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  :للدراسة مقدمة

 العتقـاد ذلـك  ،تـه عليهـا  اكثيراً ما يغفل البعد الديني وتأثير، ماعند دراسة السياسة الخارجية لدولة 

ولة في سياسـة معظـم الـدول    بمبدأ فصل الدين عن الد جازماَ اعتقاداً الكثيرين من الباحثين في هذا الشأن

عليه ظهر مفهـوم  و ،لدساتير الدوص عليه مواد قانونية ضمن تن ماغالباً  الفصل وهذا، والخارجية داخليةال

  .الدولة العلمانية

ومنهـا   للدولـة الوطنية  المصلحةعلى  ز عند البحث في السياسة الخارجيةيتم التركي جهة أخرىمن 

 كمـا  ،الرئيسي لرسـمه والمصدر  دورها تعد بوصلة صنع القرار الخارجيالتي ب ،لياالمصلحة القومية الع

مة همية الطاغية بالنسبة لبقاء وسالمة األذات األ ":بالمصلحة الحيوية" مريكياأل القوميمن عرفها مجلس األ

   .)١(األمريكية

دولة ما؟ بالتـالي  المصلحة القومية العليا ل تلك يمكن تجاهل العامل الديني وتأثيراته في تحقيق لكن هل

الكثيـرين مـن    بـين  شكلت مثار جـدلٍ  ،جابة على هذه التساؤالتواإل،تأثيراته على السياسة الخارجية لها

  .الباحثين السياسيين

 اإلمبراطوريـات تصـل حـد    التي لهيمنتها ،السياسة الخارجية للدول العظمىمن البحث في  البدهنا 

ة مـن فكـر   انطالقاَلة التوسع ودخولها مرحتها األولى ،منذ نشأف ؛مريكيةتحدة األخاصة الواليات المالقديمة 

 حيـث  ية بالنزوع اإلمبراطوري األمريكي؛ما سميت في بعض الكتابات الغربالتمدد من الداخل إلى الخارج،

تعكس حضور اإلمبراطورية فكرة وممارسة لـدى القـائمين    حقيقة،تطلع للتاريخ األمريكيمس ى علىال يخف

ي القيم ببعديها الثقـافي  الحاصل مع النموذج األوربي ف االلتقاء، كذلك الخارجية للدولة الجديدة السياسةعلى 

النمـوذج   ، بينمـا أساسـي فـي   ت وسيلة بالنسبة للنموذج األوربـي ، مع فارق أن تلك األبعاد كانوالديني

  .)٢(األمريكي

الثـروة والـدين   (فـي ثالثيـة    ،قبةك اإلدارات األمريكية المتعابينما يظهر جليا التصور الحاكم لسلو

تراوحت السياسة الخارجيـة   ، وعلياتحقيق المصلحة القومية ال :حياد عنه األمريكية لهدف واحد ال )والقوة

أو تحـت  ، العناصر الثالثـة بشـكل مباشـر    لتلك ، بين ممارسٍةية منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذااألمريك

يمكن أن يطلق عليه التراوح بـين الروزفلتيـة    ما ،ويجب أن تسود القيم األمريكية التي :رات عدة منهاشعا

لـى  نسـبة إ ( ة العصا الغليظة وبين الويلسونيةصاحب سياس) نسبة إلى الرئيس األمريكي تيودور روزفلت(

مـن منطلـق    الخارجيةمن المثالية على السياسة قدراً ومحاوالته أن سبغ ،)الرئيس األمريكي وودر ويلسون

وتجدر اإلشارة هنـا أن  ،من دون استبعاد القوة لتحقيق ذلكالقيم األمريكية  ىني الدول األخرضرورة أن تب

النقـد  وورقـة  ، على الكتاب المقدس يؤدون قسم الوالء، هذين الرئيسين ومن تالهما من الرؤساء إلى اليوم

                                           
  .٣٦ص.٢٠٠٢،بيروت،دار الكتاب العربي،الحروب على الموارد الجغرافية الجديدة للنزاعات العالمية،رمايكل كلي(١) 

  ).٧مكتبة الشروق الدولية ص:القاهرة(،١األمريكية، ط ةاإلمبراطوري:سمير مرقس(٢) 
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رغم الفصل  يحدث لكذ كل، "نضع ثقتنا به اهللا الذي ":بخاتم موشحهمريكية الخضراء هي رمز المقدرة األ

  .)١(الدولة في الدستور األمريكيبين الكنيسة التشريعي 

، يالحظ قرن العشرين وبداية القرن الحاليالمتتبع لمسيرة السياسة الخارجية األمريكية على مدى الإن 

ة ط منـذ إدار كجماعـات ضـغ   ، أوالًيكي في تشكيل السياسة الخارجيةاألمرالديني الدور الذي لعبه اليمين 

عنـه فـي   فصـح  أ، والذي في الحكم بوصول الرئيس بوش االبن، وكمشاركة فعلية الرئيس رونالد ريغان

  .على الكثير من المفردات الدينية؛ حيث احتوى خطابات اإلدارة األمريكية

  

  :الدراسةمشكلة 

سياسة من خالل نموذج ال، م سياسة الدول الخارجيةفي دور البعد الديني في رس تتلخص مشكلة البحث

ب الحقب التاريخية التي مـرت  عق،ومقارنة اختالف توجهات سياستها، األمريكيةرجية للواليات المتحدة الخا

بالتالي الوقـوف  عن الفكر الديني وتوجهاته؛ابتعادها  وأوكيفية اقتراب سياستها ، وأوجه التالقي بينهما بها 

حيث سيراعى سياسة الدولة على الصعيد الخارجي؛على تأثير هذا البعد في المراحل الزمنية المختلفة لرسم 

  :التالية  العناوينالتاريخية التي تتضمنها في المراحل دراسة ومقارنة البعد الديني 

  . ميالد المجتمع والدين.. أمريكا والبروتستانتية الجديدة  

  . بداية توسع الدولة في ظل البروتستانتية الجديدة 

  . بداية الحرب الباردة إلى) ٢٠(الخارجية منذ مطلع القرن مريكا أالبعد الديني في سياسة  

  .بعدها  فترة الحرب الباردة وما_ مريكا الخارجيةأاليمين الديني و سياسة  

  . وصانع سياستها الخارجية.. مريكا أدارة إ: اليمين الديني 

  .شراكة تحكم أمريكا .. اليمين الديني واليمين السياسي 

  

  :هداف الدراسةأ

الواليات المتحـدة  ( خاصة العظمى منها ،الخارجية ور البعد الديني في تكوين سياسة الدولمعرفة د )١

  ). األمريكية

  .مريكا الخارجية أقراءة الفكر الديني كمحرك لسياسة  )٢

ر كل منهـا علـى حـدا بالبعـد     ثأوت، في الفترات الزمنية المختلفة واالختالفوجه التالقي أمعرفة  )٣

  .ثير الشامل لهذا البعد أضافة لقراءة التإ،الديني

  

  

  

                                           
  .١٩٩٥نيويورك ، الناشر غيلفورد ،تحدةحركة الجناح اليميني والسلطة السياسية في الواليات الم: طرق إلى الهيمنة: سارة داياموند (١) 
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  :تساؤالت الدراسة

  . أمريكا الخارجيةسياسة ثر البعد الديني في أي مدى أ إلى )١

  .على تكوين سياسة الواليات المتحدة الخارجية الدينية وانتماءاتهمكيف انعكس فكر القادة  )٢

وما الفترات التي تضـاءل  ،الخارجية اسياسة أمريكالديني في ثر البعد أما الفترات التي تعاظم فيها  )٣

  .فيه هذا البعد

  

  :منهج الدراسة

فـي السياسـة   داة التحليـل المقـارن   أالمنهج التاريخي في الدراسات السياسية مستخدماً البحث يعتمد 

كثر من نموذج واحد مـن نمـاذج السياسـة    أالتي تعبر عن كل تحليل يجعل وحدته تدور حول ،الخارجية 

  .و كالهماأوجه التالقي أوجه االختالف وأ واكتشافجل البرهان أمن ،الخارجية

  

  : مجتمع الدراسة

 حتى نهايـة فتـرة الـرئيس    األمريكيةتأسيس الدولة شمل مجتمع الدراسة الفترة التاريخية الممتدة منذ 

  :تضمنت ،مراحل تاريخية إلىالفترة  تقسم ؛حيثاالبنبوش  جورج

  .األمريكيةالدولة  نشأتبداية  )١

  .الخارج إلىالداخل  فترة التوسع من )٢

  .ى بداية الحرب الباردةإلأمريكا منذ مطلع القرن العشرين  )٣

  .نهاية القرن العشرين إلىالباردة  بفترة الحرأمريكا  )٤

  .م٢٠٠١سبتمبر أيلولبعد الحادي عشر من  مريكا ماأ )٥

  

  :  لدراسةجرائية المرتبطة باالتعريفات اإل
  

    : السياسة الخارجية 
أن السياسة الخارجية التي تتبناها دولـة مـا،هي نتيجـة     السياسيينعدد من المفكرين يستنتج من تعريفات 

من هذا المنطلق يمكن القول أن السياسة الخارجية ألي ،أملتها الظروف البيئية المحيطة لظروف بيئية داخلية

لدولية،والتي تترجم المصلحة القومية والظروف البيئية ا االعتباردولة تعكس وجود عملية ديناميكية تأخذ في 

  .)١(لموس من خالل األداة الدبلوماسيةإلى واقع م

                                           
 (١) Rosenau Jams n,the Scientific Study of  Foreign Policy ,the free press  ,new York ١٩٧١,pp.١٠٢-٩٨ 
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  : اليمين الديني
خرج اليمين الديني كحركة سياسية دينية من عباءة األصولية البروتستانتية التي ظهرت مع بداية القرن 

؛حيث كان االتجاههذا  أن التسييس طالإال ،ليأخذ طبيعة سياسية تحمل القيم األصولية األولى دون تغيير ،٢٠

التـي حاولـت أن تواكـب    ،بالمسيحية الجديدة عرف وظهور ماالليبرالية  االتجاهاتله القدرة على حصار 

للمتغيـرات   االستجابة كنولوجيا،فقد أراد أنصارهاالنتائج المترتبة على التقدم المطرد في مجالي التصنيع والت

فاعتبر كل مـؤمن مطالـب   ،اقعيةوو ةالمستجدات برؤى عمليوالسير بكنائسهم في مسار ليبرالي يتفاعل مع 

  .)١(اآلخرين مسيحيةيان والثقافات األخرى بما فيها بنشر األيمان باعتباره في معركة مع األد

  

  :الجدد المحافظون
تي تداعى رهط من مثقفي الواليات المتحدة األمريكية،تربى بعضهم على خلفيـة  يتحاد السوفيبعد انهيار اإل 

لعدة أسباب  الديمقراطيةوالليبرالية إلى  االشتراكيةمستمرة، تحولت عن ) مطلق ثورة(سكية تؤمن بثورة تروت

عميم النموذج األمريكي على العالم كهوية سياسية وثانيها إعادة توزيع القوى العالمية كنوع من الغنيمة تأولها 

التـي   "آالن بلـوم "و "ليو شتراوس"على فلسفة بناء  الديمقراطيةنظريتهم عن تعميم  واسسأ كما،اإلستراتيجية

الرعاع أي الشـعوب التـي   إضافة إلى تقسم السياسة إلى فالسفة يمتلكون الحقيقة وسادة ُيْعطون جزءاً منها 

المشروع لـيس  ف ،همتخدمبحاجة ألصناف مختلفة من البشر ل والفالسفة ،يجب أن تخضع لما يخططه السادة

)٢(السياسيون مدخل إلى السيطرة وسيعمل على تنفيذه السادة بل ،للديمقراطيةمحض نقل أخالقي 
.  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                           

تحرير ،)ان السيدبالمشاركة مع جون إسبوزيتو ورضو(،المسيرة من التأثير القاعدي إلى المشاركة في السلطة:اليمين الديني األمريكي:سمير مرقس(١) 

  ١٥_١٤٩ص،م٢٠٠٢،القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية،)١(ضارات سلسلة محاضرات حوار الح،نادية محمود مصطفى. د

سلسلة محاضـرات المعهـد العربـي     ،محاضرة غير منشورة،المحافظين الجدد وتأثيرهم في السلطة:السياسة الخارجية األمريكية :مروان قبالن (٢) 

  .م ٢٠٠٨/  ١٢/  ٢٠، الدولية والدبلوماسية، دمشق  للشؤون
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  : الخارجيةالدول سياسة مفهوم 

وذلك عنـد  ،فق عليه لمفهوم السياسـة الخارجيـة  تعريف مت ال أنيجمع الكثير من الباحثين السياسيين 

ن تعدد إ، والحق فإزاءهاالتعريفات  تتعدد، وعليه والعالقات الدولية بشكل خاص علماء السياسة بشكل عام

، للتوصل إلى مجموعـة  كس تعقيد ظاهرة السياسة الخارجية؛ إنما يععريفات وتفاوت نواحي التركيز بهاالت

   .األبعاد التي تندرج في إطارها والعالقة بينهما

  :المفكرين في حقل السياسة أشهر ، كما عرفهارجيةث لبعض تعريفات السياسة الخالذلك يعرض الباح

، أنها برنامج تحدد مسلكها تجاه الدولة األخرى السياسة الخارجية لدولة من الدول :عرفها"كورت "  نفنجد أ

 ها تعبر، ويضيف أنحد الحربالممكنة للدولة بالطرق السلمية التي التصل  الظروف أفضلنه تحقيق مالغاية 

في حين عرفها ، )١(دار عالقات دولة مع الدول األخرىي ظلها تفية من تلك المبادئ التي مجموعة إجمال عن

)٢(األخرىعالقات دولة مع الدول  إدارةفن : "ليون نويل"
.  

السياسـة   تتـألف :"سياسة الخارجية تعريفاً بقوله ال "تشارلز هيرمان"وفي ضوء صناع القرار يعطي 

مـن   أوفـي الحكومـة    نتميزة التي يتبعها صانعو القرار الرسميوالخارجية من السلوكيات الرسمية الم

  .)٣(" الوحدات الدولية الخارجيةفي سلوك  التأثيريمثلوهم التي يقصدون بها 

رفات الرسمية التي يقوم بها صالت": بأنهاالسياسة الخارجية  "باترك مورجان"سه يعرف فوفي المعنى ن

الـدوليين   الفـاعلين ي سلوك ف التأثيربهدف  ممثلوهم أو، لوطنيةالقرار السلطويين في الحكومة ا اصانعو

  " اآلخرين

صانعي القرار في  تكون السياسة الخارجية بمثابة تصرفات وسلوكيات تمثل ،وبموجب هذان التعريفين

في السياسة الخارجية  أخرىلمجاالت  وأبعادمجرد رصد لسلوكيات الدول، بأنهاحيث تفهم المحيط الخارجي؛

)٤(دات واالستراتيجيات المتعلقة بهاكالوح
.  

