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1054احتجاج إلى البطريرك أثيناغوراس على رفع حرومات 
فيالريت، رئيس مجمع األساقفة الروس خارج روسيا

نقلها إلى العربية األب أنطوان ملكي

1965 كانون األول 15\2في 

صاحب القداسة
ل ك�ل ش�يء في الع�الم بطريق�ة قانوني�ة، بإجم�اع، وبحس�ب لقد ورثنا تراثًا من اآلباء القديسين بأن ُيعمَ�
التقاليد القديمة. إذا قام أحد األساقفة أو حّتى رؤساء إحدى الكنائس المستقّلة بَعْمِل م��ا ال يتواف��ق م��ع
تعاليم الكنيسة جمعاء، فلكل واح�د من أعض�اء الكنيس�ة الح�ق ب�االعتراض. الق�انون الخ�امس عش�ر من

  يص�ف األس�اقفة والكهن�ة ال�ذين يمتنع�ون عن الش�ركة861المجمع األول الثاني في القسطنطينية سنة 
يس�تحقون ا بالهرطق�ة ويعّلم به�ا عالني�ة في الكنيس�ة، ب�أنهم  "ح�تى م�ع بطري�ركهم، إذا ك�ان يك�رز علنً�

. بهذه الطريقة، نحن جميًعا حماٌة لحقيقة الكنيس��ة، "الشرف الذي يليق بهم بين المسيحيين األرثوذكس

ا محمي�ة ب�الحرص على ع�دم عم�ل أي ش�يء م�ؤّثر على عام�ة الكنيس�ة من دون تواف�ق التي كانت دائمً�
الجميع.

لذلك، فإن موقفنا من مختلف االنشقاقات خارج الحدود المحلي�ة للكن�ائس المس�تقلة لم يتح�دد أب�ًدا إال
باإلجماع المشترك بين هذه الكنائس.

ًا للع��الم عالن انفصالنا عن روما في القسطنطينية، لكن من بعدها صار هذا االنفصال همّ�� kفي البداية، تّم ا
األرثوذكسي بأسره. ال يجوز ألي من الكنائس المستقلة، وال سيما كنيسة القسطنطينية الفائقة االح��ترام
ال��تي منه��ا تلّقت كنيس��تنا الروس��ية ك��نز األرثوذكس��ية، تغي��ير أي ش��يء في ه��ذا الش��أن دون الموافق��ة
المسبقة من الجميع. إلى ذلك، نحن األساقفة القائمون في الوقت الحاضر، ال يجوز لنا أن نتخ�ذ ق�رارات
ين فوتي�وس تتعلق بالغرب مختلف�ة م�ع تع�اليم اآلب�اء القديس�ين ال�ذين عاش�وا قبلن�ا، وتحدي�دًا القديس�َ

بطريرك القسطنطينية ومرقس أسقف أفسس.
في ضوء هذه المبادئ، على الرغم من كونن�ا أص�غر الرؤس�اء، ك�رئيس للج�زء المس�تقل الح�ّر من كنيس�ة
ل قداس��تكم باإلش��ارة إلى ر عن احتجاجن��ا الص��ريح ض��د َعمَ�� روس��يا، فإنن��ا نعت��بر أن من واجبن��ا أن نعبّ��
تص�ريحكم الرس�مي المش�ترك م�ع باب�ا روم��ا في م�ا يتعلّ�ق بإلغ�اء حكم الح�رم ال�ذي أص��دره البطري�رك

.1054ميخائيل كيروالريوس عام 
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لقد سمعنا كثيرين يعّبرون عن الذهول لقيام قداستكم، أمام العالم كله، بما هو جديد تماًما وغير مت��آلف
مع أعم��ال أس��الفكم، باإلض��افة إلى أن��ه يتع��ارض م�ع العاش��ر من ق�وانين الرس�ل القديس��ين، وذل��ك في
اجتماعكم مع بابا روما، بولس السادس، في الق��دس. لق��د س��معنا أّن من بع��دها، رفض العدي��د من أدي��ار

جبل آثوس المقدس ذكر اسمكم في الِخَدم. فلنكن صريحين بأن التشويش كان عظيمًا.
لكن قداس��تكم اآلن ت��ذهبون أبع��د من ذل��ك إذ، فق��ط بق��رار منكم م��ع أس��اقفة مجمعكم، تلغ��ون ق��رار
البطري��رك ميخائي��ل ك��يروالريوس ال��ذي َقِبلَ��ه الش��رق األرثوذكس��ي بأس��ره. قداس��تكم، به��ذه الطريق��ة
تتصرفون بعكس ما تقبله كنيستنا كلها في العالقة مع الكثلكة. ليست المس��ألة مج��رد تق��ييم لس��لوك م��ا
من الكاردين��ال هم��برتو. وال هي مس��ألة خالف شخص��ي بين الباب��ا والبطري��رك يمكن معالجته��ا بس��هولة
بالتسامح المسيحي المتبادل؛ ال، إن جوهر المش��كلة يكمن في االنح��راف عن األرثوذكس��ية ال��ذي تج��ّذر
يغت بش��كل نه�ائي في المجم�ع في كنيسة روما على مّر القرون، بدًءا من عقي��دة عص��مة الباب�ا ال�تي ص�ِ

