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عالقات برجماتية:
دور الكنيسة األرثوذكسية يف دعم السياسات الروسية 

تباينــت العالقــة بيــن الديــن والدولــة مــن فتــرة زمنيــة ألخــرى علــى 
ــت الكنيســة  ــرات، كان ــي بعــض الفت ــخ الروســي. فف ــداد التاري امت
ــة  ــة الداخلي ــب الحاكم ــات النخ ــى سياس ــر عل ــكل مباش ــر بش تؤث
ــه فــي بعــض الحــاالت األخــرى كانــت  ــن أن ــة، فــي حي والخارجي
ــر سياســاتها.  ــد النخــب الحاكمــة توظفهــا فــي تمري مجــرد أداة بي

وتكتســب العالقــة فــي روســيا االتحاديــة بيــن الدولــة والكنيســة 
ــابقين، إذ  ــن الس ــاً عــن النمطي ــاً مختلف ــة طابع ــة الحالي ــي المرحل ف
ــة، يبــرز فيهــا تناغــم  ــة متبادل ــى أســس مصلحي صــارت تقــوم عل
بيــن ســعي الكنيســة األرثوذكســية الســتعادة دورهــا فــي المجتمــع 
ــة  ــن حاجــة الدول ــاً، وبي ــة إقليمي ــا الديني ــز مكانته الروســي، وتعزي
لمؤسســات دينيــة قــادرة علــى لعــب دور يصــب فــي خدمــة أهــداف 
ــم  ــوف يت ــة. وس ــب الحاكم ــة للنخ ــة والخارجي ــتين الداخلي السياس
التركيــز علــى تطــور العالقــة بيــن الدولــة والكنيســة فــي روســيا، 

ــرة.  ــة التــي قامــت بهــا األخي ــة واإلقليمي ــى األدوار الداخلي وعل

اأواًل: تطور العالقة بني الكني�سة والدولة 
الديانــة المســيحية منــذ  يرجــع تاريــخ اعتمــاد موســكو علــى 
ــة  ــواة القومي ــة، إذ تشــكلت الن ــة روســيا الحديث لحظــة تأســيس دول
ــد  ــالفية، بع ــل الس ــن القبائ ــدد م ــاد ع ــة اتح ــية نتيج ــة الروس للدول
ــر  ــر "فالديمي ــد األمي ــي عه ــك ف ــيحية، وذل ــة المس ــا الديان اعتناقه

ــن  ــرت بي ــة ظه ــك اللحظ ــذ تل ــام 980 م. ومن ــالفيتش" ع سفياتس
مجموعــة الــدول األوروبية المســيحية إمــارة "كييفســكايا روس")1(، 
ــا،  ــي شــرق أوروب ــرون الوســطى ف ــي الق ــرت ف ــة ظه وهــي دول
نتيجــة اتحــاد عــدد مــن القبائــل الســالفية الشــرقية، بقيــادة أمــراء من 
ــن نهــري "دنيســتر" و"الفولجــا"،  ــدت بي ــك"، وامت ســاللة "ريوري
وعاصمتهــا "كييــف" عاصمــة أوكرانيــا حاليــاً. ونظــراً ألن روســيا 
ــى  ــت إل ــد احتاج ــل، فق ــددة القبائ ــة متع ــت دول ــذاك كان ــدة آن الولي
"عقيــدة" قويــة يتوحــد الجميــع حولهــا، وهــو مــا ســاهم فــي اعتنــاق 

ــيحية")2(.  المس

ومــع تطــور الدولــة الروســية وتوســعها، تفــاوت دور الكنيســة 
ــرات  ــب فت ــي أغل ــة ألخــرى، فف ــرة تاريخي ــن فت ــاً م ــوة أو ضعف ق
العهــد القيصــري، لعبــت الكنيســة دوراً محوريــاً فــي التأثيــر علــى 
القــرارات الصــادرة عــن األباطــرة والقياصــرة الــروس، غيــر أن 
هــذا الــدور مــا لبــث أن تراجــع بشــدة فــي أعقــاب الثــورة البلشــيفية 
فــي عــام 1917، وقيــام االتحــاد الســوفييتي، وتبنيــه سياســات 

مناوئــة لــكل األديــان بشــكل عــام. 

