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 : ملخص

النّ  التار�خيّ ينصّب  األمثلة  أبرز  أحد  تفّحص  ع��  البحث  هذا   �� موضوع  ظر  مطارحة  عند  حضورا  ة 

 ون املسيحيّ   انقسم  كيف�� �حظة أو��،    سنوّ�حالعنف الدي�ي وصعود الدولة ا�حديثة: "ا�حروب الدينية".  

ناجز  ة متنازعة، و�دأ ال�اثوليك وال��و�ستانت بالتّ ة �� زمن اإلصالح إ�� طوائف دينيّ إّبان ا�حماسة الدينيّ 

ر والفو�ىى،   اقرنً   �ارش، �� ُمقتتل استمّر وال�ّ 
ّ
 أظهر للغرب ا�خطر ال�امن �� الّد و من التوت

ّ
 .مو��ّ ين الش

لتلك    األ�سب  ا�حّل أّن  نظ��ية السياسية ال�ي ترى  استدعاء �عض الرؤى التّ   ع���� �حظة ثانية  وسنعمل  

بالعائقة   الوالء  ي�ون  ��ميش  تم  حيث  ا�حديثة،  الدولة  وصعود  الدي�ي  التسامح  منظومة   �� االنخراط 

الشعور الدي�ي ��   أض�� إخفاءي، وأّمنت السلطة الزمنية استئثار وسائل العنف. ومنذ تلك ال�حظة الكن�ى

ن،  أمٌر ضرورّي   ا�جال العام
ّ

حاد  لطوائف الدينية  ا  مك
ّ
ة  يادة املدنيّ ولة ذات الّس ع�� أساس الوالء للّد من اإلت

 ة. ة الدينيّ وا�حياديّ 

ة ليست مجّرد تار�خ موضو��، بل �� تالزم أيديولو��  ينيّ قصة ا�حروب الد  أّن   و�� األخ�� سننت�ي إ��

ِم الّس 
ُ
ظ

ُ
منية، فصعود  لطة الزّ لطة الروحية إ�� الّس لطة �� أورو�ا، وخاصة ارتحال الوالء من الّس للتغ��ات �� ن

  سنكشف   الدولة قد ترافق مع انز�اٍح �� القيمة ال�ي ي��ارج البشر و�موتون من أجلها. و�� ضوء هذه الصورة،

مدى ال معقولية الفكرة القائلة بأن انتقال السلطة من الكنيسة إ�� الدولة �ان فعال حال لذلك الكّم من 

 العنف. 

 ال�لمات املفاتيح 
ّ
 .سامح الدي�ي: ا�حروب الدينية، الدولة، اإلصالح ال��و�ستان�ي، الت
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Abstract: 
 
This research is based on the analysis of one of the most prominent historical 

examples presented in the study of religious violence and the rise of the modern 
state: "Religious wars."  

We will examine in the first moment how in the period of religious reform, 
Christians were divided into conflicting religious communities, and Catholics and 
Protestants began to fight, in wars that lasted through a century of tension and 
chaos, showing the West the danger inherent in public religion. 

In a second moment, we will call for some political theories that the solution 
to this crisis is to engage in the system of religious tolerance and the rise of the 
modern state. 

Ecclesiastical loyalty has been marginalized, and time power has secured the 
appropriation of means of violence. From that moment on, religious communities 
were able to unite on the basis of loyalty to a state with civil sovereignty and 
religious neutrality. 

Finally, we will conclude that the story of religious wars is not just an objective 
history, but an ideological tying of changes in the systems of power in Europe, 
particularly the shift of loyalty from religious power to temporal power. 

Key words: religious wars, state, Protestant reformation, tolerance, peaceful 
coexistence 
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 تمهید:  -1

ار�خ األورو�ي ع�� وجھ ا�خصوص، يالحظ أّن موجة  ة ع�� وجھ العموم و�� التّ اظر �� تار�خ اإل�سانيّ النّ   إّن 

ومن    ،ا�حروب ال�ي عرف��ا أورو�ا �� مطلع العصر ا�حديث، �انت من أعظم املراحل الفارقة �� تار�خ املنطقة

 ار�خ األورو�ي والعاملي. األحداث تأث��ا �� توجيھ التّ  أشّد 

د مثال عهيٍد  ين، فإ��ا تجاوزت �و��ا مجرّ القداسة والّد   �سر�ال   ول�ن �سر�لت تلك ا�حروب �� غالب أمرها

 ع�� ما �عرف بالعنف الدي�ي، لتستحيل أهميّ 
ّ
ع��    تقومجسامة تأسيسية،    سبة إ�� الغرب العلما�ي��ا بالن

ة �� بلورة املفهوم ا�حديث للدولة، واالنتقال العس�� للغرب األورو�ي من القروسطي إ�� ا�حدا�ي.  مفارقة مهمّ 

بان أبطال رواية املذاهب الدينيّ فعند
َ
َتناِقفة بأ��م ع��ما أ

ُ
لقتال �عضهم البعض ح�ى الفناء،   استعداٍد  ة امل

ري الّس ، فبدأ السواد األعظم �سود املشهد ليجعلھ معتما تماما
ّ
   مدرك�ن تمام اإلدراك �انوا    ياسةمنظ

ّ
ھ  أن

 بذلك.ولة �� الكفيلة الم املد�ي فإن قوى الّد الّس  تحّقق �َن حّ�ى و 

 فكيف ��يّ 
ّ
 ة؟ة الحتدام ا�حروب الدينيّ روف املوضوعيّ أت الظ

 
ّ
تلك    ة �� خضّم ها��م الفكر�ّ ولة بمفهومها ا�حديث بلورة توّج رون لصعود الّد و��� أي مدى استطاع املنظ

 ة؟السيطرة الدينيّ 

 ت ذلك؟ ة بحتة أم �عّد هل �انت تلك ا�حروب دينيّ و 

  ولة فعال �� تحقيقوهل نجح صعود الّد 
ّ
 ؟ي�يّ سامح الّد الت

 : المبحث األول: تفکك وحدة الکنیسة واندالع الحروب الدینیة -2

 المطلب األول: حركة اإلصالح الدیني وإعادة االعتبار للسلطة الزمنیة:   - 1- 2

   بحلول القرون الوسطى حادت الكنيسة عن مسارها ا�حقيقّي 
ّ
ت عن مصداقي��ا ال�ي �انت عل��ا ��  وتخل

األو��. ومن يقرأ تار�خ الكنيسة ال�اثوليكية �� تلك العصور يقشعر بدنھ وترتجف نفسھ من هول ما  قرو��ا  

 آخر لم يقتصر ع�� مجال دون و ا�حدود  فسادها تجاوز �ّل  . ذلك أّن 1يقرأ
ّ

لت  ، فكنيسة روما آنذاك ما تدخ

 �� �ىيء إال وأفسدتھ. 

أ�ل��يكهم،   قطيع  وسائر  روما  باباوات  أن  املعلوم  والقذارة  ومن  والنجاسة  للشرور  أنفسهم  وهبوا  قد 

ومختلف أصناف ا�جرائم واألفعال اآلثمة، ح�ى صارت طباعهم أشبھ بالوحوش الضار�ة. وليس أكره للمرء  

قاوة والعفاف، ومنھ فال يمكن البتة أن يصبح  من أن يقبع �� الوحل الن�ن فيما يلزمھ أن ي�ون مثاال �� النّ 

 .بصنم �عبدأشبھ ما ي�ون  ّرد �و��م جلسوا ع�� الكر�ىّي الذي أض�� عندهمهؤالء نّوابا للمسيح �ج 

 
ضواء -1

ٔ
 .  9، ص ت)، دار الثقافة المسيحية، (د 1طاإلنجيلي، على اإلصالح  القس فايز فارس: ا
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ھ وحدة كنسيّ و
ّ
�ل العالم  البابو�ة �عت��  ة م��امية األطراف، مركزها  �� العصور الوسطى، �انت سلطة 

 . 1روما

الّد  ظاهر�ّ ف�انت  القّوة  مركز   �� ال�اثوليكية  قبض��ا ول  تمسك  �انت  حيث  ة  الدينيّ لطة  الّس   ع��  ا، 

