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األرثوذكسية أم املوت!

()1

النضال يف سبيل األرثوذكسية يتطلب شجاعة انكرة الذات .وهذا يتجلى لنا من اتريخ الكنيسة
املمتد إىل قرون .فبفضل جهادات الشهداء واملعرتفني ابإلميان .أ ِ
ُنقذت أحياانً بلدان أبكملها من غزو
التعاليم املزورة ،واهلرطقات ،واملعصية.
إن اجلبل املقدس آثوس دائماً ما كان "جداراً ترتطم به أمواج اهلرطقات )2(".فمنذ األزمنة القدمية

تُعترب هذه املؤسسة العريقة ،واليت هي مقام والدة اإلله ،واليت حتيا حسب أسس إهلية ،معقل األرثوذكسية.
بدفاعهم عن إميان اآلابء القديسني ،أضحى اآلثوسيون ،ولقرون عدة ،قدوة يف التقوى جلميع املسيحيني
يف العامل .فالراهب األصيل ،مبوته عن العامل وتقدمي نفسه كلياً خلدمة هللا" ،ال خيشى ال الربفر
يتحمل أي شيء بفرح وسعادة يف سبيل حمبة اإلميان
اإلمرباطوري ،وال اتج البطريرك ،وهو مستعد أن ّ
األرثوذكسي ،الذي هو أعظم كنز له .الرهبنة ال تنحين ألي من األسياد الذين يزدرون الشريعة اإلهلية
والتقليد املقدس ،والذين ُخي ِ
ضعون اإلميان ألانس خطأة يشتهون األمور الدنيوية ،ألانس مطيعني

للشيطان(.")3

قائع هلذا الفصل أُخذت من أعمال ختتص حتديداً مبسألة إضطهاد الرهبان-املعرتفني اآلثوسيني األرثوذكسيني .أوالً ،هناك كتاب :األب ماكسيموس ،راهب يف الالفرا الكبر" ،حقوق

((1) )1

اإلنسان يف اجلبل املقدس ،إبتهال إىل العامل املتمدن" ( .)1إن براهني األب ماكسيموس(الفريوتيس) ،وهو أحد الرهبان الذين طردوا من اجلبل املقدس ،هي أكثر من ما تكون موضوعية وحيادية وذلك
ألنه مل يكن من الغيّورين ("الغيور" هو اإلسم الذي يعطى ألتباع األرثوذكسية األصيلة) بل كان ينتمي هلؤالء الذين كانوا "يذكرون" بطريرك القسطنطينية .إضافة إىل كتاب األب ماكسيموس ،هناك
عمل جدير اإلهتمام لألب الدائم-ذكره ابتريك" ،إضطهاد بطريركية القسطنطينية ألقليات اجلبل املقدس"( ،)2وأيضاً هناك جمموعة "إعرتاضات األرثوذكسيني على زايرة بطريرك القسطنطينية
إىل البااب يف كانون األول . (3)"١٩٨٧

1. Father Maximos, Monk of Great Lavra. “Human Rights on Mount Athos, an appeal to the Civilized World”, Stylite
Publishing, Welshpool, Powys, 1990.
2. Pere Patric, “La Persecution des moines du Mont Athos par Le Patriarchat de Constantinople”, ed. Fraternite Orthodoxe
Saint Gregoire Palamas, 30, Boulevard de Sebastopol, 75004 Paris, 1992.
3. “Protestations Orthodoxes a la suite de la visite du Patriarche de Constantinople au Pape en Dec. 1987”, ed. Fraternite
Orthodoxe Saint Gregoire Palamas, Paris, 1988.

إن الدولة اليواننية و بطريركية القسطنطينية يفعلون املستحيل ملنع نشر حقيقة األمور اليت جتري يف جبل آثوس .فاملنشورات اليت حتتوي إعرتاضات الغيّورين و اليت تسلط األضواء على احلالة الشديدة

التوتر يف اجلبل املقدس  ،هي عادة تنشر ابللغة اليواننية على شكل كتيّبات صغرة ،أو تنشرها صحائف غر معروفة و صعب الوصول إليها ،و ابلتايل تبقى هذه األخبار غر معروفة.

) (2الراهب-الغيّور اآلثوسي ثيوكليتوس جرمانوس ،اإلعرتاف ابإلميان ) (Confession of Faithيف جمموعة٦٢ Protestations Orthodoxes...

