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 أثر العامل الديني يف التفكري االسرتاتيجي األمريكي              

 خالصة البحث

يحاوؿ ىذا البحث دراسة أثر العامؿ الديني في الفكر االستراتيجي األمريكي مف     
خالؿ التعرض الى عالقة الديف في المجتمع وكيؼ استطاع الفكر األمريكي الربط 
بيف الديف والعمؿ في بناء المجتمع وتنمية االقتصاد األمريكي، العقيدة الدينية الجديدة 

ديولوجي لألمة األمريكية، التي تجعؿ مف أالمو األمريكية أصبحت بمثابة األساس األي
أمة مختارة وأف لدييا ميمة كونية لنشر نموذج القيـ األمريكية، ىذه الدعوات ينبغي أف 
ينظر إلييا ضمف سياقيا التاريخي كونيا غير مرتبطة بمرحمة تاريخية معينة، وىنا 

لة تحد ومواجية مع اآلخريف لفرض تكمف الخطورة، ذلؾ أنيا تضع أمريكا دائمًا في حا
إرادتيا وىيمنتيا الفكرية والثقافية عمى العالـ كوسيمة إلدامة الييمنة األمريكية عمى 
النظاـ الكوني، فضاًل عف زيادة اإلنتشار العسكري األمريكي في العالـ، ىذا التصور 

صياغة الذي حكـ الفكر األمريكي في حقبة زمنية معينة سيؤثر وبال شؾ ليس في 
نما في صياغة العقؿ األمريكي  الشخصية اإلجتماعية لممواطف األمريكي فحسب، وا 
ومنيج التفكير السياسي واالستراتيجي والذي بدوره ينعكس عمى السموؾ السياسي 
الخارجي األمريكي في إطار عالقاتو مع المجتمع الدولي، السيما بعد أف سيطرة نخبة 

 ديف عمى مواقع صنع القرار في اإلدارة األمريكية .مف رجاؿ الديف والسياسة المتشد
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 المقدمة

يزابيال ممكا اسبانيا قبؿ رحمتو  لقد كتب كريستوفر كولومبس إلى الَمِمكيف فرديناند وا 
الكتشاؼ العالـ الجديد فقاؿ5 "يا صاحبا السمو انطالقًا مف كونكما مسيحييف 
كاثوليكييف وأميريف يحباف اإليماف المسيحي المقدس ويعمياف شأنو وعدويف لديف محمد 

يند وكؿ الوثنية واليرطقة، فقد قررتما إرسالي، أنا كريستوفر كولومبس إلى بالد ال
المذكورة أعاله لرؤية األمراء المزعوميف والشعب واألراضي ومعرفة طباعيـ والطريقة 
المالئمة ليدايتيـ إلى إيماننا المقدس؛ كما أمرتماني أف ال امضي برًا إلى الشرؽ، كما 
ىو مألوؼ بؿ اسمؾ طريقًا غربية وىو اتجاه ال يوجد حتى اآلف ما يدؿ عمى أف أحدا 

 .(1)" اتبعو

بدءًا؛ مف الصعب جدًا أف نفيـ األسس الفكرية لممواطف أو لمجتمع في  دولة ما 
دوف أف نطمع عمى الدور الذي يقوـ بو الديف في الحياة االجتماعية داخؿ ىذه الدولة 
أو ذلؾ المجتمع، إذ يعد الديف احد أىـ الدعامات األساسية في بناء ونشأة األمـ 

ية، مف خالؿ ما يقوـ بو مف دور رئيس في صياغة واستمرار وتقدـ الحضارة اإلنسان
حياة اإلنساف وسموكياتو ومعامالتو، وتترسخ أىمية الديف في ظؿ حقيقة أف المجتمع 
اإلنساني تتحقؽ وحدتو مف خالؿ اعتناؽ أعضائو لبعض القيـ المطمقة والغايات 

 ؽ متكامؿ.العامة التي تؤثر في السموؾ ويساعد تكامميا عمى استمرار المجتمع كنس

ويؤدي الديف دورًا كبيرًا في الحياة اإلنسانية وفي حياة المجتمعات والثقافات، 
السيما المجتمع األمريكي،  فالديف ُيعد احد مصادر اليوية وتشكيؿ الثقافة، ولو دور 
مؤثر في صياغة مالمح الحياة السياسية في الواليات المتحدة، ومف ىنا تنطمؽ 

الديف لو دور كبير في صياغة ورسـ السياسات العامة  فرضية البحث إلثبات إف
                                                           

1
يزابيال( تشير تكممة ىذا االقتباس إلى قياـ الممكيف فرديناند و ( بطرد الييود مف اسبانيا في ىذه  ا 

نما  الفترة واف الرحالت التي كاف يقـو بيا كر ستوفر كولومبس لـ تكف ألسباب استكشافية بحتة وا 
توماس فريدماف، العالـ مسطح،  -كاف العامؿ الديني دافعا وراء ذلؾ . لممزيد مف التفاصيؿ انظر 5

 .4، ص 1002كتاب العربي، بيروت، ، ترجمة عمر األيوبي، دار ال12تاريخ موجز لمقرف 
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لمواليات المتحدة األمريكية سواء أكانت عمى الصعيد الداخمي أو الخارجي، بؿ إف 
الديف ىو الذي يمنح األمريكييف الشعور برسالتيـ العالمية، ويفسر سعييـ إلى نشر 

 قيميـ في أرجاء العالـ. 

حميؿ تفاصيميا فتدور حوؿ سؤاؿ مركزي ميـ أما االشكالية التي يحاوؿ البحث ت
ىو5 كيؼ تمكف اليميناف الديني والسياسي في الواليات المتحدة مف التحالؼ بالرغـ 
مف اختالؼ مبادئيما ؟، وما ىي انعكاسات ىذا التحالؼ عمى التفكير االستراتيجي 
 االمريكي؟، ولغرض اإلحاطة بحيثيات العامؿ الديني وأثره في صياغة العقؿ

 اإلستراتيجي األمريكي سنعمد إلى تقسيـ ىذه الدراسة إلى المبحثيف التالييف5

 الواقع الديني  لممجتمع االمريكي. األوؿ5
 الثاني5 تحالؼ اليمينيف الديني والسياسي وأثره في التفكير االستراتيجي األمريكي .
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 المبحج األول

 الواقع الدىهي  للمحتمع االمرىكي

 

 اواًل. عالقة الدين بالمجتمع 
تشير االدبيات السياسية أف المستوطنوف الجدد أو ما اصطمح عمى تسميتيـ بػ 

ـ حمموا معيـ أسس العقيدة الكالفينية 2210سنة  puritans"(2)الطيوريف  "البيوريتاف
الذيف ناضموا مف اجؿ تطبيقيا في وطنيـ األـ انكمترا، إال إف عمميات االضطياد 
الديني والقتؿ التي تعرضوا ليا دفعت بيـ إلى ترؾ موطنيـ األصمي واليجرة إلى 

مبادئ  األرض البكر )العالـ الجديد( أماًل في إيجاد سبيؿ لمعيش بسالـ ونشر
اإلصالح الديني وفقًا لمعقيدة البروتستانتية الكالفينية )وىـ أتباع الالىوتي جوف 

 كالفف(.     
ىذه الرؤية والتصورات ليا جذورىا االجتماعية والمعرفية بحكـ نشأتيا في سياؽ 
مجتمعي خاص وفي لحظة تاريخية محددة، أال وىو السياؽ األوروبي بتفاعالتو 

مة آنذاؾ، لذا فاف االنتقاؿ بيذه الرؤية إلى العالـ الجديد كاف يتطمب التاريخية المحتد
قدرًا مف المواءمة، وعميو نجد إف العقيدة الكالفينية قد تطورت لتتناسب مع الوضع في  

لكي  -البروتستانتية الكالفينية -العالـ الجديد الذي فرض نفسو عمى العقيدة المياجرة 
ابة المرجعية التي تحكـ حركتو الناشئة، لذلؾ وبحسب تستجيب لمتطمباتو، وتصبح بمث

 .(3)رأي جاف بيار فيثو5 "ليس غريبًا أف يولد المجتمع والديف في آف واحد"
                                                           

البيورتاف5 وىـ جماعة دينية ظيرت في انجمترا في القرف السادس عشر وتؤمف باف السعادة  ((2
ليست في االغراؽ في الممذات وانما في ضبط النفس والعمؿ الجاد. والبيورتانية، مصطمح يعني 
ف بالعربية الطيرانية، وىي عقيدة تبناىا المسيحيوف االصالحيوف )البروتستانت( وبالذات الكالفنيي

وتـ نقميا عمى يد االباء االوائؿ عند قدوميـ إلى العالـ الجديد )امريكا(. لممزيد5 انظر5 جاف بيار 
، ص 2441فيثو، الحضارة االمريكية، ترجمة د. خميؿ احمد خميؿ، دار الفكر المبناني، بيروت، 

221 – 222. 
مف الحرب األىمية إلى ما بعد سمير مرقص، اإلمبراطورية األمريكية ثالثية الثروة الديف القوة  ((3

