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األزمة االقتصادية العالمية 
من وجهة نظر إيماننا المسيحي األرثوذكسي

مكتب الهرطقات والبدع، أبرشية بيريه
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

 في األشصصهر األخصصيرة، ابُتلَيت البشصصرية بأسصصرها بأزمصصة اقتصصصادية غصصير مسصصبوقة. في وقت كصصان فيصصه االقتصصصاد
الحصصر الصصتي سصصتجلب للبشصصرية الرخصصاء والنعيم ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "الرأسصصمالي العصصالمي منتصصصرًا، والعصصالم ينتظصصر نتصصائج االقتصصصاد   ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "

نهار فجأة مثَل برٍج ورقي.يالمرغوَبين، فإذ بكل شيء 
من العدم لتمزيق النسيج االجتماعي وضصصرب االقتصصصاد ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "في البداية، جاءت جائحة الفيروس التاجي الرهيب   ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "
 العالمي بشدة. ثم جاءت حرب األشقاء في أوكرانيا الشصصهيدة، إلنهصصاء البشصصرية وتقريبهصصا من دمصصار كارثصصٍة نوويصصة
 محتملة! شبح الركود العالمي يلوح في أفق العالم ومعه شبح المجاعة، ويغمر القلصصق الماليين من النصصاس الصصذين

 اليقين والموت بسبب الجوع.وعدميعانون من الخوف من البطالة 
 إن أزمصصة الطاقصصة هي السصصبب الرئيسصصي لألزمصصة االقتصصصادية. لقصصد أدى نقص الغصصازفصصبحسصصب تحليالت الخصصبراء، 

  والتضخم آخصصذ،والكهرباء في أوروبا الغربية إلى إغالق آالف الشركات، في حين أن البطالة آخذة في التضاعف
 في االرتفاع. لقد أدى نقص الكهرباء والغاز الطبيعي ثالث أو أربع مرات إلى اليصصأس لصصدى المواطصصنين والشصصركات
ر  األوروبية، في حين ُيتوقع أن يكون الشتاء القادم أسوأ من شتاءات الحرب العالمية الثانية. بشصصكل عصصام، ُينظَصص

إلى الوضع كأكثر من مأساوي، فيما يؤكد لنا الخبراء أن األسوأ لم يأِت بعد.
  لسصصنا سياسصصيين وال اقتصصصاديين وال خصصبراء دولصصيين لتحليصصل العوامصصل السياسصصية،هصصذا التقرير  كصصاتبو،نحن

واالقتصادية والجيواستراتيجية لألزمة غير المسبوقة، وال نقوم بتنبؤات عشوائية حول المستقبل.
 في السطور التالية سنحاول بإيجاز شديد إبراز ُبعٍد آخر لألزمة االقتصادية الحديثة غير المسبوقة، يختلف عن
 ُبعد السياسيين واالقتصاديين. سنحاول تنصصاول األمصصر من وجهصصة نظصصر إيماننصصا المسصصيحي األرثوذكسصصي، الصصذي ال
، كما يعّلم الهراطقة، بل يشمل حياتنا كلها كمسيحيين أرثوذكسصصيين. وهصصذا واجباتنا الدينية ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "يقتصر فقط على   ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "

  األمم والشصصعوب تعليَم كنيسصصتنا االجتمصصاعي على نطصصاق واسصصع، فصصإن معظم المشصصاكلَطّبقتألننا نعتقصصد أنصصه إذا 
 االجتماعية سُتَحّل، كالفقر والبطالة واستغالل الضعفاء والظلم االجتماعي وتراكم الثروة في أيدي قلصصة معينصصة،

إلخ.
وحصصتى المصصوت (بحسب تعليم كنيستنا، إن وجود الخطيئة في العالم هو البداية والسبب األصلي لكصصل الشصصرور   (توملا ىتحو)

 التي عّذبت وتعذب الجنس البشري من الماضي البعيد إلى اليوم. لقد خلصصق خصصالق العصصالم، إلصصه المحبصصة والكمصصال،
تكوين  حسنة جدًا  (توملا ىتحو)خليقته  ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا " (، بدون عيوب، ووهبها القوى واإلمكانيات حتى ال يكون هناك تنافر.31:1ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "

