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ال �ك�ب�رى (وه� ��ذا ه ��و امل��و� �ض��وع ال��رئ�ي���س��ي لبحثه)
ي�ج��ده��ا يف اخل �ط ��أ ال ��ذي اق�ترف��ه ��س�يرج��ي رئي�س
الإدارة البطريركية �آنذاك حيث �أعطى توجيهاته
بعدم اتباع املر�سوم ووجه كل التدابري لإنقاذ املركز
الذي ينقاد �إليه الأ�ساقفة .ويعتقد الباحث �أنه يف
ال�ظ��روف التي �أح��اط��ت ب��االحت��اد ال�سوفيتي كانت
�إم�ك��ان�ي��ة الكني�سة للحفاظ ع�ل��ى مركزيتها ت��أت��ي
فقط من خالل مواءمة �أن�شطتها مع ال�سلطات� ،أي
بفر�ض �سيطرة الدولة على �أن�شطة املركز الديني،
وهذا ما حدث .ونتيجة لذلك انتهك �سريجي مبد�أ
االنطواء ال�سيا�سي للكني�سة ،وجعلها تن�ضوي حتت
غي الفهم الهيكلي للكني�سة
مظلة ال�سلطة .كما ّ
الذي يعتمد على االنتخاب ومباركة الرب وح ّوله
�إىل من�صة بيوقراطية ��ص��رف��ة .وت�أ�صلت الفكرة
التع�سفية املتمثلة يف انتقال من�صب البطريرك
ع��ن ط��ري��ق �أم ��رٍ ي���ص��دره رئ�ي����س الكني�سة ال�سابق
م ��ن دون ح��اج��ة ل�ل�إج �م��اع ع �ل��ى � �ص �ف��ات ال��رئ�ي����س
اجلديد و�صفاته .يقول الكاتب« :ظهر يف الكني�سة
ال��رو� �س �ي��ة خ �ط��ر حت��ول �ه��ا م ��ن ك �ي��ان ح ��ي �إىل �آل ��ة
ميكانيكية ،وم ��ن ن�ظ��ام ال�ك��ات��درائ�ي��ة �إىل جمل�س
ب�ي��د جم�ه��ويل ال�ه��وي��ة ،وم��ن ان���س�ج��ام يف الهرمية
وال���ش�خ���ص�ي��ة �إىل اال� �س �ت �ب��داد ال �ب�يروق��راط��ي من
قِبل رئي�س الكني�سة» (�ص  .)205وقد �أدى منطق
العنف ال��ذي انتهجه امل�ط��ران �سريجي �إىل تبديل
�شامل الأ�ساقفة املناه�ضني للتغيري فربزت ن�سخة
كن�سية رو��س�ي��ة ج��دي��دة ان�ع�ك����س �أدا�ؤه� � ��ا امل�ت�ط��رف
حتى على نف�سية ال�ن��ا���س ال�ع��ادي�ين ال��ذي��ن يبدون
معار�ضة لي�س يف الأم��ور العقدية و�إمنا يف امل�سائل
ال�سيا�سية :مل يحرم �سريجي رعايا الكني�سة من
ح��ري��ة احل �ي��اة ،ول�ك�ن��ه ،م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ر امل��ؤم�ن�ين،
فعل �أك�ثر من ذلك بكثري ،فقد كان يحرمهم من
م�صدر احلياة الأبدية وذلك مبنع خدمة جنازاتهم
ح���س��ب ال �ط �ق��و���س امل���س�ي�ح�ي��ة �أو ب ��إل �غ��اء �إج � ��راءات
زف��اف�ه��م امل�سيحية .ك��ل ه��ذا �شجع ال�سلطات على
ن�ه��ب ممتلكات الكني�سة وم�ن��ع ال�ك�ن��ائ����س املنزلية
و�إغ �ل�اق امل��دار���س ال��دي�ن�ي��ة وال�ت��وق��ف ع��ن تدري�س
م��ادة الد�ستور الإل�ه��ي يف امل��دار���س بل و�صل الأم��ر
�إىل تدني�س �أ�ضرحة القدي�سني والعبث برفاتهم.
و ُي �ع��د ال���س��وف�ي�ت��ي ال���ش�ه�ير ل�ي��ف ت��روت���س�ك��ي �أك�بر
منظر لتدمري الكني�سة الرو�سية ،فقد دفعه وال�ؤه
امل�ف��رط للم�س�ألة الإي��دل��وج�ي��ة ال�ث��وري��ة �إىل و�ضع
ا�سرتاتيجية لتفكيك الكني�سة والق�ضاء التدريجي
على مكونتاها .يقول امل�ؤلف« :مل ترغب ال�سلطة يف
التعامل مع عدد كبري من االن�شقاقات يف الكني�سة،
وباملقابل ظل التحول اجلماعي من الأبر�شيات �إىل
احلكم الذاتي ميثل املع�ضلة الكربى �أمام ال�سلطة.