)(3

ملرجع السابق عينه ص ٦٣

)(3

)(2

َسس القديس أثناسيوس دير الالفرا الكبر ،متّت محاية اجلبل املقدس من
منذ عام  ٩٦٣حني أ َّ
ُعطيت م ِ
قِبل األابطرة البيزنطيني وأ ِ
لكيتُه للرهبان األرثوذكسيني الذين سكنوا فيه .إبتداءاً من القرن
ُ
َ
العاشر ،أضحى جبل آثوس مركزاً أرثوذكسياً-ابلكلية للرهبنة ،مكاانً للجهاد النسكي ليس فقط
لليواننيني ،بل ايضاً لرهبان أرثوذكسيني آخرين-روس ،بلغاريني ،جورجيني ،صربيني ،رومانيني وغرهم.
ملدة قرون ،كانت السلطة الروحية والالهوتية يف اجلبل املقدس عظيمة جداً ،وهي َبر َعت
خصوصاً يف القرن الرابع عشر وذلك بسبب ظهور اهلدوئية اليت ترك جوهرها الروحي أثراً عميقاً على
ثقافة وشخصية شعوب روسيا ،البلقان ،والشرق األوسط.
أثناء اإلحتالل الرتكي ،متتع جبل آثوس إبستقاللية عملية ،ومل يتم خضوعه لسيطرة اليوانن إالّ
يف عام  .١٩١٧منذ ذلك احلني ،الدولة اليواننية ،فارضةً ّقوهتا على هذه املنطقة اجلديدة ،بدأت
مبمارسة سياسة عنصرية ،ساعيةً أن جتعل هوية اجلبل املقدس يواننية حصرايً ،أي لتتخلّص من الرهبان
أصحاب اجلنسيات األخرى )4(.ولكن املعاهدات الدولية اليت حفظت حقوق الرهبان الغر-يواننيني
()5

عرقلت هذه املخطّط.

يف املقابل ،إن األحداث اليت تلت مآسي سنوات ال  ١٩٢٠اليت تسبب هبا إصالح التقومي،
حرضه "البطريرك" مالتيوس (متاكساكس) أحد أسوأ شخصيات القرن العشرون ،سامهت يف
والذي ّ
حتقيق هدف هذه السياسة ،كما أن الدولة اليواننية مل تتخاذل يف استغالهلا .منذ ذلك الوقت بدأت
الدولة اليواننية أن تتدخل بوقاحة يف الشؤون الداخلية للجبل املقدس ويف اضطهاد النساك الغر-
مساومني الذين وجدهتم يعارضوهنا .أما بطريركية القسطنطينية ،اليت خيضع لصالحيتها اجلبل املقدس،
تتكون ،كما رأينا سابقاً ،من ماسونيني-عصرانيني ،فهي تدعم بقوة السلطات املدنية،
واليت هي حالياً ّ
مساعدةً ّإايهم لإلستخفاف ابلتقاليد واملبادئ اآلثوسية .إذا قيّمنا الوضع احلايل ،نرى أن "مسفونية"
) (4كان يوجد مخسة أالف راهب روسي يعيشون على اجلبل املقدس عام ٣

)(4

) (5معاهدات الدولية ،مت اإلمضاء عليها يف برلني ( ، )١٨٧٨سيفر ( ،)١٩١٣ولوزان ( ،)١٩٢٣جعلت دعم األقليات العرقية يف اجلبل املقدس أمر إجباري

)(5

ِ
وجه قدراهتا حنو
اإلرتداد هذه ،اليت ليس هلا قاسم مشرتك مع مسفونية اإلمرباطور والكهنة اليوستينية ،تُ ّ
التدمر التدرجيي للجبل املقدس آثوس .إن هذا اإلفرتاض يَُربَهن حتديداً ابإلخنفاض احلاد يف عدد
السكان اآلثوسيني .فهكذا ،مت تلطيخ إحتفال ألفية جبل آثوس عام  ١٩٦٣ابإلعالن أنه خالل
()6

نصف قرن اخنفض عدد الرهبان من  ٧٥٠٠عام  ١٩٠٣إىل  ١٥٦٠عام .١٩٦٣

منذ السبعينات واجلبل املقدس يُس َكن تدرجيياً من قِبل شبّان طموحني توافق عليهم السلطات

