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الوالء الطائفي في الحركة المسكونية
األب جورج فلوروفسكي

نقلته إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
تتحسن.
يعود هذا النص إلى سنة  . 1950بعد قرابة ثالثة أرباع قرن من العمل المسكوني ،تراجعت األمور بدل أن
ّ
ً
ً
رس4ميا في المؤسس4ات المس4كونية .في الماضي ،اعتق4د الكث4يرون أن
حكرا على المنخ4رطين
لم تعد المسكونية

تكمن في األرث4وذكس .لق4د ُ
كث 4ر ال4ذين
تكمن في العمل المسكوني .لكنه من الواضح الي4وم أنَّ المش4كلة
المشكلة
ُ
ُ

يص4رحون ب4أن إيم4ان الكنيس4ة األرثوذكس4ية ه4و واح4د من الطرق ،وأن4ه نس4بي و َرجعي وينبغي تحديث4ه .ليس
ّ
ً
ً
وتعص4با .له4ذا ف4إن كالم
صعبا وحسب ،بل ويعتبره الكثيرون خطيئ4ة
الكالم عن الوالء واإلخالص لألرثوذكسية
فلوروفسكي عن أن الكنيسة األرثوذكسية هي الكنيسة [بأل التعري4ف] ،وكالم4ه عن ال4والء له4ا ،يحمالن أهمي4ة

خاص4ة ،فه4و زعيم الالهوت4يين األرث4وذكس في الق4رن العش4رين ،وه4و ال4ذي س4اهم في إنش4اء مجلس الكن4ائس
العالمي ،وخير َمن ّ
مثل األرثوذكس في الحوار المسكوني.

ه44ذ النص مقتطَ 4ع من فص44ل كام44ل يحم44ل العن44وان نفسهُ ،ن ِش َ 4ر أوالً في "  †”The Student Worldوهي دوري44ة
ً
مؤخرا من جديد في كتاب عن فك44ر
يصدرها االتحاد العالمي للطالب المسيحيين ،وأعيد طبعه عدة مرات .ظهر
األب فلوروفسكي ،صدر في [ .‡2019المترجم]

...

محاولة للتغلب على االنقس4امِ المس4يحي وعالجِ4ه ،هي مغ4امرة متناقض4ة ال مفرَّ منه4ا.
ٍ
إن الحركة المس4كونية ،ك
الهدف النهائي هو في الواقع توحيد المسيحية  .ومع ذلك ،فإن طبيعة ونطاق هذه الوحدة والتوحي4د المرتق44بين

يتم وص4فهما وتفس44يرهما بش4كل مختل4ف من قِبَ4ل المس4يحيين أص4حاب الخلفي44ات والتقاليد المختلف44ة .تعتم4د
لم الش4مل في نهاي4ة المط4اف على المفه4وم ال4ذي يحمل4ه الم4رء عن االنفص4ال الح4الي .وه4ذه المف4اهيم
طريق4ة ّ
تختلف تماماً .تعتمد الوصفة الطبية دائم ًا على التش4خيص .وفي حالتن4ا ،ف4إن التش4خيص بالتحدي4د غ4ير مؤك4د
ومثير للجدل .هذا هو السبب في ص4عوبة االتف4اق على الوص4فة الطبي4ة .تم اق4تراح العدي4د من الحل4ول .بش4كل

تقريبي ،يمكن وصف مجموع4ة واح4دة من الحل4ول بأنه4ا "نظري4ة القاس4م المش4ترك" واألخ4رى باس4م "الكنيس4ة
الحقيقية واالنفصال".
القاسم المشترك

ت4رقى نظري4ة "القاس4م المش4ترك" ،في الممارس4ة العملي4ة ،إلى توص4يةٍ للتص4رف كم4ا ل4و أن4ه ليس هن4اك انقس4ام
حقيقي ،وال قطيعة حقيقية ،ب4ل مج4رد س4وء فهم مح4زن ،يمكن تس4ويته باتف4اق م4ا .إن المس4يحيين منقس4مون

