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االتحاد  "المسكونيون في خدمة  "

*–بيان من مكتب البدع والطوائف في أبرشية بيريه  اليونان

نقله إلى العربية وعّقب عليه األب أنطوان ملكي

2021 حزيران 28في 

ا مش�كلة غ�ير قابل�ة للح�ل بالنس�بة لغالة الحرك�ة المس�كونية، هي إيج�اد المسألة الك�برى ال�تي هي أيض�ً
اتحاد الكنائس التي يقبلها ليس فقط قادتها ومصمموها بل أيًضا شعب اهلل المؤمن. "صيغة  "

رف�ع الحروم�ات في ع�ام  "كما هو معروف، الخطوة األولى في هذا االتجاه كانت م�ا س�مّي ب��   في1965"
غياب الكنائس األرثوذكسية المستقلة، والتي تّم تقديمها في ترجم�ات م�زّورة إلى األرث�وذكس على أنه�ا

ح�وار المحب�ة المخ�زي1054"رفع حرومات  ! تبع ذلك  إزالة الشركة  "، بينما النص األصلي يحكي عن  " " " "

(، والذي كان يهدف إلى تمهي�د الطري�ق لتحقي�ق المن�اخ المناس�ب للح�وار الاله�وتي الالح�ق1965-1980)
بين الج���انبين، األرثوذكس���ي والب���ابوي. من ثّم وص���لنا إلى االع���تراف الكنس��ي الكام��ل المتب���ادل بين

أخوات في عام  "األرثوذكسية والبابوية، ككنائس   في البلمند، والتي تّم ختمها في اللقاء الكنس��ي1993"
سينودس كريت عام  "في  "2016.

المتقدم الوحدة الكاملة، طالما قد ُحلَّت  مشكلة  "كل ما تبقى اآلن هو الكأس المشتركة، التي تمّثل  " " " (
Πρωτεως �)الشائكة. مشكلة أخرى شائكة ومستعصية هي ردود أفعال شعب اهلل الم�ؤمن. يع�رف الق�ادة

ط��رق جانبي��ة يمكنهم من حلول و "أنه لن يكون من السهل تجاوز هذا األمر، لذا فهم يحاولون إيجاد  " " "

. كم�ا يكش�ف البروفيس�ور الطيب ال�ذكر يوحن�ا كرم�يريس وشخص�يات كنس�ية الوح�دة "خاللها خدمة  "

لق�د عم�ل الباب�ا الوحدة تستند إلى خط�ة مدروس�ة جي�ًدا وض�عها الفاتيك�ان:  "أخرى، فإن الطريق إلى  " "

بولس السادس والالهوتيون الكاثولي�ك بش�كل جي�د البرن�امَج األك�ثر دراس�ة للمس�كونية ال�تي محوره�ا
 . ]روما، وفًقا لعلم الكنيسة الالتيني [ من البطريرك أثيناعوراس الثاني، الم�دافع المقتن�ع به�ذا المس�ار،1"

كلقائ��ه الش��هير م��ع الباب��ا ب��ولس1963 و 1961)إلى م��ؤتمرات رودس  ) وسلس��لة اإلج��راءات الشخص��ية  )

( وعلى ال�رغم من ردود الفع�ل، من خريسوس�توموس الث�اني رئيس1964السادس في الق�دس في ع�ام 
ه، مم�ا أدى اساقفة اليونان بشكل رئيسي، كّله ُحّدد بالتآزر م�ع خط�ة الفاتيك�ان، وتم ال�ترويج ل�ه وفرض�ُ

. ]إلى الوضع الحالي "2]
الوح�دة الوح�دة المقص�ودة،  لم تكن متوقع�ة في خط�ة  "في غضون ذلك، ظهرت وقائع جديدة في  " " "

