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اخل��روج من ال�سياق الرو�سي يف بحثه لظاهرة معاداة
ال �� �س��ام �ي��ة �إىل امل �ح �ي��ط ال �ع��امل��ي وم ��ا ي �ت �ب �ل��ور م�ن�ه��ا يف
ال���س�ل��وك االج�ت�م��اع��ي ب��ل وح�ت��ى يف ال�سيا�سة ال�ع��ام��ة.
ويف هذا ال�صدد نواجه مع الكاتب عدة �أ�سئلة حمورية
منها :كيف يفهم النا�س يوم الدينونة وما هي ال�صورة
التي يحملونها عنه؟ ملاذا تف�ضي بع�ض م�ساقات تطور
العامل احلديث �إىل خم��اوف أ�خ��روي��ة؟ مل��اذا يتم �إحياء
الأرثوذك�سية يف رو�سيا جنبا �إىل جنب مع القلق بقرب
ن�ه��اي��ة ال �ع��امل؟ ه��ل �صحيح �أن اق �ت�راب ن�ه��اي��ة ال�ع��امل
مقرون مبعاداة ال�سامية؟
�أفرد الكاتب جزءا كبريا من كتابه ملا يظنه واحدا من
امل��ؤ��ش��رات الرئي�سية لفكرة نهاية العامل عند الرو�س
وه ��ي ال �ع��ومل��ة و�آث ��اره ��ا ع�ل��ى ال �ع �ق��ول والأف� �ك ��ار .ي�ق��ول
ال�ب��اح��ث�« :إن �ه��م (�أي ال��رو���س امل��ؤم�ن�ين ب�ع�لام��ات ي��وم
امل�ي�ع��اد) يخ�شون م��ن ال�ع��ومل��ة ال�ت��ي ت� ِع� ُد ب��إل�غ��اء ال��دول
ال�ق��وم�ي��ة و��س�ي�ط��رة احل�ك��وم��ة ال�ع��امل�ي��ة ع�ل��ى ال�ث�ق��اف��ات
العرقية وب��ال�ت��ايل ال�سيطرة املطلقة على ال�ف��رد� .أم��ا
الأ�� �س ��و�أ ع�ن��ده��م ف�ه��و خ�ل��ق دي��ان��ة واح� ��دة واق �ت�ل�اع ما
عداها ،وقبلها كلها الديانة امل�سيحية .وهم مقتنعون
�أنّ العامل احلديث يتجه �إىل ذل��ك بوترية مت�سارعة»
(�ص .)589
يف �أحد ف�صول الكتاب يحلل الباحث دور الإميان بنهاية
ال�ع��امل يف ظ�ه��ور الهجمات ال�ع��دوان�ي��ة يف رو��س�ي��ا التي
ا��ش�ترك يف بع�ضها رج��ال ال��دي��ن �أنف�سهم وال�ت��ي زادت
م��ن وتريتها ب�شكل كبري ب��دءا م��ن ع��ام  2012ف�شملت
هجمات على امل�ت��اح��ف وامل�ع��ار���ض الفنية واملهرجانات
امل��و��س�ي�ق�ي��ة وال �ع ��رو� ��ض امل���س��رح�ي��ة والأف� �ل��ام .وي���ش��دد
الباحث على �أنّ هذا الن�شاط يتلقى يف بع�ض الأحيان
الدعم من الكني�سة الأرثوذك�سية الرو�سية.
