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  مقدمة 

بط بمجرد اليوجد شئ سهل على اإلطالق فى هذا الموضوع، فالقضية الترت  

عبارة عامة عن دور الدين فى العالقات الدولية، أو أقوال بشأن مايسمى 

واليات الصهيونية  المسيحية ، أو تفسيرات مبتورة لتأثيرات فئات معينة فى ال

المتحدة على مايدور فى المنطقة، فما تشير إليه الورقة التى يتم عرضها فى هذا 

ة ٢٠٠٦د سبتمبر أكتوبر ، والتى نشرت فى عد"ترجمات "العدد من  ، من مجل

على السياسة " اإلنجيليين" الشئون الخارجية األمريكية، وركزت تحديدا على تأثير 

األمريكية، هو أن هناك تعقيدات البد من فهمها تقف فى خلفية الصورة، وأنه إذا 

 كما تمت _تعذر فهم بعض جوانبها، فإنه على األقل يجب افتراض أنه اليوجد 

  . شئ بسيط_ اإلشارة

"   مقالة _  فى التسعينات _       لم يكن األمر مفهوما تماما، عندما ظهرت 

األمريكية، فقد ساد تصور بأن صمويل " فورين أفيرز" بدورية " صدام الحضارات

هنتنجتون، يدعو إلى االصطدام بالحضارات األخرى فى العالم، كإستراتيجية 

التى كانت قد انتهت بتفكك اإلتحاد السوفيتى، جديدة بديلة لسياسة الحرب الباردة 

ووقتها ساد تعبير فى المنطقة العربية يركز على فكرة أن الغرب يبحث عن عدو، 

" العدو األخضر" ووصلت المسألة فى بعض الدوائر الغربية إلى الحديث عن 

وم اإلسالمى، وبدا األمر فى النهاية، وكأن تلك المقالة كانت تمثل مايسمى فى العل

  ".نبوءة محققة لذاتها" السياسية 

لم يكن األمر كذلك على اإلطالق، فلم يكن من المحتم أن يحدث  

مايجرى حاليا، إذ أن مقالة هنتنجتون كانت مجرد نتائج نهائية لمشروع بحثى كان 

الهدف منه هو وضع بعض األطر النظرية المتعلقة بشكل الصراع الرئيسى الذى 

حلة مابعد نهاية الحرب الباردة، واستنادا على بعض يحتمل أن يندلع فى مر

المؤشرات المتعلقة بوجود أفكار متطرفة وحساسيات دينية واختالفات حضارية، 

بين الحضارات، نبه " خطوط التماس" وأعمال احتكاك، فى المناطق التى سميت 
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بر معدو المشروع إلى وجود احتماالت قوية لحدوث الصدام، وشكلت المقالة مايعت

  .لفهم ماقد يحدث" منظور" 

ة   أدت أعمال المتطرفين على الجانبين فى الفترة التالية، إلى تفجير مشكل

كبرى بين اإلسالم والغرب، أو بين الغرب واإلسالم، وأصبح الطرفان فقط هما 

العنصران الفاعالن فى صراع الحضارات الذى عبرت عنه مظاهر مختلفة، 

 على غرار اإلسالموفوبيا فى الغرب، والمعادة طرحت فى إطارها قضايا عديدة

للغرب فى الدول اإلسالمية، والحساسية ضد الجاليات المسلمة فى أوروبا، 

واستهداف األجانب فى المنطقة العربية، ثم بداية الممارسات السيئة التى ارتبطت 

با الفاتيكان أوالمظاهرات العنيفة  بأزمة الرسوم الدانماركية أو محاضرة با

المقاطعات الحادة فى المنطقة اإلسالمية، ولم يعد من السهل وقف تطور و

  .األحداث

بروز العامل الثقافى هو دور الدين فى   كان أحد المظاهر العامة ل

العالقات الدولية، وهى مسألة لم تبحث جيدا على الرغم من أنها أصبحت واحدة 

يا النقاش العام، واليرتبط األمر هنا بسياسات  بعض الدول اإلسالمية التى من قضا

تعتقد أن لديها رسالة خارجية ودور دينى، وإنما فى األساس بأطراف غربية 

ترة األخيرة ظواهر مؤثرة على العالقات  واليات المتحدة، شهدت فى الف كال

الخارجية لها، ارتبطت بما يسمى بالمسيحية الصهيونية أو توجهات اإلنجيليين 

ظين الجدد فى اإلدارة األمريكية، أو ظهور تشريعات وثيقة الصلة بأفكار المحاف

ـ وغيرها من المظاهر التى تشير إلى أن العالم  محددة تتعلق بالحريات الدينية

  .الدينى لم يعد بعيدا عن سياسات الدول الخارجية

تالى لها، يطرحان الموضوع بشكل محدد   هذه المقالة، والتعليق الهام ال

  .للغاية

                  
 أسرة التحرير

  ٢٠٠٦ نوفمبر           
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والثقافة    عادة ما يلعب الدين دورا رئيسيا في السياسة والهوية 

األمريكية، فالدين يشكل شخصية األمة ويساعد في تشكيلِ أفكار األمريكيين عن 

ثير على الوسائل التي يتجاوب بها األمريكيون تجاه األحداث خارج العالم، وله تأ

ويعلل الدين إحساس األمريكيين بأنفسهم كشعب مختار وإيمانهم بأن . حدودهم

نحاء العالم واجب نشر قيمهم في أ   . عليهم 

 –وبالطبع، ال يوجد اتفاق بين كل األمريكيين على مثل هذه األمور   

قدون في مثل هذه األمور هناك خالف مرير حول ما وحتى بين هؤالء الذين يعت

لكن عدد كبير منهم يعتقد أن هذه األفكار تؤثر بعمق على . يعنيه ذلك بالضبط

  . سلوك أمريكا في الخارج والداخل

وبمعنى ما، يعد الدين عامال هاما في الحياة في الواليات المتحدة إلي حد    

يا الهامة من جميع أنه يتغلغل بين مجموع السكان، فالنشطون  بشأن القضا

ئهم، وهناك تعدد  االتجاهات يلجأون بانتظام إلي استخدام المبادئ الدينية لدعم آرا

ديني بالغ في الواليات المتحدة إلي حد أنه يمكن حشد تأييد ألي سياسة خارجية 

  . متصورة بشكل أو بآخر

مع مرور الوقت؛ لكن توازن القوة بين االتجاهات الدينية المختلفة يتغير    

وازن بشدة، في ظل نتائج دراماتيكية،  وخالل الجيل األخير، تحول هذا الت

فاالتجاهات األكثر محافظة داخل المذهب البروتستانتي األمريكي قد اجتذبت 

بروتستانتية الليبرالية التي هيمنت على أمريكا خالل منتصف  أتباعا، وضعفت ال

 بالفعل إلي تغيير السياسة الخارجية األمريكية القرن العشرين، وقد أدى هذا التحول

  . بعمق

تغييرات بفهم واسع بعد، بسبب بين أمور أخرى، أن معظم     ولم تحظ هذه ال

يا  دارسي السياسة الخارجية في الواليات المتحدة والخارج ال يستوعبون نسب

يلي البروتستانتية األمريكية المحافظة، فهم عموما ال يدركون أن آراء القس ب

ئعة في  ود إلي اتجاهات للعالقات الخارجية تختلف، مثال، عن تلك الشا جراهام تق

لكن الخالفات الدينية والثقافية الدقيقة لها نتائج . جامعة بوب جونز األصولية
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لذلك يتطلب تفسير تأثير التغييرات الدينية في الواليات المتحدة على . سياسية هامة

إلقاء نظرة أعمق على اإلطار الواسع لحركة إحياء السياسة الخارجية األمريكية 

  . البروتستانتية األمريكية

تركيز فقط على البروتستانتية؟ واإلجابة، بين أمور أخرى، هي     لكن لماذا ال

أن البروتستانتية شكلت الجانب األكبر من هوية أمريكا ومازالت إلي اآلن مذهب 

واليات المتحدة  تغييرات في ). لكاد فقطوإن كان با(األغلبية في ال إضافة إلي أن ال

تمثل صورة ) ثاني أكبر عقيدة وأكبر طائفة واحدة في أمريكا(المذهب الكاثوليكي 

يدا لها نتائج أقل على السياسة الخارجية وأخيرا، فإن المجموعات الدينية . أكثر تعق

يما يتعلق بالحياة ال واليات المتحدة هي أقل أهمية بكثير ف   . سياسيةاألخرى في ال

  

  مسألة أصول

تأثير على     بروتستانتية فى ال لفهم كيف تبدأ التغييرات المعاصرة في ال

السياسة الخارجية، من المفيد فهم الدور الذي لعبه الدين تاريخيا في الحياة العامة 

األمريكية، فقد ضمت التقاليد الدينية األمريكية، التي نبعت من حركات اإلصالح 

ندا في القرن السادس عشر، عددا من األيديولوجيات المتنوعة في انجلترا واسك تل

  . والرؤى العالمية مع مرور الوقت

تقليد صارم، يمكن : لكن كانت هناك ثالثة اتجاهات لهم التأثير األكبر   

برالية، وتقليد  وصفه باألصولي، وتقليد تقدمي أخالقي يعرف باسم المسيحية اللي

 الهوتية بين اإلنجيليين البنتكوستاليين هناك خالفات. (إنجيلي أوسع

Pentecostals يار  واإلنجيليين من غير البنتكوستاليين واألصوليين، لكن ت

بار األمريكيين  البنتكوستاليين هو فرع من المذهب اإلنجيلي، بالتالي يمكن اعت

  ). البنتكوستاليين إنجيليين في هذا الصدد

ه األوصاف، فمعظم المسيحيين ومن الخطأ إعطاء أهمية كبرى لمثل هذ   

األمريكيين يخلطون ويزاوجون األفكار الدينية واالجتماعية لهذه االتجاهات 
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واالتجاهات األخرى للفكر البروتستانتي والمسيحي دون اهتمام بالثبات على مبدأ 

واليات . واحد يره على دور ال تجاه وتأث غير أن وصف المالمح الرئيسية لكل ا

م سوف يجعل من األسهل تقييم الطريقة التي تصيغ بها التغييرات المتحدة في العال

  .في التوازن الديني سلوك أمريكا

براليون واإلنجيليون هم جميعا جزء من     واألصوليون، والمسيحيون اللي

بروتستانتية األمريكية، وبالتالي تأثر جميعهم بعمق  التيار الرئيسي التاريخي لل

وطوال معظم . حداثيين في أوائل القرن العشرين وال–بالجدل بين األصوليين 

القرن التاسع عشر كان معظم البروتستانت يعتقد أن العلم قد أثبت صحة تعاليم 

لعلم األحياء الدارويني وأبحاثه في التشكيك " النقد الشديد"لكن عندما بدأ . اإلنجيل

يد في اآلراء التقليدية التي تضمنها اإلنجيل، تمزقت ال حركة بشكل متزا

البروتستانتية األمريكية، وجادل الحداثيون بأن أفضل طريقة للدفاع عن المسيحية 

في عصر تنوير هو دمج األبحاث الجديدة في علم الالهوت، واتبعت الطوائف 

في حين تمسك األصوليون باعتقادهم بأن . البروتستانتية الرئيسية هذا المنطق

ة البروتستانتية، مثل الحقيقة الحرفية العقيد" ألصول"الكنائس يجب أن تظل وفية 

  .لإلنجيل

نفسهم إلي اتجاهين، يفصل بينهما في األصل الثقافة     وانقسم األصوليون أ

بأن المؤمنين الصادقين يجب " االنفصاليون"فقد جادل . بقدر ما يفصل بينهم المزاج

 ظل أن يتخلوا عن الكنائس التي تتعايش أو تتسامح مع الحداثة بأي شكل، وفي

تعددية، ينسحب  تحول المجتمع والثقافة األمريكية بشكل متزايد تجاه العلمانية وال

والثقافة يد من الحياة السياسية  وسعى االتجاه اآلخر . االنفصاليون بشكل متزا

واآلن يحتفظ . للحركة األصولية األصلية إلي المشاركة المتواصلة مع باقي العالم

ين، في حين تخلى اإلنجيليون الجدد عن مقطع االنفصاليون بفخر بلقب األصولي

  . وباتوا يعرفون اآلن باسم اإلنجيليين فقط) جدد(

بروتستانتية األمريكية     األصولي، (وتقود االتجاهات المعاصرة الثالثة لل

إلي أفكار مختلفة للغاية عن الدور الذي ينبغي على أمريكا ) والليبرالي، واإلنجيلي
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ة بالدرجة التي . أن تقوم به في العالم وفي هذا السياق، فإن أهم خالفات لها صل

