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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد. مهمته الرئيسة، 
فضاًل عن قضايا أخرى، تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا السياسات العامة واخلارجية 
إجراء حتليل  إىل  عام. ويسعى  األوسط بشكل  الشرق  العراق بشكل خاٍص ومنطقة  اليت ختّص 

مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضايا معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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كانون الثاين 2016

 

كان البعض يف اجملتمع العاملي يرحب بذلك التغيري الديين الذي صبغ السيد بوتي ، ويعتربونه تغيرياً 
نابعاً من أعماق القلب وذات مصداقية ،خصوصاً عندما يرونه يضع الدفاع عن اإلميان والدفاع عن 

القيم موضع التنفيذ .

فالديمير فالديميروفتش بوتين
 Vladimir Vladimirovich Putin
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املقدمة :

فالدميري بوتي.... زعيم دولة عظمى هي روسيا االحتادية يف وقتنا املعاصر ، وسليل االحتاد السوفيييت 
السابق وحامل جمراته من فضاءات إىل أخرى ، أي مذ ان كان طالباً ، مث ضابطاً يف االستخبارات 
ال��ن��اظ��ري��ن ، جمسدة  تبهر  م��ت��ع��ددة  للمأل هبيئات  ال��ق��ي��ادة ، زعيما يظهر  اعتلى س��دة  ال��روس��ي��ة ، ح��ى 
العزمية مرة واالستعداد ملواجهة املخاطر يف األخرى ، وإظهار القوة البدنية يف الثالثة والوداعة وممارسة 
ذهنية  ق���درات  م��ن  ب��ه  مي��ت��از  مل��ا  باجلدلية  منها ح��ى وص��ف��ت شخصيته  الكثري  املختلفة يف  ال��ري��اض��ات 
مقدرات  على  احلفاظ  قطبها  قيادة   ، واخلارجية  الداخلية  قيادته  شكلتها كرزما  وإمكانات جسمانية 
بلده روسيا ، ومحايته من فقدان تراثه وأصوله الدينية واألخالقية واحلفاظ على األمن والسلم الدوليي 
الكثري من احملللي  قبل  للتحليالت والدراسات من  السيد بوتي حمط تساؤالت وهدفاً  ، حى أصبح 
من صراعات  واحلاضر  باملاضي  وعالقتها  الدينية  توجهاته  حقيقة  معرفة  هدفها   ، الدوليي  والباحثي 
دينية ، و سياسية وعرقية ، وما مدى حقيقة إميانه باألرثوذكسية اليت يتقول هبا ويرعاها ، بل ويدافع 

عنها مبا متتلك روسيا من قدرات.

أن حمور البحث هو استعراض الكثري من اآلراء واحملاور اليت تناولت توجهه الديين على وجه اخلصوص 
، واإلتيان باألدلة

املوضوعية أو الواقعية اليت تثبت صحة التزامه باألرثوذكسية اليت صاغت له طريق نقل روسيا من دولة 
شيوعية أو علمانية إىل دولة ترعى دينها وحترتم األديان األخرى ، كما سيتبي كذلك.

ملا تقدم من إضاءات وملعرفة احلقيقة غري الكاملة ، فأن هذا البحث حياول تقدمي البعض مما ال نعرف 
عن  ففضاًل  نالته.  اليت  الوصفية  التشوهات  من  نعرف  مما  بعض  وحتليل  القيادية  الشخصية  هذه  عن 
وصول  سيتناول كيفية  البحث  ف��ان   ، العلمي  حتصيله  ومستوى  نسبه  ومعرفة  لنشأته  التارخيي  السرد 
السيد بوتي إىل قمة اهلرم يف دولته العظمى ، وهل استطاع ان يدفع باقتصاد بالده إىل األمام يف ظل 
األزمات الدولية اخلانقة ؟ ، وكذلك تقدمي ما متكنا من الغور فيه ملعرفة حقيقية تأثري توجهاته الدينية 
الشخصية ، يف صنع سياساته الدينية الداخلية واخلارجية ، لنكتشف من خالهلما ان السيد بوتي مل 
يكن شيوعياً إحلادياً أو علمانياً ، وإمنا هو مسيحي أرثوذكسي يدافع عن معتقداته ويقف أمام اإلرهاب 
املستحدث من أجل محاية أقرانه من االرثذوكس خصوصا ، والبشرية عموما. وكذلك يتناول البحث 
األرثوذكسية  واملسيحية  اإلس��الم  بي  ما  مقاربته  ومنها  بوتي  السيد  تدين  تؤكد  اليت  القرائن  من  مجلة 

،وإبرازه لشخصيات كنسية مقدسة ، حلت حمل أعمدة املاركسية واإلحلاد.

مث يعرج البحث إىل حتليل األسباب اليت دفعت روسيا إىل الدفاع عن سوريا ، وهل ان تدخل روسيا 
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يف احلرب ضد اإلرهاب هي حرب مقدسة أرثوذكسية ضد اإلسالم ؟ ، وكذلك يقدم البحث أسباب 
وقوف روسيا للدفاع عن املعارضة األوكرانية اليت رفضت االلتحاق بالنظام االنقاليب ، ويقدم البحث 
حقيقة متسك السيد بوتي يف القيمة الدينية اليت متثلها جزيرة القرم ، حتت ظل أخطر أزمة يشهدها 

العامل عند هناية القرن املاضي.

وطبيعة   ، الشرقية  للكنيسة  تعريفات  س��وف جيد  القارئ  ف��أن   ، الفروق  وش��رح  املفاهيم  بعض  ولدعم 
الكنسية  األقليات  بقاع األرض من  املنتشرة يف  األقليات  فيها ، وكذلك مواقف بعض  الديين  احلكم 

األرثوذكسية.

نشأته :

ولد السيد فالدميري بوتي يف السابع من تشرين األول عام 1952 ، يف مدينة لينينغراد ) واليت تسمى 
يف يومنا هذا ، سانت بطرس بريغ )،يف االحتاد السوفييت السابق، لوالدين مها فالدميري بوتي ) 1911 
- 1999 ( ، ووالدته ماريا إيفانوفا بوتينا  1911 - 1998  . وكانت والدته تعمل عاملة يف مصنع ، 
يف حي كان والده جمنداً يف البحرية السوفيتية ، إذ كان خيدم يف أسطول الغواصات يف أوائل 1930، 
ويف وقت مبكر من احلرب العاملية الثانية ) 1939 – 1945 ( خدم والده يف كتيبة تدمري ، ويف وقت 

الحق مت نقله إىل اجليش النظامي ، إذ أصيب جبروح بليغة يف عام 1942 .

  
              والدته                والده                   مع والدته عام 1958

ويذكر بعض املؤرخي أن السيد بوتي نشأ علمانيا بالطراز الذي أماله عليه النظام السوفيييت السابق، 
بتبنيه توجهات امللحدين املتشددين ، غري ان  أباه شيوعيا،ويوصف كذلك  الوقت الذي كان فيه  يف 
والدته السيدة ماريا كانت توصف بأهنا امرأة مسيحية ملتزمة بنهجها االرثذوكسي الروسي، حى أهنا 
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عملت سرا على أن ينال ولدها بوتي قدسية تعميده مسيحيا يف الكنيسة الروسية األرثوذكسية.

  أما جد السيد بوتي ، والذي عاش مابي عام 1879 حى عام 1965 ، فكن يعمل كبرياً للطهاة، 
ويف فرتة معينة كان مسؤواًل عن موائد الزعيم الروسي السابق فالدميري ليني وزوجته ، ويف الكثري من 

املناسبات كان طاهياً للزعيم جوزيف ستالي.

       جد بوتي    

التشكيك يف نسبه :

حياول البعض التشكيك بنسب السيد بوتي ، بوصفه نسبا حمريا ، لعدم وجود سجالت قدمية ومتبقية 
تثبت انتسابه إىل لقبه » بوتي » ، ابعد من سجل جده السيد سبرييدون أيفانوفج بوتي... 

