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رومانيا وأنطاكية وتظهير الوحدة األرثوذكسية
األب أنطوان ملكي

ا أك�ثر م�دن الع�الم2018في  دبي حاليً� "، ذك�رت ش�ركة االستش�ارات العالمي�ة م�اكينزي آن�د كومب�اني أن 

 في المائة من مجموع سكانها. وهم ينتمون إلى83عالميًة، حيث يشكل السكان المولودون في خارجها 
[. ه�ذه المدين�ة ال�تي انطلقت أواس�ط الق�رن1"] لغ�ة مختلفة140 دولة ويتح�دثون أك�ثر من 200أكثر من 

العشرين تحّولت أحد أهم مراكز التجارة بين مختلف أجزاء آسيا والقارات األخرى. 
من قبل أن ُتطلَق دبي ك�ان بعض اللبن�انيين والس�وريين فيه�ا ح�املين مختل�ف انتم�اءاتهم وممارس�اتهم
ومنها الدينية. بالتحديد، األرثوذكس�يون أوج�دوا لهم كنيس�ة والقتهم كنيس�تهم األنطاكي�ة األم بتع�يين
بر أبرش�ية بغ�داد والك�ويت. ومن�ذ ذل�ك الحين راٍع لهذه الكنيسة منذ مطلع ثمانينيات القرن العشرين، عِ�
خ�دمت ه�ذه الكنيس�ة ك�ل األرثوذكس�يين الموج�ودين في دبي والش�ارقة من مختل�ف كنائس�هم، فك�ان
يجتم��ع فيه��ا الع��رب من أردن��يين وفلس��طينيين واليون��ان والص��رب والبلغ��ار واألوك��ران والروم��ان
والجورجيون، في لقاء ليتورجي يعكس، ب�الرغم من ك�ل الض�عفات البش�رية، عم�ل ال�روح الق�دس ال�ذي
د ويجم���ع. ج���دير بال���ذكر أن اإلم���ارات العربي���ة هي أرض أنطاكي���ة وأن خدم���ة أنطاكي���ة لك���ل يوحّ���
األرثوذكسيين هناك أتت بشكل ط�بيعي، وليس�ت نتيج�ة وص�ول األنط�اكيين قب�ل غ�يرهم. فعلى س�بيل
المثال، وصول الروس إلى أميركا الشمالية قبل غيرهم جعل الكنائس األخرى تتعاطى مع أميركا كأرض
روس�ية. ه�ذا م�ا نق�رؤه في س�يرة الق�ديس رافائي�ل هواوي�ني كم�ا عن�د م�ؤرخ الكرس�ي األنط�اكي أس�د

[. في أميرك�ا، ق�د س�لكت الكن�ائس األخ�رى الس�لوك نفس�ه ح�تى س�قوط الش�يوعية في أوروب�ا2]رستم
الش��رقية وتح��رر غالبي��ة الكن��ائس األرثوذكس��ية من ذاك الن��ير. فقب��ل ذل��ك كنت تج��د في الكنيس��ة

(، وهي نظريًا الكنيسة الوريثة للكنيس�ة الروس�ية في أميرك�ا، أس�قفًا لك�لOCA)األرثوذكسية في أميركا 
من الرومان واألوكران والصرب والبلغار وغيرهم. من دون الخوض بتفاص�يل األرثوذكس�ية في أميرك�ا،
إال أنها تحّولت إلى مركز أزمة الَمهاِجر المستعصية بين الكنائس األرثوذكس��ية، ألن الكن��ائس القديم��ة لم

تعترف بالكنيسة األرثوذكسية في أميركا، مع أنها تتعامل معها، وأسست كل منها أبرشيتها.
، راجعت الكنيسة األنطاكي�ة جغرافي�ة انتش�ارها، وأوج�دت ع�ددًا من األبرش�يات والمعتم�ديات2014في 

ة على رأس�ها المعتم�د البطري�ركّي الجدي�دة. بنتيجت�ه ص�ارت دول�ة اإلم�ارات العربي�ة المتح�دة معتمديّ�
. لقد عرفت الكنيس�ة في اإلم�ارات نهض�ة مهم�ة خوري عبداهلل (صاحب السيادة االtسُقف غريغوريوس  (