احلكومية ،وهم يطلق عليهم إسم "اآلثوسني اجلدد"( .)7العديد منهم هم خرجيي جامعات ،الذين،
نقيض القوانني اآلثوسية القدمية وبضغط من السلطات املدنية ،مت تعيينهم رؤساء لألديرة .إن هؤالء
هم ابلضبط الذين يقومون بتنفيذ السياسة اليت تتوافق لِكِال السلطات املدنية والفنار( ، )8وذلك بتدمر
الرهبنة وبكوهنم أداة يف اضطهاد هؤالء الذين يبقون أمناء لألرثوذكسية.
مبعاينتهم ألفعال خمالفة للقوانني والحنرافات عن التقليد املقدس واإلكليزيولوجية (أي عقيدة
الكنيسة) األرثوذكسية يقوم هبا أساقفة مبتكرين ومسكونيني من القسطنطينية ،قام األثوسيون عدة
مرات بكتابة رسائل مفتوحة هلم يوخبوهنم فيها ومعلنني بوضوح عن رفضهم ملوقف الفنار.
إن انتخاب البطريرك أثيناغوراس ،وهو عضو ذات مرتبة عليا يف حمفل ماسوين أمركي ومن أتباع
"نظرية الفروع" ،جعل من املوقف الصعب أكثر سوءاً .اجلدير ابلذكر هنا أن انتخاب أثيناغوراس مت
تدبره من قِبَل الوالايت املتحدة األمركية اليت أرادت حتسني العالقات بني اليوانن وتركيا (هذا البلد
األخر يُِهم الوالايت املتحدة األمركية حتديداً بسبب موقعه السرتاتيجي) .أما َسلَف أثيناغوراس،
البطريرك ماكسيموس اخلامس ،الذي بَ َرهن أن يكون أكثر تقليدايً من أثيناغوراس ،هذا مت خلعه من
صره كشخص خمتل عقلياً يف سويسرا ،حيث ُح ِرَم من ح ّقه أن يرتأَّس اخلدم اإلهلية
دون أي سبب َ
وح ُ
أو أن ميارس مهام السيادة األسقفية .العديد من الناس الذين استطاعوا زايرته يف أواخر اخلمسينات
) (6األب ابتريك" ،إضطهاد ألقليات اجلبل املقدس " ...صPere Patric, “La Persecution des moines du Mont Athos...”, p. 39. ٣٩ .

)(6

) (7ي عبارة اآلثوسيني اجلدد" هؤالء الرهبان الذين متّت سيامتهم دون اخلضوع لفرتة الطاعة يف جبل آثوس

)(7

) (8كان قرب إسطنبول حيث يقع مكان إقامة بطاركة القسطنطينية

)(8

()9

شهدوا أنه ليس خمتل عقلياً وليس ذات عقل غر مستقر.

اجلميع يعرف سياسة البطريرك أثيناغوراس :التقارب مع الفاتيكان والرفع اإلرادي للحروم (أي
فعالة العقائدية ،وهذه استمرت مع
األانثيمات-املرتجم) عن البابويني ،ترافقها أعمال مسكونية ّ
أخالفه [البطاركة دميرتيوس وبرثوملاوس (البطريرك احلايل) -املرتجم].
ِ
مدمرة ،واليت
ابلرغم من ذلك ،يُعرف القليل عن موجة الغضب الشديد جتاه أفعال أثيناغوراس الُ ّ
انتشرت يف العامل األرثوذكسي ،خصوصاً يف اليوانن وجبل آثوس .فجميع أديرة اجلبل املقدس رفضت
ذكره (أي الذكر الليتورجي-املرتجم) يف القداس اإلهلي رفضاً قاطعاً .ويف مشال اليوانن ،عدد من
عرب عن
األساقفة الذين ينتمون لصالحية بطريركية القسطنطينية ،اتّبعوا املثال اآلثوسي ،وبعضهم َّ
إعرتاض حازم .من هؤالء نذكر أمربوسيوس مرتوبوليت إلفثروبوليس ،بولس مرتوبوليت ابراميثي،
بوليكاربوس مرتوبوليت سيسيانوس وأيضاً سياتستس وأوغسطينوس من فلورينا .يف الوقت ذاته ،ارتفع
إضطهاد أتباع التقومي القدمي (أي أتباع التقومي الكنسي الذي تسلّمناه من األابء القديسني -ل.ب).
يعربوا عن إعرتاضهم؛
بنسبة مزدوجة .مجيع هؤالء الرهبان والكهنة واألساقفة كان عندهم احلق املطلق أن ّ
فمن الناحية األوىل حسب قوانني الكنيسة األرثوذكسية ،ومن الناحية األخرى-حسب القوانني املدنية
()10

اليت إفرتاضاً تسمح ابلتعدد.

يف ذلك احلني العديد َس َّجل إعرتاضهم ،مستبشرين خبطر "عار فلورنسي" جديد .ولكن مع
مرور الزمن ،وابلرغم من أن توجيهاهتم مل تؤدي إىل نتيجة ،بدأت بعض األديرة بذكر البطريرك جمدداً.
إىل أنه أكثر من نصف األديرة اآلثوسية استمرت بوقف الشركة مع أثيناغوراس وابإلمتناع عن ذكره يف
ِخ َد ِم ِهم .ولكن أثناء الفرتة ما بني  ،١٩٨٠–١٩٧٠خالل عهد البطريرك دميرتيوس الذي استمر وحىت
لسلَ ِفه ،عادت مجيع األديرة ،ابستثناء الرهبان-الغيّورين ودير إسفغمينو،
َّ
توسع يف العمل اإلرتدادي َ
)(9

األب ابتريك" ،إضطهاد ألقليات اجلبل املقدس " ...ص٢٤ .