وكان جوهر اخلطة يتمثل يف تخويف الكني�سة من
االن���ش�ق��اق��ات بغية احل �ف��اظ عليها ظ��اه��ري��ا ،فيما
احلقيقة امل�ؤكدة تكمن يف احلفاظ على ال�سيطرة
امل��رك��زي��ة يف الكني�سة ،ي��أت��ي بعدها خلق الفو�ضى

فيها و�إ�شاعة املناف�سة امل�ؤقتة داخ��ل �إدارت�ه��ا ريثما
ي�ت��م اخ�ت�ي��ار ال�شخ�صية ال��دي�ن�ي��ة ال�ت��ي م��ن �ش�أنها
تنفيذ ال�برن��ام��ج ال�ت��دم�يري ب�شكل �سهل وم��ري��ح»
(�ص  .)202-201وال تقت�صر خطورة ذلك الربنامج
يف ت �ق��وي ����ض ال�ك�ن�ي���س��ة وجت �ي�ي�ره ��ا م ��ن �أج � ��ل �شل
املقاومة ال�سيا�سية عند اجلمهور ،ولكن � ً
أي�ضا ،وهو
العامل الأبعد �أث��را والأ�شد تدمريا� ،إع��ادة تثقيف
اجلماهري و�شحنهم بالوالء لل�شيوعية واالمتالء
بروحها ،كل ذلك ب�شكل خفي وغري حم�سو�س.
يرا
ويف ه ��ذا ال���س�ي��اق �أب ��دى امل ��ؤل��ف اه�ت�م��ا ًم��ا ك�ب� ً
مب� ��� �س� ��أل ��ة ال� �ع �ل�اق ��ة ب �ي��ن ال �ف �ل �� �س �ف ��ة امل �� �س �ي �ح �ي��ة
والإيديولوجية ال�شيوعية والدور احلا�سم للفرتة
ال�سوفيتية يف تغيري التاريخ الرو�سي ومناخه العام.
يقول ريغيل�سون« :بداية مل يكن قادة الكني�سة يف
ذلك الوقت يت�صورون �أن ال�شعب امل�ؤمن واملت�شبث
بدينه ميكنه القبول حكومة ال ت�ستمد �سلطتها من
امل�سيحية والكني�سة .ولكن ،وخالل احلرب الأهلية،
م��ال ال�ن��ا���س يف ن�ه��اي��ة امل �ط��اف ل�صالح البال�شفة،
ف�أ�صبح من امل�ستحيل بعدها االدعاء ب�أن البال�شفة
قوة خارجية حمتلة (� )...أ�صبح غالبية النا�س على
ا��س�ت�ع��داد للت�ضحية ب��أرواح�ه��م م��ن �أج ��ل ال�سلطة
ال�ب�ل���ش�ف�ي��ة ال �ق ��ادرة ع�ل��ى اال��س�ت�ج��اب��ة لتطلعاتهم
( )...ع��دى ذل��ك فالقول �أن ثمة ج��ذور م�سيحية
لل�شيوعية ق��ول حم��ق مت��ا ًم��ا ولكن م��ع �إ��ض��اف��ة �أن
ال�شيوعية جمرد هرطقة م�سيحية لي�س �أكرث� .أما
الهدف املعلن وامل�شرتك بني امل�سيحية وال�شيوعية
فهو بناء ملكوت اهلل على الأر�� ��ض�،إذ ثمة العديد
من �صفات مملكة اهلل الأر�ضية هذه موجودة عند
ال�شيوعيني ولكن فقط من غري وجود �إله .ويف هذا
ال�صدد تقدم ال�شيوعية للب�شرية طوق جناة ولكن
ع�بر ط��رق �أخ ��رى غ�ير ط��رق امل�سيحية» (���ص -69
.)70
ويف م� �ق ��ارن� �ت ��ه ب �ي��ن ال �ك �ن �ي �� �س �ت�ي�ن ال �� �ش ��رق �ي ��ة

الأرثوذك�سية والغربية الكاثوليكية يف موقفهما
م��ن ال�سلطة ،وه��ي مقارنة واج�ب��ة لتربيز البحث
ومنحه �أب �ع��اده التاريخية واالجتماعية ال�ك�برى،
ي�سجل ال�ك��ات��ب امل�لاح�ظ��ة ال�ت��ال�ي��ة« :ل�ق��د �صيغت
العالقات ب�ين الكني�سة وال��دول��ة يف الأرثوذك�سية
ب�شكل يختلف عن الكاثوليكية الغربية �أي الكني�سة
الرومانية .فالأخرية وج��دت نف�سها مع جمموعة
م �ت �ن��وع��ة م ��ن ال �� �ش �ع��وب ال��وث �ن �ي��ة وذل� ��ك يف غ�ي��اب
ال��دول��ة ال��واح��دة .و�أج�بره��ا ه��ذا على �أداء وظائف