نشأت عدة رعايا جديدة. tوا
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 وتّم تدش��ينه في2007َبَنت كنيس��ة موس��كو مجّمع��ًا رائ�ع البني��ان في الش�ارقة، ُوض��ع حج�ر أساس��ه في 
. ال تأتي صفحتها الرسمية على أي ذكر للكنيسة األنطاكية، كما تخلو أخب�ار وض�ع حج�ر األس�اس2011

والتدشين والصور المرافقة للخ��برين، من أي ذك��ر لكنيس��ة أنطاكي��ة، م��ع أن ال��ذين عايش��وا نش��وء ه��ذه
الرعية يؤكّدون أن كل شيء كان بالتنسيق مع أنطاكية. جدير بالذكر أن المشروع ككل أتى نتيجة جه��د
دبلوماسي روسي كبير. تحمل هذه الكنيسة اسم الرسول فيليب الذي تذكُر أنه كان أول الرسل الكارزين
في تلك المنطقة في القرن األول. كما تذكر صفحة الكنيسة الروسية في الشارقة، وهي بالروس��ية كلي��ًا،
الصلبان األرثوذكسية ارتفعت إلى سماء العرب على قبابها. على الرغم من كل الصعوبات والعقب��ات، "أن 
مص�باح اإليم�ان األرثوذكس�ي وُتس�َمع الص�الة األرثوذكس�ية لربن�ا ’في األرض العربية القديمة، يش�تعل  ’

. ه�ذا الكالم يعكس الواق�ع حيث أن الكنيس�ة الروس�ية في الش�ارقة هي الوحي�دة دون ”يسوع المسيح

ع الم��ذكور كنيس��ة غيرها من أبنية الكنائس القائمة ال��تي ترف�ع الص��ليب وتق�رع األج��راس. يض��ّم المجمّ��
[.3]ومركزًا ثقافيًا وتعليميًا فيه مدارس أحد لألطفال، وأماكن لقاءات للبالغين

، أعلن المجم�ع المق�دس للكنيس�ة األرثوذكس�ية الروماني�ة افتت�اح2021 تموز 21في جلسته المنعقدة في 
رعية في دبي، كما ورد على وكالة أنباء البطريركية الرومانية باسيليكا. سوف يخ��دم ه��ذه الرعي��ة األب
الكسندر تروشكان، في كنيسة بشارة والدة اإلله األنطاكية في دبي، على أن ُتبنى كنيس�ة لميالد الس�يدة

[.4] أيلول المقبل8متى توفرت األرض. أول قداس للرعية سوف ُيقام في عيدها في 
ه��ذا الخ��بر أوردت��ه أيض��ًا البطريركي��ة األنطاكي��ة في بي��ان ص��حفي في الس��ادس من آب مش��ددة على
التعاون بين الكنيستين، واصفة هذه المبادرة بالفريدة وأنها تّمت باقتراح من البطريرك الروماني الس��يد
العالق�ة ال�تي تع�ود إلى "دانيال. يستشهد البيان المذكور ب�البطريرك الروم�اني ب�أن ه�ذا التط�ور س�يقّوي

قرون بين الكنيستين األرثوذكسيتين الش�قيقتين والحض�ور األرثوذكس�ي والش�هادة في ه�ذا الج�زء من
[.5"]العالم

هم تس���ليط الض���وء على ه���ذه التط���ورات في الكنيس���ة األنطاكي���ة بش���كل خ���اص، وفي الكنيس���ةم
األرثوذكسية بشكل عام. أن نعرف أن عدد الرعايا يزداد في من�اطق يحت�اج أبناؤن�ا فيه�ا إلى م�ا يبقيهم
و أم�ر مع�ٍز ومنعش، نرج�و أن ن�راه في ك�ل األبرش�يات المقيم�ة والمه�اجرة منه�ا. على يقظ�ة إيماني�ة لَهُ�
فأنطاكيًا، تعيش كافة األبرشيات المقيمة في لبنان وسوريا ضغوطات ومآٍس غالبًا ما تنعكس على حياة