ان تشكيكا كهذا يستحق السخرية واالمشئزاز ، التصافه بالسذاجة واستخفافه باحلقائق ، والغاية منه 
يف اعتقادنا االنتقاص من شخصية السيد بوتي.

ان السيد بوتي مل يكن من قياصرة الروس أو ملوك اإلغريق أو من أصحاب الدم األزرق حى ينحت 
امللوك والقياصرة واالدواق ، ملا أستطاع  لقبه فوق احلجر ، ولوال ذلك احلجر الذي حنت على قبور 
أنساب  أو  ألقاب  األوربية  للعوائل  ليس  ان  علمنا  إذا  ، خصوصا  العائلي  امتدادهم  معرفة  املؤرخون 
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قبلية ، كما هو احلال يف العامل العريب على وجه اخلصوص ، وليس العامل اإلسالمي عموما ، وليس 
من الغريب القول ان كثريا من الشعوب العربية ليس هلا من األلقاب ما مييز أنتمائاهتا القبلية كالشعب 

املصري ، واجلزائري والسوري واللبناين .

تعليمه :

التحق السيد بوتي بقسم القانون من جامعة لينينجراد يف عام 1970 ، وخترج منها يف عام 1975 
، وكان عنوان أطروحته النهائية بعنوان » أكثر القواعد رغبة يف التعامل التجاري للشعوب يف القانون 
ال��دويل » ، وك��ان حمتما عليه يف اجلامعة االنضمام إىل صفوف احل��زب الشيوعي يف االحت��اد السوفييت 
السابق ، حيث بقي عضوا حى مت حل احل��زب يف كانون الثاين عام 1991 . ودرس بوتي األملانية 

عندما كان تلميذا يف ثانوية سانت بطرس بريغ ، وأتقنها حى عاد يتحدث هبا وبطالقة.

ب��ريغ للتعدين على وج��ه اخل��ص��وص، حيث كان  ب��ط��رس  1997 ، ويف معهد س��ان��ت  27 ح��زي��ران  يف 
املشرف على دراسته لنيل الدكتوراه هو السيد رئيس اجلامعة فالدميري ليتفينينكو ، وقف بوتي مدافعا 
عن أطروحته العلمية يف االقتصاد ، بعنوان » التخطيط االسرتاتيجي للموارد اإلقليمية يف إطار تشكيل 

عالقات السوق » .

ويبدو ان االهتامات مل جتد موضعا أخر لالنتقاص من قدرات السيد بوتي ، أال عندما أعتلى سدة 
الرئاسة ، إذ أصبحت أطروحته اليت نال هبا الدكتوراه قبل 23 عاما ، هدفا الهتاماهتم يف االنتحال من 
قبل معهد بروكينغز ومقره واشنطن دي.سي ، إذ يشري املعهد إىل وجود مؤشرات لالحتيال ، بالرغم 
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من أن رسالته للدكتوراه حتتوي على مجيع عناوين مراجع البحث ، كما يشري املعهد . غري أهنم خفضوا 
من مستوى التهمة وبطونه بالشك ، بالقول : »على انه احتيال قد يكون غري مقصود«.

وصوله السريع إىل قمة اهلرم :

قبل  رتبة مقدم  إىل  السوفيتية حى وص��ل  املخابرات  بوتي ضابطا يف  خ��الل ستة عشر عاما ، عمل 
تقاعده ودخوله يف معرتك السياسة يف بلدته سانت بطرس بريغ ، يف عام 1991 . 

مث انتقل بعد ذلك إىل موسكو يف عام 1996 و انضم إىل إدارة الرئيس بوريس يلتسي ، حيث تقلد 
مناصب رفيعة يف أدارته ليصبح القائم بأعمال الرئيس يوم 31 ديسمرب 1999 ، بعدما استقال يلتسي 
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على حنو مل يكن متوقعا.

املعيبة  بالصفات  يصفونه   ، السابقي  بوتي  السيد  مرؤوسي  ان  الكتاب  بعض  يتهم  أن  الغريب  ومن 
واالنطوائي واملخاطر. والسؤال هنا ،  كيف يكون كذلك وقد أحتضنه يلتسن القريب من الغرب يف 
حينه ، حى أصبح رئيسا ، والكل يعلم ما لدور الغرب من أمهية يف اختيار القادة اجلدد بعد سقوط 

االحتاد السوفيييت وجميء كورباجوف.

عاد بوتي رئيسا لروسيا يف دورة ثالثة منذ السابع من أيار عام 2012 ، خلفا لرفيقه

دميرتي ميدفيديف. وكان السيد بوتي قد شغل سابقا منصب رئيس روسيا لدورتي متتاليتي مابي عام 
2000 وعام 2008 ، و شغل أيضا منصب رئيس وزراء روسيا مابي عام 1999 - 2000 ، و مرة 
أخرى من عام 2008 إىل عام 2012 . وفضاًل عن كونه رئيسا للوزراء يف دورت��ه الثانية ، فأنه كان 

رئيسا للحزب احلاكم لروسيا االحتادية .

حتسن االقتصاد الروسي وجتاوز األزمات :

وخالل دورتيه األوليتي بوصفه رئيسا للبالد ورئيسا للوزراء ) 1999 - 2008 ( ، ارتفعت املداخيل 
احلقيقية ، أو الدخل القومي كما يشار إليه ،إىل روسيا مبقدار) 2.5 ضعفا ( الحظ الرسم البياين ، 
البطالة و  الروسي أكثر من ثالثة أضعاف ، وتضاءل معدل  للفرد  يف حي ارتفعت األجور احلقيقية 
الفقر ليصل إىل أقل من النصف . كما ارتفع ، وبشكل كبري ، التقييم الذايت لرضا اجلمهور الروسي 
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عن مدى قناعتهم بالظروف احلياتية واملعيشية اجلديدة ، بشكٍل كبرٍي. وعلى ما يبدو ان ذلك كان 
بسبب متيز فرتة رئاسته يف منو اقتصادي أستمر لثمان سنوات متتالية.

 يبي الرسم البياين ، كذلك ، كيف استطاع بوتي بالتناوب والتعاون مع رفيقه دميرتي ، أن يتخطى 
األزمة املالية الدولية اليت عصفت يف الكثري من البلدان عام 2008 – 2009 ، وكذلك يبي الرسم 
قادها  اليت  أعقبت فرتة االحنطاط  اليت  امل��دة  الروسي يف  االقتصاد  لنمو  الواضح  التسارع  نفسه معدل 

يلتسن. بوريس 

توجهاته الدينية :

ولد بوتي ألب إحلادي ، وأم مسيحية ملتزمة تقية ، وبالرغم من نشأته يف وسط علماين ، إال أنه يف 
الوقت احلاضر أصبح شخصية ورعة ملتزمة بقيم املسيحية األرثوذكسية بصبغتها الروسية ، ونذر نفسه 

لنهوض األرثوذكسية ونبذ ما يراه من أفول املسيحية يف العامل الغريب.
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بالرغم من تأكيد البعض ان السيد بوتي ال ميتلك من املعتقدات املسيحية بالقدر الكايف ، إال أهنم يف 
الوقت ذاته يؤكدون على أن ليس هنالك من شك يف أن املسيحية رمست الطريق الذي أختاره لتشكيل 

ما يراه مناسبا لنفسه ولبلده.

أن القيم الدينية للسيد بوتي قيم متجذرة يف األرثوذكسية الروسية وجتاربه الدينية الشخصية اليت مر هبا 
، سيما ذلك احلادث الذي مرت به زوجته ، وحريق منزله الذي كاد أن يودي حبياته وحياة أطفاله ، 
وكذلك الصليب الذي مل ينتزعه منذ ان وضعته والدته على عنقه ، فهو بعد أخر أو دليل ذات قيمة 
معنوية كبرية على التزامه األرثوذكسية منهجا ، كما يروي هو نفسه تلك احلادثتي املؤثرتي يف حياته.

والقصة تعود حينما وجد بوتي أن صليبه الذهيب مل يتعرض ألض��رار بعد ان وجده ما بي ركام بيته 
أثناء  إي��اه ،  ألبسته والدته  ان��ه يؤكد ان ذل��ك الصليب مل يغادر عنقه منذ ان  ورم��اده احمل��رتق ، علما 

توجهه لزيارة بيت حلم.