حـدى الـدول وطبيعـة    نوعية السياسة الخارجية تتأثر تبعاً لنوعية إمكانات إ أنيرى " لفرا نك"لكن 

أن هياكل صنع السياسـة   حيث أكداركة الجماهيرية في اتخاذ القرار؛، فضالً عن مدى المشنظامها السياسي

وقد نجم عن هذه الحقيقة تحول ن مثيالتها في الدول الديمقراطية،عالدول األوتوقراطية تختلف الخارجية في 

)٥(في عملية إعداد السياسة الخارجية أخرىأو بيعة الهياكل التي تشترك بصفة أساسي في ط
.  

                                           
 (١) Kurt,j,hou foreign policy is made ,newyork,١٩٤٩, p.١٢    

  .١٦ص،السياسة الخارجية، ترجمة خضر خضر: ميرل ماسيل(٢) 

  ).٢٠، ص٢٠٠٨عمان،دار زهران للنشر والتوزيع(السياسة الخارجية:أحمد النعيمي سمي(٣) 

 (٤) Lippman ,Walter, united state foreign policy,١٩٩٣, p٩ 

  ).٢٣،ص٢٠٠٩،دار أسامة للنشر والتوزيع،عمان(اإلعالم الدبلوماسي والسياسي،:مجد الهاشمي(٥) 
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للحكومـة أو   يالسياسة الخارجية ضمن اإلطار اإليديولوج"نورمان هيل " يقدموفي منحى هذا البحث 

و عسكريا علـى  هذا النشاط مظهراً سياسيا أ اتخذسواء  ،الدولة ِقبل الدول األخرىأنها نشاط ":القادة بقوله

  .)١("أساس الفلسفة أو اإليديولوجية التي يتمسك القادة بها

، والتـي تعـزى   عامة لهـا  أكاديميةسبب لتعدد مفاهيم السياسة الخارجية مرده غياب نظرية  أهم إن

وغ قوى جديـدة فـي السياسـة    ، والى انعكاسات بزفاعالت الدوليةلتللسياسة الخارجية وا ةالدينامكيللطبيعة 

  .أخرى إلىاسة الخارجية من دولة السي اختالف، ثم واقع الدولية

  

  :السياسة الخارجية مقابل السياسة الداخلية 

ة هي وهنا يمكن القول إن السياسة الخارجي لداخلية،ن صنع السياسة الخارجية يخضع أساسا للسياسة اإ

علـى   حتىأو  واء على مستوى القرار أو القيادة،فهي تتأثر بالمحيط الداخلي سرارية للسياسة الداخلية،استم

اختالط  أنبحيث على مستو حالة العالقة السلمية؛ أو_طبيعة المجتمع وخصائصه المرحلية_مستوى الجماعة

يرين من علماء السياسـة  يسلم الكثوهنا الحاكمة، اإلرادةيسمح بخلق القدرة والتعبير عن  باألخرالواحد منها 

  .)٢(الدولة العصريةتشويه معنى  أردنا إذا إالالفصل بين الناحيتين  إمكانيةنه من العبث الخارجية إ

 ال" :قـائالً " فاليـن  يغري فور"الدولية  نللشؤو األطلسيةكتب المدير المساعد للمؤسسة  ،وفي ذات السياق

السياسـة  ": "جالد سـتون "، ويضيف "ة الخارجية في عالم اليوم عن السياس ةيمكن فصل السياسة الداخلي

  .)٣("شرط من شروط السياسة الخارجية الرشيدة أولالداخلية الصالحة 
  

  :المنهج التاريخي في الدراسات السياسية 

إلى الكشف عن  أو الطريق المؤدي،السبيل للوصول إلى الحقيقةد عرف المنهج بأنه البرنامج الذي يحد

الـذي  المنهج المقـارن  _لقسم المنهجيكما ذكر في ا_ ، وفي مجال الدراسة اختار الباحثة في العلومالحقيق

  .بدوره يندرج تحت المنهج التاريخي

رى على دراسـة  كب أهميةويولي في العالقات الدولية، استخداماج يعد المنهج التاريخي من أكثر المناه"

اإلحاطـة   يتاريخية سابقة ينبغ وامتداداتلها جذور ية المعاصرة ن العالقات الدولذلك أل،التاريخ الدبلوماسي

الروابط والصراعات واألفعال التاريخية تعد عند دعـاة هـذا    إن، وعلى هذا األساس كافة الجوانبمن بها 

  .)٤("الخارجية للدولالسياسية  االتجاهاتي فالمنهج من بين القوى الرئيسية التي تتحكم 

بإمكان المنهج التـاريخي تحقيـق   : الخارجية بقولهم ةلدراسة السياسفي اختياره  جنههذا المكما يعلل دعاة 

  : المزايا التالية

                                           
 (١) Hill,Norrman,international politics,newyork,happer and row ,١٩٦٢, p٧٣ 

  ).١٧،ص١٩٧٥الحديثة،القاهرة  مكتبة القاهرة(نظرية السياسة الخارجية،:حامد ربيع(٢) 

  .١٦السياسة الخارجية،مرجع سابق ،ص:مارسيل ميرل(٣) 

  .٨٨مرجع سابق،ص،السياسة الخارجية:أحمد النعيمي(٤) 
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ي سياسـة خارجيـة   القدرة على تحري األسباب التي تكمن وراء نجاح أو أخفاق قادة الدول في تبن )١

 .مة ألنماط السلوك الدولي المختلةوالتوصل إلى دالالت عا ،محددة في وقت ما

كبر وأعمق لالتجاهات التي يسلكها تطـور العالقـات   هم أفخدام المنهج التاريخي يؤدي إلى تإن است )٢

 . آخر إلى، وانتقالها من نظام ية بين الدولالسياس

باب والنتائج في العالقة بين األس واختبارلمنهج يعد بمثابة معمل للتجريب إن التاريخ عند دعاة هذا ا )٣

ن مواقـف السياسـة الدوليـة ال    وأموقف دولي طبيعته المميزة، أن لكلعلى أساس السياسة الدولية،

)١(سهفتتكرر على النحو ن
. 

 
   :في المنهج التاريخي  المقارنأداة التحليل 

المقارنة هي التمييز بين أو وصف الخصائص والصفات المشتركة أو المختلفة لشـيئين أو أكثـر؛ أي   

المتمخضة  تكمله، وقد تفي النتيجة أومحل التعريف  أحيانا، وتحل المقارنة االختالف أوتقصي نقاط التشابه 

)٢(عن أي من تلك الدراسات
.  

ذلـك خـالل   ،المقارن أسلوب المالحظة واالستنتاج في مراحل البحث المختلفـة  التحليل أداةوتستخدم 

ناتجـة  ات أو النظريات الجل الوصول إلى التعميمالتأكد من المصادر والقواعد من أ وضع الفرضية أو عند

فـي   ر، إن هذا المنهج يعد األساس العلمي الذي يقدم التفسـي ي هذا المجالفوعليه يمكننا القول ، عن البحث

)٣(العلوم االجتماعية
.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .١٥-١٤ص، ١٩٨٥،منشورات ذات السالسل،الكويت، ٤دراسة في األصول والنظريات ،ط:العالقات السياسة الدولية:إسماعيل صبري مقلد(١) 

  .٢٤٩، ص١٩٧٨مطبعة جامعة بغداد، بغداد :مناهج البحث في السياسة: مد محمودربيع مح(٢) 

  .١٢٢السياسة الخارجية، مصدر سابق ص:أحمد النعيمي(٣) 
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  لقسما

  التطبيقي للدراسة 
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  األولالمبحث 

  

  الدولة األمريكية بداية نشأة
  : الد المجتمع والدينمي .. البروتستانتية الجديدةو أمريكا -١

     العقيدة البروتستانتية ) م١٦٢٠( بالبيوريتاريين سنة لى تسميتهمما اصطلح ع و، أدحمل المهاجرين الجد

؛ حيث حرموا مـن حقـوقهم   "ستيوارت "لالتي كان يحكمها آ انجلترتطبيقها في إ بعدما حاولوا) الكالفينية( 

، والتخلـي عـن كـل    السيماترك كتاب الصلوات، األنغليكانيعميق للمذهب  بإصالحهم طالبوا نالمدنية أل

، لكـنهم اضـطهدوا   أكبر ليوم السبت احترامحتى التخلي عن إشارة الصليب، إضافة إلى ، راتبية كهنوتية ت

نتقـال  ، واأل)أمريكا(فيني على األرض الجديدة وطوردوا وراحوا يأملون العيش وفقا لمبادئ اإلصالح الكال

، إلى أن ولد المجتمع والدين فـي آن واحـد   المواءمة من ديدة إلى العالم الجديد يتطلب قدراًبهذه الرؤية الج

  .)١("جان بيار فيشو"حسب تعبير 

قوة غالبـة؛ فسـادت كنيسـتهم     اكانو إنهم إضافة ،غالبية المهاجرين الجدد من البروتستانت أنوبما 

 في العصور الوسطى، وبدأ أورباراطية التي سادت رستقمتحررة من التقاليد األ أمريكا، وهنا ولدت ومذهبهم

عبـر عنـه    وهو مـا  ،ة التي ال تحض على شيء سوى العملالكفاح يالزم التطور مع العقيدة البروتستانتي

 بـاألخالق  التقـى والذي فرضته حالة العالم الجديد ، والنجاحجل الثروة الكفاح من أ إن:" قائال "ماكس فيبر"

األعمال، فأكدت البروتسـتانتية الجديـدة علـى    الدينية على مشاريع  ةالموافق أضفتث ؛ حي)٢("البروتستانتية

كرة التي انساق إليها فويعزز هذا االتجاه ال الدنيوية، العالقة الوثيقة بين التقوى الشخصية وإحراز النجاحات

ذا مكتوب سلفاً، فالثراء ن بعمله الصالح موقعه في الجنة ألن هيضم أن الستطيعمادام المرء ": "كالفن"أتباع 

 ايحافظو أن األغنياء، وعلى هدفين وامتالكهاليه تصبح الثروة ، وع"اإللهين يكون عالمة االصطفاء قابل أل

 إنما، الفقر واكتشاف كيفية القضاء عليه أسبابيبحثوا عن  أنيهم  ، وفي عالقاتهم بالفقراء العلى إنجازاتهم

كوميـة  البـرامج الح  إلـى ، دون الحاجة لحل مشاكلهم بشكل مباشر يهمإل واإلحساناتيكفي تقديم المعونات 

 الخارجيـة  أمريكايغبن حق العامل التبشيري لتحديد سياسة  أنيمكن  ، وهنا الوالميزانيات المرصودة لذلك

  .تجاه العمل ، حتى  وصفت باألمة التبشيرية وخاصة بحملها نزعة إيمانية قوية جداًالتوسعية

  

  :الدولة في ظل البروتستانتية الجديدة بداية توسع  -٢
ضمن إطار التسامح الـديني وتعزيـز   " العمل باألرض "انطالقاَ من جوهر البروتستانتية الجديدة وهو 

مبدأ العالقة الخاصة بين العبد وربه، ظهرت رويداً الحاجة إلى تصريف المنتجات، من ثم البحث عن أسواق 

                                           
  .١٩٩٢، دار الفكر اللبناني،)عربه وقدم له خليل احمد خليل (الحضارة األمريكية،: جان بيار فيشو(١) 

  .ت.،بيروت، د ،الرأسمالية، ترجمة محمد علي مقلد، مركز اإلنماء العربي  األخالق البروتستانتية وروح: ماكس فيبر(٢) 
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إلى أن تمت السيطرة على جنوب المحيط األطلسي ،توسع داخل أراضيهالتحقيق ذلك؛ فعنيت أمريكا أوال بال

  م من ) ١٨٩٠_ ١٨٤٦(والوسط وشمال الوسط، ثم دامت السيطرة على معظم المناطق في الفترة ) فلوريدا(

السـيادة   اكتملـت صى الغرب حتى ساحل المحيط الهادي، وهكـذا  إلى أق الوسط والجنوب والشمال وصوالً

، والسيطرة الميدانية هنـا ال  م)١٨٩٠(على الهنود الحمر ، حيث قضيأراضي العالم الجديدالتامة على كل 

)١(كرتعني فقط الوجود الفيزيقي البشري إنما ثروات وخيرات هذا العالم الب
.  

راضـيها بـدأت التوسـع فـي المجـال      الدولة الجديدة السـيطرة علـى كامـل أ    استكملتبعد أن 

_ ١٨٤٢( عـامي " بيـرل هـاربور   "و "هاواي"؛ فسيطرت على واألطلسي الهادي):المحيطين(االستراتيجي

، م) ١٨٩٨"( وايـك "، ثم جزر م) ١٨٧٨( "سامو وباجو" م ، ثم جزر) ١٨٦٧(م، ثم جزر المداوي) ١٨٨٧

من  أما، ذلك التوسع في جزء المحيط الهادي، كل م) ١٨٧٦( من روسيا القيصرية أالسكاوكانت قد اشترت 

، م)١٩٠٣"( بنمـا "، ثم التمركز في قناة م)١٨٩٨" (وبورتوريك"على جزر يطرت أمريكا ؛ فساألطلسيناحية 

  .وهايتي والمكسيكم )١٩٠٩(م وجزر الدومينيك ونيكاراغوا )١٨٩٥( وغزو فنزويال

ألمريكـا، كمـا أتـاح التوسـع     بناء القوة الذاتية  أوالًمن الداخل  اإلمبراطوريذلك التوسع  أتاحلقد 

ومنطقية للقـوة  ، وكنتيجة طبيعية تختبر هذه القوة وتصقلها أن مجالها االستراتيجي ثانياًالخارجي في إطار 

، والتي متطور لمصلحتها القومية العليا كانعكاسأمريكا إلى تشكيل سياسة خارجية االقتصادية المتنامية دفع 

ت الـدين والسياسـة   ؛ حيث تحالف رجـاال )التجارة _ الثروة _ الدين :(  تكونت من ثالث عناصر أساسية

)٢(عليا للواليات المتحدة األمريكية، فيشكل ذلك التحالف المصلحة القومية الالمالو
.  