ويف ه��ذا ال�سياق ُي�ق� ِب� ُ�ل الكاتب على م�س�ألة امل�سيحية
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ويق�سمها �إىل ق���س�م�ين :ع�ل��م الأخ ��روي ��ات
املعادي لل�سامية وعلم الأخرويات الإمربيايل .وبرغم
الأر�ضية امل�شرتكة بني االثنني �إال �أنّ �أن�صار االجت��اه
الأول م��ا زال ��وا ي�ن�ظ��رون �إىل امليتافيزيقية اليهودية
كعدو من �أع��دائ�ه��م ،يف حني �أنّ االجت��اه الثاين يعطي
�أه �م �ي��ة �أك� ب��ر ل �ف �ك��رة الإم �ب�راط ��وري ��ة وحت �ق �ي��ق م�ه��ام
القاب�ض .بالإ�ضافة �إىل ذلك ال ترى املقاربتان بديال
مل��ا ي �ح��دث يف ال �ع��امل �إال ال�ع��ومل��ة الأرث��وذك �� �س �ي��ة وذل��ك
ب�ه��دف �إق� ��رار ال�ن�ظ��ام ال��رو� �س��ي ،ال�سيا�سي وال��روح��ي،
ب�صفته النظام الأ�صح والأبقى للعاملني .يقول يف ذلك:
«مل تعد رو�سيا ذل��ك امل��داف��ع ع��ن املظلومني يف العامل
و� ّإن � ��ا دول� ��ة اف�ترا� �س �ي��ة ت���س�ع��ى �إىل ف��ر���ض ق��واع��ده��ا
اخلا�صة على بقية العامل» (���ص  .)485-484وبح�سب
الإح�صاءات التي �أجراها الباحث جند �أن �أن�صار الر�أي
الأول يتواجدون بني كبار ال�سن الذين �شهدوا يف زمن

�شبابهم ال�سوفيتي حملة مكافحة ال�صهيونية العاملية،
وال يزال الأمر ي�ؤثر عليهم وي�ساهم يف ت�أطري نظرتهم
ب�شكل حا�سمّ � .أما �أن�صار االجتاه الثاين فيمثله ال�شباب
التائقون لتلم�س العظمة الرو�سية ور�ؤيتها وهي تغطي
العامل بجناحيها الروحي والع�سكري .ويف هذه البيئة
االجتماعية يطفو النقا�ش حول �إمكانية ن�شوب حرب
عاملية ثالثة .يقول الكاتب« :متيط مثل هذه احلجج
امل�ح��رم��ات ع��ن ن�شوب ح��رب ن��ووي��ة ،فيذهب اجلمهور
�إىل التعود على الفكرة وتقبل مثل هذه احلرب التي ال
يبدو �أن ثمة مفرا منها .ول�سنا بحاجة بعدئذ �إىل �شرح
مدى اخلطورة التي يكتنفها هذا املنطق» (�ص .)485
ويف � �س �ي��اق ح��دي �ث��ه ع ��ن اال� �س �خ��ات��ول��وج �ي��ة ال��رو� �س �ي��ة
(الأ�سخاتولوجية هي علم الأخ��روي��ات) يقارن امل�ؤلف
بينها وب�ي�ن قرينتها الأم��ري �ك �ي��ة .وي�ع�ط��ي �أم�ث�ل��ة عن
احلالة اال�سخاتولوجية الرو�سية ومنها حينما عا�ش
رهط من امل�ؤمنني وال ُن ّ�ساك الرو�س حالة انتظار وترقب
الق� ت��راب م��وع��د امل���س�ي��ح ال ��دج ��ال وت ��دب ��روا طريقهم
ل�ل�ه��روب م��ن ال �ع��امل واالن � ��زواء يف �أدي� ��رة م�ن�ع��زل��ة من
�أ�شهرها ما هو موجود يف مدينة بينزا الرو�سية .بينما
ال نعرث (يف احلالة الرو�سية) على �شيء ي�شبه االنتحار
اجلماعي الذي �شاع يف �أمريكا مثل حادثة جونز تاون
ال�ت��ي راح �ضحيتها �أل ��ف م�سيحي .ك�م��ا خ�ل��ت ال�ساحة
الرو�سية م��ن ا�ستخدام اخل�ط��اب اال�سخاتولوجي يف
و�سائل الإع�ل�ام والإن�ت��اج ال�سينمائي مثلما هو احلال
يف ال��والي��ات املتحدة يف ال�سبعينيات والثمانينيات من
القرن املا�ضي .وبح�سب الباحث تقودنا ه��ذه املقاربة
�إىل التيقن من واقعية ال�سلوك الإمي��اين عند غالبية
الأرثوذك�س الرو�س.
وي���ش�ير امل ��ؤل ��ف �إىل �أن ��ه ووف �ق��ا ال��س�ت�ط�لاع��ات ال ��ر�أي
العام بني أ�ع��وام  2010-1989فقد ارتفع عدد امل�ؤمنني

الأرث��وذك����س م��ن  30باملئة �إىل  75-70باملئة ،م��ع بقاء
عدد الذين يتقيدون بالطقو�س الإميانية عند معدل
 5ب��امل�ئ��ة .وه ��ذا �أق ��ل بكثري م��ن ال�ت��دي��ن الطقو�سي يف
الواليات املتحدة .فهل نحت�سب هذا ان�ضباطا للعاطفة
الدينية عند ال��رو���س وب��ال�ت��ايل ات���س��اع ال�ف�ج��وة بينهم
وبني معاداة ال�سامية؟ قد يبدو هذا حقيقيا من الوهلة
الأوىل ،ولكن التمحي�ص يف راه��ن ا ألم ��ور ،والإط�لال
ع�ل��ى امل���س�ت�ق�ب��ل ان �ط�لاق��ا مم��ا ي �ج��ري يف احل��ا� �ض��ر قد
ير�سم لنا ��ص��ورة م�غ��اي��رة� .إذ ي��رى امل��ؤل��ف �أنّ ال��رو���س
ي�ت�م�ت�ع��ون ب�ق��اب�ل�ي��ة ال�ت�ع�ب�ئ��ة ال���س��ري�ع��ة حينما يتوجب
الأم��ر ،وم��ا عملية امل�شاركة يف التوبة اجلماعية لقتل
القي�صر الرو�سي الأخ�ير نيقوالي الثاين �سوى ملمح
من مالمح الطفرة الإميانية لدى ال�شعب الرو�سي يف
حلظات تاريخية بعينها.