 .13، ، ص 1001، 2سبتمبر، مكتبة الشروؽ الدولية، القاىرة، ط 22
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التي اتسمت بيا المجتمعات الغربية بصورة   -العممانية  –إف النزعة الميبرالية 
وما  4و دينيعامة ترفض المؤسسة الدينية، أو تحاوؿ أف تعمؿ عمى الفصؿ بيف ما ى

ىو سياسي "الدولة والكنيسة"، إال أنيا بنفس الوقت ال ترفض القيـ الدينية الضابطة 
لممجتمع، فالمجتمع األمريكي عمى سبيؿ المثاؿ يجمع بيف عامميف متضاديف يصعب 

 مجتمعًا عممانيًا يفصؿ بيف الديف والدولة، ويمنع الدستور التوفيؽ بينيما، فيو
ولة دينًا معينًا أو رسميًا، كما يمنع تداخؿ الصالحيات والممارسات االمريكي إعتماد الد

بيف الكنيسة والدولة، األمر الذي دفع الكثير إلى االعتقاد بأف أمريكا أمة عممانية 
بحتة، ال يؤثر العامؿ الديني في سياسة الحكومة، وال تتدخؿ الحكومة بالشؤوف 

تجربة األمريكية، لـ يكف أبدا فصاًل بيف الدينية، فالفصؿ بيف الكنيسة والدولة في ال
 .(5)الديف والمجتمع )الحياة( ولـ يعف يومًا معاداة الديف

إف الشعب األمريكي في الحقيقة األمر ظؿ أكثر الشعوب الغربية تدينًا، إذ تشير 
% منيـ 30% مف األمريكييف يؤكدوف أنيـ يؤمنوف باهلل و49اإلحصائيات أف 

% يترددوف عمى الكنائس والمعابد، ويبمغ 20قؿ كالـ اهلل ويعتقدوف أف اإلنجيؿ ين
 100بميوف دوالر سنويًا، كما يوجد في أمريكا نحو  13حجـ اليبات لممؤسسة الدينية 

                                                           

(  الديف لغًة يعني الطاعة، كما يعرؼ بأنو " مجموعة مف العقائد والعبادات التي يمارسيا األفراد (4
ف ضرورات الحياة بعد أف يقتنع بيا العقؿ ويؤمف بيا القمب ويطمئف إلييا الضمير"، وىو " ضرورة م

اإلنسانية التي ال تغني عنيا األفكار العقمية أو المذاىب الوضعية"، فضاًل عف ىذا فأف الديف "يمثؿ 
نظاـ متكامؿ مف المعتقدات وأسموب حياة وشعائر ومؤسسات يمكف لألفراد مف خالليا أف يعطوا أو 

أو لو قيمة نيائية"، لممزيد مف  يجدوا معنى لحياتيـ بالتوجو إلى وااللتزاـ بما يعتبرونو مقدساً 
محمد بف أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الرضواف،  التفاصيؿ حوؿ مفيـو الديف أنظر 5

كذلؾ، الجرجاني، التعريفات، تحقيؽ5 عادؿ أنور خضر، دار المعرفة،  و .221، ص 1002حمب، 
لديني، مكتبة غريب، زيداف عبد الباقي، عمـ االجتماع اوكذلؾ5  .299، ص 1002بيروت، 
 .99 – 95، ص 2432القاىرة، 

( 5 ) Stratos Patrikios, American Repulican Religion? Disentangling The 

Causal  Link Between Religion and Politics in the U.S, Original Paper, Polit 
Behav, Do 10, 1007, S11109,2008, p.p367-389, from IVSL access in 5 Feb 

-2012.                                                                                          
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أمريكي، وتكاد أف تكوف جميع ديانات  400ألؼ كنيسة اي بمعدؿ كنيسة واحدة لكؿ 
قييا البروتستانت ويبمغ عددىـ العالـ موجودة في الواليات المتحدة، بدًء بالمسيحية بش

مميوف، باإلضافة إلى الييود الذيف  20مميوف، والكاثوليؾ يبمغ عددىـ  230قرابة 
مميوف، فضاًل عف الديانات البوذية  2إلى  9مميوف والمسمميف بيف  2يقدر عددىـ بػ 

 .(6)والكونفوشيوسية وانتياء بالديانات والنحؿ والبدع المستحدثة االخرى
ديف يعد احد ابرز العناصر القوية المؤثرة في تشكيؿ الثقافة األمريكية وقيميا لذا فال

ومؤسساتيا ولذلؾ ليس في مجاؿ لالستغراب أو الدىشة إذ نرى أف لمديف تأثير عمى 
السياسة التي تمثؿ محور الحياة األمريكية أو عمى اقؿ تقدير محور التاريخ األمريكي 

الديف في أمريكا ال يقوـ بدور مباشر في حكـ  وحسب قوؿ القس دي تكوفيؿ 5 "إف
 .(7)المجتمع لكنو البد مع ذلؾ مف اعتباره المؤسسة السياسية األولى لألمريكييف"

ىذه الخاصية المركبة لممجتمع األمريكي، الذي يجمع ما بيف عممانييف ومتدينيف، 
( أو ما Civil Religionيمكف وصفيا بأنيا رابطة لديف يمكف تسميتو بػ)الديف المدني 

يطمؽ عميو بػ )نموذج التعاوف والمشاركة( في الواليات المتحدة األمريكية، ونعني بو، 
أف الكنيسة والدولة ىما مؤسستاف متوازيتاف مستقمتاف عف بعضيما البعض مف الناحية 
المؤسسية، ولكنيما تتعاوناف مف اجؿ تحقيؽ األىداؼ المشتركة بينيما، ويؤكد ذلؾ 

جتماع األمريكي )روبرت بماله( بقولو5 "يوجد بالفعؿ إلى جانب الكنائس عالـ اال
المعروفة، ولكف بشكؿ مختمؼ تمامًا ، ديف مدني مؤسس تأسيسًا محكمًا ومفصاًل، 
ويعبر عف ىذا البعد الديني العاـ مجموعة مف المعتقدات والرموز والشعائر اسمييا أنا 

                                                           
(6) Edwin scott gousted: A religious history of the American people "New 

york – harper Collins, 1990, p. 15                       
 

الشروؽ الدولية، القاىرة ، ، مكتبة ترجمة 5نشأة جعفر ،ارسدف، الديف والثقافة االمريكيةجورج م (7)
 .42، ص 1000

ترجمة5 د  ( نقاًل عف5 مايكؿ كوريت وجوليا ميتشؿ كوربت،الديف والسياسة في الواليات المتحدة،3)
 .12ص ، 1،1002عصاـ فايز، مكتبة الشروؽ الدولي، القاىرة، ط

( نقاًل عف5 عبد القادر محمد فيمي، الفكر السياسي واالستراتيجي لمواليات المتحدة األمريكية 4)  
 .51،ص  1004، 2دراسة في االفكار والعقائد ووسائؿ البناء االمبراطوري، دار الشروؽ، عماف،ط
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ما زاؿ نقطة التقاء بيف أعمؽ المعتقدات بػ )الديف المدني األمريكي( الذي كاف و 
 .(8)وااللتزامات الدينية والفمسفية الغربية وبيف المعتقدات الشعبية لدى عامة األمريكييف

كما يصؼ األستاذ الدكتور )فؤاد شعباف ( في مؤلفو )مف اجؿ صييوف ( الديف 
اإليمانية  –فكرية المدني بقولو5 "ىو نوع مف القناعة الشعبية ال تختمؼ في نياياتيا ال

عند العممانييف والمتدينيف، ىذا الديف الذي يجمع معظـ األمريكييف ضمف مظمة 
 .(9)معتقدات واحدة ال تنتمي إلى أي مذىب أو كنيسة بعينيا"

ىذه المعتقدات الدينية مارست دورًا كبيرًا في إيجاد نوع مف التالحـ االجتماعي في 
يجاد رباط محك ـ ساعد عمى توحيد ذلؾ المجتمع وأعانو كثيرًا المجتمع األمريكي وا 

عمى التغمب عمى النزعات االنفصالية والمصالح اإلقميمية، كما أضفت ىذه المعتقدات 
الدينية مشاعر وأىداؼ موحدة لممجتمع األمريكي بكؿ مكوناتو التي تضـ أعراؽ 

 وثقافات وأصوؿ مختمفة ومتنوعة.

