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البحث: ملخص

والتكتالت  العسكرية التحالفات  في دورها وللعقائد الدولية، السياسات تشكيل في  حيوي دور للدين
عن الغرب ينخلع لم النصرانية قسطنطين الروماني اإلمبراطور ومنذ اعتنق الجغرافية، السياسية والتقسيمات

أوروبا. تشكيل ا في هام� مكونًا الدين وأصبح دينه،
اإلسالمية األمة ضد بها األوروبيون قام التي واالعتداءات الحروب للكثير من رئيسي�ا ا وكان الدين محركً

ومستمر. طويل والمسلمين صراع الغرب بين الديني الصراع أن مما يعني العالم، وبقية
فهو يتحرك بدافع من  الصراع، إلى يميل بطبيعته كيان أن الغرب يتبين الدين مع  من دراسة تاريخ الغرب
التاريخ، وانقسمت مذهبي�ا عبر تبدلت عقيدة خالل من األخالقية المشروعية عليها أضفى عدوانية اتجاهاتٍ
ثم الكاثوليكية البيزنطية، اإلمبراطورية اعتنقته الذي األرثوذكسي المذهب المسلمون وواجه أوروبا. داخل
زالت ال واآلن االستعمارية، الحمالت والبروتستانتية في تالها الكاثوليكية الصليبية، الحروب البابوية في
أكثر حروب  في اليهود مع المتحالفين البروتستانت يقودها التي العدائية الحروب تواجه اإلسالمية األمة

ا. ا وأشد دمارً اتساعً
التي العقيدة من المنبثقة العدائية لألفكار هي نِتاجٌ طبيعي إنما اإلسالمي العالم ضد تقام الحروب التي تلك

الزمان. نهاية حروب شن المتدين إنما يكمن في الغرب خالص أن تر
عقدة للتنفيس عن ا ستارً من الدين التي تتخذ الغربية العقلية فهم طبيعة الغربية دون التحركات يمكن فهم وال

اآلخرين. وتجاه البعض بعضهم ارتبطت بالشعوب الغربية تجاه التي اآلخرين، الصراع مع
يضع أن اإلسالمي العالم يستطيع لن الغرب وتوجيه تشكيل في الدينية األفكار طبيعة نفهم لم وإن
توجهات تحدد التي البوصلة فهم كذلك يستطيع ولن العدوان، لمواجهة الصحيح الطريق على  نفسه

السياسات الغربية.
بما أوروبا، مع عرفوا كيف يتعاملون الذين األمة سلف مِن سبقهم ن مَ حذو اآلن يحذ المسلمون لم وإن
االنهزام حالة من لألمة فال مخرج  طويلة، قرونًا العالم لهم ودان الغرب، شرور من العالم وباقي  حماها

تتوقف. ال لمذابح عرضة وجعلتهم المسلمين وكبَّلتهم، قوة والتبعية التي أنهكت والحصار
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ومقتطفات أفكار

ونيوزيلندا. وأســتراليا الشــمالية وأمريــكا األوروبية القــارة من يتكــون نتحــدث عنه  - إن الغــرب الــذي
 ٦٫٥٣٩ يبلغ الذي العالم سكان من أي بنسبة ١٣٫٨% ٨٨٦ مليون نسمة، الغرب نحو سكان يبلغ عدد

مليار نسمة.

بين الصراع خالل من وتأصيله؛ للصراع فكري�ا ا بُعدً أوروبية، حضــارة أقدم اإلغريقية، الحضارة - أعطــت
الرومانية لتضفي الحضــارة جاءت ثم البشــر، مع اآللهة تتشــارك فيها التي والحروب المزعومة اآللهــة
اعتنقها التي المحرفة الغربية المسيحية منحت ثم عليه، والقضاء مع اآلخر للصدام السياسية المشروعية

الروح. لهذه أخالقية مرجعية ذلك بعد الغربيون وتوارثها الرومان،

فترات طوال المســلمين لكســر كافية الغرب على المهيمنة والنزعة العدائيــة اإلســالم كراهية - لــم تكن
من الخروج من الغــرب اإلســالمية تمكن األمة في الضعف شــيوع مع اإلســالمي. لكن ازدهار الحكم

العالم. على الهيمنة فرصة له هيأت التي والمحيطات البحار على والسيطرة األوروبية، القارة

سيغطي أنه لدرجة ا واسعً سيكون المعركة ميدان فإن هرمجدون لمعركة المقدس الكتاب تفسيرات وفق -
الخيول. ألجمة إلى قرب تصل حتى الدم بحور وسترتفع وجنوبها، شمال القدس األميال مئات

أرجع كما النصرانية، الكنيسة بشــرعية و«اعترف ،للنصار العبادة حرية قســطنطين ٣١٣م أتاح في عام -
للحكومة ا ومركزً عاصمتــه القســطنطينية ٣٢٤م جعل عام وفي ــلبت منهم.. سُ التي الملكية للنصــار
اآلن وهي نيقية، النصرانية في للكنيســة عالمي مجلس أول قســطنطين ٣٢٥م ترأس عام وفي الرومانية.

تركيا. غرب شمال في

لالنقسام بداية الكنيسة فساد ضد ١٥١٧م فتنبرج باب كنيسة للمذكرة الشهيرة التي علقها لوثر على كان -
الغرب. وتقسيم المذهب البروتستانتي والدة عنه نتج انقالبًا كان والذي المسيحية، داخل الكبير

ديني�ا، واجبًا بوصفــه العمــل الدنيوي «يقدس إلى مجتمع رأســمالي أمريكا بتحويــل - قامــت الكالفينيــة
النعمة. ثمار من ثمرة بوصفها الثروة ويقدس

في القرون الذي استطاع العرق هذا األنجلوساكسوني. بالعرق البروتستانتية بارتباطها تميزت االنطالقة -
خلو بعد خاصة العالم، على للسيطرة ويســعى الغرب، قيادة من كبير جزء يملك زمام األخيرة أن الثالثة

خصم قوي. أي الساحة من
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ماي مركب على الشــهيرة األمريكية الرحلة في الشــاطئ األمريكي إلى اإلنجليز - كان وصول البيوريتان
العالم الجديد. في الدين لتأسيس هو البداية فالور

ا، مالئمً البيوريتاني البروتستانتي لم يعد االنغالق األوروبيين إلى أمريكا المهاجرين من المزيد تدفق مع -
حدثت إنجلتــرا. لكنيســة الخضوع الجدد قبول المســتعمرين وعــدم المســتعمرات، خاصــة مع تمرد
إلى الكنيســة األخر، واضطرت ضد المذاهب من مســألة التعصب وخففت الواقع، تنــازالت فرضها

ا. سابقً يسمح لهم ما كان أشخاص ضم

فالرئيس منهــم، علمانية األشــد حتى األمريكيين، الرؤســاء عند الدين إلى اســتغالل الميل - لــم يختــف
االفتتاحي خطابه في قال األصوليين أعداء من يعد والذي الشهيرة، األخالقية صاحب الفضيحة كلينتون
جديدة». أرض ميعاد دعونا نوجه أبصارنا إلى ألرض الميعاد، القديمة بالرؤية ا استرشادً » :١٩٩٧ سنة

وتعتنق العرق، هذا إلى تنتمي الخمس التي ا أن الدول واضحً بقوة، وبدا يتحركون األنجلوساكسون بدأ -
المتحدة الواليات هــي الدول وهذه الدولية. العالقات صعيــد على فاعلة عصبة تشــكل ذات المذهــب

ونيوزيلندا. أستراليا، كندا، المتحدة، المملكة األمريكية،

عن التنازل دون أخر دول بمشــاركة أو المغلقة، العسكرية األحالف المحور البروتســتانتي أنشــأ - لقد
والسيطرة. القيادة

من شــيء كل وتشــمل اتصال يومي�ا، عملية بالييــن ثالثة مــن أكثر وتعقب اعتــراض - بإمــكان إيشــلون
عبر تتم التــي اإلنترنــت، وانتهــاء باالتصــاالت واتصــاالت والجوالــة،  المكالمــات الهاتفيــة العاديــة

االصطناعية. األقمار

معهم باألسلوب تتعامل كيف بمنافسيها، وعرفت كاملة دراية على التاريخ كانت عبر الدولة اإلســالمية -
يجدي. الذي

والتنفيس ظلمها ممارسة من وتمنعها أوروبا، تردع أن اســتطاعت التي الوحيدة هي القوة الخالفة - كانت
تحقيق في بدأ الغرب اإلســالمية األمة انكســار حالة ومع طويلة. قرونًا اآلخرين العداء ضد عــن غريــزة

المسلمين. حساب على مكاسب

في القرنين نجح ومالي�ا عسكري�ا المدعوم أن التنصير اآلن، يبقى ا انتشارً األديان أسرع هو اإلسالم رغم أن -
اإلســالمي، وتنافســت الطوائف وغير اإلســالمي العالم مناطق من العديد الوصول إلى فــي الماضييــن

الدول تقريبًا. كل في التنصيرية اإلرساليات وأصبحت القتسام العالم، النصرانية
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لكونها رقعتها، وستتسع ستتصاعد التي الغربية زيادة االعتداءات على سيعمل المتطرف الغربي التيار إن -
يزعمون. كما الرب، مملكة إلقامة ضرورة والزمة

في األنجلوساكسون لعقيدة مباشرة وترجمة المتطرفة، البروتســتانتية لألفكار ا تتويجً جاء بلفور وعد إن -
ألمنيات اليهود. ا تحقيقً فقط وليس وأمريكا، بريطانيا

اإلســالم مع المعركة في ولكن شــتى، دينية مذاهب إلى وينقســمون الغربيون، المتدينــون - قــد يختلــف
المسلمين. ضد ا جميعً يتحدون

وحصروا الغربيين بالجهاد، وقهروهــا األوروبية العدوان نزعة فهموا قد والعباســيون األمويــون كان - إذا
وتخطيط. فقد اســتغلوا ودراية عن علم الخالفــات هذه اســتثمر من العثمانيين أفضل فإن فــي أوروبــا،
يفتحون جعلهم مما البيزنطية الدولة في األرثوذكسية والكنيسة في روما الكاثوليكية الكنيسة الصراع بين

اإلمبراطورية البيزنطية. ويسقطون القسطنطينية

الغرب مع مواجهتنا في من ديننا بأن نتجرد األمة على المحسوبين بعض إليه يدعو ما المقبول يعد من لم -
أسلحتهم. يهاجمنا الغربيون بكل وقت في

األعداء إن الجماعــات المحاصرة. وال الصغيرة، الكيانات وال المعزولــة األقطار يعرف ال اليوم - عالــم
.فراد نواجههم أن يردعهم وال ا جميعً يواجهوننا

ظاهرة باتت التــي واليقظة حالــة المقاومة نتاج لحصد الحقيقي التحــدي هو لألمة رأس بنــاء - إن إعــادة
اإلسالمي. الجسد أنحاء في مشهودة

األخالقية المشروعية أضفى عليها عدوانية اتجاهات من بدافع يتحرك إلى الصراع، يميل كيان الغرب إن -
داخل أوروبا. مذهبي�ا وانقسمت التاريخ، عبر تبدلت عقيدة خالل من

عن للتنفيس ا ســتارً الدين من التي تتخذ الغربية العقلية طبيعة دون فهم الغربية فهم التحركات يمكن - ال
اآلخرين. وتجاه البعض بعضهم تجاه الغربية بالشعوب ارتبطت التي اآلخرين، مع الصراع عقدة

لألمة مخرج فال طويلة، قرونًا العالم لهم دان الذين اإلســالمية األمة أبناء من ســلف من حذو نحذ لم إن -
عرضة لمذابح وجعلتهــم وكبَّلتهم، المســلمين قوة أنهكت التي والتبعيــة والحصار االنهــزام  مــن حالة

تتوقف. ال
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مع العامل العالقة الغريب عىل الديني الصعود تأثري : أوالً
اإلسالمي.

وتشكيل أوروبا. ثانيًا: الدين
وتأسيس أمريكا. الربوتستانتية ثالثًا:

الشعب املختار. ا: أسطورة رابعً
العسكرية. باألحالف الدين عالقة ا: خامسً

املذهب الديني. وأثر االستخباري، التعاون ا: سادسً
الديني الصعود  ظاهرة مع نتعامل كيف ا:   سابعً

الغرب. يف
السياســات تشــكيل في حيوي�ا ا دورً يلعــب الديــن
وراء تقف التــي مــن العوامل وتعد العقائد الدوليــة،
والتكتالت السياسية العســكرية التحالفات من الكثير
إلى التاريخ مجريات وتشير الجغرافية. والتقســيمات
على يرتد الغرب في نصرانــي لمذهب صعــود أن كل
ومع وحروب. اعتداءات صورة في اإلســالمية األمة
تجاه الغرب عدوانية يزداد الغرب دينية في صحوة كل

اإلسالمي. العالم

قســطنطين الرومانــي  اإلمبراطــور  اعتنــق ومنــذ 
لم فإن الغرب الميــالدي، الرابع القرن في النصرانيــة
تشكيل في ا هام� مكونًا الدين وأصبح ينخلع عن دينه،
فإن انشــقاق، من النصرانية أصاب ما ورغــم أوروبا.
العصور، كل المشترك في القاسم العداء لإلسالم كان
حســب آلخر، مذهب من العداوة درجة تفاوتت وإن

والهبوط. الصعود فترات
الحروب  من للكثير ا رئيســي� ا محركً كان الدين  لقــد
األمة ضــد بهــا األوروبيون قــام التــي واالعتــداءات
البيزنطيين، هجمات من بداية العالم، وبقية اإلسالمية
االستعمارية ا بالحمالت الصليبية، مرورً الحروب ثم
من كان التي الجغرافية الكشــوف حركة التي ســبقتها
الشــعوب وتنصير أوروبا، خارج الدين نشــر أهدافها
التي تشن االستباقية بالحروب وانتهاء ثرواتها، ونهب
والستمرار قوتهم من استعادة المسلمين لمنع ا مؤخرً

خضوعهم للغرب.
الغرب وبيــن المســلمين بيــن الدينــي إن الصــراع
البيزنطية الدولة المسلمون واجه لقد ومستمر. طويل
واجهوا انهيارها، ثــم فــي وســاهموا األرثوذكســية،
وهزموها، الحــروب الصليبية في الكاثوليكية أوروبا
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المواجهة أن إال طــردوه، حتــى االســتعمار وقاوموا
مــع البروتســتانتية األنجلوساكســونية(١)، المذهــب
الغربي الهجوم إذ جاء ؛ تنته بعــدُ لم الثالث النصرانــي

وانكسارها. األمة ضعف فترة في
ويسيطر المســلمين، ينل من لم أن الغرب ويالحظ
الخالفة وانهيار إال بعد ضعف اإلسالمي العالم على
للمســلمين، األمــان صمام كانــت التــي اإلســالمية
من العالم شــعوب ويحمي والحاجز الــذي يحميهم

الغربية. بالحضارة المرتبطة والعدوان القتل نزعة
الغرب، فــي الديــن دور علــى يركــز هــذا البحــث

مــع العالقــة علــى  وتأثيــره
اإلسالمي. العالم

الموضــوع لقلة أهمية وتأتــي
البعد تتنــاول التــي الدراســات
الغرب إدارة فــي وأثره الدينــي،
ومع بالعموم، العالم مع لعالقاته