ع�� اختالف طبقاتھ بل ��دف إ�� �غذية    شع�يّ   دعمإ��    مستندة  غ��  ة. ولك��ا قّوة ظاهر�ة فحسب،واملدنيّ 

، وتثبيت دعائم اإلم��اطور�ة الكنسية، وهو ما ارتأيناه �� فر�سا كما �� إسبانيا؛  و�عز�زها   ة االستبداديةامللكيّ 

 عليھ  االستبداد  ش�الأ  لشعب وممارسة مختلفالكنيسة ل  من خالل إذالل
ّ
ة  جهت القّوة االستبداديّ ، وقد ات

 .2فتيش �� إسبانيا. كما استخدمت �جن الباستيل لقتل ا�حر�ات �� فر�ساإ�� محاكم التّ 

اك الظالم املرعب الذي جثم ع�� أورو�ا أثناء الف��ة الطو�لة ال�ي ساد ف��ا حكم باباوات روما، ذ�� خضم  

 ما �ان لنور ا�حق أن ينطفئ 
ّ
 ، و�ان ع�� روما إذ طغت أن تج�ي من الث

ّ
ما  فائكة، حصاد أجيال.. مار املرة الش

أقلم  لم �ستسغھ تلك ا�جماعة ال�ي ِاْعتاص عل��ا القبوع �� تلك املنظومة أو ح�ى التّ  الكث��وناست�ان إليھ 

هذه  أنتجت  س...  س أفرادها �� داخلهم ا�حاجة إ�� حياة أس�ى فسعوا إ�� إيقاظ ضمائر الناتحّس إذ  معها،  

فكر�ّ التّ  حماسة  دي�يّ طلعات  إصالح  خلق   �� واِقعا  تمثلت  النّ   جذرّي   ة  بھ  جاشت  الذي  املبت��  فوس  �ان 

 املشتاقة إ�� رؤ�ة نور ا�حضارة والتّ 
ّ
 ص من عتمة سواد تلك العصور.  خل

 
ّ
أعطت شعورا    و�نال�ي    ال�اثوليكيةمرد واالضطراب �� تار�خ الكنيسة  لت مرحلة اإلصالح ف��ة من التّ مث

ت �سبب الفضائح واملفاسد وظهور مص�ح�ن جر�ئ�ن، غ�� مبال�ن  ة، إال أ��ا اه��ّ ال ي��عزع بالوحدة الدينيّ 

 �ىيء قائم. ف�ن من تحّدي أّي وال متخوّ 

مارتن لوثر  لطان الكن�ىي وال�ي رّوج لها  ة املساهمة �� إضعاف الّس املبادئ ال��و�ستانتيّ   أهّم   ب�ن  من  لعّل و 

  وأّن   واصل مع هللا مباشرة دون وسيط،مؤمن �� التّ   ورليخ زو�نج�� وجون �الفن، �� أحقّية �ّل أ  ومن �عده

  من يتوب إ�� هللا تو�ة صادقة ينال الغفران دونما حاجة   يد املسيح جعل جميع املؤمن�ن كهنة �، و�ّل الّس 

 .3ةص�وك �شر�ّ إ�� 

   ة، و�� خضّم الثورة ال��و�ستانتيّ يالحظ الباحث، أنھ مع  
ّ
�و�ج لعقيدة كهنوت جميع املؤمن�ن أض��  ال�

إ�سان �ستشعر ��   مؤمن القدرة ع�� تنصيب نفسھ حكما ع�� أمور اإليمان. فهذه العقيدة جعلت �ّل  ل�ّل 

صتھ من ا�خوف  يطرة الكهنوتيّ من الّس   رت الفرد الغر�ّي ة تجاه هللا، وحرّ داخلھ املسؤوليّ 
ّ
اإل�ل��ي�ي، ة، وخل

 .4و�� قّوة تخيفھلطان الكن�ىي، فلم �عد لسيف ا�حرمان الرّ وأعتقتھ من الّس 
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َجبھكما أعلن جون �الفن �� كتابھ "أسس الّد 
َ

وح القدس تقييد املسيح والرّ إ��    ين املسي��"، صراحة �

ة أّن   والكنيسة بم�ان ما فيص�� �ّل 
ّ
ھ يرى �� ذاتھ نائبا للمسيح وعاهال للكنيسة �� آن، بتعل

ّ
ذلك    من يحتل

ا ومهينا  هذا ليس شرانيّ   :" إّن األمر بقولھ  سول، و��اجم �الفن هذاا لبطرس الرّ امل�ان �ان ذات يوم كرسيّ 

 ".  الفطرّي  وأغرب ما يتطّرق إ�� ا�حّس   ةللمسيح فقط، بل أ�عد ما ي�ون عن العقالنيّ 

أعظم الباليا ال�ي ابت�� ��ا دين املسيح فقد �انوا    واعت��هم مصدر  اجم مص�ح جنيف باباوات روماكما ه 

الّد  من  خلوا  إما  باستمرار،  القرون  تلك  لھطوال  األعداء  ألّد  أو  وقد  1ين،  األف�ار  .  انتشار  تزامن 

اد األعظم من مؤم�ي أورو�ا ��  السو   ال��و�ستانتية مع تف�ىي اآلراء املعادية لكنيسة روما ورجاال��ا. ذلك أّن 

مطلع العصر ا�حديث، ا�عدمت ثق��م �� البابا، و�� ص�وك الغفران، وغ��ها من املعارف ال�ي سيطرت ع��  

مشاعر الكراهية تلك قد أضعفت كنيسة روما ومّزقت    العصور الوسطى. وال مراء �� أّن   ��  الفكر الغر�ي 

 سلطا��ا.   وأّدت إ�� تال�ىي وحد��ا

عديدة    �ان لتلك ا�حماسة الدينية ال�ي قادها لوثر ومن �عده زو�نج�� و�الفن، ثمار   فقد  ة حال،ع�� أيو 

وتحر�ر القا�ىي،  الثيوقراطي  النظام  تحطيم  أعظمها:  أمام  األمم   لعّل  الطر�ق  وفتح  املستبد،  ن��ه  ها  من 

 ل
ّ
 دولة كيا��ا وصيغ��ا.   �ّل الدول، بل أض�� ل ، فما عادت روما عاصمة �ّل لها هور وفّك القيود املكّبلة لظ

 فصفوة القول،  و 
ّ
الوث ال��و�ستان�ي �� أورو�ا أو ما �عرف بحركة اإلصالح الدي�ي إّن الزلزلة ال�ي أحد��ا الث

وال ر�ب    .عقيدة وأدخلت عل��ا مز�دا من التّ ة وعّمقت أزمة روما الثيولوجيّ قد زادت من االنقسامات الدينيّ 

 القديم. �عيد من تخر�ب البناء الفكري  ة قد استفادت إ�� حّد القوى الزمنيّ  �� أّن 

وهو أيضا الّسبب الذي  ين �� جوهره، ومفاهيمھ، وتطبيقھ  اإلصالح �ان هدفھ الّد   أّن   فع�� الّرغم من 

نا ائرة الّس الّد   أّن انتفاضتھ، إال    من أجلھ   قامت
ّ
ال نبالغ إذا    ياسية لم تكن بمنأى عن تلك اآلراء ا�جديدة. وعل

 
ّ
منا بأن

ّ
ة ع�� املدى البعيد، ياسيّ جاحات الّس ق من النّ �� تلك األزمنة أن يحّق   مذهب سيا�ىيّ   ھ ال يمكن ألّي سل

ق بإعادة االعتبار لعاهل الّس خاصّ  قتھ اآلراء ال��و�ستانتيةما يضا�� ما حّق 
ّ
ة وتحر�ر  لطة الزمنيّ ة فيما يتعل

الرّ الّد  من  الرّ ولة   قابة 
ّ
فمعل بمقّد وحية،  �عرف  ما  أو  لوثر  مارتن   قات 

