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إعالن عن مفهوم عقیدة األرض الروسّیة (روسكي میر)

          ن أجل سالم كّل العالم وحسن ثبات كنائس اهللا المقّدسة واّتحاد الجمیع

 إلى الرّب نطلب

(من القّداس اإللهّي)

ُیعّد العدوان الروسّي على أوكرانیا، الذي بدأ في 24 شباط 2022، تهدیًدا تاریخیا لشعب ینتمي إلى التقلید المسیحّي األرثوذكسّي.
وما یزید من اضطراب المؤمنین األرثوذكس ویقلقهم أّن السلطة الكنسّیة العلیا األرثوذكسّیة الروسّیة رفضت االعتراف بهذا الغزو،
وبدًال من ذلك أصدرت بیانات ملتبسة ومبهمة حول ضرورة إحالل السالم في ضوء األحداث واألعمال العدوانّیة في أوكرانیا، كما
شّددت على الطبیعة األخوّیة بین الشعبین األوكرانّي والروسّي، معتبرة إّیاها جزًءا من “روسیا المقّدسة”، وملقیة باللوم على الغرب

الشّریر الذي یشّجع على هذه األعمال العدائّیة، ویوّجه مجتمعاته إلى الصالة بطرائق ترّوج لهذه العداوة.

إّن دعم معظم السلطة الكنسّیة في بطریركّیة موسكو للرئیس فالدیمیر بوتین في حربه ضّد أوكرانیا، یعود إلى تنامي النزعة القومّیة
الكنسّیة واألصولّیة الدینّیة األرثوذكسّیة العرقّیة الشمولّیة الطابع، التي ُیطلق علیها “العالم الروسّي”. وهذا تعلیم خاطئ یجذب كثیرین

في الكنیسة األرثوذكسّیة، وقد تبّناه الیمین المتطّرف واألصولّیون الكاثولیك والبروتستانت.

خطابات الرئیس فالدیمیر بوتین والبطریرك كیریل (غوندیاییف)، بطریرك موسكو، شّددت مراًرا على إیدیولوجیا العالم الروسّي
وطّورتها ودّعمتها على مدى العشرین سنة الماضیة. في العام 2014 منذ أن ضّمت روسیا شبه جزیرة القرم وشّنت هجوًما على
منطقة دومباس األوكرانّیة وحّتى بدء الحرب الشاملة على أوكرانیا، استخدم بوتین والبطریرك كیریل إیدیولوجیا “العالم الروسّي”

كمبّرر رئیس للغزو. ینّص هذا التعلیم على أّن هناك حیزا أو ثقافة روسّیة عابرة للحدود تسّمى “روسیا المقّدسة” وتضّم روسیا
وأوكرانیا وبیالروسیا (وأحیاًنا مولدافیا وكازاخستان)، یضاف إلیها الروس المنتشرون في العالم والشعوب الناطقة باللغة الروسّیة.

كما ینّص على أّن العالم الروسّي له مركز سیاسّي مشترك هو موسكو، ومركز روحّي مشترك هو كییف (أّم كّل الروس)، ولغة
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مشتركة هي اللغة الروسّیة، وكنیسة مشتركة (الكنیسة األرثوذكسّیة الروسّیة، بطریركّیة موسكو)، وبطریرك مشترك هو بطریرك
موسكو، الذي یعمل “بتناغم” مع الرئیس والقائد الوطنّي (بوتین) في سبیل ُحكم العالم الروسّي وللتمّسك بروحانّیة وأخالقّیة وثقافة

ممّیزة ومشتركة.

بإزاء هذا العالم الروسّي، كما یقول التعلیم، یقف الغرب الفاسد الذي تتزّعمه الوالیات المّتحدة األمیركّیة ودول غرب أوروّبا، التي
تحّكمت فیها اللیبرالّیة والعولمة ورهاب المسیحّیة وحقوق المثلّیین الجنسّیة والتي رّوجت لها في مسیرات المثلّیین، والنزعة نحو

الدهرّیة والدنیوّیة المتشّددة.