بشكل خاص. اإلسالمية األمة
تبســيط دور فكرة مقاومة إلى ا أيضً يهدف البحــث
الغرب أن فكرة وتغليــب السياســة الغربية، في الدين
فكرية على اتجاهات للتخديم ا الدين تمامً عن انسلخ
يعمل العالم اإلســالمي، وبعضها فــي للدين معاديــة

فيما نعلم. لصالح الغرب

بالغرب؟ المقصود ما
القارة مــن يتكون عنــه إن الغــرب الــذي نتحــدث
ونيوزيلندا. وأســتراليا الشــمالية وأمريكا األوروبيــة
أي  نســمة ٨٨٦ مليون الغرب نحو ســكان عدد يبلــغ
 ٦٫٥٣٩ يبلغ الذي العالم ســكان ١٣٫٨% من بنسبة

 (٢) نسمة. مليار
بحالــة التدين الدراســة فــي هذه ال يهتــم الباحــث
أو بالشــعائر التعبدية لألفراد يتعلق ما أو الشــخصي،
المرتبط الدينــي البعد على ــز يركِّ وإنما الجماعــات،
الحكومــات وعالقــة القــرار، واتخــاذ بالسياســة
الديــن كان  ســواء بالديــن، الحاكمــة  والســلطات 

كان وســيلة لتحقيــق والمحــرض أم  هــو المحــرك
السياسية. األهداف

ال فإننــا الغــرب فــي وعندمــا نتطــرق إلــى الديــن
المواجهة إلى تميل التــي الغربية طبيعة العقلية نُغفــل
التي هي الطبيعة وهــذه اآلخرين، مع وحب الصــراع
والمحرفة، المعاصــرة صبغــت النصرانيــة بصبغتهــا
أصلها. تتناقض مــع محاربــة ديانــة وقدمــت للعالــم
حضارة ســعت إلى توجد ال أنه التاريخ دراســة تؤكد
مع حدث كما األخر الحضــارات واســتئصال إفناء
الغرب جعلت قد الصراع فكرة إن الغربية. الحضــارة
شعوب باقي مع مستمرة مواجهة في
مع مبرر غيــر وفــي خصام األرض،

واآلخر. والنفس الكون
عبر الصــراع فكرة وقــد تطــورت
ا أبعــادً وأخــذت الغــرب،  تاريــخ 
حضارية. نقلــة كل وفــق مختلفــة،
من هذه الفكرة بألوان عديدة تلونت
اإلغريقية، أعطت الحضارة الزائفة. فقد المشــروعية
وتأصيله ا للصــراع، فكري� ا بعدً أوروبية حضــارة أقدم
والحروب المزعومــة بيــن اآللهة الصراع من خــالل
الحضارة جاءت اآللهة مع البشر، ثم فيها تتشارك التي
مع للصدام السياســية المشــروعية لتضفي الرومانيــة
الغربية المســيحية منحت ثم عليه، والقضــاء اآلخــر،
الغربيون وتوارثها الرومــان، اعتنقها التــي المحرفــة،
وإعطاء الــروح، أخالقية لهــذه مرجعيــة بعــد ذلــك،
بنظرية عــرف فيما العدالــة صفة بالعــدوان المبــادأة
الغربية الحضــارة التــي أثرت في العادلة»، «الحــرب
الشــاذة األخالقية المبررات أحــد وقدمت الحديثــة،

(٣) اإلبادة. لفكرة
للمؤثــرات الحضارية ــا تبعً تختلــف إن الشــعوب
طبيعة فإن الســياق هذا وفي واالجتماعيــة، والدينيــة
وهذه باقي الشــعوب. مختلفــة عــن العقليــة الغربيــة
دائم في حالة صراع الغربيين تجعــل التي العقلية هي
الغرب ينزع إلى المواجهة ينتهي، وهي التي تجعل ال

قد الغرب في الدين تصور إن
حول يدور أصبح بحيث ف رِّ حُ
لنزعات التبرير صفات إضفاء
العدوان المرتبطة بالعقلية الغربية
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العدائية النزعة هذه وبسبب خالفاته. لحسم والصدام
بعضهم األوروبيين بين صراعات الغربي التاريخ شهد
دموية، وهما الحروب هذه أكثر شهد وبعض، وكذلك
بعض ولع ووصل والثانية، األولى الحربان العالميتان
كما اإلبادة درجة لســفك الدماء إلى الغربيين الساسة

األوروبية. رقية العِ الحمر، ولألقليات للهنود حدث
في األخذ يجــب النزعــة العدوانيــة وبســبب هــذه
في الدين تصور بين واسعة خالفات هناك االعتبار أن
المذاهب أتباع نفس الدين عند وتصور نفس الغرب،
ف رِّ حُ قد الدين في الغرب العالــم. إن تصور باقي في
التبرير صفــات إضفــاء يــدور حــول بحيــث أصبــح

الغربية. بالعقلية المرتبطة العدوان لنزعات
ظاهــرة الصعود عن نتحدث عندمــا فإننا ومــن هنا
على االســتنتاجات نفس نعمم الغرب، ال في الدينــي
فالنصرانية في باقي العالــم؛ المذاهــب نفس معتنقــي
الجنوبيــة أمريــكا وفــي العربــي  العالــم فــي  مثــالً 
في نــر كمــا عدوانيــة، وليســت  ليســت محاربــة،

المعاصر. الغرب

على الغربي الصعــود الدينــي تأثيــر : 
ً
أوال

العالم اإلسالمي: العالقة مع
حقيقته، اإلســالمي، فــي الغرب مع العالم صــراع
ر اإلســالم بادَ فالغرب ا. ا ديني� يكــون صراعً ألن يميل
الجديدة. الديانة انتشــار يقبل ولم منذ البداية، بالعداء
عليه وســلم صلى الله الرســول مبعوث قتل فلم يكن
على عالمة إال الغساســنة يــد علــى الروم إلى ملــك
الدولة عود أن يقو قبل والمبادأة بالعدوان، التربص
وسلم عليه الله الله صلى لرســول يُقتل و«لم الوليدة،

(٤) غيره». رسول
يبعث وســلم عليــه اللــه صلــى كان النبــي محمــد
فبعث اإلســالم، الملــوك يدعوهم إلى الرســائل إلى
الدعوة الشــام لتوصيل إلى األزدي عمير بن الحارث
الروم مع فقتله الغساسنة المتحالفون الروم، ملك إلى
ذلك بعد األحداث سير من ويبدو باالسالم. استهزاء

الروم، حيث استعدوا مع ا باالتفاق عمدً كان القتل أن
قوتهم. بكامل الفعل لرد

عليه وســلم الله صلى الرســول مبعــوث كان قتــل
مد ومعرفة الوليــدة الدولة الختبــار معاديًا؛ ــا موقفً
عليه وســلم الله صلــى طموحهــا. وقــد أدرك النبــي
جيش بخروج الفــور؛ على عليها وردَّ الــروم، رســالة
متحديــة؛ الرســالة برســالة لمبادلــة مــن المســلمين
مؤتة قبل غــزوة «كانت لقد مؤتــة. فيما عــرف بغزوة
الجزيرة زالــت وال أربعة شــهور، بحوالي فتــح مكــة
المطهرة- يثرب في المســلمة الجماعة عدا  العربية-

جاهليتها».(٥) في
صحابة من األول والجيــل اإلســالم، انطالقة ومع
أن المسلمون استطاع وسلم عليه الله صلى الرســول
الشام منها اإلمبراطورية الرومانية، وينتزعوا يواجهوا
على الغــرب ســيطرة دون وشــمال إفريقيــا، وحالوا
وواصل المسلمون المتوســط. األبيض البحر حوض
في الضفة وحصروهــا أوروبا، حتى طوقــوا تقدمهــم
قلب إلى العثمانيون للبحر المتوســط. ووصــل العليا
حتى الغرب، تخيــف المســلمين قوة وظلت أوروبا،

األندلس. سقوط
المهيمنة العدائية والنزعــة اإلســالم كراهية لم تكن
فترات طــوال المســلمين لكســر كافية علــى الغــرب
في الضعف شيوع مع لكن الحكم اإلسالمي. ازدهار
القارة من الخروج من الغرب ن تمكَّ اإلســالمية األمة
التي والمحيطات البحــار على والســيطرة األوروبية،

العالم. على الهيمنة فرصة له هيَّأت
عدد من لتحقيــق الدين وقــد اســتخدمت البابويــة
في األوروبيون الملــوك السياســية، وشــارك أهدافها
سلطانهم السياسي، لتوكيد ضد المسلمين؛ الحروب

احترام شعوبهم. والحصول على
األرثوذكســية البيزنطية اإلمبراطوريــة بعد ســقوط
الحروب، شــن في ا دعائي�ا دورً الدين في الغرب لعب
الحروب لشن الغطاء هي الصليبية الشعارات وكانت

تاريخية: حقب ثالث في



الدولية العالقات

:(١٢٩١ - ١٠٩٦) الصليبية الحروب األولى:
حشد الروحي؛ إذ اســتطاع روما هو قائدها بابا كان
الدول األوروبيةوتوحيدالقارة،بزعماسترجاعالقدس
التي المعضلة كانت «فقد للبابا بالنسبة المسلمين. من
الروحية للســلطة يمكن كيف هي حال� تطلب تزال ال
اقترح  ما سرعان (٦) لذا الزمنية» السلطة على تسود أن
المسيح قبر لتخليص مقدسة حربًا الثاني أوربان البابا

المسلمين. أيدي من يدعي- كما -
وتهدف سياســية، دينية الصليبية الحمــالت كانــت
إكراه إلى باإلضافة المقدس؛ بيت على الســيطرة إلى
يقبل لم ومن على الخضوع للبابا، األوروبية الشعوب
عليه، قضي البابا ســلطة األوروبيين من المســيحيين
جبال شرق الوديان في عاشوا الذين الولدانسيين مثل
الواقعة الوديــان في عاشــوا الذين واأللبيين األلــب،

األلب.(٧) جبال غرب
الزمــان، ولم تنته قرنين من هذه الحــروب ودامت
الذي األيوبي الديــن صالح يد على إال الهجمة هــذه
المقابل، الصعيــد حطيــن. على هــزم الصليبييــن في
هي الكنيســة كانت إذ البابوية؛ أهداف تحققت بعض
من كان التي الصليبية الحرب هذه من الرابحين «أول
وسيادته ونفوذه البابا قوة زادت أن المباشــرة نتائجها
للغرب الزعيم السياسي البابا هو وأصبح ،(٨) وثروته»

عشر. السادس القرن حتى

القرن فــي االســتعمارية الثانيــة: الحمالت
الميالدي: عشر الخامس

األندلس يف املسلمني هزيمة عقب جاءت والتي
غرب من الكبري للغزو الصليبيني أمام الطريق  لتفتح 
حمارصة األوروبــيــون واصــل فقد اإلسالمي. العامل
هلم، عىل أي قوة للقضاء اإلفريقية القارة املسلمني يف
األندلس. من املسلمني لطرد االنتقام يف تفكر ربام 
أسبانيا. وتدفق تنافس بحرية كقوة الربتغاليون وانطلق
واألمريكتني.كانت إفريقياوآسيا األوروبيونالستعامر
اجته لالستعامر. احلقيقية البداية هي اجلغرافية الكشوف

األطليس، املحيط عىل الساحل املغريب إىل املالح هنري
غانة، بالد وحتى إفريقيا، «إخضاع هو هدفه وكان
إفريقيا، ومنها برتغالية يف إمرباطورية مسيحية وإقامة

إفريقيا».(٩) أنحاء يف املسيحية نرش يف يبدأ
الذي األول هو ابــن الملك يوحنــا هنري المــالح
١٤١٥م، عــام ســبتة من العربي المغــرب طــرد أهل
كانت إنه ا، حتــى ديني� ا تعليمً هنــري األمير تعلم وقــد
ويتضح المســلمين، صليبية تجاه روح عليه قد أثرت
الخامس البابا نيقوال أرسله إلى في الكتاب الذي هذا
أن ســروري العظيم «إن فيه: يقــول ١٤٥٤م؛ إذ عــام
في ســار قد البرتغال أمير هنري العزيز ولدنا أن تعلــم
جنود ا من قادرً ا جندي� بوصفه جــون الملك أبيه خطى
من وأعداء المســيح الله أعداء ليقضي على  المســيح

(١٠) الكفرة». المسلمين
كريســتوفر رحلــة وراء كانــت الدوافــع ونفــس 
المســتعمرين، من تبعه ومن أمريــكا، إلى كولومبــس
األوروبية الجيوش لتمويل الذهب عن البحث ومنهــا

المسلمين. من القدس السترداد
االستعمارية الحمالت في الدينية الدوافع اختلطت
العالم، لتنصير دينية حمالت فكانت اقتصادية، بدوافع
أوروبا. وتحويلها إلى الشعوب لنهب ثروات ا وأيضً

االستباقية: الحروب الثالثة:
ــا فــي أيضً ا الدينــي كان حاضــرً ويبــدو أن الدافــع
العقود فــي العالم شــهدها التي االســتباقية الحروب
فــور ا عــدو� اإلســالمَ الغــربُ اتخــذ األخيــرة. لقــد
تصريحــات وتعــددت انهيــار االتحــاد الســوفييتي،
وواضعي والنخــب من الساســة ومواقــف الغربييــن

ذلك. تؤكد التي االستراتيجيات
عقائدية صبغة إلعطاء الدين اســتخدم األمريكيون
المحاربون األمريكيــون ووجــد للــروح العدوانيــة،
في ورد ما لبعض شاذة ومحرفة في تفســيرات بغيتهم
على األخالقية المشروعية إلضفاء المقدس؛ الكتاب

اآلخرين. مع الصراع في الرغبة

٤٧٨
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لحروب أمريكا بوش األمريكي الرئيس وصف كان
تحريك في العقيدة اســتخدام دليالً على صليبية بأنها
قال ســبتمبر المســلمين. قبل أحداث ضد الحــروب
«إنه حظي تنصيبــه: خطــاب في جــورج دبليو بــوش
أمريكا العســكرية؛ قــوات لتوجيــه لــه باختيــار اللــه
والديمقراطية الحرية لجلب مكرسة إلهية أداة  لتكون

(١١) العالم». ألمم
إلى  وصلوا الذيــن الجدد المحافظــون ــف  لــم يُخْ
الدينية، ميولهــم المتحدة الواليــات في قمة الســلطة
يســتخدمون وهم مواقفهم، إعالن مــن ولم يخجلوا
على الرؤيــا؛ إلضفــاء الشــرعية ألســفار تحريفــات

المدمرة. حروبهم

األصولييــن وبعــض يعتقــد المحافظــون الجــدد
للعودة العالم شرط ودمار الحروب البروتســتانت أن
وهم يعملون كما ورد في سفر الرؤيا، الثانية للمسيح،
الخير، وقو الشر بين قو الكبر المعركة أجل من
مكانها أن عون عليها «هرمجدون»، ويدَّ يطلقون والتي

في القدس. مجيدو جبل في منطقة يقع
هرمجدون لمعركة المقدس الكتاب تفسيرات وفق
سيغطي أنه لدرجة ا واسعً «سيكون المعركة ميدان فإن
وســترتفع وجنوبها، القــدس شــمال مئــات األميــال