 عقيدة العمل والربح الدين :ثانياً 

نشأت العقيدة الجديدة في مجتمع متحرر مف كافة القيود والمعوقات التي تحد مف 
تطوره وىذا التحرر لـ يكف مقتصرًا عمى الجانب الديني أو العقائدي فحسب، بؿ شمؿ 
كافة الجوانب إذ لـ تكف ىناؾ أية قيود عمى جانب االقتصاد واالستثمار وغيرىا مف 

 في مسألة تحقيؽ النجاحات.الجوانب، مما جعؿ المجاؿ واسعًا 
تقر العقيدة الدينية البروتستانتية الكالفينية أف الديف ىو الضماف الوحيد لمفضائؿ 

ىي امتداد لمحاضر، وأف ما  خرويةالقومية التي تسمح بالنجاح الدنيوي، وأف الحياة اآل
يجنيو اإلنساف فييا ىو نتاج عممو الدنيوي، كما تذىب ىذه العقيدة إلى اعتبار أف 
اإليماف ىو الذي ينقذ اإلنساف دائمًا، وىو الذي يقوده إلى الخالص مف كؿ خطيئة، 
وأف مف يصيبيـ الخالص ىـ ليسوا كؿ الناس، إنما فقط أولئؾ الذيف يتميزوف بإيمانيـ 
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باهلل. فاإليماف باهلل ىو طريؽ الخالص ولخمؽ عالـ بال خطيئة، فاإليماف ىو أساس 
 .(10)الفضيمة، والفضيمة ىي السبيؿ الوحيد إلى الخالص والفوز بالعالـ اآلخر

كما تربط العقيدة الدينية البروتستانتية مسألة اإليماف بالعمؿ، فاإليماف ال قيمة لو، 
مع العمؿ، ذلؾ أننا نعيش في ىذا العالـ لكي نستحؽ  أو إنو ال يكتمؿ، ما لـ يتحد

العالـ اآلخر، وىذا االستحقاؽ ال يتأتى إال عف طريؽ العمؿ النافع الذي يحقؽ الذات 
اإلنسانية وينعـ عمييا بالخير، وىكذا سيتعايش اإليماف والعمؿ عمى نحو ثابت لكي 

 .(11)يقود المواقؼ الدينية واالجتماعية

عندما يقوؿ5 "إذا لـ  ثيؽ بيف الديف والعمؿ يؤكده القس جيري فالويؿىذا الترابط الو 
يتعمـ المرء كالـ الرب ولـ يعرؼ ما جاء باإلنجيؿ فإنني أشؾ في قدرتو عمى أف 
يصبح قائدًا فعااًل وقيادتو لكؿ شيء سواء إسرتو أو كنيستو أو أمتو لف تكوف ناجحة 

 .(12)دوف ىذه األولوية"

بمعنى أف ىذه العقيدة الجديدة، في األرض الجديدة، قد شجعت عمى العمؿ      
وزيادة الثروة مما أضفى ذلؾ موافقة دينية عمى مشاريع األعماؿ ، وأكد عمى أف ىناؾ 
عالقة وثيقة ما بيف االلتزاـ الديني الشخصي لمفرد، وما بيف تحقيؽ النجاحات في 

ع العقيدة الكالفينية بالفكرة القائمة5 "ماداـ المرء ال حياتو الدنيوية، لذا فقد آمف أتبا
يستطيع أف يضمف بعممو الصالح موقعو في الجنة، الف ىذا مكتوب سمفًا، فالثراء قابؿ 

 .(13)ألف يكوف عالمة االصطفاء اإلليي"
                                                           

عبد العزيز سميماف و محمود محمد جماؿ الديف، تاريخ الواليات المتحدة، دار الفكر العربي،  (   (10
 .19 – 15، ص 1009، 2القاىرة، ط

، مصدر ....عبد القادر محمد فيمي، الفكر السياسي واالستراتيجي لمواليات المتحدة األمريكية ((11
 .  19سبؽ ذكره، ص 

المتحدة االمريكية مف الخيمة الى االمبراطورية، االوائؿ لمنشر انظر5 ديب عمي حسف، الواليات  ((12
 .142، ص 1،1005والتوزيع،دمشؽ،ط

 .14سمير مرقص، اإلمبراطورية األمريكية، ثالثية الثروة ، مصدر سبؽ ذكره ، ص  ((13
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فالثروة وامتالكيا وفقًا لمنطؽ العقيدة البروتستانتية الكالفينية أصبحا ىدفيف 
ا يدخالف في صمب العقيدة الدينية التي ُبني عمييا المجتمع األمريكي متالزميف، وىم

في العالـ الجديد بحسب رأي القس دي تكفيؿ، كما أف الناس عندما يسعوف لمحصوؿ 
عمى الماؿ والثراء مف خالؿ عمميـ، يبحثوف عف مرضاة اهلل آلخرتيـ، ويجروف 

 .(14)لتحقيؽ السعادة والحرية في دنياىـ
يدة الطيرانية التي أصبحت ديف العمؿ جاءت كرد فعؿ لما يمكف إف ىذه العق

وصفو بالكسؿ االرستقراطي الذي كاف يمثؿ في حينو ظاىرة شائعة اإلنتشار في 
 .(15)انكمترا، إذ غادرت االرستقراطية محميا لوالدة البرجوازية

 ثالثًا. العقيدة الجديدة ومهمة نشر إنموذج القيم االمريكية.      

تكاد تشابو أو عمى   -اليجرة إلى العالـ الجديد -يتاف يروف باف حالتيـ البيور 
غرار الخروج الجماعي المذكور في العيد القديـ، الذي ىرب فيو الييود مف مصر 
ورحموا إلى أرض جديدة وعدىـ الرب بيا، نظر البيوريتاف الطيوريف إلى أنفسيـ عمى 

جديد عمى أنو إسرائيؿ الجديدة، أما العالـ أنيـ الشعب المختار الجديد والى العالـ ال
القديـ بالنسبة ليـ فيو مصر الذي فروا منيا، لقد عقدوا عيدًا مع الرب، إنو إذا أمف 

 .(16)الرب ذىابيـ إلى العالـ الجديد فإنيـ سيؤسسوف مجتمعًا تحكمو القوانيف اإلليية

ر مف قبؿ الرب، ىذا التصور الذي حممو الطيوريف األوائؿ بأنيـ الشعب المختا
أصبح يمثؿ نوع مف   -العالـ الجديد -وأف الرب قد أمرىـ باليجرة إلى أرض الميعاد 

التعاىد أو التعاقد، بيد أف الجميع قد أبرموا ىذا العيد أو العقد مع الرب ومع بعضيـ 
البعض ممزميف أنفسيـ ببناء مجتمع يقوـ عمى أساس أو بمقتضى القانوف اإلليي 

                                                           
عبد القادر محمد فيمي، الفكر السياسي واالستراتيجي لمواليات المتحدة األمريكية...، مصدر  ((14

 .12 – 19سبؽ ذكره، ص 
 .222جاف بيار فيثو، الحضارة االمريكية، مصدر سبؽ ذكره، ص  ((15
( مايكؿ كوربت وجوليا ميتشؿ كوربت، الديف والسياسة في الواليات المتحدة، مصدر سبؽ ذكر، (16

 .51ص 
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التفاقية ، أو المعاىدة تعد بمثابة العقد الممـز لمجميع، مما انعكس ذلؾ وأصبحت ىذه ا
 مع مرور الوقت عمى النظـ الدينية والسياسية في المجتمع االمريكي.

كما أف ىذا العيد الذي قطعو البيورتاف عمى أنفسيـ ، وما يتضمنو مف مبادئ 
ثر الكبير عمى جانبيف5 والتزامات عمى الطيوريف اإليفاء بيا تجاه الرب كاف لو األ

الجانب األوؿ5 عمى الثقافة والديف في المجتمع األمريكي طيمة المراحؿ التالية، إذ نظـ 
عمى شريعة اهلل  المحافظةالجديدة والرب، وأنيا بمجرد  ىذا العقد العالقة بيف األمة

سوؼ تحظى بالبركة، وسيحؿ عمييا غضب اهلل وعقابو عند انتياكيا ليذه المبادئ، 
تقبؿ األمريكيوف بسرعة حديث الميثاؽ   -أمريكا –لذلؾ عندما تشكمت األمة الجديدة 

المتعمؽ بالحصوؿ عمى مباركة الرب أو التعرض لخطر أحكامو، وقد أحب 
عمى أنيـ حممة رسالة خاصة، وتحدثوا فورًا بصورة تكاد  األمريكيوف النظر إلى أنفسيـ

تماثؿ ما كاف البيوريتاف قد تحدثوا بو عف الواليات المتحدة بوصفيا إسرائيؿ الجديدة 
 .(17)اختارىا اهلل لتقـو بدور قيادي في حقبة جديدة مف اقتداء العالـ

وحات مفكري أما الجانب الثاني5 فاف ىذا العقد أثر بشكؿ كبير عمى آراء وطر 
ومف المحتمؿ أف تكوف لمبادئو  جوف لوؾ(ة العقد االجتماعي وخاصة المفكر)نظري

وأحكامو أثر في صياغة الفكرة األساسية  لنظرية العقد االجتماعي، وقد أشار إلى 
ذلؾ توماس جفرسوف بقولو5 "إنا نستطيع رؤية التأثير المحتمؿ لالىوت العيد الذي 

 .(18)جتماعي لمحكومة"أصبح يمثؿ أساس العقد اال

إال أف العقيدة الدينية البروتستانتية الكالفينية التي يؤمف بيا الطيوريف ليا وجو آخر 
أكثر أىمية وخطورة مف القيـ الدينية واألخالقية المبنية عمى اإليماف والفضيمة والعمؿ 

خر لو الصالح، فالعقيدة الدينية ال تقتصر عمى ىذه المفاىيـ، إنما رافقيا عامؿ آ
تبشيرية ذات طبيعة توسعية، بمعنى، إف الديف ال يقـو بعممية التوحيد  –وظيفة رسالية 

                                                           

 .12جورج مارسدف5الديف والثقافة األمريكية، مصدر سبؽ ذكره، ص (17) 
مايكؿ كوريت وجوليا ميتشؿ كوربت،الديف والسياسة في الواليات المتحدة، مصدر سبؽ ذكره،  (18)

