجرد االول الذي أنقلب  ،من أوخر القرن الثالث ابدء   ،االول وفي حكم ورهران االول وورهران الثاني
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كانت  ،لثاني المضطهد االكبر في أواسط القرن الخامسفي عهد شابور ا اوأخير   ،على المسيحيين بعد أن أكرمهم وقربهم
بل أن الدم  ،حصيلتها االف الشهداء والمعترفين من كل الفئات واالعمار. لكنها لم تؤثر على حيوية كنيسة المشرق 

 .لأليمانصار بذر نمو 

ودخلت في طور  ،كنيسة المشرق أن تتالفى أثار التشويش والتزعزع التي خلفتها االضطهادات القاسية واستطاعت
 ،409 – 408الى ساليق سنة  ،من "كنيسة الغرب" ،ساعد على ذلك قدوم مار ماروثا أسقف ميافرقين ،جديدة من تنظيم

 ،فأغتنم مار أسحق جاثليق المشرق الفرصة ،االول ملك الفرسمن قبل االمبراطور الروماني أركاديوس الى يزدجرد  اموفد  
حضره مار ماروثا ونقل الى المجتمعين قوانين مجمع نيقية الذي كان قد أنعقد عام  410في ساليق سنة  اوعقد مجمع  

يد على صعيد توح انتصاراتوهكذا حقق الغرب المسيحي جملة  ،مهمة اتنظيمية أيض   إجراءات واتخذتفأقرت  ،م325
 المسيحية.

لكنها لم تكن قادرة على  ،أوامر تعسفية ضد الكنيسة ارصدإأذ عاد الحكام الوثنيون  ،ال  ولم تستمر فترة الهدوء طوي
متكامل البنى واالجهزة ،أن تضع كيان كنيسة المشرق  وألنها كسبت قلوب الشعب الذي  ،الن تركيبها كان قد أتخذ هيكال  

 واالستالب.كان يشعر بالظلم 

 تعدد النظرة الالهوتية 

الديارات في طول البالد  وانتشرتالسيما منذ تأسيس مدرسة الفرس في الَرها ثم في نصيبين.  ،العلوم الدينية ازدهرت
وعرفت الطقوس والصلوات أولى محاوالت التنظيم والتوحيد مع هذه المرة على  ،وقامت فيها مدارس علم ودين ،وعرضها

وموجات االضطهاد التي دفعت  ،الحياة الرهبانية محبة الصحراء والجبل ازدهارل ما شجع الخصوصية المشرقية. ولع
وكانت قد داخلت فكر شعبنا تجزئة  ،الناس الى الظن بأن الحياة الدنيا ليست بذات بال بالنسبة الى السعي وراء هللا

من الرهبان في أماكن  انتظام. وعمل خرى سماوية أبديةأوحياة أرضية زائلة و  ،روح وجسد ،االنسان الى روح ومادة
مشتركة على تصعيد التأمل الالهوتي والتنظيم والهروب من واقع الحياة الى أجواء مثالية مع الحنين الى االصالة 

 .الدائمة

س االولى نسبة الى ديودور  ،وبـ"النسطورية" و"اليعقوبية" ،وتميزت في أواسط القرن الخامس نظرتان الهوتيتان متباينتان
واالخرى بالنسبة الى وديوسقورس االسكندريوقورلس االسكندري ويعقوب البرادعي  ،وهيبا ونسطور بطريرك القسطنطينية

وأختلف أصحاب  ،بالفكر الهيليني املحوظ   ا. والجديد في ذلك أن التعمق المسيحي عرف منذ الفترة تأثر  ابين هؤالء جميع  
وخلفية كل معطيات تراث شرقي يختلف عن  ،م بمدرسة فلسفة دون غيرهاالنظرة الواحدة ونظرة االخرى وفق بتأثره

 السرياني.نعت فترة من الزمن  ،الغربي

أذ راح الشطر االكبر منها يدعى بالمذهب  ،اكبير   اانشقاق  لوال خلقها  ،ولم تكن "النسطرة" لتؤثر على كنيسة المشرق 
ي شطر آخر. وبينما حرمت النسطرة في مجمع أفسس عام اليعقوب –بينما أدعى بالمذهب المونوفيسي  ،النسطوري 