ا تط�ورات مأس�اوية اس�تجّدت في الوح�دة األرثوذكس�ية الش�املة. منح الفن�ار الفاتيكاني�ة، ولكنه�ا أيض�ً
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الكنس��ي في أوكراني��ا ع��ام  "االستقالل الذاتي لكيان المنش��قين   وبه��ذا أعطى الفرص��ة واإلمكاني��ة2018"
ا له��ذا، من . وفقً�� الوح��دة "لمحّبي الحركة المس��كونية، وك��ذلك للفاتيك��ان، لتط��بيق نهج جدي��دة لتنفي��ذ  "

حيث المبدأ، سيتّم تطبيقه جزئًيا، على ما يبدو للتخفيف من رّد الفعل الشعبي القوي المتوقع! لقد أشرنا
المحفز األوكراني في وح��دة ، في مقال سابق بعنوان:  الوحدة الظالمية لتحقيق  "إلى هذه الطريقة  " " " "

  ، )الكنائس الوشيكة (.2020 شباط 10"
الكنيسة الجديدة تخ��دم ه��دًفا آخ��رًا، "في هذا المقال، من بين جملة أمور، ركّزنا على أن الظاهر هو أن  "

ا لعلم��اء موث��وقين، بن��اًء على التط��ورات على نفس الق��در من الكارثي��ة بالنس��بة لوح��دة الكنيس��ة. وفقً��
، البابوي���ة وح���دة الكن���ائس "الكنس���ية ح���تى اآلن، ف���إن أه���داف االس���تقالل األوك���راني هي تعزي���ز  "

واألرثوذكسية.
الص��حافة األرثوذكس��ية  )وقد تأكدت توقعاتنا من خالل مق��ال ُنش��ر م��ؤخًرا في جري��دة  " "Ορθόδοξος

Τύποςيستش��هد المق��ال بمقابل��ة . الفنار سوف ينفصل جوهريًا عن الكنيسة األرثوذكس��ية " موضوعه:  " )

، ال��ذي س��نيرجيروف أوكراني��ا الس��يد ثيودوس��يوس  (مهمة م��ع رئيس أس��اقفة تشيركاس��ي وك��انيف  ( ) (

خط��ة س��رية "يستنتج عن طريق تحلي��ل الوض��ع الكنس��ي الح��الي، أن ك��ل ش��يء يتح��ّرك على أس��اس  "

ق��ال مط��ران الكنيس��ة األرثوذكس��ية "ومدروس��ة جي��ًدا. فه��ذا م��ا تري��ده الدبلوماس��ية الدولي��ة. يكتب: 

األوكرانية أنه في ض��وء تص��ريحات ممثلي الفن��ار الوحدوي��ة، ق��د يك��ون من الواض��ح لم��اذا وألي س��بب
قطعت بطريركية القسطنطينية نفس��ها وَمن من المحتم��ل أن��ه ي��دور في فلكه��ا، عن مجموع��ة الكن��ائس
. وال يستبعد أن ذلك جرى لتحقيق هذا الهدف "المحلية التي تتبّنى اإليمان الحقيقي والحقيقة الكنسية

أي االتحاد على وجه التحديد. (النهائي  (

إن تحقي��ق ه��ذا اله��دف أص��بح اآلن أك��ثر واقعي��ة مم��ا يعتق��ده "ق��ال رئيس األس��اقفة ثيودوس��يوس: 

. من الواض��ح أن في ذهن الس��يد ثيودوس��يوس االجتم��اع األخ��ير لمط��ران إيطالي��ا الس��يد "الكث��يرون

بوليكاربوس مع البابا فرانسيس، حيث سّمى البابا أباه وبطريركه. بحسب المطران ثيودوس��يوس، ف��إن
ر لن��ا بوض��وح، إلى أين تتج��ه تصريحات مطران إيطالي��ا ليس��ت عش��وائية، ب��ل هي مؤش��رات. إنه��ا تظهِ��
س��ينودس الوحدة يتم تنفي��ذها بش��كل ت��دريجي. يجب أن ال ننس��ى أن  "األمور وأي خطط مظلمة ل�  " " "