ّ
الث بمهاجمة  يولوجيّ ماتھ  تلزمھ  لم  ة 

 ملء فراغ الّس أيضا ب  لطات البابو�ة وحسب، بلالّس 
ّ
رّد االعتبار لهيبة    فتھ تلك املهاجمة ع��لطة الذي خل

 .2ولةالّد 

أّن  ت�ون   و�ما  أن  �عدو  ال  فتبعيّ   سوى   الكنيسة  املؤمن�ن،  من  الّس جماعة  تملك  أن   �� ذلك  لطات  ة 

 .3لطة ع�� الكنيسة ذا��الط، بما �� ذلك ممارسة الّس �� احت�ار جميع الّس  ة ا�حّق الدنيو�ّ 

 
سس كالفن: جون -1

ٔ
خرون، عوض اديب :تر ،2مج المسيحي،  الدين ا

ٓ
 1069ص ،2017 لبنان، بيروت الحياة،  منهل دار ،1ط وا

2- M. Luther"Mémoires De Luther" Traduit Et Mis En Ordre Par M. Michelet, Tom1, P58, Sociètè Belge De 
Librairie, 1837 
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 بيروت، الحمراء للترجمة، العربية المنظمة ،1ط إسماعيل،  حيدر :تر ،2جالحديث،  السياسي الفكر ا
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ة لم تكن  منيّ لطة الزّ الّس   ار��� لتطّور حركة اإلصالح، �ش�� بدوره إ�� أّن ياق التّ الّس   تجدر اإلشارة إ�� أّن 

تبلور الفكر املعارض �� أملانيا و�ا��    إنى عن تلك املشاعر تجاه طغيان البابا ورجالھ، فما  �� األخرى بمنأ

القضيّ  نحو  متناميا  انجذابا  منجذب�ن  أنفسهم  العلماني�ن  األمراء  هؤالء  وجد  ح�ى  أورو�ا،  ة  أمصار 

 ة.  ال��و�ستانتيّ 

مقدمّ   �� لوثر  مارتن  األّم يقول  "إ��  كتابھ  األملانيّ ة  املسيحية  وقت  ة  "م�ىى  ا�ح�ام:  مخاطبا  النبيلة"  ة 

 .1مت وجاء وقت الكالم"الصّ 

   تلقد أراد من هذا لف 
ّ
أّن انتباه ا�ح� إ��   وقت الصّ   ام 

ّ
العمياء، وا�خضوع الذي ال فائدة  مت والط اعة 

منھ، قد م�ىى وجاء الوقت الذي يجب أن ي�ونوا فيھ فاعل�ن. ودعاهم إ�� القيام بواجبا��م الروحية بما  

ممثلو السلطة ال�ي أقامها هللا من أجل أن تحكم ا�جتمع املسي�� "كما أن ا�خطئ، مهما عال شأنھ،  أ��م  

 يجب أن يلقى جزاءه." 

ة. إذ أّن  ة مثقلة باال�ع�اسات السياسيّ صالحات دينيّ إ�� ا وا�جدير باملالحظة هاهنا، أن مارتن لوثر يرّوج

الّس  الكهنوتيّ إلغاء  يؤدّ لطة  إ��  ة،  ضرورة  الّس ي  نفوذ  للسلطة  توسيع  ندع  أن  يجب  بحيث  الزمنية،  لطة 

 برمتھ.   ة املطلقة �� ممارسة عملها دونما عراقيل �� العالم املسي��ّ ا�حر�ّ 

فالسلطة الزمنية أوجدت    ، ل�حكم املد�ي مقاصد عظيمة  يرى جون �الفن أّن   ،�عيد عن مارتن لوثروغ��   

عن املبادئ ال�حيحة للتقوى وعن موقع الكنيسة، وتكييف  فاع  ومن أجل الّد   ،من أجل �عز�ز عبادة هللا

حياة املؤمن�ن لضمان العيش ا�جتم��، و�شكيل السلوك االجتما�� بحسب معاي�� العدالة املدنية، كذلك  

كما   االستقرار.  و�عز�ز  السالم  إرساء  �غية  األطراف  مختلف  ب�ن  املصا�حة  الدولة   يخضعتحقيق    �الفن 

، املمثلة للقلة التقية الورعة ال�ي �عت��ها هبة من هللا إ�� البشر. ف�ي تآلف �ل الذين  الكنيسة  الزمنّية إ��

 . ف��م �عمل املسيح �� داخلهم والذي يجري الروح القدس �عمتھ

الكنيسة ال�ي يخضع لها �الفن السلطة الزمنية �� الكنيسة الشرعية املنشودة و��    تجدر اإلشارة إ�� أّن 

ختار�ن منذ األزل، أما الكنائس املنظورة أو السائدة ف�ي تتمثل �� اجتماع املسيحي�ن شركة ا�خلص�ن وا�

مع�ن   م�ان  و و ��  الواعظ  أو  القس  و��  واحدة  إدارة  تحت  واحدة  رغبة  ص  ع�� 
ّ

وظائف    مهامهماتت�خ  ��

 .2الوعظ وخدمة األسرار والتعليم وا�حافظة ع�� النظام

ال�و  ا�حركة  رّواد  بأن  التسليم  السياسية-�و�ستانتية  �مكن  رؤاهم  �عض  اختالف  ��  قد    -رغم  نجحوا 

هو زم�ي،  مّما    إرساء ثيوقراطية جديدة قوامها الكهنوت العام املش��ك، سعيا م��م إ�� تحر�ر ما هو رو��

ومنھ فإن التفك�� �� االستغناء عن سلطة الدولة    .ع�� نحو مختلف عّما �ان عليھ ا�حال �� العصور الوسطى
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  إّ��ا   وظيفة ا�خ�� واملاء والشمس والهواء بل  أهّمّيتھ  ضا��ت  ر�ا من ا�جنون، فعملها ب�ن البشرسي�ون ض

 تفوقهم بتمّ�� �عيد املدى.

ول�ن تفشت األف�ار اإلصالحية �� جسد أورو�ا امل��ك، فإن الساحة لم تكن خالية للثالوث ال��و�ستان�ي 

�انوا يرو��ا سبيل نجاة األمة املسيحية من ظلمات    ح�ى ينشروا ما استساغتھ عقولهم من أف�ار ومبادئ

العصور الوسطى، ونيل مرضاة هللا. فالس�� إ�� إخضاع الناس ومحق تلك املعتقدات الدينية التقليدية  

الرا�خة �� أذهان العامة لقرون عديدة من خالل اج��ادات فردية بتلك الطر�قة إنما هو ضرب من ا�جنون.  

الطبي��   �ان من  عديدةو�ذلك  خالفات  ال�اثوليكية. وكنتيجة    �شوء  الكنيسة  وأنصار  ال��و�ستانت  ب�ن 

حتمية لرفض التسامح مع اآلراء ا�ختلفة تأجج العنف �� مختلف األوساط االجتماعية باسم الدين، وهو  

دفع   ا  العديدب ما  ��إ��  الفهم...  النخراط  تجاوزت قدر��م ع��  مذهبية عو�صة  آراء  أجل    لُ��ّج   معارك من 

 دمو�ة عرفت �سنوات ا�حروب الدينية أو العنف الدي�ي. ةبوتق بأورو�ا ��
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الدين الذي   بدأ العصر ا�حديث ونائرة ا�حروب ال�ي �انت خامدة باتت تخّيم �� سماء أورو�ا. �� ح�ن أّن 

ا�جميع �عرفھ من أين.. لكن ال    �ان را�خا �� قلوب املؤمن�ن والذاكرة اإل�سانية أصبح هو الشارد �� التيھ...