 .21ص 
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االجتماعي داخؿ المجتمع األمريكي فحسب، بؿ أف أمريكا، وبفضؿ قيمييا الدينية 
التي ترتقي بيا إلى مكانة ال تضاىييا أمـ وشعوب أخرى، مكمفة بإنجاز وظيفة رسالية 

حدودىا اإلقميمية. ومثؿ ىذه الوظيفة ىي موضع اختيار اإلرادة  لنشر ىذه القيـ خارج
اإلليية التي ال دخؿ لإلرادة اإلنسانية فييا سوى االنصياع ليا وااللتزاـ بمشيئتيا، فثمة 
اعتقاد راسخ وقناعة سائدة في المجتمع األمريكي، وخصوصًا عمى مستوى رؤسائو، 

الرب، وأف الشعب الجديد ىو شعب اهلل تذىب إلى أف الدولة الجديدة ىي مف اختيار 
، ويذىب الالىوتي الشيير (19)الذي اختاره بعناية فائقة ضمف خطة إليية مدبرة لمكوف

)ىوراس بنشيؿ( إلى أبعد مف ذلؾ إذ يقوؿ5 "حتى الحكومة أصبحت اآلف مف نتاج 
العناية اإلليية، ولـ تعد مجرد مخموؽ صنعتو مشيئتنا البشرية بؿ أحد الشؤوف 

 .(20)ألخالقية الجميمة"ا

اإلرادة اإلليية" تـ  –التفويض اإلليي  –إف ىذه األفكار والمعتقدات "العناية اإلليية 
تبنييا منذ وقت مبكر وعمى مستوى الرؤساء األمريكاف، فالرئيس األوؿ لمواليات 
5 المتحدة األمريكية )جورج واشنطف( ، وضح فكرة التدخؿ اإلليي والعناية اإلليية بقولو

"ما مف شعب مدعو أكثر مف شعب الواليات المتحدة إلى شكر اهلل وعبادة اليد الخفية 
التي تقود أمور الناس. فكؿ خطوة جعمتيـ يتقدموف عمى طريؽ االستقالؿ الوطني 

 . (21)تبدو موسومة بسمة التدخؿ اإلليي"

العناية إف الفكرة المرتكزة عمى مفيـو " االرادة االليية او التفويض االليي او 
االليية" ىي ليست فكرة حديثة او مف ابتكار الطيوريف االوائؿ فقد نادى حكاـ اوروبا 
في الماضي وعمى مدى تاريخيا القديـ بنظرية التفويض االليي او الحؽ االليي، 

                                                           
( توماس تومس، الماضي الخرافي لمتوراة في التاريخ، ترجمة عدناف حسف، دار الفارس، دمشؽ، (19

 .11، ص 1002
 .220( جورج مارسدف، الديف والثقافة االمريكية،المصدر سابؽ ذكره، ص (20
 .14، مصدر سبؽ ذكره، ص .... االستراتيجي  بد القادر محمد فيمي، الفكر السياسي وع ((21
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وانيـ يحكموف وفقًا ألوامر اهلل، ولذلؾ كانوا منزىيف عف الحساب والعقاب واف ىذا 
يعود إلى االلو. فالبعض منيـ كاف يدعي انيـ ىـ انفسيـ  -ابالحساب والعق -االمر 

مف طينة اليية )كما عند اباطرة الروماف(. وأف إلو األمة ىو الذي اختارىـ لمحكـ، 
لذلؾ أوجب طاعتيـ التي اقترنت بطاعة اإللو، إذ قاد ذلؾ إلى أف الشعوب أجمعت 

الثامف عشر كاف ممؾ فرنسا  والءىا إلى شخص الممؾ ومنحتو قدسية، فمثاًل في القرف
يعتبر شيئًا مقدسًا كونو ادعى بانو يحكـ بموجب التفويض االليي، في الحقيقة اف 
البيورتاف لـ يكونوا بعيديف عف ىذه الطروحات كثيرًا، فقد ادعوا بوجود تفويض اليي 
 لميمتيـ كونيـ نظروا إلى أنفسيـ بأنيـ الشعب المختار أو إسرائيؿ الجديدة، وأف اهلل
ال يبارؾ المستعمرات إال إذا كانت مسيحية وطائعة لشريعة اهلل، إال أنو ثمة فرؽ كبير 

التفويض  -بيف وجيتي نظر كؿ مف األوروبييف والبيورتاف االوائؿ حوؿ ىذا المفيوـ 
فالبيوريتاف الطيوريف االوائؿ يروف أف الوالء لـ يكف موجيًا إلى شخص  -االليي 

مف المبادئ والقيـ ولذلؾ ظير شعار في امريكا يقوؿ5 اف  الحاكـ، بؿ نحو مجموعة
القانوف ىو الممؾ. وىذا التراث الديني االمريكي قاد إلى نوع مف التأليو لممشروع 
القومي االمريكي، كونيـ )اي البيورتاف( نظروا إلى انفسيـ بانيـ منار ىدى لمعالـ 

 بإظيار الفضائؿ الوطنية والقومية.

بعبارة اخرى، اف االمة االمريكية ىي اوؿ امة حديثة استطاعت تغيير الوالء 
الوطني والقومي مف والء شخصاني قائـ عمى مبدأ احتراـ وتقديس وتأليو االشخاص 

االمبراطور" إلى والء مبادئي او اممي قائـ عمى مبدأ احتراـ وتقديس االمة  –"الممؾ 
ؿ ما ىو خاص باألمة االمريكية شيئًا مقدسًا ومبادئيا، فاصبح وفقًا ليذا الطرح ك

"فالَعَمـ مثاًل" اصبح مف القدسية بمكاف كالصميب بالنسبة لمكنائس ومف خالؿ تحديد 
الوقت والكيفية التي يجري التعاطي بيا مع ىذا الرمز المقدس، فضاًل عف تحديد اياـ 

ياـ واعياد مقدسة عطؿ رسمية خاصة بيذه االمة واصباغيا بصبغة دينية واعتبارىا ا
مثؿ "عيد الشكر وعيد الصالة"، وىكذا اصبح الوالء لموطف واالمة والمبادئ ال 
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يتناقض مع الوالء هلل، وانما ىو امتداد منو ولو، بؿ اف االغمبية الساحقة مف 
 .(22)األمريكييف يروف اف الوالء هلل والوالء لموطف او االمة ىما امراف متالزماف

ميف فرانكميف( إلى اعتبار أف أمريكا "معززة بإيديولوجية لف ويشير الرئيس )بنيا
يزعزعيا شيء أبدًا، واف الواليات المتحدة ستكوف مولدة لمجتمع عالمي، فالمؤسسات 
والعادات والمبادئ األمريكية مخصصة لمتطبيؽ في كؿ مكاف، ولمحو ما بيف البشر 

وؿ لمفيوـ العولمة وفقًا لقياسات وربما كاف ىذا التبشير األ -مف اختالفات أينما كانوا 
إف أمريكا النموذجية ىي، في رأي مواطنييا، أعمى كعبًا مف  -النموذج األمريكي 

 .(23)" األمـ األخرى، وىي بذلؾ مدعوة إلى مؿء مركزىا نيائياً 

ـ 2442ويؤكد الرئيس األمريكي األسبؽ بيؿ كمنتوف في خطابو االفتتاحي لعاـ 
المتحدة بقولو5 "استرشادا بالرؤية القديمة ألرض الميعاد فمنوجو عمى مكانة الواليات 

 .(24)أبصارنا اليـو عمى ارض ميعاد جديدة"

وال يخرج الرئيس )بوش االبف( عف سمفو مف الرؤساء في الواليات المتحدة عندما 
يقوؿ5 "ال يمكف لممرء أف يكوف رئيسًا ليذه البالد مف دوف قناعة، إننا األمة الوحيدة 

 .(25)خاضعة ألوامر اهلل"ال

" بقولو5 "نحف 2342 – 2324كما يؤكد ذلؾ الباحث األمريكي ىرماف ممفيؿ "
األمريكاف شعب مختار بامتياز، نحف إسرائيؿ زماننا، نحف نحمؿ سفينة الحريات عف 
العالـ، لقد اختار الرب قدرنا مسبقًا، والبشرية تنتظر مف عرقنا أشياء عظيمة، ونحف 

                                                           
 .50نفس المصدر ، ص  ((22
ذكره، مايكؿ كوريت وجوليا ميتشؿ كوربت، الديف والسياسة في الواليات المتحدة، مصدر سبؽ ( 11)

    .29ص 
، 1002باربرا فيكتور، الحرب الصميبية، ترجمة احساف عمر، المركز الثقافي العربي، المغرب،  ((24
 .2ص 
 .50( عبد القادر محمد فيمي ، مصدر سابؽ ذكره، ص(25
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شياء عظيمة في أرواحنا، يجب أف تسير بقية البشرية وراءنا، نحف رواد نشعر بوجود أ
العالـ، الحرس األمامي، الذيف أرسموا نحو البراري المقفرة لتجربة ما ىو غير مجرب 

