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 pg. 2 

فإننا  املحافظ،  التيار  بشأن  اليوم  مقالنا  نبدأ  بينما 
بدأ   جهة،  فمن  أمرين؛  بصدد  أنفسنا  نجد  بالتأكيد 
التيار املحافظ بالظهور يف أوروبا أواخر القرن الثامن 

التغيي الثورة  عشر كرد فعل ىلع  رات التي أحدثتها 
الفرنسية، ثم وصل إلى روسيا يف أوائل القرن التاسع 

وغلينكا( وأدى إلى   وروستوبتشين،  ،ڤعشر )شيشكو
الفكر  نشأة كثير من املدارس، بما يف ذلك مدرسة 

السال النزعة  ألنصار  من  وفيلياڤ)سال  يةڤاملحافظ   )
كيريي )اإلخوة  أكساكو  سكي،ڤالروس   ،ڤواإلخوة 

( الذين وضعوا أسس املذهب  ڤوسامارين، وخومياكو
الجهود   ذلك  يف  بما  هذا،  كل  الروسي.  املحافظ 

وإسهامات   قةالساب األوروبيين،  للمحافظين 
املحافظ،  الفكر  تطوير  يف  الروس  املحافظين 
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يسهل  مما  للتعميم؛  جاًدا  نظرًيا  أساًسا  يمنحنا 
 .مهمتنا نوًعا ما

 

أخ  ومن القرن  جهة  يف  الحداثة  انتصار  فإن  رى، 
العشرين، وخاصة االنتقال إلى نموذج ما بعد الحداثة  
)مع افتقاره إلى أي معايير( يف بداية القرن الحادي  
والعشرين، قد أدخل العديد من الثغرات األيديولوجية 
والتعميمات السياسية التي ولدتها الحداثة والعبث 

ة” يف هذه الصورة  الحداث  بعدالصريح لـ “مفكري ما  
املتسقة لتطور الفكر الفلسفي املحافظ. لقد حول  
كل هذا الفكر املحافظ، مثله مثل أي تيار فكري آخر،  
من  أكوام  تتراكم  حيث  فكرية،  نفايات  مكب  إلى 
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التي  الصريح،  والهراء  حًقا  القيمة  االستنتاجات 
 .ىلع ما يبدو انطالًقا من اعتبارات تخريبية  -وضعت

 

ألمر الثاني محيًرا ومربًكا جدًّا ألي باحث يف هذا ا  يعد
الفكر املحافظ اليوم، حيث إنه يجبره ىلع الخوض 
يف هذه األنقاض الفكرية بحًثا عن شيء ذي قيمة 

تفتقر بالتحديد  السبب  لهذا  أي   -بشدة   -حقيقية؛ 
املحافظ للفكر  اليوم  - دراسة  دراسة  أي  إلى   -مثل 

األمر   إن  حيث  ما للم   متروكاملوضوعية،  ليقرر  ؤلف 
الزائدة وما  الكومة من املعلومات  سيأخذه من هذه 
سيتركه؛ لذا من الضروري إجراء هذا التوضيح من أجل 
تجنب أي اتهامات بـ “عدم املوضوعية”، أو “التحيز” 
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يف التعميمات املقدمة هنا. نعم هذا رأي املؤلف، 
وهو وجهة نظر ذاتية ومبنية ىلع التعميمات التي 

ن الشيء الوحيد الذي يمكن تأكيده هو أن  بها. إ  امق
األساسي  املحافظ  التيار  بمواقف  يلتزم  املؤلف 

 .الروسي

 

ذلك، فإن املجموعة الكبيرة من األبحاث الواردة   ومع
آفاًقا  لنا  تفتح  فترات سابقة،  أجريت يف  التي  هنا، 
واسعة جدًّا من التصورات عن تعريف التيار املحافظ 

ن مظاهره الخاصة تندرج أو  بشكل عام، وتحديد أي م
ال تندرج ضمن تعريفه. وانطالًقا من سياق تطور الفكر 
تلك  فقط  بدورنا  سنأخذ  الروسي،  املحافظ 
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التي  روسيا  واملعتمدة يف  املستخدمة  التعريفات 
تعد نظًرا إلى نشأة الفكر املحافظ الروسي من الفكر 

لتلك   -بشكل تلقائي )وفًقا لرأينا(  -األوروبي، شاملة
سيتعين ا والتي  أوروبا،  يف  ُأجريت  التي  لتعميمات 

 .علينا حتًما الرجوع إليها أيًضا

 

 لتعريف التيار املحافظ   محاولة
 

ضمن   دعونا يدخل  ال  ما  ونحدد  العكس،  من  نبدأ 
ليست  فاملحافظة  املحافظ.  التيار  تعريف 
أيديولوجية سياسية. إن أي أيديولوجية سياسية هي 

الطريق”   “خريطة  بـ  سياسية أشبه  فكرة  لتطبيق 
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السلطة  أدوات  ومجموعة  قيم،  ومنظومة  معينة، 
القائمة عليها، التي تريد أن تحظى بالشمولية. يف 

تهدف األيديولوجية السياسية إلى الهيمنة   لنهاية،ا
شيء كل  تكييف  خالل  من  العالم  تكييًفا    -ىلع 

مع صورتها املثالية، ورفض كل ما ال يتوافق   -صارًما
رة. ومع ذلك، يمكن ألي أيديولوجية أن مع هذه الصو

 .تحمل طابع املحافظة

 

أن يحظى   -يف معناه هذا  -يمكن للتيار املحافظ  ال
بالشمولية، فهو منهجية، أي مجموعة من األساليب 
التي تختلف من مجتمع إلى آخر، ومن حقبة تاريخية 
إلى أخرى، أي تختلف القيم التي يدافع عنها باختالف 
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رة الزمنية. فعلى سبيل املثال، ما يعد املجتمع والفت
يف املجتمع األوروبي   افظةمظهًرا من مظاهر املح 

يمثل   عشر  التاسع  القرن  أوائل  يف  بشدة  املتحرر 
 .ذروة الفكر الليبرالي يف روسيا يف الفترة نفسها

 

مانهايم    عّرف كارل  والفيلسوف  االجتماع  عالم 
عصر  يف  ظهر  فكري  تيار  أنها  ىلع  املحافظة 

لحداثة كرد فعل ىلع األحداث يف فرنسا، ووصفها ا
هذا   يشمل  ال  الليبرالي.  للتحول  رفض  بأنها  عموًما 
التعريف أي مجتمع تقليدي كان موجوًدا قبل الحداثة 

املحافظ   التياربصفته شكال رئيسيًّا للمجتمع؛ أي إن  
للكلمة  -كظاهرة الدقيق  فترة   -باملعنى  يف  ظهر 
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سل فعل  كرد  الحداثة  حين  تشكيل  يف  عليها،  بي 
يجب تعريف كل ما كان قبل ذلك بطريقة أخرى. ىلع 
الفيلسوف ألكسندر دوغين أن  سبيل املثال، يقترح 

 .”ُيطلق ىلع ذلك مصطلح “ما قبل الحداثة

 

السياق    بعبارة املحافظ تحديد  التيار  يتطلب  أخرى، 
فيها  تعمل  التي  بالبيئة  بيان  أي  وربط  به،  الخاص 
منظومة القيم املحافظة الخاصة به؛ أي إنه ال يمكن 
يف  الكاثوليك  فيعد  شاملة.  تكون  أن  للمحافظة 
املجتمع األوروبي اليوم، الذي يتسارع يف خلع عباءة 

الد من  محافظين  وفًقا األ  رجةاملسيحية،  ولى، 
للمعايير األوروبية، يف حين يكادون يكونون يف نظر  
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الذين   املعاصرين  الروس  األرثوذكس  املسيحيين 
قمة   يف  القديمة  املسيحية  املعتقدات  يتبنون 
هناك  وليس  املسيحية،  والعقيدة  األخالق  تدهور 
بتعددية  البروتستانت  انحالاًل سوى  منهم  أكثر  أحد 