واســتمر الوضــع حتــى تولــى "ميخائيــل جورباتشــوف" منصب 
ســكرتير عــام اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الســوفييتي عــام 
1984، وأطلــق سياســة "بيريســترويكا" التي شــكلت بدايــة االنفتاح 
علــى الغــرب. وقامــت الكنيســة األرثوذكســية بدور غير مباشــر في 

اســـتفاد الرئيـــس الروســـي فالدميـــري بوتـــني مـــن تنامـــي دور الكنيســـة األرثوذكســـية خلدمـــة سياســـاته الراميـــة إىل 
احلفـــاظ علـــى االســـتقرار االجتماعـــي داخليـــًا، وتوســـيع نفـــوذ روســـيا إقليميـــًا ودوليـــًا، واالســـتفادة يف ذلـــك مـــن ارتبـــاط 
الكنيســـة الروســـية مـــع الكنائـــس األرثوذكســـية يف اجلمهوريـــات الســـوفييتية الســـابقة، يف إطـــار مـــا يعـــرف باســـم 

ـــي". ـــامل الروس "الع

جوليا ترويتسكايا
كبري املراسلني يف وكالة األخبار الدولية، 

“روسيا سيغودنيوا”، اإلمارات
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مســاعيه للتقــارب مــع الغــرب. فإلــى جانــب اتفــاق جورباتشــوف 
مــع الواليــات المتحــدة علــى تقليــص األســلحة االســتراتيجية، كان 
فــي حاجــة إلــى التأكيــد علــى تبنيــه سياســات ليبراليــة تســمح بحرية 
ــي  ــم مال ــى دع ــل الحصــول عل ــي مقاب ــك ف ــي، وذل ــاد الدين االعتق
غربــي لالقتصــاد الســوفييتي المنهــار)3(، ومــن ثــم مثلــت الكنيســة 

إحــدى أدوات جورباتشــوف للتقــارب مــع الغــرب.

ومــع ســقوط االتحــاد الســوفييتي، وتولــي بوريــس يلتســن 
منصــب أول رئيــس لروســيا االتحاديــة عــام 1991، قــام باتخــاذ 
عــدد مــن اإلجــراءات إلعــادة بنــاء الدولــة الروســية، والتــي هدفــت 
ــاة السياســية المتعــارف عليهــا  ــد الحي ــاء تقالي ــى إحي فــي أغلبهــا إل
فــي عهــد "اإلمبراطوريــة الروســية"، وهــو مــا وضــح فــي إعــادة 
تســمية المؤسســات التشــريعية والتنفيذيــة، فضــالً عــن تغييــر 
شــعارها الرئيســي لكــي يرمــز إلــى المكونــات السياســية والدينيــة 

ــة. ــوة إمبراطوري ــة روســيا كق ــى مكان ــد عل ــة، والتأكي للدول

ومــن أهــم تلــك الخطــوات المرســوم الــذي أصــدره مســاء يــوم 
21 ســبتمبر عــام 1993، حــول "إصالحــات 
والــذي  االتحاديــة"،  فــي روســيا  دســتورية 
ــعب"  ــواب الش ــس ن ــل "مجل ــرر ح ــه ق بموجب
برلمانيــة  انتخابــات  وإجــراء  )البرلمــان(، 
جديــدة لمجلــس الدومــا فــي 11 – 12 ديســمبر 
1993. وكان الفتــاً أن يلتســن قــرر فــي نــص 
ــس  ــان مــن "مجل ــر اســم البرلم المرســوم تغيي
ــس الدومــا"، وهــو  ــى "مجل ــواب الشــعب" إل ن
اســم البرلمــان فــي الســنوات األخيــرة مــن عهــد 

ــة)4(.  ــيا القيصري روس

ــن  ــر 1993 أصــدر يلتس ــي 30 نوفمب وف
ــة  مرســوماً إللغــاء شــعار روســيا الســابق، المعتمــد إبــان الحقب
ــه مــع شــعار  ــق تفاصيل ــد، تتطاب الســوفييتية، واعتمــاد شــعار جدي
اإلمبراطوريــة الروســية، وهــو عبــارة عــن "نســر ذهبــي برأســين، 
ــرس  ــور بط ــان اإلمبراط ــر تيج ــو النس ــر، تعل ــل أحم ــى مخم عل
ــاح  ــى الجن ــاً، وعل ــه صولجان ــد جناحي ــى أح ــل عل ــر، ويحم األكب
اآلخــر "جوهــرة الكــرة")5(. ويرمــز الصولجــان إلــى الســلطة، فــي 
حيــن أن جوهــرة الكــرة، وهــي عبــارة عــن كــرة يعلوهــا صليــب 