الفاتيكاني األول.
العفو المتب��ادل لكنه��ا غ��ير "من الحق اإلشارة إلى أن إعالن قداستكم المشترك مع البابا يشير إلى لفتة  "

كافية إلنهاء الخالفات القديمة والحديثة. وأكثر من ذلك، إن مبادرتكم تضع عالم��ة مس��اواة بين الخط��أ
والح��ق. لق��رون، اعتق��دت ك��ل الكنيس��ة األرثوذكس��ية، وعن اقتن��اع، بأنه��ا لم تنته��ك عقي��دة المج��امع
المسكونية المقدسة. بينما أدخلت كنيسة روم��ا ع��دًدا من االبت��داعات في تعاليمه��ا العقائدي��ة. وم��ع ك��ل
ابتداٍع جديد، كان االنفصال بين الش�رق والغ�رب ي�زداد عمق�ًا. إن انحراف�ات روم�ا العقائدي��ة في الق�رن
الحادي عشر لم تكن تشتمل األخطاء التي أضيفت في ما بعد. لذلك، ك��ان ممكن��ًا أن يك��ون إلغ��اء الح��رم

؛ لكن اآلن ه��و مج��رد دلي��ل على الالمب��االة ب��أهم األخط��اء، أي المعتق��دات1054المتب��ادل ذا مع��نى في 
الجديدة الغريبة عن الكنيسة القديمة، والتي كشف البعض منها القديس مرقس أس��قف أفس��س، وال��تي

كانت سبب رفض الكنيسة لالتحاد الفلورنسي.
إننا نعلن بحزم وبشكل قاطع:

ال إمكانية التحاد الكثلكة بنا إلى أن  تتخّلى عن عقائدها الجديدة، وال إمكانية الس��تعادة ش��ركة الص��الة
معها دون قرار جميع الكنائس، وهو ما يصعب تحقيقه قبل تحرير كنيسة روس��يا المض��طرة في ال��وقت
الحاضر ألن تعيش في سراديب الموتى. ال يمكن لألساقفة الذين يرأسهم اآلن البطريرك ألكس��ي التعب��ير
عن الصوت الحقيقي للكنيسة الروسية ألنها تحت السيطرة الكاملة للحكومة الملح��دة. كم��ا أن رئاس��ات

بعض الكنائس األخرى في البلدان التي يسيطر عليها الشيوعيون ليسوا أحراًرا أيًضا.
ا طبيع��ة ا دول��ة، وفي حين أن العالق��ات مع��ه له��ا أيض��ً الفاتيكان ليس مركًزا دينًيا فحسب، بل ه��و أيض��ً
سياسية، كما يتضح من زي��ارة الباب��ا إلى األمم المتح��دة، يجب على الم�رء أن يأخ��ذ بالحس�بان إمكاني�ة
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ت��أثير الس��لطات الك��افرة في ش��ؤون كنيس��ة روم��ا، بش��كل أو ب��آخر . يش��هد الت��اريخ على حقيق��ة أن
المفاوض��ات م��ع غ��ير األرث��وذكس تحت ض��غط العوام��ل السياس��ية لم تجلب للكنيس��ة أي ش��يء س��وى

التشوش واالنقسامات.
ل��ذلك، ض��رورٌي التعب��ير عن أن كنيس��تنا األرثوذكس��ية الروس��ية خ��ارج روس��يا، كم��ا بالتأكي��د الكنيس��ة
ح��وارات م��ع الطوائ��ف األخ��رى ا في س��راديب الم��وتى، لن توافق��ا على أي  "الروس��ية الموج��ودة حاليً�� "

وترفض مس��بًقا أي ح��ّل ق��ائم على المس��اومة معهم، م��ع التأكي��د أن ال وح��دة ممكن��ة معهم إال إذا قبل��وا
اإليمان األرثوذكسي كما هو محفوظ إلى اآلن في الكنيسة المقدسة الجامع�ة الرس�ولية. وم��ا لم يح��دث
هذا، فإن الحرم الذي أعلن�ه البطري�رك ميخائي�ل ك��يرولوريوس يبقى س��اري المفع�ول، وإلغ��اؤه من قب�ل

قداستكم هو عمل غير قانوني وباطل.
بالتأكي��د نحن ال نع��ارض العالق��ات الوّدي��ة م��ع ممثلي الطوائ��ف األخ��رى طالم��ا أن ال تخّلي عن حقيق��ة
األرثوذكسية. لذلك قبلَْت كنيستنا في الوقت المناس��ب ال��دعوة إلرس��ال مراقبيه��ا إلى مجم��ع الفاتيك��ان
الثاني، كما اعتادت إرسال مراق��بين إلى اجتماع��ات مجلس الكن��ائس الع��المي للحص��ول على معلوم��ات