الخيول. ألجمــة قــرب إلى تصــل حتى بحــور الــدم
األمم مــدن كل فســتدمر الصــراع هناك: ولــن ينتهي
األرض تحرق سوف والتي المدمرة، األســلحة بفعل
إذا األرض إال المســيح إلــى يعود ولن إربًا. وتمزقها
إلنقاذ يعود عندئذ ســتنعدم، فيها الحياة وكأن بــدت،
سنة األلف في القديسين حكم يبدأ وعندئذ تبقى، من
األرض إلى أن المســيح لن ينزل (١٢)، أي الموعودة»

ظنهم. في تخريبها؛ بعد إال
ا األمريكيــة جهودً األصولية دعــاة بعض لقد بــذل
األفــكار، لهــذه معاصــرة تأويــالت كبيــرة إلعطــاء
التأويالت هــذه ومن غيره. أو ســفر الرؤيا في ســواء
حينما ســتبدأ الحرب هذه مــن األولى أن «المرحلــة

(ملِك ى عَ دْ يُ الــذي اإلفريقي العربــي يشــن التحالف
أما المرحلة إسرائيل. ضد شــامالً ا هجومً الجنوب)،
األوسط، إلســرائيل والشــرق كامل غزو فهي الثانية،
دانيال في والتي تُدعى (ملِك الشمال) روســيا، تقوده

(١٣) لها». التابعة والدول [٤٠-٤٥ :١١]
عقلية تدعو للحرب التــي األفكار هذه مثل تشــكل
على األجــداد نــزول منــذ األمريكييــن، األصولييــن
على األمة القضــاء تــم وبســببها األرض األمريكيــة،
ماليين إبادة عــن األمريكي يكشــف التاريخ الهندية.
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وإذا األوائل. المهاجريــن أيــدي على الحمر الهنــود
أن نجد األمريكيين للمهاجرين القديــم التاريخ تركنا
مــع التطور بشــاعة، خاصة يقل ال الحديــث التاريــخ

والتدمير. السالح صاحب صناعة الذي
األنجلوساكســون األمريكييــن إمســاك منــذ 
العمليات مجمــوع بلغ الغــرب بقيادة البروتســتانت
١٩٧٥ وحتــى ١١  عــام «منــذ األمريكيــة العســكرية
يفوق ١٦٠  مــا ــا ٢٦ عامً خــالل ٢٠٠١، أي ســبتمبر
شــهرين. كل عســكرية عمليــة (١٤). بواقــع عمليــة»
االنتشــار تحت أو القتــال، تشــمل  وهــذه العمليــات

.أخر شعارات
لهذه ا مبــررً توجــد البــاردة الحــرب ربمــا كانــت

يثير لكن ما العســكرية، العمليات
الحــروب معــدل أن  االندهــاش
االتحاد انهيار بعد تسارع األمريكية
نفذت «التي فالعمليات السوفييتي،
عام برليــن فقط حائط منذ ســقوط
ذلك بين عملية مائة كانت ،١٩٨٩
سبتمبر٢٠٠١، ١١ وحتى الحين،
شــهر كل بمعــدل عمليــة واحــدة

أنجزت العمليات التي معدل أضعاف أي ستة تقريبًا،
(١٥) ١٩٧٥ وحتى ١٩٨٩». عامي بين

كان الدين أن الثــالث المراحــل هــذه ويتضــح من
معه تداخلت وإن حتى السياســية، القرارات ا في مؤثرً
كل أن ويتبين أو اجتماعية. اقتصاديــة ،عوامل أخر
في ديني�ا ا صعودً تمثل كانت المراحل تلك من مرحلة
دين هي الكاثوليكية األولى كانت المرحلة الغرب. في
والبروتستانت، الكاثوليك تقاســمها والثانية الغرب،
هي األنجلوساكســونية البروتســتانتية كانت والثالثــة

المسيطر. المذهب
الغرب، فــي بالسياســة الدين عالقــة ولكــي نفهم
التحوالت التي لنرصد التاريخ، إلى العودة إلى نحتاج
على لنقف ا وأيضً الغــرب، تشــكيل في الدين أحدثها
في الغربيون الساســة أحدثها التــي حقيقة التغيــرات

الدنيوية والسلطة الدين أصبح وكيف النصرانية، فهم
رغم اآلخر، كل منهما يستغل إلى جنب، جنبًا يسيران

انفصالهما. من للبعض يبدو قد ما

وتشكيل أوروبا: ثانًيا: الدين
بعد اإلمبراطورية النصرانية لتوحيد اعتنق الرومــان
مواطنيها مع صراع في كانت فقد أصابها، الذي التمزق
قوتها تســتنزف المالحقــة هــذه وكانــت ،النصــار
مواجهة في وتضعف اإلمبراطورية استقرارها، وتهدد
للنصرانية اعتناق روما كان بهــا. المحيطين خصومها
األمثل. الخيار اإلمبراطورية هو يخدم بما وصياغتهــا
عمر مد الدولة فــي بســلطة الديانة دمــج وقد ســاعد
فترة وإطالة بقائها  اإلمبراطوريــة ،

بالقصيرة. ليست
ديانــة النصرانيــة أصبحــت
اإلمبراطور مع تنصر اإلمبراطورية
الكبيــر قســطنطين الرومانــي
ترتــب (٢٧٥م-٣٣٧م)، والــذي
اإلمبراطورية سياســة تغيــر عليــه
واضطهاد المســيحية من مطــاردة
أفاد هذا التحول وقد والتشــجيع، الرعاية إلى أتباعها
وســاعد األطــراف،  المترامــي الحكــم تقويــة فــي 

على أوروبا. سلطته بسط قسطنطين في
العبــادة حريــة ٣١٣م أتــاح قســطنطين فــي عــام
كما النصرانية، بشــرعية الكنيسة و«اعترف ،للنصار
وفي عام منهم.. ســلبت التي الملكية للنصار أرجع
للحكومة ا ومركزً عاصمته القســطنطينية ٣٢٤م جعل
أول ٣٢٥م تــرأس قســطنطين عــام وفــي الرومانيــة.
وهي اآلن نيقية، للكنيسة النصرانية في مجلس عالمي

(١٦) تركيا». غرب شمال في
األوروبية الشــعوب وحــدة فــي ســاهمت الديانــة
الكاثوليكي الديــن و«كان لإلمبراطوريــة، الخاضعــة
والربــاط الوحيد واالنصهــار، التجانــس هو أســاس
تكوين قبــل بيــن دول ومقاطعــات أوروبــا الغربيــة،

الــقــديــم ــخ ــاري ــت ال ــا  تــركــن إذا 
أن نجد األمريكيين للمهاجرين
بشاعة، يقل  ال الحديث التاريخ
صاحب الذي التطور مع خاصة

والتدمير السالح صناعة
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تحكم اإلمبراطورية الرومانية وكانت القومية، الدولة
ولم الكاثوليكية. الرابطة بينها تجمع مختلفة جنسيات
تنحدر حاكمةٍ أســرٍ لوجود يكترثون األوروبيون يكن
يتبعون طالما كانــوا مختلفــة، وأصول من جنســيات

(١٧) الكاثوليكي». المذهب
وإنما لغة، أو ا جنسً «المختلف هو األجنبي يكن ولم
الكنيسة عن المنشق أو آخر، دينًا يتبع الذي الكافر هو
الجرمان قبائــل أرادت فعندما الكاثوليكيــة. ولذلــك
الرومانية اإلمبراطوريــة مــن أجــزاء على االســتيالء
أهالي مع االندماج لهم ل سهَّ اعتنقوا الكاثوليكية، مما

أي أن لجوء  ، (١٨) عليها» والســيطرة المفتوحة البالد
إيمانية ألسباب يكن لم الدين إلى الســلطات الدنيوية
كثيرة؛ ومصلحية أحيانًا نفعية وإنما لدوافع بالضرورة،
وكمظلة الســيادة، لتوطيد كواجهة الدين الســتخدام

السياسية. لألهداف المشروعية توفر أخالقية
اإلمبراطورية داخل والضعف والشقاق التنازع دب
عام في روماني إمبراطــور آخر ســقوط مع الرومانية،
قســمين: إلى اإلمبراطورية «انقســمت ٤٧٦م، حينها
هذه الغربية. واإلمبراطوريــة الشــرقية، اإلمبراطورية
الجرمانية، القبائــل رؤســاء عليهــا األخيرة اســتولى
اإلمبراطورية بقيت صغيرة، بينما ممالك إلى وتقسمت
حتى البيزنطية باإلمبراطوريــة يعــرف فيمــا الشــرقية
علــى العثمانيــون اســتولى حينمــا ١٤٥٣م،   عــام

(١٩) القسطنطينية». عاصمتها
المذهــب البيزنطيــة اإلمبراطوريــة وقــد اعتنقــت
ديانة يشــكل اليوم حتــى زال ال الــذي األرثوذكســي
المقابل بقيت وفي والبلقان. وصربيا روســيا واليونان
بالمذهب التزامهــا علــى روما فــي الكنيســة الغربيــة
وجنوب وســط في النصــار وتبعهــا الكاثوليكــي،
وفرنســا في إيطاليا أساســي وبشــكل غــرب أوروبا،

والبرتغال. وأسبانيا
دخلت الغربية الرومانيــة اإلمبراطورية مع ســقوط
نحو اســتمرت التي الظالم بعصور عرف فيما أوروبا
الكاثوليكية الكنيسة سيطرت القرون هذه في عام. ألف

األوروبية الشعوب على وهيمنت األمور، مقاليد على
والدنيوي الديني هو القائد وكان البابا وسياســي�ا. ديني�ا

الغرب. على المهيمن
وصــادرت األراضــي علــى الكنيســة ســيطرت 
للماديــة والطمــع، مثــاالً وأصبحــت الممتلــكات،
األلمانية الكنيســة وكانت الثروة، على يدها ووضعت
البعض المســيحي، ويقدر العالم فــي أغنى الكنائس
بين كان البــالد األراضي في مــن ثلث  أن «مــا يقارب

(٢٠) الكنيسة». أيدي
شــرارة االحتجاج جاءت الديني الفســاد هذا أمــام
لوثر األلمانــي مارتن الراهب بــدأ حيث مــن ألمانيا،
الكنيسة، انحرافات على ويعترض البابوية، عرش يهز
اإلصالح ضرورة معلنًــا البابا، متحديًا صوتــه ويرفع
لوثر علقها التــي الشــهيرة المذكرة وكانت الكنســي.
فســاد الكنيسة، ١٥١٧م ضد كنيســة فتنبرج باب على
كان والذي الكبير داخل المســيحية، لالنقســام بدايةً
وتقسيم البروتستانتي، المذهب والدة عنه نتج انقالبًا

تفند  ا، ٩٥ بنــدً المذكرة هــذه تضمنــت فقد الغــرب.
بصكوك المتعلقة ممارساتها وتنتقد الكنيســة، أخطاء
الكتــاب المقدس، لتفســير البابا واحتــكار الغفــران،

وغيرها. األموال وجمع األخالقية، واالنحرافات
العمل تــرك كالفيــن الذي جــون ظهر بعــد لوثــر،
لحركــة االحتجاج واســعة ليحــدث نقلــة بالقانــون
مدينة في قرن ربع لمدة ديني حكم بإقامة البروتستانتي
ما عملي. بشكل أفكاره فيها طبق السويســرية، جنيف
الغربية أن الكنيسة داخل االنشقاقية الحركة لهذه كان
االحتجاج، لحركة واألمراء النبالء انضمام لوال تنتشر
في تتعلــق برغبتهم ،أخــر أســباب وكان لغضبهــم
ومصادرة الكاثوليكية الكنيســة أموال على االستيالء
مارتن مع وقفوا الذيــن هم هؤالء النبالء ممتلكاتهــا.
جــون كالفين ســاندوا الذين وهم ألمانيــا، لوثــر فــي
في ذلك بعد مذهبــه انتشــر والذي جنيف، فــي حكم

ألوروبا. الغربي الشمال
جون دور بروز وهي جديرة باالهتمام، مالحظة ثمة
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وانتشــار لوثر، مارتن حســاب على بعد فيما كالفيــن
واسع. على نطاق أفكاره

جون كالفين البابوية لكن ضد قائد الثورة لوثر هو إن
يعتنقها التــي العقيدة بلــورة في األكبر التأثيــر كان لــه
لوثر ربط أن ذلــك من أســباب معظم البروتســتانت.
كالفين جون يكــن لم بينما األلمانية، بالقوميــة ثورته
فرنسا، خارج بلده نشر أفكاره على فقد حرص ا، قومي�
مبعوثيه إلى منها أرســل التي جنيف «كالفين» وحكم
أفكاره. لنشر وإنجلترا وهولندا االسكندينافية الدول

على ينبغي من لوثر، الذي اقترح أنه العكس و«على
دعا الموجود، االجتماعي النظام أن يقبلوا المسيحيين
تشــكيل يعيدوا وأن فاعلين، يكونوا ألن أتباعه كالفين
ا للقوانين اإللهية وفقً تعمل المجتمع والحكومة لكي

(٢١) الكتاب المقدس». وردت في التي
اســتطاع واالقتصادي، السياســي وعلــى الصعيــد
الجديدة والرأســمالية، العقيدة يزاوج بين أن كالفيــن
حكمه. في األعمــال رجال على االعتماد خــالل من
األمريكي، للمجتمــع مناســبة كانت وهــذه األفــكار
األســاس- في - األمريكية الجمهورية «كانــت لقــد

(٢٢) ك». الّ مُ جمهورية
مجتمع إلــى أمريــكا وقامــت الكالفينيــة بتحويــل
ديني�ا، واجبًا بوصفه الدنيوي العمل «يقدس رأسمالي

(٢٣) النعمة». ثمار من ثمرة بوصفها الثروة ويقدس
(٢٤) جراي  اإليفانجليكــي التلفزيون داعيــة بــل إن
والدين األمريكية الرأســمالية انتشــار «أن ير باويــر
نهاية اقتراب على ا مؤشــرً يعد العالم، األمريكــي عبر
بتنصير المسيح يسوع تفويض اقتراب وعلى التاريخ،

(٢٥) الزمان». نهاية قبل األمم كل
البروتســتانتية أعطت التي الفاصلــة ومــن العوامل
عالقة بقطــع الثامن هنــري الملــك قــرار دفعــة قوية
ــا رئيسً وتنصيب نفســه كنيســة إنجلتــرا مــع البابوية،
تطليق زوجته، البابا بسبب رفض اإلنجليزية، للكنيسة
فتح المجال الذي األمر ،بأخر له بالزواج والسماح
بريطانيا المهيمنة على العقيدة الجديد ليكون للمذهب

ذلك. بعد الشمالية أمريكا ثم

على للحفاظ تكافــح بابويــة بين ــل الصــراع تواصَ
وكنائــس والسياســية؛ الدينيــة ســيطرتها وزعامتهــا
داخل إصالحية كحركة وجودها تفرض بروتســتانتية
بين وحروب صــدام إلى الصراع وتطور المســيحية،
طويلة ا عقــودً اســتمرت والبروتســتانت الكاثوليــك
قامت هذه الحرب ا. فقد الثالثين عامً حرب أشــهرها
وقائعهــا  وحدثــت  ،  ١٦٤٨ -١٦١٨ عامــي «بيــن
في هذه تدخــل وقد ألمانيا، بشــكل عــام في أراضــي
األوروبيــة الموجــودة فــي الحــرب معظــم القــو 

