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التطورات الدرامية تنسف الوحدة األرثوذكسية
بيان عن مطرانية بيرية، اليونان

نقله إلى العربية وعّلق عليه األب أنطوان ملكي

بألم في النفس وقل�ق كب�ير نش�اهد التط�ورات الكنس�ية الدرامي�ة الجدي�دة ذات األبع�اد العالمي�ة، وال�تي
تختزل بين أسبابها العميقة الكيان األوكراني الجديد. إن هذه التطورات تسبب من جديد صدمات قوية
ا إلى اإلج��راءات التعس��فية وغ��ير في األرثوذكس��ية العالمي��ة، مم��ا يه��دد وح��دتها، ويرج��ع ذل��ك أساس��ً

القانونية التي قامت بها البطريركية المسكونية في منح االستقالل األوكراني.
قبل بضعة أيام، وفيما كان ش�عب اهلل الم�ؤمن يحتف�ل بعي�د الميالد، أعلنت البطريركي�ة الروس�ية ق�راًرا
إكسرخس��ية (مجمعي��ًا خط��يًرا للغاي��ة، ص��دم جمي��ع الكن��ائس األرثوذكس��ية المحلي��ة: إنش��اء معتمدي��ة  (

لبطريركية روسيا في إفريقيا، أي فصل أبرشيات ورعايا كانت حتى اآلن تابع��ة لبطريركي��ة اإلس��كندرية
ووضعها تحت سلطتها الكنسية.

في إط��ار اختص��اص الكنيس��ة األرثوذكس��ية الروس��ية، تمΡομφαία"وبحس��ب مدون��ة   : رومفي��ا  " ) ( "

 ك�انون األول29 من كهن�ة بطريركي�ة اإلس�كندرية من ثم�اني دول أفريقي�ة الي�وم األربع�اء 102اس�تقبال 
. وأعلن المجمع المقدس لكنيسة روسيا استحالة االستمرار في رفض كهنة بطريركي��ة اإلس��كندرية،2021

ا إلى أن كنيس�ة روس�يا ال�ذين ق�ّدموا التماس�ًا لالنتق�ال إلى بطريركي�ة موس�كو. وتش�ير المعلوم�ات أيض�ً
. "قررت إنشاء معتمدية تابعة للبطريركية في إفريقيا...

المعتم��د اتل��ذي تّم تعيين��ه ه��و المي��تروبوليت ليوني��داس وه��و مط��ران كلين والمعتم��د البطري��ركي في
يريف�ان وأرميني�ا ون�ائب رئيس دائ�رة العالق�ات الكنس�ية الخارجي�ة في بطريركي�ة موس�كو. كم�ا تج�در

.«أسقف جوهانسبرغ وجنوب إفريقيا»اإلشارة إلى أنه كمطران معتمدية جنوب إفريقيا سيكون اسمه: 
في الواقع، لن تكون المعتمدية المذكورة الوحيدة، ألن البطريركية الروسية تنوي تأس�يس غيره�ا. فبع�د
أفريقيا، يبدو أنه يأتي دور تركيا وبعد ذلك، م�ا الم�انع من أن تك�ون اليون�ان. فق�د ورد في خ�بر ح�ديث:

، وه�و عم�ل تس�بب«إكسرخس�ية روس�ية في إفريقيا»"بعد أيام قليلة من قرار بطريركية موسكو إنشاء 
في حزن بطريرك اإلسكندرية السيد ثيودوروس، تترك بطريركية موسكو الباب مفتوًحا إلمكانية إقام��ة

.«المعتمدية الروسية» ” في تركيا

في مقابلة مع ريا نوفوستي، قال مطران فولوكوالمسك رئيس دائ�رة العالق��ات الكنس�ية الخارجي��ة في
. ال يمكن للكنيس�ة األرثوذكس�ية الروس�ية أن ت�رفض إطع�ام األرث�وذكس "بطريركية موسكو إيالريون:  "

في معتمدية روسية في إفريقيا مؤخرًا، وقد برر المطران إيالريون ذلك ق��ائاًل:  "في إشارة إلى إنشاء  " "
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 ، اع��ترف ثي��ودوروس الث��اني، بطري��رك اإلس��كندرية وس��ائر إفريقي��ا، بالكنيس��ة األرثوذكس��ية2019ع��ام 
. ”األوكرانية المنشقة