 .(26)بعد، لفتح السبيؿ لمعالـ الجديد الذي ىو عالمنا"
السياسػي االمريكػي  مثػؿ عظمػة  خالصة القػوؿ إف الػدعوات التػي ينػادي بيػا الفكػر

العػػالـ ونشػػر مبػػادئ  إلنقػػاذاالمػػة األمريكيػػة، وأنيػػا مكمفػػة بحمػػؿ رسػػالة أو ميمػػة كونيػػة 
الحريػة وارسػاء دعػائـ الديمقراطيػػة حسػب النمػوذج االمريكػي وغيرىػػا مػف القػيـ االخػػرى، 

درو ولسػف أبػاف الحػرب و كما جػاء وصػؼ ذلػؾ عمػى لسػاف الػرئيس األمريكػي األسػبؽ و 
نقاذ العالـ"الع  .(27)المية األولى5 "إف ألمريكا االمتياز المطمؽ في تحقيؽ قدرىا وا 

ىػػذه الػػدعوات ينبغػػي أف ينظػػر إلييػػا ضػػمف سػػياقيا التػػاريخي كونيػػا غيػػر مرتبطػػة  
بمرحمػػة تاريخيػػة معينػػة، وىنػػا تكمػػف الخطػػورة ، ذلػػؾ أنيػػا تضػػع أمريكػػا دائمػػًا فػػي حالػػة 

يػػا عمػػييـ، حالػػة التحػػدي ىػػذه جعمػػت الساسػػة تحػػد ومواجيػػة مػػع اآلخػػريف لفػػرض إرادت
االمريكػػاف فػػي مواقػػع صػػنع القػػرار والبػػاحثيف فػػي مراكػػز التفكيػػر يعممػػوف وبشػػكؿ حثيػػث 

كافة االمكانيات الماديػة والمعنويػة وكػذلؾ المبػادئ والقػيـ  استغالؿومستمر ومف خالؿ 
فيمػػة لتحقيػػؽ السػػبؿ الك إليجػػادالروحيػػة ومػػف بينيػػا )الػػديف كعامػػؿ مػػؤثر فػػي المجتمػػع( 

ف كاف عمى حساب االخريف، لذا بني الفكر االسػتراتيجي  ىدفيا االسمى أمركة العالـ وا 
األمريكػػي عمػػى خمفيػػة فكريػػة دينيػػة تنػػادي ببنػػاء ممكػػوت اهلل الػػذي يشػػمؿ العػػالـ اجمػػع 

 العالـ الجديد . -مبتدئًا بأمريكا 

 

                                                           
عاصـ الدسوقي واخروف، بنية العقؿ االمريكي، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، (  (26

 لممزيد مف التفاصيؿ أنظر5، 210، ص 1001
Jean Bethke Elshtain, Religion and Democracy, Journal of Democracy, Vol 
20, N 2, April, 2009, pp.5-17, from IVSL access in 5 Fep-2012.                                            

القومية االمريكية، ترجمة د. ناصرة السعدوف، ( أناتوؿ ليفف، امريكا بيف الحؽ والباطؿ، تشريح  (27
 .41، ص 1003، 2مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط
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 المبحج الثاهي

 لتفكىر ا تحالف الىمىهىن الدىهي والسىاسي وأثره في

 اإلستراتىحي   األمرىكي

لـ تكف أوربا قبؿ عيد اإلصالح الديني َتُعد الييود )الشعب المختار(، بؿ كانت 
َتُعدىـ مارقيف وقتمة المسيح، ذلؾ أف الكنيسة الكاثوليكية كانت تتمسؾ باإلعتقاد بأف 

، وأف الرب قد طرد الييود مف فمسطيف عقابًا عمى مايسمى األمة الييودية  قد إنتيى
صمب المسيح، وأف النبوءات التي تتحدث عف العودة، تشير إلى العودة مف بابؿ ، 
وأف ىذه العودة قد حدثت بالفعؿ عمى يد اإلمبراطور الفارسي قورش، وذلؾ االعتقاد 

وأف فمسطيف ىي  عمى رؤية القديس أوغسطيف الذي َعَد أف القدس مدينة العيد الجديد
، غير أف حركة اإلصالح البروتستانتي تنكرت ليذا (28)إرث المسيح لممسيحيف

االعتقاد الكاثوليكي وروجت لفكرة أف الييود أمة مختارة مفضمة، وأصبح العيد القديـ 
المرجع األعمى لالعتقاد البروتستانتي، ومصدر المسيحية النقية الثابت، وجزء مف 

بًا لمتاريخ عف االراض المقدسة والنبوءات المتعمقة بآخر الزماف طقوس العبادات، وكتا
 والعصر األلفي السعيد والمجيء الثاني لممسيح.      

كاف ىدؼ حركة اإلصالح الديني البروتستانتي ىو تحويؿ الييود إلى البروتستانتية 
 مسيحية . ولكنيـ بداًل مف أف يتحولوا إلى المسيحية كانوا يجمعوف األنصار لتيويد ال

لقد كاف المستوطنوف األوائؿ متأثريف تاريخيًا والىوتيًا بالييودية وىذا التأثير افرز 
حالة أو صيغة لمتعايش بيف الديانتيف البروتستانتية والييودية، خاصة عند االتجاىات 

  -العالـ الجديد -والتيارات األصولية، وذلؾ أف المياجريف األوائؿ يروف أف ىذا العالـ 
ثؿ القدس أو إسرائيؿ الجديدة. واف تجربتيـ ىذه تشبَِّييـ بالمنفييف العبرانييف الذيف يم

ُذِكروا في التوراة. ىذا التأثير انعكس ليس عمى معتقداتيـ وأفكارىـ فحسب، بؿ حتى 
عمى حياتيـ االجتماعية إذ أف البيورتاف األوائؿ كانوا يميجوف بالمغة العبرية في 

 أبنائيـ أسماء ييودية مثؿ سارة وأبراىاـ وديفيد... وغيرىا، صمواتيـ ويطمقوف عمى

                                                           
 .292عاصـ الدسوقي ، مصدر سابؽ ذكره، ص ( (28
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وىكذا اصطبغت البروتستانتية "البيورتانية" بصبغة عبرية ييودية، وسرعاف ما كاف 
ليذا التقارب والعالقة الحميمة  بيف الديانتيف المسيحية )البروتستانتية( والييودية 

، يود( مكانة خاصة لدى البروتستانتيتجمياتيا العممية، فقد احتمت فمسطيف )كوطف لم
األمر الذي ولد اعتقادًا راسخًا عند الالىوت البروتستانتي األمريكي بعودة المسيح 

 .(29)الثانية وضرورة البعث الييودي

إف التداخؿ بيف ما ىو ديني وسياسي يمكف أف نممسو في تطور الفكر ألطيوري 
ؿ فكرىـ الديني كانوا يركزوف عمى فكرة عند البروتستانت الكالفينيف، ففي بداية تشكي

تنفيذ إرادة اهلل في ىداية األمـ المسيحية تمييدًا لنزوؿ مممكة اهلل، رغـ أف ىذه الفكرة 
ما تزاؿ باقية، إال أف األولوية بعد تأسيس الدولة األمريكية أصبحت مرتكزة في وضع 

إلى مممكة المسيح السياسية أمريكا كمنارة لمحرية والديمقراطية ييتدي بيا العالـ اجمع 
وتأسيس مممكة اهلل العظيمة أمريكا إنموذجًا يفترض أف تقتدي بو بقية األمـ األخرى، 
وىكذا اتحد السياسي بالديني والالىوتي بالتاريخي فأوجد عالقة مميزة بيف 
البروتستانتية والييودية بشكؿ عاـ وبيف األصولية المسيحية والصييونية الييودية 

اص، بؿ زاد األمر قوة عندما تأسست ما أطمؽ عمييا بػ )المسيحية بشكؿ خ
، التي تؤمف بعودة الييود كشعب إلى ارض الميعاد وقياـ الدولة (30)الصييونية(

 .(31) الييودية في فمسطيف تمييدًا لعودة المسيح الثانية وتأسيس مممكة األلؼ عاـ

                                                           
 .291نفس المصدر ، ص(  (29
( المسيحية الصييونية ، وىي حركة دينية مسيحية تدعوا إلى العصمة الحرفية لمكتاب المقدس (30

حقيقية لممسيح وقياـ حكمة االلفي الذي تكوف القدس عاصمتو وصييونيتيا تأتي مف والعودة ال
دعوتيا إلى وجوب عودة اليود إلى ارض الميعاد )فمسطيف( تحقيقًا لمنبوءات التوراتية التي يؤمف بيا 
المسيحيوف. لممزيد مف التفاصيؿ انظر5 شاىر اسماعيسؿ الشاىر، اولويات السياسة الخارجية 

. 55 – 11، ص 1004ـ، الييئة العامة لمكتاب، دمشؽ،  1002ايموؿ  22كية بعد احداث االمري
ويعد جوف نمسوف داربي االب الشرعي لمحركة السياسية الصييونية في الواليات المتحدة االمريكية. 