تغربون عن بعضهم البعض ،ال أحد يستطيع أن ينكر هذه الحقيق4ة المروع4ة .وم4ع ذل4ك ،وعلى ال4رغم من ك4ل
وم ّ
االنقسامات واالنفصاالت المؤسفة ،إال أنهم متحدون في العديد من النقاط األساسية .إنهم متحدون في والئهم
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المشترك لنفس الرب .يمكن للمرء أن يضيف ،قبل كل شيء ،أنهم متحدون في مشيئته الخالصية ومحبت4ه .لق4د
جاء [الرب] بالتحديد السترداد الخراف الض4الة والمش4تتة .من ه4ذا المنظ4ور ،ال يب4دو من المعق4ول أن نتجاه4ل

الخالفات واالختالف4ات القائم4ة وأن نتص4رف كم4ا ل4و أن جمي4ع المس4يحيين في حال4ة وح4دة .أليس4ت ك4ل ه4ذه
الخالفات إنسانية تمامً 4ا  -مف4اهيم بش4رية خاطئ4ة  -والوح4دة هي هب4ة إلهي4ة تمّ منحه4ا مجانً 4ا بالفع4ل بيس4وع

المسيح ،رب كل جسد؟ عند هذه النقطة بالتحديد تبرز مشكلة ما يوص44ف ع44ادة بـ "المناول44ة المفتوحة" ،ويظهر

الشعور بمأزق االنقسام بأشد قدر من األسى واأللم .يبدو أنها فضيحة مخزية أن الذين يعلنون وال ءهم المشترك

ليسوع المسيح ،ابن اهلل الحي ومخلص العالم ،األم4ل الوحي4د األكيد في العص4ور الماض4ية والقادم4ة ،ال يزال4ون
غير قادرين على االلتقاء مع ًا على مائدته .أسوأ بكثير من ذلك ،أن جزء ًا كبير ًا منهم ي4رفض بش4كل ق4اطع القي4ام
تفهم األخ4وي .يب4دو
بذلك .إن أبطال الحل السهل مكتئبون تمام ًا مما يبدو لهم أن4ه تشّ 4بث ونقص في المحب4ة وال ّ
المسكوني برمته.
لهم أن هذه المقاومة العنيدة قد تفسد المسعى
ّ

اآلن ،من وجهة نظر أخرى ،ليس المس4عى المس4كوني ه4و ال4ذي ّ
تحطم بس4بب اق4تراح "المناول4ة المفتوحة" ،ب4ل
مجرد تفسير محدد له .في الواقع ،تصل نظرية القاسم المشترك برمتها إلى طريق مسدود ،ألنها ال تحم4ل قناع4ة
جمع ًا عليها .تشير هذه الحقيقة في حد ذاتها إلى أنه ربما هناك مبالغة في مقي44اس الوح44دة أو االتف44اق الح44الي
ُم َ
وإساءة فهم لهذا االتفاق .إنها تشير إلى أن االنقسام ربما أعمق بكثير مما اعترف ب44ه ال44ذين ك44انوا على اس44تعداد
لكن ه44ذا ه44و بالض44بط
للعمل مع ًا .إنه ألمر مروع حق ًا أال يتمكن المسيحيون من االنضمام مع ًا على نفس المذبحَّ .

ما كان ينبغي توقعه .ألنهم حقاً منقسمون .إن ِخدَ م الشركة العديدة والمنفصلة (أي أن تقيم كل جماع44ة قداس44ها

منفص ً
ال:المترجم) في اجتماع مس4كوني ليس4ت س4وى إس4قاط م4ذهل لحقيق4ة االنش4قاق .وال يمكن التغلب على
االنقسام ببس4اطة من خالل االتفاق4ات على المس4توى البش4ري .يجب أن يك4ون الم4رء ش4جاع ًا بم4ا يكفي لتحم4ل
مشتركة" يعانون ،ليس أقل ،ولكن ربما أكثر
األلم ،وأولئك الذين يجبرهم ضميرهم على االمتناع عن أي "مناولة
َ

بكثير ،من الذين هم على استعداد للمشاركة.