بالتعددية في الالهوت في  باألخذأذ لم يكن الزمن ليسمح  451حرمت المونوفيسية في مجمع خلقيدونية عام  ،431
سنة . والجدير بالذكر أن كنيسة المشرق لم تلتزم النسطرة إال منذ مجمع مار اقاق الجاثليق اومدني   اظل حكم غربي ديني  

والى العقلية القديمة االصيلة لحضارات وادي الرافدين والذين  ،الى تقليد الرسل بأصولهبحجة أنه مذهب قويم يعود  486
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فلم يرضخوا للتبعية  ،من اليعاقبة " الشرقيين" ظلوا يحنون الى نوع من االستقالل ،توثقت عرى ترابطهم بكنيسة انطاكية
فنجمت عن جراء  ،غير أن كال من الفريقين المختلفين راح يكيل لألخر ويناوئه وصار لهم مفريان خاص بهم. ،ال  طوي

 النهرين.ذلك خصومات ومشاكل عديدة للكنيسة في بالد ما بين 

 رسولي  انفتاح

القرن السابع(.  )أواسطأستمر وضع كنيسة المشرق في تحسن حتى الفتح العربي االسالمي  ،ورغم الخالفات المذهبية
هامة وحاول القضاء على التصدع الذي كان يصيب  تالحااصمار آبا الجاثليق الذي أجرى  هذه الفترةت ومن شخصيا

 الكنسية.االبرشيات والمناطق 

 ايجابي  إ اأتخذ مسيحيو كنيسة المشرق موقف   ،سالمية في البالدإديد الذي خلقه نشوء مملكة عربية إزاء الوضع الج
وكانوا يشعرون أنهم محكومون من قبل  ،اري تاريخي مع هذه الدعوة الجديدةفقد أحسو بتعاطف حض ،بصورة عامة
على عكس  ،وتعاونوا مع العرب الفاتحين ،فقبلوا بالوضع الجديد ،ولم يحظوا بمعاملة طيبة من قبل الجميع ،حكام دخالء

الذين بحكم مواالتهم  ،ية والقدساالغلبية الساحقة من أتباع كنائس القسطنطينية والفرع البيزنطي من أنطاكية واالسكندر 
 المناطق.للروم قاوموا العرب المسلمين لفترة طويلة في بعض 

 ،وكلهم من الناطقين بالسريانية ،كما وبفضل الصابئيين ،ومن يعاقبة ،من نساطرة خاصة ،وبفضل نصارى العراق
وذلك  ،في تكوين الحضارة العربية الزاهرة اكبير   اسهام  إما لبثت أن ساهمت  ،نشأت حركة أدبية وفكرية وعلمية رفيعة

وبفضل  ،عن طريق الترجمات التي قام بها هؤالء من اليونانية الى السريانية فالعربية ألشهر الكتب الفلسفية والعلمية
 اليونان.تفاسير والشروحات والمختصرات التي وضعوها لمصنفات 

بحيث  ،في الصعيد الرسمي على االقل ،خمة جيدةاق المتوكانت عالقات المسيحيين والمسلمين في العراق والمناط
ما كانوا يجتمعون بالخلفاء واالمراء )كالبطريرك طيمثاوس الكبير مع المهدي  اأن الجثالقة والرؤساء الكنسيين نادر  

ؤا أعلى وايليا ابن السني )برشينايا( مع الوزير ابي قاسم بن علي المغربي(. كما أن مسيحيين عديدين تبو  ،والرشيد
 ،وعبد المسيح بن ناعمة ،متي بن يونس ،وأبن البطريق ،وآل ماسويه ،آل حنين ،المناصب في الدولة )مثال آل بختيشوع

 ويحيى بن عدي وغيرهم(.