األمريكـي  الـرئيس  ("جون آدمز"، يقول ري على المستوى الخارجيفي خضم ذلك التوسع اإلمبراطو

، "ير المـؤمنين بناء إمبراطورية عظيمة ممكن اآلن، تمتد حتى تشمل غإن " :)الذي خلف جورج واشنطن 

 The Interest of:ت ماهـان فـي كتـاب   .ا آنـذاك  األمريكـي وفي هذا الصدد يضيف الكابتن البحري 

America in Sea  Power  أن األمريكيـة على الواليات المتحـدة  :"عبر البحار األمريكي االنطالقحول 

واليات المتحدة رفـض أي  مبدأ مونرو يوجب على ال إن... كلها  األرض أنحاءتنشر نفوذها التجاري في 

يكـون   أنمهمة كهذه ينبغـي للبلـد    وألداء...  بالمصلحة القومية العليا وحدها محكوم األمر..آخرنفوذ 

، ال يمكنها اإلغضاء عن ضرورة "ملك العدالـة   "".. ممثلة للمسيح  " فالواليات المتحدة... جاهزا للحرب 

  ".ا أينما تدخلت ، يمكنها استعمالهفعالة ةإنشاء قوة بحرية ذاتي

 ، أو رجـال على لسان رجـال الـدين البروتسـتانت   إن قراءة كثير من النصوص تلك الفترة الواردة 

، فالمشروع ة والعسكرية والدينية على العالم، أو رجال المال تعكس الرغبة الدفينة للهيمنة االقتصاديالسياسة

 األمريكيـة  األرض، تشكل على تمع مثاليكل أنام الكوكب إلى مج األمريكي ومنذ وقت مبكر أصبح جذب

)٣(بالتجارة_  األفضلوهو _  اوأخيًر، ء، ثم بالقوة عند االقتضابالتسامح أوالًوتحقيقه 
.  

                                           
  .م١٩٩٢اإلستراتيجية والبحوث  والتوثيق، بيروت  تاكتشاف أمريكا والمركزية األوربية، مركز الدراسا:عصر الغلبة:وليد فويهض(١) 

دار الكتاب .  ٢٠٠٨إصدار ، الواحد والعشرين، ترجمة عمر األيوبي نحو دبلوماسية للقرن: هل تحتاج أمريكا لسياسة خارجية : هنري كيسنجر(٢) 

  .٢٠٠٢العربي، بيروت 

  .م٢٠٠٢، ترجمة احمد خليل، دار الساقي ، ) م١٩٩٧اصدار(الواليات المتحدة والعالم إلى أين ؟ : أمريكا التوتاليتارية : موردان –ميشال بوغنون (٣) 
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الكوني  ادور أمريكبرؤية تفصح عن  القرن العشرين األمريكيوفي ذات الصدد يفتتح مجلس الشيوخ 

  :يلي بما

وسنبني ، فنحن سنمأل البحار بأساطيلنا التجارية، ستكون كذلكمية أن تكون تجارتنا وعلى التجارة العال"

، ستوطنات كبيرة تحكـم نفسـها بنفسـها   م، ا التجاريةوسوف ترسم معالم طرقاتن،على قدر عظمتنا أسطوال

وسـوف يبلـغ القـانون    ، ا على أجنحة تجارتناملنما مؤسساتنا فسوف تتابع عأ. .وترفع علمنا وتعمل ألجلنا

 ستسطع اآلنوالمعزولة حتى الشواطئ الدامية ، والحضارة والَعلم األمريكيان، يمريكام األوالنظ، األمريكي

  ."، بنعمة اهللاقريباً

نفسها استخدمها األوربيين فـي التوسـع،   ) المبشر -جر التا -العسكري (ن ثالثية وهنا يجد الباحث أ

:" وبحسب هنري كيسنجر  طابع كوني،ذو مبراطورياً لكن الفارق مع أمريكا هو أن األخيرة سلكت سلوكاً إ

ن تكون هـي ذاتهـا النظـام    ي تطمع أل، فهنظام دولي إطارتهتم اإلمبراطوريات بأن تدير شؤونها في  ال

"الدولي
)١(

.  

ع وتتشكل رؤى هـذه السياسـة وفـق    مريكية للتوسسبق، تستجيب السياسة الخارجية األ في ضوء ما

)٢(البازغة في العالقات الدولية اإلمبراطوريةتلعبه  أنر المنوط ستراتيجية للتوسع محددة الدوهداف األاأل
.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .نحو دبلوماسية للقرن الواحد والعشرين مرجع سابق: ة خارجيةهل تحتاج أمريكا لسياس: هنري كيسنجر(١) 

  .٤٨مرجع سابق ص، اإلمبراطورية األمريكية: سمير مرقس(٢) 
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  المبحث الثاني

  مريكا الخارجيةأسياسة البعد الديني في 
  

  :لى بداية الحرب الباردةإ)٢٠(القرنمنذ مطلع مريكا الخارجية أالبعد الديني في سياسة _ ١

ن ميالدها جـاء فـي عهـد    على أ األمريكية سة الخارجيةيجمع المؤرخون الذين تناولوا مسيرة السيا

بلورت في ، ثم تبتطويرها" تيودور روزفلت" الرئيس وقام، )نهاية القرن التاسع عشر( "وليم ماكنيلي"الرئيس 

   .بصفة خاصة) مطلع القرن العشرين( "ودرو ويلسون"عهد الرئيس 

 االهتمـام األمريكية وبـين بـدء    لقوة الذاتيةتلك العالقة الطردية بين ازدياد ا، سبق ذكره ويعكس ما

 تمسؤولياوما يترتب عليها من ، بل ووضع رؤية حاكمة لهذه السياسة،والعالقات الدولية بالسياسة الخارجية

مريكية تستلزم هذا الحضور أن المصلحة القومية العليا األب إيماناً،ريكا في منظومة العالقات الدوليةما أتؤديه

 و،يمان الـرئيس روزفلـت بـالقوة   إ ية هويؤكد تلك الرؤ ؛ ومايمكن الرجوع عنه ال واقعاً جعله،مريكي األ

، فاألول يطلب القوة ويمارسها في ذاتهـا  القيم األمريكية؛ األخرىويلسون بضرورة أن تمتثل األمم الرئيس 

)١(ليها في لحظة من اللحظاتإ ءاللجوجد في القوة وسيلة قد يتم بينما الثاني ي
.  

 :بمبدأ لم يسبق له مثيل وهـو  م)١٩١٥(عام جاء كثر من ذلك عندما هو أ يذهب ويلسون إلى ما وهنا

 طابعاً اتخذتوالتي  ،خرينعن اآل ةالمسؤولينها إ،" من باقي الجنس البشريأمريكا ال ينفصل عن أمن أإن "

نع بـالطبع مـن ممارسـة القـوة     يم ن كان هذا الوإ، صاحبة رسالة فأمريكا لديها ُأمة، نجيلياًإ دينياً خالقياًأ

 التزامـاَ هو إعمال النموذج األمريكي الذي يعتبر في تصـوره   ولكن الهدف دوماً، في الحروب واالشتراك

  .يمانياًإ خالقياًأ

كان ظهـور  " :بقوله" هنري كيسنجر"سبق رؤية جاءت على لسان وزير خارجية أمريكا األتأييد تلك ال

علـى   ن سيطر روزفلـت ولو حدث أ... بة حد فاصل في تاريخ أمريكا لعالمي بمثاويلسون على المسرح ا

اؤل عن ساس التسقد قامت على أ ،هداف الحربم لكانت مسألة أ)١٩١٢( مقاليد األمور أو سادت أفكاره عام

ن الدول المركزيـة سـوف   فإذا لم تنضم أمريكا إلى الوفاق الثالثي فإ... طبيعة المصلحة القومية األمريكية 

  ".ألمن أمريكا لحرب وسرعان ما تشكل تهديداًتكسب ا

_ على حد تعبير كيسنجر _ن فقط للشر الذي يكمن في نفوس األلمان تجاه الحرب لم تكويلسون رؤية 

يكون هناك ميزان للقوى بل ينبغي أن ن ينبغي أ ال" : ؛ حيث يقوليضاًبل ترجع إلى ميزان القوى األوربي أ

، يكيـة محضـة  مركمؤسسـة أ ، الفكرة أتاحت ألمريكا إنشاء عصبة األمموهذه ، "تكون هناك وحدة للقوة 

في أي مكـان   استبداديةكل سلطة  مبدأ تدميرم )  ١٩١٨(بما سبق هو الذي أقر عام  ىلسون الذي نادووي

فال بد من  اآلنتدميرها  باإلمكانولو لم يكن ، ب في تعكير صفو السالم في العالمن تتسبيمكنها بمفردها أ

                                           
  .١٩٩٨،دار الشروق، ماذا يريد العم سام؟ ترجمة عادل المعلم: نعوم تشومسكي(١) 
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؛ )١(ومنذ ويلسون قدم كل رئيس أمريكي تنويعات مختلفة لفكرتـه الرئيسـية  ، ا إلى كيان عاجز تماماًتحويله

_ ويلسـون  (مريكية على مدى القرن العشرين لم تخرج عن رؤية الرئيسين حيث أن السياسة الخارجية األ

  ).روزفلت 

لكـل فتـرة    الخارجية  للعائد من السياسة ،مرقس جراه الباحث المصري سميرسريع أستقراء وفي ا

_ ايزنهـاور  _ هـاردينج  _ تافـت  _ نيكسـون  _ روزفلت :وهممريكا خالل القرن العشرين رئيس حكم أ

ن الهـدف  أنستنتج . كلينتون_ بوش األب _ ريجان _ كارتر _ نيكسون _  كينيدي_ ترومان _جونسون 

  :نها تقاطعت عندإخاصة  ،لم يختلف من رئيس آلخر الجوهري 

   ن ضد التهديد الخارجي متحقيق األ )١

  األمريكيللمواطن  االقتصاديتأمين الرفاه  )٢

   دعم وانتشار النظام الرأسمالي  )٣

    األخرىياسات الخارجية للحكومات التأثير على الس )٤

  و حذو الواليات المتحدةتحذل األخرىمم مساعدة األ )٥
  

  : داف المرحلية لجميع السياسات عندهاأل التقاءإضافة إلى    

  حكومات الحليفة ضد الشيوعيةمساندة ال )١

  تشجيع دول العالم لتبني اقتصاديات السوق )٢

  مريكية تعتمد على الشركات متعددة الجنسيات المعونة األ )٣

  تخصيص نسبة عالية من الدعم الخارجي للمعونات االقتصادية )٤

   

ر المعلنـة  جراءات غيالتدخل العسكري واإل ننجد أ، اتتلك السياس نفيذالوسائل المستخدمة لت يخص ما

  .)٢(في كل فترةكانت عامالن مشتركان ، عاتنزاالمتعددة لفض ال لآللياتإضافة إلى الميل بقوة 

، إال أن السياسة الخارجية األمريكية وظفـت ألجـل   وأخرىالتمايزات بين فترة رئاسية ورغم وجود بعض 

  .تحقيق تلك األهداف

عند الحديث عن الفقر؛ حيث ال تفسر أسـبابه  ،ترةكما أن التعبير الديني األخالقي يظهر جلياً في كل ف

بل السبب هو غياب ، إلى تفسيرات علمية بنيوية تتعلق مثالً بسوء توزيع الموارد أو سيادة نمط االحتكارات

  .النموذج األمريكي أو للطبيعة البشرية الفاسدة

  

  

  

  

                                           
  .م٢٠٠١، مؤسسة روز اليوسف، القاهرة، ب الذهبيسلسلة الكتا، الدبلوماسية، ترجمة فوزي وفاء، الجزء األول: هنري كيسنجر(١) 

 (٢) David Louis Cingranelli ,Ethics ,American Foreign Policy ,and the Third World ,St .Martins Press,N.Y,١٩٩٣. 
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   :بعدها  مافترة الحرب الباردة و _مريكا الخارجيةأاليمين الديني و سياسة  - ٢

جوهريـة بـين    لوحظ عدم وجود فروقات، مريكية منذ انطالقتهالسياسة الخارجية األا خالل تتبعمن 

 وال، رسة الويلسونية وبين الروزفالتيةتوجد فروقات جوهرية بين المد كذلك ال، مريكية المتعاقبةاإلدارات األ

، المصلحة القومية العليـا هـي الهـدف   ؛ فوالمثالية الواقعية: التقليديتين في العالقات الدوليةبين المدرستين 

  .و استخدام القوةأ االحتواءمبدأ والتراوح يكمن في الوسيلة بين 

مريكيـة  حكم الرؤية األ هو ما ،ضبط تفاعالتهن السيطرة على العالم ومقدراته وبيد أنه في الحالتين فإ

لعـدو  الوقوف في حالة تأهب دفاعيـة ضـد ا  (يالسوفيتتحاد حكم العالقات مع اال االحتواءومفهوم ، للعالم

، "جورج كينان"مريكية مكتب تخطيط السياسة الخارجية األ طرحه مدير بعدما، )السوفيتي الذي يتنامى نفوذه

)١(له واالمتثالالحفاظ على النموذج األمريكي وتوالت مفاهيم االحتواء بعده لتصب في ضرورة 
.  