طعَ ت عن قصد ،إذ ين4اقش فيه4ا األب ج4ورج فلوروفس4كي عالم4ات الكنيس4ة
اقت ِ
[هنا في النص األصلي عدة مق4اطع ق4د ُ
والمناولة المشتركة ،مركّ ً
زا على نظرة الكثلكة وتأثيرها ،ما هو مطروح في األوساط المسكونية .الواقع أن ه44ذه المناقش44ة
كانت في محلها قبل مجمع الفاتيكان الثاني ولكنها لم تعد تستقيم بعدَ ه .فنظرة الكثلكة إلى الكنيس44ة والعم44ل المس44كوني

تغيرت أكثر من تسعين درجة ،فيما نسبة التغير في النظرة إلى المناولة كانت أكبر  :المترجم]
ّ

البحث عن زمالة

تكمن مأساة العالم المسيحي تحديد ًا في أن حقيقة اهلل ال تزال متباينة .ما هو كنز مقدس بالنس44بة للبعض ،ه44و
خرافة يرثى لها بالنسبة لآلخرين .ما هو تقدم في نظ4ر ج4زء من الع4الم المس4يحي ه4و ض4الل في قناع4ة الج4زء

اآلخ4ر .وم4ع ذل4ك ،وعلى ال4رغم من ك4ل ذل4ك ،يجب على جمي4ع المس4يحيين ض4من الحرك4ة المس4كونية وخ4ارج
حدودها الفعلية أن يتعهدوا بالبقاء مع ًا واإلعالن عن والئهم المش4ترك لنفس ال4ربّ والس4يد .إن4ه وض4ع متن4اقض
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قيمً 4ا وواعد ًا للغاي4ة .يجب أن يبق4وا معً 4ا،
بالتأكيد .ومع ذلك ،فإن ه4ذا التن4اقض ه4و بالض4بط م4ا يجع4ل التعه4د ّ
بالضبط ألنهم منقسمون .الوعد ثمين ألنه ينطوي على األلم والتوتر .لقد أعطينا صليب الص4بر لنحمل4ه .فلنفتخ4ر

بهذا الصليب .إن آالمنا المسيحية هي عالمة على الشفاء ،شفاء سيأتي من الرب.

بحث .إنها مش4روع أو مغ4امرة وليس4ت إنج4از ًا .إنه4ا طريق4ة وليس4ت
ٍ
الحركة المسكونية هي في األساس شركةُ

الهدف .وبالتالي ،فإن المناولة المشتركة من شأنها أن تقوض المسعى برمته .سيكون من التزوير إظهار أن العالم
لم ش44مله بالفع44ل .نحن نعلم جيد ًا أن ذلك لم يح44دث .ال ي44زال الت44وتر قائماً ،مم44ا يجبرن44ا على
المس44يحي ق44د تمّ ّ

المضي قدماً .لهذا السبب ال يزال لدينا حرك4ة مس4كونية فق4ط وليس مس4يحيةً ُأ عي4دَ توحي4دها .ص4حيح أن4ه تمّ
اكتش44اف بعض االتفاق44ات غ44ير المتوقع44ة وتم التوص44ل إليه44ا م44ؤخر ًا ،وه44ذا بالتحدي44د من ض44من عملي44ة البحث

ً
خاص4ة أن بعض ش4ركاء ه4ذا الخط4اب لن يش4اركوا في4ه
المشترك .ال ينبغي إنكار أي عمل غير ناضج وغير مبرر،
بضمير حي .ال تزال أمامنا رحلة طويلة وخطيرة.
قيل مؤخر ًا أن هناك في الحوار المسكوني اتجاهٌ معين لتأجيل االتفاقات ،حتى عندما ك44انت ممكن44ة؛ بمج44رد أن
كان يبدو اتفاق على نقطة معينة ُمحتَّ ً
تم تغي4ير الموض4وع عن عم4د وط4رح موض4وع
ما وفي متناول اليد ،كان ي ّ
آخر مثير للجدل إلى حد كب4ير في المناقشة .ق4د تك4ون ه4ذه مبالغ4ة .لكن م4ا ه4و ص4حيح ه4و أنن4ا في الخط4اب
ً
إلزاما .نحن نتصرف مرة أخرى بأكثر الطرق تناقضً 4ا .نحن ال نث44ق في أنفس44نا
المسكوني ال نثق باتفاقياتنا األكثر

