6

ذو الحجة  1439هـ  -أغسطس 2018م

الحروب الدينية األوروبية ..قراءة أخرى!
حممد ال�شحي
ي�ؤ ِّكد الباحثون على �ضرورة العودة بني الفينة والأخ��رى للنظر يف التاريخ ،والت�أمل يف �سريورته من �أجل فهم الطبيعة الب�شرية ،وحماولة �إع��ادة النظر يف البواعث التي �أ�سهمت يف
النقالت املجتمعية الكربى ،والتي كان لها كبري الأثر فيما نعي�شه اليوم من �أفكار وفل�سفات .وخال ًفا لدعاة القطيعة مع التاريخ ،يعاود الباحث حممد علي حممد عثمان النظر يف
احلروب الدينية يف �أوروبا على م�شارف الع�صر احلديث؛ بهدف فهم الرتكيبة املعقدة للعالقة امل�شبوهة بني الدين والدولة للح�ضارة التي تقود الأمم يف الع�صر احلديث ،نعني بذلك
احل�ضارة الأوروبية احلديثة ،معيدًا بهذه املقارب ِة �أ�سئل ًة ت�ؤرق العقل العربي منذ ظهور ما ي�سمى بالإ�سالم ال�سيا�سي بداية من هزمية .1976
ويبد�أ الكاتب مقاله -املن�شور مبجلة «التفاهم» -مبعاجلة طبيعة هذه احلروب من حيث �سماتها ،ف�أق َّر غياب مفهوم الت�سامح الديني ،وبروز التع�صب مكانه ،م�ؤكدًا عودته بعد نهاية
وت�سيه
احلروب الدينية وبداية ع�صر التنوير ،ليعلو �صوت الهوية ال�ضيقة ،ويخفت �صوت التنوع املُرثي .ويف هذه اجلدلية ،يغيب العقل ل�صالح اجلمهور الذي تدغدغه العواطف،
ّ
الرموز التي ت�ستغله مل�صالح �شخ�صية.

�أوىل ه���ذه احل����روب ال��ت��ي ع��اجل��ه��ا ال��ك��ات��ب احل��رب
البابوية البوهيمية ( ،)1415والتي كانت بواعثها
ال��ت��غ��ي�يرات يف جم����االت �أوروب���ي���ة م��ت��ع��ددة؛ منها:
التغيريات التي ط��ر�أت على الكني�سة الكاثوليكية؛
دب �إليها الطابع العلماين بفعل االنفتاح الذي
�إذ َّ
َح���دَث نتيجة ال��ت��ف��اع��ل ب�ين رج���ال ال��دول��ة ورج���ال
الدين ،حتت مظلة الت�أثريات الفل�سفية لفال�سفة
ذلك الع�صر� .إ�ضافة �إىل الف�ساد الذي �أخذ ي�ست�شري
يف ج�سد الكني�سة؛ �إذ �أ�صبح رجال الكني�سة يناف�سون
رجال الدين يف الرتف والإ�سراف واالنحراف ،كما
�أخ��ذوا يع ِّينون �أقاربهم يف املنا�صب الدينية العليا،
وان��ت�����ش��رت عمليات بيع الق�ضاء الكن�سي و�صكوك
ال��غ��ف��ران؛ مم��ا �أدى الن��ت�����ش��ار اجل��ه��ل واالن��ح��ط��اط
اخللقي والإهمال والت�سيب؛ الأمر الذي �أ�شاع بني
النا�س ال�شعور بال�سخط على الكني�سة.
وم��ع ب��روز ال��روح النقدية ل��دى ع��دد م��ن املفكرين
الأوروب���ي�ي�ن الأح������رار� ،أم���ث���ال ج���ون هَ�����س (-1415
 ،)1470الذي حترر من �سطوة الكني�سة ،بد�أ ينادي
ب�إعادة النظر يف امل�آل الذي �صارت �إليه الكني�سة من
ف�ساد ظاهر ،فنادى ب�ضرورة �إ�صالح الكني�سة من
املفا�سد التي علقت بها.
را َح هَ�����س ي�����ص��ب ج���ام ن��ق��ده ع��ل��ى ب��اب��ا ال��ف��ات��ي��ك��ان،
و���ض��رورة ع��دم �إطاعته ،م�ستنكرا ب�شدة الفواح�ش
واملوبقات ،وكان على قناعة ب�أن �أيدي رجال الدين
ملوثة بالدماء ،و�ضمائرهم ملوثة بالف�ساد ،واتخذ
م���ن ج��ام��ع��ة ب����راغ م��ن�برا ل��ن�����ش��ر �أف���ك���اره ال��ث��وري��ة،
وغ�ضبه الدفني �ضد الكني�سة .و�سرعان ما انت�شرت
�أف��ك��اره بني طبقة املتعلمني ،لتجد �سبيال لها بني
جماهري براغ ،ثم �أوروبا �أجمعها.
وك����ان ل��ه��ذه امل��غ��ام��رة ال��ك�برى ال��ت��ي خ��ا���ض��ه��ا هَ�����س
ت��ب��ع��ات ،ف�� ُدع َ��ي �إىل جمل�س ك َن�سي يف كون�ستان�س
ع���ام  1414ب��ع��د �أن ح�����ص��ل ع��ل��ى ع��ه��ود الأم�����ان من
�إمرباطور الإمرباطورية الرومانية اجلرمانية� ،إال
�أنه قد ُغدر به ،ف�أُلقي القب�ض عليه وحوكم بتهمة
الإحلاد والهرطقة ،و�أُحرق ح ًّيا عام .1415
��س��ي ،خ�لا ًف��ا مل��ا ك��ان
ل��ق��د ك���ان حل���رق هَ�����س �أث���� ٌر ع��ك��� ٌّ
يظنه ال�سا�سة؛ �إذ اندلعت ثورة يف بوهيميا ،ات�سمت