تجاه من االتجاهات الثالثة التفاؤل بشأن إمكانيات إقامة نظام عالمي  يشجع بها كل ا

سلمي مستنير واألهمية التي يعلقها كل منهم على الفارق بين المؤمنين وغير 

  . المؤمنين

إمكانيات إقامة نظام عالمي باختصار، يشعر األصوليون بتشاؤم عميق تجاه    

ويرون أن هناك هوة ال يمكنها ردمها بين المؤمنين وغير المؤمنين، في حين 

تفاؤل تجاه إمكانيات إقامة نظام عالمي وال يجدون فرقا بين  يشعر الليبراليون بال

  . موقفا وسطا بين هذين االتجاهينويتبني اإلنجيليون. المسيحيين وغير المسيحيين

يا بسبب أن ومن يصفو    ن أنفسهم بأنهم أصوليون هم مجموعة متنوعة، جزئ

، وتمشيا مع الطبيعة غير "أصولي"هناك تعريفات متعارضة عديدة لمصطلح 

ة  بروتستانتية األمريكية، ال يوجد جهة موثوق فيها ومقبول المركزية والطائفية لل

" أصولي"ويحتوى مصطلح . بصورة عامة لتحديد من هم األصوليين وبما يؤمنون

رؤية واضحة لسلطان وإلهام اإلنجيل؛ : كما هو مستخدم هنا، ثالث صفات

بروتستانتية التاريخية ضد تأثير الروم  وإصرار قوي على الدفاع عن العقيدة ال

والعلمانيين وغير المسيحيين؛ واعتقاد بأن المؤمنين يجب  الكاثوليك ودعاة الحداثة 

  . حيأن يعزلوا أنفسهم عن العالم غير المسي

ويمكن التعرف على األصوليين بين المسحيين البروتستانت المحافظين،    

مثل المعمدانيين الجنوبيين (وتتبع بعض الطوائف التي تعتبر إنجيلية بشكل أفضل 

أقليات صريحة يمكن وصفها بأمانة بأنها ) واللوثريين السنودس المسيوريين

يخية األرثوذكسية الكالفينية وهناك طوائف أصولية، مثل الكنيسة المش. أصولية

برالية واإلنجيلية يا . المتشددة تكون أصغر حجما من الكنائس اللي ويرجع ذلك جزئ

يا على  إلي أن األصوليين يفضلون المؤسسات الصغيرة النقية المتشددة عقائد

يرا من المتدينين  المؤسسات األكبر األكثر تنوعا، ويرجع ذلك أيضا إلي أن كث

  . ون البقاء مستقلين عن أي هياكل طائفيةاألصوليين يفضل
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ويعتقد كثيرون أن األصولية هي حركة عاطفية معادية للفكر، وصحيح أن    

معظم البروتستانت المحافظين األمريكيين يعلقون أهمية كبرى على الخبرة 

لكن الخالف بين األصوليين واإلنجيليين ليس أن . العاطفية والروحية الشخصية

ر عاطفة في معتقداتهم؛ بل ألن األصوليين يتمسكون بصورة أقوى األصوليين أكث

بإتباع أفكارهم حتى تصل إلي نتيجتها المنطقية، واألصوليون أكثر اهتماما من 

متماسكة وشاملة، ورفض نظرية النشوء " نظرة عالمية مسيحية"اإلنجيليين بتطوير 

ن التجربة الشخصية تقود بسبب أ) كما يفعل عدد من اإلنجيليين(واالرتقاء لداروين 

كما يفعل (المرء إلي االعتقاد بأن اإلنجيل دليل معصوم من الخطأ شيء، وتطوير 

، تُكتب حوله كتب "لمبدأ الخلق العلمي"مثال بديل تحتذي ) بعض األصوليين

مدرسية، ويتم السعي إلجبار المدارس على تدريس تلك الكتب أو سحب أطفال 

ال تفعل ذلك هو شيء آخر تماما، والمؤسسات التي هؤالء من تلك المدرس التي 

ة  وجامعة بوب جونزهي مؤسسات  تسيطر عليها الحركة المعمدانية المستقل

  . تستضيف بكثافة كوادر بحثية، وإن كانت عادة غير تقليدية

وفي ظل التعرض لسلسلة من الهزائم الفكرية والسياسية في العشرينات    

با عن التوجه المتفائل والثالثينات، تراجع األصولي ون إلي عزلة وتشاؤم كان غري

وسوف يتولد لدى األصوليين . للبروتستانتية األمريكية في القرن التاسع عشر

واضحة بالكالفانية  وجه شبه  نعزالية تحمل أ نتيجة هذا التقهقر نظرة دفاعية ا

ترا الجديدة) ’المتزمت(البوريتانية  يين، يعتنق ومثل البورتيان. في بداية عهد انجل

األصوليون نظرة قاتمة تفيد أن هناك هوة ساحقة بين األرواح القليلة التي اختارها 

وفي وقت من . اهللا للخالص، وبين الكثيرين الذين قدر اهللا أن يذهبوا إلي الجحيم

ندا من جانب –األوقات سعى الكالفانيون إلي إقامة كومنولث الهوتي   في اسكتل

وليفر كروميل،  Covenantersالمعاهدين  ترا خالل حكم أ وحزب كيرك، في انجل

لكن خالل القرون الثالثة األخيرة، . وفي انجلترا الجديدة، خالل القرن السابع عشر

أصبح بناء دولة دينية مسألة أقل جاذبية وصعبة التحقق في نظر األصوليين 

عب وليست التحوالت الديموغرافية وحدها هي التي جعلت من األص. المتشددين
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تصور وجود ظروف تتيح أن يشكل األصوليون أغلبية، فقط أظهرت تجربة 

عادة إلي حماسة اآلباء الكومنولث السابقة أيضا أن األجيال الالحقة تفتقر 

  .المؤسسين

وعموما يعتقد األصوليون األمريكيون المعاصرون، األكثر حزنا وحكمة،    

نجاحأن الجهود البشرية لبناء عالم أفضل ال يمكن إال وهم .  أن تكون محدودة ال

يتفقون مع المبشر األمريكي في القرن التاسع عشر دويت مودي، الذي حين تم 

أنني أرى هذا العالم مثل سفينة : "حثه على االهتمام بالعمل السياسي، أجاب قائال

  ".ودي، أنقذ كل من تستطيع إنقاذهم"محطمة، وقد أعطاني اهللا قارب نجاة وقال لي 

ان األصوليون يميلون للتشاؤم تجاه آفاق اإلصالح االجتماعي داخل وإذا ك   

الواليات المتحدة، فإنهم يعادون بشكل صريح فكرة نظام عالمي  يقوم على أساس 

وإلطالعهم . قيم أخالقية علمانية وعلى أساس مؤسسات عالمية مثل األمم المتحدة

يحيين في الخارج، أكثر من عدد كبير من األمريكيين على قصص اضطهاد المس

فإن األصوليين يعتبرون أن التعاون مع الحكومات التي تقمع الكنائس، وتمنع 

التبشير المسيحي، أو تعاقب المتحولين إلي المسيحية بموجب الشريعة اإلسالمية 

وبالنسبة لمؤسسات مثل األمم المتحدة التي تعامل هذه . هو عمل غير أخالقي

لقد : " األصوليين يطبقون عبارة النبي اسحقالحكومات كحكومات شرعية، فإن

ثاق مع الموت وأننا عقدنا اتفاق مع الجحيم نا مي وليس من قبيل المصادفة أن ". عقد

يات المهملين الشهيرة، التي تصور نهاية العالم من منظور أصولي، تظهر  روا

  . شخص معادي للمسيح يصعد إلي السلطة كأمين عام لألمم المتحدة

وراتية تتعلق بنهاية العالم ويوم القيامةوأخيرا يل    . تزم األصوليون برؤية ت

تمة التي تتضمنها الكتب  ومثل اإلنجيليين الحرفيين، يؤمن األصوليون بالنبوءات القا

المقدسة العربية واألرثوذكسية، وعلى سبيل المثال تلك التي يتضمنها كتاب سفر 

. سدل الستار على تاريخ البشريةالرؤيا، التي تتنبأ بأحداث كبرى ومروعة سوف ت

وسوف يقوم الشيطان وحلفاؤه من البشر بتمرد أخير ضد اإلله وسوف يتعرض 

المؤمنون الضطهاد رهيب، لكن المسيح سوف يقمع أعدائه ويحكم فردوس جديد 
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تقدم التدريجي نحو . وأرض جديدة وهذه الرؤية ال تميل بشكل خاص إلي فكرة ال

تطورات تكنولوجية وتعاون العقول الالمعة من كافة يوتوبيا علمانية تشجعها 

  . التقاليد الدينية

  

  الفكر الليبرالي 

تجد المسيحية الليبرالية أن جوهر المسيحية يكمن في تعاليمها األخالقية بدال    

ئدها الكالسيكية، وفي وقت مبكر يعود إلي القرن السابع عشر، عمل هذا  من عقا

لفصل نواة الوحي : ى نزع األساطير عن الدينالتيار من الفكر المسيحي عل

ويشعر . األخالقي عن قوقعة األسطورة التي، على ما يبدو، أطبقت عليه

براليون بالشك بشأن المذاهب المعقدة المتعلقة بطبيعة المسيح  المسيحيون اللي

ونظرية التثليث التي تطورت في القرون األولي لتاريخ الكنيسة، ويرفضون قبول 

 مثل خلق العالم في سبعة أيام، وجنة عدن، _ختلفة وردت في اإلنجيل أحداث م

 كسرد حرفي، ويمتد شكهم عادة أيضا إلي البعث البدني للمسيح _وسفينة نوح 

  . والمعجزات المختلفة التي تُنسب إليه

وبدال من االعتقاد بأن المسيح مخلوق خارق للطبيعة، فإن المسيحيين    

براليين يعتبرونه م علم عظيم لمكارم األخالق يسعون للسير على خطاه من اللي

، التي أدخلها Unitarianوكنيسة .  الموجه أساسا للفقراء_خالل العمل الدنيوي 

ورجل الدين اإلنجليزي جوزيف بريستلي إلي الواليات المتحدة عام  ، ١٧٩٤العالم 

نيامين وكان بريستلي صديقا لب. هي طائفة تنتظم حول هذه األفكار األساسية

نكلين وكان له تأثير ديني هام على توماس جيفرسون، رغم أن كل من  فرا

نكلين وجيفرسون كانا يشاركان في الصلوات األسقفية   عندما Episcopalianفرا

وحين قادت الداروينية والنقد لإلنجيل آخرين إلي التشكيك . كانا يذهبان إلي الكنيسة

نجيلية، فإن الليبرالية انتشرت بشكل واسع في الدقة الحرفية للعديد من القصص اإل

 Methodist ومنها كنائس الميثودسية _من خالل الطوائف البروتستانتية الرئيسية 
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والكنائس األسقفية  واتحاد الكنائس الحرة  والمشيخية  والمعمدانية األمريكية وكنائس 

القتصادية  التي تنتمي إليها عموما النخب االجتماعية والفكرية وا_واللوثرية 

  . األمريكية

ورغم أن المسيحيين المحافظين األكثر عقائدية يعتبرون عادة التقدميين    

براليين يزعمون أنهم  يقفون خارج التيار الرئيسي المسيحي، فإن المسيحيين اللي

في القرن (وفي رأيهم كانت حركة اإلصالح الديني . يمثلون جوهر البروتستانتية

 هي المرحلة األولي السترجاع الجوهر Reformation )السادس عشر في أوروبا

وقد طهر االصالحيون األصليون الكنيسة من بيع المتع وأفكار . الثمين للمسيحية

ة الجوهرية  با واالستحال أي  (transubstantiationمثل المطهر وعصمة البا

ي جسم اآلكل االعتقاد بأن الخبز والنبيذ اللذين يقدمهما الكاهن في الكنيسة ينقلبان ف