ً
عمقا  ،فيما ندرك الاختالف النهائي الذي ال يمكننا أو ربما نخجل من ذكره
ألن نظرتنا إلى السر الذي نناقشه أكثر
أو وصفه.

قد يكون المي4ل المع4اكس ه4و األك4ثر انتش4ار ًا .هن4اك مي4ل ل4دعوة الخص4وم أو ح4تى إجب4ارهم على التفك4ير في
مقوالت غير مألوفة لديهم أو غريب4ة عليهم .س4يكتب ع4الم الاله4وت "البروتس4تانتي" كتب4ه وي4دلي بتص4ريحاته

بلغته الخاصة وبشكل أساسي من أجل تثقيفه الشخصي ،ويتوقع أن يتبع "الكاثولي4ك" حجت4ه .ع4ادة م4ا يس4اء
فهم44ه ،ببس44اطة ألن ش44ريكه في المحادث44ة يفش44ل تمام ً 4ا في اتب44اع أس44لوبه الخ44اص في الكالم .ع44ادة م44ا يفع44ل

"الكاثوليكي" الشيء نفسه ،وسيتهم كل منهما اآلخر بالتصور الخ4اطئ وس4وء الفهم .من الواض4ح أن الل4وم يق4ع
على كال الج44انبين .علين44ا أن نتعلم تع44ابير بعض44نا البعض ،أو ب44األحرى علين44ا أن نخل44ق لغ44ة مس44كونية حقيقي44ة

ومشتركة في الالهوت وربما أن ننسى تعابير جماعتنا .إنها مهمة جسيمة .ومع ذلك ال يمكننا الهروب منها .علينا
أن نماثل أنفسنا عقلي ًا مع الشركاء في الخطاب الذين ال يش4اركوننا قناعاتن4ا ،إذا أردن4ا الوص4ول إلى أي مك4ان .ال

ينبغي محاولة التعبير عن القناعة "الكاثوليكية" في مصطلح "البروتستانت" وال دع44وتهم للتح44دث إلين44ا بلغتن44ا
الخاصة .ما يُ نظر إليه غالب ًا على أنه والء طائفي قد يثبت أنه صياغة غير مناسبة لحقيقة مقبولة بشكل عام.
الكنيسة الحقيقية

محاولة للكتابة بلغة مسكونية جديدة .قد ال تكون المحاولة ناجحة .ربم4ا يكتش4ف البعض فيه4ا
ٌ
هذه الورقة هي
نكهة طائفية ثقيلة ،وسيشتكي آخرون من الغموض فيها .ولذا ق4د يك4ون في محل4ه أن ألخص بإيج4از مض4امين
3
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ً
حديثي الرئيسية بلغة آلفها .بصفتي عض ً
ُ
اعتم4دت
وكاهنا في الكنيس4ة األرثوذكس4ية ،أؤمن أن الكنيس4ة ال4تي
وا

ُ
وتربيت فيها هي في الحقيقة الكنيسة ،أي الكنيسة الحقيقية والكنيسة الوحيدة الحقيقية .أؤمن بذلك ألس44باب
عديدة :باالقتناع الشخصي والشهادة الداخلية للروح الذي يتنفس في أسرار الكنيس4ة وبك4ل م4ا يمكن4ني ّ
تعلم4ه
من الكتاب المقدس ومن تقليد الكنيسة الكوني .لذلك أجد نفسي مضطر ًا إلى اعتبار جميع الكن44ائس المس44يحية