ويؤكد بوتي بشهادته الشخصية ، إىل ان حتوله كان عن قناعة ذاتية ، ويف الكثري من األحيان كان 
استهزاؤه بالنظام الشيوعي املنغمس فيه حينئذ ، دافعا لذلك التحول وبداية إليه ، واآلن فأنه يسعى 
إىل ان جيعل إميانه الذي وجده بنفسه ، حقيقة قابلة للتطبيق يف داخل روسيا وخارجها. ورمبا ال شيء 
أكثر رمزية يف جهود بوتي االنتقال إىل الرتاث الديين لروسيا ، من نصبه متثاال برونزيا ضخما للدوق 
فالدميري األكرب » دوق كييف و عموم روسيا ، حفيد سانت أولغا ، وأول حاكم روسي اعتنق املسيحية 

،والذي نصبه جبوار الكرملي وكاتدرائية »املسيح املخلص« الشهرية .
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والسؤال الذي يطرح نفسه هو، ملاذا يربز مقام القديس فالدميري هبذه األمهية املفاجئة ، ويشغل متثاله 
الربونزي مكانا متميزا أمام قصر الكرملن ؟ وهو املكان نفسه الذي كان يقبع فوقه النصب احلجري 

لعدو املسيحية جوزيف ستالي حى يستعرضه اجلماهري!!!

أو ليس اإلج��اب��ة ه��ي أن ل��س��ان ح��ال السيد ب��وت��ي ي��ق��ول: » أن��ا أرغ��ب ان أرى األرث��وذك��س ال��روس 
يستعرضون اليوم أمام القديس فالدميري ، الذي ميثل أول األرثوذكسية الروسية » ، بدال من الشيوعية 

اليت مثلها الزعيم ستالي ».... أنه ألمر يف غاية األمهية ، ويستحق االنتباه.

أن القديس فالدميري هو شخصية مهمة جدا بالنسبة له ، وهو ما يعادل شفيع فالدميري بوتي. وهبذا 
، فأنه يبدو واضحا أن املسيحية األرثوذكسية هي من تنري سياسة السيد بوتي الداخلية واخلارجية.

وأن من األمثلة األخرى ما جسد أميان بوتي باألرثوذكسية الروسية دينا ، هو ما قاله خالل خطابه 
السنوي أمام النخب السياسية يف البالد ،يف ديسمرب 2014 ما مضمونه : » أن شبه جزيرة القرم هي 
جزء مقدس لروسيا ، وذلك بسبب معمودية )تعميد( القديس فالدميري فيها »، وأضاف السيد بوتي: 
» أن معمودية القديس فالدميري فيها ، يعين أن شبه جزيرة القرم لديها » أمهية حضارية ال تقدر بثمن 

و ذات أمهية مقدسة بالنسبة لروسيا ، مثل جبل اهليكل يف القدس ألتباع اإلسالم واليهودية ».

أوكرانيا  يف  السياسية  االضطرابات  خ��الل  األم  بروسيا  وإحلاقها  القرم  جزيرة  اسرتجاع  فمسألة   ، أذن 
أداري��ا من أوكرانيا ، ليست مسألة جيو سياسية أو اقتصادية فحسب ، بل ان  ، بعدما كانت ج��زءاً 
العوامل الدينية والتارخيية لعبت دورا اكرب من ذلك بكثري يف ذلك القرار اخلطري الذي كاد ان يكون 
بوابة حلرب شاملة مابي الغرب وروسيا ويف احلقيقة كادت ان تكون شرارة البداية حلرب عاملية ثالثة. 
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ومن األمهية مبكان ان نوثق قول السيد بوتي الذي أعلنه التلفزيون الروسي أبان تلك األزمة والذي يبي 
خطورة املوقف ، حيث قال :« إذا مت املساس بأي قطعة حبرية روسية سأحول الغرب إىل كتلة نار«.

يف الوقت الذي كان فيه املشككون يسخرون من أمكانية أن يتحول ضابط خمابرات سابق إىل مسيحي 
متدين ينور سياسته باإلميان ، كان البعض يف اجملتمع العاملي يرحب بذلك التغيري ويعتربونه تغيريا نابعا 
من أعماق القلب وذات مصداقية، خصوصا عندما يرونه يضع الدفاع عن اإلميان والدفاع عن القيم 
موضع التنفيذ . وليس سرا أن الكنيسة األرثوذكسية الشرقية كانت قد طلبت منه محاية املسيحيي يف 
مجيع أحناء العامل ، ومن الواضح أيضا أن السيد بوتي قد وافق على ذلك ... إذ نرى اليوم تطبيقه يف 

املقطعة. سوريا 

الدينية سياسته 

الدينية يف فرتات  الدينية بوصفها واحدة من املصادر الداعمة للحريات  اتصفت سياسة السيد بوتي 
واليت   ، واليهودية   ، ،البوذية  اإلس��الم   ، الشرقية  األرثوذكسية  املسيحية   ، اعتبار  مت  حيث   ، حكمه 

حيددها القانون ، أديان روسيا التقليدية وجزء من الرتاث

الروسي التارخيي ، وأهنا تتمتع بدعم الدولة. فيما يالحظ استمرار بناء وإعادة ترميم الكنائس واملساجد 
واملعابد ، وكذلك موافقة الدولة على السماح للمدارس تدريس املناهج الدينية ، على ان مينح أولياء 
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العلمانية  القيم  تعلم  أو  التقليدية  الديانات  تعلم أساسيات أحدى  ما بي  الطلبة حق االختيار  أمور 
ألبنائهم، يف إطارها ومفهومها الروسي وليس الغريب.

مع ذلك التوجه وقف الغرب مشككا يف توجهاته ، إذ برزت بعض االهتامات اليت مفادها أن هذه 
املمارسات هي حماولة من السيد بوتي لتوحيد األديان املختلفة ووضعها حتت سلطة الدولة.

وعلى   ، الروسية  األرثوذكسية  الكنائس  قداسات  على حضور  وبانتظام حريصا  بوتي  ي��زال  وال  كان 
الروس  البطاركة  بناء عالقات حسنة مع  اخلصوص يف األعياد املسيحية األرثوذكسية ، وحريصا على 
ب��دور شخصي ناشط ،  قام  الثاين وكرييل من كنيسة موسكو. ، وكونه رئيسا لروسيا  ومنهم االك��س 
سعى إىل تعزيز » القانون الكنسي » الذي ينظم التواصل مع البطريركية يف موسكو ، واملوقع يف 17 
مايو 2007 ،والذي أعاد العالقات بي الكنيسة ومقرها موسكو والكنيسة األرثوذكسية خارج روسيا 

، بعد ابتعاد دام مثاني عاما .

مقاربته ما بني املسيحية األرثوذكسية واإلسالم

 ، ل��ل��وزراء  رئيسا  ، حينما شغل منصب  القوقازيي  لقائه مبجموعة من  بوتي وخ��الل  السيد  ان  يذكر 
كان قد أشار إىل قول بعض املفكرين : » ان املسيحية األرثوذكسية الشرقية هي أقرب لإلسالم من 
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كاثوليكية الروم »، وأقرتح ان يكون ذلك التقارب أساسا الستعادة الوفاق الوطين.

ويف هذا السياق ، يستنتج أحد الكتاب األوربيي وهو السيد بوب كلوب واملتخصص يف األمور الدينية 
والعرقية ، قائال: » إن السيد بوتي وجمموعة كبرية من قادة البالد يعتقدون أنه بسبب هذا التقارب ، 
فأن روسيا االحتادية سوف جتد من السهولة بناء اجلسور ما بي شعوهبا ، وعلى العكس مما تراه من 

تعميق للهوة ما بي االثني يف الدول األوربية ) واملقصود هنا الغربية(.

