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ذاق الرهبان يف القرنني الثامن والتاسع ألواناً خمتلفة       
من العذاب بسبب دفاعهم اجلريء عن إكرام األيقونات

ـ املقدسة، فقضى بعضهم شهداء، وحتمل منـهم ال        ربض
الهلا،والسجن واجلَلد والنفي، واعترفت الدولة أخرياً بضِ      

وهـرب. ن إىل إكرام الصور حبرية تامـة      فعاد املسيحيو 
كثريون إىل إيطاليا اجلنوبية وروما، وانتشـروا يف اجلـزر
اليونانية، فشيدوا أديرة جديدة، وكـانوا خـري عـون

   ومسح هلم امللك الون الرابع .ةللمسيحيني يف أوقات الشد
 يتبوءوا املناصب األسقفية، فتألّقـت يف الكنيسـة،بأنْ

د واإلميـان والغـرية التقوى والتجر  بواسطتهم، فضائل 
البطريـرك الصادقة، ولكن مشادة قامت بـني      املسيحية

  :كان هلا سببان مباشران فوتيوس والبابا نيقوال األول
 اخلالف  :أوهلما

ــني  ــع ب الواق
ــ وس ـأغناطي
ــ وس ـوفوتي

ب ـعلى املنص 
ــي،  البطريرك
وقــد تــدخل 
البابا يف هـذا    

   ومال ،اخلالف
. فوتيوس باحلرم وعزله من منصبه      ورشق ،إىل أغناطيوس 

 روما والقسطنطينيةي اخلالف الواقع بني كنيست    :وثانيهما
  .حول قضية البلغار

 فقامت املنافسة،لقد طلب البلغار اعتناق املسيحية          
هذا  جتلب إليها  بني الكنيستني، كل واحدة منهما تريد أنْ      

ـ       . الشعب الوثين  رينفأرسل فوتيـوس إىل البلغـار مبش
لني عين بدالً منهم مرس    بيزنطيني، وما لبث البابا نيقوال أنْ     

 وأمـر الالتـني    من بالد البلغار،   التني وطرد البيزنطيني  
  ن قَِبلَ منهم املعمودية، فثار ثائربإعادة منح سرالتثبيت ِلم 

  .البطريرك فوتيوس ورشق البابا بالعزل الكنسي
، ومل يفصل بـنيأجل، كان اخلالف خالفاً شخصياً           

الكنيستني ولكنه مس حرمـة البابـا ومهـد الطريـق
يف بطريركيـة فوتيـوس األوىل: لالنفصال، وهاك ذلك  

]٨٦٧-٨٥٨[، بـني٨٥٧رت العالقـات سـنة       توت 
البطريرك أغناطيوس والقيصـر بـرداس أخـي امللكـة

 برداسأوهلما أنّ : ثاودورة، ويرجع هذا التوتر إىل سببني     
يش عيشة فاسقة هلا أسـوأ األثـر يف الشـعب،كان يع 

 البطريرك مل يفهم احلركة التقدمية اليت نشأتوثانيهما أنّ 
.جتماعية والثقافية يف عصره ومشلت مجيع مظاهر احلياة اإل      

 يستقيل، ودعا فوتيوس إىل املنصبفطلب إليه برداس أنْ   
البطريركي، وكان فوتيوس يشغل آنذاك وظيفـة أمانـة

فلم يتنازل البطريرك أغنـاطيوس،ىل يف الدولة   األو السر 
، عزل فيـه٨٥٩عاً سنة   مجفعقد فوتيوس م   .عن منصبه 

 وعـد نفسـه البطريـرك،  أغناطيوس عن البطريركية  
 إىل البابـا نيقـوال وإىل      ،٨٦٠ سنة   ،مث بعث . الشرعي

    علمهم فيها بارتقائـه إىلالبطاركة امللكيني برسائل رمسية ي
البطريركيةةالسد ،ويطلب اعترافهم به بطريركاً، فلم يلق 

  . من البطاركة امللكيني جواباً
كما تسلّم البابا نيقوال رسالة فوتيوس، فأوفـد إىل       

 األحـداث وخيـرباهريلني ليطّلعا على س   القسطنطينية ممثّ 
 اتفقـا، الرسوالن إىل العاصمة البيزنطية     وصل افلم .عنها

ع، فعقـدوهمجل وفوتيوس على عقد م    مع امللك ميخائي  
وعزلـوه عـن وحاكموا فيـه أغنـاطيوس       ٨٦١سنة  
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 فلمابطريركيته ورشقوه باحلرم، وعاد الرسوالن إىل روم
يرض البابا عن عملهما ألما جتاوزا مهمتهما، ووصلته إذ