نفسه، فإن البروتستانت،   الوقتطوائفهم، ولكن يف  
ىلع سبيل املثال يف الواليات املتحدة، هم معيار 
املحافظة؛ لذا من حيث املقاربات والتقييمات، فإن 
من  فقط  شديدة،  بتعددية  يتميز  املحافظ  التيار 
خالل ترتيب أي مجموعة من القيم ألي مجتمع يف  

“محافظ   مقياس  حسب  تاريخية  فترة  غير   –أي 
وت بعدها  ه  وزيعمحافظ”  أو  قربها  حسب  القيم  ذه 

أو نكرانها  دون  ولكن  األصل،  ذلك  -عن  من    -أكثر 
ثم  ومن  بعد(؛  فيما  األصل  معيار  )سنناقش  إلغائها 
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فإن النزعة املحافظة هي منهجية لترتيب “التعقيد 
املزدهر”، كما عرَّفها الفيلسوف الروسي كونستانتين 

االڤليونتي  يف  املحافظة  أخالقيات  تكمن   عتراف. 
باالختالف، وليس يف إنكار ما ال يتناسب مع إطارها 

 .الصارم )وهو ما يميز أي أيديولوجية سياسية(

 

ونستثني  علينا نناقش  أن  أيًضا  الفور  -هنا   -ىلع 
تعريف املحافظة من حيث الوعي الحياتي بوصفه 
أنها  ىلع  الحياتية  املحافظة  ُتفهم  صلة.  ذي  غير 

البيئ يف  موجود  هو  ما  ىلع  اليومية،  الحفاظ  ة 
ورغبة   التغيير،  رفض  إنه  أي  الراهن،  للوضع  وتثبيت 

املحافظة    عةيف إبقاء كل شيء كما هو. إن هذه النز
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سوى  ليست  ولكنها  العامة،  بوعي  خاصة  الحياتية 
لإلنسان  الفعل  رد  من  ونوع  جدًّا،  سطحية  نظرة 
العادي، الذي يميل بطبيعته إلى املحافظة، والثبات،  

التغيير إلى  مروًعا وليس  شيًئا  تغيير  أي  يرى  فهو   ،
فتتولد  سوًءا،  األمور  ازدياد  سوى  عنه  ينتج  ال  جدًّا، 

رغبة   شعبية   يفلديه  جاءت  هنا  ومن  إيقافه؛ 
املحافظة  النزعة  تسمح  العامة.  وسط  املحافظة 
املدارس  أو  السياسية،  لأليديولوجيات  نفسها 
أطول،   فترة  بالبقاء  الزوال  إلى  آلت  التي  الفلسفية 

ركة املجتمع محروًما من تطوير الفكر الفلسفي أو تا
النزعة  هذه  الزمن.  من  طويلة  فترة  السياسي 

السياسية وتعد   ةاملحافظ الدورة  تظهر قبل نهاية 
 .رد فعل نفسيًّا أكثر من كونها موقًفا ذا مغزى



 
 

 
 

 pg. 13 

 

بعًضا   من النخب يوصم بعضهم  أن  لالهتمام  املثير 
أولئك   سيما  ال  الحياتية،  يلتزمون  باملحافظة  الذين 

يعارضونه  الذين  أولئك  فيصفون  الليبرالي،  النهج 
يعد  التنمية”.  “ضد  أنهم  أساس  ىلع  باملحافظين 
هذا مستوى بدائيًّا جدًّا من املنطق السياسي، الذي 

الليبراليو وخاصة يف الواليات   ن، عادة ما يستخدمه 
يف  وخاصة  اليساريون،  وكذلك  وأوروبا،  املتحدة 

بقي ويف  الفكر  أوروبا،  ترسخ  حيث  العالم،  أنحاء  ة 
اليساري. يستخدم هؤالء لفظة “محافظ” كأنها نوع  
أو  “فاشي”  مثل  “الشتم”،  أو  السباب  أنواع  من 
االستعمال املتدني ملفهوم  يدل هذا  “ظالمي”. ال 

تدني مستوى أولئك الذين يرون   املحافظة إال ىلع
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سلبية،  دالالت  ذات  ظاهرة  املحافظة  أن 
)أتباع ويستخدمونها   األيديولوجية  الحرب  يف 

 .الليبرالية واليسار السياسي( ضد خصومهم

 

 املحافظة  تيارات

 املحافظة  الليبرالية
 

األساليب   يمكننا من  رئيسية  أنواع  عدة  استنتاج 
االجتماعي  النظام  معالجة  يف  املحافظة 
املحافظين  أعمال  من  وذلك  والسياسي، 

ال ىلع  التعميم.  طريق  عن  من الكالسيكيين  رغم 
ومظاهر  ثورة،  ألي  األنطولوجي  املحافظين  رفض 



 
 

 
 

 pg. 15 

استخدام  يمكن  والوضعية،  واملادية  التقدمية 
حاالت  يف  أعاله(  ُذكر  )كما  كمنهجية  املحافظة 
خاصة لتحويل نظريات الحداثة السياسية كذلك، بما 
يف ذلك الليبرالية واملاركسية )أيديولوجيات اليسار  

ت هنا  ومن  عام(؛  بشكل  مظاهر السياسي  أتي 
مثل  السياسية،  األيديولوجيات  يف  املحافظة 

 .الليبرالية املحافظة، أو املحافظة االجتماعية

 

املدرسة   الليبرالية يف  يسود  تيار  هي  املحافظة 
األمريكية املحافظة، مع أنه ظهر قبل ذلك بكثير يف 
ن.   “ب.  يد  ىلع  روسيا  يف  كثيًرا  طوِّر  كما  أوروبا، 

 ي”،ڤو”ب. ب. سترو   يلين”،ڤ اتشيتشيرين”، و”ك. د ك
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بيردياي أ.  تدريجي تطوري من بقايا    ”ڤو”ن.  كتحول 
“امللكية  الليبرالية:  القيم  إلى  التقليدي  الوعي 
املواطنين  وحقوق  السوق،  واقتصاد  الخاصة، 
املجتمع  يف  مطلقة  قيًما  يعد  ما  وهو  وحرياتهم، 
املحافظون  يستبعد  ما  عادة  أنه  إال  الليبرالي”. 

األهداف  الليبراليو تلك  لتحقيق  ثورية  أساليب  أي  ن 
الليبرالية األساسية )كما كانت الحال يف أواخر القرن 

يف فرنسا، أو يف روسيا يف تسعينيات    شرالثامن ع
التطورية  اإلصالحات  مفضلين  املاضي(،  القرن 
التي  الدولة  قيمة  أيًضا  يشمل  وهذا  التدريجية، 

ي حين  يف  الليبراليون،  املحافظون  عّرف يؤكدها 
يجب  بقايا  بأنها  الدولة  الراديكاليون  الليبراليون 

 .التغلب عليها 
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التاريخ    وكمثال من  املحافظ  الليبرالي  النهج  ىلع 
“اإلمبراطورية  مفهوم  ذكر  يمكننا  الحديث، 
الروسي   الليبرالي  املصلح  اقترحه  الذي  الليبرالية”، 
أناتولي تشوبايس يف أوائل القرن الحادي والعشرين، 

السياسة والذي   بين  املزج  يف  جوهره  يتمثل 
نظام   بيقاملحافظة واقتصاد السوق؛ مما يعني تط

الليبرالية  األسس  ىلع  مبني  مستقل  اقتصادي 
الدولة.  إشراف  ُينفَّذ تحت  ولكنه  النقدية،  والنظرية 
االقتصادي  النظام  بالتحديد يف  النهج  يتجسد هذا 
كبير، مع وجود كتلة قوية  إلى حد  الحالي   الروسي 
من املحافظين الليبراليين املتبنين للنظرية النقدية  

ج خالل  الحكومة  حكم    ميعيف   الديميرڤفترات 
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الليبرالي   النموذج  يعتمد  ولكن بشكل عام،  پوتين. 
املحافظ الروسي ىلع مقياس القيم الغربي، وهو ال 
االقتصادي  النظام  تجاه  اسمية  بسيادة  إال  يتمتع 

 .العاملي للغرب

 