ويزيد الكاتب بالقول : » أن هذا الرأي هو رأي من الناحية النظرية والعملية مثريا لالهتمام ، ولكن 
من املمكن جدا أنه يفتقد بعدا هاماً من الوضع الذي قد يكون له أثر يف جعل التشابه الكبري الذي 
أشار إليه بوتي ، ليس عامل تقارب بل مناسبة لصراعات أكرب«.... وحنن نقول ان هذا تعليق ورؤيا 
إليه  التقارب الذي يدعو  التقليل من احتمالية جناح ذلك  مبهمتي ، إذ حياول الكاتب من خالهلما 

السيد بوتي.

ويضيف الكاتب ، منذ ان كتب املفكر صموئيل هنتنغتون » يف مقالته صدام احلضارات » ، مل ينفك 
واإلسالم  املسيحية ككل من جهة  بي  الصدام  التحدث عن  السياسيي  والقادة  املعلقي  من  العديد 
من جهة أخرى ، على الرغم من أن املفكر صاموئيل كان قد أعرتف بالتمايز الواضح ما بي الكنيسة 
الشرقية أو األرثوذكسية املسيحية و املسيحية الغربية اليت تضم الكاثوليكية والربوتستانتية ، األمر الذي 

سوف لن يسمح ألن تكون املسيحية  كال واحدا.
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السنوات  ، ويف  هنتنغتون  ال��يت طرحها  األف��ك��ار  تبسيط  ف��أن   ، ب��ول  الكاتب  ، وكما يشري  ال��واق��ع  يف 
التمييز ما بي الكنيسة الشرقية والغربية ،  الفاصلة يف كل من روسيا والغرب ، أدى إىل جتاهل ذكر 
ويرجع الكاتب بول ذلك إىل أسباب سياسية أحيانا ، وأحيانا أخرى لعدم وجود الرغبة يف االعرتاف 

مبدى حجم اختالف الفريقي .

ولكن كما يفرتض بوتي ، فهنالك اختالفات كبرية ، ورمبا األعظم منها هو العالقة ما بي الكنيسة 
والدولة يف املذهب األرثوذكسي وغياب هذا التقليد يف العامل املسيحي الغريب . وهذا يعين أن هنالك 
أثني من التقاليد املسيحية ويف وضع خمتلف جدا ، يف حي يدعو اإلسالم ،كما تدعو األرثوذكسية 
إىل وحدة الدولة و السلطة الدينية ، وهذا يعين أن املسيحيي األرثوذكس و املسلمي هم أقدر على 
فهم النظريات السياسية لبعضهم البعض لوجود هذا العامل املشرتك ، من فهمهم لنفس النظريات مع 
املسيحيي الغربيي ، حيث فكرة االنصهار بي الدين والدولة عندهم فكرة مرفوضة ، وهذا ما جيعل 
املواجهة اليت أشار إليها هاتنتنغتون ما بي األرثوذكسية واإلسالم ختتلف اختالفا جوهريا عن املواجهة 

مابي الكاثوليكية واإلسالم .

غري ان الكاتب بول يعتقد انه من املمكن ان يكون األمر عكس ذلك ، حلجة ضعيفة فندها الواقع 
يف بروز الدواعش اإلرهابيي العامليي ،الذين أظهروا عداءهم غري املربر للغرب كما نعتقد حنن ، وما 
ل��ألورب��ي��ي يف ارض املسلمي ويف قلب أورب���ا إال دليل على ذل��ك ، حيث  األح���داث والقتل وال��ذب��ح 
بالقول أن عددا متزايدا من املسلمي ، وخاصة يف أوروب��ا والواليات املتحدة ،  يستشهد السيد بول 
قد التحموا باجملتمع األوريب وشاركوه معتقداهتم و يف قبول فلسفة الكاثوليك يف فرض حيادية الدولة 

وفصلها عن الدين ... لكن احلقيقة تشهد على غري ما يقول ، كما أشرنا.
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كتبت االيكونومست يف كانون الثاين 2015 حتت عنوان : » اإلمرباطورية واإلسالم وروسيا - اإلميان 
الشريعة  ي��ودون تطبيق  الذين  القول ان بوتي أشار على  التلفيق  فيه ان من  والنفعية » ، مقاال تؤكد 
البالد ، إذ ان  ال��يت يرغبون قانونا لتلك  الذهاب إىل مكان أخ��ر تكون فيه الشريعة  )ان وج��دوا ( ، 
التعبري عن  الشيشان ميارسون  املسلمي يف  ان  والدليل على ذلك هو   ، واقعية من ذلك  أكثر  بوتي 
معتقداهتم حبرية كاملة... ويف الواقع، فإن الناس الذين ينظرون إىل بوتي كمنارة لكراهية اإلسالم ال بد 
إهنم تفاجأوا من العبارات اليت كان قد قاهلا فعال ، واليت تؤكد التقارب ما بي اإلسالم واألرثوذكسية 

يف أدارة الدولة. .

وخ��الل ال��زي��ارة ال��يت ق��ام هبا بوتي يف تشرين األول من ع��ام 2013 ، إىل مدينة اوف��ا ال��يت متثل معقال 
الروسية  اإلمرباطورية  قيام  على  عاما   225 مب��رور  االحتفال  مبناسبة   ، روسيا  وس��ط  ال��روس  للمسلمي 
والء  ضمان  على  للعمل  وتشجيعهم  املسلمي  للسكان  الروحية  املرجعية   / السلطة  بتشكيل  كاترين 

املسلمي لوطنهم روسيا ، قال السيد بوتي ملستقبليه :

» أن اإلسالم هو عنصر بارز من فسيفساء الثقافية الروسية ، و هو جزء عضوي ال يتجزأ من تارخينا »

وأكد على أحقية التنفيذ الفعلي للشريعة اإلسالمية يف الشيشان ، مبا يف ذلك تعدد الزوجات وتشجيع 
ارتداء احلجاب ، كما أفتخر بوتي بالقول : » ان روسيا  كانت قد سبقت ، وبفارق كبري ، منافسيها 

األوربيي يف أنشاء منوذج حيتذوا به للتعايش السلمي ما بي املعتقدات ».

ذاته  الوقت  معتقدا ودينا ، يف  االرثدوكسية  يتبىن  بوتي زعيما سياسيا  ان  يؤكد  ال��ذي  القول  ان  غري 
بالتواطؤ مع  يتهمونه  إذ  الكتاب األورب��ي��ي ،  م��ن  للبعض  ي��رق  بقية األدي���ان وي��داف��ع عنها ، مل  حي��رتم 
السلطات الدينية لفرض السطوة االجتماعية واليت تتناقض مع احلرية املطلقة للكفار كما لآلخرين يف 
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طرح قضاياهم يف سوق النخاسة املفتوح للجميع ، واليت ينشدها النظام الغريب.

يف حي ان اجلميع يعلم ان اجملتمع الغريب مل يعد جمتمعا ملتزما بالدين ، ناهيك عن ابتعاده حى عن 
الفرد مقارنة بتلك اليت تؤطرها  إليه ، ملا نراه من احنالل يف مفاهيم وقيم  الكاثوليكية اليت هي أقرب 
ابتعاد الفرد األوريب عن  القيم السماوية ، وما انقراض وغلق أبواب العديد من الكنائس لدليل على 
دينه وانقطاعه عن دور العبادة ، لذا فأن الغاية من املنهج الذي يدافع عنه بعض الكتاب يف ممارسة 
احلريات املطلقة ، هو الوصول باجملتمعات امللتزمة إىل ما وصلت إليه أوربا ، وأبعادهم عن أمياهنم ، 
األمر الذي يؤدي إىل بروز الصراعات االثنية والطائفية ، شبيها ملا حيصل اليوم يف العديد من البلدان 

اإلسالمية ، وكذلك كما حدث يف العقدين املاضيي يف قلب أوربا.