) (10رجع السابق عينه ص ٢٥-٢٤

)(10

e Patric, “La Persecution des moines du Mont Athos...”, p. 24.

)(9

ودخلت جمدداً يف الشركة مع البطريرك .هذا األمر حصل نتيجة ِحيل املعتمد البطريركي الذي استطاع
أن "يُضل املختارين أيضاً" (القديس مرقس  .)١٣:٢٢كما إن "اإلنتحارات" الغامضة اليت كانت

حتصل أحياانً ،واختفاء الرهبان )11(،والتهديدات ،والضغط وببساطة اإلضطهاد الذي كان يتعرض له
الرهبان الغر-مطيعني للقسطنطينية اهلرطوقية ،أيضاً كان هلا أثراً.
بني احلني واألخر ،فعالً َّ
وخبَت األديرة اآلثوسية بطريرك القسطنطينية من خالل اإلعرتاضات
اليت أرسلوها إليه .وهكذا ،بعد اإلحتفال-املشرتك الشنيع والُمؤ َسف عليه الذي أقامه البطريرك دميرتيوس
مع البااب يوحنا بولس الثاين ،والذي كان حدث تقارب غر مسبوق له بني بطريركية القسطنطينية
والبابويني ،أرسل اجملمع املقدس جلبل آثوس رسالة إىل دميرتيوس جاء فيها ما يلي:

ليس عندان أي وسيلة عمل أخرى نقوم هبا؛ حنن نضع هذا يف ذمة هللا .حنن اآلن نلتزم الصمت ،اتركني
كل شيء للمسيح اإلله ،وننتظر منه احلل هلذه املشكلة .إن اجملمع املقدس ليس إبستطاعته بعد اآلن
إبخبار اآلثوسيني واملؤمنني اآلخرين عن صرامة إعرتافك وصالبة إميانك ،وذلك ألنك أنت شخصياً
تعرتف علناً ابلعكس .إن اجلبل املقدس طاملا إنه يلتزم بدقة أبسس اإلميان والتقوى ،ليس إبستطاعته

التعبر عن إحرتامه ووالئه للكرسي املسكوين.

()12

ابلرغم من ذلك ،إن الصمت الذي اعتنقه هؤالء الذين يذكرون البطريرك اهلرطوقي" ،الذي هو
ليس صمت اهلدوئيني )13("،قد ّأدى منذها إىل ترحيب شيّق من قِبل اجملمع املقدس جلبل آثوس حني
()14
ِ
عهد خبطوات
أكرموا كال دميرتيوس األخر وخلفه البطريرك برثوملاوس  .ومنذ ذلك احلني ،الفنار تَ ّ
أكثر وقاحة وقام أبفعال مسكونية غر مسبوقة حني أَجنز ،يف حزيران  ،١٩٩٣إتفاق البلمند مع
الفاتيكان ،ويف تشرين الثاين من العام ذاته ،إتفاق شامبيزي مع املونوفيزيتيني (أي أصحاب بدعة
) (11أنظر الكتاب املذكور أعاله لألب ماكسيموس ،راهب يف الالفرا الكبر ”حقوق اإلنسان يف اجلبل املقدس .

)(11

)tter of the Sacred Council of the Holy Mount Athos to Ecumenical Patriarch Demetrios”, Church Life, Nos 3-4, New York, (12
1988, p. 102.

)(12

(13

)هذه عبارة عن األب ابتريك رانسون
)(14
)(14أنظر e “Afonskiia zametki” (Notes from Mt. Athos), Orthodox Russia, No. 1514, 1/14 July, 1994, p. 11.
)ther Patric Ranson

)(13

الطبيعة الواحدة-املرتجم).
إن هذه الرسالة املفتوحة اليت ختتص إبتفاق البلمند واليت تقدم فيها الكينوت (اجملمع املقدس)

()15
حتولت
قد
املسكونية
كة
احلر
أن
الفكرة
عن
ا
خصوص
ت
عرب
ابإلستئناف عند البطريرك برثوملاوس
َّ
ً
ّ

إىل إنصهار شامل لكل املعتقدات املتناقضة .وبرهاانً على ذلك ،ذَ َكَرت حرفياً كلمات ابرثينيوس

(كوينيدس ،رقد عام  )١٩٩٦بطريرك اإلسكندرية عن ُحمَ َّمد.