العصر».(٢٦) ذلك
األوروبيون من خــرج الدامية الحــروب بعد هــذه
بين أوروبا وتقســمت مستنزفين، عشر الســابع القرن
الطرفان صراعاتهم جمد والبروتســتانت. الكاثوليك
رف عُ فيمــا وتنافســا خارجها ــا داخــل أوروبــا، مؤقتً
لخروج مقدمــة كانــت التــي بالكشــوف الجغرافيــة
والمطامع الدينــي الســتار حاملة األوروبية الجيــوش

العالم. الستعمار االقتصادية
فــي ــا واضحً المذهبيــن أتبــاع بيــن كان التنافــس
أكثر بــدا لكنه العالــم، حــول الحركــة االســتعمارية
اإلنجليز اتجه حيث األمريكيتيــن؛ القارتين في جالء
الشمالية، أمريكا إلى أساســي بشــكل البروتســتانت
إلى الكاثوليــك األســبان والبرتغاليــون بينمــا اتجــه

الجنوبية. أمريكا
بالعرق بارتباطها البروتســتانتية االنطالقــة تميزت
في اســتطاع العــرق الــذي هــذا األنجلوساكســوني.
من كبير جزء زمــام يملك أن األخيرة الثالثــة القرون
العالم، خاصة علــى للســيطرة ويســعى قيادة الغرب،

قوي. خصم أي الساحة من خلو بعد

أمريكا: وتأسيس البروتستانتية ا:
ً
ثالث

إلى األوروبيــون تدفــق األمريكتيــن مــع اكتشــاف
األنجلوساكســون هجرة تركزت الجديدة. األراضي
«البيوريتــان» وأقــام الشــمالية، علــى شــرق القــارة
ماساتشوســتس في خليــج على لهــم  أول مســتعمرة

١٦٣٠م. عام
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 ، puritan من مشتق (اســم التطهريون البيوريتان أو
اإلنجليزية) اللغة فــي تعني الطهر والنقاء كلمة وهــي
كنيســة تطهيــر أرادوا  الذيــن «البروتســتانت وهــم 
جيمــس للملــك العدائــي إنجلتــرا، خــالل الحكــم
البيوريتان من حيــث رأ كثير وشــارلز األول؛ األول
إلــى مــكان آخــر لهــم الذهــاب  أنــه مــن األفضــل

معتقداتهم».(٢٧) لممارسة
الشــاطئ إلــى اإلنجليــز البيوريتــان كان وصــول
مركب على الشــهيرة الرحلة األمريكية في األمريكي

البداية لتأســيس فالور هو ماي
لقد الجديد. العالــم فــي الدين
إلــى ينظــرون البيوريتــان كان 
بهم. من منطلق خاص أنفســهم
الجماعي الخــروج غرار فعلــى
هرب والذي القديم، في العهــد
مــن مصــر، إســرائيل فيــه بنــو
الجديدة، األرض إلــى ورحلوا

المختار الشــعب أنهم على ألنفســهم نظر البيوريتان
إســرائيل ونظروا إلى العالم الجديد على أنه الجديد،

الجديدة.
األخير بالــدور يقومــون «أنهــم اعتقــد البيوريتــان
المعتقد هــذا يؤيدون وراحــوا البشــري، فــي التاريخ
فاعتبروا مــن الكتاب المقــدس، كثيرة باستشــهادات
األمريكية األرض هذه وعلى الجديدة، كنعان أمريكا

(٢٨) السالم». األلفية التي يسود فيها ستقام
خليــج مســتعمرة البيوريتــان تأثيــر  تجــاوز 
المستوطنات إلى معظم وتمدد وتوسع ماساشوستس،
على التطور تأثير «أكبر أن ا تاريخي� والثابــت .األخر
مستعمرة بيوريتاني من جاء ألمريكا السياسي والديني
تابعــة المســتعمرات كانــت  ،(٢٩) ماساشوســتس»
«ســيطرت فقد البداية، البريطاني فــي للتــاج ا سياســي�
عشــر الســابع القرن نهاية في البريطانية اإلمبراطورية

المستعمرات».(٣٠) جميع على
إلى األوروبيين المهاجريــن من المزيد ومع تدفــق

البيوريتاني البروتســتانتي االنغــالق يعــد لم أمريــكا
قبول وعدم المســتعمرات، تمرد مــع خاصة ــا، مالئمً
حدثت إنجلترا. لكنيسة الخضوع الجدد المستعمرين
مســألة التعصب من وخففت الواقع، فرضها تنازالت
ضم إلى الكنيســة واضطرت ،األخر المذاهب ضد
المعايير بمقتضى ا ســابقً لهم يسمح كان ما أشــخاص

القديمة. البيوريتانية
اآلخرين، الحتواء البروتســتانتية األفكار وتطورت
والدينية، السياسية القيادة عن البروتستانت تنازل دون
االستقالل لهم تحقق أن إلى
بريطانيا. ولعبت الكامل عن
في الدين ورجــال الكنائس
مســتعمرة عشــرة الثــالث
ا دورً الشــمالية بأمريــكا
األمريكية الثــورة في  حيوي�ا

االستقالل. وحروب
الدينية الدوافع تداخلــت
أد» ذلك ومع واالقتصاديــة. السياســية مع القضايا
بالمؤسســات مباشــرة عالقة محــددان لهما عامــالن

بين المستعمرين وبريطانيا: إلى التوتر الدينية
بريطانيا قيــام من المســتعمرين خــوف بعض : أوالً
للمستعمرات. إنجليزي بروتســتانتي أســقف بتعيين
التحكم مثل هــذا يخشــون كثيرون أنــاس كان هنــاك

الدينية. المؤسسات في الخارجي
حدوث  عام ١٧٧٤ في كويبــك قانون ثانيًا: تســبب
كســبهم فبعد المســتعمرين، مــن العديد ضجــة بيــن
الهنديــة للحــرب نتيجــة الفرنســيين؛ مــن  كويبــك 
ســكان اتفاق مع إلى البريطانيون والفرنســية، توصل
االتفاق درجة هذا منح الفرنسيين؛ الكاثوليك كويبك
الوضع نفس منحهم كما للكاثوليك، االســتقالل من
في الكاثوليكية الكاثوليك في البــالد بــه يتمتع الــذي
المســتعمرين البريطانيين مــن العديد ورأ أوروبــا.

(٣١) في المنطقة». ادٍ عَ مُ كتأسيس لدين هذا
على الثورة إلعطــاء الدين اســتغل القادة الوطنيون

في والكنيسة  الدولة بين الفصل رغم 
اإلشـــارات ــإن الــدســتــور األمــريــكــي، ف
تكون تكاد العقائدية والتصريحات الدينية
الرؤساء خطابات من  لكثير  مميزة سمة

األمريكيين
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الدولية العالقات

العنصر أن خاصة الدينية؛ الهوية البريطاني االستعمار
الغالب. هو المستعمرات كان في سكان البروتستانتي
بنســب علمانية تختلف تيــارات مــن يبدو مــع ما قــد
في العام الديني البعد فإن القضايا، بعض حول متفاوتة
التأسيســية في الوثائق ا كان واضحً المتحدة الواليات
وتم األمريكي، والدســتور االســتقالل لألمــة كوثيقة

الخطب الرئاسية. خالل من تعزيزه
الدســتور والكنيســة في الدولة بيــن رغــم الفصــل
والتصريحــات الدينيــة اإلشــارات فــإن األمريكــي
خطابات من لكثير مميــزة ســمة تكاد تكون العقائدية
اآلباء المؤسســين للدولة منــذ األمريكييــن الرؤســاء

اآلن. األمريكية وحتى
األمريكيــة العائــالت فــإن االتحــاد ومنــذ إعــالن
في ومؤثــرة موجــودة كانــت الكبــر البروتســتانتية
الثقافية الســيطرة «ترتكز حيث السياســية؛ المناصب

علــى للبروتســتانت الواضحــة
العائــالت مــن متينــة قاعــدة 
األكثر األمريكية والمؤسســات

وعراقة. ثراء
البروتســتانت كان مــا عــادة 
االســتيطان فــي األوائــل هــم 
داخل – ــا تقريبً – مــكان فــي كل
وكان األمريكية، المســتعمرات

معظم على ورثتهــم أن يســتحوذ للغاية مــن الطبيعي
(٣٢) والتأثير». النفوذ مواقع

منذ األمريكي ــا للمجتمــع ظل الديــن مكونًــا هام�
األصوليــة منحنــى وكان  اآلن،  وحتــى التأســيس
الدراسة هذه في ما يهمنا وينقص، لكن يزيد األمريكية
ا، مؤخرً الدينــي االهتمــام تصاعد علــى هــو التركيــز
من عليه لمــا ترتب ا الســبعينيات، نظرً منذ بدأ والذي

اإلسالمي. العالم على ومتواصل مباشر تأثير
للتطورات فعــل األصوليــة كــرد تنامــت الحركــة
فترة خالل أمريكا شهدتها التي السياسية واالجتماعية
الدولة هيبة ســقوط الفترة تلك وشهدت الســتينيات،

فضيحة فــي األمريكي الرئيــس نيكســون مع ســقوط
شيوع مع والمجتمع األسرة هيبة التجســس، وسقوط
الليبرالية الموجة بسبب والفساد األخالقي؛ االنحالل
االجتماعي ا سقوط صورة الترابط وأيضً والشــيوعية،
والتي قادهــا مارتن لوثر كنــج، التي الســود مــع ثورة
إلى ذلك ويضاف العنصري، التمييز إلغاء نجحت في
لحرب الكارثية النتائج بسبب العسكرية؛ الهيبة سقوط
جون كينيدي فوز ســبق ما إلى البعض يضيف فيتنام.
الذي المنصب هذا إلى كاثوليكي يصــل رئيس كأول
يكمل ولم كينــدي قتل يحتكره البروتســتانت، وقــد
الكثيــرة تحيط االســتفهام عالمات وال تــزال  مدتــه،

االغتيال. بهذا
بوضوح تظهر األمريكيــة الدينية التوجهات بــدأت
األمريكيــة، أبــرز معالــم السياســة حتــى باتــت مــن
في جيمي كارتر األمريكي الرئيــس فوز مع ا خصوصً
رف عُ السبعينيات وهو الذي
ريجان وفوز رونالد بالتدين،
رف عُ والذي الثمانينيات في
المحافظة بالتقاليد باهتمامه
اســتعادة فــي  الديــن ودور 
وبلغت عالمي�ا، أمريــكا هيبة
األلفية الثالثة بداية مع القمة
المحافظــون ســيطر عندمــا
المتحدة أنحــاء الواليات كل في الســلطة على الجدد

ا. رئيسً بوش وتنصيب جورج دبليو األمريكية،
الســلطة، علــى الجــدد المحافظيــن  ســيطرة  إن 
جاء لــم يتم من فــراغ، وإنما مفاصلها فــي والتحكــم
التي أســلحتهم أهم كان المنظم، العمل من فترة بعــد

اإلعالم. هو استخدامها أجادوا
شــبكات الراديو المحافظــون القــادة فقد «أســس
بــث البرامــج مــن أجــل بهــم والتلفزيــون الخاصــة
واألصوليين المحافظين من المالييــن أصبح الدينية.
أعضاء، ثم منتظم، البروتســتانت مشــاهدين بشــكل
وقد ،(٣٣) البرامج» لتلك المعونات مانحي من ا وأخيرً

على الــجــدد المحافظين سيطرة  إن 
يتم لم مفاصلها في والتحكم السلطة
العمل من وإنما جاء بعد فترة فراغ، من
التي أجادوا أسلحتهم أهم المنظم، كان

اإلعالم هو استخدامها
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المحافظ، المحافظون الجدد من تنامي التيار اســتفاد
الدينية. الموجة هذه على الركوب وحاولوا

مــن الوعاظ مجموعــة الدينيــة قــاد هــذه الحركــة
فالويــل، جيــري وأهمهــم البارزيــن، التلفزيونييــن
روبرتسون، وبات روبيرتس، وأورال جراهام، وبيلي

وآخرون. سواجارت وجيمي
زاد الشــعبية القاعدة واتســاع األنصــار، مع تزايــد
برامجهم عبر يبثــون الذين األصوليين الوعــاظ نفــوذ
أتاح الــذي «األمر شــعبيتهم، التلفزيــون، وتوســعت
مــع رئيس لقاء علــى أول الحصــول لبيلــي جراهــام
١٩٥٠م. عام ترومــان في حكم فترة خالل أمريكــي،
متكرر بشــكل دعوته تتم كانت األول اللقاء هذا وبعد
المتعاقبين: الرؤســاء األبيــض لمقابلــة إلــى البيــت
بيلي  (٣٤) واستمر ونيكسون». وجونسون، أيزنهاور،
حتى بداية جميعهــم للرؤســاء الدين كرجل جراهــام

األخيرة. بوش جورج فترة
الحركة إحيــاء الفضــل في يرجــع لهــؤالء الوعاظ
القرن مــن النصــف الثاني فــي األمريكيــة األصوليــة
اإللكترونية الكنيسة عليه أطلق ما لوا وشكَّ العشــرين.
«شــبكة التســعينيات تضم عقد نهاية مــع التــي كانت

أن  تدعي وتلفزيون، راديو ١٣٠٠ محطة تكونت مــن
وتفتخر  مشاهد، ١٣٠ مليون إلى يصل ا جمهورً لديها
إلى  دوالر ٥٠٠ مليــون بيــن ما تتراوح بــأن أرباحهــا

(٣٥) من الدوالرات». الباليين
ولم الســلطة على التأثير إلى الدينيون القادة ســعى
األمريكيون األصوليــون معهــا، و«أظهــر يصطدمــوا
ليس سياســة ترمي، وتبنوا النضوج، من عالٍ مســتو
يصبحوا أن الواقع في ولكن النظام، تحدي لعدم فقط
 (٣٦) لمصلحتهــم». اســتخدامه ثــم ومن ا منه، جــزءً
علــى التواصل السياســيون القــادة حرص بالمقابــل
في األصوات علــى للحصول المحافظيــن، مع قــادة
الكنيســة نيكســون رجال «جلب فقــد االنتخابــات.
كانت تقام حيث رئاســته، فترة خالل للبيــت األبيض

(٣٧) الشرقية». الحجرة في معتاد بشكل الصلوات

بوصفه نفســه عن أعلن كارتر الــذي وجــاء جيمي
«قــام  ديــن ، وهــو رجــل  (٣٨) جديــد» «ولــد مــن
بشكل منتظم في الكنيسة األحد مدرسة في بالتدريس
حكمه ســنوات بواشــنطن خالل األولى المعمدانيــة
رأينــا «األصوليين  كارتر (٣٩) بعد األبيــض». بالبيــت
لألجندة االنتخابي البرنامج يكتبون وهم المسيحيين،
بكل حاول ريجان ريجــان، وقد لـرونالد االجتماعية
لدينا واآلن األهــداف. هذه من العديد تحقيق جهــده
هيَّأه الذي المناخ العام بوش الذي قــام بفضل جورج
بقوله: االنتخابية حملته بشن المسيحيون، األصوليون