الدبلوماسي لروسيا االحتادية ، يعمل على إضفاء الصفة احلسنة جتاه اإلسالم واملسلمي  النشاط  أن 
، من خالل تأكيدها على أن روسيا بلد مسلم ، وان اإلس��الم هو دين يف روسيا حيظى بالتقدير ، 
اجلدير  ، ومن  بأكمله  الروسي  اجملتمع  األخ��رى يشكلون  االثنيات  مع  ال��روس جمتمعي  املسلمي  وان 
بالذكر انه يف عام 2003 ، وعندما كان بوتي رئيسا لروسيا ، وخالل حضوره اجتماع » منظمة املؤمتر 
اإلسالمي ، الذي أنعقد يف ماليزيا ، أعلن » أن روسيا هي قوة أسالمية » ، وعلى أثر ذلك وبعد 
عامي ، منحت روسيا مقعد املراقب يف اجتماعات املنظمة ، أما يف خطابه أمام الربملان الشيشاين يف 
ديسمرب عام 2015 ، فان السيد بوتي أعلن أن: » روسيا كانت وال زالت خملصة وميكن االعتماد 

عليها وثابتة يف النهج جتاه الدفاع عن مصاحل املسلمي يف العامل ».

أما الدراسات اليت تنقل أراء الشخصيات املؤثرة الدينية والسياسية يف وقتنا احلاضر، فتصف بداية بوتي 
اليوم ، واللذان يرجعان  اللتي أعادته من أحلاده إىل تدينه الذي نلمسه  على أهنا مرتبطة بالصدمتي 
إىل احلادث الذي تعرضت إليه زوجته عام 1993 ، وحادث احرتاق منزله عام 1996 ، وكذلك إىل 
ذلك الصليب الذي أهدته إليه أمه يف أبريل من عام 2005 ، والذي مل يفارق عنقه على اإلطالق.

23 عاما ، وانه  ال��ذي مر عليه أكثر من  العلين  التزامه  للتقليل من أمهية  أن هذا الوصف هو حماولة 
التصاق بوتي بقيمه األرثوذكسية ، مها ان بوتي اعرتف ان  مناقض كذلك ملسألتي أساسيتي تؤكد 
توجهه الديين يرجع إىل الفرتة اليت كان يسخر فيها من اإلحلاد الشيوعي بالرغم من ارتباطه مبؤسساته 
آن��ذاك ، وكان هذا قبل اقرتانه بزوجته ، وكذلك ميكن القول ان هذا التوجه مل يكن ليربز لوال تأثري 
والدته يف زرع بذور أميانه الكنسي فيه ، والذي يؤكده من جهة ان والدته كانت واثقة من قبول بوتي 
لطوق الصليب وإال ملا وضعته على عنقه ، أما من اجلهة األخرى ، هو تعبري بوتي بالفخر لعدم خلعه 

ذلك الصليب مذ ان ألبسته إليه أمه.
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فضاًل عّما تقدم ، فان تصرحيات بوتي تؤكد على إصراره وعزمه الرجوع بروسيا إىل عصر ما قبل االحتاد 
السوفيييت الشيوعي ، دليل آخر على قدم أميانه باألرثوذكسية ، واليت يشري إليها بقوله:

» أوال وقبل كل شيء جيب علينا أن حيكمنا احلس السليم. ولكن احلس السليم ينبغي أن يستند إىل 
املبادئ األخالقية أوال. وليس من املمكن اليوم فصل تلك املبادئ األخالقية عن القيم الدينية ».

عالوة على ذلك ، هو اقرتاح السيد بوتي يف جعل الدروس الدينية والقيمية االثنية ، دروسا إجبارية 
يف املراحل الدراسية ، يقوم باإلشراف عليها »رجال الدين من مسيحيي ومسلمي واثنيات أخرى« . 
أن األمر هنا يف غاية األمهية ، إذ مل تعد املمارسات الدينية للسيد بوتي مرتبطة بشخصه فحسب ، 

وإمنا تعدته لتصل إىل عموم الشعب الروسي.

ما الذي دفع روسيا إىل الدفاع عن سوريا

أن موقف بوتي والقادة الروس وموافقتهم على التدخل يف الصراع القائم يف سوريا ، مل يتأَت من خماطر 
التمدد من قبل بعض الدول املتسلطة باجتاه روسيا وإجبارها اخلضوع إىل قوة أحادية املنهج جتعل من 
روسيا خاضعة إلرادهتا ، ) يف وقت مل مير زمن بعيد على حماولة تلك الدول استخدام جورجيا بوابة 
للوصول إىل ذلك اهلدف )، فحسب ، بل بسبب ذلك االلتزام األخالقي والقيمي الذي أشار إليه 
إليه ،والذي يشمل بطبيعته تقدمي احلماية  بوتي يف خطابه أمام منظمة املؤمتر اإلسالمي الذي اشرنا 
للمسيحيي عموما ودرأ ما تتعرض إليه الكنيسة األرثوذكسية على أيدي التكفرييي والغالة من أدوات  
االرث��ذوك��س  للسوريي  ليس  العون  طلب  تقدمي  إىل  الشرقية  بالكنيسة  دف��ع  أذى  من  اخلالقة  الفوضى 

لوحدهم بل ملسيحيي العامل .

كما تشري إىل ذلك الكاتبة  كالرا مورس يف موقع سي بس ورلد ، بقوهلا : ان املسيحيي يواجهون 
أشكاال عديدة من االضطهاد ويف العديد من الدول ، ابتداًء من هدم الكنائس يف أفغانستان و تفجري 
الكنائس يف العراق ، إىل أعمال العنف اليت متارس ضد املسيحيي يف املدن املتمردة يف سوريا. وردا 
على طلب املطران هيالريون - أسقف الكنيسة األرثوذكسية الروسية خارج روسيا ، العاصمة األمريكية 
الشرقية و نيويورك ، تقدمي العون حلماية األقليات األرثوذكسية ، بعد استعراضه لتلك احلقائق اليت ميثلها 

توجه التكفرييي واإلرهابيي الدواعش ، فأن بوتي أجاب ، وكما أوردته وكالة انرتفاكس ، بالقول :

» ال حتتاج ان يكون لديك أدىن شك من ان التوجه سيكون غري كذلك »
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موقفه من الصراع يف أوكرانيا

بعد إذ أرجع بعض النقاد يف كل من أمريكا وأوروبا الدوافع الدينية لتصرفات فالدميري بوتي يف أوكرانيا. 
برز السؤال التايل : هل هي املسيحية األرثوذكسية املسؤولة عن هجمات املتشددين املؤيدين له ، أم 

أهنا سياسات ردود األفعال ، واخلطابات املعادية للغرب هي املسؤولة ؟
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ولإلجابة عن هذا التساؤل ، حنتاج إىل تفحص الرتكيبة الدينية واالثنية ألوكرانيا من خالل الرسومات 
البيانية أدناه ؛ إذ تبي أحدى الدراسات ان نسبة الذين ال ينتمون أو ميارسون ديانتهم متثل 62 %من 
السكان وان غالبية اجلزء اآلخر هم من األرثوذكس إذ يشكلون ما نسبته 27 % مقارنة بالكاثوليك 

الذين يشكلون ما نسبته 5 %  الصورة) 1 (، 

الصورة 1 

اليت  الرمسية  باإلحصائيات  مقارنة   ، الكثري  املصداقية  من  له  ليس  ميداين  استبيان  متثل  األرق��ام  وه��ذه 
توضح جمموع السكان وتركيبته الدينية ، يف الوقت الذي تشري إليه أكثر املصادر إىل ان األرثوذكس 
بكنائسهم الثالثة جمتمعي ، يشكلون ما نسبته 72 % من السكان ،مقارنة بالكاثوليك اللذين ميثلون 

15 % فقط. ) الصورة 2 و 3 (
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 الصورة 2

 الصورة 3

 Українська( األوك��ران��ي��ة  املستقلة  األرث��وذك��س��ي��ة  فالكنيسة   ، ال��ث��الث��ة  الكنائس  ه��ذه  ه��ي  م��ن  أم��ا 
автокефальна  православна церква ،(Ukrayinska avtokefalna pravoslav-

na  تسري كفا، UAPC  هي واحدة من الكنائس األرثوذكسية الثالثة الرئيسة يف أوكرانيا واليت يعتقد 
باحلاجة  يعتقدون   ) وليس كلهم   ( منهم  العديد  وان  إليها  ينتمون  األوك��ران��ي��ي  م��ن   %  10 ق��راب��ة  أن 
إىل عودهتا مستقلة عن البطريركية يف موسكو، ويذكر أهنا كانت قد أعادت تنظيمها للمرة الثالثة يف 
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1990 ، وكان ذلك قبل سقوط االحتاد السوفييت بقليل. أما الكنائس األرثوذكسية األخرى يف  عام 
والكنيسة   ،)UPC-KP(  بطريركية كييف  - األوكرانية  األرثوذكسية  الكنيسة   : فهما  اآلن  أوكرانيا 
املسيحي  اجملتمع  باعرتاف  تتمتع  من  األخرية هي  وهذه  موسكو(،  )بطريركية  األوكرانية  )األرثوذكسية 

األرثوذكسي يف مجيع أحناء العامل.