وذلك ا�جشع الذي حّول دين املسيح    ، أحد �عرف إ�� أين سينت�ي بھ املطاف �� خضم تلك السيطرة الدنيو�ة

�س�� سالح  طرف  إ��  عصر    �ّل   �� أورو�ا  سيحّول  ما  وهو  اآلخر.  للطرف  مبيد  نحو  ع��  استخدامھ  إ�� 

فة الدمار    اإلصالح إ�� ساحات صراع دمو�ة �سبب ا�خالفات 
ّ
املذهبية وما ستنتجھ من حروب دينية مخل

األورو�ي   ا�جتمع  داخل  ا�حياة  لتصبح  الناس،  ب�ن  والضغينة  والكراهية  ا�حقد  للهيب  وموقدة  وا�خراب 

أشبھ با�جحيم فيص�� ا�جميع يمقت �� الطوائف الدينية نبذهم لآلخر خاصة ما �ان سائدا ب�ن ال�اثوليك  

 .وَ�َ�اُرش إَحٌن وال��و�ستانت من 

يمكن القول بأن الشعوب األورو�ية �� تلك الف��ة ال�ي بلغ ف��ا العنف الدي�ي ذروتھ، لم �عد متحمسة  

والصراعات   التقتيل  من  خالية  مجتمعات  وسط  طبيعية  حياة  لعيش  تحمسها  بقدر  الكنيسة  إلصالح 

 الدمو�ة. 

ال��و�ستان�ي وال�اثولي�ي  األملانية �شق��ا  الواليات  ا�خامس،  إ��  اضعة  خ  �انت  اإلم��اطور شارل  حكم 

ا�حلف   ف��أس  لل��و�ستانت  الشديد  وعدائھ  �عصبھ  الرجل  هذا  بھ  عرف  ما  أك��  و�ان  إسبانيا،  ملك 

االعتبارات السياسية �انت تكبح جماح هذا التعصب    ال�اثولي�ي املعادي ألنصار اإلصالح. ولكن يبدو أّن 

 وتدفعھ لعمل مساومات. 

أثار   التّ ولقد  اإلصالحيّ ظهور  األملانيّ عاليم  األوساط   �� أّن ة  ارتأى  حيث  اإلم��اطور  حنق  ا�خالفات    ة 

فحاول   أورو�ا إ�� أشالء متصارعة، تمز�ق �عيد �� ة ال�ي سب��ا الوجود ال��و�ستان�ي، ساهمت إ�� حّد الدينيّ 

والص�ح دون جدوى. ورغم ذلك  مرارا عقد ا�جامع الكنسية ومجالس األمراء وكبار الدولة محاوال التوفيق  

م، لكن ا�جلس لم يف�ح �� حل 1545�ان يحدوه األمل �� إعادة الوحدة الدينية من خالل مجمع ترنت سنة  
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سنة   ومع  ا�جمع،  ذلك  بمخرجات  االع��اف  ال��و�ستانت  رفض  حيث  الطرف�ن،  ب�ن  م  1541ا�خالفات 

ية أك�� ا�ساعا وأعمق أثرا وعندئذ قرر اإلم��اطور  أصبحت ا�خالفات ب�ن ال��و�ستانتية والكنيسة ال�اثوليك 

 .1أنھ ال مناص من االشتباك املس�ح لفرض الوحدة الدينية

من أجل ا�حفاظ ع�� وحدة إم��اطورتيھ، وتأكيد فرض سطوتھ ع�� أملانيا، اتفق شارل  و يبدو بّينا أنھ  

ا�خامس مع البابا ع�� استعمال القوة ضد ال��و�ستانت. وما �انت األحداث السابقة إال مجّرد ذرائع ل�خالف  

 واملعاكسة اتخذها اإلم��اطور من أجل ت��ير دبلوماسيتھ. 

م، �عد وفاة مارتن لوثر بأشهر قليلة، حيث راح شارل  1546�� أملانيا سنة    اندلعت ا�حروب الدينية بداية

عظيما جيشا  يحشد  اللوثر��ن  ،ا�خامس  ضد  شعواء  حر�ا  والتحر�ق  ،وخاض  التقتيل  وشّردت    ،فانتشر 

ووقعت معظم قوات ا�جيوش ال��و�ستانتية �� األسر، وع�� رأسهم حنا فر�دير�ك    ،الطوائف ال��و�ستانتية

 نائب حا
ّ
ها �� قبضة اإلم��اطور. ومع ذلك فإنھ لم �ستغل نصره لغرض  كم ساكسونيا، ح�ى أ�حت أملانيا �ل

 .2وظل �س�� إليجاد �سو�ة ير�ىي ��ا ال��و�ستانت ،حل عقائدي 

ا �� املقام األول، ظهرت ف��ا األطماع  ا�حروب الدينية �انت صراعا سياسيّ   بناء ع�� ما سبق �ستنتج أّن  

��، فا�خالفات املذهبية ال�ي �انت تمّزق أورو�ا إ�� أشالء متناحرة لم تكن اختالفات  ال�خصية �ش�ل ج

بقدر وا�ح�ام    ما  دينية  األمراء  معظم  ع��  يبدو  يكن  فلم  بامتياز،  سياسية  ومصا�ح  اختالفات  �انت 

طرابات  األورو�ي�ن الذين انخرطوا �� الصراع أ��م �عملون بإخالص من أجل عقيدة املسيح، ولم تكن االض

األمراء   أخيلة  اتخذ��ا  واملعاكسة،  ل�خالف  ذرائع  مجّرد  سوى  املسي��  العالم  أرجاء  عّمت  ال�ي  الدينية 

 ودبلوماسيتاهم لتحقيق طموحا��م.  

مهما �ان املس�ى الدا�� إ�� ا�حرب، فإّن ا�جميع يتفق ع�� أّن ا�حروب �� وسيلة دمار نف�ىي واقتصادي  

ا�حروب مهما �انت مسوغا��ا ما تلبث إال أن تتمسك بأي خطاب    أّن   يثواجتما�� ومعر�� وح�ى دي�ي، ح

 
ّ
والن ا�حرث  ��لك  ح�ى  حد��ا  من  يز�د  أن  و�ستشري يمكن  الفساد  و�نتشر  والبالد  وا�جرائم،   سل  األو�ئة 

مات و�خفت الضم�� اإل�سا�ي، و�صبح املال والدين وا�حكم والبشر هم  و�ميل الناس إ�� ارت�اب أشنع ا�حرّ 

ھ لم يجلب  وقو 
ّ
د ا�حرب، وهذا ما ابتليت بھ أملانيا �� مطلع العصر ا�حديث، إ�� درجة أمكن القول معها أن

 .3ا��يار الفكرة القائلة بمسيحية موحدة �� أي قطر من أقطار أورو�ا، عواقب أوخم مما جّره ع�� أملانيا

ال��و�ستان الطوائف  ا�خامس ضد  خاضها شارل  ال�ي  ا�حرب  لتلك  �ان  بقية  لقد  أثر مختلف عن  تية 

برو�ستان�ي  أملانيا شطر�ن  ا�شطار  الطيش. فبعد  �� زمن  العقل  اعُت�� صوت  بعت بص�ح 
ُ
ت ا�حروب؛ أل��ا 

م  1555و�اثولي�ي، واحتدام التشابك بي��ما، وسيالن الدماء من مختلف األطراف، جاء ص�ح أوجز�ورج عام  

�ي �� ا�حافظات ال��و�ستانتية دون تدخل من طرف  ع�� ش�ل �سو�ة تقّرر ف��ا ضمان حر�ة املعتقد الدي
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الفرد، ير�ده  الذي  للمعتقد  تبًعا  أخرى،  مناطق  إ��  األموال  ب�امل  االنتقال  حر�ة  إ��  إضافة   اإلم��اطور، 

ال�اثولي�ي،   أو  ال��و�ستان�ي  أتباع املذهب�ن  تأكيد بنود الص�ح ع�� منع استخدام العنف ضد  واألهم هو 

 تقدًما كب��ا �� شوط ا�حر�ات الفردية �� حقبة زمنية معقدة. األمر الذي ُ�عّد 

ع�� أية حال، لقد �ان الصراع الدي�ي املس�ح داخل أملانيا صراع ع�� السلطة �ش�ل مستمر ب�ن السيف  

الرو��. �� غمار    الزم�ي والسيف  بأنفسهم  باباوات روما زّجوا  بأن  تامة  أملانيا ع�� قناعة  �ان ح�ام  حيث 

لسياسية من أجل إخضاع السلطة الزمنية لهم، سعيا م��م إ�� ز�ادة رقعة الواليات البابو�ة.  الطموحات ا

ص من خصومھ الزمني�ن ح�ى س�� جاهدا إ�� فتح  إن    فما
ّ
نجح اإلم��اطور �� قضاء مآر�ھ السياسية والتخل

 باب الص�ح ب�ن الطائفت�ن لتعيش أملانيا قرابة النصف قرن من السالم.