ع�لاوة على ذل��ك ،وكما يالحظ الباحث ،ميكن للر�أي
ال�ع��ام ال��رو��س��ي �أن يغري اجت��اه��ه ب�سرعة فائقة ،وه��ذا
يتعلق �أي���ض��ا مب�س�ألة م �ع��اداة ال�سامية ال�ت��ي تعمل يف
خدمتها اليوم �سوق للإيديولوجيات واخل��راف��ة متلأ
ال�ف���ض��اء امل�ع�ل��وم��ات��ي ال��رو� �س��ي مل ي�ك��ن ل�ه��ا وج� ��ود يف
ال�سابق .وي��ؤك��د �شنريملان �أ ّن ��ه �إذا ظلت الكني�سة على
�إ�صرارها تدري�س التاريخ املقد�س يف املدار�س الرو�سية
(وق� ��د ُق� ��رر ه ��ذا االجت � ��اه يف �إط � ��ار الإ� �ص�ل�اح ��ات على
التعليم ال���س��وف�ي�ت��ي) فعلينا �أن ن�ت��وق��ع جت ��دد م�ع��اداة
ال�سامية م�صحوبة بعواقب ال ميكن التنب�ؤ بها.
ج ��ان ��ب �آخ� ��ر م ��ن اخل� �ط ��ورة ي�ك�م��ن يف �إب� � ��دال ال���ش�ع��ار
ال�ق��دمي ال�ق��ائ��ل ب� ��أنّ االحت ��اد ال�سوفيتي ه��و ال�ضامن
لل�سلم وزع �ي��م ال�ت�ط��ور ال�ت��دري�ج��ي� ،إب ��دال ��ه بال�صيغة
اجلديدة التي ترفع �شعار رو�سيا باعتبارها �آخر معقل
للم�سيحية واملعرقلة لظهور امل�سيح الدجال .وبتكري�س
هذه ال�شعارات �ست�صبح رو�سيا هدفا رئي�سيا وطبيعيا
للقوى ال�شيطانية ،ما يعزز من احتمالية خلق �أر�ض
خ���ص�ب��ة ل�ل�م���ش��اع��ر اجل�ن��ون�ي��ة ال �ت��ي جت �ت��اح ال��وط�ن�ي�ين
املتطرفني ومتدهم ب�صور خمتلفة عن ُرهاب الأجانب،
مبا يف ذلك مناه�ضة ال�سامية والغرب.
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قبيلة دان ..اإليمان باآلخرة ومعاداة السامية في روسيا
الحديثة لفيكتور شنيرلمان
فيكتوريا زاريتوفسكايا *
على عكس التوقعات في الحقبة القريبة الماضية حول حلول السلم العالمي ،واألحالم الوردية التي خامرت األذهان حول
سيادة روح التفاهم وتمكين ثقافة الحوار لحل القضايا البشرية ،ها هي اإلنسانية تدخل القرن الحادي والعشرين بعدد أكبر
من بيارق الحرب ،وبشعارات للكراهية أشد وأعتى .وها هي الحدود بين الدول تضطرب وتتحصن باألسوار الشائكة واأللغام
وتتمترس خلف الصواريخ الموجهة .وبعد انتهاء الحرب الباردة ،وكضربة قدر مجهولة ،يستبدل اإلنسان حلمه بنزع السالح إلى
النزوع أكثر إليه وبضبط الجيوش ولجم القوة العسكرية إلى استحداث قدرات جديدة منها .وها نحن نشهد تراجعا مخيفا
في ثقافة التسامح واالنفتاح بين الدول ،وها نحن ننفتح على االنغالق القومي ونتسع في تضييق الحريات ونتقدم في تراجع
الديموقراطية ونميل ميال خطي ًرا إلى ثقافة المجتمعات المنغلقة.