الصورة 4

أما يف الصورة 4 ، فأن األرقام تشري إىل ان الناطقي بالروسية يف املناطق احملاذية لروسيا ، فهم يشكلون 
ما نسبته 85 % ، ويف عموم أوكرانيا ما نسبته 50 % ، هذا يعين ان هنالك من األرثوذكس من غري 
الناطقي بالروسية....لذا ميكن القول ان دور روسيا يف أوكرانيا يتطابق مع املواقف الدينية األرثوذكسية 

اليت أعلنها بوتي بعد طلب الكنيسة إليه ، وهي الدفاع عن

ي��د التكفرييي  إل��ي��ه ع��ل��ى  ت��ع��رض��وا  ت��ع��رض��وا ألذى ، ك��ال��ذي  ال��ع��امل إذا م��ا  املسيحيي األرث���وذك���س يف 
والدواعش اإلرهابيي ، ناهيك عن األثر أو األسباب القومية وتعرض روسيا إىل هتديد من قبل حلف 

الناتو الذي يدعم النظام االنقاليب اجلديد يف أوكرانيا والذي ال تعرتف به موسكو.

أما السبب األول والذي جئنا على ذكره، فله من التفسريات املتجذرة ما عرّب عنها السيد كارل بلديت 
- وزي��ر خارجية السويد يف ح��زي��ران ع��ام 2015 - وال��ذي يشري فيها إىل ان سعي بوتي إىل زعزعة 
السيد  يعتقد  كما  احملافظة..  األرثوذكسية  أفكاره  من  نابع  الغرب  والتوجه ضد  أوكرانيا  يف  األوض��اع 
 : وأض��اف   ، الغربية  للحضارة  الرئيس  التهديد  ميثل  الشرقية  األرثوذكسية  معتقدات  أن  الوزير كذلك 
انه ومن شأن ذلك أن يكون خميفا إذا كان صحيح .. إال انه يأمل ان ال يكون هذا صحيحا ، على 

حد تعبريه .
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أما السبب الثاين ، فقد أعلن عنه السيد بوتي يف اإلشارة إىل موضعي ، األول يف أغسطس 2014 
يطالبون  الذين  ال��روس  أوكرانيا يف جهودها هلزمية  لدعم  أي حماولة  الغرب ضد  بوتي  ح��ذر  ......إذ 

باستقالهلم عن أوكرانيا .: »ان على الغرب ان يتأكد ... أنه من األفضل عدم املساس بنا ».

م��ن يشري إىل توجه بوتن األرث��وذك��س��ي ، فقد أدى  السويد ه��و وح��ده  السيد وزي��ر خارجية  ومل يكن 
تسبب املفكر الربوفسور صاموئيل هاردنكنت ، إىل هيكلة االعتقاد السائد يف أمريكا وأورب��ا ، الذي 
يتبىن فكرة ان احلضارة اإلسالمية واألرثوذكسية السلفيتي غري قادرتي على احتضان منوذج الدميقراطية 
الغربية ، ومن مث تشكلت على أساسه سياستهما اخلارجية منذ 1990 . ويف هذا اإلطار فقد أشار 
بعض من مستشاري رسم السياسة اخلارجية أمثال السيد ماكيوي والسيد والياتس، إىل وجود رابطة 
ما بي سعي السيد بوتي إلنعاش وإعادة روح القيم األرثوذكسية و رؤيته التوسعية وسياسته القمعية 

الداخلية – على حد تعبري الكاتبي ..

وهنا نالحظ ان املستشارين ، ال ينكرون هنا التأكيد على ان بوتي رجل عقائدي ، لكنهم ال يرغبون 
باإلفصاح عن حقيقة كونه ملتزم هبذا النهج ، بل قدموا أسبابا واهية لتبنيه هذا اخلط الديين ، وهي 

حماوالته التوسعية ، كما يتهمون.
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ب��إمي��ان السيد بوتي األرث��وذك��س��ي ، فأن  ال��ذي حي��اول ع��دم االع���رتاف  وعلى خطى ه��ذا النهج نفسه 
مطرانية األرثوذكس اليونانيي يف الواليات املتحدة ، تعتقد ان التحليالت السطحية فقط هي من تصور 
باملسيحية األرثوذكسية ، وتقول » » ان احلقيقة  أميانيه  نابعة عن  أفعال ومواقف بوتي  لآلخرين ان 
هي ان السيد بوتي ال يقوم إال بالقليل من ممارسات إميانه ، مقابل ما يقوم به للتغطية على أهدافه 

السياسية بالقناع األخالقي األرثوذكسي ».

ومع ان االهتام خفيف النربة ، إال أنه مل يبتعد كليا عن اإلقرار بأن السيد بوتي له ممارسات دينية ، 
ولو قليلة على حد وصفهم ، قياسا باملعيار الكمي أو العددي الذي خيتلف يف حجمه عند الكنسيي 
بالنسبة جلميع مراجع األدي��ان ، وتضيف املؤسسة اليت مركزها  الناس ، كما هي احل��ال  ، عن عموم 
التقليدية  القيم الروسية  الواليات املتحدة ، ان السيد بوتي يسعى إىل تقدمي نفسه كمدافع مهام عن 
ضد الغرب الباطل والبعيد عن القيم ، على وجه التحديد ، وتفسري ذلك هو ان السيد بوتي يعتقد 
أن ربط شخصه بأهداف وقيم املسيحية العصامية )يتجنبون هنا ذكر األرثوذكسية ( سوف يأذن له 
يف حتقيق رغبته املعلنة إلع��ادة وإدم��اج أراض��ي األج��داد ال��روس ، األوربية واألسيوية وهي : أوكرانيا ، 

البيضاء. وروسيا 

أما الدراسة اليت قدمها مركز »املفكر األمريكي« ، فقد أعرتف عدد من حمللي السياسة اخلارجية الغربية 
، وبشكل جدي ، أن إعادة ترتيب روسيا من قبل فالدميري بوتي هو حتول راديكايل من الشيوعية إىل 
املسيحية األرثوذكسية الروسية، وأشاروا كذلك إىل ان بوتي ميتاز مبؤهالت فريدة متكنه من تبيان أن 
هوية بالده كانت على مدى قرون طويلة هوية متأطرة بالقيم الروحانية النابعة عن املرويات املسيحية 
، وأن متزقا عنيفا واجهته اجلذور التارخيية الدينية لروسيا ، أدت إىل حدوث كارثة مشلت كل الشعوب 

الروسية.

الكنيسة الشرقية :

معىن كلمة األرثوذكسية باليونانية : هو الرأي القومي، أو اإلميان املستقيم.، هي مذهب من املسيحية 
يرجع جذوره حبسب أتباعه ، إىل املسيح واخلالفة الرسولية والكهنوتية ، وكانت املسيحية كنيسة واحدة 
حى االنشقاق الذي حصل بي الكنيسة الغربية الرومانية الكاثوليكية ، والشرقية الرومية األرثوذكسية.

باحلكم  تتصف  هيئة   13 من  مكونة  عائلة  بل  واح��دة  ليست كنيسة  الشرقية  األرثوذكسية  الكنيسة 
الذايت ، مقومة من قبل الدولة اليت ينتمون إليها )على سبيل املثال ، كنيسة الروم األرثوذكس ، كنيسة 
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واحلكومة  ،وال��ق��داس،  والعقيدة  الدينية،  للطقوس  فهمهم  يف  متحدون  إهن��م   . الروسية(  األرثوذكسية 
الكنسية ، ولكن كل له االستقاللية يف أدارة شؤونه.