حفيظة كنيسة روما،   �� ا�حديث عن ا�حروب الدينية �� فر�سا أين أثار الوجود ال��و�ستان�ينأ�ي اآلن إ 

أّن  ب�ن   وع�� الرغم من  تلك ا�حروب أخذت طا�عا دينيا فإ��ا �انت حرو�ا سياسية للصراع ع�� السلطة 

ومطلع القرن  أ�حت فر�سا �� أواخر القرن السادس عشر    فقد  ال��و�ستانت الفر�سي�ن وأنصار البابو�ة.

السا�ع عشر موطنا �حروب طائفية طاحنة �سبب تداخل السلطات الزمنية �� الدين، والس�� إ�� توجيھ  

 تلك املعارك من أجل خدمة مصا�ح سياسية.  

أّن  هوايت  إلن  امللوك  ترى  حسد  إضرام   �� تتخاذل  لم  ��  همومخاوف  روما  ا�جديد  الدين  انتشار  من   ،

البا سفراء  أنذر  حيث  �ّل فر�سا،  سيقبلون  ال��و�ستانت  بأن  امللك  والدينية  با  املدنية  ،  و�دّمرو��ا  النظم 

فإدخال دين جديد يتبعھ حتما إدخال ح�ومة جديدة. كما استغاث الالهوتيون بتعصبات الشعب فأعلنوا  

رعاياه محبة  امللك  وا�جهل، و�سلب  البدع  قبول  إ��  الناس  "�ستميل  ال��و�ستانتية  العقيدة    ،ووال��م  أن 

 .1وتدّمر الكنيسة والدولة"

يبدو أن سياسة روما �� ال�ي هّيأت تلك الظروف الدينية والسياسية ال�ي �انت �سرع بفر�سا إ�� الدمار.  

فقد سممت البابو�ة عقول امللوك ضد ال��و�ستانت، بحجة أ��م أعداء للتاج وأّن الفكر اإلصال�� إنما هو  

 األمة ووفاقها. عنصر للن�اع يق�ىي ع�� سالمة 

ع�� سبيل  ، فظهرت �� تلك ا�حروب الدسائس وامل�ائد واملؤامرات وا�خداع �ش�ل يتنا�� مع الدين تماما

�� مقابل �سهيل احتالل   ال�اثوليك  بإنجل��ا ودعمها ضد  الفر�سيون �ستنجدون  ال��و�ستانت  املثال راح 

 . 2إ�� القوات اإلسبانية كحليف �� ا�حرب إن�ل��ا للوهافر الفر�سية، �� ح�ن التجأ الطرف ال�اثولي�ي

من أشنع األحداث اإلرهابية �� تار�خ ا�حروب الدينية وأحز��ا ع�� اإلطالق، مجزرة يوم القد�س بارثليمو،  

م وقعت جرائم ك��ى �� حق ال��و�ستانت وزعما��م ولم تقتصر تلك  1572أوت سنة    24ففي صبيحة يوم  

 . 3جونوت �� األقاليم الفر�سية أيضااملذبحة ع�� باريس بل هوجم الهي
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و��حاح كهنة روما أباح ملك فر�سا تلك ا�حادثة اإلرهابية ال�ي دّبر    ةج�� ال�اثوليكيتحت إشراف أسرة  و 

ب ا�جرائم و�انت  ،ليلالأمرها  �� �جالت  الليل  أشّد سوادا من د��  خطوطا  رت 
ّ
ما  فسط أن    أ�شع  يمكن 

 ل العالم يذكر بخوفالعصور ا�خيفة، وال يزا  يرتكبھ طغاة

إشارة البدء �� تلك املذبحة �انت    واألسوأ أّن   .ال ع�� النذالةورعب عظيم�ن، مشاهد ذلك ال�جوم الّد 

من ال��و�ستانت نائم�ن باطمئنان �� بيو��م، مستندين حيث �ان اآلالف  دقات األجراس �� س�ون الليل،  

 بق إنذار وقتلوا ب�ل قسوة.  ُ�حبوا بال سافإ�� عهد الشرف باألمان من فم مليكهم، 

هكذا خلفت ا�حروب الدينية �� فر�سا من الفو�ىى وا�خراب ما خلفتھ حرب املائة عام �� القرن السابق.  

  ،و�ادت الفضيلة أن تختفي
ّ

 االنتقام. كما أك
ُ
ال��و�ستانت   دت ا�حروب الدينية أّن وساد البالد ا�حقد وَ��َمة

و�جعان�انوا   مصرّ   ،أقو�اء  ومتمسك�ن    �نو�انوا  الدينية،  وا�حر�ة  السيا�ىي  باالستقالل  املطالبة  ع�� 

 .1بحقوقهم وحر�ا��م إ�� أق�ىى ا�حدود وهم دائما ع�� استعداد �حمل السالح دفاعا عن عقائدهم

باب القول إن سيف االضطهاد قد �حب �� فر�سا �� مناسبات عديدة من أجل مرافدة العرش وحفظ 
ُ
ل

والتقرب من كنيسة روما من    وان�ن من جهة، ومن أجل القضاء ع�� الفكر ا�جديدالنبالء واإلبقاء ع�� الق 

  جهة أخرى.  
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متعلق با�خ�� األع��، أو    خالل ا�حروب الدينية و�� ظل انتشار العنف الدي�ي، لم يكن لدى الناس ر�ب 

 
ّ
إن   �ساؤل مطروح من   ما تمثل الهاجس ��باألساس الذي يقوم عليھ االل��ام األخال�� إزاء القانون اإلل�ي... 

هل يمكن تصور  و يمكن للمجتمع أن يوجد �� ظل هذه العقائد ا�ختلفة؟    الواقع املعيش آنذاك؛ كيف  عمق

الرّ  ف�ان  الدي�ي؟  للتسامح  ا�جو أساس  هو  بالنسبةفض  ا�حت�ي  ا  اب  القبول  إ��  �ع�ي  ذلك  ألن  لكث��ين 

ر�ن ملبدأ  
ّ

بالهرطقة �� مسائل األصول، كما �ع�ي تحقق حالة من عدم الوحدة الدينية، فح�ى املؤ�دين املبك

 أنھ وجب تقبلها أل��ا البديل املمكن إل��اء ا�حروب 
ّ
التسامح اعت��وا أّن انقسام املسيحية �ارثة ك��ى، إال

 لتحقيق التعا�ش السل�ي.   ية، ووضع حد للعنف الدي�ي. والسبيل األوحدالدين

يقوم التعا�ش �� أ�عاده الك��ى ع�� حق االختالف والتفرد واالستقاللية وتكريس مبدأ التعددية واإليمان  

ح��ام  لصراعات، كما يقت�ىي هذا التعا�ش اإ�� ا  بأن تباعد األف�ار واختالفها ب�ن املذاهب ال ينب�� أن يقود

حق اآلخر �� التواجد و�شر مبادئھ واالبتعاد عن سياسات التعنيف والتقتيل. وهو ما يف�ىي إ�� االمتناع  

 عن استخدام القوة والقهر والغطرسة وهذا فكر جديد راق.  
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تلقى �الفن رسالة من صديقھ "زوركيندن"    ح�ن  ظهرت أو�� حر�ات التسامح �� سويسرا ال��و�ستانتية

ذعا لسياسة الرفض والقمع ال�ي القاها املعارض�ن ملذهب �الفن حيث يقول:"ال أكتمك سرا  تتضمن نقدا ال 

إ�ي من الذين يتمنون أن ينت�ي االعتماد ع�� السيف إ�� األبد، من أجل ردع الضالالت غ�� اإلرادية وح�ى 

لق األمر بضالل دي�ي ومروق  . و�ضيف فيقول:" إذا ما �ع(اإلحالة)لإليمان �� ديانة املسيح "  ��ىيء  اإلرادية ال�ي

عن �عاليم العقيدة، من األفضل ل�حاكم أن يفرط �� التسامح ع�� أن يبالغ �� الصرامة و�ال فأين عسانا  

وما أدرانا لو أن هذا املذنب سيتوب يوما    ا�جماه��؟نتوقف عندما تتسع الهرطقة؟ هل نقرر القضاء ع��  

ل نفس ر�ما أصبحت يوما ز�نة الكنيسة �عد أن �انت عبئا  ح�ى �عرض أنفسنا جراء التسرع املفرط إ�� قت

 .1عل��ا "

عت�� أن إ��اك النفس ��  ، واكما يؤكد "زوركيندن" ع�� ضرورة العمل ع�� ��دئة الن�اعات �� قلب املدن

 الشؤون الدينية �عد عبثا لطاملا أن حبل السالم األه�� مضطرب ولم �ستتب األمن �عد. 