ضّد هذا الغرب وحیال األرثوذكس الذین سقطوا في االنشقاق والخطأ (مثل البطریرك المسكونّي برثلماوس األّول وكنائس أرثوذكسّیة
محّلّیة أخرى تسانده)، تقف بطریركّیة موسكو مع الرئیس فالدیمیر بوتین كحماة حقیقّیین للتعلیم األرثوذكسّي، الذي یرونه من منظور

األخالق التقلیدّیة، ویفهمون التقالید فهًما صارًما وغیر مرن، ویجهدون لتكریم “روسیا المقّدسة” وتبجیلها.

منذ تنصیب البطریرك كیریل في العام 2009، اعتمدت شخصّیات بارزة في بطریركّیة موسكو، ومعهم المتحّدثون الرسمّیون باسم
الدولة الروسّیة، هذه المبادئ لدحض األساس الالهوتّي للوحدة األرثوذكسّیة.

إّن مبدأ تنظیم الكنیسة على أساس الجنس أو العرق تّمت إدانته في مجمع ُعقد في القسطنطینّیة العام 1872. والتعلیم الخاطئ الذي
یرتكز على النزعة القومّیة هو أساس إیدیولوجیا العالم الروسّي. وإذا اعتبرنا مثل هذه المبادئ الخاطئة صحیحة، فإّن الكنیسة

األرثوذكسّیة لن تكون كنیسة إنجیل یسوع المسیح والرسل ودستور اإلیمان النیقاوّي-القسطنطینّي والمجامع المسكونّیة وآباء الكنیسة.
وهكذا تصبح الوحدة األرثوذكسّیة مستحیلة بحسب جوهرها.

لذلك نحن نرفض هرطقة “العالم الروسّي”، وندین األعمال المشینة التي تقوم بها الحكومة الروسّیة في شّنها هذه الحرب التي تنبثق
من هذا التعلیم الذمیم الذي ال یمكن تبریره، وذلك بالتواطؤ مع الكنیسة الروسّیة األرثوذكسّیة، ونعتبر هذا األعمال الحربّیة غیر
أرثوذكسّیة وغیر مسیحّیة وضّد اإلنسانّیة، المدعّوة إلى أن “تتبّرر وتستنیر وتغتسل باسم رّبنا یسوع المسیح وبروح اهللا” (طقس

المعمودّیة). 

وكما أّن روسیا غزت أوكرانیا، كذلك غزت بطریركّیة موسكو الكنیسة األرثوذكسّیة، ونذكر على سبیل المثال ما حدث في إفریقیا
حیث زرعت االنقسام والنزاع، مسببة خسارًة كبیرًة لیس فقط على صعید الجسد، بل أیضًا على صعید الروح، معرضة بذلك خالص

المؤمنین للخطر.

بالنظر إلى هذا التعلیم ومبدأ العالم الروسّي الذي یجتاح الكنیسة، نستلهم إنجیل رّبنا یسوع المسیح والتقلید المقّدس لجسده الحّي، أي
الكنیسة األرثوذكسّیة، إلعالن الحقائق اآلتیة واالعتراف بها:

1. “مملكتي لیست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خّدامي یجاهدون كي ال أسّلم إلى الیهود، ولكن اآلن لیست
مملكتي من هنا” (یوحّنا 18: 36).

نؤّكد أّن الهدف النهائّي الذي وضعه اهللا من التاریخ واكتماله هو مجيء ملكوت رّبنا یسوع المسیح، إّنه النهایة. إّنها مملكة الصالح
والبّر والسالم والفرح بالروح القدس، وهي مملكة یشهد علیها الكتاب المقّدس كما نقلها اآلباء وفّسروها بأمانة وثّبتوها بصدق. هذه

هي المملكة التي نتذّوقها مسبًقا في كّل قّداس إلهّي: “مباركة هي مملكة اآلب واالبن والروح القدس اآلن وكّل أوان وإلى دهر
الداهرین، آمین (القّداس اإللهّي).