عرفـت   إستراتيجيةثم ولدت ، محاصرة اإلتحاد السوفييتي ومطاردته إلى التركيز على االحتواءتطور مبدأ 

من القـومي  األ"كما وردت في وثيقة ، يحجم نشاط العدودفاعي دائري قامة محيط ذلك بإ،"الشامل باالحتواء"

وعليه توجد حاجة إلـى وجـوب   ، يهدد العالم بأسره ن السوفييت باتو يشكلون خطراًبدافع شعور بأ، " ٦٨

  .عالمية موحدة لهذا الخطر استجابة

 "جـون فوسـتر داالس  "فقد ابتدع ، لم تختلف رؤية الرؤساء األمريكيين تلك الحقبة لإلتحاد السوفييتي

وأصبح التهديـد  ، يتهدد العالم كله يديولوجيته الشيوعية يمثل خطراًييتي بأتحاد السوفم على أن اإلسياسة تقو

المرنة  االستجاباتوفي عهد كينيدي ظهرت سياسة ، لشيوعيةبردع نووي هو األداة األساسية لوقف زحف ا

 إن"القائلـة  ) ٦٨(قـة وثي إلـى  أخرىأن جونسون عاد مرة  الإ، توازن القوى ملمفهوكعودة والتي اعتبرت 

  ".م يهدد بالهزيمة في كل البقاعي بقعة من العالاالستسالم في أ

بتربص اآلخـر فـي هـذه    ) حاد السوفييتياإلت_أمريكا(وعلى هذا بدأ كل قطب من القطبين الرئيسين

وائل هذه الحروب الحرب الفيتناميـة  ومن أ، ؛ حيث ُأديرت الحروب بالوكالة) الحرب الباردة(     المرحلة

سـتان  فغانة الثانية كانـت فـي أ  ما المحطأ،م) ١٩٧٣_  ١٩٦١( التي استمرت اثنتي عشرة سنة بين عامي

ـ   ضروسـاً  وخاض السـوفييت حربـاً  ،م)١٩٧٩(بهجوم سوفييتي واسع النطاق أواخر سنة ع اسـتمرت تس

، من أفغانسـتان  السوفيتيةى انسحاب القوات في جنيف عل م) ١٩٨٨( نيسان من عام ١٤إلى وقع في،سنوات

)٢(وذلك بعدما قرر األمريكيون مقاتلتهم بدماء غيرهم وبأسلحة خفيفة
.  

قترابه من عتبات صنع القرار السياسـي  والعل أهم ما تميزت به هذه الحقبة بدء ظهور اليمين الديني 

وصار الموقف األمريكي نمـوذج واضـح ومميـز    ، وقرار السياسة الخارجية بصفة خاصة، بصورة عامة

                                           
ترجمـة عبـد السـالم رضـوان     ، ١حليات جاالقتصاد العالمي والدولة القومية والم: الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر: بيتر تيلور وكولن فلنت(١) 

  .م ٢٠٠٢الكويت ، ٢٨٢العدد، سلسلة عالم المعرفة، )م٢٠٠٠(إصدار، وإسحاق عبيد

  .٢٨٦ص، م ٢٠٠٨،دمشق ، مكتبة النوري للطباعة والنشر، ٢ط،العروبة واإلسالم و صراع القوى العظمة:إبراهيم مصطفى المحمود(٢) 
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وأدى هذا الخلط إلى وجود نوع من االنفعالية الدينية التي تدخل في صلب البيانات ، الختالط الدين بالسياسة

فقد درجوا على استخدام رموز خطابية تستقى عادة مـن  ، مدنيونوتصريحات القادة السياسيين والزعماء ال

" الدين المدني فـي أمريكـا  "في تاريخ إسرائيل ومستقبلها؛ ففي كتابه الباًالذي يدور غ) التوراة( العهد القديم

ظهر في الواليات المتحـدة  ": لهعلى ذلك بقو"روبرت بيال "مريكي يدلل الكاتب األ) ١٩٦٧(   المطبوع عام

يمـان المخلـوط بالبروتسـتانتية    وقد شملت مكوناته اإل، لدين الشبحي لنشاط الشعب الجماعيمن ا نوع

  .)١("والكاثوليكية واليهودية

 امتـداد هو تصوير الصراع العربـي اإلسـرائيلي وكأنـه    ،لمسيحية اُألصوليةيدل هنا على تأثير ا ما

ريكـي كـارتر أمـام الكنيسـت     صراع التوراتي بين داوود وجوليـات؛ حيـث تحـدث الـرئيس األم    لل

بأن عالقات الواليات ،هذا اإليمان امريكيين وجسدولقد أمن سبعة رؤساء أ": م قائالً)١٩٧٩أذار(اإلسرائيلي

ألنها متجذرة في ضمير وأخالق ودين ، ن عالقات خاصة بل هي عالقة فريدةكثر مبإسرائيل هي أ المتحدة

يعيون ونحن نتقاسم رائيل والواليات المتحدة مهاجرون طلسلقد شكل إ...ومعتقدات الشعب األمريكي نفسه 

مريكية هـي  سرائيلية األان العالقات اإل": بقوله" برجنسكي"من القومي لأل مستشارهويضيف ،"التوراةتراث 

"نية على التراث التاريخي والروحيعالقات حميمية مب
)٢(

.  

دة الوال"تحت شعار ، االنتخابيةملة ريغان دأ اليمين الديني صعوده الالفت أثناء حم ب)١٩٨٠(ومنذ عام 

العـالم إلـى    االتجـاه ؛ حيث قسم أنصار هـذا   The Born Again Christians" خرى كمسيحيين مرة ُأ

  :معسكرين

بما فيهم المسـيحيون   األخرىومعسكر الشر ويضم أنصار الديانات ، معسكر الخير يضم المسيحيين(

  .)يؤمنون بقيم اليمين الديني ذين الال

السياسـي  يديولوجي األمريكيين قامت بالتخديم األ االستراتيجييني ذلك التوقيت برزت مجموعة من وف

ثير وبالفعل استمر هذا التـأ ، صموئيل هنتنغتون_روبرت تيكر _ جين كيركباترك: للمفاهيم الدينية أشهرهم

ن الجمهـوري  راطي وريجاخاصة مع تبني كارتر الديمق، الجمهوري والديمقراطي دون تمييز على الحزبين

  .)٣("جيري فولويل"مثل ، ين المقربين لهما كانوا من رموزهن المستشاربل إ، مقوالت اليمين الديني

والمرتبطة ، ليها كيسنجرالممارسات البراغماتية التي دعا إ إطارفي  تعزز اليمين الدينين وجود كما أ

ث ؛ حيمهد الطريق لفترتي إدارة ريغان وهو ما، خالقي في حساباتهاسياسات القوة دون دخول العنصر األب

  .)٤(آنذاكاليمين الديني البازغ  والمدعم بعبارات دينية استعيرت بفضل،"إمبراطورية الشر"طرح مفهوم 

 هـم معو، السـوفيتي  االتحادالجدد في نظرتهم الحاقدة على  قدم المحافظينكما اشترك ووهلستيتر مع أ

أن أنظمـة الحكـم كانـت ذات أهميـة للسياسـة       االعتقادفي " شتراوس "الفيلسوف األلماني األصل طالب

                                           
  .٢٩٣مرجع سابق ص، ع القوى العظمةواإلسالم وصراالعروبة : إبراهيم مصطفى المحمود(١) 

  .   ٤٥ص، م ١٩٧٧بيروت ، دار ابن خلدون، كارتر والتسوية في الشرق األوسط: عبد الحكيم طاهر(٢) 

  .م ٢٠٠١/  ١٠/ ٢١،أخبار األدب، اليمين النقي السياسي والديني يحكم أمريكا: سمير مرقس(٣) 

، بودابست، صحارى للصحافة والنشر،دراسات في الفلسفة والمجتمع، ترجمة عبد اإلله النعيمي، دة والعالم الثالثنهاية الحرب البار: فريد هاليداي(٤) 

  .م١٩٩٣
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ـ واخر السبعينات وبداية الثمانينات صرف وفي أ، الخارجية هـه إلـى الخلـيج الفارسـي     تيتر انتباووهلس

وبهـذا لعـب   ، فضالً عن مشكلة االنتشار النووي في الشرق األوسط، اإليرانية الحرب العراقيةو،والعراق

لتـرجيح   تفصيالتلى مجموعة عريضة عامة من أفكار المحافظين الجدد إ اسماً في ترجمةوطالبه دوراً ح

)١(ونالد ريغانتم دمجها في السياسة حين انتخب ر، ياسة خارجية محددةس
.  

مريكـا  تريده أ هدف تحقيق ماب، "المصدر إلىالذهاب "بضرورة  آنذاكعرف  برز في فترة ريجان ما

وفي سـبيل ذلـك   ، إنها بمثابة ممارسة صريحة للقوة، ا يتهدد هذه المصالحومنع ممع مصالحها  قوما يتف

  :برامج واسعة في معرض تطوير قوتهادارة ريغان ثالثة نفذت إ

  .سلحة التي تستخدم في عمليات التدخلزيادة اإلنفاق على األ )١

  .مريكيةاأل تطوير القوة البحرية )٢

  .ة من العالمتوسيع البنية التحتية لقواعدها في المناطق الحساس )٣

أيديولوجية يمينيـة تـروج    فيذ البرامج السابقة من تطوير األسلحة النووية الذكية تحت مظلٍةولم يمنع تن

)٢(مريكييكية ونصرة الحرية ذات الطابع األمرللقيم األ
.  

لحقبة مـن تـاريخ الواليـات    لم تأتي من فراغ في تلك ا، يديولوجية اليمينية للسياسة الخارجيةمظلة األ

دارت وأ امتلكـت  السيما بعدما، د من جماعات الضغطصولية المسيحية العديفقد شكلت الحركة األ، لمتحدةا

  :ومن أبرز هده الجماعات،المرئية ومنظماتهابفاعلية عالية الكنيسة 

بـرز  أ، في القـدس المحتلـة   ١٩٨٠ أيلول ٣٠تأسست في :  القدس_ السفارة المسيحية الدولية  )١

أسها رجل ديـن  وير، مدير المعهد األمريكي لدراسات األرض المقدسة_ "غ دوغالس يون"مؤسسيها 

 .)٣("جان فاغن دير هوفين "سمه مسيحي هولندي من األصوليين أ

عـدة جماعـات    التقـت م )١٩٨٠( في مطلع عام :سرائيلية ألجل إمؤتمر القيادة المسيحية الوطن )٢

مر القيـادة  مـؤت "من أجل إسرائيل سمي  وشكلت تحالفاً، ات وصفت بالصهيونية غير اليهوديةوقياد

 The National Christian leadership conference " سـرائيل  المسيحية الوطنية من أجل إ

for Israel األستاذ في " فرانكلين ليتل"ا التجمع اليميني سس هذوقد أ، له تخذ مدينة نيويورك مقراًوأ

)٤(لغزوإسرائيل لبنان ؤتمر للتظاهر دعماًم دعا الم) ١٩٨٢( وفي عام، )نيويورك (جامعة تيمبل
.  

 "بـوبي هورمـاس  "سس هذه المنظمة ويديرها السيدة أ :سرائيلمريكي ألجل إالمصرف المسيحي األ )٣

وقناة لنقـل األمـوال األمريكيـة     ،ير من الحركات المسيحية األصوليةلتكون مظلة ووكيلة لعدد كب

  .ي وتمويل عمليات بناء وتوسيع المستوطناتالستخدامها في شراء األراض ،مباشرة إلى إسرائيل

الرئيس جورج بوش األب معلناً مولد النظام العالمي الجديـد،   لحرب الباردة عقب تلك الفترة وجاءانتهت ا 

و هنا ثار جدل كبير حول عـالم مـا بعـد    ، بقيادة الواليات المتحدة للتحالف الدولي في حرب الخليج الثانية

                                           
  .م١٩٩٩،األردن، األهلية للنشر والتوزيع، مستقبل النظام الدولي والقوى العظمى، ترجمة مالك البديوي: سياسة القوة: غسان العزي(١) 

  .٥٦ص. م ٢٠٠٧. الرياض ، دار العبيكان لألبحاث والتطوير ، ترجمه محمد محمود التوبة، يكا على مفترق الطرقأمر:فرانسيس فوكوياما(٢) 

 (٣) Washington Post (٢٣ marsh ١٩٨١ ) 

 (٤) Wagner .a ministry of advicary for Palestine  justice within . Evangelical Christian Zionism .p٧٣. 
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 الهيمنة"ع الواليات المتحدة األمريكية من هذا النظام؛ حيث بدأ الحديث عن أطروحة وما موق، الحرب الباردة

  .اإلمبراطوريبل وعليها مهمة التوسع ، ألمريكا بإعتبارها القوة العظمة الوحيدة" المستديمة 

نظام ميزان القوى لم " فيؤكد أن، اإلمبراطورياتفي معرض حديثه عن  يعود كيسنجر نفسه السياقفي 

لـم  :" ويتابع قائالً، كان هو الشكل النموذجي للحكم اإلمبراطوريفي تاريخ البشرية؛ فالنظام  ال نادراًجد إيو

مريكـا  ن التحدي األساسي ألإ... القوى  ن اشتركت في نظام لميزانأمريكا تاريخ أ ي وقت منيحدث في أ

ما بجعلها مقبولة في عالم هو نوإ، عن طريق فرضها ونشر قيمها ال، أخالقي إجماعهو تحويل قوتها إلى 

  .)١("في أمس الحاجة إلى قيادة مستنيرة

  

  الخارجيةوصانع سياستها  ..مريكا أدارة إ:الدينياليمين  -٣

على دارة الجديدة اإل خذتم أ) ٢٠٠١( في كانون األول عام امسؤولياته االبنمنذ أن تولت إدارة بوش 

؛ بفي عهدي ريغـان وبـوش األ   األمريكيةدارة لت إليها اإلالتي كانت قد وصلى الذروة عاتقها أن تعود إ

لكن العنصر الجديد هنا هو مشاركة اليمين الـديني  ، حيث استطاع كل منهما أن يحقق القيادة المطلقة للعالم

 ،تلك الرؤية الجديدة فيما يتعلق بعالقاتها الدوليـة ، رة الحاكمةدامشاركة حقيقية في تشكيل رؤية اإل المسيحي

  .)٢(لى قيم اليمين الدينيبالقيم التقليدية األمريكية باإلضافة إوء المصلحة القومية العليا المدعومة في ض

يقول الكاتب "وش واهللا ب"؛ ففي كتابه مريكيةمة هرم اإلدارة األفي ق هذه الفترةتتجسد قيم اليمين الديني 

للواليـات   ن يغدو رئيسـاً لذي طلب منه أمقتنع بأن اهللا هو ا)  االبن(إن بوش ": هوارد فينمان "األمريكي

فـي الحـادي   ؛ ف"غدو رئيساًأعتقد أن اهللا يريد أن أ": خ وهو خارج من اجتماعلقد صر، المتحدة األمريكية

مباركة هذه اُألمة التـي سـيدها   ":كلمات بيض مردداًم دخل البيت األ)٢٠٠١ (والعشرين من كانون الثاني

إعالن يوم وطني للصالة من أجل وضع مدة رئاسـته تحـت عالمـة     :اتخذهوكان أول قرار رسمي ، "اهللا

ال ، ودي في المكتب البيضاويال سبب واحد لوجليس هنالك إ" :نه مدين بهذا النصر هللا بأ القتناعه، اإليمان

  .)٣("أنا هنا بفضل قدرة الصالة..لقد وجدت اهللا .. لقد وجدت اإليمان : في إحدى الخمارات

البد ، االبنبوش _ احد والعشرين مطلع القرن الو_قية ليمينية سيد اإلدارة الجديدةحقيولمعرفة الخلفية ال

فهذا الذي كان ينظر إليه على أنه ابـن  ، فقد حدث تحول مفاجئ لديه، م) ١٩٨٦( لى العامالعودة قليالً إ من

لـى  قادته إ، لكحولعصبية وإفراط في تناول ا انهياراتمنسوجة من ، يعيش ذلك العام بأزمة وجودية"يه بأ"

وزيـر  "( بوب ايفـانر "هذا بناء على نصيحة صديقه ، ل الكتاب المقدستسجيل اسمه في جماعة دراسية حو

ة سنتين في تلك الجماعة التي يقرأ أفرادهـا  ؛ حيث شارك الرجالن مد)ة في إدارة دبليو بوش األولىالتجار

 ن مسار القديس بـولس بدو أيو، علقوا عليه جماعياًوي، أن يفسروه همقبل "العهد الجديد "من  سبوعيا مقطعاًأ

                                           
  .م٢٠٠٢،.ذ.مرجع سابق ، هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية: رهنري كيسنج(١) 

  .٧٩مرجع سابق ص ، اإلمبراطورية األمريكية: سمير مرقس(٢) 

  .م ٢٠٠٠، غولياس: الناشر، الوريث: جورج ولكر بوش: توماس كانتالوب (٣) 
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نموذج رجـل يفـرض   لكي يجد أ ن يوغل بعيداًلكنه ليس بحاجة إلى أ، لدى الرئيس المقبل عميقاً ترك أثراً

)١(اإليمان باسمسياسية الراديكالية قناعاته ال
.  