وتواصلت نداءات التسامح املوجهة �جون �الفن عندما صدر كتاب موجز عنوانھ " مقال �� الهراطقة  

التخ��    ""ل�استيلو إ��  سة والطغيان، والعمل قصد  سلطة الغطر   عنالذي نا�� فيھ املص�ح السويسري 

السيد املسيح قد أو�ىى قبيل تركھ لهذا العالم أنھ سيعود    أّن   �شر التسامح �� األوساط املسيحية، مش��ا إ��

ذات يوم وذات ساعة ال �علمهما إال هللا، وأنھ أمر أتباعھ بأن �عدوا ثيابا بيضاء ليالقوه ��ا عند عودتھ تلك، 

ة مسيحية ملؤها الوّد والتعا�ش السل�ي من غ�� جدال وال نزاع... ثم �ش��  وأنھ يقصد بذلك أن �عيشوا حيا

و�ن  إ��    �استيلو اآلخر  ونبذ  وا�حروب  للن�اعات  وتفرغوا  األبيض  الثوب  هذا  إعداد  عن  تخلوا  الناس  أن 

الطر�ق ال�ي تقودنا للسيد املسيح وحياة ا�خالص، بل حول    ال تدور حول البحث عن أسباب هذه ا�جداالت  

 .2يجلس؟وكيف  بيعة املسيح ووظائفھ، أين هو؟ط 

الداعية   اإل�سانية  ا�حركة  ب�ن  ال�ائن  للن�اع  تواصل  األمر  حقيقة   ��  �� ل�لفن  �استيلو    إ�� مهاجمة 

إال  ا يتم  ال  األه��  السالم  أن  ترى  وال�ي  املقدس،  للكتاب  املتطرفة  األصولية  وا�حركة  والسالم،  لتسامح 

 وا�خضوع الك�� لسلطة دينية واحدة.  ،ع�� أ�حا��ا مادياباستئصال الهرطقة والقضاء 

�ام��ار�وس،   من األصوات ال�ي سئمت ا�حروب الدينية �� مقتبل العصور ا�حديثة كذلك اللوثري فيليب

الذي انتقد مرارا توجيھ ا�حروب الدينية سياسيا واملذابح ال�ي خلف��ا تلك املعارك. وقد ع�� �� كتابھ "تأمالت  

وآباء وأمهات وأوالدا و�خوة وأخوات وأقارب آخر�ن �عتنقون   عن عمق غبطتھ برؤ�تھ أزواجا و�ساء  تار�خية"

ومقاطعا��م،  متاجرهم  و��  عائال��م  وسط  �سالم  ذلك  رغم  ويعيشون  أماكن  عّدة   �� مختلفة  ديانات 

 و�ضطلعون بمهامهم ��دوء.

لك أنھ أورد قصة طر�فة عن سليمان  ستشهد بأقوال وحوادث، من ذوا  آراءه بأمثلة تار�خية  وقد دعم

لطان �عّرض ذات يوم لتأنيب الرؤساء الديني�ن الذين طالبوه  الّس   م، تروي أّن 1566القانو�ي املتو�� عام  
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يتأمل حديقة مزدانة باألزهار من �ل صنف ولون، رّد   بالقوة. و�ينما هو  �� دولتھ  الدينية  بفرض الوحدة 

الظاهر �� األعشاب واألزهار ال يض�� �� �ىيء، بل يجدد النظر والشم ع��    هذا التنوع  عل��م قائال: «كما إّن 

�عيش   أن  باألحرى، شرط   ،�� بل عونا  إم��اطور��ي ال �ش�ل عبئا ع�ّ�   �� الديانات  تنوع  رائع، كذلك  نحو 

ال�ي  الديانة  و�تبعون  طر�ق��م  ع��  �عيشون  أدعهم  أن   ،�� فاألفضل  أوامري،  و�طيعوا  �سالم  رعاياي 

دون... بدل أن أث�� الف�ن وأرى دول�ي مقفرة شأن حديقة اقتلعنا م��ا جميع األزهار ولم نبقي ف��ا إال لون  ير�

 .1واحد ال غ��"

أّن  التحرر�ة    وا�ح  ب�ن األصوات  " الصدام  التار�خ اإل�سا�ي؛   �� الدي�ي قد قّدم شيئا جديدا  اإلصالح 

إ�� مفاهيم البشر حول  أضاف عنصرا مفارقا  الصدام أنھ واآلراء األصولية املتطرفة"، وا�جديد �� مثل هذا

أو ا�حر�ة    عنصر   ا�خ��. البشري  إما الصراع املميت، واملستن�ف باستمرار للعنصر  ب�ن خيار�ن،  وضعهم 

 . 2املتساو�ة للضم�� وحر�ة الفكر

روح االضطهاد زمن ا�حروب الدينية �� اعتداد جنو�ي من قبل    أّن هو  �� هذا الصدد    ولعل ما ن�حظھ

  �ؤالء أن �سعوا جاهدين من األجدر �  أنواع االختالف فقد �ان  امل��مت�ن يجعلهم راغب�ن �� القضاء ع�� �ّل 

أّن   إ�� كما  �عد  تحن  لم  العالم  ��اية  فإن  هللا...  وطاعة  البشري  العنصر  ع��  الدين   ا�حافظة   �� اإلكراه 

 واست
ّ
 ما هو ضرب من ضروب اإلجرام �� حق الدين ذاتھ. عمال األس�حة األرضية �� املعارك الروحية إن

  يحملون معتقدات  التسامح ب�ن أولئك الذين  إ�� أّن   �� كتابھ "رسالة �� التسامح"  أيضا   يش�� جون لوك و 

تما�ىى مع مقتضيات العقل  فق تماما مع العهد ا�جديد الذي أ�ى بھ املسيح، كما ييتّ   ،مختلفة �� أمور الدين

ح�ى  ا�حر،  ھ  اإل�سا�ي 
ّ
التسامح    إن ضرورة  ف��ا  يرى  لدرجة ال  أع�ى  املرء  ي�ون  أن  الناس  ألمر غر�ب عند 

 .3ومزاياه

إ��    الكتاب املقدس يحمل �� طياتھ دعوة  بّ�ٌن أّن لوك �ان يدعو إ�� التسامح و�نبذ التعصب، و�رى أّن 

 لعامة لعدم انخراطهم �� نظم التسامح. لتسامح واستخدام العقل، و�نتقد اا

هذه الزاو�ة ال يحق ألي إ�سان أن �ستسلم لطاعة أولئك الذين يلقون عليھ العضات واألوامر، بل    من

أّن  يتبناها. ذلك  ال�ي  بالقناعات  التسليم  �� إصدار األح�ام    �ّل   عليھ  إ�سان هو السلطان األع�� واملطلق 

 .4ليس �� إم�انھ أن يتأثر بمسلكھ  بنفسھ. فليس من شأن إ�سان آخر بل
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و�� ذلك تكريس ملبدأ ا�حر�ة الدينية ال�ي تتحدد انطالقا من رؤ�ة تفاؤلية مفادها أن قراع اآلراء ا�حرة  