كثر المنتمين الى كنيسة المشرق. فقد أنطلق أتباع هذه  ،وسائل النقل وانتشارومع أتساع رقعة االمبراطورية العربية 
بالرغبة في  اوأحيان   ،بأيمانهممدفوعين برغبة التبشير  ،وما لبثوا أن بلغوا حتى النائية منها ،البلدان المجاورةالكنيسة الى 

فتلمذوا الكثيرين في شتى البالد وحتى أن ماركو بولو يذكر النساطرة في الصين واليابان والهند والعديد من  ،المتاجرة
بحيث غدت كنيسة المشرق تشمل مواقع عديدة في العراق وايران وتركيا  ،يدةفنشأت أبرشيات جد ،بلدان القارة االسيوية
وبلدان الخليج وجزر جاوا وسومطرة والتبت  ،منشوريا وافغانستان واذربيجان واالتحاد السوفيتي ،وسوريا حتى قبرص

 اجتماعفي  اشتركواذين فو وفيها أسماء ال –قرب سي نغان  اكتشفتوالهند والصين واليابان. وشهيرة هي المسلة التي 
كما فيها  ،جلهم من مسيحيي عراق وفارس ،اومؤمن   اوراهب   اوهم مطران وسبعون كاهن   781عام في الصين سنة 

 على يد مبشرين من كنيسة المشرق.  635منذ عام  وانتشارهاسريع لتاريخ المسيحية في الصين  استعراض
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 .والسريانية وبالحرف االسطرنجيليجاء المسلة المذكورة مكتوبة باللغتين الصينية 

 تقهقر عقيب أزدهار 

والمسماة  ،هي : االبرشية البطريركية ،أصبحت كنيسة المشرق تعد ست أبرشيات مطرافوليطية أو مناطق رئيسية كبيرة
ية ويخضع لها عشرون أبرش ،قطيسفون( –وقاعدتها المدائن )ساليق  ،مطرافوليطية االراميين )بيث آرامايي( اأيض  

ويتبعها خمس أبرشيات أسقفية. والثالثة  ،ميسان( –وقاعدتها البصرة )فرات  ،أسقفية. والثانية مطرافوليطية ميسان
ويخضع لها ست أبرشيات أسقفية. والرابعة  ،وقاعدتها جنديسابور )بيت الفاط( ،عيالم( ،مطرانية االهواز )خوزستان

والخامسة حدياب  ،ويخضع لها ثمان أبرشيات أسقفية ،رخ سلوخ(وقاعدتها كركوك )ك ،مطرانية جرماي )بيث كرماي(
 ،وتحت واليتها تسع عشرة أبرشية أسقفية. والسادسة مطرانية العرب )بيث عربايي ،وقاعدتها أربيل ،حدياب وآثور( ،)حزة

 وتتبعها ثالث عشرة أبرشية أسقفية. ،وقاعدتها نصيبين ،الجزيرة(

في فترات مختلفة في فارس وماداي وارمينيا وخوراسان وتركستان  ،رشيات اسقفيةية وأبطت كراسي مطرافوليئكما أنش
حتى أن  ،وفي سوريا وفلسطين وجزر البحر المتوسط غربا ،ال  وفي بالد الديلم وجيالن شما ،اوالهند والصين شرق  

ولو رجعنا الى قوانينها  ،اف  المؤرخين قدروا عدد أساقفة كنيسة المشرق في القرن التاسع فما بعده بمائتين وخمسين أسق
بحيث يمكننا أن نقول :  ،جميلة وحيوية كبيرة على الصعيدين الالهوتي والراعوى  اوطقوس   ابديع   اوتشريعاتها لرأينا نظام  

 أن كنيسة المشرق غدت يومذاك أعظم أهم كنيسة في العالم .