الوحدة دون قيد أو شرط، دون عودة2016)كريت  فتح الطريق إلى  " لعب أيًضا دوره الحاسم، ألنه  " " " )

روح مجم��ع ك��ريت "غير األرثوذكس إلى األرثوذكسية. لم يفع��ل مط��ران إيطالي��ا أك��ثر من التعب��ير عن  "

وترويج قراراته!
كما أخذ المطران ثيودوس��يوس في الحس��بان االنقس��ام ال��ذي نش��أ في الكن��ائس األرثوذكس��ية المحلي��ة
االس��تقالل ال��ذاتي المش��ين لتش��كيالت "بس��بب االس��تقالل ال��ذاتي األوك��راني. من المع��روف أن منح  "
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ّل الس��الم فيالريت ومكاريوس المنشّقة لم ينجح بإخماد الوضع الكنسي الشاذ الذي كان قائم��ًا، ولم ُيحِ��
والنظ�ام، ب�ل أدى إلى تض�خيم المش�كلة الكنس�ية. البطريركي�ة المس�كونية، على م�ا يب�دو، تحت ض�غط
االستقالل الذاتي لخدمة مصالح جيوسياسية لهذه القوى. "القوى العظمى في الغرب، منحت بالنهاية  "

إن منح االس��تقالل ال��ذاتي ه��و خدم��ة لأله��داف اإلس��تراتيجية للحكوم��ات الغربي��ة، وخاص��ة الوالي��ات
سياس��ًيا واقتص��ادًيا وكنس��ًيا عن دائ��رة نف��وذ روس��يا، (المتحدة، التي تس��عى إلى فص��ل أوكراني��ا كلي��ًا  (

منافس��تها الك��برى. من المع��روف أن حكوم��ة الوالي��ات المتح��دة ت��دخلت في منح االس��تقالل ال��ذاتي
للمجموعات المنشّقة في أوكرانيا التي ع��انت كث�يًرا. في نهاي��ة المط��اف، استس�لم الفن�ار للض�غط ومنح
"القانونية للمنشقين غير التائبين، الذين داسوا على كل فكرة الحياة الطبيعية لعق��ود، بينم��ا أزال��وا في "

نفس ال��وقت الحي��اة الطبيعي��ة من كنيس��ة أوكراني��ا برئاس��ة م��تروبوليت ك��ييف وك��ل أوكراني��ا الس��يد
أس��اقفة من المنش��قين في مناص��ب األس��اقفة النظ��اميين، لكن رئيسًا و "أونوفريوس. لقد عّين الفنار  " " "

٪ من األرثوذكسية العالمي��ة، لم تع�ترف به�ذا الكي�ان! إن90عشَر كنائس أرثوذكسية من األربع عشرة، أي 
الفنار، في محاولته إنشاء نظام كنسي جديد انتهك كّمًا  من القوانين المقدسة.

يعتقد مطران تشيركاسي أن المؤمنين األوكرانيين وال��روس والمول��دوفيين والص��رب "ويمضي المقال: 

والروم��انيين والجورج��يين والبلغ��اريين والتش��يك، وغ��يرهم ممن ينتم��ون  إلى الكنيس��ة األرثوذكس��ية
المس��كونية،  ال ينبغي أن يص��ابوا بال��ذعر ألن الفن��ار سينفص��ل مب��دئيًا عن الكنيس��ة األرثوذكس��ية دون
اإلضرار بها. بحسب أح��د مطارن��ة كنيس��ة أوكراني��ا األرثوذكس��ية ينبغي على ممثلي الع��الم اليون��اني أن
يهتم��وا به��ذا األم��ر: رهب��ان جب��ل آث��وس وأرث��وذكس اليون��ان وق��برص وكنيس��ة اإلس��كندرية والش��تات
الفن��ار إعالن ذات صباح يأتي من مش��هد الفاتيك��ان -اليوناني في أميركا، ألنهم معّرضون لخطر أكبر بأن "