وفي الهجوم على معتقدات مسيحية راسخة مثل ). والشارب إلي جسد المسيح ودمه

حينما عصى آدم ربه فجعل اهللا الخطيئة في دم (التثليث، والخطيئة األولي 

براليين يعتقدون اآلن أنهم يتبعون )اإلنسان ، ووجود الجحيم، فإن المسيحيين اللي

  ". المبدأ البروتستانتي"ببساطة 

وتبدي المسيحية الليبرالية اهتماما بالفارق بين المسيحيين وغير المسيحيين    

بديه المذاهب الرئيسية األخرى للبروتستانتية األمريكية ويعتقد . أقل بكثير مما ت

المسيحيون الليبراليون أن المبادئ األخالقية واحدة في أنحاء العالم، فالبوذيين 

وحتى الال دينيين يمكنهم االتفاق على ما والمسيحيين والهندوس واليهود وال مسلمين 

وفكرة أن الكنيسة . هو صواب وما هو خطأ؛ وكل دين له جوهر للحقيقة األخالقية

هي مجتمع خارق للطبيعة يتمتع أعضائه بفضل خاص هي فكرة هامشية للغاية 

  . لدى المسيحية الليبرالية

برالية      مثل " للواقعيين المسيحيين"م باستثناء ها(وألن المسيحيين األكثر لي

ينبذون عقيدة الخطيئة األولي، فإن المسيحية الليبرالية ) عالم الدين رينهولد نيبوهر

تقود إلي التفاؤل بشأن إمكانات بناء نظام عالمي سلمي وبشأن منظمات دولية مثل 
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ة وفي الواقع يرى المسيحيون الليبراليون عادة السعي إلقامة مملك. األمم المتحدة

يا السياسية التقدمية في الداخل والخارج، ويجادلون أن  الرب كدعوة لدعم القضا

النبوءات القاتمة لسفر الرؤيا تشير إلي صعوبة إقامة نظام اجتماعي عادل على 

 لكن هذا النظام سوف يتحقق رغم ذلك إذا عمل الجميع معا من أجل –األرض 

  . بنائه

برال    ية على نظرة الطبقة السياسية األمريكية وقد هيمنت البروتستانتية اللي

ثانية والحرب الباردة وكان زعماء مثل . تجاه العالم خالل الحرب العالمية ال

نكلين روزفلت وهاري ترومان ودين أشيسون وديويت ايزنهاور وجون فوستر  فرا

تراث . داالس، مثل معظم النخب األمريكية في ذلك الوقت، منغمسين في هذا ال

براليين أيضا الباب أمام التعاون مع الروم الكاثوليك وفتح نهج ا لمسيحيين اللي

وينبع . واليهود، الذين أصبحوا في ذلك الحين أكثر نفوذا في الواليات المتحدة

براليين مع مشاكل النظام  بعض التفاؤل الذي يتعامل به عدد من المسيحيين اللي

والدينية  من نجاحهم المبكر في تشكيل العالمي والتعاون عبر التقسيمات العرقية 

  . توافق داخلي

لكن في السنوات األخيرة، واجهت المسيحية الليبرالية العديد من التحديات    

بروتستانتية الليبرالية تميل إل االضمحالل والتحول إلي العلمانية،  هي أوال أن ال

نيا، ثا.  بسرعة–ونتيجة لذلك، فإن الطوائف الليبرالية الرئيسية تتقلص اآلن 

براليون عادة بفتور مع المسائل والقضايا  ، "الدينية"يتعاطي المسيحيون اللي

براليون قد يكونون من دعاة الحفاظ على البيئة ينخرطون في نادي  فالمسيحيون اللي

Sierra أو من دعاة حقوق اإلنسان ينخرطون في منظمة العفو الدولية، لكن هذه 

، فإن المسيحيين الليبراليين الذين يواجهون ثالثا. األنشطة تحدث في عالم علماني

يكية بسبب موقفهم من قضايا مثل اإلجهاض وحقوق  نفورا من السلطة الكاثول

الشواذ، ومن اليهود بسبب تأييدهم اآلخذ في التقلص إلسرائيل، يفقدون دورهم 

وأخيرا، فإن . التقليدي في لم شمل مجتمع من يتكون من مذاهب دينية مختلفة

 الرئيسية نفسها تعاني من استقطاب متزايد بشأن مسائل مثل حقوق الطوائف
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تأثير على  الشواذ، وأصبحت بعد أن أنهكتها المعارك الداخلية، أقل قدرة على ال

  .المجتمع األمريكي بصورة عامة

  

  اإلنجيليون والطريق والوسط 

ثالث البارز في البروتستانتية األمريكية    ، في يقف اإلنجيليون، االتجاه ال

تهم الجوهرية  براليين، وتتفق معتقدا منتصف الهوة التي تفصل بين األصوليين واللي

مع جذور األصولية، لكن أفكارهم عن العالم قد تأثرت بشدة بالتفاؤل المترسخ في 

ورغم أن هناك تنوع ديني ضخم داخل هذه المجموعة، فإنها . المجتمع األمريكي

عالم الدين الهولندي في القرن السادس عشر ل" الكالفينية اللينة"عموما تتبع 

الذي نقل تراث (جاكوبوس أرمينيوس، وفكر اإلنجيليين اإلنجليز مثل جون ويسلي 

ثامن عشر في ) األلمانيPietismمذهب الورعية  ، واليقظة الكبرى في القرن ال

  . الواليات المتحدة وحركات اإلحياء الديني الالحقة

واليات المتحدة هي المجمع المعمـداني الجنـوبي    وأكبر طائفة إنجيلية في ال    

 مليون عضو أكبر طائفة بروتستانتية     ١٦,٣الذي يعد بعدد أعضائه الذي يزيد على        

في أمريكا، وثاني أكبر طائفة إنجيلية هي الكنائس األمريكية األفريقية التـي تـضم       

داني ألمريكـا  ، والمجمع الوطني المعم)الواليات المتحدة (المجمع الوطني المعمداني    

ـد كنيـسة اهللا   ).   مليـون عـضو  ٥كل منهمـا يـضم حـوالي    (  God in وتع

Christ      مليون عضو اكبر طائفـة  ٥,٥األمريكية ذات األغلبية األفريقية والتي تضم 

وجمعيات الرب األخذة في النمـو      ،  في الواليات المتحدة   Pentecostalبنتكوستالية  

 Pentecostalبر طائفة بنتكوسـتالية      مليون عضو هي أك    ٢,٧السريع والتي تضم    

  .ال يتكون غالبية أعضائها من السود

 مليون عضو، ثـاني  ٢,٥ويعد مجمع ميسوري الكنسي اللوثري، الذي تضم   

وغالبا ما يتواجد اإلنجيليـون البـيض،    . اكبر طائفة إنجيلية ذات أغلبية من البيض      

 ما تحل المنظمـات     وغالبا. مثل األصوليين، في تجمعات مستقلة وطوائف صغيرة      
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 Promise Keepersو  Campus Crusade for Christشـبه الكنـسية، مثـل    

 عادة محل أو تكمل الهياكـل الطائفيـة التقليديـة    Wycliffe Bible Translatorsو

  . لإلنجيليين

وهناك نقاط تشابه عديدة بين اإلنجيليين واألصـوليين، فمثـل األصـوليين،     

من األهمية على التعاليم المذهبية للمـسيحية ال تقتـصر   يعلق اإلنجيليون قدرا كبيرا    

ـراليين   . فقط على تعاليمها األخالقية   ويعتقد اإلنجيليون واألصوليون أن اهتمـام الليب

باألخالق يترجم إلى معتقد يفيد بأن أعمال الخير وااللتزام بالقوانين األخالقيـة هـي     

ـأن   . هة نظرهم في خيانة لرسالة المسيح من وج –الطريق إلى اهللا     وهم يؤكـدون ب

البشرية غير قادرة تماما على االلتزام بأي قانون أخالقي مهما كان بسبب الخطيئـة           

ـذل إلرضـاء     . األولي وترى الرسالة األصولية للمسيحية أن الجهود البشرية التي تُب

اهللا عن طريق االلتزام بمعايير أخالقية رفيعة مصيرها الفـشل؛ وأن فقـط صـلب      

ويرى اإلنجيليون واألصـوليون أن اإلنـسان       . ثه هو الخالص لإلنسان   المسيح وبع 

يولد مرة أخرى باإلقرار بالطبيعة اآلثمة لإلنسان وقبول تـضحية المـسيح وبينمـا       

يضع المسيحيون الليبراليون األخالق في قلب فكرهم الالهوتي، يشكك األصـوليون     

  . يقي للمسيحيةواإلنجيليون في قدرة الليبراليين على فهم المعنى الحق

وبين من لـم  " خالصهم"كذلك يعلق اإلنجيليون أهمية بالغة بالفرق بين من تم  

ـذي يمـوت دون         يتم خالصهم، ويعتقد اإلنجيليون مثل األصوليين بأن اإلنـسان ال

كذلك يتفق اإلنجيليون مع األصـوليين   . اإليمان بالمسيح مصيره ازدراء اهللا الدائم له      

يتم خالصهم غير قادرين على القيام بـأي أعمـال الخيـر      على أن هؤالء الذين لم      

  .بأنفسهم

اإلنجيليـين مـع االتجـاه األصـولي        ) إن لم يكن كل   (وأخيرا يتفق معظم    

بخصوص نهاية العالم، وفي الواقع يعتقد كل اإلنجيليـون بـأن نبـوءات الكتـاب         

المقدس سوف تتحقق، وتتفق غالبية منهم مع األصوليين علـى الموقـف الخـاص      
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األلفية السعيدة التي ستأتي بعد الظهور الثاني للمسيح ، وفي النهاية سـوف تفـشل      ب

  .كل الجهود البشرية المبذولة لبناء عالم سلمي

ـين             وليس من المستغرب أن عددا من المـراقبين يميلـون إلـي الخلـط ب

ـدل                اإلنجيليين واألصوليين معتقدين بأن اإلنجيليـين هـم ببـساطة نمـوذج معت

لكن هناك فروقا هامة بين رؤى كل من األصوليين واإلنجيليين للعـالم،    لألصوليين،  

فرغم أن المواقف الالهوتية تجاه هذه القضايا يمكن أن تكون فنية للغايـة أو بالغـة          

الدقة، فان اإلنجيليين يميلون إلى العمل تحت تأثير نمـوذج أكثـر بهجـة لمـذهب      

ـان     ويرى هذا الموقف المتزمت بأن صلب    . الكالفينية المـسيح علـى الـصليب ك

ـرين ال          يستهدف فقط عدد صغير من األرواح كان اهللا ينوى خالصهم؛ بيد أن اآلخ

  . يملكون فرصة للخالص

ويتبنى اإلنجيليون األمريكيون نظرة أقل قتامة فكريا ومـذهبيا، ويعتقـدون           

بأن فوائد الخالص من الممكن أن تكون متاحة لكل شـخص وأن اهللا يمـنح كـل                

ويقـسم مـذهب   .  كافية كي يتمكن من اختيار الخالص إن أراد ذلـك     شخص نعمة 

وحـسب  . الكالفانية المتزمت البشرية إلى معسكرين ليس بينهمـا أمـور مـشتركة       

ـزن حزنـا ال يوصـف إذا         النظرة اإلنجيلية السائدة فإن اهللا يحب كل نفس وأنه يح

  .ضلت أيا منها ويسعى إلنقاذها جميعا فورا

ن سواء كانوا أصوليون أو ليبراليـون أو إنجيليـون           ويعترف كل المسيحيو  

على األقل رسميا بالمسئولية نحو إظهار الحب والحنان تجاه اآلخرين سـواء كـانوا        

ويرى اإلنجيليون أن هذا المطلـب لـه ضـرورة إضـافية،         . مسيحيين أو غيرهم  

رب ويـض . فمليارات األرواح الضالة يمكن إنقاذها من أجل المسيح الذي يؤمنون به   

المسيحيون مثاال على ذلك في حياتهم اليومية بالمساعدة التي يقـدموها للمحتـاجين            

وفاعلية بيانهم لإلنجيل، وهذا من شأنه أن يعيد األرواح الضالة للمسيح ويساعد فـي      

ودائما ما يدعم اإلنجيليون رسالة المسئولية المـسيحية تجـاه          . الوفاء بالغاية المقدسة  

اإلنجيليين جزئيا يكونون في العادة منفتحون وحتى حريـصون         العالم، وبالتالي فإن    

على العمل االجتماعي والتعاون مع غير المؤمنين في مشاريع تساعد فـي تحـسين        
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رفاهية البشر، برغم أنهم يواصلون االعتقاد بأن هؤالء الذين لم يؤمنـوا بالمـسيح ال    

  .يستطيعوا أن يتحدوا مع اهللا بعد الموت

 باإلنجيليين، فالمثقفون والصحفيون في الواليات المتحـدة  ومن الصعب التنبؤ  

والخارج، الذين أصيبوا بصدمة بسبب االستطالعات الرأي التي أظهرت أن غالبية          

كبيرة من األمريكيين يرفضون نظرية النشوء واالرتقاء، قد أهبوا أنفـسهم لظهـور         

. لـم يحـدث  حملة هجوم شرسة ضد نظرية داروين، لكن مثل هذا الهجوم الـضار   

وطالما رفض الرأي العام األمريكي الداروينية حتى رغم أنه فـي واليـات مثـل             

ـر مـن الـسكان         _ ميسيسيبي   _االباما    وساوث كارولينا التي يقطنهـا عـدد كبي