، كأوروبا الوسطى، تع��ّزيالَمهاِجرالرعية. لكن  األخبار الجميلة التي ترد من المعتمديات أو من أبرشيات 
َوتقول أن األمر ليس أع�دادًا وال عق�ارات، ب�ل ه�و ال�روح ال�ذي إم�ا ي�ترك ل�ه الق�ائمون على العم�ل الب�اب
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 م��ا ي��دفع بعض مهاجرين��ا إلى،مفتوحًا ليدخل ويص��نع مس��كنًا، أو يغلقون��ه ويش��ترطون علي��ه م��ا يفعل
ف بحسب الجنسيات ال اإليمان. لهم،  ما ءالبحث عن انتما يوقعهم في فخ الكنائس التي ُتصنَّ

اللياق��ة وال��ترتيب في وقت ب��دأ الن��اسبين روماني��ا وأنطاكي��ة يعكس ه��ذا التع��اون ال��ذي يج��ري 
يفتقدونهما. في العقدين األخيرين عرفت الكنيسة األرثوذكسية عدة مش��اكل بين الكن��ائس ت��دور ح��ول
مناطق السلطة. بعض هذه المشاكل أنتجت قطيعة بين الكنائس. نذكر هنا مشكلتين، األولى هي دخ��ول
كنيسة أورشليم إلى قطر وادعاء أن قطر جزء منها، وكأن قطر جزيرة خارج الخليج الع��ربي وال تخض��ع
لنفس االنتماء األنطاكي الذي ينطبق على اإلمارات وصوالً إلى مناطق بالد فارس المتاخمة لبحر العرب.
أما الخروج الثاني على التقليد فهو التدخل المباشر للقسطنطينية في اوكرانيا التي هي أراٍض روس��ية.
الخروج األول نتج عنه قطع شركة بين أنطاكية وأورشليم والث��اني قط��ع الش��ركة بين روس��يا وك��ل َمن

يعترف بالكيان غير القانوني الذي أنشأته القسطنطينية.

لرس��الة األولى هي أن تكمي��لال إلى الع��الم األرثوذكس��ي. ئرساثالث األنط��اكي الروم��اني التعاون يوّجه 
بعض��نا البعض ممكن وال يحت��اج إلى أك��ثر من الني��ة الص��افية والتواص��ل األخ��وي. ه��ذا التع��اون ي��تيح
ل��ة، كم��ا أنه��ا تعطي للع��الم ص��ورة ش��اهدة عن الوح��دة للكن��ائس كاف��ة أن تق��وم برعايته��ا ألبنائه��ا مكمَّ

األرثوذكسية. 
ر ه��ذا التع��اون إمكاني��ةالرسالة الثانية هي إدانة كل محاوالت الخلط بين القومي��ات والكن��ائس  إذ يظهِ��

جعل القومية واللغة في خدمة اإليمان والرعاية في الكنيسة. 
واضحة بأن الكنيسة األرثوذكسية تقوم على كنائس محلية وليس على معسكرات. هناكالرسالة الثالثة 

 كونية بالسعي إلى فرِضه واستغالِله وذلك بتصنيف الكن��ائسٌ ومؤسساتٌ وأنظمةٌاليوم جهد يقوم دول
ل ه��ذا الجه��د، المحلية في معسكرين س��الفي ويون��اني. إن التع��اون الق��ائم بين أنطاكي��ا وروماني��ا يفش��ِ

 المنشأ وأن محاربت�ه ممكن�ة ب�العودة إلى ال�روح الكنس�ية الح�ّقَويظِهر أن هذا االصطفاف  ليس كنسي
التي تتجّلى بالقوانين واألصول والتقليد.

يسّلط الضوء على دور أنط��اكي أرثوذكس��ي خب��ا إلىهذا التعاون  نفسها.أنطاكيا إلى  رسالة هناكأخيرًا، 
وابتعاُده��ا القي��ادات األنطاكي��ة الم��زِمن ب��األمور اليومي��ة ُغرقتحتاج إلى الدرس، منها حد كبير ألسباب 

"االس��تراتيجيات عن  بس��بب ال��روح األرثوذكس��ية في أنطاكي��ا والهم��وم األرثوذكس��ية العام��ة، وبه�وُت"
وهيمنة الدهري��ة على الرعاي��ة والاله��وت. إن وعي أنطاكي��ا له��ذا ال��دور وه��ذااالنغماس في المسكونية 

الروح يعيد تثبيتها كعنص�ِر اعت�دال بين المعس�كرات وكعام�ِل إس�تنارٍة في زم�ان االنح�راف المس�كوني
والسقوط الدهري.
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