. له��ذا دع��ا رئيس "الوحدة المسيحية الطارئ��ة ويص��ير واق��ع اليون��انيين أنهم في ش��ركة م��ع باب��ا روم��ا ’ ’

األس��اقفة ثيودوس��يوس المؤم��نين األرث��وذكس في الع��الم اليون��اني، الث��ابتين في اإليم��ان، األس��اقفة
والرهبان والعلمانيين إلى الدفاع عن الكنيسة على وجه السرعة: من الضروري، بسرعة وبشكل جماعي،
تحييد الخّراج الروحي الذي يسمم العالم بصديده. يجب استعادة الحقيقة الطبيعية في عائلة الكن��ائس
األرثوذكسية المحلية ويجب اتخاذ جميع التدابير الالزمة حتى ال يحدث هذا مرة أخرى في المس��تقبل.
يعتق��د مط��ران كنس��ة أوكراني��ا األرثوذكس��ية أن��ه إذا لم يتّم ذل��ك اآلن، فلن يك��ون الي��وم بعي��ًدا حيث
سيضطر بقايا المؤمنين  األرثوذكس إلى لملمة كنيستهم ش��يًًئا فش��يًًئا، من األبرش��يات، من األدي��رة ، من
من الموق�ع اإللك��تروني للص��حافة )الرعاي��ا، لحمايته��ا من توس��ع الوح��دة الجدي��دة ال��تي باركه��ا الفن��ار  "

.spzh.newsاألرثوذكسية،   )
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ا نحن نشارك قلق ومخاوف المطران الروسي. نعتق�د أن أقوال�ه ليس�ت بعي�دة عن الحقيق�ة، ألنن�ا جميعً��
نفهم اآلن كيف تسير األمور. تتالقى وجه�ات نظ�ره م�ع م�ا كتبن��اه في مقالن��ا الس�ابق ال��ذي أش��رنا إلي��ه.
اتحاد منشقي أبيف��انيوس م��ع وحدة الكنائس في المرحلة األولى إلى  "يسعى المرّوجون السرّيون ل�  " " "

كنيسة محلية واحدة تضّم االتحادين واتباع أبيفانيوس. الروم الكاثوليك أوكرانيا، إلنشاء  "اتحاديي  " ) (

في مرحل��ة الحق��ة، س��يتّم الس��عي على األرجح إلى ان��دماج جمي��ع الكن��ائس األرثوذكس��ية، ال��تي تتب��ع
الكن��ائس االتحادي��ة المحلي��ة، وس��تتبع كله��ا أولوي��ة البطري��رك "البطريركي��ة المس��كونية م��ع جمي��ع  "

اتح�اد الكن�ائس األرثوذكس��ية "المسكوني. وأخ�يًرا، في المرحل�ة الثالث��ة واألخ��يرة، يك��ون الس��عي إلى  "

الكنائس المختلطة المهجورة ال��تي س�وف تنش��أ في "الناطقة باليونانية، مع البابوية من خالل كل هذه  "

بر البطري��رك المس��كوني. األول في أرث��وذكس وب��ابويون سيخض��عون للباب��ا عِ�� (ه��ذه األثن��اء. كلهم  " "(

التراتبية يكون البابا وبعده مباشرة البطريرك المسكوني.
، على الرغم من اختالفاتها الصغيرة مع الفنار، تتب��عةعروف أن الكنائس األرثوذكسية الناطقة باليونانيم

خياراته، فيما للكنائس الناطقة بالسالفية مساراتها وتتبع موسكو وتدور في فلكها. يب�دو، باالس�تناد إلى
لسانلالعالم األرثوذكسي مّتجه تدريجيًا إلى التحلل إلى كنائس يونانية اأن المعلومات المتوافرة حاليًا، 

وأخرى سالفية اللسان، وهذا ما يتشّوق الفاتيكان لرؤيته. بالحقيقة، هناك مخ��اوف ذات أس��اس، من أن
للمؤتمر المس��كوني في  "خلق هذا الوضع سوف يتّم خالل التحضيرات   س��نة1700 بمناس��بة م��رور 2025"