توحيدية �إمربيالية .وبدون تعريف نف�سها �ضمن
�أمة �أو دولة �أ�صبحت الكني�سة الرومانية �ضرباً من
النظم الإم�براط��وري��ة :منظمة فوق وطنية وفوق
دولية ،متلك لغتها اخلا�صة (الالتينية) وتتمتع
ب� ��إدارة ُم�ستقلة� ،إدارة دن�ي��وي��ة ت���ش��ارك بن�شاط يف
احلياة ال�سيا�سية وال�ش�ؤون الدولية� .أما ال�شعوب
ال���س�لاف�ي��ة وال �ق��وق��ازي��ة ف �ك��ان��ت ُم�ع �ظ��م كنائ�سها
ُم��رت�ب�ط��ة ب��ال��وط��ن ،وط��امل��ا ك��ر��س��ت نف�سها لفكرة
الوحدة الوطنية و�إن�شاء الدولة املُ�ستقلة ،وكانت
ت�خ��اط��ب ال�ع��ام��ة بلغتهم الأم وت �ق��دم امل ُ���س��اع��دة يف
�أداء اخلدمات الوطنية ،لهذا �أ�صبحت فخراً وطنياً
و�أر�ضية يت�شكل عليها الوعي القومي» (�ص -291
.)292
ترتبط نهاية م�أ�ساة الكني�سة الرو�سية وتوقف
ا�ضطهادها يف الذاكرة ال�شعبية الرو�سية ارتباطا
وث�ي� ًق��ا ب�شخ�صية �ستالني .وق��د ك��ر���س ريغيل�سون
ثالثة ف�صول من درا�سته لهذه امل�س�ألة وهي:
 )1عبادة �ستالني يف مواجهة عبادة ي�سوع امل�سيح.
 )2منوذج امل�سيح الدجال.
 )3الكني�سة وم�شاركتها يف عبادة �ستالني.
وال يت�سرع الكاتب بجعل �ستالني يف مقام املتربع
لإنقاذ الكني�سة ومنح �شخ�صيته ال�صفات املوجبة
للمنقذ ف�ن�راه ي�ت���س��اءل�« :أال ي�شبه ال��دع��م ال��ذي
قدمه �ستالني للكني�سة تلك ال��وع��ود التي قدمها
امل�سيح الدجال للرو�س والبيزنطيني وال�سالفيني
بالعطايا والهدايا ملن يقوم بتمجيده وعبادته؟»
(�ص .)308
ختا ًما يبني ليف ريغيل�سون درا�سته هذه باعتبارها
مدخال �إىل عمل طويل ينب�ش يف مكنونات الكني�سة
ال��رو��س�ي��ة ويتتبع م��راح��ل ت�ط��وره��ا وان�ك���س��ارات�ه��ا،
ال��س�ي�م��ا و�أن ال �ك �ث�ير م ��ن ال ��وث ��ائ ��ق م ��ا زال� ��ت طي
الكتمان ويتطلب الك�شف عنها الكثري من اجلهد
والبحث الدائب.
----------------------الكتاب :م�أ�ساة الكني�سة الرو�سية (.)1953 - 1917
امل�ؤلف :ليف ريغيل�سون.
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مأساة الكنيسة الروسية ()1953 -1917

قصة انهيار المسيحية في ظل السلطة السوفيتية
ليف ريغيلسون

أحمد م الرحبي *
ع�شية الذكرى املئوية للثورة اال�شرتاكية الرو�سية (البل�شفية) التي �شهدت البالد معها منعط ًفا تاريخ ًيا حا ًدا والتي �أحدثت تغيريات جذرية يف �أ�سلوب حياة
ال�شعب الرو�سي� ،أ�سلوب احلياة الذي حفره يف الزمن على مدى قرون طويلة ُمتعاقبة ،ع�شية تلك الذكرى �صدر عدد كبري من الأعمال التي �صوبت نظرة فاح�صة
جديدة �إىل ذلك املف�صل التاريخي وما رافقه من �أحداث وذلك من جوانبه التاريخية وال�سيا�سية واالقت�صادية .وبقي اجلانب الديني مهم ًال �إىل حد ملحوظ ومل
ينل حظه من التغطية والتمحي�ص البحثي ،كما تندر الأعمال التي ناق�شت حقيقة �أنَّ يف عام  1917كانت رو�سيا على مفرتق طريق مع عقيدتها امل�سيحية ،مرة
و�إىل الأبد.