 أما أنبصصل مخلوقاتصصه، اإلنسصصان، فقصصد ُخلصصق ليعيش في الفصصردوس ويتمتصصع بعطايصصا اهلل الصصتي ال تنضصصب. خلصصق اهلل
 فقصصدالزوَجين البشريين األولين، آدم وحواء على صورته، وقد ارتقوا تدريجيًا من الصورة إلى المثال. ومع ذلك، 
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التي المحددة  للوصية  الطاعة  هو  التأّله  إلى  الوصول  غايتهما  لتحقيق  لهما  بالنسبة  الضروري  الشرط  (كان   (توملا ىتحو)
(بظن في غلط هصصون، بصصركي باألصصصل: بالطاعصصة وحصصدها؟ تلقياها من اهلل، والتي من خاللها يمكنهما وحدهما   أن(توملا ىتحو)

يكونا في شركة محبة مستمرة مع اهلل وبينهما.
 ، كل إنسان يأتي إلى هذا العالم مصصدعو في فضصصاء الكنيسصصة إلى تحقيصصق مصصصيره بطاعصصة إرادة اهلل، بحيثوعليه

 يكون بطاعته ومشاركته في أسرار الكنيسة في شصصركة محبصصة دائمصصة مصصع اهلل، ولكن أيضصصًا مصصع أعضصصاء الكنيسصصة
اآلخرين.

 األشخاص البشريون، كأعضاء في الكنيسة، مصصدعوون إلى نبصصذ أنصصانيتهم وتمركصصزهم حصصول الصصذات، وأن يصصصبحوا
[أي الكنيسصصة، جسصصد المسصصيح، وأبناؤهصصا هم األعضصصاءإخصصوة في مصصا بينهم، ويشصصعروا بأعضصصاء نفس الجسصصد   ،[ءاضعألا مه اهؤانبأو ،حيسملا دسج ،ةسينكلا يأ]

 واالرتقاء إلى صصصورة حقيقيصصة للمجتمصصع الفصصائق الكمصصال، مجتمصصع األقصصانيم اإللهيصصة في الثصصالوث األقصصدس. لم يعصصد
الذي حكى عنه أرسطواإلنسان الجديد والمتجدد في المسيح هو الكائن السياسي األرسطي  ]  ، بل هصصو الصصصورة[ءاضعألا مه اهؤانبأو ،حيسملا دسج ،ةسينكلا يأ]

 الالهوتية المواهبية لإلله الثالوث المقدس. تتحول عالقة اإلنسصان إلى عالقصة محبصة كانعكصاس لمحبصة األقصانيم
اإللهية في الثالوث األقدس.

 يشعر اإلنسان الجديد في المسيح، إذ ينبصصذ محبتصصه لذاتصصه، أن كصصل خصصيرات العصصالم المحيصصط بصصه هي هصصدايا كاملصصة
يعقوب  من أبي األنوار  (توملا ىتحو)وُمعطاة بغنى لإلنسان  ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "  (، للجميع، لالستمتاع على قدم المساواة، الشمس والمطصصر17:1ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "

 الموجصصودة تحت البحصصار والنباتصصات والحيوانصصات، إلخ.، والمصصاء وخصصصوبة األرض والمصصوارد والهيصصدروكربونات
متى العادل والظالم  (توملا ىتحو)موجودة بالتساوي للجميع،  ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "  (، وليس من حصصق أي مصصرٍء أن يغتصصصبها لنفسصصه بأنانيصصة.45:5ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "

.حاكميناألشخاص البشريون هم متلّقون إفخارستيًا لهذه المواهب الجماعية وليسوا ملوكًا 
 ولكن عندما يرفض اإلنسان اإليمان بالمسيح، أو يبتعد عن حياة الكنيسة، فإنه يقع من جديصصد في شصصرك أنانيتصصه
أصصصل كصل  ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "وتمركزه حول ذاته. إنهم يعلَقون في شصباك هصوى محبصة الصذات والطمصع الصذي هصو بحسصصب الرسصصول 

(توملا ىتحو)الشصرور   (. أصصبح الجشصع بمصصرور الصوقت شصغفًا غصير قابصل للشصفاء وسصصببًا جصذريًا للشصر في10:6 تيموثصايوس 1ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "
 يكتفي بالسلع المادية، بل تمدد أيضًا إلى األشصصخاص، وبالتصصاليالجشع المجتمعات المتقهقرة. في الواقع، لم يعد 

نشأت مؤسسة العبودية المخزية كانحطاط نهائي لإلنسان الساقط.
 جاء ابن اهلل وكلمته إلى العالم كمخلصه الوحيد والقادر. صار إنسصصانًا، من نصصوع اإلنسصصان الجديصصد الفصصائق الكمصصال،
 ليعيد مخلوقه إلى حالته الصصتي كصصانت قبصصل السصصقوط. لقصصد جصصاء إللغصصاء الخطيئصصة وتصصدمير مملكصصة إبليس وأعمالصصه
، لتغيصصير الهياكصصل االجتماعيصصة روحيًا ، عقليًا ، جسصصديًا (الخارجة عن القانون على األرض،  إلنقاذ اإلنسان عالميًا   (توملا ىتحو)