في الحديث عن عواقب هذا القرار، أشارت الكنيسة األرثوذكسية الروس��ية إلى أن��ه يمكن أن ي��ؤّثر على
رعاية مواطنينا المؤمنين في إفريقيا، ال��ذين يعيش��ون في األراض��ي الطبيعي��ة لبطريركي��ة اإلس��كندرية
[... لم نتمكن من رفض كهنة بطريركية اإلسكندرية الذين أدرك��وا الموق��ف الخ��اطئ لبطري��ركهم، ال��ذي [
َقِبل ما قامت به كنيسة بطريركية القسطنطينية، أي الظروف ال�تي س�اهم فيه��ا بطري�رك القس�طنطينية

في االنشقاق، على أنه قانوني ورعائي. 
االنتق��ام من الت��ورط غ��ير الق��انوني "ما ال شك فيه أن قرار المجمع الروسي أعاله يكشف، بطريقة م��ا،  "

الذي قامت به البطريركية المس��كونية، بإبطاله��ا األحك��ام، القانوني��ة وغ��ير القابل��ة لإللغ��اء، الص��ادرة عن
مك��اريوس )الكنيس��ة الروس��ية بح��ق مط��ران ك��ييف الس��ابق ال��راهب فيالريت والك��اهن نيق��والوس 

الرس��امات ال��تي أجَروه��ا أثن��اء القس��طنطينية إلى رتبهم كنس��ًيا واع��ترفت ب���  ، إذ أعادتهم  "ماليتش " ) ( )

كانوا ممنوعين عن الخدمة وُمجّردين.
 االنضمام إلى البطريركية الروسية، ليس ألي أسباب أخ��رى غ��ير أنهم102طلب الكهنة األفارقة وعددهم 

ال يريدون أي شركة كنسية مع الكيان الكنسي المنشق الذي يرأسه أبيفانيوس. وتج��در اإلش��ارة إلى أن��ه
في ه��ذه الحال��ة، ف��إن الغالبي��ة العظمى من الكن��ائس األرثوذكس��ية المحلي��ة األربع��ة عش��ر ال تع��ترف

باألوكرانية المستقلة وليس لها شركة كنسية معها، وال تذكر أبيفانيوس في الذبتيخا.
أصدر رئيس أساقفة ألبانيا، السيد أناستاسيوس، بياًنا دراماتيكًيا إثر األحداث المأس��اوية األخ��يرة ج��اء
ا إلى أن االنقس�امات والخالف�ات من�ذ بداي��ة األزم��ة الكنس�ية في أوكراني��ا، أش��رنا ش�فهًيا وكتابيً�� "في��ه: 

. ”الكنسية ال تلتئم بمرور الوقت. على العكس من ذلك، يعمقها الوقت ويقويها

يؤكد القرار األخ��ير ال�ذي اتخذت�ه بطريركي�ة موس�كو بإنش�اء معتمدي��ة في الق�ارة األفريقي�ة المخ�اوَف
األولية. فإلى جانب الخالف بين ماليين األوكرانيين األرثوذكس، نشأ صدع جديد في الق��ارة األفريقي��ة
... واض��ح أن ه��ذا النش��اط [الحساسة، حيث كانت اإلرسالية األرثوذكسية تتطور في العق��ود األخ��يرة.  [

االنقسامي يسّبب الفضيحة ويضِعف الشهادة األرثوذكسية.
إنه تطور مؤلم. االدع��اء بع��دم وج��ود انش��قاق في األرثوذكس��ية ب��ل مج��رد خالف��ات ه��و ببس��اطة مث��ل

... في تش��رين الث��اني  [النظرية القائلة بعدم وجود فيروس كورون��ا.  ، أرس��لنا إلى جمي��ع األس��اقفة2019]
، حيث ن��داء  ص��الة للتغلب على االس��تقطاب الكنس��ي "األرث��وذكس النص  المنش��ور في الص��حافة   - " - -

عرقي��ة، -أكّدنا على األولوية المطلقة لواجب الوحدة، وض��رورة الح��وار ، وتجنب نش��وء جماع��ات إثني��ة

والتفعيل العاجل لمبدأ المجمعية الذي طالما اعتمدته الكنيسة األرثوذكسية.
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باتحادنا في الروح القدس، م��ع االح��ترام المتب��ادل وغ��رض وحي��د ه��و إيج��اد تس��وية "لقد أوضحنا أنه 