برالي، سواء يف روسيا يف عهد پوتين،  اللي  املحافظ
أو يف الواليات املتحدة وأوروبا، هو من يؤيد الضريبة 
الثابتة، ويعارض جميع أشكال السياسة االجتماعية. 
املجانية،   الصحية  الرعاية  مبدأ  يعارض  شخص  إنه 
وتحسين  لرسوم،  شيء  كل  إخضاع  إلى  ويسعى 

الحكو  اإلنفاق  وتقليل  الصحة.   ميالعيادات،  ىلع 
الفقراء ىلع نفقة  الليبرالي دعم  يعارض املحافظ 
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الدولة، ويؤيد االنسحاب التدريجي من جميع البرامج  
االجتماعية، أي إنه مناهض لالشتراكية، ال ينحرف عن 
إلى  السعي  أن  الليبرالي  املحافظ  يرى  مبادئه. 
إلى  يؤدي  أمر غير أخالقي؛ ألنه قد  العدالة  تحقيق 

 .تعني الدمار رة ثوثورة، وأي 

 

الفكر   عّرف مؤسسي  وأحد  اإلنجليزي،  السياسي 
املحافظ، إدموند بيورك، النزعة املحافظة الليبرالية 
ىلع  والقدرة  املحافظة  النزعة  من  “مزيج  بأنها 
املحافظة  تعني  ذلك  كل  رغم  ولكن  التحسين”. 
الليبرالية التسامح تجاه الدولة، أي إن التغييرات هي 

خاصة   جيد،  الشيء شيء  ولكن  ليبرالية،  كانت  إن 
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األهم هو أال تدمر الدولة )كما كانت الحال يف روسيا  
يحتاج   العشرين(.  القرن  من  التسعينيات  يف 
أن  ودون  تدريجيًّا،  ولكن  اإلصالح،  إلى  املجتمع 

 .يتعرض ألي أذى بأي حال من األحوال

 

الليبرالية   إذا أخذنا التجربة الروسية، فإن املحافظة 
أيدي املصلحون هي  وكذلك  األوليغارشية،  ولوجية 

الليبراليون الراديكاليون املستعدون يف ظل ظروف 
معينة الدخول يف عقد مع الدولة، مدركين أنه إذا 
تعذر خصخصة الدولة وإلغاؤها بالكامل )ما كان يحلم 

الليبراليو  املصلحون  واألوليغارشية يف   ن به  الروس 
فمن   املاضي(،  القرن  من  األفضل التسعينيات 
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وتقسيم  األقل،  ىلع  استغاللها  يف  االستمرار 
يمكن   عام،  بشكل  السياسية.  النخبة  مع  السلطات 

عصر   الليبرالية   الديمير ڤتسمية  بفترة  پوتين 
إلى  تحول  فيها  يحدث  التي  روسيا،  املحافظة يف 

ملحوظ، وممتد إلى عقود،   ادالليبرالية بطيء، وبالك
ماعية التي ورثتها مع الحفاظ ىلع بقايا الدولة االجت

الحالية فقط  روسيا  ليست  روسيا من عهد ستالين. 
من تتبنى الفكر املحافظ الليبرالي؛ بل معظم النخب 
منها   استعارت  التي  كذلك،  واألمريكية  األوروبية 

 .جالطبقُة الحاكمة الحالية يف روسيا هذا النموذ

 

 االجتماعية.. العدالة والتقاليد املحافظة



 
 

 
 

 pg. 22 

 

آخر  هناك املحافظة   مزيج  املنهجية  بين 
وأيديولوجية الحداثة يسمى املحافظة االجتماعية. 
تحقيق  إلى  السعي  االجتماعية  املحافظة  تمثل 

ولكن االجتماعية،  مع   -العدالة  الحال  هي  كما 
الليبرالية عن   -املحافظة  بل  ثورية؛  بطريقة  ليس 

النموذجية  األمثلة  من  التدريجية.  التغييرات  طريق 
االجتماعية يف روسيا املعاصرة ما   ىلع املحافظة

املاضي  أن  يزعمون  الذين  “الشيوعيين”،  بـ  يسمى 
كان أفضل من الفترة الليبرالية التي تلته    يتي ڤالسو

الحاضر  من  أفضل  كان  املاضي  بأن  االدعاء  )يعتبر 
وأنه يجب  املحافظ(،  للنهج  املميزة  السمات  إحدى 

 .دريجيًّات يتيةڤاستعادة املكاسب السو
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الخوض يف تفاصيل ما كان أفضل وما كان أسوأ   ندو
السو الحقبة  املحافظون   يتية،ڤيف  يأسف 

عام  -اليساريون بشكل  محافظين  أي  ىلع   -مثل 
محاولين   بعده،  جاء  ما  ويرفضون  املاضي،  انقضاء 

ولكن ليس بشكل كامل؛   يتية،ڤ استعادة الحقبة السو
االتحاد   بعد  ما  واقع  مع  يتناسب  ما  فقط  بل 

والفضيلة،  يتڤالسو “العدالة،  بالفعل:  القائم  ي 
أسس   إن  للدولة”.  االجتماعية  واألنماط  واألخالق 
املحافظة اليسارية )االجتماعية( هي تأكيد العدالة 
للبنية  األساسي  املعيار  بوصفها  االجتماعية 
االجتماعية السياسية )وهو ما يميزها بشكل أساسي 

فاظ ىلع عن املحافظين الليبراليين(، فضاًل عن الح
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الرفيعة  واألخالق  واألسرة،  االجتماعية،  الدولة 
التوجه  نحو  عام  بشكل  والتحرك  وتطويرها، 

 .االجتماعي

 

ضمن  ذكرها  يمكن  التي  التاريخية  األمثلة  من 
النارودنيين  حركة  االجتماعيين،  املحافظين 
واالشتراكيين  الثوريين،  واالشتراكيين  )الشعبيين(، 
البالشفة(  عكس  )ىلع  إنهم  اليساريين.  الثوريين 
أن   وادعوا  الجماهير،  بين  ممكن  دعم  بأكبر  حظوا 

له   ينبغي  ال  تقليدي  أبوي  مجتمع  هي  أن  روسيا 
من خالل   -ينتقل إلى الرأسمالية؛ بل يجب أن ينتقل

الحفاظ   - املجتمعات مع  االجتماعي،  النظام  إلى 
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فإن  ثم  ومن  واألخالقية؛  الروحانية  األسس  ىلع 
املحافظة اليسارية هي العدالة االجتماعية باإلضافة 
الشعب  ىلع  التركيز  مع  التقليدية،  القيم  إلى 

 .االجتماعي الرئيسي واملجتمعات باعتبارهما الكيان 

 

بناء  تقترح  االجتماعية  املحافظة  إن  القول  يمكن 
له(،   وجود  ال  ومثالي  جيد  )مكان  طوباوي  مجتمع 
املستقبل.  وحلم  املاضي  ما يف  أفضل  بين  يجمع 
اليسارية  للمحافظة  الرئيسية  القوة  الشعب  يشكل 
املحافظين  إن  أي  األرستقراطية؛  الطبقة  من  بداًل 

 .ون ىلع العوام بداًل من السياسييناالجتماعيين يركز
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االجتماعية  للمحافظة  األسمى  الهدف  فإن  وهكذا، 
ال   )التي  والعقائدية  للبرجوازية  بشدة  املناهضة 
بأساليبها  الثورة  وال  الراديكالية،  االشتراكية  ال  تقبل 
املدمرة(، هو التقدم والحركة التطورية نحو العدالة 

املل النظام  يعد  العامة.  أجل  كذلك من  مقبواًل  كي 
لدى املحافظين االجتماعيين، ولكن يف إطار وجود  
الذي  الشعب( والطيب،  إلى  )بالنسبة  الصالح  القيصر 
امللكي  النظام  هذا  ُوِصَف  )النبالء(.  البويار  يعارض 
الشعبي ذو النزعة االجتماعية املحافظة يف أعمال 