 الظلم االجتماعي.وأحُدهاالواهية وغير اإلنسانية التي أنشأها المجتمع االنتقالي الشيطاني، 
 إن مجمصصل التعليم اإللهي يشصصير إلى مبصصدأ األخصصّوة العامصصة بين البشصصر كنتيجصصة ألبصصّوة اهلل. وبالتصصالي، فصصإن النصصاس،
 كخليقة اهلل وكأعضصاء في الكنيسصصة، هم إخصوة بعضصهم لبعض. كمصصا هصصو الحصصال في األسصرة الطبيعيصة الصصصالحة،

ةيتمتع جميع األطفال على قدم المساواة ودون تميصصيز برعايصصة األب، لصصذلك في    العالميصصة يجب أن يتمتصصعاألخصصوَّ
 األشخاص موضوعيًا بنفس القدر بعطايا اآلب السماوي. في مجتمصصع الكنيسصصة اإللهي اإلنسصصاني، كصصل شصيء ملصصك
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 ،للجميع. والدليل على ذلك هو تطبيق الملكية المشتركة على األشياء المادية في المجتمعات المسيحية األولى
 وحتى تجربة الملكية المشصصتركة في أديرتنصا األرثوذكسصصية الجماعيصة لمصدة ألفي عصام حصتى اليصصوم. إن التعصاطي

  ما  نموذج للتعصصايش االجتمصصاعي في جميصصعٍالشائع مع الماديات في المجتمعات واألديرة المسيحية، هو بطريقة
المجتمعات البشرية عبر القرون.

 مراكمصصة الخصصيرات الماديصصة الفارغصصة هصصو حماقصصة وعالمصصة على االنحطصصاطفصصإن تعصصاليم آبائنصصا القديسصصين، بحسصصب 
، يشبه اللص الغني (األخالقي والروحي. من يملك أكثر مما يحتاج    ألن ما هصصو فصصائض لديصصه ينقص عنصصد غصصيره.،(توملا ىتحو)

 يِرد التأكيد على هذه الحقيقة العظيمة بشكل خاص في مثل الغني ولعصصازر كمصصا في مثصصل الغصصني الجاهصصل. يصصذكر
،EPE 4،274(توملا ىتحو)باسيليوس الكبير في إحدى عظاته في القرن السادس   PG 29،153Aالطّماع الصصذي يسصصتولي ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا " أن  ) 

 ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "على ثروة الفقراء ال يختلف بأي حال عن السمكة الكبصصيرة الصصتي تلتهم األصصصغر منهصصا . لقصصد عصصاش هصصذا القصصديس
 العظيم حقًا حياته ببساطة، في قسوة وفقر، وكان أمام عينيه مثال ربنصصا الصصذي عصصاش على األرض كرجصصل فقصصير،

متى  مكان يسند إليه رأسه  (توملا ىتحو)ليس له  ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا " ْن كَصصاَن لَنَصصا20:8ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا " َفا� ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "، وكما يقول الرسول بولس بكالم موحى به من اهلل:  ) 
(توملا ىتحو)ُقوٌت َوِكْسَوٌة، َفْلَنكَْتِف ِبِهَما   (. كما كان سلوك جميع آباء كنيستنا القديسين الصصذين عاشصصوا في8:6 تيموثاوس 1ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "

 الحياة الحاضرة في فقر وتقشف وزهد، متجنبين كل أنواع الرفاهية واإلنفاق غير الضروري، وبذلك كانوا قدوة
 للتقشف وتجنب كل أنواع الترف عند كٍل من اإلكليروس وشصعب اهلل األمين. وهكصذا اكتسصبت حججهم الناريصة

  الفاخرة هيبًة ووزنًا، ألنها كصصانت مختومصصة بحيصصاتهم. يشصصير الرسصصول بصصولس بكالمِ والمعيشةِضد كل أنواع الهدر
ا مَّ ا�  ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "موحى بصصه إلهيصصًا في رسصصالته األولى إلى تيموثصصاوس، إلى أن التبصصذير يقصصود المسصصيحي إلى المصصوت الصصروحي: 