()16

كما أعلنت ُمذ ّكرة اجملمع املقدس جلبل آثوس يف ما خيتص مبعاهدة شامبيزي( )17أن اعرتاف

املسكونيني ابلكنائس اهلرطوقية ﮐ "شقيقة" يطرح الشك على "استمرارية ضمر كنيستنا اليت ما هي

إالّ الكنيسة الواحدة ،املقدسة ،اجلامعة ،الرسولية(.")18

ولكن سوايً يف هذه املذ ّكرة كما يف الرسالة املختصة إبتفاق البلمند ،جند أن الدور األساسي
والشرير الذي يلعبه البطريرك برثوملاوس نفسه يتم العبور عنه بصمت ديبلوماسي .إن هااتن الوثيقتان،
أخ ِوَّايت ،ورهبان اجلبل املقدس الذين مل يوقفوا الشركة اإلفخارستية مع
اللّتان تربهنان أن أديرة ،و َ
البطريرك-املرتد ،والذين استمروا يف ذكره كسيدهم املرتئّس ،هم على يقني جيد جبرميته ضد األرثوذكسية.
"لقد عاىن اجلبل املقدس الكثر من ال ّدمار وما زال يستمر يف املعاانة" -يقول انسك آثوسي" -العديد
الكثر من الرهبان غادروا األديرة ويرفضون العودة بسبب أعمال البطريرك املعادية-لألرثوذكسية
واملعادية-للرهبان واليت تسبّبت ابإلنقسام! اليوم ،ليس هم الرهبان الذين يفتشون عن دير ،ولكن هي
األديرة اليت تفتش عن رهبان؛ من مجيع النواحي ،األديرة تصرخ عالياً ،ألهنم يواجهون الفراغ...و إهنا
البطريركية املسكونية (أي القسطنطينية  -ل.ب ).اليت جلبت مجيع هذه الكوارث على الكنيسة

)odox Russia, No. 1524, 1/14 December 1994, pp. 7-11; Orthodox Life, No. 4, 1994. (15

)(15

)(16
عرف عنه مبنزلة املسيح .وهذا الرجل كان بطريركاً
املسكوين الذي انتقل مؤخراً ليقف أمام دينونة هللا ،أعلن ليس فقط أن على املسيحيني اإلعرتاف مبُ َح َّمد مبثابة نيب ،بل أيضاً َّ
"أرثوذكسياً"! )(see Orthodoxos Pnon, v. 7, text 64, Athens, 1994, p. 12

)(16

)(17أنظر Orthodox Russia, No. 1538, pp. 2-4, 15.

)(17

). p. 2, col. 3. (18

)(18

األرثوذكسية ،مبا فيها اإلنقسام والفراغ يف جبل آثوس(.")19
ملاذا إذاً أنه ابلرغم من كل ما حصل يستمر هؤالء الذين "يذكرون" البطريرك ابلتواصل مع هذا

اهلرطوقي؟

()20

كيف يستطيع املرء أن يشرح لنا أن اليوم أغلبيتهم يصمتون عن واحدة من أكثر

احلوادث فضاحةً يف اتريخ اجلبل املقدس ،واليت تُذ ّكران إبستقصاء القرون الوسطى(-)21نعين هبا طرد
الرهبان الروس من إسقيط القديس النيب الياس التابع هلم يوم  ٢۰أاير  ،۱٩٩٢فقط ألهنم رفضوا ذكر
املرتد يف الفنار؟

()22

تربعات املواطنني الروس األتقياء والذي
إن إسقيط القديس النيب الياس ،الذي مت بناؤه بفضل ّ
أصبح مشهوراً ابجلهاد النسكي لشيخه العظيم ابييسيوس فيليشكوفسكي ،كان جيذب األالف من
احلجاج الروس قبل الثورة البولشفية .ويف زمننا ،وقبل طرد رهبانه ،انتمى اإلسقيط للكنيسة الروسية يف
املهجر ،الوريثة الشرعية لروسيا التارخيية.
بداية عام  ،١٩٥٧امتنع رهبان إسقيط القديس الياس عن ذكر بطريرك القسطنطينية بسبب
عدم موافقتهم على اهلرطقة املسكونية اليت للبطريركية وسياستها الداعمة-للكثلكة .رئيسهم وأب
اهب-الغيور ثيوكليتوس جرمانوس ،اإلعرتاف ابإلميان )(Confession of Faithاملرجع السابق عينه ١–، ٦٢(Ibid.) ،
)(19الر
ّ

)(19

)(20هنا أن كلمة "هرطوقي" تستعملها الكاتبة من املنظار الفرضي وليس من املنظار الفعلي .يصبح املتّهم ابهلرطقة "هرطوقي" فعلياً حني ُيكم عليه إبجراء كنسي ،والذي هو عادة
يتم من خالل إنعقاد جممع مسكوين أو حملي يناقش املعتقد اخلاطىئ الذي يتم التبشر به (يف هذه احلالة هو املسكونية اليت هي هرطقة إكلزيولوجية ُِختل بعقيدة "الكنيسة الواحدة،اجلامعة ،املقدسة،
)(20

الرسولية")ويعطي الفرصة للمتهمني ابهلرطقة ابن يدافعوا عن أنفسهم أو أن يتوبوا .و يف حال عدم التوبة ،يصدر آابء اجملمع ،وبكل حزن وأسف ،احلرم (أانثيما) حبق اهلراطقة الغر اتئبني ،وابلتايل