تعلم ، تأييدهتدينين عن ارتداد غالة المبسبب ، بمقدار ما فشل بوش األب في الحصول على والية ثانية

عـام  ( _م ) ١٩٩٣(؛ فمنـذ  جعلته يستفيد مباشرة من مسـاندتهم وتصرف بطريقة ، بالمقابل الدرس االبن

فتحـدث  ، نفسه الخطأعلى تفادي الوقوع في  حرص مستشاروه دائماً، )لمنصب حاكم والية تكساس ترشيحه

..  مليون ناخـب ) ١٨( ألنها تمثل،"أن نخسرهاقوة ال يجوز البتة " ديني بوصفه عن اليمين ال "كارل روف"

أثناء ترشح  فاًوالحال لم يكن مختل، "ن تكونوا كما هم نخدع هؤالء الناس بالكالم فهم يريدونكم أن ال ينبغي أ

بالمقابـل لـم   ، لدعم ترشيحه"دليل تصويت "مليون  فقد وزع التحالف المسيحي سبعين، للرئاسة االبنبوش 

  .صوليةمنه بالقيم األ حساساًللواليات المتحدة أكثر إ يحدث أن كان أي رئيس

لـم يتوقـف   ، سة والثالثين التي استغرقها فرز أوراق الصناديق في والية فلوريـدا يام الخموطوال األ

يين مـريك لصالة كيما يفوز المرشح الجمهوري؛ فليس بين جميع الرؤساء األجورج دبليو بوش عن ا مريدو

  .أقرب إلى شبكات اإلنجيليين منهمن هو ، يناتالذين تعاقبوا منذ السبع

ال ، فية فتن بـوش قـادة اليمـين المسـيحي    كي"هوارد فاينمن "يصف "نيوز ويك " وفي مقال نشرته 

تعاون ، فمنذ ئذ، منهم فعالً اًهم يشعرون بكونه واحدبل بجعل، عطائهم الحق في المواضيع التي تهمهم كثيراًبإ

يام اتصال دائم مع زعماء هذا اليمين أوكان على ، فيه االنصهارن الديني إلى حد ميمع الي دائماً بوش تعاوناً

ي جماعـة  وه"عدسة على العائلة "مؤسس " بجيمس دوبسون"وهو معجب خاصة ، لوالية تكساس كان حاكماً

لهي عن جلب الحـظ  ومنذ ذلك الحين لم يكف اإللهام اإل، جهاض والمثليين جنسياًمناهضة بشكل متطرف لإل

  .)٢("اليه

  ،البد من قراءة العالم، االبناذ اليمين الديني بشكل كامل على إدارة بوش الستحوبعد ذلك االستعراض 

، فمنذ البداية طرح الحـزب الجمهـوري  ؛ أو العالقات الدولية كيف ستكون من خالل عدسة اإلدارة الجديدة

 االبـن جاء في طـرح الـرئيس بـوش     و ماوه ،خابية رؤيته للسياسة الخارجية األمريكيةثناء حملته االنتأ

لنظـام  ؛ حيـث المصـلحة القوميـة والقـوة وا    ج الروزفلتي في السياسة الخارجيةوالمتمثل في عودة المنه

  .تلك أسس يجب أن تقوم عليها سياسة أمريكا الخارجية، سمالي في شكله المباشرالرأ

، ين وسياسيين ومفكرين اسـتراتيجيين كاديميهذه الرؤية تتفق في األغلب األعم مع كثير من الرؤى أل

ومن خالل عناصر كثيـرة أن يكـون لهـم     ،نفاًواستطاعوا كما ذكر أ، نوا ينتقدون إدارة الرئيس كلينتونكا

  :حسب كيسنجربالذي يعتبر النموذج المتضمن  "الريغاني"ثير الستعادة النموذج التأ

  المفاخرة الويلسونية باستثنائية أمريكا •

  .)٣( )إمبراطورية الشر(ضد األيديولوجية العدائيةالهجوم الملحمي  •
  

                                           
  .٢٦١ص، م ٢٠٠٦،دمشق، دار بترا للنشر والتوزيع،١ط،بو عقلترجمة غازي أ، العلمانية على محك األصوليات: كارولين فورست و فياميتا فينر(١) 

  .م٢٠٠٣اذار  ١٠،صحيفة نيوزويك ،" بوش واهللا: "هوارد فينمان(٢) 

  .م٢٠٠٢. ذ.مرجع سابق ، هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية: هنري كيسنجر(٣) 
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  المبحث الثالث
  

  شراكة تحكم أمريكا.. اليمين الديني واليمين السياسي
  

  ن الجددالمحافظو " دارةإ" .. اليمين السياسي _ ١

قيام تيارهم السياسي عبر ورقـة إعـالن مبـادئ،    » المحافظون الجدد«، أعلن ١٩٩٧حزيران  ٣في 

، وهو ما ُأطلق الحقاً على مؤسسة بحثيـة أصـبحت مركـز    »وع من أجل قرن أميركي جديدشرم«سّميت 

، لتعلن تلك الورقة اعتراضها علـى سياسـة إدارة   »معهد أميريكان انتربرايز«صناعة األفكار للتيار الجديد 

نها على وشك ، وأ»بدون تماسك«و» بال هدف«كلينتون، في مجالي السياسة الخارجية والدفاع، معتبرة إياها 

إلى االنتصـار  «التي نتجت من القوة األميركية المتفوقة عالمياً بعدما قادت واشنطن الغرب » تبديد الفرص«

، ١٩٧٣ "شـتراوس "فلسـفة  على  اة األميركيةقام هذا التيار السياسي الجديد في الحي ..»في الحرب الباردة

 _الناقد والمعارض ألفكار الثورة الفرنسية_ "وند بيركادم"الذي مزج بين المحافظة القديمة، اآلتية من فلسفة 

 "هيغـل "وصوالً إلـى   "بديكارت"، مع نزعة ناقدة للحداثة الغربية البادئة "جون ستيوارت ميل"وبين ليبرالية 

  )١(.استقاها من نيتشة وهايدغر "ماركس"و

المتمثل في  ر األولـز على العنصـرة شتراوس التي تتركـدد من فكـينطلق المحافظون الج

الذي ) الطغيان(ى تستطيع أن تقف في وجهـه بأن الديمقراطية يجب أن تكون قوية بصورة كافية حتـرؤيت

ا عند شتراوس نتاج لنمو ترافق ـ، كالهم ةـان والتوتاليتاريـفالطغي؛  يشكل الخطر األمثل على البشرية

  . رفض القيم األخالقية والفضيلة مع

 ما،ان عند شتراوس خُلقياًة يتساويـوالواليات المتحدة األمريكي سوفيتيالوعلى هذا فإن االتحاد 

م عقلية اليمين الجديد التي ـوهذه الرؤية ستحك، على السياسة) ثورة(عده يستدعي لديه ولدى من سيأتي ب

 الغباء لحظة "تمكنوا من استثماربذلك ، شرمة اآلخرين ذروة الترى في نظامها السياسي ذروة الخير وأنظ

ستولوا على القرار السياسي للحرب وعلى وا _كانت الجهة المنفذة أياَ_ ) ٢٠٠١ أيلولأحداث ( "في التاريخ

  ". القوة"عمالبتغييبها لصالح است الدبلوماسيةجزء مهم من القرار والممارسة 

على ، وهي التي )القوة لغاية(أو) القوة ألجل(هذا هو البعد اإليديولوجي المفرط في تداول نظرية 

وهو ما أسس  (االحتمالي ) رـالخط( نقد األمم المتحدة ومجلس األمن لعدم قدرتهما على ردعأساسها يتم 



 - ٢٥ -

وصحبه على قاعدة أن طبيعة األنظمة هي األهم  "ريتشارد بيرل"، ومن هنا يسير )١()االستباقيةلفكرة الحرب 

)٢(في التعامالت الدولية
.  

البـد مـن   ، والمحافظين الجددالديني ذلك التالزم بين اليمين  المترتبة نتيجة تللممارساوضح ولفهم أ

ظهرتهـا السـيدة   التـي أ ، لمستقبلية للعـالم همية حول رؤية الحزب الجمهوري االعودة إلى وثيقة بالغة األ

طريقهـا إلـى    ووجدت، )األولى االنتخابيةالخارجية أثناء حملته  نللشؤومستشارة بوش ( كونداليزا رايس 

عدد ، "فورين افيرز " الوثيقة نشرت في مجلة  و،القومي لألمن؛ ثم اختيار رايس مستشارة انتخابه التنفيذ بعد

       " " Promoting The National Interests:Campaign٢٠٠٠: بعنوان )  م ٢٠٠٠(  يناير وفبراير عام

  : تشير السيدة رايس إلى أنه

بأن الواليات المتحدة األمريكية تتمتع  العترافاية رسم سياسة خارجية جديدة من عمل تبدأن يجب أ"

بعض الدول مازال يأمـل فـي   ..  بعض الدول يملك قدماً داخل القطار وقدماً خارجه... "استثنائي"بموقع 

 لإللهاءبعضها يتمسك بأحقاد قديمة كأساليب .. يجاد طريقة للفصل بين الديمقراطية والتطور االقتصادي إ

ون على الجهة الصحيحة مـن  لكن الواليات المتحدة وحلفاءها موجود، نتظرهاعن واجب التحديث الذي ي

  .بها قاللحاأمريكا وضرورة  استثنائيةوهنا تبرز  ،"التاريخ

؛ فبرنـارد  مع التنويع ألفكار طرحها مفكرين أمريكيين من قبل االستمراريةفي خطاب رايس نوع من 

نهايـة التـاريخ   كذلك مفهـوم  ، ال تحديث بدون تغريبني التغريب ون التحديث يعا على ألويس يؤكد دوًم

 لآلخـرين والبد ، هة وباقي العالم في الجهة اُألخرى؛ حيث الغرب في جوأخيرا هنتنجتون، بالنسبة لفوكوياما

و ق سواء الخاص بروزفلت او ويلسون أما تعرض له البحث في السابهذا و، إلى جانب الغرب االصطفاف

  .وضرورة إعالء المصلحة القومية األمريكية ونشر القيم األمريكية ولو بالقوة، )كاأمري استثنائية( جاكسون 

  :تطرد رايسقوة تسبال قفيما يتعل

المصلحة القومية  على ن تعيد التركيزالسياسة الخارجية األمريكية في ظل إدارة جمهورية يجب أ إن"

  :التاليةساسية وعلى مالحقة األولويات األ

طة وتقاتل في ن تمنع الحروب وتبرز السلمريكية في ظل إدارة جمهورية يجب أضمان أن القوة األ )١

  .لم تنجح في تعويق الحروب نإ، سبيل حماية مصالحها

 اإلرهـاب أشكال  بازديادالتي تتخذ ، والقوى العدائية" األنظمة المارقة"التعامل بشكل حازم مع خطر  )٢

  .وتطوير أسلحة الدمار الشامل

وثيقة مع الحلفاء الذين يشاطرون القيم األمريكية ويمكنهم بالتالي المشاركة في تجديد عالقات قوية و )٣

  .)٣(حمل عبء نشر السالم واالزدهار والحرية
  

                                           
  ٨/٧/٢٠٠٨:داألخبار عدجريدة : محمد سيد رصاص هوارد(١) 

سلسلة محاضـرات المعهـد العربـي    ، تحرير فراس المهتدي،المحافظين الجدد وتأثيرهم في السلطة: السياسة الخارجية األمريكية : مروان قبالن(٢) 

  .م ٢٠٠٨/  ١٢/  ٢٠، للشؤون الدولية والدبلوماسية،دمشق

 (٣) Campaign ٢٠٠٠: Promoting The National Interests,Foreign Affairs,January-February* ٢٠٠٠,،Condoleezza Rice. 
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خالقي بـالموقف الـديني   لكن باستبدال الموقف األ، لى التجسيديعود هذا المركب إدارة الجديدة مع اإل

ـ  ، كما تبين سابقاً كون الرئيس بوش هو نتاج لحركة دءوب لليمين الديني ول العنصـر اليمينـي   وهنـا تح

وعليـه ينظـر لـإلدارة الجديـدة     ،سابقة إلى عنصر أساسي في الحكمال األمريكية تاإلداراالضاغط على 

 إمبراطـوري بتوسـع   لواحد والعشـرين فيبدأ القرن ا، ببعديه الديني والسياسيلليمين  نقياً ممثالً باعتبارها

 اتجاهفي ، اليمين الديني وفقاً للمصلحة القومية األمريكيةاليمين السياسي و رضيةعلى أ،بشكل سافر مريكيأ