يف ه ��ذه ال� �ظ ��روف ت �ب ��دو احل ��اج ��ة م �ل �ح��ة �إىل درا� �س ��ة
خ���ص��ائ����ص ُره � ��اب الأج ��ان ��ب ك ��أح ��د ال �ت �ه��دي��دات ال�ت��ي
يواجهها التعاي�ش ال�سلمي يف املجتمع الواحد �أو بني
املجتمعات املختلفة :فما هو حمتوى هذا ال ُرهاب؟ هل
يقت�صر على �أمزجة عابرة يف احلياة اليومية ويندرج
�ضمن كلي�شات حلظية تظهر وتختفي �أو �أن��ه ي�شدنا
وي�شبكنا ب�أفكار معقدة ومت�أ�صلة يف الوعي؟ يف �أي تربة
اجتماعية تنمو �شعبيته وم��ا هي البيئة التي يتعملق
فيها؟ م��ا ال ��ذي ي�غ��ذي ك��راه�ي��ة الأج��ان��ب ال�ي��وم وكيف
تتعمق يف الوعي والوجدان اجلمعيني؟
�إنّ معاداة ال�سامية اليوم هي نوع من كراهية الأجانب
الأكرث انت�شارا يف رو�سيا .وقد دُر�ست �أ�سبابها و�أنواعها
وتاريخها على نحو غري قليل ،ومت ا�ستق�صاء جذورها
و�أ�سبابها �ضمن خمتلف ال�سياقات التاريخية والثقافية.
ورمبا �أكرث ما مييز هذه الظاهرة يف املجتمع الرو�سي
م�ق��درت�ه��ا غ�ي�ر ال �ع��ادي��ة ع�ل��ى ال���ص�م��ود وال �ب �ق��اء ح� ّي��ة
عرب الزمن وتك ّيفها مع الظروف املختلفة والأو��ض��اع
املتغرية ،الأم��ر ال��ذي يثري ل��دى املتابع �أ�سئلة �ساخنة
حول هذه الق�ضية .وا�ستباقا لأي ت�أويل تقليدي ،ف�إنّ
ه��ذه امل�س�ألة ال ميكن تناولها (كما ج��رت ال�ع��ادة لدى
الباحثني) من منطلق عن�صري �أو �سيا�سي �أو اجتماعي/
اقت�صادي فقط والقفز على الدوافع الدينية �أو دحرها
�إىل اخللف باعتبارها دوافع تعود �إىل القرون الو�سطى
وال م�سوغ لها يف عاملنا املعا�صر واملتطور.
بالن�سبة �إىل الكتاب ال��ذي ب�ين �أي��دي�ن��ا مل�ؤلفه فيكتور
�شنريملان ،فهو ي�شري ،ب�لا م��وارب��ة� ،إىل �صحوة دينية
تعي�شها رو��س�ي��ا املعا�صرة و�إىل عملية �إح�ي��اء مناخات
دي�ن�ي��ة مل �ع��اداة ال���س��ام�ي��ة ،ه ��ذه امل �ع ��اداة ال�ت��ي ت�ق��وم عند
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الأرث��وذك ����س ال��رو���س على �أ��س��ا���س ع�ق��ائ��دي ،م�ستوحى
من ت�صور عن ي��وم القيامة يقول ب ��أنّ امل�سيح الدجال
�سيخرج م��ن م�ف��رزة ي�ه��ودي��ة تن�شط يف خمتلف �أوج��ه
احلياة ،وما م�ؤ�شرات هذا الن�شاط اليوم �سوى عالمة
دامغة على اقرتاب نهاية العامل.
لقد اكت�سبت ق�صة امل�سيح الدجال �شعبيتها يف رو�سيا يف
الفرتة التي بد أ� االهتمام بها يف الغرب يذوي ويتال�شى.
مل ُي��ذك��ر امل ُ� ّرك��ب ال�ي�ه��ودي حتى نهاية ال�ق��رن التا�سع
ع�شر من قبل امل�ؤمنني والالهوتيني الأرثوذك�س ،ومل
يحتل اليهود �أي مكانة هامة يف نبوءات نهاية العامل.