 
ّ
د تنوعا �� العقيدة م�حو�ا ببعض  يقود بالضرورة إ�� انتصار ا�حقيقة. ول�ن �انت هذه ا�حر�ة الدينية تول

 .1لد ميال إ�� البحث ورغبة �� االهتداء الغموض، فإن هذا األخ�� يو 

صف ��    ��وى الناسفلسفتھ  وليس ببعيد عن السالف ذكرهم يقف الفر��ىي فولت��، الذي استبّدت  

، حيث تناول هو اآلخر مسألة التسامح ب�ن الطوائف املتخاصمة �� كتابھ رسالة  النافر�ن من الغلّوِ املذه�ي

التسامح، امل  ��  العنف  "إن  يقول  الدين  حيث   �� والغلو  املغلق،  الالهو�ي  العقل  إليھ  يدفع  الذي  سعور 

املسي�� امل�ىيء فهمھ قد �سبب �� سفك الدماء، و�� إنزال ال�وارث بإن�ل��ا، وأملانيا، وفر�سا، فإن تباين  

يؤدّ  اليوم  عاد  ما  واألرثوذك�ىي األديان  فال�اثولي�ي  األقطار،  تلك   �� وقالقل  اضطرابات  حدوث  إ��  ي 

خدمة  ال�ال  �� املساواة  من  قدم  ع��  ويساهمون  األقطار،  تلك   �� بتآخ  �عيشون  أمسوا  واللوثري،  في�ي 

 .2مجتمعهم

عموما ما �سميھ فجاجة ا�جتمعات األورو�ية، ال�ي �انت حاضنة للمنشق�ن عن كنيسة روما، قّدمت   

 تالف منا�عها. أقوى اع��اض ضد نظر�ة التسامح الدي�ي والتعا�ش السل�ي ب�ن املذاهب ع�� اخ

  ال��سبات الفكر�ة وا�حر�ات املقهورة ال�ي أنتج��ا كنيسة روما طوال العصور   وذلك عائد باألساس إ��

، جاعلة من  عا�ش السل�يّ تلك اال��امات قد تتوقف إذا ما انخرطت الكنائس �� منظومة التّ   املظلمة. بيد أّن 

  �خص ال��و�ستان�ي كما يخص و إ�سان    ل�ّل   طبي��ّ م�� حق  التسامح أساسا �حر���ا، موقنة بأن حر�ة الضّ 

ال�اثولي�ي، وأنھ ال إكراه �� الدين سواء بالقانون أو بالقوة. فعندئذ يتوقف الضم�� عن الش�وى و�حداث  

 ال�خب.  

و�ذا ما أزلنا أسباب عدم الرضا والعداوة فلن يبقى ما يؤرق هذه التجمعات أو ما ��دد الوجود البشري  

 ليعم بذلك السالم.  

 المطلب الثاني: صعود الدولة الحدیثة   - 2- 3

األزمة   ل�خروج من هذه  إيجاد حل  الضروري  �ان من  ازدياد األمور سوءا  ��ون كفيال بضمان  و �� ظل 

ونظرا إ�� أن ال��و�ستانتية لم تكن عقيدة    .تلك ا�حر�ات ووضع حد للتقاتل والصراع  ا�حفاظ ع�� كيان

فقد �انت تحتاج إ�� حماية السياسي�ن من رؤساء الدول، حيث    ،عاملية، فإن خطر االضمحالل �ان ��ددها

القضاء    عنا  املنازعات الدينية �انت عقيمة وغ�� حاسمة، ما دام �ل من الطرف�ن �ان عاجز   أدرك الناس أّن 

للتعا�ش   بيئة مالئمة  ��يئة  الدولة من أجل  ع�� اآلخر. ومن هذا اإلدراك السل�ي تم ف�ح ا�جال لصعود 

 .3السل�ي
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نتبّ�ن  سبق  ما  ع��  ال�ي   أّن   تأسيسا  الدينية  ا�حروب  تلك  أبرزها  التطورات،  من  جملة  شهدت  أورو�ا 

األورو� السيا�ىي  التار�خ  توجيھ   �� كب��  حد  إ��  الكتاباتساهمت  من  العديد  �شطت  فقد  وتبلورت    ،ي، 

 و�رز رعيل هام من املفكر�ن السياسي�ن.  ،العديد من النظر�ات السياسية

) بودان"  الف��ة "جان  تلك   �� الكتاب  الت�و�ن    م)1596- 1529ومن أشهر  إ��  الدولة  ت�و�ن  أرجع  الذي 

و  العظ�ى  القوى  بواسطة  ف من جماعات متآلفة تحكم 
ّ
املتأل إ��    .العقلالبشري  بودان  ولقد س�� جون 

وقو��ا، �� زمن �ان أ�عد ما ي�ون عن ذلك التسامح، حيث �انت أورو�ا �عيش آنذاك    م�انة السلطة  استعادة

أع�ى السلط الزمنية ما �انت لتصمد وتحافظ ع�� قو��ا    إّن   الصراعات الدينية، ح�ى  �� عالم مخيف �سوده

أّن  ع��  أف�اره  و��ى  للمجتمعات،  وتمزق  �عصب  من  رافقها  وما  الصراعات  تلك  تجاوز  �  �إالسبيل    جراء 

ا�حروب الدينية والتجاذبات املذهبية هو ا�خضوع من جانب الرعية لرأس السلطة، ال�ىيء الذي يجعلهم  

طمواطن�ن عن  النظر  �غض  أّن ،  وأكد  م��م،  البعض  وامتيازات  وتقاليدهم  ومعتقدا��م  الرابطة    وائفهم 

السياسية يمكن أن تكفي لقيام الدولة، و�ن �انت ا�جماعة السياسية منقسمة ع�� نفسها �سبب فوارق  

 .1الدين. وعرف بودان السيادة بأ��ا سلطة عليا ع�� الرعية واملواطن�ن

لفكرة   ال��و�ج  إ��  بودان  س��  ا�حقبة إّن  تلك   �� عا�شھ  الذي  املر�ر  الواقع  إ��  راجع  الدولة،  سيادة 

  ذلك �� نظره هو أّن   وم�ّ�ر  الزمنية والذي طغت عليھ ا�حروب والصراعات الدمو�ة �� أغلب أقطار أورو�ا،

الدولة    �� النظام  استقرار  ع��  ستساعد  كما  وتضار��ا،  الطبقية  املصا�ح  ع��  ستق�ىي  السيادة  تلك 

القول  الواسعة، ف دينيا ومتماسكة أخالقيا، و�ذلك فال �سعنا  ينشد سلطة زمنية محايدة متسامحة  هو 

السلطة  قد  بودان    إّن سوى   ص 
ّ
خل العلمية  املعرفة  ع��  قائم  فلسفي  �سق  إخراج   �� �عيد  حد  إ��  نجح 

 السياسية من الالهوت. 

أّن   ليس ببعيد عن جون بودان،و  الكني  يرى ديفيد هيلد  الدولة، هو ا�حّل  انتقال السلطة من  إ��  سة 

"اكتسب �ش�ل فكرة الدولة ا�حديثة قّوة    الوحيد واملمكن لعنف ا�حروب الدينية، و�� هذا السياق يقول: 

دفع ك��ى من الصراع املر�ر ب�ن الفرق والطوائف الدينية، والذي انتشر ع�� غرب أورو�ا خالل النصف  

 2ل حرب الثالث�ن عاما �� أملانيا".الثا�ي من القرن السادس عشر، ووصل إ�� ذروتھ خال

ل الدولة ا�حديثة كذلك �� فكر سبينوزا، حيث تأثرت كتاباتھ السياسية إ��  
ّ
يمكن أن نجد عناصر �ش�

حد �عيد باالنقسامات وا�حروب ال�ي ابتليت ��ا بلده هولندا و�قّية أورو�ا طوال ف��ة حياتھ. و�� مقدمة كتابھ  

والسياسة" الالهوت   �� إ��  "رسالة  الرسالة  �س��  ال�ي  املش�لة  باعتباره  الدي�ي  العنف  سبينوزا  يقدم   ،

وقوع   كيفية  ع��  و�ركز  الدينية،  والثورات  ا�حروب  �عض  أسباب  عن  البداية   �� يتحدث  حيث  تجاوزها، 

ا�جماه�� الساذجة �� قبضة الدوغما الدينية لتص�� وقودا لتلك ا�حروب، أما ا�حل املق��ح من قبلھ لتلك  

"ا�حق �� �ل    تمتلك:اعات فهو فكرة ا�حر�ة الدينية واملذهب القائل بأن ع�� الدولة ذات السيادة أن  الصر 
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�ىيء، �� الشؤون الدنيو�ة الزمنية والروحية ع�� ا�حد السواء". و�ذلك ت�ون السلطات العليا ا�حاكمة ��  

 .1مفسرة الدين بالنسبة إ�� شعو��ا

ر�ن السياسي�ن فإ��م توافقوا  ع�� الرغم من وجود �عض االختالفات  
ّ
تقديم ا�حروب  ع��  ب�ن هؤالء املنظ

ا�خرج    الدينية بما �� صراع مميت ب�ن ال�اثوليك وال��و�ستانت وقوده االختالفات العقدية، و�� اعتبار أّن 

 من هذه الصراعات �ان صعود الدولة العلمانية ا�حديثة.