بالعنف وا���س��ت��ه��دف��ت �إق��ام��ة كني�سة بوهيمية على
�أ�س�س قومية ،واخل���روج ال�سافر على طاعة روم��ا،
وتطلعت �إىل ا�ستقالل بوهيميا �سيا�س ًّيا عن الدولة
الرومانية اجلرمانية املقد�سة ،وقاد هذا �إىل ن�شوب
�أول حرب يف �سل�سلة متالحقة من احلروب الدينية،
فا�شتعلت �أوروبا حتت لواء الن�صرانية.
وي�ؤكد الباحث �أن هذه احلرب ت�سربلت برداء الدين
لتحافظ على مكت�سباتها الدنيوية يف بوهيميا� ،إال
�أنها �أخذت طابعا قوميا من قبل الت�شيك ،كما كان
ال�صراع يف جوهره اقت�صاديا ،وف�شلت فيه الكني�سة
يف �إ�سكات �صوت الثورة البوهيمية ،فاهتزت �صورتها
يف عيون كثريين يف �أوروبا.
ث���اين ت��ل��ك احل����روب ال��ت��ي �أورده�����ا ال��ب��اح��ث ،ك��ان��ت
ال�صراع امل�سلح ب�ين الكاثوليك والربوت�ستانت يف
�أملانيا ،خالل الفرتة ما بني العامني (.)1555-1547
كان وراء اندالع هذا ال�صراع امل�سلح ف�شل الكني�سة
يف �إ�صالح ما اعرتاها من ترهل من الداخل ،ومن
قبل املفكرين الإ�صالحيني من �أمثال ويكلف وهَ�س
ويوحنا روكلن وغريهم .فانتقلت حركة الإ�صالح
�إىل مرحلة الإ�صالح من اخلارج ،وحماولة فر�ضها
ف ً
��ر���ض��ا ع��ل��ى ال��ك��ن��ي�����س��ة واالن��ف�����ص��ال ع��ن��ه��ا وت��ك��وي��ن
مذاهب جديدة على يد لوثر وكلفن.
وم��ع تطور اللوثرية ،وتب ِّني الأم���راء لها يف ب�ضع
�سنني ،راح الأم���راء الأمل��ان الربوت�ستانت يدافعون
عنها ب�شرا�سة ،وع��ق��دوا ال��ع��زم على االنف�صال عن
كني�سة روم��ا ،فتكونت حتالفات عديدة على الرغم
من عدم موافقة لوثر نف�سه على هذا التوجه.
و ُي��رج��ع ال��ب��اح��ث ب��واع��ث ه���ذا ال�����ص��راع امل�����س��ل��ح �إىل
العامل االقت�صادي ،وي�ؤكد على �أنه كان اقت�صاديا
باملقام الأول ،ث��م ظهرت فيه الأط��م��اع ال�شخ�صية
ب�شكل وا���ض��ح .ف��االخ��ت�لاف��ات ال��ت��ي ت��ن��ازع��وا حولها
ك��ان��ت اق��ت�����ص��ادي��ة ب��امل��ق��ام الأول ،ومل ت��ك��ن دي��ن��ي��ة
ِ���ص��رف��ة ،ومل يكن يبدو على الأم���راء ال��ذي��ن ق��ادوا
ه���ذا ال�����ص��راع االه��ت��م��ام ب��اجل��وان��ب ال��دي��ن��ي��ة ال��ت��ي
ر ّوجوا لها.
وكان للطبقة الو�سطى الدور الأبرز يف هذا ال�صراع
املرير؛ فقد �شعروا باملرارة للرثوات التي فقدوها