ــى ســلطة الكنيســة.  عــادة، ترمــز إل

الكنيســة  ومكانــة  بــدور  خاصــاً  اهتمامــاً  يلتســن  وأولــى 
األرثوذكســية الروســية، وذلــك علــى الرغــم مــن أنــه لم يكــن متديناً، 
ــي  ــالد ف ــاالت المي ــي احتف ــد المشــاركة ف ــى تقلي ــث واظــب عل حي
الكنيســة. ومــع الوقــت نشــأت عالقــة وطيــدة بينــه وبيــن البطريــرك 
"أليكســي الثانــي")6(. وقــدم طيلــة ســنوات حكمه كل الدعم للكنيســة، 
ليكــون بذلــك صاحــب الفضــل األكبــر فــي اســتعادتها موقعهــا 

ــة الروســية)7(.  ــي المجتمــع والدول ــا ف ومكانته

ــاً ليلتســن  ــى الرئاســة خلف ــذي تول ــن، ال ــر بوتي وحافــظ فالديمي
علــى العالقــة الطيبــة نفســها، ووضــح هــذا منــذ لحظــة تولــي بوتيــن 
الحكــم، فقــد حضــر البطريــرك أليكســي الثانــي مراســم نقل الســلطة 
مــن يلتســن إليــه، فــي رمزيــة تــدل علــى اســتعادة الكنيســة مكانتهــا، 
التــي فقدتهــا إبــان الحقبــة الســوفييتية، خاصــة أن البابا شــهد مراســم 

أول نقــل للســلطة بعــد تفــكك االتحــاد الســوفييتي)8(. 

ثانيًا: اأدوار الكني�سة يف عهد بوتني
تولــى بوتيــن رئاســة روســيا فــي عــام 2000 بمباركــة من الكنيســة 
ــالة  ــي ص ــارك ف ــه، ش ــم تنصيب ــام مراس ــي خت ــية، فف األرثوذكس
ــي  ــن، الت ــع الكرملي ــن مجم ــة ضم ــارة، الواقع ــة البش ــي كتدرائي ف
أقيمــت مــن أجــل عافيــة وطــول عمــر الرئيــس)9(. وعلــى الرغــم 
مــن تأكيــد الدســتور الروســي فــي المــادة )14( منــه علــى علمانيــة 
ــب  ــن مراســم تنصي ــاء م ــد االنته ــر أن الصــالة بع ــة)10(، غي الدول
ــه  ــتهل كل واليات ــي مس ــن ف ــرره بوتي ــداً ك ــس أصبحــت تقلي الرئي
الرئاســية، وكذلــك فعــل "دميتــري مدفيديــف" خــالل تنصيبه رئيســاً 
)2008 – 2012(، وقــد جســد هــذا التقليــد تعزيــز الكرمليــن لدور 

الكنيســة، والــذي اتخــذ األبعــاد التاليــة: 

1- تعزيــز القوميــة الروســية: ســعى بوتيــن منــذ الســنوات األولــى 
لتوليــه الحكــم فــي المضــي قدمــاً الســتعادة قــوة الدولــة الروســية، 
ــة  ــاء أمجــاد اإلمبراطوري ــي، وإحي ــز االســتقرار الداخل ــر تعزي عب
الروســية باســتعادة موقعهــا ونفوذهــا إقليميــاً ودوليــاً. ولتحقيــق 
األدوات  بكافــة  اســتعان  سياســاته  أهــداف 
المتوفــرة، االقتصاديــة والسياســية، ولــم تفتــه 
االســتفادة مــن التأثيــر الكبيــر للمؤسســات الدينيــة 
علــى المجتمــع الروســي، فضــالً عــن العالقــات 
التــي تربــط بيــن هــذه المؤسســات ونظيرتهــا فــي 
ــم، الســيما الكنيســة  ــدول األخــرى حــول العال ال
ــاً  ــا تاريخي ــية، خاصــة أنه ــية الروس األرثوذكس
خــارج  األرثوذكســية  الكنائــس  تقــود  كانــت 
ــوفييتي  ــاد الس ــي دول االتح ــة ف ــيا، خاص روس
الســابق، وقــد عّبــر بوتيــن عــن هــذه الحقيقــة، إذ 
أوضــح أن "الكنيســة تقــوم بــدور إيجابــي وبّنــاء 
ــية،  ــيحية، األرثوذكس ــاق المس ــع اعتن ــه "م ــى أن ــيراً إل ــداً"، مش ج
بــدأت تتشــكل القوميــة الروســية كقوميــة موحــدة، وبــدأت تتشــكل 