مباشرة حول عمل هذه الجمعيات من دون أي مشاركة في مداوالتها.
ر إدخ��ال العدي��د من نحن نقّدر االستقبال اللطيف لمراقبينا، ونحن ندرس باهتم��ام تق��اريرهم ال��تي تظهِ��
التغي��يرات في الكنيس��ة الروماني��ة. س��وف نك��ون ش��اكرين هلل إذا ك��انت ه��ذه التغي��يرات تخ��دم قض��ية
، أم��ا التعبير عن إيمان الرسل "التقارب مع األرثوذكسية. لدى روما الكثير مما ينبغي تغييره للعودة إلى  "

الكنيسة األرثوذكسية، التي حافظت على اإليمان بال شائبة حتى اآلن، فليس لديها ما تغّيره.
يعّلمن��ا تقلي��د الكنيس��ة ومث��ال اآلب��اء القديس��ين أن الكنيس��ة ال تقيم ح��واًرا م��ع ال��ذين انفص��لوا عن

(  ت��دعوهم إلى الع�ودة إلى كنفه��اmonologue)األرثوذكسية. بدالً من ذلك، توّجه الكنيس��ة إليهم مناج��اًة 
برفِض كل العقائد المخالفة.

إن الحوار الحقيقي يعني تبادل وجه��ات النظ�ر م�ع إمكاني��ة إقن�اع المش�اركين بالتوص�ل إلى اتف��اق. م�ا
، هو أنه يفهمEcclesiam Suam"يمكن تصّوره من رسالة البابا  بولس السادس العامة  مسارات الكنيسة  ) ( "

الحوار كخطة التحادنا مع روما ِعبر بعض الِصَيغ ال��تي من ش��أنها، في ك��ل األح��وال، ت��رك عقائ��دها دون
تغيير، وال سيما عقيدتها الجازمة حول موقع الباب�ا في الكنيس�ة. إلى ه�ذا، ف�إن أي مس�اومة م�ع الخط�أ
غريبة عن تاريخ الكنيسة األرثوذكسية وجوهرها. المساومة ال يمكن أن تحقق االنس��جام في اعتراف��ات
اإليمان، وجّل ما تحققه هو وحدة خارجية وهمية مماثلة لمصالحة المجتمعات البروتستانتية المنفصلة

في الحركة المسكونية. على رجاء أال تدخل هذه الخيانة لألرثوذكسية بيننا.
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باعها، ح��تى ل��و ك��انت نطلب بصدق من قداستكم أن تضعوا حًدا للتشويش، ألن الطريقة التي اخترتم اتِّ
س��تجعلكم تنض��مون إلى االتح��اد م��ع الكاثولي��ك، من ش��أنها أن تث��ير االنقس��ام في الع��الم األرثوذكس��ي.
ض رِّ بالتأكيد، حتى العديد من أبنائكم الروحيين سيفّضلون األمان��ة لألرثوذكس��ية على فك��رة اتح��اد ُمعَ��

بهة مع غير األرثوذكس دون انسجامهم الكامل معنا في الحقيقة. للشُّ
البًا صلواتكم، أبقى الخادم المتواضع لقداستكمط

الميتروبوليت فيالريت
رئيس مجمع أساقفة الكنيسة الروسية خارج روسيا

عقيب للمترجم:ت
األرث��وذكساش��تراك الكهن��ة لم يع��د الممارس��ة القائم��ة ال يمكن تفس��يرها بعين التقلي��د األرثوذكس��ي. 

. ه��ذافي الق��داديس، ما كان يبرر بالحاجات االجتماعية، بل صار أيضًا الجنازاتوفي األكاليل محصورًا 
برر؟  ه��ذا وأك��ثر َمن تض��رر ِمن ي، وط��بيعي أن يتبع��ه الش��عب،األرثوذكس��اإلكل��يروس ت��راخى كي��ف يُ��

ك��لهم المس��يحيون غ��ير األرثوذكس��يين، ألن األرث��وذكس لم يع��ودوا ينقل��ون لهم أي ش��هادة. ال��تراخي 
 ج��اءالح��اليص��رنا وإي��اهم عميان��ًا يق��ودون عميان��ًا. في مطل��ع الق��رن ش��يء ص��ار مس��اويًا لك��ل ش��يء. 

 إلى لبن��ان وس��وريا، وزار ع��ددًا من المطارن��ة. الح��ظ أن أغلب مك��اتبهم ليسأرشمندريت يوناني سائحًا
 فيتفيها أي صورة للمجمع األنطاكي، بل كلهم يعرضون صورهم مع بابا روما. قوة هذه المالحظة ليس

 بل بدالالتها. ةصورال
إن تغ��ييبالعديد سوف يرون في ترجمة هذه الرسالة نبشًا للماضي وعودة إلى حالة لم تع��د موج��ودة. 

الوعي ال يغني عنه بل يؤجج الحاجة إلى تسليط الضوء عليه. 

Source: http://orthodoxinfo.com/ecumenism/philaret_lifting.aspx
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