  .)١(احتكار النفط والثروات وبالتبشير الديني والثقافي في ظل الحمالت العسكرية الرادعة

اليمـين الـديني    عهد الرئيس ريغـان بـين  يجاً للتعاون المتين الذي بدأ في دارة الجديدة تتولقد جسدت اإل

، مدفوعين بكراهية عميقة للشيوعية _نفاًأ كما ذكر_  لى السياسة في عهدهجاؤوا إالذين  ،افظين الجددوالمح

دراكهم الراديكالي واألحادي البعد للسياسة الخارجيـة يتوافـق   فأن إ،اليهودي انتمائهموعندما يؤكدون على 

 نأ غير،كبرلم تعد الشيوعية عدوهم األو ،ة واأللفية لالوصوليين المسيحيينتوافقاً تاماً مع المقاربة الخالصي

ء يؤكد ذلك كلمة رئـيس الـوزرا  و، إلسرائيلمشروط على تقديم دعم غير ،فهم يتفاهمون، التحالف لم ينته

فـي كـانون   القدس  لىمن المسيحيين اُألصوليين جاؤوا إ) ١٥٠٠(مام أ" ايريل شارون"سبق اإلسرائيلي األ

  .)٢(" صدقائنا في العالمتبركم كأفضل أنحن نع:" م بقوله٢٠٠٢األول ديسمبر 

فأمريكا ، مريكا والعالم، تجمعهما رؤية واحدة أل)السياسي والديني(ن قطبي اليمين ن التوحًد في المصالح بيإ 

تي اليمين يأكما ، ل ذلكمن ممارسة القوة في سبي سوالبأ، ن يسود ويهيمنبد أال" وطن استثنائي تاريخي " 

  :السياسي أيديولوجياً بهدفاليمين الديني ليدعم 

  .ضرورة تطهير الثقافة السائدة )١

قد يظهر في أي بقعة مـن بقـاع    أوالديالقابع في قلب الوطن " الشيطان" شن الحرب المقدسة ضد )٢

 .)٣(" Divine Will – اإللهيةاإلرادة " التي تعبر عن "  يكا الرسالةمرأ" امتدادمعوقاً ، العالم

  

   ديني والسياسياليمين التعاون ذروة  . . )م٢٠٠١(يلولمن أ الحادي عشر_ ٢

لتسـتدعي اإلدارة  ، ول فيبرز اليمين الديني والسياسييلحداث الحادي عشر من أتقدم تأتي أ على أرضية ما

  :األمريكية أفكاراً من عينة

  .الرد على الهجوم والتخلص من الشر:أمام التاريخ  امسؤوليتن -

  .سوف تأخذ وقتاً Crusadeلصليبية وحملتنا ا.. إنه نوع جديد من الشر  -

  .This is Civilization Fightإنها حرب حضارات  -

  .صانعو الشر -

                                           
  ٨/٧/٢٠٠٨:داألخبار عدجريدة : محمد سيد رصاص(١) 

  .٢٧٠_  ٢٦٩مرجع سابق ص ، العلمانية على محك اُألصوليات: كارولين فوريست و فيتا فينر(٢) 

  .١٧٦_ ١٧٥مرجع سابق ص ،المسيرة من التأثير القاعدي إلى المشاركة في السلطة: اليمين الديني األمريكي: سمير مرقس(٣) 
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 فيبـدأ  ،رواح الضـحايا شرف الصالة علـى أ " مبيلي جراها"عطى الواعظ الديني لذلك الحدث أ نتيجة

خبرة طويلة  بل وعنصرية مستغلين، ماهير والتعبير عن تصورات متطرفةرموز اليمين الديني في تعبئة الج

 انتشـارهم القرار وماكينة التشريع من خـالل  ثير على صناعة التعامل مع اإلدارة السياسية الحاكمة للتأي ف

لم يعلن الرئيس بوش الحـرب علـى أفغانسـتان    ،ليلوفغداة الحادي عشر من أ،قاعدي وعالقتهم المتشابكةال

  ".الشرمحور "سماه في حملة صليبية ضد ما أ انطلقبل ،والعراق فحسب

تي من قبيل المصادفة فمنذ لحظة الهجوم علـى  لم يأ، مفردات مستعارة من الالهوتالظهور المباغت ل

لتسـويغ خياراتـه    ،الكتاب المقـدس مريكي على سعة من اقتبس الرئيس األ،لتجارة العالميبرجي مركز ا

ذه الخطابة الدينية هـي  ن هأ وال شك، في غير محلها حملة صليبيةمظهر عطائها في إ السياسية دون تردد

الموضـوعة  حرب وقائية ضد البلدان "قرار بشن  اتخاذ تبرر ،سباب جديةيخفي وراءه غياب أ محض ستار

ن ليس عليه تقديم بأ االقتناعيترسخ لديه ، اهللا باسميعمل رئيس الواليات المتحدة  نوبما أ،ل سلفاًالجدو ىعل

ـ لرفض األ فلماذا يحسب حساباً،ريكاممادام اهللا إلى جانب أ،عة البشريةحساب للجما ماليـين   ودة أمم المتح

)١(المتظاهرين من البشر
.  

ألن ،إن غزونـا مشـروع  :"قبيل غزو العراق قـائالً  عن تجاهله المؤسسة الدولية االبنبوش  فقد عبر

ـ  ،القوة في ضمان أمنها المهدد من قبل العراق الستخدامالواليات المتحدة تملك السلطة السيادية  ود بوج

ن أمريكـا  لى مستوى مسـؤولياتها وإ لم ترتفي إإن األمم المتحدة غير ذات صلة ألنها ..أو بعده  "صدام"

  .)٢("العالم الدولية مطالبتنفيذ عازمة على 

في  ولىفترة إدارة بوش األ ،فغانستان والعراقترجمة تلك النظرة األيديولوجية بغزو أذلك تم ل  ونتيجة

  ."ستباقيةالحروب اإل"متبنية مبدأ ،"رهابلى اإلالحرب ع" شعار تحملحملة 

لتحـق بهـم   وأ،"كامب ديفيد"ريه في جمع الرئيس بوش مستشا ،م )٢٠٠١(لول يففي الرابع عشر من أ

 تاالختيـارا وجـرى اسـتعراض   ،بحضور الوزيرين المساعدين لشؤون الخارجية والدفاع CIAـ مدير ال

بول "جدد المحافظين ال قاله شيخ وهنا البد من وقفة تأملية لما،فغانستانفي حال غزو أ توالمخاطر والتأثيرا

موجهة فقط على طالبان والقاعـدة إنمـا    ن العمليات العسكرية مدار التحضير ليستإ: "تلك الجلسة" ولفويتز

هناك دول عديدة علـى  ... زب اهللا مثل حماس وح وسطالشرق األ رهابية المزروعة فيعلى الجماعات اإل

لم تساند اإلرهاب فماذا نفعل لمواجهة هذا الواقع؟ وأفاض في شرح حالة العراق إلـى أن قاطعـه   العا امتداد

بغداد :"ال توجد ظاهرياً أي عالقة بين العراق وأحداث أيلول فرد ولفويتز :"قائالً" كولن باول"وزير الخارجية 

، كبر أهم من مشـكلة طالبـان  إن التحدي األ: "ثم تابع في عرض تفاصيل حججه قائالً،"هي في قلب التمهيد

بهـذا  ،"ذلك بأن نضم إلى القائمة الدول التي ترعاه وتموله مثل العـراق ، تناول اإلرهاب بشموليته ويجب

أوحى ولفويتز إلى الرئيس بوش أن تلك األفكار ليست خروجاً عن الواقع والمعقول؛ فالعراق فيه مقومات ال 

                                           
  .٢٧٥_٢٧٤مرجع سابق ص، ترجمة غازي عقل،العلمانية على محك األصوليات :كارولين فوريست و فياميتافينر سمي(١) 

  . ٤٤_٤٣ص،م٢٠٠٤بيروت،كتاب العربيدار ال،السعي األمريكي إلى السيطرة على العالم،الهيمنة أم البقاء:نعوم تشومسكي (٢) 
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ول بلد ديمقراطي فـي  ، أسليمة بعد سقوط النظام بإدارةالمحكوم ن يصبح العراق ويمكن أ،بأفغانستان  تقارن

  .)١(العالم العربي

دارة المحـافظين  ة الشرق األوسط كمـا تـراه إ  بوابة إعادة صياغ« غدادب أنعلى أتى غزو العراق،

ـ    هم، مغلفاً ومربوطاً عند»الجدد » اقتصـاد السـوق  «و» الديمقراطيـة «بدعاوى أيديولوجيـة تتعلـق بـ

  .»األنظمة المارقة«و» تورياتالديكتا«و

 ١٢وحـرب   في العـراق ، عبر محطات المقاومة تبخرت تلك األحالمخالل السنوات القليلة الماضية 

الذي جمع أفرقاء لبنان قاطعاً شـوطاً   الدوحةاتفاق ثم  ،في غزة األولكانون ١٤و جنوب لبنان ٢٠٠٦تموز 

مـن  المتتابعـة   واسـتقاالتهم قط رموز المحافظين الجدد تسا ذلك كله مع ، ليتزامنتجاه حلحلة األزمةكبيراً 

) مسؤول الشرق األوسط في مجلس األمن القومي األميركـي (مناصبهم، حيث لم يبقَ سوى تشيني وأبرامز 

لم يتم فيها حسم مسـار  في لحظة  ىآت، ٢٠٠٦كانون أول  ٦ هملتون_ قرير بيكرن تأما ك،في مراكز مؤثرة

، ولم يتم فيها التكيف بعد ٢٠٠٣غزو العراقالذي ُرسم مع و ل المنطقة،ة بوش حياإلدار االستراتيجيالتفكير 

» المحافظين الجدد«أن تفكير ؛حيث ٢٠٠٨وغزة،٢٠٠٦ تموز حربكل من  هانتجتأمع الوقائع الجديدة التي 

زمـات  كبير مـن األ  بإرثن انتهت واليته أ إلى »الواقعيين«لم يعد مسيطراً على إدارة بوش، وإنما تفكير 

  .اوباماارة باراك دملت إلى إُح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

                                           
  ١١٣_١١٢ص، ،م٢٠٠٣ ١ط،بيروت،دار الخيال،سلمان حرفوش ترجمة ، "حرب آل بوش:"ايريك لوران (١) 
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  نتائج

  الدراسة التحليلية
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  : األولاإلجابة على التساؤل 
  

  .األمريكيةثر البعد الديني في السياسة الخارجية أي مدى أ إلى

  

التـي نشـأت بهـا الدولـة     تبين من خالل الدراسة التحليلية أن للعامل الديني دوراً أساسياً فـي الكيفيـة    )١

علـى   مؤكـدةً  لى األرض الجديدة،إ العقيدة البروتستانتية ن غالبية المهاجرين الجدد حملواأاألمريكية؛حيث 

 اإليمانيـة كما يستنتج من خالل حمل تلك النزعـة  ،حراز النجاحات الدنيويةبين التقوى الشخصية وإالعالقة 

الموافقة الدينية على  ضفاء،بعد إالتوسع الداخلي من ثم الخارجيحق العامل التبشيري في  ،القوية تجاه العمل

  .عن أسواق لتصريف المنتجاتباستمرار عمال؛ فالبحث مشاريع األ
  

،التي للواليات المتحـدة  لعلياساسياً لمثلث المصلحة القومية اضلعاً أشكل الديني ن البعد شير نتائج البحث أت )٢

ذلك  ظهريف ،الذاتية من الداخل اكتمال بناء قوتها بعد أمريكا الخارجية بدورها كانت انعكاساً متطوراً لسياسة

علـى   ،نموذجـاً بذلك المشروع األمريكي أيضحى ،لمن خالل تحالف رجال الدين مع رجال المال والسياسة

  .بطريق التوبة والتطهير الكبير واإلصالح االجتماعي آنذاكماسمي ،قية العالم تطبيقه بشتى الوسائلب
  

علـى سياسـاتها   "اآلخـرين أمريكا عـن   ةمسؤولي"انعكست عبارة  نالعشروبداية القرن نه في يضاً أأ تبين )٣

مـة  كأ نجيلياًإ دينياً خالقياًأ ياه طابعاًمتخذة إ، ن أمن باقي الجنس البشريل عأمن أمريكا ال ينفصف ،الخارجية

 التزاماَ آنذاكور الرئيس ويلسون صمريكي الذي اعتبر في تإعمال النموذج األ:والهدف دوماًُ،صاحبة رسالة

  .يمانياًا إخالقًيأ
  

الشـغل الشـاغل   ، تيالسـوفيي  لالتحاد" الشامل االحتواء"فترة الحرب الباردة كان مبدأ  نه فيأثبت البحث أ )٤

،فيبدأ "هدد العالم كلهي الشيوعية تمثل خطراً"يديولوجية عنوانها عباءة أ لبستُأبعدما ،الخارجيةمريكا لسياسة أ

الخارجيـة بصـفة    ةوقرار السياس، بصفة عامة يالقرار السياساليمين الديني من عتبات صنع  اقترابه مع

الخطابية رموز كما ظهرت ال ،الدين بالسياسة الختالطلنموذج األمريكي مثاالً واضحاً صبح اإلى أن أ،ةخاص

صـوير  تفي الشـرق الوسـط  ب  مريكا الخارجية أن رسمت سياسة ألى إ) التوراة(من العهد القديم  المستقاة

ظهـر   حيث ؛بين داوود وجوليات نه امتداد للصراع التوراتيتلك الفترة على أسرائيلي الصراع العربي اإل

مريكـا وهـو مستشـار األمـن القـومي      صناع السياسة الخارجية في تاريخ أ أعتاذلك جلياً عند واحد من 

هي عالقات حميمية مبنية علـى التـراث التـاريخي    مريكية ان العالقات اإلسرائيلية األ" :برجنسكي بقوله

ظهور عديد مـن   ،وإسرائيلا كالخارجيتين ألمري السياستينبين  واالهتمامكما يفسر ذلك الربط  ،"الروحيو

ؤتمر القيـادة المسـيحية   م(_ ) القدس_ السفارة المسيحية الدولية : ( إلسرائيلجماعات الضغط المؤيدة 

  ).المصرف المسيحي األمريكي ألجل إسرائيل(_  ) إسرائيلجل الوطنية أل
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 الالفت لليمين صعودذلك بال،الخارجية مريكاأ سياسةديني في انعكاساً واضحاً للبعد ال بداية الثمانينياتشكلت  )٥