كيف قي�ض لل�سلطة ال�سوفيتية اجلديدة تدمري
الكني�سة الأرثوذك�سية الرو�سية العريقة وتقوي�ضها
من الداخل؟ ما هو املوقف الذي اتخذته الكني�سة
جتاه الثورة؟ ما هي املبادئ الدينية التي انتهكها
رج��ال الكني�سة �أنف�سهم؟ كيف ت�ط��ورت العالقات
بني الدين وال��دول��ة ال�سوفيتية؟ هل ك��ان التوجه
لإحياء امل�ؤ�س�سة الكني�سة على يد الزعيم ال�شمويل
�ستالني م�س�ألة ج��ادة و�صادقة؟ عن ه��ذه الأ�سئلة
وغريها يحاول الإجابة املن�شق ال�سوفيتي ال�سابق
والنا�شط يف جمال حقوق الإن�سان والدين ،الباحث
الرو�سي ليف ريغيل�سون .ومل يكتف ريغيل�سون يف
بحثه التاريخي الكبري هذا بجمع �أق�صى قدر من
امل��واد املُتعلقة ب��الأح��داث وبالأ�شخا�ص امل�س�ؤولني
عن حياة الكن�سية يف الفرتة االنتقالية بني الثورة
واحل ��رب العاملية الثانية وم��ا �أعقبها وح�سب ،بل
و�سجل يف ال��وق��ت نف�سه م��ا ي�شبه الن�شيد املوجه
للأنقياء واملخل�صني يف الكني�سة الرو�سية.
ال ُيويل امل�ؤلف يف كتابه «م�أ�ساة الكني�سة الرو�سية»
اه �ت �م��ام �اً ك �ب ي�راً ب��احل �ق��ائ��ق ال �ت��اري �خ �ي��ة امل �ع��روف��ة
وامل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ن�ه��ب وال �ت ��دم�ي�ر امل � ��ادي ال� ��ذي ط��ال
الكني�سة عند ا�شتعال الثورة وبعدها ،و�إمن��ا يقدم
ب��دل ذل��ك تقيي ًما للمواقف ال�شخ�صية التاريخية
وذل � ��ك � �ض �م��ن �إط� � ��ار �أرث ��وذك �� �س ��ي خ ��ال �� ��ص .ف�ع�بر
الوثائق واملرا�سالت اخلا�صة لقادة الكني�سة ،يتتبع
ريغيل�سون ق�صة انهيار امل�ؤ�س�سة الكن�سية الرو�سية
ب��اع�ت�ب��اره��ا ال�ه�ي�ك��ل ال ��روح ��ي واالع �ت �ب ��اري ل�ل�أم��ة
طيلة قرون مديدة ،كما �أنه ير�صد تفا�صيل الردة
الأخ�لاق �ي��ة ال �ت��ي وق �ع��ت يف ظ��ل ظ ��روف تاريخية
خا�صة وجديدة متر بها البالد.



ي� �ب ��د�أ ري �غ �ي �ل �� �س��ون ت �ق ��ري ��ره م ��ن ن �ق �ط��ة ق �ب��ول
البطريرك تيخون ،الذي ا�شتعلت الثورة البل�شفية
والكني�سة حت��ت �إم ��رت ��ه .وي ��رى امل ��ؤل��ف كخال�صة
لتقييمه ملواقف هذه ال�شخ�صية املحورية يف ذلك
الظرف احلا�سم� ،أن موقف البطريرك ظل خلوا
من ال�سيا�سة :لي�س معها وال عليها .ومن املعروف
�أن البطريرك تيخون دعا �إىل التوا�ضع �أمام واقع
احلكومة اجلديدة التي« :ال ُيكنها �أن توجد من
دون �إرادة اهلل الذي �أر�سلها لنا كجزاء على �أعمالنا
وع�ل�ي�ن��ا �أن ن�ت�ق�ب��ل ع �ق ��اب ال� ��رب م �ت��وا� �ض �ع�ين ل��ه.