هذا الملكوت هو األساس الوحید والسلطة المطلقة بالنسبة إلى األرثوذكس وإلى جمیع المسیحّیین كذلك. بالنسبة إلى األرثوذكسّیة،
لیس هناك من مصدر كشف منفصل آخر، وال أساس للجماعة وللمجتمع والدولة والقانون والهوّیة الشخصّیة والتعلیم، غیر جسد

المسیح الحّي الذي تّم الكشف عنه عبر یسوع المسیح وروح اهللا.
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ولذلك نحن ندین كّل تعلیم غیر أرثوذكسّي ونرفض كّل من یسعى إلى إبدال ملكوت اهللا الذي رآه األنبیاء وأعلنه یسوع ودّشنه وعّلمه
الرسل وقبلته الكنیسة كحكمة ووضعه اآلباء كعقیدة واخُتبر في كّل قّداس إلهّي، بملكوت من هذا العالم نعني به “روسیا المقّدسة” أو
“بیزنطیة المقّدسة”، أو أّي مملكة أرضّیة أخرى. فهو بذلك یغتصب سلطان المسیح الذي یسّلم الملكوت إلى اهللا اآلب (1 كورنثوس

15: 24)، وینكر قدرة اهللا على مسح كّل دمعة من كّل عین (رؤیا 21: 4). نحن ندین بشّدة كّل شكل من أشكال الالهوت الذي ینكر
أّن المسیحّیین هم مهاجرون والجئون في هذا العالم (عبرانّیین 13: 14)، وأّنهم في الحقیقة مستوطنون السماء التي منها أیًضا

ینتظرون مخلصا هو الرّب یسوع المسیح (فیلیّبي 3: 20)، وأّن المسیحّیین “یعیشون في بلدانهم بشكل مؤّقت. هم یشتركون في كّل
شيء كمواطنین ویتحّملون كّل شيء كغرباء. كّل أرض غریبة هي موطنهم وكّل منزل هو أرض غریبة” (الرسالة إلى ذیوغنیتوس

.(5

2. “أعطوا ما لقیصر لقیصر وما هللا هللا” (مّتى 22: 21).

نؤّكد، استباًقا لالنتصار النهائّي لملكوت اهللا، أّننا نعترف بسلطة رّبنا یسوع المسیح الوحیدة والمطلقة. في هذا الزمن، یوّفر الحّكام
األرضّیون السالم حّتى یتمّكن شعب اهللا من أن یعیش حیاًة مطمئنة هادئًة في كّل تقوى وقداسة. مع ذلك لیس هناك من أّمة أو دولة أو
نظام حیاة بشرّیة یمكن أن یكون له حّق علینا، أو یطالبنا بشيء، أكثر من یسوع المسیح الذي باسمه “تجثو كّل ركبة مّمن في السماء

ومن على األرض ومن تحت األرض” (فیلیّبي 2: 10).

لذا نحن ندین كّل تعلیم نعتبره غیر أرثوذكسّي ونرفض كّل تعلیم ُیخضع ملكوت اهللا، المتجّسد في كنیسة اهللا الواحدة المقّدسة، ألّي
مملكة من هذا العالم تبحث عن آلهة زمنّیین وكنسّیین قادرین على خالصنا. ونرفض بشّدة كّل الحكومات التي تؤّله الدولة

(الثیوقراطّیة) وتستحوذ على الكنیسة سالبًة إّیاها حّرّیتها في اّتخاذ أّي موقف نبوّي ضّد الظلم والجور. وكذلك نعیب على كّل من یؤّید
فكرة الخلط بین السلطة الزمنّیة والسلطة الدینّیة مبدًال الخضوع والطاعة للرّب المصلوب والقائم من بین األموات بأّي قائد أو زعیم

تقّلد سلطة حاكمة واّدعى أّنه مقام من اهللا، سواء اّتخذ لقب قیصر أو أمبراطور أو تسار أو رئیس.

3. “لیس یهودّي وال یونانّي لیس عبد وال حّر، لیس ذكر وال أنثى ألّنكم جمیًعا واحد في المسیح یسوع” (غالطیة 3: 28).