سلمية، لدينا الفرصة للتوصل إلى حل مقبول بش��كل ع��ام من قب��ل الكنيس��ة األرثوذكس��ية بأكمله��ا. ه��ذا
…”النداء المقلق ال يزال وثيق الصلة اليوم

ا م��ع ص��احب الغبط��ة رئيس أس��اقفة ألباني��ا ون��ود أن نلفت انتب��اه جمي��ع الكن��ائس نحن نتف��ق تمامً��
األرثوذكسية المحلية وخاصة البطريركية المسكونية إلى أن الحاجة إلى عقد مجمع أرثوذكس��ي ش��امل
ا ألن الش��ركة الكنس��ية أصبحت اآلن أكثر إلحاًحا، ليس فقط بسبب التطورات المؤلمة األخيرة، ب��ل أيض��ً

بين الكنائس المحلية تسيطر عليها حالة من الفوضى.
نالحظ الي��وم الظ��اهرة الس��خيفة التالي��ة: قطعت بطريركي��ة موس��كو الش��ركة الكنس��ية م�ع البطريركي��ة

[، لكنها ما زالت في ش��ركة م��ع الكن��ائس1]المسكونية وبطريركية اإلسكندرية وكنيسة اليونان وقبرص 
األخرى التي ما زالت على شركتها مع هذه الكنائس المذكورة أعاله وُتذكَر في ذبتيخاها! االس�تنتاج ه�و
أن األزمة الكنسية الحالية، الناشئة عن االستقالل ال��ذاتي األوك�راني، بم�رور ال�وقت س�وف تص�بح أك��ثر
تعقيًدا، وإذا لم ُيعَقد المجمع األرثوذكس��ي بش��كل عاج��ل، فس��وف نص��ل إلى أوض��اع أس��وأ م��ع ع��واقب

مستقبلية ال يمكن التنبؤ بها لألرثوذكسية على مستوى العالم.
تظِهر أسنانها لن��ا، فهي تب��دو غاض��بة ومص��ممة على ك��ل ش��يء، ح��تى على أك��ثر "البطريركية الروسية  "

السيناريوهات تطرفًا. حان الوقت لكي يستيقظ جميع قادة الكنيسة قبل ف��وات األوان! من األفض��ل أن
يستقيل أي َحبر يفشل في فهم الواقع المأساوي الحالي.

"الرئيس الزائف للكنيسة األوكرانية، أبيفانيوس، عّلق على النح��و الت��الي لش��بكة  "DWن��رى " األلماني��ة: 

اآلن غزًوا واضًحا للكنيسة الروسية في اإلقليم الطبيعي لبطريركية اإلسكندرية التي اعترفت بالكنيسة
]…[األوكرانية. وهذا ن��وع من انتق��ام الكنيس��ة الروس��ية من بطريركي��ة اإلس��كندرية  إن األعم��ال ال��تي

تق��وم به��ا الكنيس��ة الروس��ية يجب أن ت��ؤّثر على الكن��ائس األخ��رى من ناحي��ة االع��تراف بالكنيس��ة
. ”األوكرانية، وال يمكن للكنائس األخرى أن تؤّيد مثل هذه االعتداءات

، أن الش��خص ال��ذي انته��ك بعن��ف ك��ل فك�رة النظ��ام الط��بيعي "إنه لََمس��اس بالنظ��ام الط��بيعي للكنيس��ة 

، يج����رؤ على أي أبيف����انيوس: الم����ترجم (باإلض����افة إلى العدي����د من ق����وانين الكنيس����ة المقدس����ة  (

والتحدث عنه! المساس بالنظام الطبيعي للكنيسة  "انتقاد "

 دراس��ات قص��يرة6)لقد سبق وأشرنا بالفع��ل إلى موض��وع االس��تقالل األوك�راني في إعالناتن��ا الس��ابقة 
، حيث ح�ددنا معالمه��ا الرئيس�ية وش�ّددنا على ع�دم انتظ�ام إدارة ه�ذا17وواحدة مطّول�ة من  ( ص�فحة

