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االحندار إىل اهلاوية...
د .إسكندر كفوري
ً
البطء لكتلة كبية
األرثوذكش وبي الكنائس األرثوذكسية يشبه التدحرج
ما يجري حاليا يف العالم
ي
ي
ً
ً
ً
نحو الهاوية ،ما سيحدث تهشيما كبيا وتفتيتا لهذا الجسم المتدحرج نحو األسفل من دون ضوابط أو
كوابح.
المسكون برثولماوس
الت بدأها المتقدم بي متساوين قداسة البطريرك
ي
وكما يبدو فإن حال االنقسام ي
سياس
األول ،حي دفع بقوة لتقسيم الكنيسة األرثوذكسية األوكرانية وإنشاء كيان من المنشقي بقرار
ي
مباش من رئيس أوكرانيا السابق بيي بوروشينكو ر
وبتدخل ر
وبإشاف وزارة الخارجية األميكية والوزير مايك
ً
بومبيو ومتابعة لصيقة من سفييه يف تركيا واليونان (هذا األمر لم يعد مخفيا عىل أحد) وجرى وضع
علمانيي بثياب كهنوتية عىل رأس هذا الكيانّ ،
وسيم عليه شخص غي حاصل عىل الرسامة القانونية
ولم ينل اليكة اإللهية ،وبذلك تجاهل قداسته عن غي حق وباستخفاف كبي وجود كنيسة رشعية
ّ
ً
ً
قانونية أوكرانية مستقلة إداريا وحاصلة عىل طرس االستقالل اإلداري منذ أكي من ثالثي عاما مع بقائها
ّ
اض القانونية لكنيسة روسيا األرثوذكسية ،وتضم ماليي المؤمني الذين ما زالوا عىل تعلقهم
ضمن األر ي
ر
الكىل االحيام
اض األوكرانية سيادة الميوبوليت
ي
ىع عىل األر ي
الوثيق برئيس األساقفة الوحيد الرس ي
ويأن ببضعة أفراد يلبسهم ثياب
اونوفري ،فكيف يمكن
لقداسة المسكون أن يقوم ّبمثل هذا األمر ي
ّ
ّ
ر
الكهنوت من دون أن يتمتعوا بالرسعية يف حي ينكب أتباع عنرصيون لهم جلهم من رجال مخابرات
نقالن يف أوكرانيا ،عىل ضب المؤمني الحقيقيي وإشعال الحرائق بالكنائس واإلساءة إىل رجال
النظام اإل
ي
ر
كنش
الدين وطردهم من كنائسهم واالستيالء عليها بقوة الرسطة المحلية المتآمرة معهم ،فبأي حق
ي
المسكون بذلك ويتجاهل آالف الرسائل والمناشدات من إخوانه رؤساء الكنائس المحلية األخرى
يرض
ي
ّ
الت تدعو منذ األزل إىل
الذين دعوه أكي من مرة إىل حل المشكلة وفق ما تقتضيه القواني األرثوذكسية ي
الت يرفضها البطريرك برثولماوس األول ،ويحاول أن يكون صاحب القرار األول
اتخاذ القرارات المجمعية ي
ً
معتيا نفسه بابا ،وهو منصب غي موجود يف الكنيسة األرثوذكسية.
الذان ألوكرانيا (وهذا األمر لم يحصل ألن ما
كما ال يحق له بأي شكل من األشكال منح االستقالل
ي
ّ
وبالتاىل
رسىم من أساقفتها ومؤمنيها
سىم بالبطريركية الناشئة أصبحت تابعة السطنبول) من دون طلب
ي
ي
ي
ه الكنيسة األرثوذكسية الروسية حسب القواني األرثوذكسية ،وهذا األمر لم
الت ي
موافقة الكنيسة األم ي
ّ
ر
المسكون لكل القواني
سء فهو يدلل عىل مخالفة
ي
يحصل ال من قريب ّوال من بعيد ،وهذا إن دل عىل ي
الت صدقت عليها كل الكنائس والمجامع األرثوذكسية عي قرون عديدة.