ُجيّردوا من سلطان إقامة األسرار إذا كانوا من الكهنوت ويفقدوا التسلسل الرسويل إذا كانوا من األساقفة-املرتجم
)(21
)(21أي فرتة ال  Inquisitionاشتهرت هبا روما اهلرطوقية أثناء القرون الوسطى-املرتجم

()22

األب ابتريك رانسون ثالثة أسباب رئيسية لطرد الرهبان من إسقيط القديس النيب الياس :أوالً ،رغبة البطريركية القسطنطينية ،هذه البابوية اجلديدة ،لكبت واستعمال شىت الطرق للقضاء
على أي معارضة (واليت قامت يف اليوانن منذ عام  )١٩٢٠تقف بوجه سيايستها املعروفة بكلمة أغيورانمنتو(*)  .اثنياً ،إستيالء اآلثوسيني اجلدد على السيطرة اإلدارية جلبل آثوس .هؤالء األن (أي
اتريخ نشر هذا الكتاب عام -١٩٩٩املرتجم) يسيطرون على عدد معني من األديرة ،حتديداً ستافرونيكيتا  ،سيمونوس برتاس ،وغريغوريو (ورمبا يف أايمنا هذه سنة  ٢٠١٣أصبحوا يسيطرون على أديرة
)(22

أخرى أيضاً-املرتجم)  ،وابلتايل يضمنون أغلبية األصوات يف اجملمع املقدس .إن هذا اجملمع الكنسي ذات احلكم الذايت جلبل آثوس ،الذي كان تقليدايً يتضمن ثمثلني (أنتيربوسوبس) عن األديرة العشرين
الكربى ،يتضمن حالياً ،وبعد اإلستثناء الالشرعي لدير إسفغمينو ،تسعة عشر ثمثالً .اثلثاً ،سياسة قدمية للبطريركية ختتص ابلسالفِيني ،واليت هتتف جلعل اجلبل املقدس يوانين حصرايً ،بدل من أن يكون
مكان شامل-لألرثوذكس ،كما كانت احلال عرب األزمنة .إضافةً أنه ،بعد التغيرات يف الوضع السياسي يف اإلحتاد السوفيايت السابق ،هناك خوف عند الفنار واآلثوسيني اجلدد من وصول آالف الرهبان

الروس إىل جبل آثوس ،األمر الذي قد يكون له أتثراً على موازين القوة احلالية .نذكر هنا أن معادالت شبيهة أيضاً كان هلا أتثر على بطريركية القسطنطينية بعد ثورة أكتوبر (البولشفية-املرتجم) عندما
منعت البطريركية رهبان روس من اإلستقرار يف اجلبل املقدس .من هذا املنطلقُ ،منِ َع املرتوبوليت أنطوين (خرابوفيتسكي) [وهو الرئيس األول على الكنيسة الروسية يف املهجر ،وهي الكنيسة اليت

أسستها اجلالية الروسية يف بالد اإلنتشار بعد الثورة البولشفية-املرتجم] من الفرصة أن يعيش حياة التقشف هناك (أنظر األب ابتريك "إضطهاد ألقليات اجلبل املقدس " ...ص (.١٩ –١٨
ّ
*  Aggiornamentoهي كلمة معناها "روح التغير واإلنفتاح" ،استُعملت ألول مرة من قِبل البابويني

اإلسقيط األعلى ،اإلرمشندريت سرافيم (بوبتش) الذي ملدة عشرين سنة (منذ  )١٩٧٠كان يعيش
حياة النسك على اجلبل املقدس ،وأخوية اإلسقيط صرفوا كمية هائلة من األموال وتعبوا بشدة لكي
يعيدوا أتهيل ويصلحوا هذا املسكن املقدس الكبر .ومنذ  ١٩٨٥وما يليها كان اإلسقيط يتعرض
لشىت أنواع الضغوطات لكي ُجي َرب الرهبان ليستأنفوا ذكر البطريرك ،ولكنهم مل خيضعوا.
وأخراً ،يوم  ٧/٢٠أاير  ،١٩٩٢يوم عيد نصف اخلمسني ،طُرد ابلقوة من اجلبل املقدس
رئيس الدير سرافيم وسبعة آخرين من سكان اإلسقيط ،وذلك من دون حماكمة أو حتقيق .متّ تنفيذ
هذا العمل اإلجرامي واملعيب من قِبَل تنفيذية بطريركية القسطنطينية ،برائسة املعتمد البطريركي،
أثناسيوس مرتوبوليت هيليوبوليس .ونُ ّفذ الطرد مبساعدة ثمثلني عن السلطات املدنية يف جبل آثوس
وعدد من رجال الشرطة املسلحة.
ورفض طلب أابء إسقيط القديس إلياس أبن ُمينحوا يومني أو ثالثة على األقل ليقوموا
ُ
ابلتحضرات الالزمة" .وألهنم كانوا حتت املرافقة ومراقبة الشرطة الصارمة ،مل يستطع الرهبان أبن يقوموا