في القرن  ،الضئيلة التي حققها فترة لكنيسة المشرق يمكن أن تقاس أضرار الغزو المغولي للبالد والكنيسة بالفوائد  وال
الى هذه الكنيسة ومناصرتهم إياها  وانتمائهمبعض الحاكمين ونسائهم الديانة المسيحية  باعتناق ،الثالث عشر وما بعده

الثالث )شهيرة هي أحداث الخان االكبر اراغون والبطريرك المغولي ياباالها الثالث جاثليق المشرق في أواخر القرن 
سرعان ما محت الكثير من معالم الحضارة  ،غير أن الخراب والدمار والويالت التي أنزلها هذا الغزو بالبالد ،عشر(

والعمران والتقدم. وما أن أستلم المماليك واالتراك العثمانيون الحكم حتى دبت روح التفرقة االجتماعية والمذهبية بين 
بدءا من البلدان البعيدة وحتى القريبة.  افشيئ   اوراح ظل كنيسة المشرق يتقلص شيئ  وتقهقر.  انحطاطفكانت فترة  ،الناس

 ،بمسيحيي المناطق التابعة لكنيسة المشرق  احتكاكهموقد ساهم في هذا التقلص المرسلون الالتين الذين كانوا لدى 
لهند أحداث مجمع ديامبر في الملبار / ايضمونهم الى الكنيسة الرومانية الالتينية بحجة الهرطقة واالنشقاق )وشهيرة هي 

 .في أواخر القرن السادس عشر(

 محاوالت انتعاش وتجدد 

ال بل أنها غدت وراثية  ،ومنذ منتصف القرن الرابع عشر أخذت الخالفة البطريركية على كرسي تصبح شبه وراثية
نتشال كنيسة المشرق من وضعها امية الى صالحية رااامس عشر. وقد شجع ذلك قيام حركة منذ أواخر القرن الخ اشرع  

جتمعوا في الجزيرة ا ،يساندهم كهنة وعلمانيون  ،المتدهور. وتزعم الحركة المذكورة أساقفة ثالثة )من وسماس واذربيجان(
وارسلوه الى روما لكي يتقبل  ،يوحنان سوالقا رئيس الربان هرمزد واختاروا ،1552في مطلع سنة  ،ثم في الموصل

موقفهم بتأييد خارجي فوقي.  ،البطريركية هناك لم يكن بينهم مطران )مطرافوليط( يحق له أن يقوم بالرسامةالرسامة 
 ،1553في شباط  اورسم بطريرك   ،فأمتثل ،وفي روما طلب المسؤولون الكنسيون سوالقا أن يتنكر للنسطرة ويعتنق الكثلكة
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 قسمين:الى  وللمرة، ،كنيسة المشرق بذلك وانشطرت ،ا بـ "كلدان"سمو  ،وقفل الى بالده ليبدأ سلسلة البطاركة الكاثوليك
في  اوكان الشطر االول هو االكثر عدد   ،وسميت بالكلدانية ،وسميت باالثورية والكنيسة الكاثوليكية ،الكنيسة النسطورية

 ثم غدا الشطر الثاني هو الغالبية الساحقة منذ أواسط القرن التاسع عشر. ،االمر

)القوش( مقر البطريرك  باألحرى فهي  ،يتمكن مار سوالقا من السكنى في الموصل لدى عودته من روماولم 
 وانقلبتوخلفه بطاركة سكنوا عادة في ديار بكر  ،بل قتل بعد سنتين تحريض من غريمه البطريرك االخر ،النسطوري 

ورية الذوا بالكثلكة طوبطاركة من الفئة النس ،رةفبطاركة من الفئة الكاثوليكية عادوا الى السيط ،االمور أكثر من مقلب
 للحد من سلطات الذين كانت الحماية الغربية )الفرنسية خاصة( أكثر موفورة لهم .

أنكليكانية  إرسالياتفي قوجانس. وحاولت عدة  ،وأخرون في ديار بكر ،بحيث قام بطاركة في القوش ،تعددت الكراسي
النسطوري الذي أضعفته االنقسامات الداخلية تعاسة االوضاع التي كانت تمر  وبروتسنتية غربية تسحب اليها الشطر

 بها عهد ذاك .