 ( القسطنطينية  ب��ط��ري��رك  ال��ع��اص��م��ة ». و  أو »  ال��ب��ط��ري��رك »  أرث��وذك��س��ي��ة »  رئ��ي��س ك��ل كنيسة  يسمى 
اسطنبول ، تركيا ( يعترب املسكوين أو البطريرك العاملي ،وهو أقرب ما يكون إىل نظريه البابا يف الكنيسة 
 VICARIUS FILIUS باسم    يعرف  ال��ذي   ، البابا  من  العكس  وعلى  الرومانية،  الكاثوليكية 
  PRIMUS INTER  PARES يعرف القسطنطينية  ف��أن أسقف   ، اهلل(  اب��ن  )نائب     DEI
)األول ما بي املتساوين( . ويف الوقت الذي يتمتع مبنزلة تشريفية، إال انه ال ميلك صالحية التدخل 

يف شؤون اهليئات االثنى عشرة األخرى .

هل أن تدخل روسيا يف احلرب ضد اإلرهاب هي حرب مقدسة ارثذوكسية ؟

البعض و على  العمل يف سوريا لسحق اإلره��اب املنظم، أعتقد  الروسية إىل  عندما ذهبت املقاتالت 
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نطاق واسع أن روسيا و كنيستها الوطنية قد أعلنت »حرباً مقدسة » ضد ما يسمى بالدولة اإلسالمية 
، وعرب عنه بقلق غريب أنتاب العامل الغريب ، ومن ذلك القلق تسمع صريرا معاديا من الناس يهمسون 
: ) » أن ال رغبة لدينا ملشاهدة طرف جديد من األط��راف املتحاربة يدعي أن اهلل على جانبه« (، 
أشارة إىل ما أدعاه بوش االبن يف حربه ضد صدام حسي ، أما البعض اآلخر فقد صادق على القرار 
الروسي وهبدوء ، على أساس ان الدواء الوحيد حملاربة داء اجلهاديي التكفرييي قد يكون هو اجلهاد 

املعاكس ، ومل يدِع هؤالء ان اجلهاد املعاكس جهاد مسيحي ال غري.

يف احلقيقة، ان هذه التقارير اليت أشارت إىل ان البطريركية الروسية دعت إىل حرب مقدسة ضد اإلسالم 
واملسلمي ، هي تقارير مشوهة ومل تنقل احلقيقة بكاملها ، بل منيل إىل القول أهنا تقارير ذات أجندات 
الصراع ما بي  يعمم  الروسية تصريح  البطريركية  ان يصدر عن  املعقول واملنطق  ليس من  إذ  رمادية ، 
اإلسالم واملسيحية يف الوقت الذي حتتفظ فيه البطريركية بعالقات محيمية ودية مع الزعماء املسلمي 
داخل و خارج روسيا ، هذا فضاًل عن دعم الدولة لتلك العالقات وبشكل علين ملحوظ ، كما أتينا 
عليه يف خطاب السيد بوتي أمام منظمة املؤمتر اإلسالمي ، واملناسبات األخرى ، وما قاله البطريرك 
كرييل إىل األمة والذي أسيئ أو حرف فهمه ، كان خطابا أكثر حذرا مما يتصور البعض ، إذ  قال 

باحلرف الواحد :

ال��ق��وة املسلحة للدفاع ع��ن الشعب  ال��روس��ي على اخت��اذ ق��رار م��س��ؤول الستخدام  » لقد أق��دم االحت��اد 
السوري من األحزان النامجة عن اإلج��راءات التعسفية اليت يقوم هبا اإلرهابيون . وحنن نعتقد أن هذا 

القرار سيجلب السالم والعدالة يف وقت أقصر ، إىل أرض احلضارات.

يتطور هذا  ان ال  أج��ل  ، وحن��ن نصلي من  البلدان  وال��ع��راق وغريها من  السالم لشعب سوريا  متمنيا 
الصراع القاسي إىل حرب كربى ، حنن نصلي ان ال يؤدي استخدام القوة إىل وفاة املدنيي ونصلي إىل 

عودة العسكريي الروس ساملي إىل وطنهم وهم على قيد احلياة ».

املارونيي كانت قد أس��اءت فهم ما جاء به األب فسفولود  العناصر األرثوذكسية من  غري أن بعض 
جابلن ، والذي مل حتمل يف كلماهتا الدعوة إىل حرب داخلية ثقافية أو دينية ضد أي من املكونات 

الدينية والعرقية لسوريا ، وان ما جاء باحلرف الواحد ، التايل :

» ان الصراع ضد اإلرهاب هو صراع مبارك ، وأن بلدنا اليوم هو األكثر تأثريا مع القوى العاملية اليت 
تنشط يف حماربة اإلرهاب ، وليس هذا املوقف لتحقيق مصاحل ذاتية لروسيا ، ولكنه بسبب أن اإلرهاب 

ال أخالق له »
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ال��روس ، واليت جئنا  القادة األرثوذكس  ومما يؤسف له ، وبالرغم من ان النصوص احلرفية لتصرحيات 
على تسطريها وسردها ، واليت مل تنص أو تشري إىل حرب مقدسة ، فقد أثريت بعض ال��ردود القوية 
أهنم  اللبنانيي على  األرث��وذك��س  ينظر   (  ، لبنان  األرث��وذك��س يف  املسيحيي  بعض  قبل  والواضحة من 
الدعاة األكثر تأثريا يف املسيحية يف الشرق األوسط (، قام على أثرها املئات من األشخاص بتوقيع بيان 
، باللغتي العربية والفرنسية ، مت تداوله على صفحات الفيس بوك بعنوان »عريضة ضد احلروب الدينية 
» الذي جاء فيه: » حنن ندين وبدون حتفظ فكرة » محاية املسيحيي » واليت ميكن أن تكون مبثابة 
أعذار تسخر من أجل أهداف أيديولوجية أو سياسية ، كما حاول البعض القيام به لدعم التدخل 

العسكري الروسي يف سوريا » .

أنه وباعتقادنا ان حتريف ترمجة » بلسنج » من »مبارك به« إىل ترمجتها إىل معىن أخر قابل للتضخيم 
، وهو : » مقدس » ، قد يكون مقصودا من قبل جهات ، أو أطراف دينية و إقليمية ترتبص للوقوع 

ما بي اإلسالم واملسيحية عموما ، وشقها األرثوذكسي الروسي ،على اخلصوص.

غري ان املؤرخي واحملللي الالهوتيي ميكنهم القول إىل انه من الواجب قراءة وحتليل كل تلك الطروحات 
اللبنانيون  يشكل  حيث   ، اللبنانيي  ل��ألرث��وذك��س  والسياسي  االجتماعي  إط��اره��ا  يف   ، للجدل  امل��ث��رية 
األرثوذكس أقل من 10 % من جمموع السكان ويقطنون يف منطقة حمددة من ذلك املوزاييك اجملتمعي 
اللبنانية ، مقارنة مبا قد  الثقافية والسياسية  الناجتة عن الصراعات  ، مما جعلهم أكثر عرضة للتقلبات 
الغرب هي وجهتهم ، الهوتيا وثقافيا وجتاريا.  يعتربون  الذين  املارونيي  أقراهنم  له  يتعرض  أو  يواجهه 
ومما جيدر اإلشارة إليه هو ان التوجه القومي لتلك اجلماعات املسيحية ، أيام كانت العلمانية متمثلة 

بالقومية العربية كقوة متصاعدة ، قد زرع فيهم تلك األبعاد اهلالمية املسببة ملوقفهم الرافض.