ول �ك��ن ك��ل � �ش��يء ت�غ�ير وب���ش�ك��ل ق��اط��ع يف �أوائ� ��ل ال�ق��رن
الع�شرين ،وذلك بالتوازي مع تفاقم الو�ضع ال�سيا�سي
واالجتماعي يف البالد وم�شاركة اليهود ب�شكل ملحوظ
يف الأح ��داث الثورية .مع ذل��ك ،وكما يالحظ امل�ؤلف،
فقد كانت م�شاركة اليهود يف تلك الأح��داث املف�صلية
يف التاريخ الرو�سي «طبيعية متاما بالن�سبة لأولئك
الذين تعر�ضوا للتمييز يف رو�سيا القي�صرية على مدى
عقود» (�ص .)582
ويف هذا ال�سياق جتدر الإ��ش��ارة �إىل �أن مدخل الت�صور
الأرثوذك�سي لنهاية العامل يكمن يف مفهوم «القاب�ض»
�( Katechonأو املا�سك مبوازين ال�ك��ون) .وب��دءا
م��ن ال�ق��رن التا�سع ع�شر �أوك ��ل الكهنة ال��رو���س مهمة
ال�ق��اب����ض ه ��ذه ل ل��إم�ب�راط ��ور و� ّأم� �ن ��وه م�ق��ال�ي��د حفظ
النظام وال�سلم املجتمعي واحليلولة دون ظهور امل�سيح
ال ��دج ��ال .وق ��د ب�ل��غ ق�ل��ق ال�ك�ن�ي���س��ة �أ� �ش ��ده ع�ن��د املقتلة
الوح�شية ل�ل�إم�براط��ور نيقوالي ال�ث��اين وعائلته بيد
ال�سلطة البول�شفية ،وكان من بني امل�شاركني يف عمليات
الإع ��دام �أ�شخا�ص م��ن �أ��ص��ول ي�ه��ودي��ة .وق��د �سوغ هذا

احل ��ادث لأن���ص��ار املليارية (وه��ي جمتمع يف امل�سيحية
ي�ؤمن �إميانا قاطعا بنهاية العامل خ�لال �أل��ف �سنة �أو
�أك�ث�ر بقليل) ��س��وغ ل�ه��م االع�ت�ق��اد ب� ��أنّ م��ا ج ��رى لي�س
جم��رد اغتيال �سيا�سي و�إمن��ا عملية لت�صفية القاب�ض
من �أج��ل متهيد الطريق �أم��ام امل�سيح ال��دج��ال .وبهذا
ا�شتبكت الأح ��داث ال�سيا�سية بن�سيج العقيدة الدينية
وال �ت �� �ص��ور الأخ � � ��روي ،وم �ن��ه ول� ��دت م �ع ��اداة ال���س��ام�ي��ة
امل�ستمرة يف املجتمع الرو�سي حتى يوم النا�س هذا.
ال يقت�صر امل ��ؤل��ف على و��ض��ع حتليالت ن�صية مل�س�ألة
معاداة ال�سامية يف رو�سيا ،وال يكتفي بتق�صي املواقف
ال�سلبية جتاه اليهود فيها� ،إذ ترتكز مهمته على النظر
�إىل معاداة ال�سامية من منظور اجتماعي �شامل وتقييم
اخلطر احلقيقي لها يف راهن يومنا.
يعر�ض �شنريملان يف كتابه كيفية تغري فحوى الأفكار
عرب الزمن �ضاربا لذلك عدة �أمثلة من بينها �أ�سطورة
اخلزر التي ظهرت يف رو�سيا وتكيفت مع م�صالح وغايات
اجتماعية معينة وارتبطت بجماعات دينية بذاتها .كما
ي�صور الباحث كيفية حت��ول الأف �ك��ار وف�ق��ا للتطورات
ال�سيا�سية اجلارية ،وكيف يتم التالعب ب�صور الأبطال
التاريخيني ،وقيا�سا لذلك ف�إنّ بع�ض النبوءات الواردة
يف �سفر ال��ر�ؤي��ا حتتمل تف�سريات خمتلفة وال تقت�صر
على ق�ضية معاداة ال�سامية ،بيد �أنّ ما يحدث هو �أنّ
املتلقي يتعامل مع ه��ذا ال�سِ فر من الإجن�ي��ل باعتباره
�إج��ازة مل�ع��اداة ال�سامية وذل��ك من منطلق �إيديولوجي
متطرف خا�ص ال عالقة له بالدين.
�إذن ف ��امل� ��ؤل ��ف ،يف م ��دخ �ل ��ه ل �ت �ح �ل �ي��ل ب �ع ����ض الأف� �ك ��ار
وال�ت���ص��ورات امل�ع��ادي��ة لل�سامية ،ي��رب��ط ذل��ك ب��الأف�ك��ار
والت�صورات املتعلقة بيوم امليعاد .كما يحلو له �أحيانا