المسيحيين النشطين وجامعات دولة تُدرس علوم الفـضاء وعلـم الجينـات وعلـم          

 لعلم الكونيات الدينيـة، وتواصـل   الجيولوجيا وعلم العصور القديمة دون أي اهتمام  

  . الواليات المتحدة في دعم المجتمع العلمي األكثر نجاحا في العالم

وأيـضا ال  . وال يستغرب معظم اإلنجيليين من هذا التناقض الذي يبدو ظاهرا 

وتجمـع برجماتيـة الثقافـة    . يأملون في تغييره على عكس ما يـراه األصـوليون    

  مظهر المذهب اإلنجيلي المعادي لحد مـا للفكـر مـن         األمريكية الواليات المتحدة  

أجل خلق تسامح عام أوسع للغاية تجاه ما يبدو للبعض أنه مستوى متعـصب مـن          

وفي القرن السابع عشر، عارض بوريتان هارفارد نظريـة كـوبر        . التنافر المعرفي 

ـ   ) الفلكي البولندي (نيكوس   ن بأن األرض والكواكب السيارة تدور حول الشمس، ولك

اليوم تعد أمريكا اإلنجيلية أكثر اقتناعا بترك المتناقضات بـين تسلـسل األحـداث               

وما ال يرغب فيه اإلنجيليـون هـو مـا        . اإلنجيلية والتدوين األحفوري بدون حسم    

ـاء أو أي موضـوع    : يصفوه بالطريقة العلمية     محاولة تعليم نظرية النشوء واالرتق

  .ية اهللاآخر بطريقة تستبعد إمكانية وجود وفاعل

ـدوث تطـور        ويعد اإلنجيليون أكثر تفاؤال من األصوليين بشأن احتماالت ح

التي تؤكد أن المسيح سيعود بعـد ألـف   (وتعتقد األقلية التي تؤمن باأللفية      . أخالقي

بين اإلنجيليين أن هذه العملية يمكـن أن    ) عام من عالم يعمه السالم، وليس قبل ذلك       

ـراد   :  إلى حالة من القداسةتستمر حتى يصل المجتمع البشري  إن التقدم الـديني لألف
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والمجتمعات يمكن أن يتوج بإنشاء مملكة آمنة من خالل مسيرة تطـور تـدريجي،          

ـراليين، وأن المـسيحيين        وهذه رؤية للتاريخ تتوافق مـع تفـاؤل المـسيحيين الليب

ركة لـدفع  اإلنجيليين والليبراليين في الحقيقية اتحدوا في العديد من الجهـود المـشت        

  . التطور األخالقي على المستوى الداخلي والدولي عبر التاريخ األمريكي

وبالرغم من أن الغالبية التي تؤمن بالظهور الثـاني للمـسيح قبـل األلفيـة         

ـين  ، السعيدة هي أقل تفاؤال بشأن النجاح في نهاية المطاف لهذه الجهود          فإن اإلنجيلي

ـدفع البـشرية    األمريكيين غالبا ما يكونون متفائلون      بشأن االحتماالت قصيرة األمد ل

  .نحو األفضل

 تحـت  ٢٠٠٥ووصف اإلنجيلي المحافظ ريتشارد الند في كتابه الصادر عام   

تفـاؤل  ) كيف يمكن أن يحدث ذلك وكيف سيكون : أمريكا حفظها اهللا  ! تخيل(عنوان  

ـر       : "اإلنجيليين وبرره قائال   ى فـي  اعتقد بأنه من الممكن أن تحدث يقظة كبرى أخ

وأن الكتاب المقدس أخبرنا أن أيـا   ... بلدنا، في صورة حركة إحياء في أنحاء البالد       

. منا ال يمكنه على وجه اليقين معرفة اليوم أو الساعة التي سـيعود فيهـا المـسيح          

وال يوجد في الكتـاب   . لذلك ليس من واجبنا أن نترك العالم يعيش في يأسه الحالي          

ـزل          المقدس ما يدعونا إلي أن نع      مل بإهمال وتشاؤم في جيتوهـات مـسيحية ونع

  ". المهتدين عن العالم

  

  توازن القوي

شهدت العقود الماضية تحوالت بالغة األهمية في توازن القوي الدينيـة فـي       

فقد بلغ األعضاء الليبراليين، الذين هيمنوا تاريخيا علـى الكنـائس    ، الواليات المتحدة 

ـدد          البروتستانتية الرئيسية ذروتهم ف    ي الستينات، ومنذ ذلـك الحـين، رغـم أن ع

ـد انخفـض بـشدة،        المسيحيين األمريكيين قد زاد، فإن أعضاء الطوائف الرئيسية ق

وحسب صحيفة كريستيان توادي، فإن أعضاء الطوائف الرئيسية قد انخفـض مـا           
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وكان االنخفـاض  .  مليون عضو٢٢ مليون إلي ٢٩ من ٢٠٠٣ و ١٩٦٠بين عامي   

  .ثر إثارةفي حصة السوق أك

 فـي المائـة مـن كـل أعـضاء         ٢٥، كان ما يزيد على      ١٩٦٠ففي عام   

الجماعات الدينية في الواليات المتحدة ينتمون إلي الطوائف البروتـستانتية الـسبع            

.  فـي المائـة   ١٥، انخفض هذا الرقم إلـي       ٢٠٠٣الرئيسية الكبرى؛ وبحلول عام     

 في المائـة مـن   ٥٩أن  إلي Pew Research Centerويشير مركز بيو لألبحاث 

ـار    ١٩٨٨البروتستانت األمريكيين وصفوا أنفسهم عام      بأنهم بروتـستانت مـن التي

.  فـي المائـة  ٤٦، انخفضت هذه النسبة إلي   ٢٠٠٣-٢٠٠٢الرئيسي؛ وبحلول عام    

ـين            وفي نفس لفترة، ارتفعت نسبة البروتستانت الذين يصفون أنفسهم بـأنهم إنجيلي

  . المائة في ٥٤ في المائة إلي ٤١من 

 ٣,٦، كان عدد األسقفيين في الواليات المتحدة يـصل إلـي   ١٩٦٥وفي عام   

، ٢٠٠٥ في المائة من إجمالي عدد السكان، وبحلـول عـام   ١,٩ أي بنسبة   _مليون  

وانخفـض  .  في المائة من عدد السكان٠,٨ أي _ مليون فقط ٢,٣تقلص عددهم إلي  

ـام    مليو ١١أعضاء الكنيسة الميثودسية المتحدة من        ٨,٢ إلـي  ١٩٦٥ن عـضو ع

وفي نفس الفترة انخفض عدد أعضاء الكنيسة المـشيخية       . ٢٠٠٥مليون عضو عام    

 مليون عضو، وانخفض عدد أعـضاء       ٢,٤ مليون إلي    ٣,٢من  ) الواليات المتحدة (

  .  في المائة٥٠كنيسة المسيح المتحدة بما يقرب من 

نوبي، رغم بعـض   من ناحية أخرى، بلغ عدد أعضاء المجمع المعمداني الج        

 مليـون عـضو   ٧، ما يزيد على     ٢٠٠١الدالئل على تباطؤ نمو أعضائه بعد عام        

وفي الفتـرة مـن عـام    . ليصبح بذلك أكبر طائفة بروتستانتية في الواليات المتحدة   

، حصل المجمع المعمداني الجنوبي على عدد من األعـضاء     ٢٠٠٣ إلي عام    ١٩٦٠

، واألسقفيين و الكنيسة اليـسوعية المتحـدة       فاق ما خسره الميثودسيين، والمشيخيين    

، زاد عدد الميثودسيين عن عدد المعمدانيين الجنـوبيين فـي           ١٩٦٠وفي عام   . معا

ـدد   ٢٠٠٣الواليات المتحدة بنحو مليوني عضو تقريبـا، وبحلـول عـام             ، زاد ع
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ـيين واألسـقفيين والمـشيخيين وأعـضاء          المعمدانيين الجنوبيين عن عدد الميثودس

  . ليسوعية المتحدة معاالكنيسة ا

. ولم يكن من الصعب اكتشاف تأثير هذه االتجاهات على السياسات الوطنيـة     

 في المائة تقريبا مـن  ٤٠فقد شكلت أصوات ما يصفون أنفسهم بأنهم إنجيليين نسبة       

ـام        وقـد  . ٢٠٠٤إجمالي األصوات التي حصل عليها جورج بوش في انتخابات ع

 في المائة من أصوات الناخبين على      ٦٨، على   حصل بوش، بين اإلنجيليين البيض    

غالبيـة  . (٢٠٠٤ في المائة عـام     ٧٨ و ٢٠٠٠المستوى الوطني في انتخابات عام      

اإلنجيليين من األمريكيين األفارقة مازالوا يصوتون للديمقراطيين، وحظـى بـوش           

ايـدة  بين األمريكيين من أصل أسباني على نسبة تأييد بين األقلية البروتستانتية المتز      

تفوق بكثير نسبة التأييد بين الكاثوليك؛ لكن كل من البروتستانت والكاثوليـك ذوي              

.)     األصول األسبانية كانوا أكثر ميال لتأييد بوش عنـدما يكونـوا ملتـزمين دينيـا           

وقد لعب اإلنجيليون دورا رئيسيا في انتخابات الكونجرس ومجلس الشيوخ أيـضا،            

 فـي  ١٠ بأنهم إنجيليين في الكونجرس من حـوالي  وقد زاد عدد ما يصفون أنفسهم    

 فـي  ٢٥ إلي ما يزيد علـى  ١٩٧٠المائة من عدد األعضاء في كال المجلسين عام         

  . ٢٠٠٣المائة عام 

ـروزهم           ومازال األصوليون، رغم تزايد نـسبي فـي عـدد أعـضائهم وب

 وهذا يرجع جزئيا بسبب أن التفـاؤل الـسائد فـي الواليـات       . السياسي، أقل نفوذا  

ـإن   . المتحدة مازال يحد من جاذبية الالهوت الكاليفيني المتطرف        إضافة إلي ذلك، ف

 وهي مـسألة تجعـل   –السياسة الدينية في الواليات المتحدة مازالت مسألة تحالفات        

ـام بـدور           من الهوت أصولي، مازال يرى الكاثوليكية مذهب شرير، غير مهيأ للقي

أكثر تعقيدا أن األصوليين أنفسهم ممـزقين      وما يجعل األمور    . بشأن تشكيل تحالفات  

انسحاب غاضب مـن عـالم ملعـون ومحاولـة      : بين موقفين سياسيين متعارضين   

  . طموحة لبناء كومنولث بيوريتاني جديد
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وشرح القـس  . وأخيرا، مازال عدد من اإلنجيليين يقاوم االتجاهات األصولية      

 بعد انتخابه في يونيـو عـام   فرانك بيدج الرئيس الجديد للمجمع المعمداني الجنوبي     

  ".إنني أؤمن بكالم اهللا لكنني لست مهووسا به" ذلك بقوله ٢٠٠٦

  

  العالم في الخارج 

أثر النفوذ المتزايد لإلنجيليين على السياسة الخارجية األمريكية مـن نـواحي     

عديدة؛ وهناك مسألتان توضحان بصفة خاصة التغييرات الناتجة عن ذلـك، فبـشأن    

ـادة اإلنجيليـة بـصدد تعـديل          مسألة السيا  سات اإلنسانية وحقوق اإلنسان، فإن القي

األولويات والوسائل في حين تزيد دعمها العام لكـل مـن المـساعدات الخارجيـة           

وبشأن قضية فلسطين، عمق تصاعد القـوة اإلنجيليـة        . والدفاع عن حقوق اإلنسان   

ـأت فيـه المؤسـسة    تأييد الواليات المتحدة للدولة اليهودية، حتى في الوقت ال     ذي ن

  . المسيحية الليبرالية بنفسها عن القدس

وفي هاتين الحالتين كما في حاالت أخرى، ال تقود القوة السياسية اإلنجيليـة           

وقد شاهدنا على األقـل أجـزءا مـن هـذا      . الواليات المتحدة إلي اتجاه جديد تماما     

 فـي الثقافـة األمريكيـة       فقد كان اإلنجيليون القوة المهيمنة    : الغشاء الرقيق من قبل   