 .يتشڤسولوني
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أور  كان يف  االجتماعية  املحافظة  مظاهر  وبا من 
قومية  )باعتبارها  والفاشية  البروسية،  االشتراكية 
يسارية(، وتيارات أخرى وصفها علماء اليسار املحافظ 
النظريون، مثل لورينز فون شتاين، وغوستاف شمولر، 
العربي،  العالم  يف  إلخ.  ماير،  وأوتو  فاغنر،  وأدولف 

للسو  املوالية  األنظمة  أساس   يت ڤبنيت  ىلع 
االجتماعية،   عبد املحافظة  عهد  )يف  مصر  يف 

الناصر(، ويف سوريا والعراق ىلع أساس حزب البعث 
العالم  دول  من  كثير  يف  تأثير  له  يزال  ال  ما  )وهو 
العربي(. يمكننا أن نذكر هنا أيًضا الجماهيرية الليبية 

 .يف عهد معمر القذايف
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 املحافظ األساسي التيار
 

هو    -بالتحديد   -ذلك، فإن التيار املحافظ األساسي  مع
ال  الذي  الفعلي،  املحافظ  التيار  اعتباره  يمكن  الذي 
املحافظ  التيار  يسعى  دخيلة.  عناصر  أي  تشوبه 
األساسي إلى تحقيق هدف رئيسي؛ هو الحفاظ ىلع  
األصل، وكل ما هو أصلي )كما ُذكر أعاله(، مستنًدا إلى 
فكرة أن تاريخ البشرية بكامله هو انصراف عن “العصر 

وانتقال   “العصر الذهبي”،  إلى  وسقوط  تدريجي، 
الحديدي”، وتحول من املعرفة الشاملة إلى الفقدان 
الروح.   وحضور  والتقاليد،  األجداد،  لتراث  التدريجي 
عملية  إلى  األساسية  املحافظ  التيار  نظرة  وهكذا 
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 هورالتحول برمتها التي تمر بها البشرية ىلع أنها تد 
هنا هو وركود وسقوط؛ ألن املعيار الرئيسي للتقييم  

وكذلك  واملادية،  املادة،  وليس  والروحانية،  الروح، 
السقوط   الكنيسة هذا  الزمن. تسمي  وليس  الخلود، 
رفًضا  أو  ردة،  أو  األصل،  عن  خروًجا  الحداثة  يف 

 .للعلمانية

 

يعد األصل هو النموذج الذي يجب اتباعه. وكلما   إذن،
نقطة  باعتباره  تلك،  أو  الظاهرة  هذه  منه  اقتربت 

، كانت أكثر محافظة، وابتعدت عن السقوط.  مرجعية
النهج   تعددية  إلى  بدأنا،  حيث  إلى  نعود  وهنا 
تاريخ  إلى  بالنسبة  املثال،  سبيل  ىلع  املحافظ. 
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ا النقطة  كانت  املتحدة،  األصلية    ملرجعيةالواليات 
القرن  أواخر  يف  واألخالقية  الروحانية  الحالة  هي 

تدهورت قد  كانت  التي  ألوروبا  عشر  تدهوًرا   الثامن 
نشأة  ذروة  تشهد  وكانت  الوقت،  ذلك  يف  خطيًرا 
الحداثة، لكن أصبحت حالة فتور الروح األوروبية تلك 
هي  البروتستانتية  الطوائف  وانتصار  بالتحديد، 

املرجع كانت   يةالنقطة  حيث  املتحدة،  للواليات 
القرن  يف  األوروبية  الثقافة  وروح  البروتستانتية 

 .فظة واألولوية )األصل(الثامن عشر معياًرا للمحا

 

أخذنا التاريخ الروسي، فإن معيار الروح املحافظة   إذا
بدأت   التي  املقدسة،  روسيا  هو  الروسية  للدولة 



 
 

 
 

 pg. 31 

القبائل  من  )بداًل  الروسي  للشعب  مركزية  كدولة 
األمير  من  روس  معمودية  لحظة  منذ  املتفرقة( 

املعادل للرسل. منذ تلك اللحظة،   الديميرڤالقديس  
املقدسة هو   وسياصير الوحيد الذي ينتظر ر كان امل

تتحرك   التي  العالم،  ونهاية  املسيح،  عدو  حكم 
مختلفة  بمراحل  تمر  وهي  الروسية،  الدولة  نحوها 
تقربها منها. إن املثل األىلع للمحافظة السياسية 
عصر  يف  الدولة  هو  الروسي  التاريخ  إلى  بالنسبة 

البيزن السياسي  النموذج  وهو  موسكو،  طي دوقية 
ا سيمفونية  ىلع  أن   لقوى، القائم  يفترض  الذي 

البيزنطية  يتبنى  أي  الثالثة،  روما  هي  موسكو 
السياسية يف نسختها األصلية، التي لم ُتشوَّه بعد، 
ولم يحدث بها أي انحرافات عن امُلثل األصلية. تشكل 
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العصر  إلى  والتحول  األرثوذكسية،  اململكة  فكرة 
القيم الروسية،  للدولة  بها   الذهبي  يسترشد  التي 

السياسية،   املحافظالتيار   نسخته  يف  األساسي 
باإلضافة إلى نقد الحداثة،   -يف الوقت نفسه  -وذلك

تعد  تاريخية  عملية  بصفته  الغربي  التطور  ونهج 
والتدهور،  واالنحطاط،  الروحاني،  للسقوط  معياًرا 
تبنيها  تم  املادية،  إلى  الروحانية  من  واالنحدار 

 .طواعية

 

املستقبل، من منظور مناهج التيار املحافظ   يتمثل
األساسي، يف الدفاع عن الحقائق األبدية ضد التراجع 
الروح، والسقوط إلى أدنى   عنها، والتخلي عن سمو 
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مستويات الفقر الروحي واالنحالل. يعد الحفاظ ىلع  
دين األسالف، واإليمان بالله الخالد مهما كان األمر، هو  

للم مطلقة  إلى  امل  ذهبضرورة  تطلعه  يف  حافظ 
املستقبل. ويعد هذا التطلع نموذًجا ألي تيار محافظ 
أساسي. ومن هذا املنظور، يمكن أن تتمتع كل من  
النارودنية )الشعبية( والعرقية )اإلثنية( بالقدر نفسه 
غير  أو  الخلقية  صورتهما  يف  سواء  املحافظة،  من 

 .بيةذلك؛ ومن هنا جاء حب املحافظين للثقافة الشع

 

سقوط الغرب ليس سوى خيار حضاري، وتراجع عن   إن
تسير  التي  الغربية،  للحضارة  حتمية  وضرورة  األصل، 
يف هذا الطريق بإصرار وخطى متتابعة. وهذا يعني  
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هو   األساسية،  املحافظة  نظر  وجهة  من  الغرب،  أن 
هناك  ذلك،  ومع  األساس،  من  للمحافظة  مناهض 

تاريخية، و للمحافظة يف كل مرحلة  كل    يفمجال 
سياق داللي الحق؛ ألن كل مرحلة من مراحل سقوط 
مهما  التالية،  املرحلة  من  تحفًظا  أكثر  تعد  الغرب 

 .بلغت فظاعتها يف ذاتها

 

ىلع   باختصار، األساسية  املحافظة  نهج  يعتمد 
كامل،  فاملاضي  املاضي،  ىلع  الكمال  طابع  إضفاء 
هو “حقيقي، وجيد، وجميل” )كما قال أفالطون عن 

يف الفكرة السائدة  القيم  نظام  إلى  والعودة   ،)
إلى  بالنسبة  فكرة  ذاتها  يف  هي  املاضي 
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التقدم،  أما  املستقبل،  لبناء  وهدف  املحافظين، 
إن   ة،كفكر السقوط.  فيعني  الكمال،  إلى  وبسعيه 

حتمية  هو  جوهرية  قيمة  بوصفه  التقدم  رفض 
املحافظون   يقف  األساسي.  املحافظ  للتيار  مطلقة 

لزمن، الذي تضيف إليه الحداثة طابع  األساسيون ضد ا
الكمال، مدافعين عن الخلود. من وجهة النظر هذه، 