ل�صالح الكني�سة ،و�أي كني�سة ،الكني�سة الرومانية،
ف���أق��ام��وا ال��دن��ي��ا ومل ي��ق��ع��دوه��ا يف ال�ت�روي���ج ل��ه��ذا
ال��ن��زي��ف ال��ب��ال��غ ال����ذي ت��ن��زف��ه �أمل��ان��ي��ا ل�����ص��ال��ح دول
�أجنبية �أ�صابتها التخمة والف�ساد نتيجة التو�سع
والإقطاع الكن�سي.
ويف اجلانب الآخ��ر ،ك��ان �أ�ساقفة الأدي���رة يقاومون
ال���ن���زع���ة اال����س���ت���ق�ل�ال���ي���ة ل�����دى �أول����ئ����ك الأح��������رار،
وي�����ص��درون ���ص��ك َ
��وك احل��رم��ان ت���ارة ،وي��ل��ج���أون �إىل
العنف تارة �أخرى .كل ذلك كي ال يفقدوا ن�صيبهم
مم��ا ينالهم م��ن ال��ع��ط��اءات اجل��زي��ل��ة م��ن الكني�سة
الرومانية.
�أم��ا معركة مهلربج (�صوت امل��داف��ع) ،فقد ك��ان لها
�أث��ر خمتلف عن بقية احل��روب؛ لأنها ُتبعت ب�صلح
اع ُترب �صوت العقل يف زمن الطي�ش .فبعد ان�شطار
�أملانيا �شطرين� :شطر بروت�ستانتي ،و�آخر كاثوليكي،
واحتدام الت�شابك فيما بينهما ،و�سيالن الدماء من
خمتلف الأط�����راف ،ج���اءت ت�����س��وي��ة �أوج���زب�ي�رج ع��ام
.1555
ت��ق�� َّرر يف ه���ذه ال��ت�����س��وي��ة ح��ري��ة امل��ع��ت��ق��د ال��دي��ن��ي يف
امل��ح��اف��ظ��ات ال�بروت�����س��ت��ان��ت��ي��ة� ،إ����ض���اف���ة �إىل ح��ري��ة
االن��ت��ق��ال بكامل الأم���وال �إىل مناطق �أخ���رى ،تب ًعا
للمعتقد الذي يريده الفرد؛ الأمر التي ُيع ّد تقد ًما
كبريا يف �شوط احل��ري��ات ال��ف��ردي��ة يف �شرط زمني
معقد.
خ���ت���ام���ا ..ف��ق��د ع���ر����ض حم��م��د ع��ل��ي ع��ث��م��ان �أب����رز
احل��روب الدينية التي ع��ان��تْ منها �أوروب���ا طويال،
قبل �أن ت�ؤ�س�س ملفهوم التعددية الدينية والت�سامح
الديني .ومل يكن ذل��ك بال�سهل؛ �إذ �سالت الدماء
و ُق�� ِت��ل م��ئ��ات الآالف يف �سبيل ه��ذا احل��ق الإن�ساين
الأ�صيل .وعلى ما يبدو من حتليل الكاتب ،يحتل
العامل االقت�صادي املكان الأول من بني العوامل
ال��ت��ي �أث���ارت الفو�ضى .وال��در���س ال��ذي نتعلمه من
هذا العر�ض التاريخي� ،أنه لن يكون ال�شعب رحيما
ب�أي م�ؤ�س�سة فا�سدة متى ما ُم َّ�ست لقمة عي�شه ،ولن
جتدي حماوالت الرتهيب والتخويف.
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