جبمع ليس فقط ثمتلكاهتم الشخصية الالزمة ،بل الواثئق أيضاً )23(".هؤالء الغيّورين الروس ُجربوا ابلقوة
على ركوب سيارات عسكرية ونُقلوا إىل دافين عن طريق كارييس (عاصمة اجلبل املقدس) .من دافين،
نقلهم مركب-ذاتُ -حمّرك إىل أورانوبوليس (خارج جبل آثوس) حيث تُركوا من دون شفقة على املرفأ
من دون مال أو واثئق.

غر أن إضطهاد هؤالء الرهبان الروس من قِبل السلطات املدنية والكنسية مل ينتهي مع هذه
املعاملة الالمسيحية والالمعقولة :فقد ُرفض طلب هؤالء أن تُعاد هلم جوازات سفرهم (األرمشندريت
سرافيم ورهبانه هم مواطنون أمركيون) .األكثر من ذلك ،مل تُق ّدم هلم نسخة عن قرار يشهد عن
طردهم ،ليس فقط من اجملمع املقدس بل وأيضاً من السلطات املدنية .كل هذا متّ تزويره الحقاً .وفوراً

) (23أنظر الطبعة اخلاصة جمللة إسفيغمينو ابليواننية nal Hagios Agathangelou Esphigmenitis, No. 130 A, 30 May (old style) 1992, (in Greek).

)(23

بعد طرد الرهبان الروسُ ،سرق هذا اإلسقيط الثري واحتلّه "رهبان" موالني للفنار وللحكومة (.)24
إن صمت اآلثوسيني "الذاكرين"( )25قد أيقظ بقوة انتباه املؤمنني األرثوذكسيني الذين ُيبّون
تعودوا اترخيياً أن يروا جنود املسيح يف الرهبان اآلثوسيني ،جياهدون من دون خوف
جبل آثوس والذين ّ
من أجل اإلميان األرثوذكسي وخوف هللا قبل كل شيء .إن أتباع بطريرك القسطنطينية ال ميكن إالّ أن
يكونوا على يقني أنه لعدة سنوات ،وابألخص منذ " ،١٩٧٠جيري هناك يف اجلبل املقدس إضطهاد
سري وصامت ضد الرهبان الذين يبقون أوفياء للتقاليد األرثوذكسية )26(".عدا عن أساليب
ديين ّ
العنف اليت ذكرانها ،هؤالء ال يق هلم أن يسيموا غيّورين آثوسيني  ،أو ان يكون عندهم مبتدئني حتت
الطاعة (هذا ليس مسموحاً وال حىت للرهبان الغيّورين األكرب يف السن) .هؤالء ليس مسموح هلم شراء
قاليل خلاصتهم وليس ابستطاعتهم أن يصلوا على احلاجيات األكثر ضرورة لوجودهم.

()27

وغالباً ما حصل أن العديد من الرهبان-النساك ،الذي اختذوا نذراً بعدم مغادرة اجلبل املقدس
إىل حني رقادهم ،متّ طردهم من آثوس .هذا ،على سبيل املثال ،كان مصر املتوحد-اهلدوئي األب
ثيودوريت ،وهو كاتب ع ّدة كتب يف الالهوت والتقوى ،وأيضاً مصر الراهب-الغيّور األب

دميانوس )27(.مبعىن آخر ،إن خمطط التخلص هنائياً من الغيّورين اآلثوسيني يتم تنفيذه فعلياً ،وأبسلوب

يهدف إىل جعل املؤمنني يعتقدون أبن ليس هناك من أحد يف اجلبل املقدس يعارض خيانة األرثوذكسية

((24) )24

ابت معروفاً أنه حبضور أثناسيوس مرتوبوليت هيليوبوليس ومليتون مرتوبوليت خلقيدونية ،الذين شاركا يف الكبسة على اإلسقيط الروسي ،متّ فتح خزنة كبرة وأ ُِخ َذ منها عدة تيجان مرصعة
ابألحجار الكرمية ،أربعون حلّة روسية إكلريكية مرصعة ابلذهب ،ومخسة أردية كهنوية للشمامسة" .املرتوبوليت مليتون وضع جانباً مخسة حلل قائالً أنه سوف أيخذهم لنفسه" .والحقاً ،متت سرقة
بقية ثمتلكات اإلسقيط الروسي و ُوِّزعت على املضطَ ِه ِدين .وبعض سكان جبل آثوس أيضاً ال يستثنون إحتمال أن يكون اإلسقيط الروسي الثري للرسول القديس أندراوس ،والذي مت سلبه من دون
رمحة واإلستيالء عليه من ِقبل دير فاتوبيدي (عام  ،) ١٩٧٢وإسقيط القديس الياس كالمها يثران إهتمام الفنار بسبب منازهلم املدنية (اتون هاوس) ذات الطوابق الستة واليت حتتوي على كنائس يف