خالل معظم القرن التاسع عشر والسنوات األولي من القرن العشرين، لكـن التغييـر    

  . في اتجاه البالد في السنوات األخيرة كان مع ذلك واضحا

 أمريكي الـسياسات اإلنـسانية   _ولقد طالما أيد اإلنجيليون في العالم االنجلو      

سبيل المثال، قاد إنجيلـي هـو ويليـام     وحقوق اإلنسان على أساس عالمي، وعلى       

ويليبرفورس الحركة المعادية للعبودية في بريطانيا، وكـان اإلنجيليـون مؤيـدون            

 عـادة أقليـات مـسيحية    _دائمون لحركة التحرر الوطني في القرن التاسع عـشر    

وقاد اإلنجيليون عددا من حمالت اإلصـالح،     . تسعى لالنفصال عن الحكم العثماني    

ـد،   : بادرات تتعلق بمناصرة المرأةعادة ذات م  معارضة التضحية باألرامل فـي الهن

وتقييد األقدام في الصين، وتأييد تعليم النساء في أنحاء العـالم النـامي، ومعارضـة     
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وطالمـا شـعر اإلنجيليـون    . في كل مكان") تجارة البغاء("االتجار الجنسي البشري    

  .أيضا باالهتمام بالقضايا المتعلقة بأفريقيا

وعندما عاد اإلنجيليون مؤخرا إلي موقع السلطة في الحياة السياسية    

يد وا قضايا مماثلة وضخوا طاقة ودعما جديدين للجهود اإلنسانية األمريكية، فإنهم أ

يا، بدعم  األمريكية، ففي عهد الرئيس بوش، زادت المساعدات األمريكية ألفريق

اإلنجيلي الذي شغل منصب المستشار السياسي للرئيس (قوي من مايكل جيرسون 

يار دوالر لإلنفاق على ب١٥، منها %٦٧بنسبة ) بوش وكاتب خطبه رامج جديدة  مل

وشدد سياسيون أفارقة مثل الرئيس النيجيري أولوسيجون . لمكافحة مرض االيدز

ناء تأييد  أوباسانجو والرئيس األوغندي يوري موسيفيني على مؤهالتهم اإلنجيلية لب

  .لهم في واشنطن، مثلما فعل سن يات سين ومدام شيانج كاي شيك من الصين

د مكافحة تهريب البشر واالستعباد وبفضل ضغط اإلنجيليين، أصبحت جهو   

الجنسي للنساء واألطفال ذات أولوية أكثر أهمية في السياسة األمريكية، وقد قادت 

وقد حشد ريك وارين راعي الكنيسة . أمريكا معركة إنهاء الحروب في السودان

الذي حقق أعلى ) (ذات هدف(اإلنجيلية في كاليفورينا الجنوبية ومؤلف كتاب 

باعه للمساعدة في ٢٢، )تاريخ النشر في الواليات المتحدةمبيعات في   ألف من أت

من خالل استضافة مؤتمرا حول الموضوع (مكافحة االيدز في أنحاء العالم 

  . وإقامة عالقات مع الكنائس في رواندا) وتدريب متطوعين

لكن اإلنجيليين لم يتبنوا فقط برامج لحقوق اإلنسان وبرامج إنسانية    

وعلمانيون، بل جعلوا الحرية الدينية يصوغها ز براليون   بما فيها حرية _عماء لي

وإلي حد .  بؤرة اهتمام رئيسية في جهودهم_التبشير والتحول إلي أديان أخرى 

) رغم أن بعض الكاثوليك واليهود لعبوا أيضا دورا(كبير، بفضل دعم اإلنجيليين 

، وتأسيس مكتب ١٩٩٨ عام صدق الكونجرس األمريكي على قانون الحرية الدينية

للحرية الدينية الدولية في وزارة الخارجية التي تبت موقفا متشككا إلي حد ما حيال 

  . ذلك
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ورغم هذه المبادرات الحكومية، فإن اإلنجيليين، ألسباب ثقافية ودينية،    

يتشككون عادة في المساعدات على مستوى الدول والمؤسسات متعددة األطراف، 

وعموما . ات ذات قاعدة شعبية عريضة وتقوم على أساس الدينويفضلون منظم

يسارع اإلنجيليون إلي تأييد جهود عالج مشاكل معينة؛ لكنهم يتشككون من 

وعادة ما يتعامل اإلنجيليون . المشروعات الكبرى وجهود التنمية على نطاق واسع

ناة اإلنسان أو تعرضه للظلم، لكن اهتمام هم ينصب أكثر بقوة مع أمثلة معينة لمعا

براليون المسيحيون . (على حل المشاكل وليس بناء المؤسسات ودائما ما يشير اللي

  .)إلي هذا الطابع على أنه دليل على العداء للفكر من جانب الثقافة اإلنجيلية

يها النفوذ     وتمثل السياسة األمريكية تجاه إسرائيل ساحة أخرى يتضح ف

قة أيضا تاريخ طويل، وفي الواقع تعد الصهيونية المتزايد لإلنجيليين، ولهذه العال

تاسع  البروتستانتية األمريكية أقدم بكثير من النموذج اليهودي الحديث؛ ففي القرن ال

عشر، دعا اإلنجيليون مرارا المسئولين األمريكيين إلي إقامة مالذ في األرض 

وروبا واإلمبراطورية العثمانية    . المقدسة لليهود المضطهدين في أ

ويتبنى المذهب اإلنجيلي األمريكي رؤية فريدة لدور الشعب اليهودي في    

العالم الحديث، فاإلنجيليون، من ناحية، يتفقون مع الرؤية المسيحية واسعة االنتشار 

بأن المسيحيين يمثلون األطفال الجدد الحقيقيون إلسرائيل، وورثة وعود اهللا 

ين عديدين آخرين، يعتقد اإلنجيليون لكن على عكس مسيحي. للعبرانيين القدماء

ه دور متواصل في منهاج اهللا وفي القرنين السابع . أيضا أن الشعب اليهودي ل

عشر والثامن عشر، أقنعت دراسة دقيقة للنبوءات اإلنجيلية الباحثين والمؤمنين 

اإلنجيليين بأن اليهود سوف يعودون إلي األرض المقدسة قبل العودة المنتصرة 

  . للمسيح

إضافة إلي ذلك يعتقد عدد من اإلنجيليين بأنه رغم توقع أن عدد من   

اليهود سيعودون إلي المسيح في سنوات االضطراب التي ستحدث قبل عودته، فإن 

ويقلل هذا . معظم اليهود، إلي أن يحدث ذلك، سوف يواصلون رفض المسيح

ن اإلنجيليين ال االعتقاد كثيرا التوترات المحتملة بين اإلنجيليين واليهود، أل
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يتوقعون، مثلما توقع مارتن لوثر، بأن اليهود حين يتعرضون لإليمان الحقيقي 

يرة وقد أدى غضب لوثر عندما لم يتحقق . سوف يتحولون إلي المسيحية بأعداد كب

بعد الحدوث مع  توقعه إلي انتهاجه خطا أكثر عداءا للسامية؛ وهو أمر مست

  . اإلنجيليين المعاصرين

د اإلنجيليون أيضا أن استمرار وجود الشعب اليهودي حجة قوية على ويعتق   

تاريخ على حد سواء وفي سفر التكوين يخاطب اهللا . وجود اهللا ومشيئته في ال

وسوف أباركهم ...سوف أجعل منك أمة كبرى، وسوف أباركك: "إبراهيم قائال

وأبتليك....وأباركك  ويرى ".وسوف أبارك جميع أهلك في األرض: وأبتليهم 

وطنهم "اإلنجيليون أن نجاة الشعب اليهودي خالل األلفية األولي وعودتهم إلي 

هو دليل على حقيقة وجود اهللا، وأن اإلنجيل وحي من اهللا، وأن الدين " القديم

ه . المسيحي دين حقيقي ويعتقد كثيرون أن وعد سفر التكوين مازال قائما وأن إل

واليات المتحدة واليات المتحدة إسرائيل، إبراهيم سوف يبارك ال يا إذا أيدت ال  فعل

ويعتقدون أن ما يعانيه العالم العربي من ضعف وهزائم وفقر دليل واضح على 

  . ابتالء اهللا لهؤالء الذين يعارضون إسرائيل

وال تؤثر االنتقادات التي تُوجه إلسرائيل وتأييد الواليات المتحدة لها في    

نتقادات من قناعتهم بأن العالم يكره إسرائيل ألن اإلنجيليين، وتعزز مثل هذه اال

". شعبه المختار"من الطبيعي أن يكره اهللا و" اإلنسان المطرود من رحمة اهللا"

 وهو _ويعتقد اإلنجيليون أنهم بوقوفهم بجانب إسرائيل فإنهم يقفون بجانب اهللا 

يام به في مواجهة العالم أجمع، ولذلك كتب ج ون هاجي شيء هم على استعداد للق

 من كبار رعاة كنيسة سان أنطونيو اإلنجيلية، بوالية تكساس، ومؤلف عدد من –

يران على ضرب _الكتب األفضل مبيعا لصحيفة نيويورك تايمز   يقول إذا أقدمت إ

لرد هذا العدو الشرير "إسرائيل، يجب على األمريكيين أن يكونوا على استعداد 

  ".على أعقابه

منهج اهللا تجاه الشعب اليهودي موجود في سفر "وكتب هاجي يقول أن    

ومضى إلي اقتباس الفقرة التي تتناول النعم واللعنات، محذرا من " ١٢:٤التكوين 
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و ! أمريكا عند مفترق طرق"أن  فإما أن نؤمن ونطيع كالم اهللا المتعلق بإسرائيل أ

والتعاطف مع أعداء إسرائيل؟   " نواصل المراوغة 

رض المقدسة، وانتصارهم غير المسبوق على جيوش وعودة اليهود إلي األ   

عربية أكبر حجما، وحتى موجهة الكراهية المتزايدة التي تهدد اليهود في إسرائيل 

والخارج تزيد ليس فقط من التزام اإلنجيليين تجاه إسرائيل بل تعزز أيضا من 

ث موقف المذهب اإلنجيلي في الحياة األمريكية، فقصة الشعب اليهودي الحدي

تتطابق مع ما جاء في اإلنجيل، فالهولوكوست تعيد للذاكرة المذابح التي قام بها 

فرعون والتي جاء ذكرها في سفر الخروج والمذابح التي ارتكبها هامان في سفر 

Esther والتأسيس الالحق لدولة يهودية يعيد للذاكرة انتصارا من بين انتصارات ،

  . لقديم اليهوديةعديدة مماثلة لليهود في كتب العهد ا

تاريخ اليهود الحديث كدليل     ويستشهد اإلنجيليون باألحداث غير المسبوقة ل

نفسية لألسلحة  على وجود اهللا وأنه يصنع التاريخ، يضاف إلي ذلك النتائج ال

النووية، وهناك عدد من اإلنجيليين بدءوا في الشعور بأنهم يعيشون في عالم يماثل 

كاز السياسة الخارجية األمريكية اآلن على الدفاع عن عالم بابل، ومن شأن ارت

البالد في مواجهة خطر إرهاب جماعي، من المحتمل أن يشمل، أسلحة رعب 

توراتية، يملكها متعصبون معادون للمسيحية يشنون حربا دينية يحركها كراهية 

  . إلسرائيل أن يعزز مزاعم المذهب اإلنجيلي

يديا المسيحيون ا   واليات المتحدة وكذلك أيد تقل مثل (لليبراليون في ال

براليون ) العلمانيين الليبراليين الصهيونية، لكن من منظور مختلف، فالمسيحيون اللي

تالي فإنهم أيدوا الصهيونية مثلما  يعتبرون اليهود شعب مثل أي شعب آخر، وبال

ود األخيرة. أيدوا الحركات الوطنية للمجموعات المقهورة األخرى ، لكن في العق

براليين مع الحركة الوطنية الفلسطينية على نفس هذا  تزايد تعاطف المسيحيين اللي

  ، أصدرت الكنيسة المشيخية قرارا يدعو إلي معاقبة ٢٠٠٤األساس، ففي عام 
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تخلي عنه عام (الشركات التي تتعامل تجاريا مع إسرائيل   ٢٠٠٦وهو قرار تم ال

  ). بعد معركة مريرة

يانات التي أصدرتها الكنائس ٣٧وقد كشفت دراسة أن      في المائة من الب

 ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢البروتستانتية الرئيسية بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان بين عامي 

. ولم يحدث مثل هذا االنتقاد المتكرر في أي دولة أخرى. ركزت على إسرائيل

وفي تفسيرهم لسبب تزايد الدعم األمريكي إلسرائيل وفي وقت يتضاءل فيه 

ف مع إسرائيل في أوساط كانت في وقت من األوقات تمثل المؤسسة الدينية التعاط

والفكرية، استند أصحاب نظرية المؤامرة والباحثين العلمانيين والصحفيين في 

". لوبي يهودي"الواليات المتحدة والخارج إلي وجود مؤامرة يهودية أو باألحرى 

يكي، فاإلنجيليين يكتسبون نفوذا ويكمن التفسير األفضل في ديناميكيات الدين األمر

براليون والمثقفون  على الصعيد االجتماعي والسياسي، في حين يفقد المسيحيون اللي

نفوذ، وال يجب لوم اليهود على ذلك   .العلمانيون ذلك ال

  