(٤٠) الستدعاء إلهي». يستجيب كان إنه
عند الرؤساء اســتغالل الدين إلى الميل يختف ولم
فالرئيس منهــم، علمانيــة األشــد حتى األمريكييــن،
والذي الشهيرة، األخالقية الفضيحة صاحب كلينتون
سنة االفتتاحي خطابه أعداء األصوليين قال في من يعد
الميعاد، ألرض القديمــة بالرؤية ا ١٩٩٧: «استرشــادً

(٤١) جديدة». ميعاد أبصارنا إلى أرض نوجه دعونا
من المســتقاة الرمزية اإلشــارات هذه مثل توضــح
األمريكيين بمختلف القــادة أن البروتســتانتية العقيدة
باقي عن وبالتميز باالســتثنائية، يشــعرون اتجاهاتهم
األفضلية مشــاعر عليهم تســيطر شــعوب العالــم؛ إذ
شغلت التي الشــعب المختار أسطورة من المســتمدة
كان ساريًا، وإن تأثيرها زال وال الســابق، في الغربيين

.أخر بصيغ

المختار: أسطورة الشعب رابًعا:
األوروبيين، على المختار الشــعب فكرة ســيطرت
مــع باقــي الشــعوب تعاملــوا وبســبب هــذه الفكــرة
الشــعب فكرة إن متعاليــة، فوقيــة بعنصريــة وبنظــرة
المذاهب وأتبــاع اليهــود المختــار قديمــة، تنازعهــا
اعتبرت النصرانية، أوروبــا اعتنقت النصرانية.عندمــا
وال المختار، اللــه شــعب هم يتبعها من الكنيســة كل
فالكاثوليك البابا، لسلطة بالخضوع إال ألحد خالص
«أخذوا من قد أنهم اعتقــدوا هنري الثامن زمن حتــى

(٤٢) الرب». شعب مكانة اليهود

٤٨٥
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اليهود، اضطهــد الكاثوليك هذا االختيار وبســبب
ضد البروتستانت، االضطهاد أنواع أشــد ثم مارســوا
في ذروتها بلغت والتي الهراطقة، حرق فكرة وابتدعوا
المسلمين- -بجانب بها اكتو التي التفتيش، محاكم

البابوية. قوانين على الخارجون والنصار اليهود
يرتكبون األســبان جعلــت التي هــي هــذه الفكــرة
أحد «جعلت المســتعمرات، والتي في جرائم اإلبادة
بروح يتمتعون الهنــود كان إذا ما البابــاوات يتســاءل:
أكثر المختار الشعب «فكرة وتعتبر ،(٤٣) كالبيض؟».
البيوريتان إلى أوحت فقد التاريخ، في دموية األفــكار
أمريكا إلــى وصلــوا الذيــن اإلنجليــز البروتســتانت

باستئصال الهنود».(٤٤)
صفة أن البروتستانت ادعى البروتســتانتية والدة مع
الكاثوليك على إليهم، ودارت الدائرة انتقلت االختيار
الديني صارت اإلصالح «بعد إذ اليهود؛ مع تم مثلمــا
إنجلترا، فــي خطيــرة ممارســة الكاثوليكيــة جريمــة
الشــنق ا هي كاثوليكي� ــا قسيسً تكون أن عقوبة وكانت

(٤٥) األربعة». األطراف وتقطيع والسحل
وأصبح كله للكاثوليك، البروتســتانت الشر وأسند
يقودهــا الرومانــي مؤامــرة «المذهــب الكاثوليكــي
الفرديــة والحكومــة الوثنيــة، الديانــة  البابــا لصالــح

(٤٦) الطاغية». المستبدة
الديانة من المختار الشعب صفة انتقلت الزمن ومع
بأن االقتناع «كان عشر الســابع ففي القرن العرق، إلى
أخر حضارة أيــة فوق تســمو اإلنجليزية الحضــارة
شــعب هم وثيق مع فكرة أن اإلنجليز ا بشــكل مرتبطً
«من  أن اإلنجليــز اعتقدوا إن (٤٧) بل المختار». اللــه
إنجلترا يتحد ومن الرب يتحد إنجلتــرا، يتحــد

(٤٨) . الرب» يتحد
تعني تكن لــم المختار الشــعب إنجلتــرا إن «كــون
أرقــى، وإنما وديانة أســمى فقــط أن لديهم حضــارة
في نفوذهم لهم كان الذين لإلنجيليين كانت بالنســبة
نهاية تحقيق عــن يقل ال ا أمرً السياســات اإلنجليزيــة

إســرائيل تكون وربما حكــم الــرب. الزمــان وإقامــة
المسيح، قبل الباكرة األيام في الخالص عصا القديمة
لندن بالتأكيد».(٤٩) في مودعة اآلن العصا هذه أن بيد
التفكير هــذا لمثل النســخة المتطرفــة بــل إن هــذه
يســمى حركة اإلســرائيليين فيما تمثلت األســطوري
«أن بزعمهــا عشــر القــرن التاســع فــي البريطانييــن،
األسطورية ا للقبائل جيني� نسالً حقيقي�ا كانوا البريطانيين

(٥٠) إسرائيل». المفقودة من بني العشر
من وتحولت المختــار، الشــعب فكرة ثــم تطورت
مع والجغرافيا والمذهب العرق إلى والمذهب العرق
انتقلت حيث أمريكا؛ إلــى اإلنجليز البيوريتان انتقــال
إلى المستعمرين الجدد، إلى أمريكا، بريطانيا إلى من
الذين البيوريتــان توافد حيــث األمريكية، األراضــي
وأن كنعان الجديدة، أنها على أمريكا، واتفقوا أسسوا
المختار شعب الله هم األمريكيين األنجلوساكســون

األرض. على الرب مدينة إلقامة المؤيد
المختــار في اإللهي الشــعب معنــى لقــد «تغلغــل
مختلفة. أسلوب مســميات األمريكي، واتخذ الخيال
مع الفكرة وتحولت المبين، والقدر األمريكي، الحياة
حيث األمريكية؛ االســتثنائية إلى المعاصرة العلمانية
كل من «اســتثناء أنه ــا األمريكي دائمً يشــعر الشــعب
اآلخرون بما يراه القيام على قادر الكون، وأنه قواعــد
العقل االســتثنائية في فكرة نشأت ولذلك . مســتحيالً
الرغبة مــن يصاحب ذلك ومــا األمريكــي، الجمعــي
العبث ذلك يعني إن كان في التجريب حتى المستمرة

(٥١) العالم». بشعوب
على ما يزيد على مد «تاريــخ إنجلترا فإن وهكذا
على يزيد ما على مــد قــرون، وتاريخ أمريكا أربعة
تأثير تحت قصة مجتمعين يعيشــان هما قرون، ثالثــة

الخالفات التي قد  ورغم هذا، مع (٥٢) الفكرة». هــذه
األمريكيين حول بعض وإخوانهم تبدو بين اإلنجليــز
جنبًا يسيران جعالهما والمذهب فإن العرق القضايا،

الدولية. مواجهة التحديات في جنب إلى

٤٨٦
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العسكرية: باألحالف الدين عالقة خامًسا:
كمذهب واستقرارها البروتستانتية، عود اشتداد منذ
انتقالها ثم أوروبا، غرب شمال دول في ومتحكم قائد
يرتكز ديني، ومحــور عقائدي تكتــل إلــى أمريكا برز

األنجلوساكسوني. والعرق المذهب على
المذهــب إلــى وتحولهــا بريطانيــا  توحــد  ومــع 
القرنين في اإلمبراطوري صعودها ثم البروتســتانتي،
األنجلوساكســون والعشــرين، أصبح عشــر التاســع
عن تغرب الشــمس وعندما بدأت هم قــادة الغــرب.
المستعمرات البريطانية،وتراجعتالسطوة اإلنجليزية
الغرب قيادة انتقلــت الثانية، العالمية الحــرب بانتهاء
األنجلوساكســون يقودها التي المتحدة الواليات إلى
في نفوذهم بتسليم ا اضطرارً البريطانيون وقام الجدد،

األمريكيين. إلى العالم قارات
بدا أمريكا إلــى من أوروبا قيادة الغــرب مــع انتقال
ا انسجامً أكثر األنجلوساكسوني البروتستانتي التحرك
من األربعينيات أواخر الدولي الصعيــد على ا وتنظيمً
يتحركون األنجلوساكســون بدأ فقد الماضي. القــرن
تنتمي التــي الخمس الــدول أن ــا واضحً بقــوة، وبدا

وتعتنــق العــرق، هــذا إلــى 
عصبــة تشــكل ذات المذهــب
العالقات صعيــد علــى فاعلــة
هــي الــدول وهــذه  الدوليــة.
األمريكية، المتحــدة الواليات
كنــدا، المتحــدة، المملكــة
ورغــم أســتراليا، ونيوزيلنــدا.
للدول البروتســتانتية  الصبغــة

ليســوا - فإنهم أقل بنســبة - وألمانيا االســكندينافية،
ال لكونهم عنــه؛ نتحدث الــذي المحور أعضــاء فــي
األمر ينطبق وذات األنجلوساكسوني. للعرق ينتمون
األنجلوساكسوني، العرق إلى تنتمي التي أيرلندا على

بالكاثوليكية. تدين ولكنها
نجد منــذ األربعينيات، العالمية التطورات بمتابعــة

المحور تشــكل التي الخمــس الــدول أن حكومــات
ملفتة بدرجة تتعاون البروتستانتي األنجلوساكســوني
داخل المؤسســات وتتســاند الحروب، كل في للنظر
في ا معً وتتخندق وغيرها، المتحدة األمم الدولية مثل

والحروب. التحالفات
العسكرية المحور البروتستانتي األحالف أنشأ لقد
عن التنــازل دون أخــر بمشــاركة دول أو المغلقــة،
المتحدة الواليــات أسســت فقد والســيطرة. القيــادة
في ســبتمبر األنــزوس حلــف ونيوزيلنــدا وأســتراليا
الهادي؛ المحيــط منطقة عــن ١٩٥١م بزعــم الدفــاع
وأصبحت فرانسيســكو، في ســان االتفاقيــة ــتْ عَ قِّ وُ
حماية إلى تهدف وكانت ،١٩٥٢/٤/٢٩ في ســارية
يتكون الباســيفيك. منطقة في الثالث الدول مصالــح
الخارجيــة وزراء مــن الحلــف هــذا إدارة  مجلــس 

(٥٣) الثالث. للدول
لحلف ا امتدادً آســيا شــرق جنوب حلف ثم أنشــئ
والمملكة المتحدة الواليات أسســته الذي األنزوس،
كل إليه ونيوزيلنــدا، وانضمــت وأســتراليا المتحــدة
انسحبت وقد وتايلند. والفلبين وباكســتان من فرنســا
في مساعدتها الحلف رفض عندما ذلك بعد باكســتان
(٥٤).٧١ عام الهند مع حربها
وقــف الدوافــع وبــذات
حلف وراء األنجلوساكسون
 ١٩٥٥ في أنشئ الذي بغداد
السوفييتي، االتحاد لمواجهة
عبد عهد في ) العــراق وضم
وتركيا بجانب الكريم قاسم)
رفضــت والــذي بريطانيــا، 
إليه؛ االنضمام وســوريا مصر خاصــة العربية الــدول
الخطر مصــدر الصحيحــة بأن الــدول «لقناعــة هــذه
وحلفائها، إســرائيل من يتأتى المنطقة على الحقيقــي
االتحــاد مــن وليــس الحلــف، وراء الذيــن يقفــون
الوحيد المــزود بــدأ يصبح كان قد الــذي الســوفييتي
والعتاد، بالســالح إســرائيل لمواجهة العربية للــدول

أوروبـــا الــغــرب مــن مــع انــتــقــال قــيــادة
البروتستانتي التحرك بــدا أمريكا إلــى
ا وتنظيمً ا انسجامً أكثر األنجلوساكسوني
األربعينيات الدولي أواخر الصعيد على

الماضي القرن من
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ولم ســواه. ا لمواجهته دون واقعي� الحلف والذي أقيم
بصورة الحلف إلى المتحدة الواليات حكومــة تنضم
التحريض فــي أن دورها رغــم البداية- فــي كاملــة -
مشاركتها واقتصرت يُشرح، أن من أوضح إنشائه على
النشــاط لجنة مكافحة عضويــة إلى علــى االنضمــام
التابعة والعسكرية االقتصادية اللجنة الهدام، وكذلك

ذلك اســتمر وقــد للحلــف،
ثورة وبعد ،١٩٥٩ عــام حتى
ا أمريكا عضوً العراق أصبحت
فــي العضويــة كامــل  عامــالً

الحلف».(٥٥) هذا
المحــور تحالــف الســوفييتي النفــوذ وخشــية 
واتحــدوا الكاثوليكيــة، الــدول مــع البروتســتانتي
األطلنطي حلف وأنشأوا السوفييتي، لمواجهة االتحاد

الشيوعية. لمواجهة
هي األطلنطي لحلــف العســكرية المظلة وكانــت
دول على األنجلوساكسوني المحور لهيمنة المدخل
للسياسة ا وفقً الحلف وتسخير ا، عمومً والغرب أوروبا
وجهة فمن الديني، المحور هذا يضعها التي العسكرية
السوفييت الحرب ضد «كانت الواليات المتحدة نظر
خيــرة صالحة ضــد الشــيوعية».(٥٦)، حربًــا صليبية
وباقي األمريكيين بين خالفات مــن يبدو قد ما ورغم
نفوذها -بســبب فإن الواليات المتحدة الحلف؛ دول
فــي للمشــاركة الحلــف تجــر والتأييــد البريطانــي-
معاركها الحلف في توريط في وقد نجحت حروبهــا،

متفاوتة. بدرجات

وأثــر االســتخباري  التعــاون  سادًســا:

الديني: المذهب
تتعــاون الغربيــة أن أجهــزة االســتخبارات رغــم 
األنجلوساكســوني المحــور أن دول إال فيمــا بينهــا،
تعمل والتي بهــا، الخاصة المغلقــة، لهــا ارتباطاتهــا
هذا مصالــح تخــدم التــي  لتحقيــق االســتراتيجيات

العقائدي. الحلف

من المشروعات «إيشلون» االستخباراتي النظام يعد
المذهبي، التنســيق فيهــا روح التــي يظهر المشــتركة
أجهزة تربــط التي المحطــات التجسســية، فهــو أهم
األنجلوساكســوني، المحور دول في االســتخبارات
يعترض هذا النظام العالم. في نظام تجسس أكبر وهو
اإللكتروني، البريد ورسائل والفاكســات المكالمات
مــن الهاتفيــة واالتصــاالت
األقمار من أكبر شــبكة خالل
وتكنولوجيــا االصطناعيــة
ومــن المتطــورة.  التجســس
«إيشــلون» عمليات أن الثابت
ومنها للتقاريــر، ــا وطبقً العالــم، أنحــاء تغطــي كافــة
لها االتحاد شــكَّ التي اللجنــة أصدرته الــذي التقريــر
أكثر وتعقب اعتراض إيشلون «بإمكان فإن األوروبي،
شيء كل وتشمل عملية اتصال يومي�ا، باليين ثالثة من
واتصاالت والجوالة، العادية الهاتفية المكالمات من
عبــر تتــم التــي باالتصــاالت وانتهــاء  اإلنترنــت،

