ﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﺻـﺤﻔﻴﺔ ﻣـﻊ ﻏﺒﻄـﺔ ﺑﻄﺮﻳـﺮك
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻛﻴﺮﻳﻮس ﻛﻴﺮﻳﻮس
ﺛﻴﻮﻓﻴﻠﻮس اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎن “ﻛﻞ ﻳﻮم ﻫﻮ
ﻳﻮم ﺟﺪﻳﺪ” ,اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ ﺧﻮزورﻳﺲ وﻛﻮﺳﺘﺎس ﺑﺎﺑﺲ,
ﺗﻜﻠﻢ ﻏﺒﻄﺔ ﺑﻄﺮﻳﺮك اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺛﻴﻮﻓﻴﻠﻮس اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ ﻓﺤﻮى وﻫﺪف
اﺟﺘﻤﺎع وﺟﻠﺲ ﻛﻨﺎﺋﺲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮا وﻋﻦ اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ,وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺎل اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻋﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ واﻟﻤﺘﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي وﺗﺤﺼﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ــﺎﻟﻲ“ :إن هذه الأحداث المتصلة
ــﺎﺑﺘﻪ ﻛﺎﻟﺘـ
ــﺎﻧﺖ إﺟـ
ــﻮ ,ﻛـ
دوﻣﻴﻨـ
والمتشابكة تشغل كل واحد منا ,ولكن بالنسبة للدولة الهاشمية
الأردنية فانا اوكد لكم بان الأحداث الجارية لا تنطبق عليها كما
تنطبق لدول أخرى لان الوضع هناك مختلف تماما ,في الأردن لا يوجد
هذا الخوف ,ولكن كما ذكرت أن هذا الوضع يشغل الجميع”.
وﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺤﻮار ﺳﺎل اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﻮر أﺣﺪاث ﺛﺎﻧﻴﻪ
وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وذات ﺗﻮﺟﻪ أﺧﺮ ﻋﻦ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻜﻬﺎ ﻫﺪه اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ .وأﺟﺎب اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك “ :إن الوضع الجاري لا يستطيع احد
توقع نتائجه ,كلنا نسمع آراء محللين سياسيين وصحفيين ,حيث كل
واحد منهم يعطي رأيه ويعبر عن آراءه وفقا للزاوية والناحية التي
ينظر من خلالها ,وكما ذكرت انه وضع لا يستطيع احد توقع نتائجه”.
ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺤﺪث اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻛﻨﺎﺋﺲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ,إذ
ذﻛـــــــﺮ“ :إن مجلس كنائس الشرق الأوسط ,الكنيسة الأرثوذكسية,
البطاركة وكنيسة قبرص يلعبوا اليوم دورا فعالا وهاما ,وأن كنيسة
الأم هي التي تمثل الكنيسة والعائلة الأرثوذكسية هي التي تترأس
القيادة في هذه الفترة ,بكلام آخر إن كنيسة أورشليم تلعب دورا
هاما في إصلاح الوضع القائم في الشرق الأوسط .إن مجلس كنائس
الشرق الأوسط قد مر في فترة صعبة لأسباب عديدة ,احد هذه الأسباب
هي عدم الاستمرار بالدعم المادي الذي كان يعطى للمجلس وان
البطريركيات الأرثوذكسية لم تعد تظهر اهتماما كبيرا للمجلس ,ولكن
الأحداث السياسية التي تجري في الشرق الأوسط قد أجبرتنا على أن
نشترك في تهدئة الأوضاع والمساهمة في حل المشاكل العديدة ,وهكذا
قررنا أن نجدد نشاطات مجلس كنائس الشرق الأوسط لأنه اله قوية
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