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فــي  عالقيــن  مازالــوا  إنهــم  اليــوم  األرثوذكــس  خطيئــة 

حلــم اســتعادة أمجــاد بيزنطيــة القديمــة، فمنــذ ســقوط 

حلمهــم  يكســرهم  اليــوم،  الــى  وأمجادهــا  اإلمبراطوريــة 

بأنهــم  الكنســية  تــرى ضعــف اإلدارات  المجنــون، لذلــك 

ينصاعــون للدولــة وللســلطة أكانــت قيصريــة أو جمهوريــة أو 

غيرهــا، وال ينفــك األرثوذكســيون الحالمــون أن يســتندوا علــى 

ــل، مجــد  ــة أمالهــم بالعــودة للمجــد الزائ ــوءات لتزكي ــة نب أي

األرثوكســية العتيــق، الــذي يــروه فقــط بالســلطان والمدينــة 

ــد،  ــر المج ــو مق ــي ه ــر األرثوذكس ــه القيص ــة، ووج العظيم

ــذا  ــا كان ه ــود. أي ــوت المفق ــي الملك ــر ه ــة القيص وجغرافي

ــخاً. ــو كان مس ــى ول ــر حتّ القيص

لكــن هــل يعلــم الحالمــون بالمجــد الزائــل، أنّهــم إنّمــا 

ــرّد تحــول  ــب مج ــى الصلي ــيح عل ــوت المس ــن م ــون م يجعل

ملــك رومــا مــن الوثنيــة الــى المســيحية، ونقــل الســلطة مــن 

ــب  ــذي نص ــي ال ــر الوثن ــد القيص ــن ي ــان، وم ــان لكه ــد كه ي

ــر  ــا عبّ ــه كم ــه اإلل ــذي نّصب ــد القيصــر ال ــى ي ــا إل نفســه إلًه

ــا  ــرب وهن ــل الح ــان قب ــر الكّه ــاك يبخ ــن، فهن ــد المفكري أح

يكــرس الكّهــان الســالح، مــن دبّابــات وطائــرات، بمــاء مقــدس.

إذا  أردنــا أن نقــارن بيــن العهديــن لالمبراطوريّــة العهــد 

ــل  ــا قب ــى م ــخ إل ــا بالتاري ــيحّي، وعدن ــد المس ــي والعه الوثن

ــى  ــع إل ــر رُف ــادئ االم ــي ب ــور ف ــرى أن االمبراط ــيّد ، فن الس

مرتبــة اآللهــة،  ففــي أفســس بُنــي معبــد يحمــل هــذه 

ــع  ــّي«، وم ــوس اإلله ــى يولي ــة وإل ــة روم ــى آله ــة: »إل الكتاب

تبــدل الجمهوريـّـة إلــى إمبراطوريــة صــار للســلطة الحكوميّــة 

طابــٌع إلهــي،  واالمبراطــور ال يطلــب عبــادة مطلقــة بــل 

مجــرد اعتــراف شــامل مــن الجميــع بســلطته اإللهيّــة مــع كل 

مــا يرافــق هــذا األمــر مــن تعّســف دينــي وخضــوع)1(، ومــن 

ــم«. ــر األعظ ــح »الحب ــاء مصطل ــا ج هن

ــام الدولــة  ــور كان ذا صفــة كهنوتيــة واســعة أي أّن االمبراط

البيزنطيــة. يقــول األســتاذ تروتســكي:  كانــت نظريــة بلســمون 

ــي  ــة الت ــذه النظري ــحة« )ه ــة المس ــا »نظري ــرك انطاكي بطري

تقــول بــأن ينــال االمبراطــور كل حقــوق الســلطة االكليريكيــة 

العليــا( ال تكفــل لالمبراطــور البيزنطــي نَِعــم المعموديــة 

فقــط بــل تمنحــه خدمــة تنصيــب األســاقفة، وبالتالــي يصبــح 

ــر األعظــم- يحــق  ــى - الحب ــة أول االمبراطــور ذا صفــة كهنوتي

ــت  ــل ابرشــيات، وكان ــة ويزي ــم البطارك ــن ويحاك ــه أن يعي ل

نظريته هذه ليست سوى تسلط الملك على الكنيسة)2(. 