لتعمل على توحيد الرئاسة  ،الوريث الشرعي البطريركية )االبوية( ،مار يوحنان هرمزد استعدادورأت روما أن تستغل 
لقب بطريرك  ،ين هندي رئيس أساقفة ديار بكرالكلدانية(. لذا نراها ال تمنح مار أوغسط –في كنيسة المشرق )االثورية 

بان مار يوحنان هرمزد هو الرئيس االوحد  ،1830عام  ،بل أرجأت ذلك حتى أعلنت ،كما منحت أسالفه ،الكلدان
يبق من منافس له سوى بطريرك النساطرة االثوريين في  " فلموايدته تحت لقب "بطريرك بابل على الكلدان ،المكدان طرا
لم  ،وهم الرهبان ،الن رواد حركة االصالح يومذاك ،صالح ناجحا ولم يساعد هذا االجراء على بعث ي.جبال حكار 

وسماها بالرهبنة الهرمزدية  ،1808يكونوا موافقين عليه. وكان االب جبرائيل دنبو قد جدد الرهبنة الكلدانية منذ عام 
وحاول دنبو جهده أن يقنع روما في عدم  ،د للمشروعولكنه أصطدم منذ أيامه االولى بمعارضة مار هرمز  ،االنطونية

مهما  اولم يفلح كذلك المرسلون الدومنيكيون الذين كانوا يلعبون يومذاك دور   ،فلم يفلح ،اتثبيت مار يوحنان هرمزد بطريرك  
على  الن تقارير القاصد الرسولي بطرس كوبري مطران بابل على الالتين كانت تشجع روما ،في الموصل وأطرافها

على الكلدان. وساعدت الحماية الغربية )النمساوية والفرنسية خاصة(  اعام   اقرارها بتنصيب مار هرمزد بطريرك   اتخاذ
 المشرق.على تقوية الشطر الكاثوليكي من كنيسة 

لبة الكلدان أوالهما القضية الملبارية أو مطا قضيتان:سببها  ،كادت تزعزع كيانها آخري وهزت الكنيسة الكلدانية موجة 
والثانية رفضهم للنظم الكنيسة الالتينية الغربية  ،كما كان في السابق ،بامتداد سلطانهم الكنسي على الهنود الملباريين

مع التركيز في  ،التي أراد البابا بيوس التاسع والجهاز الروماني الفاتيكاني فرضها على الكنائس الشرقية بصورة عامة
بعد أن كان قد أدخلها في القرن الثامن عشر على الموازنة ثم على  ،على االرمن والكلدانأواسط القرن التاسع عشر 

فلفظ البطريرك يوسف  ،المجمع الفاتيكاني االول انعقادالكلدان من الالتين أبان  استياءالسريان الكاثوليك. وقد تجسم 
قاده االمر الى عدم التوقيع على العصمة البابوية و  ،طالب فيه الحفاظ على النظم والعادات الشرقية اشهير   ااودو خطاب  

بحجة أن ذلك سيمكن البابا من فرض أرادته على الكنائس جمعاء والخروج بالشرقية منها عن أصالة عقليتها وتقاليدها 
 واالرثوذكس.العريقة. بينما كان االنكليكان والبروتستنت )بواسطة انكلترا والمانيا( يحاولون كسب االثوريين 
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وفرغت أبرشيات عديدة من  ،فلحق االذى بالجميع ،زادته بلة حربان عالميتان ،كبير انحطاطوكان قد أصاب البالد 
ولجأ النازحين الى الموصل  ،بعد أن قتل منهم وشرد آخرون  ،ونزح الكثيرون من والجبال الى المدن الكبرى  ،مؤمنيها
لتي حدثت في سنوات الحرب العالمية االولى وأفرغت أبرشيات وشهيرة الهجرة ا ،وراء االمن والعمل اسعي   ،وأطرافها

ثم هجرة مسيحيي الشمال الى العاصمة بغداد في  ،كما معروفة هي االثوريين ،وماردين وسعرد ووان وغيرها من سكانها
وأستراليا وبعض بحيث غدا تجمع ثلثي مسيحيي العراق وأكثر في بغداد. أما المسيحيين الى الواليات المتحدة االمريكية  ،

 شتى.البلدان االخرى فهي محدودة وألسباب 

أما في فترة االحتالل  ،كانت المسيحية في بلدان الشرق االوسط قد تمتعت بنوع من الحماية في ظل الحكم العثماني
المسيحية في  انتعاشمع القضية العربية والحظ  امتعاطف   اقومي   افقد وقف أتباع كنيسة المشرق وطني   ،االنكليزي للعراق