، الخير يضم المسـيحيين  معسكر :العالم إلى معسكرين مقسمين،"كمسيحيين أخرىالوالدة مرة "ار تحت شع

على  ،يؤمنون بقيم اليمين الديني فيهم المسيحيون الذين ال بمن األخرىر الديانات ر ويضم أنصاومعسكر الش

نقطة تحول حاسمة  )م١٩٨٨_  ١٩٨٠(دارة الرئيس ريغان فتصبح إ ؛"الشر إمبراطورية"طرح مفهوم  ذلك

عـل  كعنصر فا هومن ثم حضور،المتعاقبة من حيث توظيفها للدين في سياستها الخارجية اإلداراتفي تاريخ 

  .  ومباشر في العالقات الدولية
  

لعامل الديني في رسم السياسـة  ا يتحول دور،عشرينانطالقة القرن الواحد والمع نه تشير الدراسة التحليلية أ )٦

عبـر   االبنية الدينية التي قدم منها بوش ؛ فالخلفصانع أساسي لها إلىار مشارك الخارجية األمريكية من تي

المفـاهيم التـي    بذلك نه الرئيس الملهم المكلف من اهللا؛ فتعودالرئاسية على أ تباالنتخابافوزه  عنها لحظة

 ن اليمين الـديني هنا أ اإلدارةلكن ميزة  ،)اإللهية اإلرادةأمريكا _ مريكا الرسالة أ(مت اإلدارات السابقة حك

ـ  لمتمثل بالمحافظين الجددااليمين السياسي  الستحواذ إضافةفي قمة الهرم،يقبع  اتيح صـنع القـرار   على مف

  .الخارجي

بعقليـة  ،مريكيةألنتيجة لتلك الرؤية المشتركة بين اليمين الديني والسياسي رسمت السياسة الخارجية ا

  :سدة بشعارات مثلوبأفكارهم المتج المحافظين الجدد

  .ينما حلرض ديمقراطية قوية بوجه الطغيان أف •

  .فغانستان والعراقجلياً في حربي أ وهنا ظهرت،)باقيةستالحرب اإل( االحتماليردع الخطر  •

  .صالح األمريكيةعلى الحكومات التي تقف بوجه الم"األنظمة المارقة"عبارة  إطالق •

  .من خالل حمالت عسكرية رادعة والتطهير الديني الثقافياحتكار النفط والثروات  •
  

كانت فرصـة ثمينـة   _فذكان المن أياَ_م٢٠٠١تمبر سب أيلول أحداث الحادي عشر من أننتائج البحث  يرشت )٧

 اإلدارةحيـث حـددت    ؛)الديني والسياسي( وحد القطبينلتنفيذ السياسة الخارجية األمريكية كما خطط لها ت

على لسان قمة هرم  ظهر جلياً ذلك ما،مساراً لسياسة الواليات المتحدة الخارجية تحت مظلة أيديولوجية بحته

لألفكار  إضافةمن الكتاب المقدس لتسويق خياراته الخارجية،عبارات  اقتباسه ندع االبنلرئيس بوش  اإلدارة

  :التي سوقت في عدة خطابات من عينة

  .الرد على الهجوم والتخلص من الشر:مام التاريخ أ امسؤوليتن •

  .وقتاً تأخذسوف  Crusadeوحملتنا الصليبية .. نه نوع جديد من الشر أ •

  .This is Civilization Fightنها حرب حضارات إ •

دارة األمريكية بالحرب أطلقته اإل ستان بمظهر الحرب الصليبية ضد مافغاننعكس في احتالل أأ ا ماهذ

  . المحافظين الجدد بها غالة ىض الديمقراطية التي نادواجتياح العراق بمظهر فر ،اإلرهابعلى 

ا ورئيسـها يعمـل   جانب أمريك إلىيضاً المنظومة الدولية،فمادام اهللا أالعامل الديني تلك الفترة أصاب 

  .االبناب لألمم المتحدة بحسب تعبير بوش لتقديم حس فال داعٍ باسمه
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  : عن التساؤل الثاني اإلجابة
  

  الدينية على تكوين سياسة الواليات المتحدة الخارجية وانتماءاتهمكيف انعكس فكر القادة 
  

قـد   )المؤسسـون أمريكـا  قادة ( لبروتستانتية للمهاجرين الجددالعقيدة ا نالتحليلية أأشارت الدراسة  )١

في إنكلتـرا أبـان حكـم آل     تطبيقهاوا بفشل مابعد ،والتي حملوها معهماألرض الجديدة سادت على

األمريكي الرئيس ("جون آدمز"يقول  آنذاكعلى السياسة الخارجية لفكر القادة  وكانعكاسستيوارت، 

ل غيـر  ، تمتد حتى تشـم اآلن بناء إمبراطورية عظيمة ممكنإن : " )الذي خلف جورج واشنطن 

 The Interest: ت ماهان في كتـاب  .يضيف الكابتن البحري األمريكي آنذاك ا ، وهنا" المؤمنين

of America in Sea  Power على الواليـات المتحـدة   : " األمريكي عبر البحار االنطالقول ح

كوم بالمصـلحة القوميـة   األمر مح .. األمريكية أن تنشر نفوذها التجاري في أنحاء األرض كلها

يات المتحدة فالوال... وألداء مهمة كهذه ينبغي للبلد أن يكون جاهزا للحرب ...... العليا وحدها ، 

فعالـة   ة، ال يمكنها اإلغضاء عن ضرورة إنشاء قوة بحرية ذاتي" ملك العدالة".. " ممثلة للمسيح " 

  ".يمكنها استعمالها أينما تدخلت 

سان قادة رجال الدين البروتستانت، أو رجال الواردة على ل، نصوص تلك الفترةإن قراءة كثير من ال

  .أو رجال المال تعكس الرغبة الدفينة للهيمنة االقتصادية والعسكرية والدينية على العالم السياسة،
  

ذ ية منالرئيس ويلسون طغت في السياسة الخارجية األمريك أفكار أنتبين من نتائج الدراسة التحليلية  )٢

كل سلطة استبدادية في أي مكان يمكنها  تدمير" م مبدأ) ١٩١٨(مطلع القرن العشرين حين أقر عام

ولو لم يكن باإلمكان تدميرها األن فال بد من ، ب في تعكير صفو السالم في العالمن تتسببمفردها أ

لفكرتـه  مريكي تنويعـات مختلفـة   ومنذ ويلسون قدم كل رئيس أ، "مامالى كيان عاجز تتحويلها إ

هو أكثر مـن ذلـك    القيم األمريكية؛حيث ذهب إلى ما األخرىمم األ امتثالالرئيسية وهي ضرورة 

شـري  ن أمن أمريكا ال ينفصل عن أمن بـاقي الجـنس الب  إ"م بمبدأ مفاده ) ١٩١٥(عندما جاء عام

  ."مة صاحبة رسالةُأ" فأمريكا، نجيلياًإ دينياً خالقياًأ طابعاً والتي اتخذت،"
  

ن تلك الحقبة تجاه اإلتحاد السوفييتي لـم تختلـف   مريكييالرؤساء األ فكارنتائج الدراسة أن أ أشارت )٣

يديولوجيتـه  سياسة تقوم على أن اإلتحاد السـوفيتي بأ " جون فوستر داالس"فقد ابتدع الرئيس ،كثيراً

فظهـرت   هد الـرئيس كينيـدي  لكن األمر أختلف قليالً في ع،يتهدد العالم كله الشيوعية يمثل خطراً

أن جونسون عـاد مـرة    الإ، توازن القوى ملمفهوت كعودة عتبرالمرنة والتي ُأ االستجاباتسياسة 

  ." ي بقعة من العالم يهدد بالهزيمة في كل البقاعفي أ االستسالمإن "القائلة )  ٦٨(إلى وثيقة أخرى
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فكـاره المتدينـة   أ ظهرت،القادم من الجنوب المزارع_غير اليميني _الرئيس كارتر الرجل المتدين 

 يمانلقد آمن سبعة رؤساء أمريكيين وجسدوا هذا اإل" :م بقوله )١٩٧٩أذار (ئيليسراأمام الكنيست اإلجلياً 

ألنها متجـذرة  ، ن عالقات خاصة بل هي عالقة فريدةكثر مسرائيل هي أبأن عالقات الواليات المتحدة بإ،

سـرائيل والواليـات المتحـدة    لقد شـكل إ ... في ضمير وأخالق ودين ومعتقدات الشعب األمريكي نفسه

يفسر مد الجسر الجوي دعماً إلسـرائيل فـي    وهذا ما ،) "التوراةمهاجرون طليعيون ونحن نتقاسم تراث 

العالقـات   إن": مـن القـومي برجنسـكي بقولـه    لأل مستشارهكما يضيف ،١٩٧٣حربها ضد العرب عام 

  ".على التراث التاريخي والروحي مريكية هي عالقات حميمية مبنية اإلسرائيلية األ

مـريكيين قامـت بالتخـديم    برزت مجموعـة مـن اإلسـتراتيجيين األ    رئيس ريغانال في عهد أما

؛حيث  ئيل هنتنغتونصمو_ روبرت تيكر _ جين كيركباترك : ولوجي السياسي للمفاهيم الدينية أشهرهميدياأل

خاصة مع تبني كـارتر الـديمقراطي   ، ون تمييزالجمهوري والديمقراطي د ثير على الحزبيناستمر هذا التأ

ن المستشارين المقربين لهما إ بل، وتوظيفها في السياسة الخارجية وريجان الجمهوري مقوالت اليمين الديني

  .مثل جيري فولويل، كانوا من رموزه

مـن  مستشـار األ  ليهـا الممارسات البراغماتية التي دعا إطار في إً يضاأوجود اليمين الديني تعزز 

سياسات القوة دون دخول العنصر األخالقي في والمرتبطة ب، كيسنجر هنري_ذي الخلفية اليهودية _لقومي ا

والمـدعم  ،"إمبراطوريـة الشـر  " مهد الطريق لفترتي إدارة ريغان؛ حيث طرح مفهـوم   ماوهو ، حساباتها

  .آنذاك اليمين الديني البازغ بعبارات دينية استعيرت بفضل
  

دارتي الرئيسين في إ  ةالخارجيعلى السياسة  ن تأثير اليمين الدينيدراسة التحليلية أأوضحت نتائج ال )٤

المستمرة التي تلقتهـا إدارة الـرئيس    االنتقاداتخاصة ،لى حد ماإ بوش األب وكلينتون كان ضعيفاً

ييـده فـي حملتـه    لمحافظين الجدد؛حيث رفضوا بشدة تأل إضافةمن قبل غالة المتدينين  ببوش األ

  .ا فشل في الحصول على والية ثانيةم ،الثانية نتخابيةاال

بعـد الحـرب    مـا (تـرة الواضح لليمين الديني في تلك الفالتأثير غير  نه رغمكما توضح الدراسة أ

المعتبرين والمؤثرين في السياسـة الخارجيـة    االستراتيجيينكبار لفكار استعيض عنه بظهور أفقد  ،)الباردة

؛ فقـد طـرح   هنري كيسـنجر _ صاموئيل هنتنجتون _ زبيجنيو برجنسكي : مثالاألمريكية الى حد كبير أ

أية قوة عظمى ال يمكنها البقاء مهيمنة إال إذا برزت رسـالة  "فكرة تقول بأن "الفوضى"برجنسكي قي كتابه 

ي الـذ  "النظام العالمي الجديـد " ؛ حيث تزامنت تلك األفكار مع"خالل مسألة الثقة بالحق الذاتي كفاءتها من

ن هنتنجتون أكد بوضوح في مطلـع التسـعينات أن   كما إ،ألب عقب حرب الخليج الثانيةأعلن والدته بوش ا

كثر عنفاً وفوضى وأقل ديمقراطية وأدنـى فـي النمـو    الواليات المتحدة سيكون عالماً أ عالماً بدون سيادة"

قبول العـالم   :ويقصد بالتعاون،ةسس ثقافية ودينيويشدد على أن التعاون أو الصراع سيتم وفق أ،"االقتصادي

    .عن سابقتيها كثيرا تختلف لمف كيسنجررؤية أما ،بالقيم األمريكية
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انعكسـت بشـكل   ،االبـن بوش  التي قدم منها الدينية ةاليمينيشارت نتائج الدراسة أيضاً أن الخلفية أ )٥

أغـدو   اعتقـد أن اهللا يريـد أن  (" امـه كـرئيس  تسـلمه مه  منـذ  على سياسته الخارجية،واضح 

دارته ممثالً نقياً لليمين ببعديه وعليه اعتبرت إ،لحركة دءوب لليمين الدينيضافة لكونه نتاج إ،)رئيسا

  .مريكي بشكل سافردأ القرن الواحد والعشرين بتوسع إمبراطوري أفيب، الديني والسياسي

عنـدما  ،مبراسة الخارجية عقب الحادي عشر من أيلول سـبت ه اليمينية على السيفكاركما انعكست أ

ص مـن  الـتخل _  حملـة صـليبية   _  اإلرهابالحرب على : طلق مصطلحات تحمل تلك التوجهات مثلأ

  .من المحافظين الجدد إدارتهركان خطط له أ منفذاً بذلك ما،الشر

  
  : على التساؤل الثالث اإلجابة

  

لفترات التي تضاءل وما ا،مريكا الخارجيةما الفترات التي تعاظم فيها أثر البعد الديني في سياسة أ

  .فيه هذا البعد

خارجية السياسة ال ثير البعد الديني فيالتي تعاظم فيها تأن الفترة أيتضح من نتائج الدراسة التحليلية 

توسـع  ال النطالقةة ؛حيث شكل العامل الديني ركيزة أساسية جلياً منذ نشأت الدولة األمريكي مريكية ظهراأل

 االبنبوش  فترتي إدارة في ظهر، لعامل الدينيًلتأثير ا أكثر الفترات وضوحاً نإال أ،من الداخل إلى الخارج

في حين بينت الدراسة ،نالد ريغانروفترة الرئيس  في التأثير يليها،كمشارك حقيقي في صنع القرار الخارجي

ـ   فيه إ تضاءل )بيل كلينتون_بوش األب-جون كينيدي(من الرؤساء  ات كلن فترأ د لى حد مـا تـأثير البع

سياسـة  الـديني فـي ال   العامل بلغت درجة تأثير مهما كما يوضح البحث أنهالديني في سياستهم الخارجية،