الكيان بناًء على ق��وانين الكنيس��ة المقدس��ة وطقوس��ها. واألهم من ذل��ك أن��ه أّدى إلى انش��قاق ذي أبع��اد
أرثوذكسية شاملة.
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لقد أك��دنا أن ط�رس االس��تقاللية ال�ذي قدم�ه البطري�رك المس��كوني الس�يد ب�ارثولوميو للكي��ان المنش�ق
الميتروبوليت أبيفانيوس، باطل ويش��كل انتهاكً��ا ص��ارًخا للنظ��ام المجمعي والق��وانين "الجديد برئاسة  "

المقدس��ة والش��رع الكنس��ي. ه��ذا ه��و الس��بب في ع��دم قبول��ه من قب��ل الغالبي��ة العظمى من الكن��ائس
األرثوذكسية المحلية، ال��تي تع��ترف بالس��يد أونوفري��وس باعتب��اره المط��ران النظ��امي الوحي��د لكنيس��ة

أوكرانيا.
لقد أنجز أربعة مطارنة: الس��ادة أن��درياس مط�ران كونيتس��ا، س��ارافيم مط��ران بيري��ه، س��ارافيم مط��ران
كيثيرا، وكوزماس مطران أتولوكارنانيا، دراسة ممت��ازة وتوص�لوا إلى اس��تنتاجات مماثل��ة تثبت أن ه��ذا

االستقالل باطل.
لقد أشرنا أيضًا إلى أن جانًبا مهًما من ه��ذه القض��ية ه��و أن��ه تم ال��ترويج لالس��تقالل األوك�راني وفرض��ه
لخدمة األهداف الجيوسياسية واالستراتيجية للحكومات الغربية وخاصة الواليات المتحدة األمريكي��ة
، ألوكرانيا عن دائرة نف��وذ روس��يا. لم يس��اهم سياسًيا واقتصاديًا وكنسيًا (التي تسعى إلى الفصل التام  (

اعتراف كنيسة اليونان وبطريركية اإلسكندرية باالستقالل الذاتي، من دون قرار أرثوذكسي ش��امل، في
استعادة وحدة األرثوذكسية المسكونية فحسب، بل زاد من عمق االنشقاق واالنقسام الموجودين.

الخبراء أن هذا الصدع، وهو األكبر بعد االنشقاق الكبير ع��ام  "توقع الفنار وبعض  ، س��ينتهي قريبً��ا.1054"
إذ في القريب العاجل ستعترف الكنائس المحلية العشر المتبقية بالكيان الكنس��ي في ك��ييف وستض��طر

البطريركية الروسية إلى التراجع عن االنشقاق واالعتراف بالوضع الجديد في أوكرانيا.
لكن التط��ورات المأس��اوية الجدي��دة ت��دحض ه��ذه التوقع��ات ج��دًيا وتظه��ر بش��كل ق��اطع أن انتهاك��ات
القوانين المقدسة والتعسف، من حيثما جاءت، ال يتم عالجها أو إضفاء الشرعية عليها بمرور الوقت، بل
من خالل الع��ودة إلى اح��ترام الق��وانين المقدس��ة ال��تي وض��عها اآلب��اء القديس��ون وب��الترتيب النظ��امي

للكنيسة.
في الختام، نعرب عن توجسنا وقلقنا، ألننا نعتبر أن من المحتم��ل ج��ًدا أن تمض��ي البطريركي��ة الروس��ية
في المستقبل القريب لتأسيس معتمدية بطريركية مماثلة في كنيسة اليونان بالرغم من ك��ل م��ا ي��وحي
بوحدة اإلكليروس والشعب في الكنيسة اليونانية. كم��ا نعت��بر أن��ه من الض��روري إع��ادة التأكي��د على أن

. عالج الوقت "الصدع الكبير الذي تسبب فيه االستقالل األوكراني لن يتم عالجه إذا ُترك ل�  "

إن العالج المناس��ب الوحي��د ه��و االنعق��اد الف��وري لمجم��ع أرثوذكس��ي ع��ام. إن��ه ألم��ر مح��زن للغاي��ة أن
البطريركية المسكونية حتى يومنا هذا ال تزال ال تأخذ في الحسبان الطلبات الحاّرة من غالبية الكن��ائس