 ،1968تموز  30- 17وبخاصة في أعقاب ثورتي  ،1958تموز  14ونمو ذلك منذ  ،هذه البالد منذ االستقالل
فبدت تباشير تحرك شاب كنيسة العراق. واالمل وطيد أن تسعى هذه الكنيسة  ،والمجتمع بكامله نحو تحول جذري شامل

 متقدم.المجيد لخير الجميع واالنسان الجديد في مجتمع  من تراثها وتاريخها التحقيق الشعب بأسره مستفيد  

 المصادر والمراجع 

بالنظر  ،يمكننا قراءتها بوضوح تفي بالغرض الن ثمة قضايا وفترت بكاملها ال لكنها ال ،عديدة هي المصادر القديمة
 سر العديد منها بترجمات اجنبية.  ،النعدام مصدر عنها. والتزال معظم هذه المصادر خطية او بنصوصها السريانية

  صعيد:ريخ كنيسة على كل من المصادر القديمة جدا التي تفيدنا في الكشف عن تا

 ،1855وكتاب البلدان نشره كورتون في لندن سنة  ،1939دياطسرون تتطيانس وقد طبعه بيترس في روما عام 
ثمة اعمال  ،كأعمال توما وادى وماري  ،. وثمة اعمال رسل وتالميذ عديدة1869وايضاحات افراهاط ثم نشرها رايت سنة 

وقد قام بطبعها  ،موثوق والبعض االخر فيه من االساطير والزيادات الشيء الكثيربعضها  ،شهداء وسير قديسين كثيرين
رايت وبيجان وغيرهما. وثمة عدة تواريخ صغيرة وكبيرة لمؤلفين مجهولين ومن فترات زمنية مختلفة نشرها شابو وبروكس 

 والرحماني واديشير.

قام شابو بنشرها  ،ن الخامس وحتى الثالث عشرولنا مصدر مهم هو خالصة اعمال مجامع كنيسة المشرق من القر  
 وترجمتها الى الفرنسية. 

 المدارس.وكتاب في علة قيام  ،ولبرحذبشبا العربي تاريخ كنسي مهم

 العبري.وألبن  ،ولميخائيل الكبير ،كما لديونيسيوس التلمحري تاريخ مهم. وكذلك للمطران ايليا برشينايا

ر جيدة اهمها كتاب الديارات أليشو عدناح البصري وكتاب الرؤساء لتوما اسقف وعلى الصعيد الرهباني نملك مصاد
 كما لنا عدة كتب في قصص مشاهير الرهبان. والروايات عن الديارات للشابشتي وغيره. ،المرج
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كما من المفيد جدا دراسة  ،والبد من الرجوع الى رسائل البطاركة امثال مار آبا ومار ايشوعياب ومار طيمثاوس
امثال مار افرام ونرسي  ،مصنفات كبار االدباء والمفكرين والقانونيين والالهوتيين والمترجمين من اتباع هذه الكنيسة

ويعقوب السورجي ويعقوب الرهاوي وآل ماسويه وآل حنين ويحيى بن عدي وآل بختيشوع وفيلوكسينوس المنبجي وابن 
 كثيرين.الطيب وعبد يشوع الصوباوي وغيرهم 

 ويندر من يتفرغ لهذه المهمة. ،ا بمرارة اننا ال تزال في اول الطريق في االستفادة من المصادر القديمةولنقله

  فهي:اما اهم المراجع او البحوث والدراسات 

 ،بو مشترك ،تيسران ،برصوم ،نو ،تفنكجي ،ويكرم ،البور ،ماكلين وبراون  ،لوقيان ،السمعاني صاحب المكتبة الشرقية
البير ابونا وغيرهم. ومعظم هذه الدراسات  ،بابو اسحق ،اديشير ،نصري  ،فييه ،شبولر ،روندو ،غراف ،فاين دو فيلييه
 بلغات اجنبية