فامل�ؤمن يحمل ال�صليب الثقيل على كاهله ،وا�ضعاً
قلبه يف الكني�سة ،ولكن عليه � ً
أي�ضا �أن يطيع قوانني
ومتطلبات العامل القائم طاملا �أنها ال تطلب منه
التخلي ع��ن امل�سيح والكني�سة» (���ص  .)160وعن
امل��وق��ف ال �ع��ام للكني�سة ي�خ�ل����ص ري�غ�ي�ل���س��ون �أن ��ه:
«مل يكن �أمامها �سوى طريق واح��د :الت�أكيد على
�أن الإن���س��ان خم�ل��وق ب���ص��ورة ال��رب وميتلك حرية
االختيار .وبالن�سبة للظروف التي �شهدتها البالد
�آن� ��ذاك ،فالت�ضحية بالنف�س ه��ي اخل �ي��ار الأوح ��د
وذلك عن طريق الإميان العميق والنفي الأخالقي
لل�شر» (�ص .)74
يقدر الباحث �شخ�صية البطريرك تيخون حق
ت�ق��دي��ره��ا وميح�ضها �أه�م�ي��ة ت��اري�خ�ي��ة �إىل درج � ٍة
ي ��زي ��ح ف�ي�ه��ا ا� �س ��م االم �ب�راط� ��ور ال�ق�ت�ي��ل ن�ي�ق��والي
الثاين عن كفة امليزان املعادلة لكفة لينني ،وي�ضع
مكانه ا�سم تيخون باعتباره الند احلقيقي للينني
والعقبة الك�أداء التي وقفت �أمام طموحه الثوري.
يقول يف ذلك« :لي�س الأمر يف �أي من اال�سمني كان
يتمتع بالت�أييد الأك�ب�ر ب�ين اجل�م��اه�ير ،ب��ل الأم��ر

اجل��وه��ري يكمن يف عالقة الكني�سة بالبطريرك
تيخون ،فطاملا �أن�ه��ا تكن ل��ه االح�ت�رام والتبجيل،
ف ��إنّ ن�صرا م ��ؤزرا ل��ن يكتب للثورة البل�شفية .مل
ت�شكل كني�سة تيخون ق��وة �سيا�سية ن�شطة وفعالة
ولكن وج��وده��ا نف�سه وروح�ه��ا كانا يناه�ضان روح
ال�ث��ورة م��ن �أ�سا�سها .وك��ان م��ن املمكن �أن تت�سامح
ال���س�ل�ط��ة اجل ��دي ��دة م ��ع م �ث��ل ه ��ذه احل ��ال ��ة ب�شكل
م ��ؤق ��ت ،وب�ح���س��ب ال �ظ ��روف ال �ت��ي ت���ض�ط��ره��ا �إىل
ذلك ،ولكن تظل املهمة الأ�سا�سية �أمامها تقوي�ض
الأ�س�س الأخالقية للكني�سة و�إف�سادها من الداخل»
(�ص .)173-172
ونتيجة لقراءته الو�ضع اجلديد و�شعوره بامل�صري
ال ��داه ��م� ،أ� �ص ��در ال�ب�ط��ري��رك ع ��ام  1920م��ر��س��و ًم��ا
ي�سمح فيه بالق�ضاء على التحكم الأب��وي للكني�سة
وعودتها للعمل مبوجب الأعراف التي عملت بها يف
ظروف م�شابهة �إبان ع�صر اال�ضطهاد من القرون
الأوىل م��ن امل���س�ي�ح�ي��ة� ،أي االع �ت �م��اد ع�ل��ى الإدارة
الذاتية للأ�ساقفة وذلك ح�سبما متليه الوقائع على
الأر�ض .بيد �أن املر�سوم مل ينفذ مما �أدى �إىل تغيري
ج��ذري يف هيكل الكني�سة ومبادئها .وبعد حتليل
م�ستفي�ض يعلل ريغيل�سون الأ��س�ب��اب التي عجلت
باالنهيار ،يعلله باالرتباك ال��ذي �أ�صاب الأ�ساقفة
�أنف�سهم وكيفية �إدارت�ه��م ل�ل�أزم��ة .يعلق امل�ؤلف يف
كتابه على هذا احلدث�« :إىل جانب القوة الروحية،
كان مطلوبا من الأ�سقف يف تلك احلقبة الزمنية
التمتع باحلكمة وروح املبادرة واال�ستقاللية .وقد
دفعت الكني�سة الرو�سية ثمنا باهظا ب�سبب حقيقة
�أن ك��ل ه ��ذه ال���ص�ف��ات مل ت�ك��ن م ��زروع ��ة يف رج��ال
الدين» (�ص  .)157ويجد ريغيل�سون نقطة التحول