 لممزيد مف التفاصيؿ انظر5 
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ـ نقطة تحوؿ ميمة في تاريخ األصولية المسيحية، إذ تأسست 2451وُيعد العاـ 
( وىي national Association of Evangelicals)الرابطة الوطنية لإلنجيمييف 

بمثابة الكياف التنظيمي وكتجسيد عممي لمتصورات النظرية التي روج ليا األصوليوف، 
أمريكا، إذ يعد الكثير مف الباحثيف أف وضـ تحت مظمتو آالؼ الكنائس األصولية في 

ىذا الكياف يمثؿ نقمة نوعية في تاريخ األصولية البروتستانتية، وذلؾ بسبب انتقاؿ 
األخالقية إلى  –التحرؾ األصولي البروتستانتي، مف الحركة ذات الطبيعة الدينية 

 .(32)المؤسسة التي يمكف أف تؤدي دورًا سياسياً 

ت الحرب العالمية الثانية انقسامًا كبيرًا ، وتراجعًا خطيرًا إذ شيدت المرحمة التي تم
في عضوية الكنائس البروتستانتية، وىذه االنقسامات بيف المسيحييف والييود، وبيف 

، األمر الذي أدى إلى انقساـ الطائفة (33)المسيحييف الكاثوليؾ والبروتستانت
 5  (34)انتية األمريكية إلى ثالثة أقساـالبروتست

تعد االصولية البروتستانتية المسيحية مف اكثر  االصولية البروتستانتية: -1
التيارات الدينية انغالقًا وعزلة عف االخريف بسبب تمسكيا بالتفسير الحرفي لنصوص 

إذ يضـ ىذا التيار  اإلنجيؿ وبغض النظر عف مدى تطابؽ ىذه النصوص مع الواقع

                                                                                                                                                    

Donald E.Wagner, anxious for amagedon, waterlow, on tario, herald press, 

1995. P.p 81 – 88.                      
، ص 1002، 1(  رضا ىالؿ، المسيح الييودي ونياية العالـ، مكتبة الشروؽ الدولية، القاىرة، ط(31

221. 
، تية والسياسة الخارجية االمريكية، مكتبة الشروؽ، رسالة في االصولية البروتستانسمير مرقص( (32

 . 21،ص  1002القاىرة ، 
، مكتبة اليفانجميكية ، ترجمة 5نشأة جعفر( جورج مارسدف ، كيؼ نفيـ االصولية البروتستانتية ا(33

 . 45، ص 1000الشروؽ الدولية ، القاىرة ، 
، ( 222السياسة الدولية ، العدد ) خميؿ العناني ، الديف والسياسة الخارجية االمريكية ، مجمة  ( (34

 .  102، ص 1002، مؤسسة االىراـ ، القاىرة ، اكتوبر 
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وتدعى بػ )كنائس البروتستانت كنائس النخبة العميا في المجتمع االمريكي 
 االنكموسكسوف البيض(.

وىي مف أكثر التيارات المسيحية انفتاحًا ومرونة والمتمثمة بػ الميبرالية المسيحية:  -2
)المجمس الوطني لكنائس المسيح في الواليات المتحدة(، يفصؿ ىذا التيار بيف الديانة 

الواقع، ويؤمف اصحاب ىذا المسيحية كنظاـ اخالقي وكنصوص تطبؽ حرفيًا عمى 
التيار بأف الرب سوؼ يتقبؿ الطوائؼ الدينية األخرى غير المسيحية وسوؼ يغفر ليـ، 
كما ينظر أتباع ىذا التيار إلى العالـ وقدرة بمداف العالـ عمى التعاوف مع بعضيا 

 .35  البعض لبناء نظاـ دولي يحقؽ العدالة والسالـ

تيار مكانة مؤثرة في المجتمع األمريكي كونو يجمع يحتؿ ىذا الالتيار اإلنجيمي:  -3
بيف الصفات المشتركة لكال التياريف السابقيف "األصولية المسيحية والميبرالية المسيحية" 
ويؤمف ىذا التيار شأنو في ذلؾ شأف التيار األصولي بمبادئ المسيحية وأخالقيا 

اهلل باإلضافة إلى أنو ثمة  ويعتقد اتباعو باف تطبيؽ القانوف ىو الطريؽ المؤدي إلى
رسالة كونية اليية يجب العمؿ عمى تبميغيا لكؿ العالـ. إال أنيـ يختمفوف عف 
األصولييف إذ يركزوف نشاطيـ عمى التبشير الديني والعمؿ الخيري كأسموب لجذب 
قموب غير المسيحيف لممسيحية. وىي افكار تجعميـ منفتحيف عمى التيارات األخرى 

 و األصولييف الذيف يميموف إلى العزلة واالنغالؽ.وىذا عكس توج

ىذا االنقساـ في الطائفة البروتستانتية قاد إلى والدة اليميف الديني المحافظ الجديد 
مف رحـ االصولية المسيحية، وىكذا بدأ اليميف المسيحي بالعمؿ عمى جعؿ القيـ 

ظرة األصولية ممثمة في األصولية األولى موضع التنفيذ ليأخذ طبيعة سياسية، ىذه الن

                                                           
يوسؼ حسف، البعد الديني في السياسة االمريكية تجاه الصراع العربي االسرائيمي، دراسة في  (  (35

 .32، ص 1000، 1الحركة االصولية االمريكية الجديدة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط



 

19 

 محلة تكرىت للعلون السىاسىة

 محلة علمىة دورىة محكمة 

 2العدد/ 2السهة/ 2المحلد/

 1436 حمادً االخر – 2015 آذار

ISSN:  2073 _ 1140 
 

أحد أىـ روادىا المعاصريف)بات روبرتسوف( الذي يرى أف أمريكا تكوف بحالة نيوض 
 .(36)ودورىا مركزيا، عندما تستعيد تراثيا الييودي المسيحي

وُتعد حقبة السبعينيات مف القرف الماضي مرحمة حاسمة في ظيور تيار اليميف 
الستمرار االنقساـ التعميمي واتساع اليوة بيف المسيحي الجديد الى الساحة، إذ كاف 

الميبرالييف والمحافظيف أثر كبير في ظيور ىذا التيار، إال أف جذوره مستمدة مف االباء 
 المؤسسيف االوائؿ.

انطمؽ الفكر النبوئي الذي يؤمف بو اليميف المسيحي الجديد، مف مبدأ أساس ىو5 
كالـ اهلل المَنزَّؿ، لذا فيو معصوـ بكالمو، إف الكتاب المقدس بجميع إسفاره وكتبو ىو 

وحروفو مف الخطأ، كما أف النبوءات التي جاء بيا ىي األخرى تتميز بعصمتيا، فقد 
"، "النبوءة ال تصدر أبدًا عف إرادة البشر، لكف البشر 1252جاء في كتاب بطرس "

ا يشير قاموس يتحدثوف بوحي مف اهلل، وكأف ىذا الوحي حممو الييـ الروح القدس"، كم
الكتاب المقدس الذي يربط بشكؿ تمقائي بيف مفاىيـ ونصوص الكتاب المقدس برموز 
وتعابير ليا مكانة دينية روحية قيمية عند الييود والحركة الصييونية مثؿ اسرائيؿ، 
كنعاف، ارض الميعاد، وشعب اهلل المختار، واراضي الكتاب المقدس، وأف اهلل اعطاىا 

وىنا يكوف الكتاب المقدس ىو حمقة الربط بيف اليميف المسيحي، لشعبو المختار، 
، وأف تأسيس دولة ييودية في أرض الميعاد (37)والييود باعتبارىـ شعب اهلل المختار

 .(38) سيميد لممجيء الثاني لممسيح

 ومف أبرز األفكار والمبادئ التي يقوـ عمييا تيار اليميف المسيحي الجديد مايمي.

  

                                                           
 .225عاصـ الدسوقي ، مصدر سابؽ ذكره، ص ( (36

 22ص-23، ص1000اهلل ، ترجمة 5 محمد السماؾ، دار الشروؽ،القاىرة،غريس ىالسؿ، يد  (37)
(42)See: William Martin, with god on our sid: the rise of the religions right in 
America (newyork: broad way books, 1997, p. 7.                           
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 المبادئ الدينية لميمين المسيحي الجديد:اواًل. 

الَقَدِرية. تأسست أمريكا عف طريؽ ىذه الرؤية عمى المبادئ المسيحية  مبدأ .1
المتجسدة في الدستور، بمعنى أنيا تجسيد لإلرادة االليية لتصبح منارة لمديف الحؽ، 
وكذلؾ لمحرية لجميع أنحاء العالـ، وعمى حد قوؿ القس )جيري فالويؿ(5" فمنذ ذلؾ 

 .(39)ف مف الصالحيف"الوقت كانت أمريكا عظيمة، الف شعبيا كا
مبدأ استشراؼ المستقبؿ عمى وفؽ منظور التنبؤات التوراتية، إذ ُعدَّت حرب  .2

ـ( نقطة تحوؿ في مسيرة المسيحييف المتصيينيف عمى اعتبار أنيا 2422العاـ )
تحقيقًا لنبوءة توراتية . وبيذا يقوؿ )جيري فالويؿ(5 " لقد اعطانا اهلل إشارة في العاـ 

ح النصر إلسرائيؿ عمى العرب، ومكَّف الييود مف أخذ األرض ،عندما من2422
التوراتية )ييودا والسامرة( والسيطرة العسكرية عمى مدينة القدس، فاألوؿ مرة منذ اكثر 

عاـ، اصبحت القدس تحت سيطرة الييود، وقد اثارني ذلؾ، ألنو جدد  1000مف 
صوليوف االمريكيوف بيذا . فقد رأى اال(40)إيماني بقوة ومصداقية الكتاب المقدس "

الحدث تأكيد عمى أف خطة الرب تكتمؿ وأف النبوءات التوراتية تتحقؽ وأف نياية 
 التاريخ اصبحت قريبة.