االتح�اد س�وف يك�ون على الفاتيك��ان325)على المجمع المس�كوني األول  . الترك�يز في ه�ذا  " ميالدي��ًا " )

والكن��ائس المحلي��ة الناطق��ة باليوناني��ة، فيم��ا تل��ك الناطق��ة بالس��الفية فس��وف تق��اطع ولن تش��ترك في
االتح��اد الم��رِعب والم��دّمر يتّم على ي��د "المؤتمر المذكور. بالطبع، ال ينبغي أن ننس��ى أن ال��ترويج له��ذا  "

لدين الشامل الكابوسي. للتهيًئة في امراكز العصر الجديد والصهيونية العالمية الظالمية التي تجهد 
نش��ير إلى الخط��ر الك��امن في المس��تقبلإنن��ا الروس��ي. المط��ران ، ندق جرس اإلنذار م��ع بياننافي ختام 

قب�ليقظ�ة والجه��اد الكنيس��ة اليوناني�ة، إلى الرئاس��ات والش�عب، وال س�يما اإلكل�يروس القريب ون�دعو 
ع تطورات سيًئة للغاية في مجال كنيس��تنا المقدس��ة، واألم��ر األك��ثرّنتوقإننا فوات األوان. لسوء الحظ، 

الكن�ائس المحلي�ة الناطق��ة باليوناني��ة، ق�دخاص�ًة في ، الرئاس��اتمأس�اوية ه�و أن الغالبي�ة العظمى من 
ديان��ات الع��المبين  األرثوذكس��ية خبصيعمل��ون بجه��د لحيث المعوِلم��ون ، العولَمةدوا في خدم��ة ِّنُج

أنن��ا بنعم��ة اهلل وقوت��ه س��نبقى راس��خين وث��ابتين فيمج��ددًا نعلن نحن واختفائها في نهاي��ة المط��اف. 
االتحاد وسنقطع أي شركة كنسية مع أولًئك الذين يشاركون. "أرثوذكسيتنا. لن نشارك في مثل هذا  "

تعقيب
األب أنطوان ملكي
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ه��ذا ك��ان ض��روريًاقد ال يجد الكثيرون من الناطقين بالعربية أّي مبرر لنقل هذا البيان ونشره بالعربي��ة، ل
الجن��احينعدم وقوع كنيسة أنطاكي��ة في أي من يعتقد البعض أو يرتاح لالعتقاد بأن قد هذا التعقيب. 

الص��راع الق��ائم بين ه��ذين باليونانية أو السالفية، يعني أنه��ا خ��ارج يناللذين يذكرهما البيان، أي الناطق
ينبغي أن نوضح أمرين. األول هو أن الصراع بين ه��ذين الجن��احين ال يس��تند إلى أي خلفي��ة. الجناحين

الهوتية، بل هو قومي وحديث نسبيًا. كل األمر هو صراع نفوذ وبالواسطة. فالكن��ائس اليوناني��ة واقع��ة
بين ي��دي المعس��كر الغ��ربي ال��ذي تق��وده الوالي��ات المتح��دة األميركي��ة، وهي تت��دخل بش��ؤون الكنيس��ة
األرثوذكسيةبش���كل مباش���ر خاص���ًة من���ذ مبادرته���ا إلى إيص���ال أثين���اغوراس إلى س���دة بطريركي���ة
القسطنطينية. أما الكنائس السالفية فهي تدور في فلك كنيسة روسيا التي تمارس عليها الدول��ة ت��أثيرًا
مباشرًا منذ أيام القياصرة. كنائس جورجيا وبلغاريا ورومانيا ال��تي ليس��ت أيض��ًا من أي من المعس��كرين
تتعّرض لضغوط كبيرة من سفراء الواليات المتحدة ومؤسساتها لضّمها إلى معس��كر الكن��ائس اليوناني��ة.