(٥٧) االصطناعية». األقمار
تنتشــر إيشــلون محطات أن للنظــر ومــن الالفــت
وأســتراليا وكندا وبريطانيــا المتحــدة فــي الواليــات
وإمكاناتهــا هــذه الشــبكة تمــدد وإزاء ونيوزيلنــدا.
واالنزعــاج، وتم بالخطر األوروبيــة شــعرت الــدول
على المترتبة لدراســة األضــرار خاصة لجنة تشــكيل
فترة بعــد اللجنــة وقامــت التجسســي. هــذا النظــام
 ٢٠٠١ فــي  تقرير بإصــدار مــن البحــث والدراســة
األوروبية، الشــعوب على الشــبكة هذه أكد خطــورة
اإلنســان لحقوق األوروبية االتفاقيــة مع وتعارضهــا
التقرير ركز عليه ما ومن أبرز الحياة الخاصة. وتهديد
هذه يجمعه مــا على المترتبــة االقتصاديــة األضــرار
اقتصادية ومعلومــات بيانــات من النظــام التجسســي
على المنافســة واألســواق بما يؤثر حول الصفقــات
التقرير ر وحذّ واألمريكيــة، األوروبية الشــركات بين
الشــركات المعلومات إلى تســريب هذه مــن عواقب
التجسسية، المحطة هذه تدير التي الخمس الدول في

الغربية االستخبارات أجهزة أن رغم
المحور دول أن  إال بينها، فيما تتعاون 
المغلقة ارتباطاتها لها األنجلوساكسوني
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لمواجهــة مــن التوصيــات الكثيــر  واقتــرح التقريــر
 (٥٨) التجسس. هذا

الصعود  ظاهــرة مع نتعامل كيــف  ســابًعا:
الديني في الغرب:

عدم وضوح إشــكالية من اإلســالمي العالم يعاني
وســقوط ضعف منذ الغرب التعامل مــع الرؤيــة فــي
كانــت التاريــخ عبــر اإلســالمية الخالفــة. فالدولــة
تتعامل كيــف وعرفت كاملة بمنافســيها، على درايــة
الخالفة كانــت الــذي يجدي. لقد معهم باألســلوب
تــردع أوروبا، أن اســتطاعت التي الوحيدة هــي القوة
غريزة عــن والتنفيس ظلمهــا ممارســة من وتمنعهــا
حالة انكســار ومع طويلة. قرونًا اآلخرين ضد العــداء
على مكاسب في تحقيق الغرب اإلســالمية، بدأ األمة

المسلمين. حساب
أمام الباب تــح فُ اإلســالمية، الخالفة عقب غيــاب
في النصرانيــة التعاليــم لنشــر الحمــالت التنصيريــة
ا انتشــارً األديان أســرع هو اإلســالم ورغم أن العالم،
في نجح ومالي�ا عسكري�ا المدعوم التنصير أن إال اآلن،
مناطق من إلى العديد الوصول الماضيين في القرنيــن
الطوائف وتنافست اإلسالمي، وغير اإلسالمي العالم
اإلرســاليات وأصبحت العالــم، القتســام النصرانيــة

تقريبًا. الدول كل في التنصيرية
العالم في المسيحيين نسبة أن إلى اإلحصاءات تشير
١٧٫٣٣% كاثوليك، و٥٫٨% منهم ) %٣٣٫٠٣ تبلغ
و١٫٢٣% أرثوذكــس،  و٣٫٤٢%  بروتســتانت،
،%٢٠٫١٢ المســلمين نســبة وتبلــغ إنجليــكان)
٥٫٨٩%، الســيخ والبوذيون ،%١٣٫٣٤ والهنــدوس
،%١٢٫٦١ أخر ديانات ،%٠٫٢٣ اليهود ،%٠٫٣٩

 (٥٩) .%٢٫٣٦ مالحدة ،%١٢٫٠٣ دين بال
من %٣٣ تمثل المســيحية ،أخــر وفــي إحصائية
الذين ال ٢١%، ثم بنسبة ســكان العالم، يليها اإلسالم
بدائية ديانات ،%١٤ الهندوس ،%١٦ دين يعتنقون أي
اليهود ،%٦ تقليدية صينية ديانات ،%٦ ٦%، البوذيــون

السيخ ٠٫٣٦ %. (٦٠) ،% ٠٫٢٢

المحــور دول  فــي البروتســتانت نســبة تقــدر 
العالم، ســكان ٣٫٣% من بنحــو األنجلوساكســوني
ال تتبنــى بروتســتانتية طوائــف النســبة وتضــم هــذه
الرؤيوية، األطروحــات تفســير في المتطرفة األفكار
انتخابات في بوش إدارة حصلت عليــه ما أخذنا وإذا
+ بضعــة األصــوات نصــف وهــو الرئاســة كمؤشــر
بين تتراوح محاربة أمام مجموعــة أننا ســنجد مئات،
من المشــهد العالــم، لكن يبدو ٢% من ســكان : %١
الغربية الحكومات بتأييــد تحظى المجموعة أن هــذه
متفاوتة بنســب كان وإن ضد المســلمين، في حروبها
بالنزعة المرتبطــة ا ســابقً إليها أشــرنا التي لألســباب
الصراع طبيعة مــن بدافع الحكومات العدوانيــة لهذه

يتبعونها. التي العقائد بسبب تكون أن قبل
الغربيين وعقائــد طبائع وفهــم للغرب إن دراســتنا
الكيان هذا التعامل مع بلورة استراتيجيات في تساعد
في اتجاهات تتبدد التي الجهود ويوفر األمة، يفيد بما
جهود إلى تحتاج االستراتيجيات وهذه تفيد. شتى ال

ودراسة. على علم مؤسس لوضع تخطيط جماعية
التي األفــكار بعض نطــرح فإننا االتجــاه وفــي هذا
مع للتعامل واقعيــة اســتراتيجية تشــكيل تســاعد فــي

التالي: النحو على الغرب
ا المتطرفة خطرً البروتســتانتية األفــكار ١- تشــكل
إشعال على بســبب العقيدة القائمة على المســلمين،
فإن ولهذا العودة الثانية للمســيح. أجل الحــروب من
االعتداءات زيادة على سيعمل المتطرف الغربي التيار
رقعتهــا؛ لكونها وستتســع ســتتصاعد الغربيــة التــي
يزعمون. كمــا إلقامــة مملكة الرب والزمة ضــرورة
لكونها تعرف الحوار مــع اآلخرين؛ ال العقيدة وهــذه
تعاملها في وحيد كحل محاربة تؤمن بالســالح عقيدة

الغير. مع
تفــوق األنجلوساكســون مــن اليهــود ٢- يســتفيد
فــإن الصهيونــي التأثيــر رغــم لكــن البروتســتانت،
وإنمــا تلتقي يحركونهــم، الذيــن هــم اليهود ليســوا
أن يعتقــدون أهــداف الطرفيــن، فاألنجلوساكســون
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الدولية العالقات

المســيح، عــودة بعــد المســيحية اليهــود ســيعتنقون
تنفيذ من فلســطين يسرع إلى باليهود أن الدفع  ويرون

الرب.  خطة
تحقيق في ا حاسمً ا دورً لليهود أن البروتستانت ير
المقدس) لهــا (الكتاب كما أشــار الزمان نبوءة نهاية
في أخر مــرة واســتقرارهم فلســطين، إلى بعودتهم
الهيكل وبناء القــدس بناء وإعــادة األرض التوراتيــة،
المســجد األقصى يشــغله الذي الموضع في الثالــث
مقدمة إسرائيل إنشاء أن يعتقدون إنهم الصخرة. وقبة
رموز قاد أجل هــذا ومن لســيناريو النهاية، ضروريــة

إعــادة حركــة البروتســتانت
فلســطين بحماس إلى اليهود
أنفسهم. اليهود حماس يفوق
الداعيــة «حاجــج فقــد 
شافتســبري إيــرل البريطانــي
اليهــود ١٨٣٩م أن فــي ســنة
فلســطين إلى يعودوا أن ال بد
المجيء الثاني للمســيح، قبل
أقامــت تأثيــره ظــل وفــي 

وكان القنصل القدس، في قنصلية الحكومة البريطانية
أول هو وكان متدينًا، بروتســتانتي�ا المعين اإلنجليــزي
على فلسطين؛ البريطانية الحماية فرض ز فكرة عزَّ من
فيها كانوا يعيشــون يهــودي آالف عشــرة عن للدفاع
قلب اســتراتيجية في قاعدة لبريطانيا وليكون  بالفعل،

(٦١) اإلمبراطورية العثمانية».
لألفكار البروتســتانتية ــا تتويجً جاء بلفــور إن وعــد
في وترجمة مباشرة لعقيدة األنجلوساكسون المتطرفة،

اليهود. ألمنيات ا وليس فقط تحقيقً وأمريكا، بريطانيا
العقيدة فإن بعض مــن االتجاهات نابعة هــذه وألن
حيث والفنون؛ الثقافة في تظهر الرؤيوية هذه األفكار
والروايات- السينمائية األفالم من لكثير مادة «تشكل
ناطحات األرض، تدمر وشهب ونجوم الفضاء، غزو
العناكب تجتاحهــا النيــران، مــدن ســحاب تمحوها
بعد الحياة قيد مشــوهون لبقائهم على أناس الضخام،

(٦٢) نووية». حروب

وينقسمون إلى الغربيون، المتدينون قد يختلف -٣
اإلســالم المعركة مع في ولكن شــتى، دينية مذاهــب
طرق في يختلفون قد المسلمين. ضد ا جميعً يتحدون
يتفقون لكنهم عليهم، والســيطرة المســلمين إخضاع
.أخر مرة الكبر اإلســالمية الدولة إقامة منع على
في خالفات ليست إال أحيانًا اختالفاتهم فإن وبالتالي

بالغايات. متعلقة خالفات الوسائل، وليست
الخالفات  مــن نســتفيد أن علينــا  رغــم كل ذلــك،
الممكــن واغتنام بين الغربييــن، في حدود المذهبيــة
عن تنتج والتــي محــدودة، كانت وإن الفــرص، حتــى
مذاهــب بيــن التناقضــات
لكن الــدول. تلــك ومصالــح
التواصل نقــاط تحديد يجــب
وفق الدول والكيانات، كلٌّ مع
مع مصالحه وتماسّ معتقداتــه
األرثوذكســية الدول إن األمة.
فــي وحلفائهــا روســيا مثــل 
الــدول تختلــف عــن البلقــان
تختلفان المجموعتيــن وكال الكاثوليكيــة. األوروبيــة
المحور خاصــة البروتســتانتية، الــدول بقــدرٍ ما عــن
صائبًا ليس التعميم أن مراعاة مع األنجلوساكســوني،
ى منحً يتخذ وال مجموعة، كل داخل األحوال كل فــي

األوقات. كل في ا واحدً
الغربية الــدول بيــن المذهبيــة إن فهــم الخالفــات
وإذا الــدول، هذه مع التعامل شــكل تحديد يفيــد في
العدوان نزعــة فهموا قد كان األمويــون والعباســيون
الغربييــن وحصــروا بالجهــاد، وقهروهــا األوروبيــة
هذه اســتثمر من أفضل العثمانييــن فــي أوروبا؛ فــإن
اســتغلوا فقد ودرايــة وتخطيط. علم عن الخالفــات
والكنيســة روما في الكاثوليكية الكنيســة بين الصراع
يفتحون جعلهم مما البيزنطية؛ الدولة في األرثوذكسية

البيزنطية. اإلمبراطورية ويسقطون القسطنطينية
زحفهم العثمانيون واصل التناقضات إدراك وبسبب
الملوك الزعامة بيــن علــى الخــالف غربًا مســتغلين

المذهبية الخالفات من نستفيد أن  علينا
واغتنام الممكن حدود في الغربيين، بين
مــحــدودة، كانت وإن حتى الــفــرص،
مذاهب بين التناقضات  عن تنتج  والتي

الدول تلك ومصالح
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واإلنجليز، واألسبان الفرنســيين األوروبيين، خاصة
فهم إن والبروتســتانت. الكاثوليك بين الخالفات ثم
لوال ما كان يجدي وحده األوروبيين بيــن التناقضات
قوتهم إن وعســكري�ا. واقتصادي�ا عقدي�ا العثمانيين قوة
لالســتقواء أوروبا وأمراء ملوك تدفع كانت التي هــي
البعض، بعضهم مع صراعاتهم في المســلم بالخليفة
ويقدم للخليفة، عام كل يدفع الجزيــة من منهم وكان

للباب العالي. الهدايا استرضاءً
بين الخالف من االســتفادة اإلطار يمكن وفــي هذا
وبين ناحية، مــن والبروتســتانتية الكاثوليكية أوروبــا

األرثوذكسيةالشرقيةالمتمثلة
إليها التي انتقلت في روســيا
بعــد األرثوذكــس زعامــة
مــن القســطنطينية   ســقوط

.أخر ناحية
تاريخي الخــالف وهــذا

لإلمبراطورية الرابعــة الصليبيــة الحملة منذ اجتيــاح
للقسطنطينية الكاثوليك الصليبيين واحتالل البيزنطية
منذ األرثوذكس. سكانها واستباحة ونهبها، (١٢٠٤م)
للسيطرة الكاثوليك كل محاوالت فشلت الوقت ذلك
والتي ، معها المصالحة أو األرثوذكسية الكنيسة على
لتركيا عشــر زيارة البابا بندكت الســادس كان آخرهــا
منها الرئيســي الهدف ٢٠٠٦، والتي كان في ديســمبر

والكنيسة األرثوذكسية. بين الفاتيكان المصالحة
االتجاه تغييــر بــد مــن ال ٤- بشــكل اســتراتيجي،
االســالمية األمة مصالح مــع يتناقض ألنــه «غربًــا»؛
التبعية فــي اســتمرار يصب لكــون ذلــك وعقيدتهــا؛
الغربية، للــدول واالجتماعية واالقتصادية السياســية
واجبًا أصبــح االتجاه تغييــر إن األمــة. أزمة ويعمــق
المقصود المصلحة. وليس وتقتضيــه العقيدة تفرضه
ا مفيدً هــذا وإن كان - بالغــرب الشــرق هنا اســتبدال
الكامنة األمة طاقــات بإعادة اكتشــاف إنما – ــا مرحلي�
والجهاد الذات في كل المجــاالت، واالعتمــاد على
يدعو كما األقطــاب تقوية يشــغلنا ذلك. ال مــن أجل

قوتنا، ونبني الــذات، نقوي أن علينــا وإنما البعــض،
كأمة بعودة المســلمين حالــه إال ينصلح لــن فالعالــم
في أحضان باالرتمــاء المســلمون يتحرر ولن قائدة،

.األخر األقطاب
االعتبار إال بإعــادة قوتهــا األمــة ٥- لــن تســتعيد
مواجهة علينــا للنهضة. إلــى العقيدة كمصدر رئيــس
يدعو إليه المقبول مــا مــن يعد لم الغــرب بعقيدتنــا.
ديننا مــن األمة بــأن نتجرد علــى بعض المحســوبين
الغربيون يهاجمنا في وقــت الغرب  في مواجهتنــا مع

أسلحتهم. بكل
حالة مــن األمة يجــب نقــل
المواجهــة حالــة الدفــاع إلــى
وهذه الغربيــة، الهجمة لكســر
جهود تضافر إلى تحتــاج النقلة
المجــاالت. شــتى األمــة فــي
الجاريــة التطــورات وتتيــح
العســكرية مع فشــل ذلــك؛ خاصة حدوث إمكانيــة
بقوة اإلمبراطــوري مشــروعها فرض فــي األمريكيــة
المسلمين القتال مع مناطق اتســاع بســبب الســالح؛
الطاقــات الكامنــة ــدت وولَّ الغــزاة  التــي أضعفــت