ــة)11(. ــية المركزي ــة الروس الدول

2- الدفــاع عــن العالــم الروســي: لــم يغــب العامل الديني عــن رؤية 
بوتيــن لتعزيــز مكانــة روســيا إقليميــاً، ودوليــاً، فإلى جانب مشــاريع 
التكامــل االقتصــادي مثــل "االتحــاد االقتصــادي األوراســي"، 
و"الدولــة االتحاديــة الروســية – البيالروســية"، عمــل الرئيــس 
الروســي علــى االســتفادة مــن انتشــار الجاليــات الروســية فــي عــدد 
ــة للكنيســة األرثوذكســية  ــس التابع ــك الكنائ ــم، وكذل مــن دول العال
الروســية، وذلــك عبــر تأســيس "صنــدوق العالــم الروســي"، والــذي 
يهــدف إلــى نشــر اللغــة الروســية فــي الــدول األجنبيــة")12(. ومــع أن 
الجهــات المؤسســة للصنــدوق وفــق المرســوم الرئاســي هــي وزارة 
ــاهماً  ــت مس ــة بات ــإن الكنيس ــي، ف ــم العال ــة ووزارة التعلي الخارجي

رئيســياً فــي النشــاطات التــي تحقــق أهــداف ذلــك الصنــدوق.

وكشــف البطريرك كيريل، بطريرك موســكو وســائر األراضي 
الروســية، عــن رؤيــة الكنيســة للعالــم الروســي، إذ  أشــار إلــى أن 
"العولمــة تشــكل تحديــاً للهويــة الثقافيــة والقوميــة الروســية"، وأن 
"ممثلــي مختلــف الثقافــات يقفــون اليــوم أمــام خيــار، إمــا االنضمــام 
ــاً مســتقالً فــي  ــوا كيان ــى العولمــة واالنصهــار فيهــا، أو أن يكون إل
بنيــة العالــم التــي تتشــكل"، معبــراً عــن قناعتــه عــن قــدرة العالــم 

الروســي أن يلعــب دوراً مؤثــراً علــى الســاحة العالميــة)13(. 

يف  حموريـــًا  دورًا  الكنيســـة  لعبـــت 
الصـــادرة  القـــرارات  علـــى  التأثـــري 
عـــن األباطـــرة والقياصـــرة الـــروس، 
أن  لبـــث  مـــا  الـــدور  هـــذا  أن  غـــري 
الثـــورة  أعقـــاب  يف  بشـــدة  تراجـــع 
البلشـــيفية يف عـــام 1917، وقيـــام 
ــاد  ــاد الســـوفييتي، وتبنـــي االحتـ االحتـ
األديـــان  لـــكل  مناوئـــة  سياســـات 

عـــام. بشـــكل 
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وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الفهــم الكنســي للعالــم الروســي يقتصر 
فقــط علــى تأكيــد الوحــدة الثقافية مــع كل مــن أوكرانيا وبيالروســيا، 
فقــد أكــد البطريــرك كيريــل أن العالــم الروســي هــو فــي الوقــت ذاته 
العالــم األوكرانــي والعالــم البيالروســي، أي أنــه الحيــز الجغرافــي، 
ــذي الــذي اعتنقــت فيــه الشــعوب الســالفية المســيحية فــي عهــد  ال
األميــر فالديميــر، ووحدهــا وأســس دولــة "كييفســكايا روس" عنــد 

نهــر الدنيبــر )فــي العاصمــة األوكرانيــة كييــف()14(. 

3- دعــم الكنائــس الروســية فــي أوكرانيــا: احتفظــت الكنيســة 
األرثوذكســية الروســية بنفــوذ دينــي علــى الكنــاس األوكرانيــة، غير 
أن نفوذهــا واجــه تحديــاً كبيــراً مــع انــدالع األزمــة األوكرانيــة فــي 
عــام 2014)15(. وهــو مــا وضــح فــي انقســام البطريركيــات داخــل 
ــى موســكو،  ــا إل ــى تبعيته ــة حافظــت عل ــن بطريركي ــا، بي أوكراني
فــي حيــن أن الثانيــة انفصلــت مؤسســة بطريركيــة أوكرانيــا، وذلــك 

بإيعــاز مــن الســلطات األوكرانيــة.

وتعــود مخــاوف الســلطات األوكرانيــة مــن عالقــة البطريريكية 
الروســية بنظيرتهــا األوكرانيــة إلــى ســنوات ســبقت نشــوب أزمــة 
شــرق أوكرانيــا، حيــث كانــت دومــاً تتخــوف مــن اســتغالل موســكو 
ــي  ــك ف ــا السياســية. ووضــح ذل ــر خططه ــي تمري ــة ف ــذه العالق له
تحذيــر البطريــرك فيالريــت، بطريــرك كييــف، للبطريــرك كيريــل 
عنــد زيارتــه إلــى الكنائــس التابعة لبطريركية موســكو فــي أوكرانيا 
ــاه  ــاً إي ــي عــام 2010، مــن إطــالق تصريحــات سياســية، متهم ف
بــأن زيارتــه ليســت دينيــة، بقــدر مــا هــي سياســية بنيــة نشــر عقيــدة 

مــا ُيســمى "العالــم الروســي")16(. 