الطوابق العليا ،وهذه املنازل هي موجودة يف القسطنطينية .من الواضح إذاً أن بطريركية القسطنطينية تنوي اإلستيالء عليهم يف الوقت املناسب( .أنظر املقولة الكربى ( )1لألب املتوحد نيقوالوس ،و هو

ثمثل دير القديس بندالميون الروسي (حتت سلطة بطريركية موسكو) يف اجملمع املقدس جلبل آثوس.

(1) “About the events on Mt. Athos from May 7 to 8 (Old Style) 1992, Orthodox Russia, No's 1489 and 1490, 1993).

) (25لذين يذكرون إسم بطريرك القسطنطينية ليتورجياً-املرتجم

)(25

)(26أنظر Hagios Agathangelos Esphigmenitis, No/ 130 A, 23 May (old style), 1992.

)(26

)(27املرجع السابق
)(27

عينه .

)(27

أنظر األب ابتريك "إضطهاد...ألقليات جبل

آثوس" صPere Patric, “La Persecution des moines du Mont Athos...”, pp. 26-27. ٢٧–٢٦ .

)(27

اليت تُرتَكب هناك(.)28
هل سيصبح اجلبل املقدس آثوس" ،حديقة والدة اإلله" ،ما يريده أزالم رئيس هذا العامل أن

يكون  -موقع سياحي يتضمن فنادق ،شواطىء ،مراكز تسلية و...متحف للرهبنة الشرقية؟!

إن دير إسفغمينو املقدس ،وحبسب كل املعاير ،قد أضحى مجاعة دينية من الغيّورين .فرهبان
إسفغمينو ،سوايً مع رهبان-غيّورين آخرين ،يرفضون بدوام أي شركة مع البطريرك املرتد .ألكثر من
عشرين سنة وبرج دير إسفغمينو يمل العلم مكتوبة عليه هذه الكلمات" :األرثوذكسية أم املوت".
إن هذه اجلماعة الرهبانية احملبّة-هلل ،اليت غالباً ما يتم عزهلا عن ابقي العامل أبسره( ،)29قد واجهت خطر
اإلحتالل ألكثر من مرةّ ،إما ابلقوة أو عن طريق اخلداع .إىل أنه ،بعون هللا وحبماية والدة اإلله ،يستمر
هذا الدير مبقاومة هؤالء الذين ميارسون كل ضغط ثمكن ضده" .وصموده بوجه التحدايت ّأدى إىل
مثار :فرجال الشرطة أنفسهم َخ ِجلُوا من املهمة املعادية-للمسيحية اليت أ ِ
ُجربوا على القيام هبا(.")30

إن مجاعة إسفغمينو ليس فقط بثَّت األمل يف العامل األرثوذكسي أبسره ،وأضحت رمزاً يف
مقاومة الشر املعادي-للمسيحية ،بل هي أضحت مثاالً ُياكى.
إن دير إسفغمينو ،كونه منوذجاً يف الوالء للمسيح املخلص ،له معىن خاص لروسيا ،وذلك ألن
أب الرهبنة الروسية ،القديس أنطونيوس الذي من الفرا كهوف كييف (ّ ،١٠٧٣+يعيد له  ١٠متوز)
ِس َيم راهباً ومارس النسك يف ذلك الدير  ،وهو ،من هناكَ ،جلب "قاعدة اإلميان" وصورة التقوى
األصيلة إىل أرض روسيا.
قدوة مبثال مجاعة إسفغمينو ،على مجيع املسيحيني األرثوذكسيني وأديرهتم أن يفروا على ألواح

قلوهبم كلمات حمبّة ووالء للمسيح" :األرثوذكسية أم املوت".
)(28أنظر Hagios Agathangelos Esphigmenitis, No. 130 A

)(28

ِ
ِ
ومنعت كل وسائل اإلتصاالت  ،إما براً أو
اً ما حوصر دير إسفغمينو من قبل الشرطة املسلحة ،وحمطة اهلاتف الرئيسية يف كارييس قطعت خطّه اهلاتفي ،ومركز الربيد حجز مجيع مراسالتهُ ،
حبراً ،والرهبان احملاصرين مل يكن إبستطاعتهم اخلروج للعمل يف حديقة اخلضار التابعة هلم .أنظر األب ابتريك ،املرجع السابق عينه ،ص٢٥.
)(30
) (30ابتريك ،املرجع السابق عينه
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