األف�ار، وال تلك  الغر�ي  العقل  استساغ  إراقة  هذا وقد  ال�ي سئمت  الشعبية،  األوساط   �� ترحيبا  قت 

فكرة التعا�ش السل�ي والتسامح الدي�ي �� منظور ا�جماه��   الدماء �� سبيل الدفاع عن أف�ار غر�بة. إذ أّن 

ا�جماه��   ساندت  الغاية  تلك  ولبلوغ  طو�او�ة،  ت�ون  ت�اد  بل  املنال  صعبة  غاية  �انت  األورو�ية، 

كية ع�� ا�حد السواء الفكرة الداعمة إليجاد سلطة محايدة ذات سيادة قادرة ع��  ال��و�ستانتية وال�اثولي

  ضمان حق البقاء والتعددية �جميع املذاهب الدينية ما لم ��دد �ل طائفة بقاء غ��ها. ولذلك ارتأت األغلبية 

 الغاية. الدولة �� السلطة الكفيلة بتحقيق هذه  أّن 

قيمة الدولة �� املنظومة اإلصالحية ذا��ا، فقد أشرنا سالفا إ�� العالقة  �� ا�حقيقة نجد بوادر إلعالء  

ب�ن السلطة السياسية والسلطة الدينية وكيف يجب ع�� رجل الكنيسة أن يخضع بدوره إ�� السلطة املدنية  

��ا. ولكن ع�� الرغم من �شب��هما   �� فكر جون �الفن، بما هما كيانان مقدسان ل�ل م��ما وظائف �ع�ى 

بالروح وا�جسد فإن املسار التار��� �حركة اإلصالح �ان قد اقت�ىى إعالء سلطة الدولة ع�� الدين من أجل 

 ا�حفاظ ع�� حر�ات اإلصالح ذا��ا من االنصهار. 

�ش�ل عام يقدم الناقد املصري محمد عمارة م�خصا ملا سبق ذكره، حيث نقل �� كتاب "مأزق املسيحية  

ة أملانية للقس جوتفرايد �ونزلن" فحواها أن اال�شقاق الناتج عن اإلصالح الدي�ي  والعلمانية �� أورو�ا" شهاد 

وما خلفھ من حروب ذات الدوافع املذهبية استد�� ضرورة العيش املوحد �� ظل نظام سيا�ىي مش��ك ع��  

الدين،   عن  بتقديمها  للسياسة  األولو�ة  إعطاء  ذلك  عن  فتمخض  الدينية،  املذاهب  اختالف  من  الرغم 

ت�و�ن نظام سيا�ىي  ف ال�ي جعلت  الدينية �� وحدها  الفئات  للسياسة ع�� مطالب  �انت هذه األفضلية 

سل�ي لألمم أمرا ممكنا. وع�� هذا النحو يتطور التصور اإل�سا�ي للسالم من قيامھ ع�� ا�حقائق الدينية 

املذهبية ال�ي أصبحت    إ�� قيامھ ع�� ما تكفلھ ا�ح�ومة من أمن و�عا�ش سل�ي متجاوزة بذلك االختالفات

 . 2أمورا دينية وكنسية داخلية، وقضايا تخص أسلوب حياة املؤمن�ن ال�خصية ا�خاصة 

وجهات السياسية ليست بمنأى عن النقد التار���. فبإيالء السيادة للدولة  تلك التّ   يالحظ الباحث أّن 

م السالم ب�ن املذاهب الدينية،  والعيش تحت كيا��ا �� جو �غلب عليھ األمن والسالم، ا�عدم التقتيل وع
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ب�ن السلطة السياسية والسلطة الدينية فخلقت نوعا من    ولكن �� املقابل باعدت هذه السيادة ا�جديدة

 االغ��اب ب�ن الكنيسة والدولة، ساهم أساسا �� ظهور العلمانية.

 ة، بل أض�� ا�خضوع من هذا املنطلق ارتقى تقد�س الوطن إ�� مرتبة ما �انت عليھ الكنيسة لقرون عديد

لسلطة الزمنية أس�ى صورة للشعور بالتقوى �ستطيع اإل�سان أن يظهرها، فلو زالت الدولة ل�ان مع�ى إ�� ا

 .1ذلك زوال �ل �ىيء

و�سيادة الدولة آنذاك �شأت نزعة لتحو�ل الكنيسة إ�� أداة بيد الدولة، وتحو�ل رجال الدين إ�� جهاز  

ي  ة وا�خ�� العام يصبح باإلم�ان أن تؤدّ ين هو الوسيط ب�ن املنفعة ا�خاصّ الّد وظيفي �� الدولة. و�عد أن �ان  

 .2ة هذه الوظيفةالوطنيّ 

 خالصات وآفاق: -4

ا�جميع،  - ف��ا  ِتل 
ُ
ق حروب   �� ا�حديثة  العصور  بداية   �� األورو�ي  الغرب  مسيحيو  قاتل  فانخرط 

دي�ي واستسالمهم لھ، ولم يكن االنتقال  املسيحيون �عضهم �عضا، معلن�ن بذلك عن فشلهم أمام العنف ال

��اية   الدولة،  العلمانية، أو استبدال سيادة روما �سيادة  الدولة  إ��  العاملية  الكنيسة  التدر��� للوالء من 

لسفك الدماء، بل �جرة للمقّدس من الكنيسة إ�� الدولة من خالل التأسيس �حروب جديدة بطموحات  

 بيل الوطن. جديدة والتأسيس ملثال املوت �� س

ف�ح الفرق الدينية ا�جال للدولة ال�ي مثلت فضاء التعا�ش �ان �� نظر الكث�� ا�حل األمثل الذي   إّن   -

سيمكن من تحر�ر املفكر األورو�ي من سلطة ا�خوف، ليص�� ل�ل ا�حق �� اإلبداع، وخلق األف�ار �� إطار  

الكفيلة بم السياسية ��  السلطة  املساواة، وتص��  �غلب عل��ا  املارق�ن عن هذه  قوان�ن دستور�ة  حاسبة 

 الطائفية. القوان�ن �عيدا عن الصراعات 

ظهور الدولة ا�حديثة قد   كيفما دارت ا�حال، فإن هناك دالئل تار�خية عديدة تبعث الشك �� فكرة أّن 

أنقذ أورو�ا من عنف الدين، فذلك الصعود �� تلك ا�حقبة الزمنية لم يكن إعالنا عن أورو�ا أك�� سالما، 

، �ان انتقاال طو�ال، بقدر ما �ان عملية معقدة امل�اسب وا�خسائر،  من القروسطّي إ�� ا�حدا�ّي   فاالنتقال

وأيا �ان هذا التحّول فإنھ حتما لم يكن مسارا تقدمّيا من العنف إ�� السالم، فلم يكن ممكنا �� تلك الف��ة  

 أورو�ا. وح�ى العقود ال�ي تل��ا بأن نتحّدث عن سالم تام أو أمن ك�� �� بلدان 
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