إعادة بناء الييكؿ . يعتقد اليميف المسيحي الجديد أف لمييود حؽ في األرض  .3
يني في المقدسة ) فمسطيف (، عمى أساس أف الييود ىـ شعب اهلل المختار وحقيـ الد

فمسطيف، وأف إعادة بناء ىيكؿ سميماف يعد االشارة األىـ والمكممة لتحقيؽ عودة 
المسيح حسب رؤى الييود والمسيحييف المتصيينيف لما يمثمو الييكؿ لكؿ منيما . وفي 
ىذا الصدد يقوؿ )بف غوريوف( أوؿ رئيس وزراء إلسرائيؿ" ال معنى إلسرائيؿ مف غير 

، عمى أساس أف مف يحكـ )جبؿ (41)مف غير الييكؿ"القدس، وال معنى لمقدس 
                                                           

مسيحية في الفكر السياسي االمريكي المعاصر ، خالد عبد االلو الحياني ، االصولية ال ( (39
 .229، ص 1020أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد،

. ولالستفاضة أنظر5غريس ىالسؿ ، النبوءة السياسية ، 222نقال عف 5نفس المصدر، ص(  (40
 . 21، ص 2443،القاىرة،1ترجمة5 محمد السماؾ، دار الشروؽ،ط

 .222( نفس المصدر ،ص (41



 

21 

 محلة تكرىت للعلون السىاسىة

 محلة علمىة دورىة محكمة 

 2العدد/ 2السهة/ 2المحلد/

 1436 حمادً االخر – 2015 آذار

ISSN:  2073 _ 1140 
 

الييكؿ( يحكـ مدينة )القدس( ومف يحكـ مدينة )القدس( يحكـ أرض إسرائيؿ بأكمميا، 
 .(42)وعميو فاف عدـ سيطرة الييود عمى )جبؿ الييكؿ( يعني أف إسرائيؿ لـ تقـ بعد

المتصيينة، مبدأ البعث او اإلحياء، يعد ىذا المبدأ فكرًا اساسيًا لممسيحية  .4
فباعتقادىـ 5إف وعد اهلل إلبراىيـ وأبنائو مازاؿ قائما ولذا يجب عمى الييود والمسيحييف 
المتصيينيف العمؿ عمى تحقيؽ ىذه النبوءة، أي أف حدود اسرائيؿ ىي )مف النيؿ الى 
الفرات( وبيذا يقوؿ أحد أبرز قادة اليميف الديني االمريكي القس )جيري فالويؿ( 5 

كوني سعيدًا لعودة الييود إلى فمسطيف ولقياـ إسرائيؿ، فإنني اشعر باف  "إنني مع
الييود لـ ينجزوا ميمتيـ تمامًا بعد، وأف عمى الييود اليوـ استرجاع كؿ األراضي التي 
أعطاىا اهلل لمعبرانييف، أي أف عمى الييود أف يممكوا كؿ األرض التي منحيـ اهلل قبؿ 

ه العودة، وأف عمى العرب مغادرة ىذه األرض، ألف عودة المسيح، وكشرط مسبؽ ليذ
 . (43)"واهلل أعطى كؿ ىذه األرض لمييود ىذه األرض تخص الييود،

بمعنى، إف ىناؾ قاسـ مشترؾ بيف اإليماف الييودي الصييوني والمسيحي الصييوني، 
نما إقامة  ىذه وىو تنفيذ وعد اهلل لبني إسرائيؿ، ليس بإقامة الدولة الييودية فقط، وا 

الدولة عمى كؿ )األرض الموعودة( وىذا ما يسعى إليو تيار اليميف األمريكي 
 المتصييف.

 

 المبادئ السياسية لتيار اليمين المسيحي الجديد: -ثانياً 

التمسؾ بإعالء فكرة الييمنة األمريكية مف خالؿ رفض بزوغ أي قوة مضادة،  .1
ورفض فكرة التعددية القطبية أو التنوع في توزيع القوة، مما أدى إلى إيجاد نوع مف 

 الشد والجذب بيف الواليات المتحدة وشركائيا، السيما االتحاد األوروبي. 
، لقد نجحت المنظمات المسيحية الصييونية في ترويج الدعـ الكامؿ ألسرائيؿ .2

نما رسالة إليية  اإلعتقاد القائؿ بأف دعـ أمريكا إلسرائيؿ ليس فقط التزامًا سياسيًا وا 

                                                           
 نفس المصدر . نفس الصفحة.  ( (42
 .224( نقاًل عف5 نفس المصدر ، ص (43
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. فضاًل عف إيمانيـ )أي تيار اليميف الديني ( بحتمية (44)بسببيا يبارؾ الرب أمريكا
ش الشيطاف( وأف ىذه الصراع بيف قوى الخير )جيش المسيح( وقوى الشر )جي

النبوءات سوؼ تتحقؽ عمى األرض وأف قوى الخير ستنتصر في معركة حاسمة تدعى 
 بػ )ىار مجيدو(.

مبدأ تفضيؿ استخداـ القوة العسكرية، عمى سائر األدوات األخرى في تنفيذ أىداؼ  .3
السياسة الخارجية األمريكية، بمعنى أخر، تكريس لمنظرية الواقعية في العالقات 

ولية، إذ تركز عمى مراكمة القوة في مواجية األطراؼ األخرى ، مف أجؿ إدامة الد
الييمنة عمى النظاـ الكوني، ولغرض تحقيؽ فكرة القدر المبيف والتقدير االليي لمكوف 
يجب أف تبقى الواليات المتحدة األقوى عسكريًا ويجب أف تحتفظ بحقيا في الدفاع عف 

 .45عسكرية االستباقية نفسيا، وتبادر في المعالجات ال
فرض الييمنة الفكرية والثقافية األمريكية عمى العالـ عف طريؽ التبشير بالقيـ  .4

األمريكية، بعد أف أمتمكت عناصر القوة الرئيسة التي شخصيا )آلفف توفمر( والتي 
تتوزع في ثالثية العنؼ)القوة العسكرية(،الثراء)االقتصاد(، والمعرفة)التكنولوجيا وثورة 

، ويضيؼ )بريجينسكي( في ىذا المجاؿ عنصرًا رابعًا لمقوة عده في غاية 46المعمومات(
األىمية، وىو الثقافة، وأف إمتالؾ الواليات المتحدة ليذه العناصر األربعة دفعتو لمقوؿ" 
تقؼ أمريكا شامخة في المجاالت األربعة الحاسمة لمنفوذ العممي، عسكريا تمتمؾ قدرة 

واقتصاديا تبقى المتقدمة في النمو العالمي، حتى لو واجيت  عالية ال نظير ليا
التحدي في بعض المجاالت مف قبؿ ألمانيا والياباف المتاف ال يتمتعاف ببقية ما تتمتع 
بو مف مزايا القدرة العالمية، مع تكنولوجيا تحتفظ بالتقدـ الشامؿ في جميع اإلبتكارات 

                                                           
( رضا ىالؿ، الديف والسياسة في امريكا، المسيح االمريكي وصييوف، االمبراطورية االمريكية،  (44

 .102، ص 1002، 1مكتبة الشروؽ، القاىرة، ج
ة ، مصدر سابؽ ذكره ، ( جورج مارسدف ، كيؼ نفيـ االصولية البروتستانتية االيفانجيميكي (45
 . 204ص
لالستفاضة أنظر5 آلفف توفمر، تحوؿ السمطة بيف العنؼ والثراء والمعرفة، تعريب5 فتحي بف  ((46

 .11،ص1،2442نشواف ونبيؿ عثماف، مكتبة طرابمس العممية العالمية، طرابمس، ط
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ة بجاذبية اليزاحميا أحد فييا خصوصا الحاسمة، وحضاريا تتمتع رغـ بعض المبالغ
لدى شباب العالـ، وىذه العوامؿ مجتمعة تمنح الواليات المتحدة قدرة سياسية التقاربيا 
أية دولة أخرى، وبسبب إجتماع ىذه العوامؿ األربعة تصبح أمريكا القوة العالمية 

يكي اإليماف ، وىذا في النياية منح صانع القرار االمر (47)العظمى الوحيدة الشاممة"
 -بضرورة التدخؿ العسكري في كؿ مكاف مف العالـ لنشر قيـ الحرية والديمقراطية 

 وتأكيد الحقوؽ االمبراطورية األمريكية. -نموذج القيـ األمريكية 
وعمى ىذا األساس ينادي دعاة الفكر اليميني المحافظ بدور إستعماري إمبراطوري  

ىذا  -ر أنصار ىذا التيار مف إمبراطورية الشرلمواليات المتحدة، فضاًل عف ذلؾ يحذ
ويطالبوف بأف  -المفيوـ تغير معناه ومدلوالتو مف الشيوعية الى اإلسالـ األصولي