  اليقظة الكبرى الجديدة  

لم تأخذ الحركة اإلنجيلية الراهنة في الواليات المتحدة مجراها بعد، ويمثل    

براليين في الواليات المتحدة والخارج، لكن التفاؤل ه ذا أمرا مزعجا للعلمانيين واللي

واليات  الحذر سيكون رد أفضل من الشعور بالرعب والفزع، فالحياة الدينية في ال

المتحدة متعددة للغاية إلي حد من الصعب على تيار واحد أن يسيطر عليها، 

يات غ  من اليهود، _ير المسيحية في أمريكا والوجود والتأثير المتزايد للجال

وقبل أي شيء العلمانيين   سوف يحد من قدرة أي _والبوذيين، والهندوس، 

  . مجموعة دينية على فرض قيمها على البالد

براليون، سواء كانوا متدينين أم ال، معارضة األجندة اإلنجيلية على     ويود اللي

الت، في معظمها يمكن أن تتوقف، صعيد السياسة الداخلية، لكن مثل هذه المساج

وفي وقت تكتسب فيه المؤسسة اإلنجيلية الصاعدة الخبرة في مجال السياسة 
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 على أنها شريك _ وإن لم يكن دائما بسهولة _الخارجية، من المرجح أن تبرهن 

يها الطابع العلماني أو المسيحي الليبرالي ولم تكن . هام للمؤسسة التي يغلب عل

 نفوذ اإلنجيليين على السياسة الخارجية صحيحة، فبعد هجمات بعض المخاوف من

تمبر، على سبيل المثال، انتشرت مخاوف من أن المسيحيين  الحادي عشر من سب

اإلنجيليين سوف يطالبون بشن حرب مقدسة ضد اإلسالم، وهناك زعماء دينيون 

فيها قد أدلوا بتصريحات ) عموما أصوليون وليسوا إنجيليون(بارزون قليلون 

صلى اهللا عليه (شطط؛ فقد وصف جيرى فالويل، على سبيل المثال، الرسول محمد 

  . ، لكنه تعرض لتوبيخ على نطاق واسع من جانب زمالئه"إرهابي"بأنه ) وسلم

ويسعى اإلنجيليون عموما إلي التمسك بعقيدتهم الشخصية القوية وبهويتهم    

بروتستانتية هم يتعاملون مع أناس  ةالمسيحية ال فقد تعاون . من عقائد مختلف

تأييد  اإلنجيليون مع الكاثوليك ضد اإلجهاض ومع اليهود المتدينين والعلمانيين ل

إسرائيل؛ ويمكنهم اآلن التواصل مع المسلمين أيضا، فقد كانت المستشفيات 

والمدارس التبشيرية في المقام األول تمثل قناة االتصال الرئيسية التي كانت تتوفر 

واليات المتحدة قبل نهاية الحرب العالمية الثانية؛ لمعظم ال شرق أوسطيين مع ال

ونجح اإلنجيليون ألكثر من قرن في إقامة عالقات وثيقة وتعاونية بصورة عامة 

  .مع المسلمين في أنحاء العالم العربي

واإلنجيليين بالقلق تجاه الفقر في العالم وتجاه     ويشعر كل من المسلمين 

ض كالهما سيطرة األفكار العلمانية على الخطاب العام والدولي، أفريقيا، ويعار

ويرى كالهما أن الشخصيات والقيم الدينية يجب أن تُعامل باحترام في وسائل 

تسلية  اإلعالم، وكالهما يعارض ظهور مشاهد الجنس العرضية في وسائل ال

و العامة، كما أن اإلسالم واإلنجيلية دينين ديمقراطيين ال يوجد فيه ما كهنوتية أ

وربما ال يقبل . مراتب كهنوتية ولن يتفق المسلمون واإلنجيليون في كل األمور؛ 

 –العلمانيون ببعض االتفاقات التي يتوصلون إليها؛ لكن تعزيز الحوار اإلسالمي 

  . اإلنجيلي ربما يكون أحد أفضل السبل لمنع حدوث صدام بين الحضارات
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لمراقبون القلقون أن الالهوت اإلنجيلي ال إضافة إلي ذلك، يجب أن يتذكر ا   

و شعبية، ومن شأن مناقشة وتفاهم  يا إلي سياسة خارجية جاكسونسية أ يؤدي تلقائ

ة  يرة الهوة بين اإلنجيليين واآلخرين بشأن سلسل متبادل أن يضيق في حاالت كث

يا، والقلق من أن السياسة اإلنجيلية سوف تساعد على حصر  واسعة من القضا

ات المتحدة في نطاق مواقف متعنتة ومتطرفة هو ضياع للوقت؛ ومن شأن الوالي

العمل مع قادة إنجيليين متبصرين لتطوير نهج يقوم على أساس ديني تجاه الحقوق 

 وإن كانت غير معادية –الفلسطينية أن يوسع القاعدة لسياسات أمريكية متبصرة 

  . إلسرائيل

اقشات أوسع للسياسة الخارجية يمكن وبالمثل، فإن إشراك اإلنجيليين في من   

ومشجعة، وقد وقعت مجموعة من ) للبعض(أن يؤدي إلي تطورات مدهشة 

اإلنجيليين المحافظين البارزين مؤخرا على بيان بشأن تغيير المناخ يوضح أن 

المشكلة حقيقية، وأن النشاط اإلنساني سبب هام مساهم في ذلك، وأن أعباء 

ناسب على التقاعس عن اتخاذ إجراء س وف تكون باهظة ولها تأثير غير مت

. الفقراء، وأن على المسيحيين واجب أخالقي للمساعدة في التعامل مع هذه الظاهرة

من ناحية أخرى، سعى اإلنجيليون الذين بدءوا بمعارضة أعمال العنف السودانية 

لف والغارات التي تستهدف استعباد المسحيين في جنوب السودان إلي توسيع التحا

  . للعمل على حماية المسلمين في دارفور

واليات المتحدة أكثر مما     واألرجح أن يهتم اإلنجيليون باستثنائية وضع ال

يرغب الليبراليون، ومن المرجح أن يهتموا بالجوانب األخالقية للسياسة الخارجية 

قي لكن النفوذ اإلنجيلي سيظل با. األمريكية أكثر مما يرغب فيه معظم الواقعيين

في المستقبل القريب، وسيتعين على هؤالء الذين يشعرون بالقلق تجاه السياسة 

وكلما اكتسب الزعماء اإلنجيليون خبرة . الخارجية األمريكية أن يتواصلوا معهم

مباشرة في مجال السياسة الخارجية كلما وفروا شيئا مفتقدا اآلن في عالم السياسة 

الخبراء موثوق فيهم، متطلعين على دقائق أي مجموعة من : الخارجية األمريكية

تأييد  يرة من األمريكيين ب ومعضالت الوضع الدولي، قادرين على إقناع أعدادا كب
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 –سياسات معقدة منافية للعقل تكون أحيانا ضرورية في هذا العالم الشرير المحبط 

 . أو باألحرى المطرود من رحمة اهللا
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 التعليق

  

 سمير مرقس.د

 

  تمهيد )١(

 األمريكية البد أن والحالةن األهمية بمكان ، قراءة الظواهر من داخلها ، م    

نموذج ل. تقرأ بشروطها وفي سياقها الحاكم لتطورها  ذا فليس دقيقا من يقرأ ال

األمريكي في ضوء التطور األوروبي، فالتطور االقتصادي واالجتماعي والسياسي 

يرا للتطور تخذ اتجاها مغا فلقد ولدت أمريكا .  األوروبي والثقافي األمريكي ا

.  التي سادت في العصور الوسطي في أوروبا ةاألرستقراطيمتحررة من تقاليد 

كما أن توفر األرض في أمريكا وندرة اليد العاملة قد أتاحا للمستوطنين الجدد 

تحقيق قفزات اقتصادية مميزة ، فاألجير يمكن أن يكون رجال كامل الحرية، ومن 

ية إلي مالك األرض دون قيد ، ومن ثم وبعد وقت قصير إلي رجل كامل الحر

التقي كل ذلك باألخالق البروتستانتية .  أمريكا الشاسعة أراضيمضارب ثري في 

لمجتمع والدين"ومن ثم كان   نحن _ كما سنوضح الحقا _ في وقت واحد "ميالد ا

قتصادي هنا أمام حالة لها خصوصيتها حيث تالزم فيها الدين مع التطور اال

واالجتماعي ، وشكل هذا التالزم ما أسميته المنظومة األمريكية ثالثية العناصر 

لدين والقوة " : والتي تتكون من  حكمت هذه المنظومة السلوك  وقد؛"الثروة وا

 هوجدناف  قمنا بدراستهاألمريكي،تاريخيا، وبخاصة نمط توسعه الذي

ريكي من الداخل إلي الخارج ، التوسع األوروبي، حيث كان التوسع األم"معكوس"

 حاضرا في دينا مدنياعلي أن الدين كان حاضرا في كل األحوال ، وهو ما جعله 

التطور التاريخي لألرض الجديدة من جهة، وفي التوسع الخارجي من جهة أخري 

.  
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والمجتمع ، من حيث التشدد والمرونة ،    ودائما كانت هناك جدلية بين الدين 

واقع إنسانيةارات تعبر عن مصالح واتجاهات ومن حيث ميالد تي  علي أرض ال

في ضوء ما سبق نقترب من الدراسة المترجمة التي . بحسب اللحظة التاريخية 

 من الظاهرة األمريكية بشكل عام االقتراببين أيدينا وقد كان لنا شرف 

تسعينات عندما بدأنا  والظاهرة الدينية بشكل خاص في أمريكا منذ منتصف ال

 ١٩٩٨الصادر عن الكونجرس األمريكي عام " قانون الحرية الدينية " بع تت

ة :راجع كتابنا الحماية والعقاب(وتداعيات هذا القانون علي مصر الغرب والمسأل

حيث تمكنا من تتبع مسيرة ) . ،الشروق الدولية٢الدينية في الشرق األوسط،ط

لي حركة ذات طابع الظاهرة الدينية األمريكية من حركة ذات طابع أصولي إ

سياسي ضاغط، وقمنا بوضع إطار نظري قابل للتطبيق في أماكن أخري حول 

كيفية انتقال الحركة الدينية من الدعوي إلي السياسي من دون افتراق من خالل 

  .التحرك القاعدي والتوجه إلي أعلي للمشاركة في الحكم 

تفاقنا العام حول ما جاء في هذه الدراسة    المترجمة ، وبالرغم من ا

نا نرصد بعض المالحظات نوجزها في اآلتي  ثا ، فإن   :والصادرة حدي

واليات المتحدة األمريكية *      .مالحظة أولي حول األساس األيديولوجي لل

مالحظة ثانية حول أهمية الربط بين السياق التاريخي وتطور الحركة الدينية *

  .وتياراتها المتنوعة

ه التيارات من منظور آخر للخريطة الدينية مالحظة ثالثة حول رؤية هذ*

  .  األمريكية
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 مالحظات ثالث )٢(