األرثوذكسية المحلية لعقد مجمع أرثوذكسي شامل. حبذا أن يتّم ذلك اآلن.
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البطريرك المسكوني عقد المجمع؟ إذا كان يعتقد أن الحق إلى جانبه، ف��إن ذل��ك س��يظهر (لماذا يخشى  (

في االجتماع وبالتالي ليس لديه ما يخشاه. ه��ل حقيق��ًة ه��و ي��رفض بعن��اد عق��د المجم��ع به��دف إظه��ار
[؟2]االحترام لمؤسسة الكنيسة المجمعية، أم أنها باألحرى العقلية البابوية

[ تشرح الكنيسة الروسية أنها قد قطعت الشركة تماًما مع البطريركي��ة المس��كونية، ألن ق��رار ال��ذهاب1]
إلى أوكرانيا أخذه مجمع القسطنطينية، مع التركيز على ال��دور ال��ذي لعب��ه البطري��رك برثلم��اوس. لكن ال
يمكن ق��ول الش��يء نفس��ه عن كن��ائس اإلس��كندرية واليون��ان وق��برص، حيث أن رؤس��اء ه��ذه الكن��ائس
اختارت الدخول في شركة م��ع المنش��قين دون دعم المج��امع وقراره��ا. له��ذا تق��اطع الكنيس��ة الروس��ية
المطارنة الذين يشتركون أو يتعاملون مع المنشقين األوكران فقط. هذا الواقع بحد ذاته انقسامي حيث
أن كنيستي اليونان وقبرص تعانيان فعلي��ًا من ه��ذا االنقس��ام، بينم��ا في االس��كندرية لم يع��ترض أي من

. المترجم (المطارنة، وهذا ما شّجع الروس على اّتخاذ قرارهم بإنشاء المعتمدية المذكورة أعاله  (

[ في الممارسة، غالبية البطاركة ورؤساء الكنائس األرثوذكسية يسلكون بالعقلي�ة البابوي�ة في الكث�ير2]
من أدوارهم. في قضية االعتراف بالكيان االنش�قاقي األوك�راني، ف�إن ه�ذه العقلي�ة ك�انت واض�حة ل�دى
البطريرك اإلسكندري ورئيس أساقفة قبرص اللذين كانا حتى وقت قصير من اعترافهما معترَضين على
أعم�ال القس�طنطينية، ولكنهم�ا فج�أة وبت�دخل واض�ح من الدبلوماس�يتين األميركي�ة واليوناني�ة، انقلب�ا
وأخ��ذا قرارهم��ا ب��االعتراف بأبيف��انيوس من دون الرج��وع إلى مجمعيهم��ا. في اإلس��كندرية م��ر األم��ر
وانضوى المطارنة وراء بطريركهم، حتى أن بعض�هم اش�ترك في الخ�َدم م�ع منش�قين أوك�ران، بينم�ا في
قبرص المست األمور حد االنشقاق. يظهر ذلك في امتناع المجم�ع القبرص�ي عن االجتم�اع من�ذ ح�والي
الس�نة وه�ذا م�ا لم يكن يح�دث قباًل. الوض�ع في اليون�ان اختل�ف حيث لعبت الدول�ة على وت�ر الهليني�ة
بمقابل السالفية ما دفع العدد األكبر من المطارنة إلى تبني موقف القسطنطينية دون أن يتب�نى المجم�ع
إجماعًا حول األمر. من بين المطارنة الذين تبنوا هذا االعتراف الهوتيون أفقدهم هذا الموق�ف مك�انتهم
على مستوى األرثوذكسية العالمية، مع أنهم رفضوا االشتراك م�ع األوكران�يين في الخ�دم أو اس�تقبالهم.
من جهة أخرى، رفض رئيس األساقفة األلب�اني أناستاس�يوس ومع�ه بطري�رك الق�دس اليون�انَيين تغليَب

. المترجم (النزعة الهلينية ولم يعترفا بالكيان االنشقاقي  (
Source: Ι.Μ. Πειραιώς. “Δραματικές εξελίξεις τορπιλίζουν την ενότητα της Ορθοδοξίας – Ακολουθεί η 
Ελλάδα…” Βημα Ορθοδοξιας. Newsroom. 18/01/2022. https://www.vimaorthodoxias.gr/mitropoleis/i-m-
peiraios-dramatikes-exelixeis-torpilizoyn-tin-enotita-tis-orthodoxias-akoloythei-i-ellada/
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