هــذه النظريــة كانــت تســاير ميــول االباطــرة وشــهواتهم وكان 

يرجــع اليهــا المشــترعون البيزنطيــون، واعطوهــا صبغــة شــبه 

عقائديــة وعليهــا اســتند البطاركــة برســائلهم إلــى االمــراء 

ــدوق  ــى ال ــع إل ــوس الراب ــرك انطوني ــب البطري ــروس، فكت ال

الكبيــر باســيل ديمتيــري افيتــش 1393يقــول »االمبراطــور 

ــس  ــو لي ــة وه ــي الكنيس ــاميًا ف ــا س ــغل منصب ــس يش القدي

ــقوط  ــد س ــع«. وبع ــم اجم ــيد العال ــه س ــائر االمراء...ألن كس

اإلمبراطوريــة البيزنطيــة أصبحــت نظريمــة بلســمون مطبّقــة 

فــي اإلمبراطوريــة الروســيّة، وكانــت المجامــع الروســيّة تعتبــر 

القيصــر مســيح الــرب)3(. إّن مــا فعلــه مجمــع الشــيوخ 

ليوليــوس قيصــر بمنحــه ســلطة إلهيّــة، هــو شــبيٌه بمــا فعلتــه 

اإلدارة الكنيســة باإلمبراطــور عندمــا جعلتــه ســيّد العالــم، 

ــة  ــة بنمــوذج مونوفيزيقي ــن الدول حيــث ســاهمت فــي تكوي

ــة. ــد الدول ــا، أي تمجي أوطيخ

ــا اخترعــت نتيجــة شــهوة بلســمون أن  ــة المســحة إنم نظري

ينتقــل كبطريــرك مــن أنطاكيــا إلــى القســطنطينة؛ ولكــن فــي 

النهايــة، نقــل االمبراطــور بطريــرك اورشــليم إليهــا. كثيــرا مــا 

كانــت شــهوة ذوي النفــوذ فــي التاريــخ مقيــاس للحقيقــة، ولم 

تــزل كذلــك لألســف. لذلــك نفهــم فكــر برداييــف التالي«فقــد 

ــر  ــة القيص ــدم مملك ــيحي ليخ ــان المس ــب بااليم ــم التالع ت

القائمــة وليدافــع عــن الطبقــة الحاكمــة واألغنيــاء والســلطة، 

وقيــل للفقــراء والمهمشــين أن يقبلــوا آالمهــم وشــقائهم 

مأساة البيزنطيني
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ــكل شــر  ــة ل ــوا بوداع ــاة، وأن يخطع ــي الحي ــم ف ــو نصيبه فه

ــم تُتَخطــى  ــن االمبراطــور قســطنطين ل ــذ زم ــي... من اجتماع

ــد  ــل، لق ــة أن تفع ــرض بالكنيس ــا كان يفت ــر كم ــة قيص مملك

ــا«)4(. ــا وتعّهده ــي واجبه ــة ف ــت الكنيس أخفق

ــرون  ــرة ي ــرى كان القياص ــة اخ ــن ناحي ــة وم ــن ناحي ــذا م ه

فــي الكنيســة يــًدا جديــدة يبســطون ســلطانهم مــن خاللهــا، 

فاالمبراطــور البيزنطــي الــذي لــم يســتطيع ان يبســط نفــوذه 

ــالل  ــن خ ــطها م ــه، بس ــية بجيش ــة الروس ــى اإلمبراطوري عل

اإلدارة الكنيســية عندمــا طلــب البطريــرك انطونيــوس الرابــع 

مــن االميــر الروســي ان يعتــرف بســيادة االمبراطــور البيزنطــي 

ــا،  ــي افريقي ــوم ف ــراه الي ــا ن ــو م ــم«؛ وه ــيد العال ــه »س كون

فروســيا التــي لــم تســتطع بســط نفوذهــا سياســيا فــي افريقيــا 

تبســطه مــن خــالل اإلدارة الكنســية، بحيــث يصيــر للكنيســة 

الروســية أبرشــيات فيهــا ويصيــر للدولــة مــن خاللهــا موطــئ 

قــدم. 

ــه اإلدارة الكنســيّة بالكنيســة بســبب  ــذي الحقت إن الضــرر ال

محاوالتهــا التوفيــق بيــن الدولــة والكنيســة يفــوق بكثيــر مــا 

اســتفادت منــه مــن ارتباطهــا بهــا، فقــد صــار ازدهــار الكنيســة 

مرتبطــاً ارتبــاط تامــا بنقــاء الحــّكام واســتقامتهم االيمانيّة، فإن 

ــت   ــوا تبلبل ــة وإن هرطق ــم الكنيس ــتقامت معه ــتقاموا اس اس

فيقــول المــؤرخ أســد رســتم: »ومــا االنشــقاق العظيــم الــذي 

شــطر الكنيســة الجامعــة فــي القــرن الحــادي عشــر شــطرين 

اال نتيجــة محتمــة لتدخــل الدولــة فــي شــؤون الكنيســة وربط 

ــيا كان  ــية«)5(وفي روس ــة السياس ــة بالسياس ــة الديني السياس

بطــرس األكبــر متأثــرا بالفكــر البروتســتانتني وكانــت الكنيســة 

خاضعــة لــه.