وشيك والنهاية  الهاوية،  حافة  ىلع  الوضع   ة؛ فإن 
األخالقية  املعايير  عن  التخلي  نتيجة  وذلك 
هاوية  والسقوط يف  الروحي،  واالنحالل  التقليدية، 

 .العدمية الروحية
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قط توجًها لرفض  املحافظة األساسية ليست ف  لكن
املحافظين  خصوم  يحاول  ما  غالًبا  حيث  التقدم، 
تتمثل  وإيجابي.  بنَّاء  توجه  أيًضا  هو  بل  تصويرهم؛ 
املحافظ،  النهج  نظر  وجهة  من  املستقبل،  صورة 
يف استعادة الدين، واإلمبراطورية )النموذج التقليدي 
الحديثة(،   القومية  الدولة  عكس  ىلع  للدولة، 

أ )حيثما  الرئيسية وامللكية  الرسالة  إن  ذلك(.  مكن 
“منظومة  كالتالي:  هي  األساسي  املحافظ  للتيار 
املحافظة  وترد  أعيننا”.  أمام  تنهار  األخالقية  القيم 
بتوجهها  تلك  األخالق  وحشية  ىلع  األساسية 
إلى   العودة  ىلع  القائم  املستقبل  إلى  اإليجابي 

 .األصول والقيم األبدية
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س، يتمثل جزء ال يتجزأ إلى املحافظين الرو  بالنسبة
من توجههم البّناء يف استعادة دور الطوائف الدينية 
إلى  باإلضافة  ومنها  املجتمع،  حياة  يف  التقليدية 
نسختها  يف  تكون  أن  يفضل  التي  األرثوذكسية، 
األصلية قبل االنشقاق، اإلسالم التقليدي، واليهودية 

ال والبوذية  من   تقليدية،التقليدية،  وغيرها 
روسيا  املعتقد  يف  األصلية  للشعوب  التقليدية  ات 

بتعدد أنواعها. تعد كلمة “التقليدي” هنا ذات أهمية  
الطوائف،  أنواع  جميع  ُتستبعد  إنه  حيث  أساسية، 
كبديل  الحداثة  عصر  يف  ُأنشئت  التي  تلك  خاصة 
الدينية  واألنواع  بالتقاليد  له  عالقة  ال  زائف  ديني 

الديني  يتأثراألصلية.   بالنهج    -كذلك  -اإلحياء 
تلك   صرامة  من  الرغم  فعلى  للمحافظة.  التعددي 
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إلى   املحافظ  النهج  يؤدي  ال  األساسية،  املعتقدات 
كل  يضع  إنه فقط  والحريات.  والحقوق  األديان  قمع 
الطوائف   جميع  ويصنف  ديني،  سياق  يف  هذا 
إذا  وحتى  تقليدية،  وغير  تقليدية  إلى  الدينية 

ع بالنس  ن تحدثنا  تقليدية  ليست  إلى طوائف  بة 
روسيا )مثل األنجليكانية(، لكنها موجودة يف الفضاء 
وغير  راسخة  إلى  فيصنفها  قروًنا،  الروسي  الديني 

 .راسخة

 

النموذج املثالي للمحافظ هو الشخص الروحاني   يعد
الذي ال يستطيع أن يتخيل نفسه دون الله والحقيقة 

 .واألبدية، والذي يؤمن بالعناية اإللهية
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التي غالًبا ما ينصبها للمحافظين   ومن الكمائن  بين 
العلمي  للتقدم  إنكارهم  خصومهم هو سؤالهم عن 

كنتم من   إذا  إنه  قائلين  املحافظين، والتكنولوجي، 
وال  التقنية  االبتكارات  جميع  تستخدمون  فلماذا 

وتستنيرون بشمعة؟] الالبتي،  [ هذه حجة 1ترتدون 
تخمينية بحتة وسطحية؛ حيث إنه ال تستبعد القيم 
الروحية للمحافظين التقدم التكنولوجي، خاصة فيما 
يتعلق بمسائل الدفاع واألمن، ولكن الفارق الوحيد هو  

يضفون طابع الكمال ىلع التقدم   أن املحافظين ال
بل  يقدسونه،  وال  والتكنولوجي ومشتقاته،  العلمي 
يستخدمونه بهدف املنفعة، وحسب الحاجة. ويف  

الكمال لله وحده، يف حين   حافظ،منظومة قيم امل
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أن التقدم العلمي والتكنولوجي ليس له سوى أهمية 
الهرمي  التسلسل  أسفل  يف  ومكانه  تطبيقية، 

 .للقيم

 

يمكن    إن التي  املحافظة،  النزعة  مظاهر  أحد 
تصنيفها تصنيًفا أكثر منطقية ىلع أنها تنتمي إلى  
التيار املحافظ األساسي، هو الثورة املحافظة. الفارق 
هنا،  مقبولة  تعد  الثورية  األساليب  أن  هو  الرئيسي 
للنتائج   السريع  التحقيق  أجل  من  ليس  ولكن 

للتأكيد الثوري    عكس،التقدمية أو الليبرالية، ولكن بال
للقيم املحافظة. ال تقترح الثورة املحافظة الحفاظ 
ىلع بقايا القيم التقليدية واملحافظة، ولكنها تصر 
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جديد،  من  األبدية  للمبادئ  الثوري  التأكيد  ىلع 
وبشكل فوري وكامل، ىلع الرغم من االنتصار الظاهري  

 .للحداثة

 

امل  من الثورة  عن  الغربيين  املدافعين  حافظة  بين 
دن   فان  مولر  وآرثر  شميت،  وكارل  شبنجلر،  أوزوالد 
بين   ومن  هايدجر.  ومارتن  إيفوال،  ويوليوس  بروك، 
املنظرين الروس للثورة املحافظة، التي غالًبا ما يشار 
السياسية  األيديولوجية  روسيا يف سياق  إليها يف 

يمكنن الوطنية،  أوستريلو  اللبلشفية   ،ڤذكر 
الثوار كيسڤ ودميتريي  يتسكي،ڤوسا يحتمل  ال   .

املحافظون الوضع الراهن. إنهم يطالبون بالرجوع إلى 
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كل ما هو أصلي وتقليدي يف التو واللحظة، وهو ما 
عام  -يميز الثوريون    -بشكل  األرستقراطية.  الفئة 

املحافظون هم أرستقراطيو الروح الذين يلجأون إلى 
ة كقوة ثورية. وتعد الثورة اإلسالمي  قليديالالوعي الت

عام   إيران  التطبيق   1979يف  ىلع  األمثلة  أحد 
 .السياسي ألفكار الثورة املحافظة ومناهجها

 

 الفكر املحافظ الروسي األساسي  أساسيات
 

التيار املحافظ يف روسيا بالتقاليد، وال يمكن    يرتبط
من  كامل  نوع  إنه  أي  الدينية،  العقيدة  عن  فصله 

النزعة املحافظة األساسية، وقريب من املثالية.   إن 
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روسيا  يف  وطبيعية  معيارية  األساسية  املحافظة 
إلى درجة أنها هي بالتحديد التي تسمى باملحافظة 

من تطور املدرسة    رغميف املفهوم الروسي. ىلع ال
الليبرالية املحافظة، واملحافظة االجتماعية والثورة 
من  اسُتعيرت  فإنها جميعها  روسيا،  املحافظة يف 

خ فقط  وتمثل  داخل الغرب،  منفصلة  فكرية  طوًطا 
التي تعد أساسية واألكثر  العامة،  الحركة املحافظة 

 .راديكالية يف أسسها

 

التقاليد    تعني استعادة  روسيا  يف  املحافظة 
إلى  وإعادتها  األولي،  بالكامل، ويف شكلها  الروسية 
الشكل الذي كانت عليه قبل بداية استعارة االبتكارات 
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الليبرال والتجارب  انشقاق  الغربية  مع  بدأت  التي  ية 
الكنيسة يف القرن السابع عشر، من خالل إصالحات 

الليبرالية من القرن الثامن   رةبطرس األكبر، مروًرا بالفت
يف  املحافظ  للتيار  قصيرة  نهضة  تلتها  التي  عشر 