األرثوذكسية ي
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ّ
سياس بامتياز
كنش
احتفال
ف
إسطنبول
ف
جائر
ار
ر
ق
عىل
برثولماوس
ع
وق
الثان 2019
يف  5كانون ي
ي
ي
ي
ي
ر
بحضور رئيس أوكرانيا السابق بيي بوروشينكو وبرعاية مباشة من قبل وزير الخارجية االمي يك بومبيو
ً
المسكون يف الفنار دائمة وملفتة ،معتقدا أنه وبشحطة قلم
البطريرك
الذي أصبحت زياراته إىل المركز
ي
ي
والت وصل عدد رعاياها ف
الت تأسست يف العام  988ي
يمكنه إلغاء كنيسة عريقة كالكنيسة األوكرانية ي
آخر إحصاء بالرغم من التضييق والمالحقة من قبل السلطات المتواطئة ،إىل  12374رعية عىل كامل
اإلجماىل للمطارنة هذا العام
رقعة الوطن ،أي بزيادة قدرها  36رعية عن العام الماض ،كما زاد العدد
ي
اإلجماىل لرجال الدين بمقدار  45ليبلغ ،12456
بمقدار  9ووصل العدد إىل  108مطارنة ،وزاد العدد
ي
العاىل بمقدار  159ليصل
الالهون
اإلجماىل للطالب المتفرغي يف مؤسسات التعليم
كما ارتفع العدد
ي
ي
ي
إىل  ،1531وبدأت مؤسسة تعليمية الهوتية جديدة عملها يف العام .2020
وتم إنشاء دير جديد هو دير القديس شجيوس رادونيج يف أبرشية بيلوتسيكوف هذا العام ،ليصل
ان
إجماىل عدد األديرة إىل  ،255كما وصل العدد
اإلجماىل للرهبان إىل ، 4548وأعلن السينودوس االوكر ي
ي
ي
قداسة  4من ّ
نساك التقوى ،فهل يمكن ألي عاقل بعد االطالع عىل هذه األرقام أن يتجاهل هذه
المؤسسة الضخمة بمؤمنيها وقديسيها ومطارنتها ورهبانها وأديرتها وكنائسها ،فكيف باألحرى لرجل
يرم بكل هؤالء إرضاء
كقداسته
وهو المتقدم باالحيام بي متساويي وبمركزه المسؤول والعارف ،أن ي
ً
ويأن بمجهولي أعدادهم ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة من مدنيي
لوزير أو تنفيذا لتعليمات سياسية ،ي
ّ
ّ
ٌ
َ
ر
يصيهم مطارنة من دون أي سيامة قانونية ،يتحكم بهم عقل شير عنرصي ويحركون من سلطة الدولة
األوكرانية ،واألسوأ أنهم وبدل الدعوة إىل التسامح والمحبة نراهم يدعون إىل العنف والقتل واإلجرام
وإحراق الكنائس وضب العجزة واألطفال من المؤمني لتحقيق غاياتهم! وهل يمكن ألحد يف كل العالم
يستدىع من الجميع اعالء الصوت
المسكون ،هذا االمر
األرثوذكش أن يير ما يقوم به البطريرك
ي
ي
ي
ً
ر
االنحدار الذي سيقود حتما بعد ما جرى يف اليونان وقيص واإلسكندريه إىل ترسذم هذه
هذا
لمواجهة
ُ
الكنيسة العريقة كما أريد لها عىل الدوام من قبل بعض الدوائر الحاكمة وراء المحيط ،فاذا كان قداسة
المسكون وألسباب نجهلها يدفع بهذا الخيار ،فهل سيتصدى بطاركة وأحبار الكنائس المحلية
ي
األرثوذكسية لهذا االنهيار ويوقفونه من خالل العودة إىل التعاليم األرثوذكسية القويمة ،أم سيبق الصمت
ً
مخيما فوق رؤوس الجميع بانتظار أن ينهار البناء ويندمون ساعة ال ينفع الندم؟
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