تتولى الواليات المتحدة مسؤولية حماية العالـ مف ىذا الخطر الذي يعمف الحرب ضد 
يمي جراىاـ ( الديانة المسيحية، بؿ ضد المسيح وضد الرب، ويشير إلى ذلؾ القس )ب

وىو أحد أبرز مرشديف ووعاظ األصولية المسيحية بقولو5 " إذا لـ تنقذ الديانة 
ا ستقؼ وحيدة ومعزولة في المسيحية ىذه األمـ مف براثف اإللحاد فاف أمريك

 .(48)العالـ"

 لقد مثمت قضية معاداة الشيوعية مصدر الشرعية لميميف المسيحي وأساس لتطور
يميف التقميدي والمحافظيف الجدد فيما بعد، إذ أف التياريف )اليميف عالقتو وارتباطو بال

المسيحي واليميف المحافظ الجديد( إرتبطا في النشأة كحركتيف سياسيتيف ترعرعتا 
وتطورتا في الخمسينيات مف القرف العشريف في بيئة إحتواء اإلتحاد السوفيتي ومعاداة 

                                                           
الشرقي، االىمية لمنشر ( نقال عف 5 زبيعنيو بريجينسكي، رقعة الشطرنج الكبرى، ترجمة5 أمؿ (47

 .52-14،ص ص 2،2444والتوزيع، االردف، ط
48 ( محمد عارؼ زكاء اهلل، الديف والسياسة في امريكا. ترجمة امؿ عيتاني، مركز الزيتونة (

 .25، ص 1002، 2لمدراسات، بيروت، ط
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وري حتى تمت ليما السيطرة، كما أف الشيوعية، وشقا طريقيما داخؿ الحزب الجمي
 . (49)لكؿ مف التياريف أجندتو ألمركة العالـ سواء بالقيـ االمريكية أو بالقوة االمريكية

دخؿ اليميف المسيحي الممارسة السياسية بحممة ضد المرشح الرئاسي الكاثوليكي جوف 
ـ، وفي السبعينيات مف القرف العشريف أصبح اليميف المسيحي قوة 2420كيندي عاـ 

ـ بوصوؿ الرئيس المسيحي جيمي كارتر الى الرئاسة في 2422مؤثرة، أبتدًء مف عاـ 
حي الذي يؤمف بالمسيح كمخّمص، ويعتقد الواليات المتحدة كونو الشخص المسي

 بحرفية الكتاب المقدس.

كما برزت ىذه األفكار والمعتقدات في ثمانينيات القرف العشريف وتحديدًا في رئاسة 
الرئيس األمريكي األسبؽ "رونالد ريغاف" لتكوف بمثابة منياج عمؿ في العالقات 

غالبًا ما كانت تتضمف خطبو ، و (50)الدولية والسياسة الخارجية لمواليات المتحدة
 السياسية عبارات مثؿ "أمريكا المدينة عمى الجبؿ في مواجية إمبراطورية الشر" .

وخالؿ عقدي الثمانينيات والتسعينيات بدأت حركة اليميف المسيحي بالعمؿ عمى 
تنصير أمريكا مف خالؿ جانبيف، االوؿ بالعمؿ عمى إعادتيا الى االخالؽ المسيحية 

وبالمطالبة بمنع اإلجياض وتحريـ المثمية الجنسية والسماح بالصالة في  التقميدية
المدارس، ثـ تحولت حركة اليميف المسيحي مف جانب ثاني إلى محاولة تنصير أمريكا 

                                                           
لدراسات رضا ىالؿ ،اليميف  الديني واليميف المحافظ الجديد في السياسة االمريكية، منتدى ا ((49

 .2 -2،ص ص1001االمريكية، جامعة القاىرة، 
ىذه التوجيات  الفكرية سيمة مف عممية تحالؼ اليميف الديني واليميف السياسي داخؿ الحزب  (   (50

الجميوري مع اسباب اخرى لممزيد انظر 5 رضا ىالؿ ، اليميف الديني واليميف المحافظ الجديد في 
،  1001ت االمريكية ، كمية االقتصاد والسياسة ، جامعة القاىرة ، السياسة االمريكية مركز الدراسا

امة اليميف  قوة المحافظيف في امريكا ،  -. كذلؾ جوف ميكمثوايت و ادرياف وولدريدج 5 4-1ص 
 . 24-12، ص 1002،  2ترجمة د. عبد الوىاب غموب ، مكتبة الشروؽ الدولية ، القاىرة ، ط
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عمى مستوى القيادة السياسية، فقدمت القس بات روبرتسوف مرشحًا لمرئاسة في 
 ـ.2433الترشيحات االولية لمحزب الجميوري عاـ 

لقد مكنت خبرة الثمانينيات والتسعينيات اليميف المسيحي مف أف يصبح قوة مؤثرة 
ـ، السيما بعد فوز 1000داخؿ الحزب الجميوري في اإلنتخابات الرئاسية لعاـ 

العشرات مف مرشحيو لعضوية مجمسي النواب والشيوخ ومناصب حكاـ الواليات، فقد 
خير عقد صفقة مع اليميف المسيحي كشؼ )جوف ما كيف ( منافس بوش االبف أف األ

مكنتو مف الفوز بترشيح الحزب ثـ بالرئاسة، وبالفعؿ فقد رفعت حممتو االنتخابية ما 
، وكرد (51)قالو بوش اإلبف شعارًا ليا" إف يسوع المسيح ىو الفيمسوؼ السياسي لي..."
 دارتو.لمجميؿ قاـ بوش اإلبف بعد فوزه بالرئاسة بتعيف رموز اليميف المسيحي في إ

  

                                                           
ني واليميف المحافظ الجديد في السياسة االمريكية، مصدر سابؽ ذكره، ( رضا ىالؿ، اليميف الدي (51
 .3ص
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 الخاتمة

ومف كؿ ما تقدـ يثبت لنا صحة فرضيتنا مف أف العقيدة الدينية التي جاء بيا   
أصبحت  –أمريكا  –إلى األرض الجديدة  -البيورتاف الطيوريوف -المؤسسوف األوائؿ

بمثابة األساس األيديولوجي لألمة األمريكية، ىذه العقيدة التي تجعؿ مف أالمو 
مختارة وأف لدييا ميمة كونية لحمؿ رسالة عالمية لنشر قيـ الحرية األمريكية أمة 

  والديمقراطية إلى العالـ اجمع.
إف الدعوات التي ينادي بيا الفكرالسياسي االمريكي مثؿ عظمة االمة األمريكية،   

العالـ ونشر مبادئ الحرية وارساء  وأنيا مكمفة بحمؿ رسالة أو ميمة كونية النقاذ
دعائـ الديمقراطية ىذه الدعوات ينبغي أف ينظر إلييا ضمف سياقيا التاريخي كونيا 
غير مرتبطة بمرحمة تاريخية معينة، وىنا تكمف الخطورة ، ذلؾ أنيا تضع أمريكا دائمًا 

جعمت في حالة تحد ومواجية مع اآلخريف لفرض إرادتيا عمييـ، حالة التحدي ىذه 
الساسة االمريكاف في مواقع صنع القرار والباحثيف في مراكز التفكير يعمموف وبشكؿ 
حثيث ومستمر ومف خالؿ استغالؿ كافة االمكانيات المادية والمعنوية وكذلؾ المبادئ 
والقيـ الروحية ومف بينيا )الديف كعامؿ مؤثر في المجتمع( إليجاد السبؿ الكفيمة 

ف كاف عمى حساب االخريف.لتحقيؽ ىدفيا االسمى أ  مركة العالـ وا 
كما أف سطوة نخبة معينة مف رجاؿ الديف والسياسة المتشدديف في الواليات 
المتحدة األمريكية عمى الحمقات الرئيسة في مؤسسات صنع القرار السياسي الخارجي، 

ميف إذ وجد اليميف المسيحي الجديد طريقو إلى داخؿ الحزب الجميوري متحالفًا مع الي
السياسي، السيما في إدارة الرئيس األمريكي بوش اإلبف، بحيث قاد ىذا التحالؼ إلى 
تبني دعوات الميمة الكونية والرسالة العالمية التي تجعؿ مف قوات الواليات المتحدة 
األمريكية )جند اهلل في أرضو(،وقد أشار إلى ذلؾ الكاتب جاف بيار فيثو بقولو5" إف 

مسيح عمى األرض يسعوف إلى تمديف اآلخريف، واألمريكيوف ىـ األطيار ىـ جنود ال
 جنود الديمقراطية فوؽ متاريس العالـ" .
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ىذا التصور الذي حكـ الفكر األمريكي في حقبة زمنية معينة سيؤثر وبال شؾ 
نما في صياغة  ليس في صياغة الشخصية اإلجتماعية لممواطف األمريكي فحسب، وا 

فكير السياسي واالستراتيجي الرسمي في الواليات المتحدة العقؿ األمريكي ومنيج الت
والذي بدوره ينعكس عمى السموؾ السياسي الخارجي األمريكي في إطار عالقاتو مع 

 المجتمع الدولي. 
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