منـذ  ،)القـوة _الثـروة _الدين(مثلث المصلحة القومية العلياعن  ذلك البعد قط  يغب لم، مريكيةالخارجية األ

  .لى اليومنشأت الدولة إ

  

  

  

  

  



 - ٣٥ -

  توصيات ومقترحات

  
خاصـة العظمـى   من أهمية الدين كمحرك لسياسة الـدول الخارجيـة    اسةنتيجة لما أظهرته الدر )١

لدى ، ديولوجي بصورة عامة والديني بصفة خاصةياألعدم إغفال البعد وجوب يوصي الباحث ،منها

  .لتلك الدول سياسة الخارجيةعن ال تحليليةدراسة  الباحثين والمختصين بأجراء أي قيام

عـدم   ضـرورة يوصي الباحث ،حدث سياسي يخص دولة ماليل تحالمحللين السياسيين بعند القيام  )٢

من الباحثين  ؛حيث يتبناه كثير"دولة ماالخارجية ل سياسةالفصل الدين عن " في شرب مبدأ  اإلفراط

المتقدمة ما تطورت إال نتيجة  الدول العظمى أو أن: مترسخةبقناعة في العالقات الدولية السياسيين 

ذات شأن سياسـي علـى السـاحة    كثيرة ين يجد الباحث أن دوالً في ح،فصل البعدين عن بعضهما

 إلـى كان الدين محركاً أساسياً لسياستها الخارجية؛ بالتالي مصلحتها القومية العليا المتضمنة  األممية

  :اليومة باتت واضحة واألمثل،مين اقتصاد قوي يكفل تطورهاأجانب األمن ت

عنصراً فعاالً لرسم سياسة أمريكـا الخارجيـة وإن   شكل ن العامل الديني ه البحث أأظهر ضافة لماإ

  :أختلف تأثيره في حقبة عن أخرى

يجد الباحث أيضاً كيف شكل البعد الديني عامالً أساسياً في تغيير بوصلة السياسة الخارجية  -

م،وقربها اليوم مـن دخـول المربـع    ١٩٧٩اإلسالمية عام  بعد قيام ثورة الخميني اإليرانية

  .النووي

بزعامة رجـب طيـب    اإلسالميةذي التوجهات  ركيا بعد صعود حزب العدالة والتنميةفي ت -

لسياسـتها   ال يخفـى علـى أي مسـتعرض   ع األخذ بالحسبان مصلحتها العليا ومأردوغان،

ما ،كيف أثر العامل الديني في توجيه دفة القرار الخارجي نحو الشرق،هذه الحقبةالخارجية 

  .السابقة هده الفتراتلم تش اقتصادياأفرز انتعاشاً 

لمـدة   ديولوجية حكمتهـا ورسـمت سياسـتها الخارجيـة    روسيا وبعد سقوط الشيوعية كأي -

قاتها الدولية اليوم خاصة مع دول أقامـت معهـا عالقـات    يظهر جلياً التغير في عال،عقود

  .  دبلوماسية حديثة مثل السعودية؛حيث كانت تعتبرها دولة دينية أيام الحقبة السوفيتية

من خفايا مراكز صنع القرار فـي تـل   "الدولة اليهودية"ى الجانب اآلخر خرجت عبارة عل -

األمم بيهودية الدولـة العبرية،بعـدما    باعترافاليوم  اإلسرائيليينأبيب؛حيث يطالب الساسة 

بصورة غيـر   شكل العامل الديني مساراً لسياستها الخارجية على مر العقود الستة الماضية

  .مباشرة

عنـد إجـراء    االعتبـار توصي نتائج البحث ضرورة أخذ البعد الديني بعـين   وعلى ذلك -

السياسة الخارجيـة لمعظـم   ومنها ،على مستوى العالقات الدوليةالتنبؤية  الدراسات التحليلية

  .الدول
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معرفـة  ف ؛"رار الخـارجي لعملية صنع الق القائد السياسي"بظاهرة  االهتماميوصي البحث ضرورة  )٣

واضحة للقرار ورة صفي أعطاء تساعد ،ةدينية ويديولوجيأيحمل من أفكار  ماو،شخصيةال هخصائص

      .دنه تجاه السياسة الخارجيةالمتخذ من ل

لهام فـي تحديـد مسـار سياسـتها     دوره ا في نشأة أمريكا،وبعدما تبين الدور البارز للعامل الديني  )٤

هنـري  _زبيجنيـو برجنسـكي  ( لأمثـا  الكبار ستراتيجيينإلها امفكرو لم يخفخارجية التوسعية،ال

العامل  وماهيةطبيعة  )ليو ستراوش_فوكويامافرانسيس _صاموئيل هنتنغتون( :وفالسفتها كيسنجر

  .ينفصل عن مثلث المصلحة القومية العليا لألمة األمريكية كعنصر أساسي ال ،الديني

كواقـع   تظهـر _نـي عل بإطارٍ دستوري_في اسرائيلسالفاً بدأت مالمح الدولة اليهودية  وكما ذكر

ل الدين عن في اآلخذ بمبدأ فص تمادت، تحليالتتعليقات سياسية و مبددة بذلك،ض على الساحة الدوليةمفرو

  .أرضاً اغتصبت ،صرفةعلمانية على أنها مجرد دولة  إسرائيل التعامل معالسياسة؛ و

لتحليلية وتـأثيره  على ذلك يوصي الباحث بضرورة عدم إهمال البعد الديني في الدراسات العربية ا

 تغيير دفة القـرار و ،السنوات القليلة الماضيةفي  همن فاعلي لما أثبت، في المنطقةعلى السياسات الخارجية 

الصـراع  ميـزان   كفـة ترجيح في  اًأساسي عامالًٍلما شكله من إضافة ، الخارجي لدول محورية في المنطقة

إال  السياسية للزعمـاء العـرب   األروقةي ذكره من يختف يكاد رغم ذلك، لصالح العرب اإلسرائيليالعربي 

البعـد  لـى جانـب   إالبعد الديني وجود حتمية بشار األسد الرئيس  أكد م٢٠٠٦ آذارالرابع من  ففي ؛ماندر

يمكن للمشروع القـومي   ال" :"مؤتمر األحزاب العربية"السياسي العربي بقوله أمام  المسار الستكمالالقومي 

القومي العربي (البعدين يعلن زاوج يكون أول حاكمٍ؛ ف"واإلسالملترابط بين العروبة ا العربي أن ينهض دون

 _الصعيد السياسي على_طرفاً أساسياًً سوريا ما جعل،السياسة الخارجية لترابط فيذلك ا انعكس؛ف)واإلسالمي

والقومي  ،جهةمن  الفلسطيني واللبناني بشقيها إلى جانب المقاومة ،م٢٠٠٩وغزة ، م٢٠٠٦في حربي تموز 

  .سالمي من جهة أخرىالعربي واإل
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  الدراسة ومصادرها مراجع
  

  :المراجع العربية: أوالً 
 

، مكتبة النوري للطباعـة والنشـر  ، ٢ط،العروبة واإلسالم و صراع القوى العظمة:إبراهيم مصطفى المحمود )١

  .م ٢٠٠٨ ،دمشق

  ).،٢٠٠٨عمان،ر والتوزيعدار زهران للنش( السياسة الخارجية:أحمد النعيمي )٢

،منشـورات ذات  ٤دراسة فـي األصـول والنظريـات ،ط   :العالقات السياسة الدولية :إسماعيل صبري مقلد )٣

  .١٩٨٥السالسل،الكويت، 

  . م٢٠٠٣ ١ط،بيروت،دار الخيال،ترجمة سلمان حرفوش ، "حرب آل بوش:"ايريك لوران  )٤

االقتصاد العالمي والدولة القوميـة والمحليـات   : لمعاصرالجغرافيا السياسية لعالمنا ا: بيتر تيلور وكولن فلنت )٥

الكويـت  ، ٢٨٢العدد، سلسلة عالم المعرفة، )م٢٠٠٠(إصدار، ترجمة عبد السالم رضوان وإسحاق عبيد ،١ج

  .م ٢٠٠٢

  .م ٢٠٠٠، غولياس: الناشر، الوريث: جورج ولكر بوش: توماس كانتالوب  )٦

  .١٩٩٢، دار الفكر اللبناني،)م له خليل احمد خليل عربه وقد(الحضارة األمريكية،: جان بيار فيشو )٧

  ).١٩٧٥مكتبة القاهرة الحديثة،القاهرة ( نظرية السياسة الخارجية، :حامد ربيع )٨

  .١٩٧٨مطبعة جامعة بغداد، بغداد :مناهج البحث في السياسة: ربيع محمد محمود )٩

الناشـر  ،ياسية في الواليـات المتحـدة  حركة الجناح اليميني والسلطة الس: طرق إلى الهيمنة: سارة داياموند  )١٠

  . ١٩٩٥نيويورك ، غيلفورد

  .م ٢٠٠١/  ١٠/ ٢١،أخبار األدب، اليمين النقي السياسي والديني يحكم أمريكا: سمير مرقس )١١

  ).مكتبة الشروق الدولية:القاهرة(،١األمريكية، ط ةاإلمبراطوري :سمير مرقس )١٢

بالمشاركة مـع  ( ،تأثير القاعدي إلى المشاركة في السلطةالمسيرة من ال :اليمين الديني األمريكي:سمير مرقس )١٣

سلسلة محاضـرات حـوار الحضـارات    ،نادية محمود مصطفى. تحرير د،)جون إسبوزيتو ورضوان السيد

  م٢٠٠٢،القاهرة،كلية االقتصاد والعلوم السياسية،)٦(

  .  ١٩٧٧بيروت ، دار ابن خلدون، كارتر والتسوية في الشرق األوسط: عبد الحكيم طاهر )١٤

األهليـة للنشـر   ، مستقبل النظام الدولي والقوى العظمى، ترجمة مالك البـديوي : سياسة القوة: غسان العزي )١٥

  .م١٩٩٩ ،األردن، والتوزيع

، دار العبيكان لألبحاث والتطوير ، ترجمه محمد محمود التوبة، أمريكا على مفترق الطرق:فرانسيس فوكوياما )١٦

  .م ٢٠٠٧. الرياض 

دراسـات فـي الفلسـفة    ، ترجمة عبـد اإللـه النعيمـي   ، اية الحرب الباردة والعالم الثالثنه: فريد هاليداي )١٧

  .م١٩٩٣، بودابست، صحارى للصحافة والنشر،والمجتمع

دار بترا للنشر ،١ط،ترجمة غازي أبو عقل، العلمانية على محك األصوليات: كارولين فورست و فياميتا فينر )١٨

  .٢٦١ص، م ٢٠٠٦،دمشق، والتوزيع
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مرجـع سـابق   ، ترجمـة غـازي عقـل   ،العلمانية على محك األصـوليات  :فوريست و فياميتافينر كارولين )١٩

  .٢٧٥_٢٧٤ص

بيروت، ،األخالق البروتستانتية وروح الرأسمالية، ترجمة محمد علي مقلد، مركز اإلنماء العربي : ماكس فيبر )٢٠

  .ت.،د

  . ٠٠٢ ،يروت ،ار الكتاب العربي ،يةالحروب على الموارد الجغرافية الجديدة للنزاعات العالم ،مايكل كلير )٢١

  ).٢٠٠٩،دار أسامة للنشر والتوزيع،عمان( اإلعالم الدبلوماسي والسياسي، :مجد الهاشمي )٢٢

  ٨/٧/٢٠٠٨ :داألخبار عدجريدة : محمد سيد رصاص )٢٣

محاضـرة غيـر    ،لمحافظين الجـدد وتـأثيرهم فـي السـلطة    ا :السياسة الخارجية األمريكية :مروان قبالن )٢٤

  . م ٢٠٠٨/  ١٢/  ٢٠، ة محاضرات المعهد العربي للشؤون الدولية والدبلوماسية، دمشق سلسلمنشورة،

  . السياسة الخارجية، ترجمة خضر خضر: ميرل ماسيل )٢٥

، ) م١٩٩٧اصـدار (الواليات المتحدة والعالم إلـى أيـن ؟   : أمريكا التوتاليتارية : موردان –ميشال بوغنون  )٢٦

  .م٢٠٠٢ترجمة احمد خليل، دار الساقي ، 

  .١٩٩٨،دار الشروق، ماذا يريد العم سام؟ ترجمة عادل المعلم: نعوم تشومسكي )٢٧

دار الكتــاب ،الســعي األمريكــي إلــى الســيطرة علــى العــالم،الهيمنــة أم البقــاء:نعــوم تشومســكي )٢٨

  .  ٤٤_٤٣ص،م٢٠٠٤بيروت،العربي

مؤسسة روز اليوسف،  ،سلسلة الكتاب الذهبي، الدبلوماسية، ترجمة فوزي وفاء، الجزء األول: هنري كيسنجر )٢٩

  . م٢٠٠١، القاهرة

نحو دبلوماسية للقرن الواحد والعشرين، ترجمـة عمـر   : هل تحتاج أمريكا لسياسة خارجية : هنري كيسنجر )٣٠

  .٢٠٠٢دار الكتاب العربي، بيروت .  ٢٠٠٨إصدار ، األيوبي

  .م٢٠٠٣اذار  ١٠،صحيفة نيوزويك ،" بوش واهللا: "هوارد فينمان )٣١

اإلسـتراتيجية والبحـوث     تاكتشاف أمريكا والمركزية األوربية، مركز الدراسا:غلبةعصر ال :وليد فويهض )٣٢

 .م١٩٩٢والتوثيق، بيروت 

  

 ً   :المراجع األجنبية :ثانيا
 

١) Campaign ٢٠٠٠: Promoting The National Interests, Foreign Affairs, January-

February, ٢٠٠٠, Condoleezza Rice  
٢) David Louis Cingranelli ,Ethics ,American Foreign Policy ,and the Third World, St 

.Martins Press,N.Y,١٩٩٣. 

٣) Hill, Norrman, international politics, New York, happer and row ,١٩٦٢,p٧٣ 

٤) Kurt,j,hou foreign policy is made ,newyork,١٩٤٩.  

٥) Lippman ,Walter, united state foreign policy,١٩٩٣.  
٦) Rosenau Jams n, the Scientific Study of  Foreign Policy ,the free press  ,new York 

١٩٧١.  
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٧) Wagner .a ministry of advisory for Palestine  justice within . Evangelical                 
Christian Zionism.  

٨) Washington Post (٢٣ marsh ١٩٨١).  