ومــع تصاعــد األزمــة األوكرانيــة، ســعى الرئيــس األوكرانــي 
"بيوتــر بوروشــينكو" إلــى تحريــف التاريــخ، عندمــا ســعى لتأكيــد 
ــي  ــي الت ــية ه ــة الروس ــة، وأن الكنيس ــة الكنيســة األوكراني مركزي
التاريخيــة  للوقائــع  بالمخالفــة  العكــس، وذلــك  تتبعهــا، وليــس 
المســتقرة)17(. كمــا دعــم بورشــينكو جهــود البطريــرك المســكوني 
"برثلمــاوس" لمحاولتــه توحيــد الكنائــس األوكرانيــة الثالثــة، ومــن 

ــية)18(.   ــا الكنيســة الروس ضمنه

ــية  ــة الروس ــرت الكنيس ــي الشــرق: عّب 4- مســاندة المســحيين ف
عــن قلقهــا علــى مصيــر االقليــات المســيحية في ســوريا منــذ اندالع 
الصــراع المســلح هنــاك. وأكــد البطريــرك كيريــل أن "المأســاة فــي 
ــيحيين.  ــق المس ــرى بح ــاة كب ــى مأس ــت إل ــراق تحول ــوريا والع س
ومــع أنــه ليــس مــن الصــواب القــول إنهــا مأســاة المســيحيين فقــط، 
ــاة المســيحيين أكبــر ألنهــم  إذ يعانــي المســلمون كذلــك، لكــن معان
أقليــة فــي تلــك الــدول والقضــاء عليهــم ســيؤدي إلــى زوال الوجــود 
المســيحي فــي الشــرق األوســط، وهــذه كارثــة حضاريــة")19(. 
وحافظــت الكنيســة علــى مــدار ســنوات األزمــة علــى تواصلهــا مــع 
ــت  ــوريا، وقام ــي س ــرى ف ــس األخ ــية والكنائ ــة األرثوذكس الكنيس

بإرســال المســاعدات إليهــم. 

وعلــى الجانــب اآلخــر، أكــدت الحكومــة الروســية أن أحــد 
ــو  ــوريا ه ــي س ــاب" ف ــد اإلره ــكرية "ض ــا العس ــداف عملياته أه
ــذا  ــن ه ــرت ع ــي. وعب ــيحي األرثوذكس ــم المس ــن العال ــاع ع الدف
الموقــف بوضــوح "إيرينــا ياروفايــا"، نائبــة رئيــس مجلــس الدومــا، 
إذ أوضحــت علــى هامــش مشــاركتها في المؤتمر العــام لألرثوذكس 
ــي  ــي، أن "الحــرب ضــد اإلرهــاب الت ــى البرلمــان اليونان ــي مبن ف
تقــوم بهــا روســيا فــي ســوريا، ليســت حربــاً مــن أجــل مصالحهــا، 
بــل نضــال مــن أجــل مصالــح جميــع األرثوذكــس، وكل المدنييــن 
المهدديــن بالمــوت علــى يــد القــوة األكثــر فتــكاً ووحشــية فــي 

ــي. ــم "داعــش" اإلرهاب ــى تنظي ــم")20(، فــي إشــارة منهــا إل العال

وفــي الختــام، يمكــن القــول إن الديــن مّثــل إحــدى األدوات 
التــي ارتكنــت إليهــا الحكومــة الروســية فــي محاولتهــا لبنــاء الدولــة 
الروســية، وإيجــاد عقيــدة روســية جديــدة تغايــر األيديولوجيــة 
ــي تنظــر إليهــا  ــة الت ــة الغربي ــم الليبرالي الشــيوعية المنهــارة، والقي
ــا مســؤولية  ــر، وتحمله ــن بشــك كبي ــي الكرملي ــة ف ــة الحاكم النخب
ــا  ــي المجتمــع، خاصــة مــع إضعافه ــي ف تفشــي االنحــالل األخالق
لقيــم العائلــة، ومــن ثــم فــإن إحيــاء دور الكنيســة ســاهم فــي تحقيــق 
ــه كأداة لنشــر  ــة توظيف ــي، فضــالً عــن إمكاني االســتقرار المجتمع
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