األخرى ناقصة ،وفي كثير من الحاالت يمكنني تحديد أوجه القصور هذه بما يكفي من الدقة .لذلك ،بالنسبة لي،
لدي ليس والءً طائفي ًا إنما والئي ه4و فق4ط
إنّ ّ
لم الشمل المسيحي هو مجرد اهتداء عالمي إلى األرثوذكسية .ما ّ
إلى "واحدة مقدسة (.”)Una Sancta

أعلم جيداً أن مسيحيين كثيرين سوف يتنكّرون لادعائي .سيبدو ادعائي متعجرف ًا وعديم الج44دوى .أعلم جيد ًا

أن العديد من األمور التي أؤمن بها بقناع4ة قص4وى وتام4ة ال يص4دقها اآلخ4رون .اآلن ،ال أرى أيّ س4بب لأن أش4ك
ً
صدقها  .كل ما يمكنني فعله بشكل معقول هو هذا :إعالن إيم44اني ومحاول44ة ص44ياغته
شخصيا بهذه األمور أو ال أ ّ

بطريقة وبأسلوب ال يسمح لمصطلحاتي الرديئة أن تحجب الحقيقة .ذلك ألني متأك4د من أن حقيق4ة اهلل تحم4ل
االقتناع .هذا ال يعني أنه ينبغي مساواة كل م4ا في ماض4ي الكنيس4ة األرثوذكس4ية أو حاضرها بحقيق4ة اهلل .من
ً
أمورا كثيرة قابل4ة للتغي4ير؛ ال ب4ل في الواق4ع أش4ياء كث4يرة تحت4اج إلى تحس4ين .الكنيس4ة الحقيقي4ة
الواضح أن
ليست بعدُ الكنيسة الكاملة.

تم بالفع4ل تس4ليم الحقيق4ة الكامل4ة بكامله4ا
يجب أن تنمو كنيسة المسيح وأن ُتبنى في التاريخ .ومع ذلك ،فق4د ّ
ً
ً
وأحيانا ضروريتان .إن كل تاريخ المجامع المسكونية
دائما،
إلى الكنيسة .إن المراجعة وإعادة الصياغة ممكنتان
تم حف44ظ
في الماضي دليل على ذلك .لقد شارك آباء الكنيسة القديسون في هذه المهمة .ومع ذلك ،على العمومّ ،

الوديعة بأمانة وكانت شهادة اإليمان تكتسب الدقة واإلحكام .فوق كل ش4يءُ ،ح َ
فظت البني4ة األس4رارية للجس4د
متكاملة وسليمة .مرة أخرى ،أعلم أن هذه القناعة قد ُت َ
4رفض على أنه4ا وهم .بالنس4بة لي هي مس4ألة دلي4ل .ف4إن

ً
تشبثا فهو عناد الدليل .ال أستطيع إال أن أرى م4ا أراه بالفع4ل .ال اس4تطيع تغي4ير الواق4ع .لكن4ني لن أص4ل
كان هذا
إلى استئصال أي شخص من الكنيسة على اإلطالق .الدينونة قد ُأ عطيت لالبن .ال يحق ألحد أن يس44تبق حكم44ه.
ومع هذا فللكنيسة سلطتها الخاصة في التاريخ .إنها ،أوالً وقبل كل شيء ،س44لطة للتعليم والحف44اظ بأمان44ة على
كلمة الحق .هناك قاعدة معينة لإليمان والنظام يجب اعتبارها طبيعية .م4ا ه4و أبع4د من ذل4ك ه4و غ4ير ط4بيعي

وحسب .لكن يجب معالج44ة الش44ذوذ ،وليس إدانت44ه فقط .وه44ذا م44ا ي44برر مش44اركة أرثوذكس44ي في الخط44اب
المسكوني ،على أمل أن يكسب من خالل شهادته قلوب البشر وعقولهم.
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70.
‡ “The Patristic Witness of Georges Florovsky: Essential Theological Writings”. Edited by Brandon Gallaher and
Paul Ladouceur. Preface by Metropolitan Kallistos Ware. T&T CLARK. Bloomsbury Publishing Plc. London. 2019.
pp. 279-288.

4