ــر؛  ــد معاص ــال جدي ــا مث ــيا ألوكراني ــاح روس ــي اجتي ــرى ف ون

ــي  ــل ف ــرك كيري ــيس مــع البطري ــا فرنس ــاء الباب ــالل لق وخ

15اذار الحالــي علــى منصــة زوم الــذي اســتمر مــدة 40 

دقيقــة، قضــى البطريــرك كيريــل عشــرين دقيقــة منهــا ليبــرر 

ــاوره نحنــا لســنا  ــا لمح الحــرب علــى أوكرانيــا، فقــال الباب

خادميــن لدولــة ينبغــي أال نســتخدم لغــة السياســة انمــا لغــة 

الــرب يســوع، وصــارح البطريــرك بقولــه »ال يجــب ان تتحــول 

ــن«. ــد بوتي ــكل عن ــى خــادم للهي إل

هــل دفعــت المســيحية ثمنــا باهظــا وبذلــت دمــا وحاربــت 

ضــد عبــادة االمبراطــور لكــي ال تــأكل مــن خبــزه، لكــي 

تعــود اليــوم لتترجــى خبــز مائــدة القيصــر األرثوذكســي؟ 

ــم  ــح له ــا يتي ــد انم ــرر العبي ــن يح ــود ل ــر الموع ــذا القيص ه

ــن  ــك م ــد مل ــن عبي ــم )نح ــى دينه ــه عل ــة ألن ــة فخم عبودي

قبيلتنــا( ولــن يفــّك قيودهــم إنمــا يجّملهــا باســم المســيح. إّن 

المطالبــة بقيصــر هــي مطالبــة بســطوة القبيلــة، وهــي تعنــي 

ــوس  ــرك اغناطي ــول البطري ــد. يق ــراًرا بع ــح أح ــم نصب ــا ل أنّن

الحكيــم )الرابــع هزيــم(: أجســر أن أقــول إننــا فــي كثيــر مــن 

األحيــان ننجــرف فــي العالــم ونخــون ربنــا ونجعــل مــن ســواه 

ربــا لنــا، المســيحية ليســت جيشــا وال ســالحا وليســت أمجــادا 

ــاس)6(. ــا الن كمــا يفهمه

علينــا ان نقتــل اليــوم فكــرة القيصــر األرثوذكســي وأن يذهــب 

كل أثــر ورجــاء بعــودة المجــد األرضــي وأن نعتــرف إننــا 

ــا،  ــال الهي ــور وكي ــا كان االمبراط ــوع عندم ــه يس ــا لوج أخطأن

العريــس  إلــى حــب يســوع  لكــي يعــود االرثوذكســيون 

البّريــة  إلــى  نعــود  لكــي  باســمه،  ــرون  ويبُشِّ المصلــوب 

ــريعته  ــٍن ش ــاء وط ــد بن ــم األوح ــيون همه ــى، ارثوذكس األول

ــه«، يجــب  ــة تفــرض »شــرع الل ــاء مملك ــع االنســان، ال بن رف

أن يتحــرر األســاقفة فيهــا مــن ســطوة المجــد العالمــي، مــن 

ــك  ــوب المل ــاج والعــكاز والصاكــوص االمبراطــوري، مــن ث الت

ــة  ــن جغرافي ــث ع ــن البح ــف ع ــب أن نك ــه، يج ــن عرش وم

ــم  ــزال اس ــب أن ي ــل يج ــب ب ــذا وحس ــس ه ــور. لي االمبراط

االمبراطــور إلــى االبــد ونعلــن أن كل انســان مســيحي تعمــد 

يصيــر هــو مســيحا للــرب، ال بــل أكثــر يجــب أن نعتــذر مــن 

كل الشــعوب التــي اســتُبعدوا باســم االمبراطــور األرثوذكســي، 

يقــول البطريــرك هزيــم »لقــد تغييــر التاريــخ ولــم تعــد 

بيزنطــة موجــودة وعلينــا ان نكــون واقعييــن لئــال نعــزل مــن 

الوجــود« )7(.
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ويبقــى الســؤال العالــق هــل تســتطيع االدارات الكنســية اليوم 

ــر الكنيســة مــن مجــد االمبراطــور  ــار تحري ــي غم الخــوض ف

وســطوته و«تبيكــون«)*( االمبراطــور، التــي انتقلــت بطريقــة 

مــا إلــى األســاقفة فصــاروا هــم القيصــر جديــد ومنهــم 

ــي عــن فكــرة  ــر األعظــم، هــل تســتطيع الكنيســة التخل الحب

انهــا وريثــة اإلمبراطوريــة البيزنطيــة، هــل تقبــل خلــع مجــد 

ــس يســوع؟ ــى صــورة العري االمبراطــور والعــودة إل

ــات  ــم الخدم ــن تنظي ــذي يتضّم ــاب ال ــو الكت ــون: ه *. تبيك

والصلــوات والقــراءات
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