األمة. في
إلى رأس تحتــاج فإنها ذلــك ولكي تســتطيع األمة
بســبب األعداء؛ مزقه الضخم الجســد فهــذا قيادي،
تعني ال والــرأس وتقود. تخطــط التي الرأس غيــاب
قوتها، مهما كانت إســالمية جماعة أو بمفردها دولــة
الكيانات وال المعزولة األقطــار ال يعرف اليوم عالــم
األعــداء المحاصــرة. إن الجماعــات وال الصغيــرة،

.فراد نواجههم يردعهم أن وال ا، جميعً يواجهوننا
ــا أساسً تهدف الغرب يخوضهــا التــي إن المعركــة
إعادة فإن إذن الرأس. هذه تكوين من المسلمين لمنع
نتاج لحصد الحقيقــي التحــدي لألمــة هو بنــاء رأس
في مشــهودة ظاهرة باتت التي واليقظة المقاومة حالة

اإلسالمي. الجسد أنحاء

المعزولة األقطار يعرف ال اليوم عالم
الجماعات وال الصغيرة،  الكيانات  وال
يواجهوننا األعـــداء إن  الــمــحــاصــرة.
فراد نواجههم أن يردعهم وال ا، جميعً



٤٩٢

الدولية العالقات

الخالصة:
من بدافع يتحرك الصراع، إلى يميل كيان الغرب إن
األخالقية المشروعية عليها أضفى عدوانية اتجاهات
وانقســمت التاريخ، عبــر تبدلت عقيــدة؛ من خــالل
المذهب المســلمون واجه لقد أوروبا. داخل مذهبي�ا
البيزنطية، اإلمبراطوريــة اعتنقته الــذي األرثوذكســي
تالها الصليبية، البابويــة في الحروب الكاثوليكية ثــم
االستعمارية، الحمالت في الكاثوليكية والبروتستانتية
العدائية الحروب تواجه اإلسالمية األمة واآلن الزالت
في اليهود مع المتحالفون البروتســتانت يقودها التــي

ا. دمارً وأشد ا اتساعً أكثر حروب
إنما اإلســالمي حروب ضد العالم من اليوم نراه ما
التي العقيدة مــن المنبثقة العدائية هــو نتيجة لألفــكار
شــن في يكمن إنما المتدين الغرب تر أن خــالص

الزمان. نهاية حروب
طبيعة  فهم دون الغربيــة فهــم التحركات  ال يمكــن
عن للتنفيس ا ستارً الدين من تتخذ التي الغربية العقلية
بالشــعوب ارتبطت التي اآلخرين، مع الصــراع عقدة
لم اآلخرين، وإن وتجاه البعض بعضهم تجاه الغربيــة
الغرب وتوجيه تشكيل في الدينية األفكار طبيعة نفهم
الصحيح علــى الطريــق أيدينا نضــع أن لــن نســتطيع
التي البوصلة فهــم نســتطيع ولن العدوان، لمواجهــة

الغربية. السياسات توجهات تحدد
الذين األوائل المســلمين تجربة من نتعلم أن علينــا
حمــى األمة بما أوروبا، مــع يتعاملــون عرفــوا كيف

الغرب. شرور من العالم وباقي
اإلسالمية أبناء األمة من سلف حذو من نحذ لم إن
مخرج لألمة قرونًــا طويلة، فال العالم لهم دان الذيــن
أنهكت التــي والتبعية والحصــار االنهــزام مــن حالة
لمذابح عرضــة وجعلتهم وكبلتهــم،  قوة المســلمين

تتوقف. ال

الهوامش:
ثم إنجلرتا استوطن الذي األنجلوساكسوين للعرق صفة (١)
ويتكون ونيوزيالندا، وأسرتاليا الشاملية أمريكا إىل انتقل
غزت التي والساكسون األنجلز قبائل من األنجلوساكسون

هبا. امليالدي، واستقرت اخلامس القرن يف بريطانيا
http://geohive. موقع من هي الــواردة  اإلحصاءات  (٢)

٢٠٠٦م. عام سبتمرب يف شهر تم مجعها com، وقد

أصل الغرب املنعم،  عبد عامر انظر التفاصيل من ملزيد (٣)
القاهرة، معارصة، رؤ سلسلة  من الثاين  العدد الرصاع، 

٢٠٠٦م. اإلنسانية للدراسات العريب املركز
القاهرة، ط١، الثالث،  اجلزء  املعاد، زاد اجلوزية، قيم ابن (٤)

٢٠٠٢، ص٢١٠. الصفا مكتبة
مكتبة القاهرة، الرشقية، ط١، املسألة الشاذيل، حممود ثابت (٥)

١٩٨٩، ص١١. وهبة
مكتبة القاهرة، ط٤، الكنيسة،  تاريخ خمترص ملر، أندرو (٦)

٢٠٠٤، ص٢٦١. األخوة
السابق، ص٣٢٧. املرجع (٧)
السابق، ص٢٦٨. املرجع (٨)

الدين، مجال  حممد ود/حممود نوار، سليامن العزيز د/عبد (٩)
هناية حتي النهضة عرص  من احلديث األورويب التاريخ
العريب الفكر دار القاهرة، ط١، األوىل، العاملية احلــرب

١٩٩٩، ص٦٠.
السابق، ص٥٩. املرجع (١٠)

القاهرة، العاصفة، ط١، يوجه املالك نورثكوت، مايكل (١١)
.٢٢ ص ،٢٠٠٦ الدولية الرشوق

.٨٩ ص السابق، (١٢) املرجع
وتأثريه أمريكا يف  الربوتستانتية صعود عارف، د/حممد (١٣)
الدولية، ــرشوق ال القاهرة،  ط١،  االســالمــي، العامل عىل

.١٦٥ ص ،٢٠٠٦
بريوت، ط١، األســود،  الكتاب أمريكا: سكاون، بيرت  (١٤)

.٧٢ ص ،٢٠٠٣ للعلوم العربية الدار
.٨٥ ص السابق، (١٥) املرجع

العاملية : العربية املوسوعة (١٦)
(http://www.mawsoah.net)

الغريب، ط١، الواقع يف الدين والدولة د/عبد العزيز صقر، (١٧)
١٩٩٨، ص٤٠. للجميع العلم ومكتبة دار القاهرة،

السابق، ص٤٠. املرجع (١٨)
سابق. العاملية. مرجع العربية املوسوعة (١٩)

السادس ص٢٧٧. احلضارة، املجلد قصة ديورانت، ويل (٢٠)
وتأثريه أمريكا يف  الربوتستانتية صعود عارف، د/حممد (٢١)
الدولية، ــرشوق ال القاهرة،  ط١،  االســالمــي، العامل عيل

.٥٤ ص ،٢٠٠٦
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القاهرة، العاصفة، ط١، يوجه املالك نورثكوت، مايكل (٢٢)
.٧٢ ص ،٢٠٠٦ الدولية الرشوق

.٧٦ ص السابق، ٢٣) املرجع )
«كيف كتابه يف م. مارسدن -حسب جورج اإليفانجيليكي (٢٤)
األصويل هو واإليفانجليكية»- الربوستانتية األصولية نفهم
أو الكنائس، يف الليربايل الالهوت علم  مواجهة يف املقاتل 
املصطلح ويطلق واألعراف، الثقافية القيم التغريات يف ضد
مثل املحافظني اجلدد من التلفزيونيني الدعاة أتباع ا عىل أيضً
سياسية  قوً إىل اجلامعات الدينية حولوا الذين بييل جراهام
االنتخابات وتأثري قوي يف السيايس، القرار صنع عىل نفوذ هلا

األمريكية.
.٥٣ ص السابق، نورثكوت، املرجع (٢٥) مايكل

(http://ar.wikipedia.org ) ويكيبيديا (٢٦)
يف والسياسة الدين كوربت، وجوليا كوربت مايكل (٢٧)
الرشوق القاهرة، األول، اجلزء ط١، املتحدة، الواليات

.٤٣ ص ،٢٠٠٢ الدولية
.٢٩ ص السابق، (٢٨) املرجع
.٥١ ص السابق، (٢٩) املرجع
.٥٦ ص السابق، (٣٠) املرجع
السابق، ص٦٨. املرجع (٣١)

الربوتستانتية األصولية نفهم كيف مارسدن، جورج (٣٢)
،٢٠٠٥ الدولية الرشوق القاهرة، ط١، واإليفانجليكية،

ص٢٥.
وتأثريه أمريكا يف  الربوتستانتية صعود عارف، د/حممد (٣٣)
الدولية، ــرشوق ال القاهرة،  ط١،  االســالمــي، العامل عيل

.٦٥ ص ،٢٠٠٦
.٦٦ ص السابق، (٣٤) املرجع
.٨٨ ص السابق، (٣٥) املرجع
.٧٠ ص السابق، (٣٦) املرجع

.١٨٧ ص السابق، (٣٧) املرجع
ينضم من عيل يطلق املسلمني، عند التوبة يشبه مصطلح (٣٨)
اإليامن يف دخل  أنه يعني وهو اجلدد،  املحافظني حركة  إىل

جديد. من
.١٨٧ ص مرجع سابق، صعود، (٣٩) د/حممد عارف،

.١٨٧ ص السابق، (٤٠) املرجع
يف والسياسة الدين كوربت، وجوليا كوربت مايكل (٤١)
الرشوق القاهرة، األول، اجلزء ط١، املتحدة، الواليات

.٥٠ ص ،٢٠٠٢ الدولية
شكلت التي األسطورة املختار: لونجيل، الشعب كليفورد (٤٢)

ص٢٧. اجلزء الثاين الرشوق، دار وأمريكا، إنجلرتا
األول، اجلزء ط١، الغريب،  اإلرهاب جارودي،  روجيه  (٤٣)

٢٠٠٤، ص٦٧. مكتبة الرشوق الدولية القاهرة،
السابق، ص١٧. املرجع (٤٤)

لونجيل، ص١٥. كليفورد (٤٥)

السابق، ص٧٥. املرجع (٤٦)

السابق، ص٢٥. املرجع (٤٧)

السابق، ص٢٥. املرجع (٤٨)

السابق، ص٢٩. املرجع (٤٩)
السابق، ص١٠٦. املرجع (٥٠)

القاهرة، ط١، األمريكية،  الشخصية خفاجي، د/باسم (٥١)
٢٠٠٥، ص٥٦. اإلنسانية للدراسات العريب املركز

لونجيل، ص١٣٥. كليفورد (٥٢)
/http://uk.encarta.msn.com (٥٣)

يف السياسة األحالف والتكتالت شكري، عزيز د/حممد (٥٤)
،١٩٧٨ املعرفة  عامل سلسلة من ٧ العدد الكويت، العاملية،

ص٤٦.
السابق، ص٥٠. املرجع (٥٥)

القاهرة، العاصفة، ط١، يوجه املالك نورثكوت، مايكل (٥٦)
.٤٩ ص ،٢٠٠٦ الدولية الرشوق

ويكيبيديا. (٥٧)
 The existence of a global system for the (٥٨)

interception of private and commercial
(communications (ECHELON interception system
INI)٢٠٩٨/٢٠٠١

يف ١١ يوليو ٢٠٠١. األوريب صدر الربملان تقرير
 fact األمريكية املركزية املخابرات لوكالة السنوي الكتاب (٥٩)

. book
http://www.adherents.com املصدر: (٦٠)

القاهرة، العاصفة، ط١، يوجه املالك نورثكوت، مايكل (٦١)
.٨٤ ص ،٢٠٠٦ الدولية الرشوق

.٢١ ص السابق، (٦٢) املرجع
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إضافية معلومات

:(Martin Luther) مارتن لوثر

المسيحي. المذهب البروتستانتي شهير، ومؤسس مسيحي ديني مصلح

مولده:

١٨ فبراير  في في نفس البلدة وتوفي ١٠ نوفمبر ١٤٨٣، يوم ألمانيا شمالي في في إيســليبن ولد
وايزنآخ. مجدبورج في مدارس مناجم. وتعلم عامل أبوه كان .١٥٤٦

تعليمه:

ويقول ســنة ١٥٠٥، في اإلجازة الجامعية على وحصل ارفورت، جامعة ١٥٠١ دخل في ســنة
.١٥٠٥ سنة في ارفورت األوغسطيني الدير دخول على حماله عليه أبويه إن قســوة عن نفســه:
وتولى  فتنبرج]، في [جامعة الفلسفة بتدريس سنة ١٥٠٨ قام وفي ا، قسيسً م ١٥٠٧ رسّ سنة وفي

.١٥٠٨ - ١٥٠٩ عامي ذلك في واستمر ألرسطو، نيقوماخوس» إلى «األخالق كتاب شرح

دعوته: بداية

بدأ  عاد منها ولما حياته، غيَّرت مجر التي هي الرحلة وهذه روما، إلى ١٥١١ ســافر في ســنة
سبيالً يجد ولم المال، إلى أشد الحاجة روما، في وكان البابا في المسيحي. للدين ا مصلحً سيرته
شراءها ليغفر الناس يطلب إلى وكان الغفران، صكوك وبيع طريق إصدار عن إال عليه للحصول
وكان ذنوب. من بسبب ما اقترفوه المطهر؛ في يعذبون ممن أو من يشاؤون أقربائهم، ذنوب الله
ج فراح يروّ ،١٥١٦ في سنة تتسل، وذلك يوحنا يدعى دومنيكي راهب هذه العملية يشرف على
٢٥ قضية ضد صكوك  على يحتوي بيانًا لوثر فأصدر لوثر، مارتن ثائرة أثارت ظاهــرة بطرق لهــا
إلى  تتســل ٣١ أكتوبر ١٥١٧ ، فســافر يوم في فتنبرج، كنيســة باب على البيان ولصق الغفــران.
فانتقم علنًا، لوثر بيان بإحراق وقام الـ٢٥، لوثر قضايا فيه فنَّد بيانًا هناك من وأصدر فرانكفورت،

تتسل. بيان فأحرقوا فتنبرج في الطالب

المواجهات:

فاستدعى النزاع، في (Leo X) العاشر ليو البابا وتدخل لوثر. إلى مالنكتون ١٥١٨ انضم سنة في
نائب تدخل الجامعة كما فتدخلت تلك. قضاياه في أمر الستجوابه ١٥١٨؛ ســنة روما إلى لوثر

وملتتس. كاجتان الكردينال أجراها التي المفاوضات وأخفقت سكسونيا،
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برسالة  وتاله ألمانيا» في المسيحيين إلى «النبالء الموجه الشهير نداءه لوثر نشر  وفي سنة ١٥٢٠
فأصدر روما، لكنيسة النظري المذهب كليهما هاجم للكنيسة». وفي البابلي ر األسْ «في : عنوانها

أمام  علنًا المرسوم أحرق لوثر لكن ٤١ قضية. على لوثر يحتوي ضد ا العاشــر مرســومً ليو البابا
فتنبرج. مدينة في والعلماء والطالب من األهالي حاشد جمع

في مجمع عقد إلى (شارلكان) الخامس كارل اإلمبراطور فدعا ألمانيا الهيجان إلى ســائر وامتد
أمام  لوثر بالمثول وأمر لوثر، كتب بتدمير ا المجمع قرارً ١٥٢١ وأصدر ســنة في فورمس مدينة