وانتهت التاسع عشر،  الحال  -القرن  بثورة   -بطبيعة 
امتد . ومع ذلك، ظل معظم التاريخ الروسي الذي 1917

إلى أكثر من ألف عام يف عباءة التقاليد؛ مما يعني  
م للنخب،  أو  للعامة  سواء  الروسي،  الوعي   حافظ أن 

يف أساسه، وكان محافًظا وتقليديًّا حتى قبل ظهور 
  - كرد فعل ىلع تحديات الحداثة  -املحافظة نفسها

روسيا  إلى  التي وصلت  الحداثة نفسها  وكذلك قبل 
 .بعد تأخير كبير
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جميع  لطامل  مثل  الروسية،  األرثوذكسية  كانت  ا 
املحافظ   التيار  إلى  تنتمي  التقليدية،  األديان 
العصر   بوجود  االعتراف  من  وتنطلق  األساسي، 
الذهبي للتقاليد األصلية، ُمقرة بعملية الردة والتراجع  
واالنحطاط التي حدثت بعد ذلك. إن ما يسميه الغرب  

ي بأنه سقوط، وأي تطوًرا، ُيعرِّفه الوعي الديني الروس
والتقني  املادي  السياق  يف  بالغرب  للحاق  محاولة 
كانت تتم يف التاريخ الروسي ال محالة ىلع حساب  
القسري  االنصراف  خالل  من  والتقاليد،  القداسة 
دائًما  كان  ما  وهو  الحداثة،  إلى  األصل  عن  والصارم 

 .مصحوًبا بالدماء وبتضحيات كبيرة 
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الرو  الفارق املحافظين  أن  بين  هو  وغيرهم  س 
وال  األصل،  إلى  دائًما  يتطلعون  الروس  املحافظين 
يستسلمون لالنحراف عنه، يف حين أن الفكر الغربي 
املحافظ ينحرف عنه باستمرار، ويف كل مرة يترسخ 
وكأنها  االنحراف  ذلك  من  جديد  منعطف  كل  يف 

 عاملنا نقطة انطالق جديدة. وأكثر من ذلك أنه يف  
ما   غالًبا  االنحطاط فظاعة  الحالي،  أنواع  أكثر  ُتنسب 

وماذا  املتحدة.  الواليات  يف  خاصة  املحافظة،  إلى 
ويف  األمريكيين،  باملحافظين  يسمون  عمن 
كل   فإن  األمريكي،  الجمهوري”  “الحزب  مقدمتهم 
الديمقراطي”  “الحزب  ليبراليي  وبين  بينهم  الفارق 

. يف الوقت الذي انيةهو درجة جواز نزع الصفة اإلنس
)الديمقراطيون( يدعو   األمريكيون  الليبراليون  فيه 
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“املسوخ،  اإلنسان  بعد  ما  إلى  النهائي  التحول  إلى 
واملستنسخات البشرية، والسايبورغ، وأنواع أخرى من  
خصومهم  يدعو  واآللة”،  اإلنسان  بين  التهجين 
إلى  محافظون  أنهم  يزعمون  الذين  الجمهوريون 

ت ىلع  فضال    شريعالتوقف  املثليين،  عمن  زواج 
أتباع  الواقع، وضع  الجدد. يف  باملحافظين  يسمون 
منهجية  شتراوس  ليو  الجدد  املحافظين  ُمنّظر 
الصريحة،  الشيطانية  لتخدم  ومقارباتها  املحافظة 
وليست األوبرالية، بل الواقعية، وقلبوا كل شيء رأًسا 
ىلع عقب. اتخذ ليو شتراوس أفكار نيتشه وهايدجر 

ل  وشميت وقلبها  له،  خدمة أساًسا  يف  يضعها 
األهداف األدنى واألكثر وحشية ومناهضة لإلنسانية. 
إن تيار املحافظين الجدد األمريكيين يف جوهره هو 
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املسيح  عدو  هو  املحافظة،  ستار  تحت  شيطانية 
الذي يزعم أنه املسيح. بشكل عام، كل ما يحدث يف 

ي األمريكي  والفكر  األمريكية  النقيض    مثلالسياسة 
هو   ملا  والشرق، تماًما  وأوراسيا،  روسيا،  يف  معتقد 

ويؤخذ بالعكس، وُيقلب رأًسا ىلع عقب، وهذا يعني 
أن تيار املحافظين الجدد األمريكيين هو نقطة تقع 
الروسي  املحافظ  للتيار  املقابل  القطب  أقصي 

 .األساسي

 

الغرب    ىلع بأن  االعتراف  يجب  ذلك،  من  الرغم 
شكل خاص،  املتحضر بشكل عام، والواليات املتحدة ب

لم يصلوا إلى نقطة االنحدار القصوى هذه يف لحظة،  



 
 

 
 

 pg. 49 

ولكنهم دائًما ما كانوا يتحركون إلى األمام، متقدمين  
ىلع الحضارات األخرى؛ لذلك، يف أي مرحلة تاريخية، 

للغرب وأ ما هو محافظ  املتحدة   وروباكل  والواليات 
جدًّا،  ليبراليًّا  التقليدي  املجتمع  إلى  بالنسبة  يكون 

نظًرا  وي االنحطاط. ومع ذلك،  مثل درجة عميقة من 
إلى أن االنحالل أسهل من الترابط، والعيش يف راحة 
الغرب   الروحي، فإن  الزهد والسمو  ونعيم أسهل من 

 طينتصر يف كل مرة يعرض فيها ىلع العامة الهبو
من  التالي  املستوى  إلى  األسفل،  إلى  أخرى  درجة 

واالسترخاء الراحة،  إلى  الشرعية. االنحالل،  والرذيلة   ،
الدائم ىلع  انتصاره  يف هذا تكمن “مميزاته”، وسر 

 .التقاليد واملحافظة
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 العربي يف الفكر املحافظ الروسي  العالم
 

الغربي   لقد التنوير  بنموذج  اإلسالمي  املجتمع  تأثر 
املجتمع   مثل  عام، هو  بشكل سطحي جدًّا. بشكل 
األساسية،   املحافظة  أسس  ىلع  مبني  الروسي 

ينجذب يف حالته الطبيعية دون تدخل غربي، نحو و
الحالة األولية املتوازنة، ويعود إلى األصول والنماذج  

 .لثابتةاالجتماعية السياسية التقليدية ا

 

النظام املحافظ األساسي العربي ىلع اإلسالم    يقوم
أسس   تتشابك  كما  تماًما  عادة(،  )السُّني  التقليدي 

لروسي تشابًكا وثيًقا املحافظة األساسية للمجتمع ا



 
 

 
 

 pg. 51 

املنظومة  فإن  إلى ذلك،  باإلضافة  األرثوذكسية.  مع 
البيئة  يف  الحال  هي  كما  العربية،  االجتماعية 

املجتم ىلع  تقوم  منسجمة،   عالروسية،  كوحدة 
جانب   إلى  رئيسيًّا.  اجتماعيًّا  كياًنا  بوصفه  وذلك 
املجتمع  يجعل  هذا  كل  العميق،  الديني  الوعي 

والعالم   مستقًرا العربي،  عام،  بشكل  العربي 
للقيم   نماذج  أي  ضد  محصن  وشبه  ومتناغًما، 
هي  هذه  كانت  الغربية.  واأليديولوجية  السياسية 

الرو املجتمع  يف  أيًضا  انشقاق   سيالحال  حتى 
الكنيسة يف القرن السابع عشر، الذي كان يهدف إلى  
واألسس   الدينية،  الطائفية  األسس  هذه  تدمير 

التي جعل الروسية غير معرضة التقليدية،  الدولة  ت 
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أو  العسكري،  سواء  الغربي،  للعدوان  تقريًبا 
 .األيديولوجي )مفهوم الدولة الحصن(

 

دخل الغرب العالم الروسي مسبًبا تآكل األسس  مثلما
نهاية   يف  وكسرها  املحافظة،  والتقليدية  األصلية 
العالم  مع  نفسها  بالطريقة  تعامل  فقد  املطاف، 