وملا .وس، فأىب أن يعترف به بطريركاً     تيذاك رسالة من فو   
على يرك أغناطيوس، اطّلع البابا   عن البطر  لبلغ روما ممثّ  

    تفاصيل األحداث، فعقد نيقوال مجيف قصر٨٦٣عاً سنة   م 
الالتران حكم فيه بعزل فوتيوس، وعزل كل من منحهم
.درجة األسقفية، وأمر بعودة أغناطيوس إىل البطريركيـة       

   وتبلّغ امللك قرار مجع الالتران وقامت احملادثات بـنيم
ة الوصول إىل حلّ وسط هلذه القضـية،البابا والبالط بغي  

.ولكنها تأزمت من جديد بسبب نشوب املشكلة البلغارية       
لهم فوتيوس إىلسفقد طرد البابا املرسلني الروم الذين أر      

فثار ثائر فوتيوس، وعقد. بلغاريا للتبشري بالدين املسيحي   
  هو اآلخر مجشجب فيـه٨٦٧عاً يف القسطنطينية سنة     م 

 قرارات مجإال.  وعزل البابا نيقوال عن منصـبه      ،ع روما م
       أن البابا تويف قبل أن تصله قرارات مجع القسطنطينية، م

  . الثايندريانوسأوخلفه البابا 
وحدث فجأة  
يف العاصمة  
البيزنطيــة 
ــالب  انقـ
سياسي غير  

ــ رى ـجمـ
 احلــوادث

كلــها، إذ 
  ل ــــقت

 علـىباسيليوس املقدوين امللك ميخائيل الثالث، واستوىل     
احلكم يف القسطنطينية، فعزل فوتيوس وأعاد أغنـاطيوس

ع مسـكوين  مجعقد م  ة البطريركية، مث دعا إىل    السد إىل
حضره ممثّلو البابا ونـواب البطاركـة] ٨٧٠-٨٦٩[

 واعتربه دخـيالً،ع فوتيوس باحلرم  مجامللكيني، فرشق املَ  

،٨٧٧سنة  اً حىت   ـوس بطريرك ـمغتصباً، وبقي أغناطي  
  وتويف يف سالم الكنيسة

 أمجع رأي األساقفة،وملا تويف البطريرك أغناطيوس          
ىفتـولّ . فوتيوس إىل املنصـب البطريركـي      على إعادة 

 املنصب البطريركـي،، للمرة الثانية  ،٨٧٧فوتيوس سنة   
 فئة ضئيلة ظلّت متشبثة بذكرىوالتف حوله األساقفة إالّ   

وأرسل البطريرك فوتيوس. اعةورفضت له الط   أغناطيوس
ةينبئهم فيها بارتقائه إىل السد     رسالة إىل البطاركة امللكيني   

، واعترفـواارتياحهم هلـذا احلـلّ     البطريركية، فأبدوا 
  .به بطريركاً

دريـانوس،أوملا خلف البابا يوحنا الثامن البابـا               
واطّلع على األوضاع اجلديدة هذه، آثر الوئـام علـى         

  املشادة، فعقد مجعاً يف روما اشترط فيه على فوتيـوسم
بعض الشروط ليعترف به بطريركاً، وأوفد الكاردينـال

     بطرس إىل القسطنطينية، فالتأم فيها مج٨٧٩[ع سنة   م-
ـ       ] ٨٨٠ لترأسه البطريرك فوتيوس نفسه، وحضـره ممثّ

 أسقفاً، وعـرض٣٨٣البابا ونواب البطاركة امللكيني و    
 منها، برضى  لَِبقَال على البطريرك شروط البابا فَ     الكاردين

 الظـروفرأى الكاردينال أنّ   وملا. تام، ما ميكنه حتقيقه   
 اعترف به رمسياً بطريركاً علـى،موافقة للقوانني الكنسية  

الكرسي القسطنطيين، كما اعترف به نـواب البطاركـة
  .ل رئيس أساقفة أرمينياامللكيني وممثّ

ابا يوحنا الثامن أعمال امع القسطنطيين،وأقر الب        
 وهي السنة اليت٨٨٦وبقي فوتيوس يف منصبه حىت سنة       

مات فيها باسيليوس املقدوين، وخلفه على العرش امللـك
الون السادس، فأعاد البطريرك فوتيوس إىل الدير ونصب

 وهكـذا.ة البطريركية أخا امللك بدالً منـه       السد  على
ع الرئيسة حرم بدعة حماريب األيقونات،مجتكون أعمال املَ  

وحلّ مشكلة كرسي القسـطنطينية بـني البطريـركني
  .أغناطيوس وفوتيوس
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