وهنا ميكن القول ان اخلطر الذي يستشعره األرثوذكس اللبنانيون من جرياهنم ومستقبل تواجدهم قد 
يكون هو السبب يف إساءة فهمهم ملا صرح به قادة الدين الروس ، أو انه على العكس من ذلك ، 
فهو حماولة منهم للتنصل من سوء الفهم واالبتعاد عن الدعاية املضادة اليت انتشرت كالنار يف اهلشيم 
، بالرغم من تفهمهم ودعمهم لذلك التوجه » املبارك » للقوات الروسية يف  سوريا ، ولو يف اخلفاء 

على أقل تقدير.



30

مركز البيان للدراسات والتخطيط

امللخص

إن السيد بوتي مل يكن من قياصرة الروس أو ملوك اإلغريق أو من أصحاب الدم األزرق حى ينحت 
لقبه فوق احلجر.

يصفونه بالصفات املعيبة واالنطوائي واملخاطر. والسؤال هنا ، كيف يكون كذلك وقد أحتضنه يلتسن 
ق��درات ذهنية  السيد بوتي صاحب  ال��غ��رب يف حينه ، ح��ى أصبح رئيسا ، ان مل يكن  م��ن  القريب 

وجسدية وقيمية مكنته من ذلك.

وخالل دورتيه األوليتي بوصفه رئيسا للبالد ورئيسا للوزراء ) 1999 - 2008 ( ، ارتفعت املداخيل 
احلقيقية ، أو الدخل القومي ، وهذا مقياس لقدرته على فهم حركة السوق واستثمار مؤهالته العلمية 

فيه.

بالرغم من تأكيد البعض ان السيد بوتي ال ميتلك من املعتقدات املسيحية بالقدر الكايف ، إال أهنم 
ال��ذي أختاره  الطريق  الوقت يؤكدون على أن ليس هنالك من شك يف أن املسيحية رمست  يف ذات 

لتشكيل ما يراه مناسبا لنفسه ولبلده.

ويؤكد بوتي بشهادته الشخصية ، إىل ان حتوله كان عن قناعة ذاتية ، ويف الكثري من األحيان كان 
استهزاؤه بالنظام الشيوعي املنغمس فيه حينئذ ، دافعا لذلك التحول وبداية إليه.

من األمثلة ما جسد أميان بوتي باألرثوذكسية الروسية دينا ، هو ما قاله خالل خطابه السنوي أمام 
النخب السياسية يف البالد ، يف ديسمرب  2014 ما مضمونه : » أن شبه جزيرة القرم هي جزء مقدس 
السيد بوتي: » أن  فيها » ، وأض��اف  القديس فالدميري  لروسيا ، وذل��ك بسبب معمودية ) تعميد( 
معمودية القديس فالدميري فيها ، يعين أن شبه جزيرة القرم لديها » أمهية حضارية ال تقدر بثمن و ذات 

أمهية مقدسة بالنسبة لروسيا ، مثل جبل اهليكل يف القدس ألتباع اإلسالم واليهودية ».

كان البعض يف اجملتمع العاملي يرحب بذلك التغيري الديين الذي صبغ السيد بوتي ، ويعتربونه تغيريا 
نابعا من أعماق القلب وذات مصداقية ، خصوصا عندما يرونه يضع الدفاع عن اإلميان والدفاع عن 

القيم موضع التنفيذ.

اتصفت سياسة السيد بوتي الدينية بوصفها واحدة من املصادر الداعمة للحريات الدينية دون استثناء 
، خصوصا الروس األرثوذكس واملسلمي ، يف فرتات حكمه.
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وعلى   ، الروسية  األرثوذكسية  الكنائس  ق��داس��ات  حضور  على  حريصا  وبانتظام  بوتي  والزال  ك��ان 
اخلصوص يف األعياد املسيحية األرثوذكسية ، وحريصا على بناء عالقات حسنة مع البطاركة الروس.

سعى إىل تعزيز » القانون الكنسي » الذي ينظم التواصل مع البطريركية يف موسكو ، واملوقع يف 17 
مايو 2007 ،والذي أعاد العالقات بي الكنيسة ومقرها موسكو والكنيسة األرثوذكسية خارج روسيا 

، بعد ابتعاد دام مثاني عاما .

ح��ي��ن��م��ا ش��غ��ل م��ن��ص��ب رئ��ي��س��ا ل���ل���وزراء ، ك���ان ق��د أش���ار إىل ق���ول ب��ع��ض امل��ف��ك��ري��ن : » ان املسيحية 
األرثوذكسية الشرقية هي أقرب لإلسالم من كاثوليكية الروم »، وأقرتح ان يكون ذلك التقارب أساسا 

الستعادة الوفاق الوطين.

خالل الزيارة اليت قام هبا بوتي يف تشرين األول من عام 2013 ، إىل مدينة اوفا ، قال » أن اإلسالم 
هو عنصر بارز من الفسيفساء الثقافية الروسية ، و هو جزء عضوي ال يتجزأ من تارخينا » ، وأكد 
وتشجيع  ال��زوج��ات  تعدد  ذل��ك  يف  مبا   ، الشيشان  يف  اإلسالمية  للشريعة  الفعلي  التنفيذ  أحقية  على 

ارتداء احلجاب.

أن النشاط الدبلوماسي لروسيا االحتادية ، يعمل على إضفاء الصفة احلسنة جتاه اإلسالم واملسلمي ، 
من خالل تأكيدها على أن روسيا بلد مسلم ، وان اإلسالم هو دين يف روسيا حيظى بالتقدير ، وان 

املسلمي الروس جمتمعي مع االثنيات األخرى يشكلون اجملتمع الروسي بأكمله.

وخالل حضوره اجتماع » منظمة املؤمتر اإلسالمي ، الذي أنعقد يف ماليزيا ، أعلن » أن روسيا هي 
قوة إسالمية ».

أما يف خطابه أمام الربملان الشيشاين يف ديسمرب عام 2015 ، فان السيد بوتي أعلن أن: » روسيا 
املسلمي يف  الدفاع عن مصاحل  النهج جتاه  كانت وال زالت خملصة وميكن االعتماد عليها وثابتة يف 

العامل ».

ان تصرحيات بوتي تؤكد على إصراره وعزمه الرجوع بروسيا إىل عصر ما قبل االحتاد السوفيييت الشيوعي 
، دليل آخر على قدم إميانه باألرثوذكسية ، واليت يشري إليها بقوله:« أوال وقبل كل شيء جيب علينا 
أن حيكمنا احلس السليم. ولكن احلس السليم ينبغي أن يستند إىل املبادئ األخالقية أوال. وليس من 

املمكن اليوم فصل تلك املبادئ األخالقية عن القيم الدينية ».

الدينية والقيمية االثنية ، دروسا إجبارية يف املراحل الدراسية ،  ال��دروس  اقرتاح السيد بوتي يف جعل 
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يقوم باإلشراف عليها »رجال الدين من مسيحيي ومسلمي واثنيات أخرى«.

2015 - إىل ان سعي بوتي إىل  أكد السيد ك��ارل بلديت - وزي��ر خارجية السويد يف حزيران عام 
زعزعة األوضاع يف أوكرانيا والتوجه ضد الغرب نابع من أفكاره األرثوذكسية احملافظة. كما يعتقد السيد 

الوزير كذلك أن معتقدات األرثوذكسية الشرقية ميثل التهديد الرئيس للحضارة الغربية.

الباطل  الغرب  التقليدية ضد  الروسية  القيم  السيد بوتي يسعى إىل تقدمي نفسه كمدافع مهام عن  ان 
والبعيد عن القيم ، على وجه التحديد ،وأنه يعتقد أن ربط شخصه بأهداف وقيم املسيحية العصامية 
)األرثوذكسية( سوف يأذن له يف حتقيق رغبته املعلنة إلعادة وإدماج أراضي األجداد الروس ، األوربية 

واآلسيوية وهي : أوكرانيا ، وروسيا البيضاء.

أن إعادة ترتيب روسيا من قبل فالدميري بوتي هو حتول راديكايل من الشيوعية إىل املسيحية األرثوذكسية 
الروسية.

ميتاز بوتي مبؤهالت فريدة متكنه من تبيان أن هوية بالده كانت على مدى قرون طويلة هوية متأطرة 
بالقيم الروحانية النابعة عن املرويات املسيحية.
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