المقياس اليوم هو االعتراف بالكيان الذي أنشأه برثلماوس في أوكرانيا ويرأسه أبيفانيوس ديمينكو. 
إلى الي��وم لم تع��ترف أنطاكي��ة بالكي��ان الجدي��د حّتى أن بطري��رك أنطاكي��ة عاي��د أونوفري��وس رئيس
الكنيسة الشرعية بعيد شفيعه قبل أيام من كتابة هذا المقال. ليس هناك أي دالئ��ل أن أنطاكي��ة تتع��ّرض
لضغوط لالع�تراف بأبيف��انيوس. الس��بب أن الغاي��ة القص��وى من الض�غط أو الت��دخل في أي كنيس�ة ه�و
دفعها إلى االنخراط في مشروع الوحدة التي يرأسها الفاتيكان، بالشكل الذي يص��فه بي��ان مكتب الب��دع

ال تحتاج هذا الضغط ألنها تخطته س��واءالحقيقة هي أن كنيسة أنطاكية والطوائف في أبرشية بيريه. ف
بعالقاتها مع امتدادات الفاتيكان في لبنان وسوريا والمهاجر أو في االندماج غ��ير المفه��وم م��ع الس��ريان
الشرقيين حّتى أن بطريرك أنطاكية األرثوذكسي سمح لنفسه بتسليم عصا الرعاية إلى مطارن��ة س��ريان
في نهاية سيامتهم، من بعد تكرار عدة عبارات تش��ي ب��أن الوح��دة قائم��ة ومنتهي��ة. أم��ا عن العالق��ة م��ع
امتدادات الفاتيكان فكل مطارن��ة أنطاكي��ة، من دون اس��تثناء، يش��اركون في خ��دم الكاثولي��ك وي��أذنون

بالمناولة المشتركة من دون تردد. ماذا بقي حتى يحققه الضغط؟ ال شيء. 
يذكر البيان أعاله أن مروجي المسكونية يواجهون مشكلة في إيجاد صيغة يقبلها الشعب المؤمن. ه��ذه
المشكلة ليست مؤّثرة في أنطاكية. فتراخي الرئاسات المزمن، والدعاية الكاثوليكي��ة الممنهج��ة القوي��ة،
والح��روب ال��تي لم ته��دأ في لبن��ان ومن ثم س��وريا، والخ��وف من األص��ولية اإلس��الموية، ومؤسس��ات
اإلرساليات التربوية وما زرعته في البيوت، خاصًة البروتستانية منها، والزيجات المختلطة ال��تي تش��كّل
غالبية زيجات األرثوذكس��يين، كله��ا أم��ور دّجنت غالبي��ة الش��عب األرثوذكس��ي الم��ؤمن، وخلطت حابل��ه
بنابله ولم يعد بغالبيته متمسكًا باألرثوذكسية التقليدية وبالتالي هو يقب��ل كاف��ة الص��يغ المطروح��ة في

الخط المسكوني.
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ختامًا، االتكال هو على اهلل أوالً فهذه كنيسته. لق�د زرع اهلل فين�ا اإليم�ان والعق�ل وأنماهم�ا ح�تى يعمال
جنبًا إلى جنب في توجيه حياتنا. لهذا واجبنا أن نتكّل عليه في إنارة عقلنا وقلبن��ا ح��تى يك��ون س��لوكنا

أرثوذكسيًا وإيماننا أرثوذكسيًا.

[1] Ιω. Καρμίρη, Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός, τομ. ΙΙ, Αθήναι 1965, σ. 170
[2] Πρωτ. Γεωρ. Μεταλληνού, Ομότιμου Καθ. Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Οι διάλογοι χωρίς
προσωπείο, Διαδικτυακός τόπος Ορθόδοξος Λόγος, www.orthodox.net.gr, σ. 1

*  Source:  https://www.vimaorthodoxias.gr/mitropoleis/mitropoli-peiraios-oi-oikoymenistes-mas-serviroyn-tin-
enosi-ton-ekklision/

6