نؤّكد أن تقسیم البشرّیة إلى مجموعات ترتكز على العرق أو الدین أو اللغة أو اإلثنّیة أو أّیة خاّصة بشرّیة ثانوّیة، هو مظهر من
مظاهر هذا العالم الخاطئ والناقص وغیر الكامل، وهو بحسب التقلید اآلبائّي “تمییز بحسب الجسد” (غریغوریوس النزینزي، الخطبة

.(23 :7

التأكید على تفّوق جماعة على أخرى هو مظهر من مظاهر الشّر الذي یخالف تماًما تعلیم اإلنجیل، حیث الجمیع متساوون وواحد في
المسیح، والكّل سُیحاسب أمامه بحسب أعماله، والجمیع سیحظون بمحّبته وغفرانه، وذلك لیس ألّنهم ینتمون إلى جماعة معّینة أو

عرق معّین، بل كأشخاص ُولدوا متساوین على صورة المسیح وشبهه (تكوین 1: 26).

لذا نحن ندین كّل تعلیم ینسب سلطًة إلهیة أو قداسًة معینة أو طهارًة إلى أّي هوّیة محّلّیة أو قومّیة أو عرقّیة، أو یمّیز ثقافة معینة على
أّنها إلهّیة سواء أكانت یونانّیة أم رومانّیة أم روسّیة أو أوكرانّیة… فهذا التعلیم غیر أرثوذكسّي.

4. “سمعتم أّنه قیل: تحّب قریبك وتبغض عدّوك. أّما أنا فأقول لكم: أحّبوا أعداءكم، باركوا العنیكم، أحسنوا إلى مبغضیكم وصّلوا
ألجل الذین یسیئون إلیكم ویطردونكم لكي تكونوا أبناء أبیكم الذي في السماوات، فإّنه ُیشرق شمسه على األشرار والصالحین،

ویمطر على األبرار والظالمین”، (مّتى 5: 45-43).

بحسب وصّیة الرّب، نؤّكد ما قاله القّدیس سلوان اآلثوسّي “نعمة اهللا لیست في اإلنسان الذي ال یحّب أعداءه”. ونحن ال یمكننا أن
نعرف السالم إّال إذا أحببنا أعداءنا. إّن شّن حرب ما یشّكل قّمة الفشل بالنسبة إلى شریعة الحّب التي دّشنها المسیح.

لذا نحن ندین أّي تعلیم یشّجع على االنقسام والحقد وعدم الثقة والعنف بین الشعوب واألدیان والمذاهب واألمم والدول، ونعتبر هذا
التعلیم غیر أرثوذكسّي. كما نرفض كّل تعلیم یشیطن أو یشّجع على شیطنة كّل من تعتبره الدولة أو ینظر إلیه المجتمع “كآخر”، بمن
في ذلك األجانب أو المنشّقون السیاسّیون والدینّیون واألقّلّیات االجتماعّیة المهّمشة. نحن ننبذ أّي انقسام مانوّي أو غنوصّي من شأنه

ُ 
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أن یسمو بالثقافة الشرقّیة األرثوذكسّیة وشعوبها األرثوذكسّیة فوق الغرب الدنيء والفاسد. إّنه ألمر شّریر حقا أن ُتدان األمم األخرى
عبر طلبات لیتورجّیة كنسّیة ترفع أبناء الكنیسة األرثوذكسّیة وثقافتهم وتقّدسها بالمقارنة مع “غیر األرثوذكس” الجسدانّیین الدنیوّیین.

5. “إذهبوا وتعّلموا ما هو: إّني أرید رحمة ال ذبیحة، ألّني لم آِت ألدعو أبراًرا بل خطأة إلى التوبة”، (مّتى 9: 13؛ هوشع 6:6،
أشعیاء 1: 17-11).

نقّر بأّن المسیح یدعونا إلى ممارسة المحّبة الفردّیة والجماعّیة تجاه الفقیر والجائع والمشّرد والالجئ والمهاجر والمریض والمتأّلم،
وإلى أن نسعى إلى تحقیق العدالة للمضطهدین والمبتلین والمعوزین.