من الغرب أنه لن ينجح األيديولوجيون العربي. وإدراًكا  
فرض  يف  الغربيون  واالستراتيجيون  والسياسيون 

ال العالم  ىلع  قيمهم  تدمير    عربي منظومة  دون 
أسس اإلسالم التقليدي، فإنه يدخل املجتمع العربي 
اإلسالمي من خالل اإلسالم بوصفه األداة األكثر تأثيًرا  

 .يف النظام االجتماعي
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يبيًّا أن املجتمع القائم ىلع اإلسالم  أن ُأثبت تجر  بعد
تأثير  ألي  معرض  وغير  منيع  شبه  هو  التقليدي 
عملية طمس   الغربيون  األيديولوجيون  بدأ  خارجي، 
بعض   إدخال  خالل  من  لإلسالم  الَعَقدي  التكامل 
العناصر املستحدثة وغير الطبيعية به، أي عن طريق  

يمكن   وتجديده.  اإلسالم  هذه   إرجاعتحديث  بداية 
بدأ عندما  عشر،  الثامن  القرن  إلى  كما   -العملية 

اآلن السياسيون    -يقولون  التكنولوجيون 
بإنشاء  الفترة  البريطانيون يف تلك  واأليديولوجيون 
التنوير  طريقة  ىلع  اإلسالم  من  محدثة  نسخة 
األوروبي. لقد فعلوا ذلك من خالل تبسيطه وإدخال 

)األو العصر  روح  مع  تتماشى  التي  روبي( االبتكارات 
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“عفى  التي  “القديمة”  العناصر  نقد  مع  الجديد، 
عناصر   واستبدال  الحديثة”،  “غير  و  الزمن”  عليها 
بتلك  وتقدمية  وحديثة  مبسطة  أخرى  وتعميمات 

 .العناصر القديمة

 

أو    كان إليها،  واملبادرين  العملية  هذه  رواد  أحد 
مؤسس   البنا،  حسن  شهرته،  ذاعت  من  باألحرى 

املس “اإلخوان  إرهابية جماعة  )منظمة  لمون” 
تيار  ظهر  بمشاركته  فإنه  روسيا(.  يف  محظورة 
ُيخلق   ألن  الفرصة  أتاح  الذي  اإلسالم،  يف  التجديد 
التبسيط  خالل  )من  اإلسالمي  التقليد  أساس  ىلع 

من  والتحديث نوع  أي  اإلسالم،  من  سياسية  نسخ   )
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مهامها  يف  تشبه  التي  السياسية  األيديولوجيات 
السياسية   )الليبرالية، النظريات  للحداثة  الرئيسية 

يف  آنذاك  كانت  التي  والقومية(  واملاركسية، 
مرحلتها التكوينية. الهدف من هذه العملية هو خلق 

واإلستراتيج للسياسيين  مفهومة   يينواجهة 
مجتمع   أي  أو  العربية،  املنطقة  لدخول  الغربيين 
وإدارته فيما  إخضاعه  أجل  إسالمي بشكل عام، من 

للكش أي  وفرض بعد،  اإلسالمي،  املجتمع  عن  ف 
نظامهم املعريف عليه، ونشر األسس الغربية فيه،  
تفسير  يف  الخاصة  وأساليبهم  معاييرهم  وإدخال 

الدين الوعي  الحسبان  يف  باألخذ  املرتفع   ياألمور. 
يف العالم العربي، أصبح اإلسالم هو السبيل الوحيد 

 .للقيام بذلك
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للسيطرة   وهكذا أداة  لجعله  اإلسالم  الغرب  يسّيس 
التقليدية.  اإلسالمية  املجتمعات  ىلع  الخارجية 
التقليدي   اإلسالم  يفسد  الذي  النهج،  هذا  أساس 
ويحّدثه، هو العقلنة والتخلص من كل ما هو غامض،  
والتطهير من التقاليد، التي تضع التعاليم اإلسالمية 

يعر  )ما  بيئي  أو  شعبي  سياق  اإلسالم يف    فيف 
اإلسالم  تجاه  سكوالستية  هذه  الحقيقة،  بالعادات(. 
التي  نفسها  التحديث  تجربة  عليه  ُتطبق  إنه  أي 
أوروبا  يف  سابق  وقت  يف  املسيحية  لها  تعرضت 
والتبسيط،   التحديث،  طريق  يف  مسيرتها  خالل 
هكذا  الالعقالني.  الغامض  العنصر  من  والتطهير 

السياسي  عإلبدانشأت الظروف التي سمحت بظهور ا
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الغربيين،   اإلستراتيجيين  لدى  الحر  واأليديولوجي 
املسيحية  يف  تهيئتها  تم  التي  تلك  غرار  ىلع 
اإلسالم   جعل  هو  الرئيسي  الهدف  كان  الغربية. 
منفتًحا ومرًنا وقابال للتأقلم بحرية مع األيديولوجيات  
ىلع  القضاء  خالل  من  الحداثة  لعصر  السياسية 

اإلله املصدر  وغير امل  يهيمنة  الخطأ  من  عصوم 
ثالث عنصر  بإضافة  ذلك  تحقق  وقد   - املتغير. 

والسنة القرآن  إلى  الدين    -باإلضافة  رجال  آراء  وهو 
من  املعصومة  وآرائهم  ومواقفهم  بتفسيراتهم 

 .الخطأ )مثل البابا فرنسيس والكرادلة(

 



 
 

 
 

 pg. 58 

األيديولوجيين   بعبارة جهود  خلقت  لقد  أخرى، 
نس قرون  ثالثة  مدى  ىلع  سياسية الغربيين  خة 

األصح   من  سيكون  التي  الزائف،  اإلسالم  من  محدثة 
تسميتها باإلسالموية، باألخذ يف الحسبان وظيفتها 
يف   تتمثل  والتي  عنها،  تنفصم  ال  التي  السياسية 

ال واأليديولوجيات  السياسات  من  كثير   قائمة وجود 
ىلع اإلسالم. يف الواقع، اإلسالموية ليست إسالًما، 

سة الدعاة اإلسالميين وادعائهم  ىلع الرغم من حما
التدهور   نتيجة  وانتشرت  اإلسالموية  نشأت  ذلك. 
البيئة  يف  والروحي  التربوي  املستوى  يف  العام 
التجارب السياسية واأليديولوجية  اإلسالمية، وكذلك 

والتي أدت إلى تحديث   رون،التي شهدها القرن العش
واالنحالل  كبيًرا،  تحديًثا  اإلسالمية ككل  املجتمعات 



 
 

 
 

 pg. 59 

العام الذي سببته الحداثة، ونسيان الجذور والتقاليد 
 .اإلسالمية األساسية

 

يف    ويعد الباحثين  من  كثير  ادعاء  املفارقات  من 
“التيار  إلى  ينتمون  أنهم  وأتباعه  السياسي  اإلسالم 

م يؤيدون اإلسالم “األصلي” املحافظ األساسي”، وأنه
أو “النقي”. يمكن تفسير ذلك باإلشارة إلى أن األساس 
النظري لإلسالموية قد نشأ بالكامل بمشاركة مباشرة 

املنظرين   )بمن    وعلماءونشطة من  الغربيين  الدين 
فيهم املتعلمون يف الغرب(. لقد ذكرنا من قبل أن  
درجة  إن  أي  السياق،  ىلع  تعتمد  املحافظة 

ىلع امل اعتماًدا  نسبية،  تكون  أن  يمكن  حافظة 



 
 

 
 

 pg. 60 

البيئة والسياق والنقاط املرجعية املتغيرة. ال يمكن 
ملمثلي الجماعات اإلسالموية أن يظهروا كأتباع للتيار  

األساسي إال يف أعين األوروبيين، وهذا إقرار   حافظامل
لوجهة نظر أوروبا، التي ابتعدت عن األصل إلى درجة 