األلمانية. بالد اإلمبراطورية من سائر بنفيه قرار وصدر المجمع، هذا

سخطه  وأعلن فتنبرج، إلى لوثر مارتن عاد الشــهيرة، االضطرابات قامت ســنة ١٥٢٢ لما  وفي
إنجلترا ملك على ه الحاد السنة كتب ردّ نفس وفي أعلن سخطه على الطغاة. كما الثائرين، على

السبعة. الطقوس حول الثامن، هنري

على أسس: البروتستانتية الكنيسة وإنشاؤه الكاثوليكية، الكنيسة في لوثر إصالحات تتلخص

الكنيســة تكســب إلغاء وبالتالي الغفران، صكوك وحرق للذنــوب، القســيس  ١- إلغــاء غفران
الشعب. من

الراهبات. إحد من بالزواج وقام والقسس، الكهنة بزواج المطالبة -٢

الله. يغفر الذنوب إال ال حيث الميت؛ لذنوب القسيس وغفران اإللهي، القداس ٣- إلغاء

نصب. عملية باعتبارها ودمه؛ المسيح جسد إلى والخمر للخبز القسيس تحويل إلغاء -٤

: ١٥٦٤م) - ١٥٠٩) ِفن
ْ
ال

َ
ك جون

الفرنســيين لتحويل جهــوده ه ووجَّ وسويســرا، جنيف فــي البروتســتانتية ســاعد على تأســيس
األسس كالفن تعاليم وقد وضعت إلى البروتستانتية. الغربية في أوروبا األخر الدول ومواطني
منظمة بطريقة كالفن وقدم كنائســها، بإدارة الشــيوخ من مجلس يقوم التي المشــيخية للكنيســة
وقد ١٥٣٦م، عام مــرة ألول الذي نشــر مبادئ الدين النصراني، كتابه البروتســتانتية في تعاليــم
أسبانيا قمع من بدعم الكاثوليك فرنسا ملوك حاول وقد الهجنوت. فرنسا في كالفن مي أتباع سُ
منهم، اآلالف وقتل ١٥٩٨م، -١٥٦٢ عامــي بين من الحروب الدينيــة سلســلة في الهوغنييــن

فرنسا. في حتى دينية أقلية استمرت البروتستانتية ولكن

إنجلترا: في اإلصالح حركة

انشــقاق في المباشــر الســبب كان وقد الدولة. طريق عن إنجلترا في اإلصالح أُسســت حركــة
من هنــري الثامن الملك زواج الســابع، كلمنت البابا رفــض الكاثوليكية الكنيســة إنجلتــرا عن
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على بولين آن من الزواج الملك أراد له ابنًا. وقد تلــد لم التي األرجوانية كاثرين األولى زوجتــه
وريثًا للعرش. له أن تُنجب أمل

في الكنيسة رئيس الملك بموجبه أصبح سيادة قانون البرلمان اإلنجليزي أجاز ١٥٣٤م عام في
ا كثيرً تقدمت البروتستانتية ولكن األســاس. في كاثوليكي�ا الثامن هنري الملك ظل وقد إنجلترا.

معتدالً  شكالً م) ١٥٥٨ - ١٦٠٣) األولى إليزابيث الملكة وأسست السادس. إدوارد ابنه عهد في
 عادَ بالتطهيريين. كالفن جون أتباع سمي وقد باألنجليكانية. بعد فيما عرفت البروتستانتية من
المشيخي الشكل التطهيريون يفضل بينما األساقفة، يديرها أســقفية ألنها اإلنجيلية؛ التطهيريون

.(النصار الشيوخ كبار جانب (من الكنيسة إلدارة

اتخذ  ١٥٦٠ م عام وفي المشيخية: الكنيسة الْفِن ونظام تعاليم كَ نوكس جون قدم أسكتلندا وفي
دينًا البروتستانتية تبني على أيرلندا إنجلترا أجبرت وقد للدولة، دينًا البروتستانتية األسكتلنديون
الشمالية أيرلندا البروتســتانت اســتعمر للكاثوليكية. مخلصين ظلوا ولكن األيرلنديين للدولة.

اليوم. حتى ا فيها دائرً بين الكاثوليك والبروتستانت الصراع يزال وال بألستر، المعروفة

: الصليبية الحروب

٢٧ من  القعــدة ٤٨٨هـ - ذي (٢٦ من في ا خطيــرً حدثًا الفرنســية «كليرومون»  شــهدت مدينــة
في «أوربــان الثاني» البابا وقف الصليبيــة؛ حيث للحروب البدايــة ١٠٩٥م) كان نقطــة نوفمبــر
وخاطب المســيح، أجل من مقدســة شــنّ حرب إلى أوروبا أمراء يدعو الناس من جمع حاشــد
سيطرة من األرض المقدســة تخليص إلى ودعاهم تكســوها الحماســة، مؤثرة بلغة الحاضرين
الحروب ترك أوروبا إلى في غرب المســيحيين ودعا في الشــرق، ونجدة إخوانهم المســلمين،

الشرق. في المسلمين قتال إلى جهودهم وتوحيد والمشاحنات،

من يشترك في لكل الغفران بمنح البابا الحروب وعدهم هذه في االشتراك الناس على قبل يُ وكي
تتعرض فال وأمتعتهم؛ المحاربين أسر على حمايتها ستبســط الكنيســة بأن وتعهد هذه الحرب،
انطوت - بما «أوربان» الحماسية خطبة لقيت وقد أخطار، أمالكهم ألية أو أو أطفالهم زوجاتهم
من الحاضرين، وأيقظت على الفور استجابة هائلة – ودنيوية دينية امتيازات ومكاســب من عليه
قائلين: الفضاء أرجاء هزت مدوية صيحة ا جميعً فصاحوا والكسب؛ المغامرة روح نفوسهم في
«الحروب كتاب في صفحة أول بفتح إيذانًا المشــئومة وكانت هذه الصيحة «هذه مشــيئة الله»،

قرون. دام عدة صراع الصليبية»، وبداية

الحروب الصليبية: متطوع في أول

جثا حتى المســلمين محاربة دعا فيها إلى خطبته التي مــن يفرغ الثاني» «أوربان البابا ولــم يكــد
الحرب تلك المســاهمة في شــرف له يكون أن راجيًا البابا، قدمي أمــام بوي «أدهمار» أســقف
البابا واختاره تتوقف بعد ذلك، لم التي المتطوعين قائمة األسقف هذا وبذلك افتتح المقدســة،
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تتم إنما الحروب تلك بأن رحلتهم إلى المشــرق، إشــارة في الصليبيين يقود مندوبًا عنه ليكون
وهيمنتها. الكنيسة إشراف تحت

بالحروب بالدهم، ويبشروا إلى يعودوا أن يحضرون خطبته كانوا الذين الكنيسة رجال البابا وأمر
و«إنجلترا»، «نورمانديــا» في الحرب إلــى يدعو بأن األديرة رؤســاء أحد إلى وعهــد الصليبيــة،
من أغســطس من عشــر الخامس البابا د وحدَّ أهلها، حماس إلثارة «جنوة» إلى وبعث بأســقفين
تكون حيث الشرق؛ إلى الحملة لرحيل ا موعدً شــعبان ٤٨٨) ٢١ من (وهو يوافق ١٠٩٦م ســنة

الحصينة. القسطنطينية مدينة في واللقاء التجمع ويكون معت، جُ قد المحاصيل

وراودتهم والدهماء، العامة بها وتأثر أوروبا، في ا وانتشــارً ا لقيت رواجً أن البابا دعوة تلبث ولم
الكنيسة، وسرعان رجال بما يروجه متأثرين الشرق، في فيها بالرخاء ينعمون حياة أحالمهم في

الناسك». «بطرس باسم ارتبطت شعبية حركة تكونت ما

الناسك: بطرس

القدمين، حافي يمشي اللون، أسمر القامة، قصير رجالً كان الناسك بطرس المؤرخون أن يذكر
إلى الحملة بالدعوة يقــوم البابا؛ لكي من الدير بتكليــف هجر وكان راهبًا مالبس رثــة، ــا مرتديً
يحل كل مكان وفي البابا، حملة إلى داعيًا المزرية بهيئته فرنسا أقاليم بمختلف الصليبية، فطاف
تجمع حوله أعداد حتى وفصاحته؛ أفئدتهم ببيانه الســاحر ويخلب الناس، ألباب يســحر به كان
صغار النبالء، من وفئات مدن، فالحون وأهل منهم ا، ألفً خمســة عشــر بلغوا األتباع، من هائلة
قتال في والرغبة الحماسة إال الشــراذم هؤالء يجمع يكن ولم الطرق، وقطاع المجرمين وبعض

األرض. على واالستيالء المسلمين،

تفلح محاوالت ولم للحملة، البابا ده حدَّ الرحيل الذي حتى موعد الغوغاء هذه الجموع تصبر لم
اللوائح تســتطع الغوغاء، ولم هؤالء من اســتجابة تجد دعوته ولم الرحيل، إثنائهم عن في البابا

الموقف. عالج «أوربان» وضعها التي

صحبتهم وفي تجرها الثيــران، ثقيلــة عربات فوق محاصيلهــا الجمــوع تحمل وتحركــت هذه
أبريل  ١٢ من اآلخــر ٤٨٩هـ - ربيع (١٥ من في «كولونيا» وصلوا حتــى واألطفال، الزوجــات
حتى إليهم األلمان من الوقــت يتزودون بالمؤن، ويتقوون بانضمــام بها فترة ١٠٩٦م)، وظلــوا

عددهم. تضاعف

المفلس: والتر

آخر ظهر زعيم األوروبي في الغرب دعوته في ماضيًا الناســك بطرس فيه الذي كان الوقت وفي
ثم «هنغاريا» أرض بهم وعبر الناس، بعض حوله التف المفلس»، «والتر اسمه العامة زعماء من
بلغوا حتى األهالي على ويسلبون ويعتدون ينهبون كانوا وطوال الطريق البيزنطية، أراضي الدولة
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ألكسويس البيزنطي اإلمبراطور لهم وسمح (١٠٩٦ يوليو = ٤٨٩هـ (رمضان في القســطنطينية
الناسك». حتى وصول «بطرس العاصمة باالنتظار خارج أسوار كوفين

القسطنطينية: إلى الطريق

ا متجهً أبريل ١٠٩٦م) ٢ من اآلخر ٤٨٩هـ - ربيع من ٢٣) «كولونيا» في الناســك بطرس غادر
بلدة عند المجر عبورهم وأثناء والدهماء، الغوغــاء من حشــوده الجرارة رأس على إلى المجر،
الخالف المؤن، وتطور على الحصول بسبب الحملة وجنود المجر بين خالف وقع «ســملين»،
وتحولت األبرياء، المجر أهل من أربعة آالف مقتل ارتكبها الصليبيون أســفرت عن مذبحة إلى
إخوانهم الــرب، ضد أشــعلها جنود التي الحرائق دخــان منها خرائــب تتصاعد «ســملين» إلى

أنهم جاءوا لنجدتهم. الصليبيون المسيحيين الذين زعم

مدينة «نيش» إلــى جيشــه مقدمة في حماره يمتطي كان الذي الناســك» «بطرس وعندمــا وصل
التصرفات الحمقاء من مدينته على البيزنطية الحامية قائد خاف البيزنطية الحدود تقع على التــي
الصليبيين لكن منهم، الرهائن بعض بأخذ الضرورة عند لمواجهتهم تدابير فاتخذ الجموع، لهذه
مهاجمة من ا د� بُ البيزنطيون يجــد ولم والمدن، القر وتخريب الســلب والنهب أعمال عــاودوا
التي والتبرعات على األموال واالستيالء آخر، عدد وأسر رجاله، من كثير الناسك، وقتل بطرس
الصليبي، الجيش مســيرة في يؤثر لم ذلك لكن أوروبا، غرب أغنياء من جمعها قد الراهب كان
«بطرس» وأبلغوا البيزنطي، اإلمبراطور عن مندوبون لقيه وهناك مدينة «صوفيا»، صوب وســار
بيزنطية مدينة أي في الصليبيون يمكث بأال تقضي التي وبأوامره باســتياء اإلمبراطور، معه ومن

أيام. ثالثة من أكثر

القسطنطينية: أسوار على

٤٨٩هـ - (شعبان في القسطنطينية أسوار إلى الناسك بطرس حملة من المتبقية الشراذم وصلت
ينتظر عليه أن وعرض الناسك، في طلب بطرس البيزنطي اإلمبراطور وأرســل ١٠٩٦م)، يوليو
البابا لتجمع حدده الموعد الذي الرئيســية فــي الصليبية القوات تأتي حتى المدينة خارج بقواته
كثرة وأغرته إليه، التي أسداها ونصائحه اإلمبراطور رفض عرض بطرس لكن الصليبية، القوات

وأنصاره. أتباعه

ومارســوا المخازي، من ا كثيرً وارتكبوا القســطنطينية، الهمجية في أعمالهم الصليبيون وواصل
بسرعة المستطير بنقلهم الشر هذا من يتخلص أن البيزنطي اإلمبراطور واضطر السلب والنهب،
واالنتظار بالتروي للصليبيين نصائحه نفســه كرر الوقت وفي ،الصغر آســيا إلى عبر المضايق
النظامية والجيوش اإلمدادات تأتيهــم حتى «البســفور»، بالقرب من الحصينة المراكز عند أحد
عن والكف أنفســهم، يســتطيعوا ضبط ولم نصائحه، إلى ينصتوا لم لكنهم الغرب، المدربة من

القريبة. والكنائس والقر والضياع المزارع على واالعتداء والنهب، السلب
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محتومة: نهاية

السلطان قاعدة «نيقية» زحفهم إلى وواصلوا الهمجية، دائرة أعمالهم يوســعون الصليبيون أخذ
من خمسمائة ا، منهم ألفً خمســة وعشرين الصليبيين عدد أرسالن»، وكان بن «قلج الســلجوقي
توحد وال نظام، يربطهم ال الذين المعدمين المشــاة من تقدير-، والباقون أكثر -على الفرســان
الهمجي الجيش بهــذا في اإليقاع صعوبة الســالجقة يجد األتراك مؤهلة، ولم قيــادة صفوفهــم
ثالثة ســو من الصليبيين الحاشــد ذلــك الجمع من ينج لم إنــه حتى ــا، تمامً واإلجهــاز عليــه
إلى سفنه تحمل إمدادات بعض أرسل اإلمبراطور إلى الهزيمة هذه أنباء وصلت وعندما آالف،
رعاية في وظلوا القســطنطينية إلى فلولهم فحملت األوان، فوات بعد كان ذلك الصليبيين، لكن
الصليبية اإلمارات تؤسس أن األقدار لها شاءت التي الحملة الرئيســية وصول حتى اإلمبراطور

المقدس. بيت على وتستولي الشرق، في

مشاعر راودهم، وحرك فيهم الذي الحلم وضاع الشرق، تراب فوق انتهت حملة الرعاع وهكذا
تكرار من تمنع لم الهزيمة والعسل.. لكن باللبن تفيض األرض التي واالستمتاع بخيرات الطمع

اإلسالمي. الشرق على الصليبية الحمالت سلسلة وبدأت المحاولة،
                                                     أمحد متام  
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