إذا أبینا االستماع إلى صوت جارنا، وحقا أخذنا نضرب ونسرق، وتركنا جارنا یعاني ویموت على قارعة الطریق (مثل السامرّي
الشفوق، لوقا 10: 25-37)، فنحن إًذا بعیدون عن محّبة المسیح ولسنا نسلك درب ملكوت اهللا، بل بالحرّي جعلنا أنفسنا أعداء

للمسیح ولكنیسته. نحن مدعّوون ال إلى مجّرد الصالة من أجل السالم، بل إلى مجابهة الظلم بقّوة وإلى أن نحّل السالم حّتى ولو على
حساب حیاتنا. “طوبى لصانعي السالم، ألّنهم أبناء ُیدعون”، (مّتى 5: 9). أن نقیم الذبیحة اإللهّیة ونصّلي وفي الوقت عینه نرفض

أن نتصّرف كما یأمرنا الرّب، إّنما هذا ینتهك حرمة المقّدسات المقّدمة للمسیح.

لذا نحن ندین أّي ترویج لالستكانة الروحّیة واالستسالم والخضوع لألمر الواقع عند المؤمنین واإلكلیروس في الكنیسة من أعلى
بطریرك إلى أقّل العلمانّیین قدرًا. نحن نوّبخ الذین یصّلون من أجل السالم في حین أّنهم یفشلون في تحقیق السالم فعًال، إّما بسبب

خوفهم أو لعدم إیمانهم.

6. “إّنكم إن ثبّتم في كالمي فبالحقیقة تكونون تالمیذي، وتعرفون الحّق والحّق یحّرركم” (یوحّنا 8: 32-31).

نحن نؤّكد أّن یسوع دعا تالمیذه لیس فقط إلى معرفة الحّق، بل إلى قول الحّق أیضًا: “لیكن كالمكم نعم نعم وال ال وكّل ما یزید عن
ذلك فهو من الشیطان” (مّتى 5: 37). إّن غزًوا شامًال لدولة جارة تشّنه ثاني أكبر قّوة عسكرّیة لیس مجّرد “عملّیة عسكرّیة خاّصة”

ولیس “حدًثا” أو “نزاًعا”، وال یمكننا أن نستعمل أّي تعبیر ملّطف آخر إلنكار حقیقة الوضع. إّنه في الحقیقة غزو شامل نتجت منه
حّتى اآلن خسائر في أرواح المدنّیین والعسكرّیین على السواء، واختّلت حیاة أكثر من أربعة وأربعین ملیون نسمة (حّتى 13 آذار

2022). هذه الحقیقة یجب أن ُتعلن مهما كانت مؤلمة.

لذلك نحن نستنكر أّي تعلیم أو فعل یرفض قول الحقیقة أو ُیبطل حقیقة هذه األعمال الشّریرة التي ُتشّن ضّد إنجیل المسیح في
أوكرانیا. نحن ندین حتًما الحدیث عن “حرب اإلخوة” و”تكرار خطیئة قایین الذي قتل أخاه حسًدا”، إذا لم ُیعترف بوضوح بالقصد

الجرمّي وبذنب طرف تجاه طرف آخر (رؤیا 3: 16-15).

نحن نعلن أّن الحقائق التي أكّدنا علیها واألخطاء التي أدّناها واعتبرناها غیر أرثوذكسّیة ورفضناها، ترتكز كّلها على إنجیل یسوع
المسیح والتقلید المقّدس في اإلیمان المسیحّي األرثوذكسّي. ونحن نناشد كّل من یقبل هذا النداء أن یراعي هذه المبادئ الالهوتّیة عند

اّتخاذه قراراته الكنسّیة. ونناشد كّل من یهّمه هذا البیان أن یعود إلى “وحدانّیة الروح برباط السالم” (أفسس 4: 3).
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إذا كنت ترغب في التوقیع على هذا البیان ودعمه ُیرجى اّتباع هذا الرابط وإضافة اسمك:

https://forms.gle/uCBo8YVhTupjafoA6 :

https://bit.ly/3MOq0Le    :ا على الرابط التاليالئحة التواقیع سیتّم تحدیثها تلقائی

سیتّم تحدیث الئحة التواقیع أیًضا مّرة واحدة على األقّل یومیا، في الصفحة الخاّصة بهذا البیان على شبكة اإلنترنت.

https://forms.gle/uCBo8YVhTupjafoA6
https://bit.ly/3MOq0Le