لتطرف والتيار األساسي أي مظهر جعلتها تنسب إلى ا
من مظاهر التدين بصفة عامة. من وجهة نظر النهج  
الحركات   أنصار  فإن  الروسي،  األساسي  املحافظ 
والطوائف اإلسالموية ليسوا سوى مجددين يخلقون  
تنوًعا سياسيًّا توفيقيًّا عن موضوع اإلسالم الستخدام  

التعلي وذات  الواعية،  غير  اإلسالمية  م الجماهير 
السياسية.  الغرب  مصالح  لخدمة  الضعيف  الديني 
البروتستانت  بمنزلة  اإلسالميون  ُيعد  أخرى،  بعبارة 
الطوائف  من  كثيًرا  إن  حيث  اإلسالم،  يف 
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الواليات   يف  وخاصة  الغرب،  يف  البروتستانتية 
املتحدة، يدعون كذلك أنهم مسيحيون أصليون وهم  

الواقع  -األصل والحقيقيون، لكنهم ات  مجتمع  -يف 
بعيدة دينية  البعد  -شبه  املسيحية   -كل  عن 

 .األصلية

 

فإن موقف املحافظة األساسية الروسية تجاه  وهكذا
اإلسالم هو بالضبط موقفها نفسها تجاه املسيحية 
نسخة  إن  خاص.  بشكل  واألرثوذكسية  عام،  بشكل 
ُتعد  التي  هي  فقط  األصل  من  القريبة  اإلسالم 

واأل واملحافظة  التقليدية  وليست النسخة  ساسية، 
التي   ميين،تلك املحدثة واملكملة من “الدعاة” اإلسال
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غالًبا ما تكون ذات أصل غربي وتسمى بـ “األصلية” 
التي  النسخة  بل  السياسي،  اإلسالم  مفهوم  يف 
بقيت ىلع حالها دون تغيير منذ زمن الرسول، قبل 
نسخة  إلبراز  ولكن  والتغيير.  والتجديد  البدع،  ظهور 

تلك  اإلسالميون   اإلسالم  يستخدم  التعديل،  قبل 
و”األ “الصحيح”،  و”األصيل”،   صلي”،صفات 

و”األساسي”، كما يفعل جميع الطائفيين يف جميع 
اإلسالم،  فقط  فهو  التقليدي  اإلسالم  أما  الديانات. 
دون ألقاب إضافية، هو األصيل الذي لم يتغير، وتشكل 
ىلع  للشعوب  التقليدي  السياق  يف  القرون  عبر 

 .اآليات والعاداتأساس 
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السياسية    إن اآللة  هي  هذه  التجديد  تجربة  نتيجة 
واأليديولوجية التي يحتاج إليها الغرب لتنفيذ توسع  
املنظرون  بدأ  أن  بعد  العربي.  العالم  يف  غربي 
الغربيون بإعادة تفسير األسس اإلسالمية، واصلوا هذا 
االتجاه حتى أعادوا تفسير جميع ما ترتب ىلع ذلك. 

شُ هذه   التي  الطريقة  الخالفة   وِّهتهي  فكرة  بها 
اإلسالمية تماًما، وحوَِّلت بالطريقة الغربية إلى دولة  
قومية كبيرة تتوافر لديها مظاهر الحداثة، يف حين  
ال ُتعد الخالفة التقليدية الحقيقية سوى إمبراطورية 
قبل  )ما  التقليدية  للدولة  نموذج  أي  تقليدية، 

الت يتم  التي  األالحداثة(،  مبدئها  عن   - ساسي عبير 
يف التسامح املطلق   –الوحدة اإلستراتيجية للتنوع  
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والعرقي  الطائفي  التنوع  وتقبل  األخرى،  األديان  مع 
 .والثقايف واللغوي

 

األوائل،   وتأكيًدا الخلفاء  ذكر  يكفي  األطروحة،  لهذه 
مثل الخليفة الراشد عمر، الذي كانت تربطه عالقات 

صفرونيوس يف القدس،   وثيقة وودية مع القديس 
“أمير   بـ  نفسه  يسمي  كان  الذي  معاوية  والخليفة 
الخليفة  النصارى من بينهم. كان  املؤمنين”، معتبًرا 

األ أيامه  قضى  الذي  مسيحي   خيرةالوليد  دير  يف 
أما  املسيحيين.  مع  كذلك  متسامًحا  فيه،  ودفن 
اإلسالمية”،  “الخالفة  بـ  الحالية مما يسمى  النسخة 

يروج   )منظمة  التي  داعش  من  اإلسالمويون  لها 
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لها  الروحي  األب  إلى  روسيا(  يف  محظورة  إرهابية 
فهي  املسلمون”،  “اإلخوان  التطرف  جماعات  ولكل 

تماًما   ذلك   معغير متسامحة  بمن يف  معارضة،  أي 
ولكنها  أوروبية،  نسخة  إنها  املعارضون.  املسلمون 
األوروبيون  يرى  هكذا  إسالمي.  سياق  يف  وضعت 

وعنصرية، العالم متغطرسة  نظرة  إليه  ينظرون   ،
ويبنون تسلساًل هرميًّا لألمم، واضعين أنفسهم ىلع 
عن  يختلف  آخر  رأي  أي  مع  متسامحين  غير  رأسه، 

الَعَق نهًجا   ديموقفهم  هذا  ليس  األيديولوجي.  أو 
محافًظا؛ بل هو نهج الغرب الحديث؛ مما يعني أن كل 

واأل الغربي،  الفكر  نتاج  به هو  يصرح  يديولوجية من 
اإلسالمية املتحولة تحت تأثيره “اإلخوان املسلمون”  
التي تنسب نفسها إلى  والحركات اإلسالمية األخرى 
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ر وتعلن  األساسي”  املحافظ  بناء   غبتها“التيار  يف 
وأداة  الغربي،  الفكر  نتاج  هي  اإلسالمية”  “الخالفة 
والهياكل   الحركات  مثل  مثلها  الغربية،  للسياسة 

املم الذي الغربية  “اإلسالم”  ومصطلح  اثلة، 
يستخدمونه كثيًرا ما هو إال خدعة ُتقلق املسلمين 
مع  تماًما  تتعارض  أغراض  وُتسَتَغل يف  املخلصين، 

 .تقليديتطلعات اإلسالم ال

 

 الخاتمة 
 

واحًدا   يف شيًئا  هناك  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  النهاية 
األساسيين؛  املحافظين  فصائل  جميع  بين  مشترًكا 
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أنه التقليدي.  وهو  املجتمع  بشرعية  يعترفون  م 
تعتمد  أنها  مع  عام،  بشكل  املحافظة  حتى  ولكن 
ىلع السياق ونسبية، فإن لها سمة مشتركة؛ وهي 
ال   العالم  أن  إلى  تشير  املحافظة  األفكار  جميع  أن 
يتطور “إلى األىلع وإلى األمام”، كما يؤكد التقدميون  

إلى نهاي الذهبي  العصر  الزمان؛ ولكنه يتراجع، من  ة 
ليس يف نطاق الحياة   -مما يعني أن كل فترة الحقة

التاريخي النطاق  أسوأ من    -العامة، ولكن يف  تكون 
األصل.  عن  بعًدا  أكثر  تصبح  ألنها  السابقة؛  الفترة 

م هذا    همةتكمن  إيقاف  يف  األقل  ىلع  املحافظ 
التراجع، وىلع األكثر يف العودة بالتاريخ إلى الوراء،  

ملبادئ األصلية، ولكن ليس العودة إلى والعودة إلى ا
القيم  إلى  املستقبل،  إلى  التقدم  بل  املاضي؛ 



 
 

 
 

 pg. 68 

التقليدية األولية: الخلود، والروح، والخالص. املحافظ 
العالقة بين   ستعادة الحقيقي هو الذي يسعى إلى ا 

هذا   عن  يوقفه  أن  يمكن  شيء  وال  والله،  اإلنسان 
 .الطريق

 

ا [1] من  مصنوع  حذاء  الفقراء الالبتي:  كان  أللياف 
يلبسونه عادة يف األرياف الروسية حتى مطلع القرن  

 .العشرين

 

 