 األساس األيديولوجي للواليات المتحدة األمريكية: أوال 

ذجا لما قال به علماء يمكن القول أن الحالة األمريكية المجتمعية ، تعد نمو

التي تهيمن عليها االجتماع الديني بأن العقائد الدينية والكنائس تعكس المجتمعات 

بقدر ما تعكسها هذه المجتمعات بدورها أيضا ، وقد يتفق البعض أو يختلف مع 

يا لهذه – بدرجة أو أخري –هذه المقولة ، لكن الحالة األمريكية   تقدم مثاال عمل

تاريخية لمسيرة الواليات المتحدة األمريكية منذ القراءة المقولة، التي تؤكدها  ال

  نتأسيسها وإلي اآل

، فلقد حمل ) أمريكا( أساسا أقيم عليه العالم الجديد " الدين " لقد مثل 

 ،   Puritans – تانيينيالبيور" المهاجرون الجدد ، أو ما أصطلح علي  تسميتهم 

بروتستانتية في بعدها المتشدد معهم العقيدة ١٦٢٠سنة   ، التي كانوا يحاولون ، ال

هم طوردوا واضطهدوا نظرا لرؤيتهم بال طائل ، تطبيقها في انجلترا ، ولكن

ذه الرؤية في األرض الجديدة التي نفوا إليها فكان األمل أن يطبقوا ه. المتشددة 

ترا الجديدة " والتي أسموها في البداية  وحدث التالقي بين األرض الجديدة " . انجل

م  نفسها لتستجيب إلي حاجة العالت وبين العقيدة المهاجرة  التي كيف_ البكر _

ناشئة احركته الجديد لمرجعية تحكم يولد المجتمع " ... : ذا لم يكن غريبا أن ل.  ال

بروتستانت فقد كانوا  ،" والدين في آن واحد   وألن المهاجرين الجدد كانوا من ال

  . كنيستهم ، وساد مذهبهمسادتف قوة غالبة،

 هنا  أمريكا ، ويشار–ي في األرض الجديدة ت المذهب البروتستاندلقد سا

برجوازية الصاعدة ، ا نتعبيرا عإلي أن هذا المذهب كان في أوروبا  لطبقات ال

باحثين وهو  أيهما صنع اآلخر " بغض النظر عن السؤال الذي طرحه كثير من ال

هي التي أحدثت التحوالت االقتصادية أم أن التحوالت ية تتستانبروهل األفكار ال

براالقتصادية هي  اء بن وعليه فما أن سافر أ."وتستانتية التي أنبتت األفكار ال

وا في نفس الوقت  المذهب الجديد إلي األرض الجديدة فأنهم في واقع األمر قد حمل
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بروتستانتية  يم البورجوازية Weber بحسب ماكس ويبر –األخالق ال ، كذلك الق

 والنجاحات التقوىالتي وجدت ضالتها في أرض غنية بالثورات حيث ربطوا بين 

  .دية االقتصا

ثامن عشر ، كان قد تم االعتراف بأن التنوع  ومع حلول منتصف القرن ال

بروتستانتية الفرعية األمر . الديني خاصية مميزة لألمريكيين  فتعددت الطوائف ال

 واللوثرية ذات الجذور ،المشيخية: الذي أثر علي الطوائف الرئيسية مثل 

حرية االقتصادية من حيث تنوع أظنه يستقيم مع الواألوروبية ، ولكن ما حدث ، 

وسائل وطرقوتعدد ثروة و   اإليمانيةلتصورات اتنوع وتعدد من ثم  البحث عن ال

 . الفردية الكاملة عليه التعدد الطائفي ، وبالتاليو

معركة االتجاه نحو لوبالرغم من تعرض الدين خالل القرن التاسع عشر 

والعلمنة العلمنة ،إال أن طبيعة المجتمع األمريكي قد حفظ ت لكل من الدين 

حضورهما في المجتمع وفق المعايير األمريكية وليس األوروبية ، حيث باتت 

  بدستور مدني وحضور ديني مجتمعي ووجود ما يعرفحالصيغة األمريكية تسم

والمتابع بدقة للتاريخ األمريكي سوف يجد ارتباطا وثيقا بيت  . بالدين المدني

تاريخي االجتماعي واليات التطور ال  السياسي وبين تطور الحركة الدينية في ال

فليس من قبيل الصدفة انه في اللحظة التي تعاني فيها أمريكا . المتحدة األمريكية 

لالقتصاد األمريكي " كينز "  اقتصادية تمثلت في رؤية استجابةمن الكساد وتحدث 

عرف بسياسات ، وتبني الحكومة ألفكار الضمان االجتماعي وحقوق العمال أو ما 

لية ، أن يتم طرح أفكار تحت مسمي New Deal الصفقة الجديدة ذات  اإلنجي

بروتستانتية األمريكية الطابع االجتماعي بل ونجد .  ما كان يعني تحوال في ال

 برنامج الصفقة الجديدة قديم قدم أنول قالبعض في ثالثينيات القرن العشرين ي

ناحيتين ية ، ذلك ألن المبحاألخالقيات المسي فهي . ادئ األخالقية هي نفسها في ال

 ، وتصر علي أن اإلنسان هو في الواقع الحارس الحافظ ألخيه اإلنسان إنتعترف 
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 كما تحكم ءاألقوياالعامل يستحق ما يتقاضاه من أجر ، وتطالب بأن تحكم العدالة 

  .بحيث تشمل الجميع .. الضعفاء 

تمع األمريكي، وارتبط المجتمع صفوة القول، ولد الدين لحظة ميالد المج

ومن ثم فان الحديث عن الخريطة الدينية .  بتطور الدين والعكس صحيح األمريكي

تاريخي للواليات المتحدة األمريكية  .. األمريكية ال يمكن أن ينفصل عن السياق ال

نا للنقطة الثانية    .وهو ما ينقل

  .في أمريكا الدينية ة الحركوتطورالتفاعل الجدلي بين السياق التاريخي : ثانيا 

يارات دينية منفصلة عن أنيبدو لي   الدراسة التي بين أيدينا تتحدث عن ت

ناول. ق التاريخي للواليات المتحدة األمريكية ياالس ها تفهذه التيارات الثالثة التي ت

نا وسوف نعلق علي هذا التصنيف في النقطة الثالثة من  _ الدراسة  تبدو كما _تعليق

تاريخي األمريكي لو كا كيف .  ليست نتاجا له وإنهانت منبتة الصلة عن التطور ال

  ؟

ثانية كانت نقطة تحول جذرية لكل من أنيمكن القول   الحرب العالمية ال

لقد كان واضحا أن الواليات المتحدة . الدينية / اسية يالخريطة األيديولوجية والس

ثانية من حيث القوة من األمريكية كانت هي الفائز األكبر في الحرب ال عالمية ال

ثروة من جهة أخري ، فلقد أصبح لديها ماال يقل عن ثالثة أرباع رأس  جهة وال

المال العالمي ، وكذلك ثلثي إجمالي الطاقة الصناعية ، كل ذلك من دون جهد 

حقيقي مباشر ، بمعني أن أراضي الواليات المتحدة األمريكية لم تشهد أي معارك 

 ذات فلت هذا الفوز نجاح داخلي بسبب سياسات الرئيس روزوسبق. حربية 

الطابع االجتماعي والتي نالت تأييد الفئات االجتماعية الوسطي والدنيا ، ودعمها 

براليون  اسي والديني معبرين عن موقف ي علي المستويين السنوالراديكاليواللي

عنصرية ماليين العمال والمزارعين وموظفي الحكومة وجميع الجماعات ال

تأييد شكك رجال المال والسالح وبعض من رجال . واالجتماعية  وردا علي هذا ال

 . بالرئيس األحمر ووصفوه فلت التي أنجزها روزاإلصالحاتالدين في كثير من 

وزارة الحرب ١٥وفي جلسة ضمت   شخصا في وزارة الخارجية يمثلون 
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 مثل جنرال رىالكب المساهمة ورؤساء الشركات الكبرىوأصحاب المصارف 

ة السابقة تحت شعار مقاومةاتفقواموتورز ،    علي حصار توجهات المرحل

تاريخية حدث تحول جذري . المكارثية  فكانت األحمر الكابوس في هذه اللحظة ال

برالية " فلقد كانت . الدينية األمريكية / اسية يفي الخريطة األيديولوجية الس " اللي

وجية األمريكيةبالمعني الواسع تقع في قلب ال " عن يمينهم   ،خريطة األيديول

"  نجح ١٩٤٥، ولكن منذ العام " الراديكاليين " ، وعن يسارهم " المحافظين 

في أن يكونوا في قلب الخريطة األيديولوجية األمريكية ليس مرة " المحافظون

واليات المتحدة األمريكية تحالفا بين  " واحدة ولكن علي مدي عقود شهدت ال

 Neoبالمحافظين الجدد السياسية والمحافظة الدينية أو ما عرف " افظة المح

Conservatives باليمين المسيحي الجديد  وNew Christian Right  التيار و

 األمريكية الحالية من جهة ، لإلدارةذي أصبح القاعدة االجتماعية األخير هو ال

ت ، ما ) ) ١(شكل رقم ( الي كذلك كتلة تصويتية ال يستهان بها ، ويوضح الشكل ال

ثانية  وجية األمريكية منذ الحرب العالمية ال حدث من تحوالت في الخريطة األيديول

بفعل تطورات لحقت بالسياق االجتماعي األمريكي التي حاصرت أي تعبير 

سياسي وديني للفئات الوسطي لحساب األثرياء وأي تجديد ديني للمجتمع حيث مر 

 منذ الحرب راجع كتابنا مسيرة المحافظين الجدد(عهذا الحصار بمراحل أرب

  :  كما يلي )العالمية الثانية إلي اآلن

   .الروزفلتية  new dealالصفقة الجديدة " االنقالب علي دولة  )١(

 .مقاومة الكابوس األحمر  )٢(

" القاعدية اليمينية المحافظة ضد مشروع  " ووترباري جولد" حملة  )٣(

لكبير  Great Society " .المجتمع ا

 . السياسية والدينية من الضغط إلي الحكم : المحافظة الجديدة  )٤(

بروتستانتية ومن بعدهاوعلي الجانب الديني نجد األص      المسيحي  اليمينلية ال

 يحاصرون االتجاهات _وسوف نوضح الفرق في مالحظتنا التالية  _ الجديد
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برالية  ي ، والت New Christianity والتي عرفت باسم المسيحية الجديدة اللي

تائج التي ترتبت علي التقدم المطرد في مجال التصنيع  حاولت أن تواكب الن

وما رافقه من تحضر لألمريكيين ، ومواجهة مشاكل التحديث وما تتضمنه من 

ذا االتجاه االستجابة للمتغيرات فلقد أراد أنصار ه. تداعيات اجتماعية وثقافية 

برالي  عملية برؤى تالمستجدا يتفاعل مع والسير بكنائسهم في مسار لي

بروتستانتية عند بدء تشكلها كاتجاه له ثقله في و إال أن األص.وواقعية لية ال

الواقع األمريكي ، ثم اليمين المسيحي الجديد ، قد رفضا بشكل قطعي اجتهادات 

لقد دعم القادة .  الحياة الحضرية الحديثة عقلنهالمسيحية الجديدة ، في 

، الخالص الفردي " يلي صنداي ب"و " أرنو جيبليين " ل األصوليون مث

بروتستانتية أوال  دعم ،ووالشخصي المنفصل عن الواقع في ظل األصولية ال

مشروع مغاير لتطور المجتمع في ظل اليمين المسيحي الجديد وذلك في 

مواجهة االتجاه الذي يدعم الخالص القائم علي المشاركة المجتمعية القائمة 

ذلك هو  ، األكثر من  Social Gospel االجتماعي باإلنجيل عرفعلي ما 

 واالنفتاح الديني ، )االنفتاح علي الكنائس األخرى(رفضهم التوجه المسكوني

 باعتباره في معركة مع األديان بإيمانهمؤكدين علي واجب كل مسيحي للتبشير 

   .األخرىقافات ثوال

، بيد دات في الواقع األمريكي طرأ من مستج هذا التحول حدث من جراء ما إن

نا علي هذه الدراسة أتصور وحتىأنه  ك ا هنأن تكتمل الصورة في إطار تعليق

حاجة لالقتراب من فهم الخريطة الدينية األمريكية ومراجعة ما طرح من تصنيف 

ثالثي في هذه الدراسة وأين يقع هذا التصنيف من دراسات مرجعية في هذا المقام 

ثالثة ، وهو ما ينقلنا   . إلي مالحظتنا ال
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ليون   الليبرا

  
  الكالسيكيون

 
بروتستانتية   األصولية ال

فظالي   مين المحا
د   المسيحي الجدي

  )شعبوي / قاعدي(
  

 
براليون الجدد   اللي

  
  المحافظون الجدد

  )نخبوي  ( 

 
  اإلصالحيون
  حرآات البيئة

تمييز ضد المرأة   ال
اعدية   حرآات ق
الية   حرآات عم

 المحافظون
 الليبراليون

يكاليون  الراد

٢٠٠٥ -١٩٤٥ 

  
  تحوالت الخريطة السياسية والفكرية األمريكية منذ الحرب العالمية الثانية
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  منظور آخر.. الخريطة الدينية للواليات المتحدة األمريكية : ثالثا 