ٌة  اَتْت َوِهَي َحيَّ ْد َمصص ُة َفَقصص مَصص (توملا ىتحو)اْلُمَتَنعِّ سصصواء كصصان كاهنصصًا أو علمانيصصًا أن6:5 تيموثصصاوس 1ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا " (. كيصصف يمكن للمسصصيحي  (توملا ىتحو) ) 
يعيش ببذخ ورفاهية بينما إخواننا اآلخرون جائعون ومشردون وينامون بالخارج في برد الشتاء؟

 ولكن هناك أيضًا حجة مضادة للعالقة بين الثروة واإليمصصان المسصيحي. فصالبعض، الصذين أغصراهم شصغف الجشصع،
! نعمة إلهية إليمانهم باهلل . إنهم يعتبرون الثروة  لونًا مسيحيًا ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "يهتّمون بإعطائه  ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا " ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا " ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "

 هذا هو المفهوم اليهودي الخاطئ، والصذي انتقصل أيضصصًا إلى التقصوى البروتسصصتانتية. لسصوء الحصظ، يتمتصصع النظصام
البلوتوقراطيصصة هي حكم األثريصصاءاالقتصصصادي البلوتصصوقراطي  ] المسصصيحية[ءاضعألا مه اهؤانبأو ،حيسملا دسج ،ةسينكلا يأ] الصصروحي من  ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا " الحصصديث بالصصدعم  ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا " ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "  ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "

 الهرطوقية البروتستانتية. هذا دليل آخر على أن البدعة ال تسيء إلى العقيدة فحسب، بل تسيء أيضًا إلى روح
 الناس والمجتمعات وحيصصاتهم. لصصذلك فصإن كصصل أشصكال المسصصيحية الخاطئصصة والمطبوعصصة، والصصتي تريصصد أن ُتسصصمى

ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "كنائس ال تعجز عن تقديم الحل فحسب، بل تّغذي الشر البشري بدالً من ذلك. ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "

، التي ابتكرتها الفرنجية الهمجية والهرطوقية، من خالل السوق الحرة ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "من الواضح أن آليات عمل ما يسمى بص   ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "
، ليست مناسبة كشكل من أشصصكال المعصصامالت البشصصرية. على العكس، إنهصصا تشصصبه التنوير األوروبي ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "ما يسمى بص   ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "
 سلوكيات الوحوش البرية المتعطشة للدماء. موت المرء هو حياة اآلخر. أعطانا الَعَدِمي الملحد جان بول سصصارتر
! أصصصبحت جثث المنافسصصين اآلخصصر هصصو جحيمي ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "مقيصصاس تراجصصع اإلنسصصان بعبارتصصه الصصتي ُيضصصرب بهصصا المثصصل   ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "
 االقتصاديين منطلقات لغزو الثروة. ألن األقوياء من الناحيصصة الماليصصة يسصصتطيعون ويتم فرضصصهم، فصصإن القصصوانين
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الحالةهم تفضلهم  من  اإلنسان  هروب  على  السنين  آالف  مرور  من  الرغم  على  الضعفاء.  وليس  عام   بشكل 
، في مجال اإلدارة االقتصادية لثروة العالم، لكنه يظل هو نفسصصه متحضرًا ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "البدائية السخيفة وزعمه أنه أصبح   ميعنلاو ءاخرلا ةيرشبلل بلجتس يتلا "

البدائي والوحش الشره.
 إذن ، هل هناك حل لألزمة المالية العالمية المتطورة والمتفاقمة؟ نعم هنصصاك! إنهصصا عيش تعصصاليم المسصصيح األبديصصة
ر األرض من الجحيم إلى  في اإلدارة والسلطة، والتي إذا طبقتها األمم والشعوب على نطاق واسع، يمكن أن تغّيصص

الجنة. يكمن حل جميع مشاكل العالم بتجربة الروحانية األرثوذكسية في فضاء كنيستنا األرثوذكسية.
 من خالل هذا اإلعالن القصير نؤكّد أنه ما دامت الشعوب والمجتمعات تقاوم الطابع اإللهي اإلنساني للعالم، فإن

المآزق لن تستمر فحسب، بل سوف تزداد أيضًا وستسقط البشرية في هاوية الدمار!

Source: Ι.Μ. Πειραιώς. Η παγκόσμια οικονομική κρίση από την σκοπιά της Ορθοδόξου χριστιανικής μας πίστεως. 20/12/22> https://
www.vimaorthodoxias.gr/mitropoleis/i-m-peiraios-i-pagkosmia-oikonomiki-krisi-apo-tin-skopia-tis-orthodoxoy-christianikis-mas-
pisteos/
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