من األهمية بمكان اختيار المقاربة المناسبة التي يتم بها رسم الخريطة 

 الثالثي الذي فعلي الرغم من أن التصنيف. الدينية في الواليات المتحدة األمريكية 

تر راسيل " يقدمه  ، يمكن أن يبدو مقبوال  واإلنجيلييبرالي لاألصولي وال" : وول

عكس االتجاهات ي في األغلب ا التصنيف هذأنا من حيث يللوهلة األولي ومنطق

يدا من ذلك أنالعامة السائدة للجسم البروتستانتي ، إال   األمر في حقيقته أكثر تعق

المستوي االجتماعي ، : ه االتجاهات عناصر عدة حيث يدخل في تحديد هذ

رافيا ، اللون ، المصالح االقتصادية ، فاعلية المؤسسات المدنية التي ترفع غالج

 الذين للمتدينيناسي يالفتات دينية باعتبارها العنصر الحاسم في تفعيل الدور الس

  . من خالل المجتمع المدني ةقرروا العمل بالسياس

 الجسم الديني في أمريكا يشمل ما يعرف بالكنائس أن ، يضاف إلي ما سبق

 اتيوجمع) تجمع من عدد من الكنائس ( المرئية ، ومجالس الكنائس 

 وحركات متنوعة ، بل ان ...)مثل األغلبية األخالقية التحالف المسيحي(ومنظمات

بارها خارجة عن المسيحية   .هناك طوائف ال يتم االعتراف بها وينظر إليها باعت

 فانه ربما لدراسة قبول التصنيف الثالثي المطروح في اإمكانيةوعليه وبالرغم من 

  :يلي  يكون من المفيد أن نضيف ما

  :بداية تنقسم المسيحية إلي ثالثة مذاهب رئيسية 

بروتستانتية * الكاثوليكية               * .    األرثوذكسية *    اإلنجيلية – ال

بروتستانتية  أي عدد األعضاء المسجلين ( في الحالة األمريكية وتعد الكتلة ال

ة ي يل،)باالنتماء إلي البروتستانتية هي الكتلة الدينية األولي  ها مباشرة الكتل

 ما يقرب من  السنوي يسجل دليل الكنائس األمريكيوالكاثوليكية بفرق محدود ، 

 ثوذكسيةاألروأخيرا تأتي الكتلة .  مليون مسيحي كاثوليكي وبروتستانتي ١٥٠

  ) ) ١(راجع جدول رقم . ( يقرب من ثالثة مليون نسمة  ها ماؤحيث يشكل أعضا

  : في ضوء ما سبق يمكن رسم الخريطة الدينية األمريكية إلي قسمين رئيسيين هما 
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  الكنائس  •

 . المجتمع المدني إطار كيانات تعمل في  •

لكنائس: أوال  باراال تضم المذاهب المسيحية الثالث أخـذا في  وا    :عت

وذكسية أن      *    أو إلى عائلتين بينهما  تنقسم إلي شرقية وغربيةاألرث

ئسها وثائق أقرت من أجل الوحدة    . خارج أمركنائس مرجعية   تتبع و كنا

  .نوان الكنيسة الكاثوليكية في أمريكا تتبع الفاتيكا      * 

بروتستانتية *              يمكاإلنجيلية –وفي الحالة ال   :ن تقسيمها إلي  ف

 المشيخية واللوثريةمثل  ) يالتيار الرئيس( طوائف تاريخية رئيسية  )١(

  .،أي التي ظهرت أوال ، وليس بالضرورة هي األكثر عددا اآلن 

 .طوائف متنوعة خرجت من عباءة التيار الرئيس  )٢(

نهاطوائف ينظر إليها  )٣(  منحرفة بالرغم من الزيادة العددية الكبيرة بأ

 ، وتوضع في التعداد السنوي )يهوه  شهود –لمورمون ا. ( ألتباعها

 . للكنائس من ضمن الجسم البروتستانتي 

 . متنوعة وتنظيماتفرق وجماعات  )٤(

لمدني : ثانيا لكيانات التي تعمل في إطار المجتمع ا    : نجدها تنقسم إلي فإننا ا

 رؤى تعمل في الدعوة الدينية نجد لها رسالي/ ديني كيانات ذات طابع  )١(

والمجتمع والسياسة ولكنها ال تعمل في السياسة المباشرةلل  .عالم 

سير علي ي تعمل كجماعات ضغط وللتسياسي/ ديني كيانات ذات طابع  )٢(

) ٢(القارئ الكريم وضعنا رسما مبسطا يوضح ما سبق في الشكل رقم 

  : وذلك كما يلي 
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لكنائس الرئيسية/مذاهبال   دنيكيانات تعمل في إطار المجتمع الم       ا

 

 - -

  طوائف تاريخية رئيسية

  طوائف متنوعـــة

طوائف تعتبرها المذاهب اآلخرى 
  خارجة عن المسيحية

  

وجماعات  فرق 
 متنوعة

1 

2 

٣ 

٤ 

  ب

  أ

يكية   الكاثول
   مليون٦٥

 مرجعية الفاتيكان

بروتس ية/ تانتيةال   االنجيل
   مليون٧٥

  ج
  

  األرثوذآسية
   مليون٣

  مجالس الكنائس
 

 
ة واليات المتحدة األمريكـي لدينية في ال  الخريطـة ا

ذات طابع 
سياسي /ديني

تعمل آجماعة 
 ضغط

ذات طابع 
رسالي  /ديني

تعمل في 
 الدعوة الدينية

منظمات 
 صهيونية

ذات التوظيف 
 المسيحي

 يهودية
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        " اليمين المسيحي الجديد"  إلي تيار اإلشارةولنا طرحه هو اولعل فائدة ماح

سييس" هأو الذي طال" المسيس "  ، في أنه من خالل  ”politicization “" الت

  :انتظام تابعيه في كيانات مدنية أن يقدم ما يلي

تأ )١( يالقدرة علي ال تشريعية والتنف   .ذية ثير والضغط علي السلطتين ال

 .االنخراط في شبكة من العالقات مع االقتصاديين والسياسيين المؤثرين )٢(

االنتشار خارج الحدود األمريكية انطالقا من قناعة بضرورة شن الحرب  )٣(

التابع في أي بقعة من بقاع العالم ، معوقا امتداد " الشيطان " المقدسة ضد 

 . Divine Will اإللهية اإلرادة  عنرالتي هي تعبي" الرسالةأمريكا " 

"            باألصولي " راسيل" ذي يعبر عن ما عرفه  التيار هو ال هذابلغة أخري فأن

من حيث التجليات والممارسات العملية وبخاصة مع صعود هذا " اإلنجيلي" و

ثمانيات  بانالتيار منذ مطلع ال بت صعودا موازيا لليمين  ريجان والتي واكإدارتي إ

يا معا بتولي الرئيس بوش االبن سدة الحكم    .السياسي حيث التق

 والتي اإلدارةحيث أصبح اليمين الديني هو القاعدة االجتماعية لهذه   

 مليون صوتا نجحت في الدفع ٣٠ تصبح كتلة تصويتية منظمة تبلغ أناستطاعت 

يات لي سدة الرئاسة علي مدي دورتينإبالرئيس بوش    : اعتمادا علي أربع آل

ناخبين -   .تحريك كتلة ال

 .تحريك الصفوة  -

 .)من تبني مرشحين وتمويل حمالت ( التحريك االنتخابي المباشر  -

  .اإلعالمل ئتوظيف وسا -

 إلي  تكوين مئات من المنظمات ذات الطابع الخيري والتي باإلضافة

بل . ت المدنية خصت بالكثير من الدعم المالي الحكومي علي حساب المنظما

يار في صبغ تشريع   الضريبية بصبغة أخالقية فالحصول اإلعفاءاتوساهم هذا الت

 ، فمال األغنياء منحة إلهية ليس من حق أحد أن  Theftعلي ضرائب يعد سرقه  

أن يقدموا ما يرونه خيرا للوطن ، فالضرائب سيئة  يحصل عليها ، ولكنهم عليهم
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يار . لي األفراد وحدهم بفضل اهللا ذ تصادر الثراء الذي يعود إإ كذلك نجاح هذا الت

في الضغط الستصدار كثير من القوانين من الكونجرس مثل قانون الحرية الدينية 

الغرب والمسألة الدينية في الشرق  : بالذي قمنا بدراسته في كتابنا الحماية والعقا

وموقفهم . لموضوع عد المرجع الوحيد باللغة العربية حول هذا ايالوسط ، والذي 

وروسيا الصين وارتباطهم الوثيق بالرأسمالية النفطية ، وتفاصيل  من السودان 

الخطط الخاصة بالسودان منذ منتصف التسعينات والتي وضعتها الرابطة الوطنية 

  .لإلنجيليين والتي قامت بوضع مسودة قانون الحرية الدينية في صورته األولي 

تعامل إنصفوة القول ،    مع االتجاهات المتشددة في الحركة الدينية  ال

 األمريكي نفسه ومن خالل استعادة السياقاألمريكية البد وأن ينبع من داخل 

برالاالتجاه  يعود إلي قلب الخريطة السياسة ببعديه ياللي  السياسي والديني لعافيته ل

ومن ثم    . بعض الضبط للسياسة الخارجية األمريكية إعادةاألمريكية 

  ةاإلنجيليئس الكنا

  

  %٤٩,١٠  ٣٠٨,١٦٠,١٥  المعمدانيون الجنوبيون 

   %٤٨,٥  ٩٥٤,٣٤٠,٨  الميثوديست المتحدة

  %٦١,٣  ٥ ,٨٧٥,٤٩٩  كنيسة اهللا في المسيح

  %٤٢,٣  ٨٢٧,٢٠٨,٥   المورمون –كنيسة يسوع المسيح 

  %٣٧,٣  ٩١٩,١٢٥,٥  يون ثراإلنجيليون اللو

  %٣٠,٢  ٠٠٠,٥٠٠,٣  المعمدانية

  %٢٩,٢  ٣٣٢,٤٨٥,٣  المشيخية

  %٦٩,١  ٥٦٠,٥٧٧,٢  مجامع اهللا 

  %٦٨,١  ٠٨٨,٥٥٤,٢  )ميسوري(اللوثرية 

  %٦٤,١  ٠٠٠,٥٠٠,٢  المعمدانية الوطنية األفريقي األسقفية
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  %٦٤,١  ٠٠٠,٥٠٠,٢  اإلرسالية المعمدانية الوطنية

  %٥٢,١  ٣٩٨,٣١١,٢  الكنيسة األسقفية

  %٩٩,٠  ٠٠٠,٥٠٠,١  الخمسينيون 

  %٩٩,٠  ٠٠٠,٥٠٠,١  نيةكنائس المعمدا

  %٩١,٠  ٣٢٠,٣٧٧,١  الكنيسة المتحدة في المسيح

كنيسة الميثوديست األفريقية األسقفية

Zion 

٨٥,٠  ٦٦٢,٢٩٦,١%  

زمالة الكتاب المقدس المعمدانية

  الدولية

٧٩,٠  ٠٠٠,٢٠٠,١%  

وكنائس المسيح   %٧٠,٠  ٦١٦,٠٧١,١  الكنائس المسيحية 

  %٦٦,٠  ١٦٦,٩٩٨  شهود يهوه

 

  ةاألرثوذكسيائس الكن

   

  %٦٦,٠  ١...,...   في أمريكاةاألرثوذكسيالكنيسة 

  %٩٩,٠  ٠٠٠,٥٠٠,١   ةاألرثوذكسيالكنيسةاليونانية 

  

   %١٦,٤١  ٠٣٠,٦٨٣,٦٣  الكنيسة الكاثوليكية 

  

لموضوع    لمزيد من القراءة حول هذا ا

  باللغة العربية   ) أ(

) أحمد خليل عربه وقدم له خليل ( األمريكية الحضارةجان بيارفيشو ،  )١(

   .١٩٩٢، دار الفكر اللبناني ،بيروت ، 
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بروتستانتية والسياسة الخارجية األمريكية ، سسمير مرق )٢(  ، األصولية ال

 ٢٠٠١الشروق الدولية ،

 ، دور الدين في انتخابات الرئاسة األمريكية ، ورقة سسمير مرق 

  .٢٠٠٤ األمريكية ، أكتوبر تالدراسا مركز إليقدمت 

ثروة والدين والقوة  : األمريكية اإلمبراطورية ، سمير مرق            س ثالثية ال

  .٢٠٠٧) مزيدة  (٢ ، ط ٢٠٠٣ ١، الشروق الدولية ط

  .ت الطبع ح ، المحافظون الجدد ، تس            سمير مرق

من الحرية الفردية إلي مسخ : شوقي جالل ، العقلي األمريكي يفكر  )٣(

ناالكائنات ،  نشرسي    .١٩٩٧  ، القاهرة لل

القوي التي شكلت أمريكا : ديغلر ، االنطالق من الماضي . كارل ن  )٤(

والتوزيع عمان إبراهيمالحديثة ، ترجمة صادق   عودة ، األهلية للنشر 

١٩٩٧.  

وروح الرأسمالية ،ترجمة محمد  )٥( ماكس فيبر ، األخالق البروتستانتية 

  .ث .  العربي ، بيروت ، داإلنماءعلي مقلد ، مركز 
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