واإلمبراطورية المختارة
البروتستانتية
ّ
ّ
ّ
الهوتي�ة
أمريكا بوصفها جتربة
محمود حيدر

[*]

[[[

أهم إشكال ّيات التجربة الدين ّية يف الحضارة الغرب ّية الحديثة،
تيضء هذه الدراسة عىل إحدى ّ
عنينا بها التجربة التاريخ ّية األمريك ّية بوصفها تجربة دين ّية يف جذورها ومك ّوناتها الالَّهوت ّية
واإليدويولوج ّية والسياس ّية .كام يتناول الكاتب يف دراسته الخصائص التي م َّيزت أمريكا عن أصلها
األوروب ،والدور الذي لعبته الربوتستانت ّية اإلنجيل ّية يف إضفاء الفرادة واالستعالء عىل بق ّية العامل،
ّّ
وذلك بذريعة أنّ أمريكا هي أرض الخالص املوجود لسائر البرشيّة.

ّ
«املحرر»

فلسفة الوالدة
عندما ق ّرر كريستوفر كولومبوس أن يركب البحر ومييض يف مغامرته الكربى الكتشاف أمريكا،
حل دون
كانت اإلميان ّية املسيح ّية حارضة بق ّوة يف وجدانه ،ذاك أ ّن شغف كولومبوس بالعلم ،مل يَ ُ
امليثولوجي القديم؛ فهو سليل أرسة يهوديّة تح ّولت إىل املسيح ّية،
الروحي إىل العامل
انتسابه
ّ
ّ
يف يف اليهوديّة ،لكنه كان مسيحيًّا َو ِر ًعا،
ويبدو أنّه كان لديه اهتامم «بالقبالة» ،أي بالرتاث الصو ّ
وجل آماله متثّلت بتأسيس قاعدة مسيح ّية عند وصوله إىل
وأراد أن يكسب العامل من أجل املسيحُّ ،
الهند ،وكانت غايته املركزيّة العمل من أجل فتح القدس عسكريًّا ،يف هذه املرحلة كان األوروب ّيون
قد بدأوا رحلتهم إىل الحداثة؛ إالّ أنّهم مل يكونوا حداث ّيني متا ًما باملعنى الذي يُفهم من كلمة
الحداثة؛ فاألساطري املسيحيّة كانت ال تزال تعطي معنى الستكشافاتهم العلميّة والعقالنيّة.
لقد أوضحت رحلة كولومبوس أن سكّان أوروبّا كانوا عىل شفا عامل جديد ،كانت اآلفاق تتّسع،
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بينام هم يدخلون عوامل ال مخطّطات لها جغرافيًّا ،وثقافيًّا ،واجتامعيًّا ،واقتصاديًّا ،وسياسيًّا ،إ ّ
ال
أنّهم ظلّوا عىل يقني من أ ّن إنجازاتهم هذه سوف تجعلهم سادة األرض .بيد أ ّن للحداثة ،مع ذلك،
جان ًبا أكرث قتامة ،فأسبانيا املسيح ّية كانت واحدة من أقوى املاملك يف أوروبّا وأكرثها تق ّد ًما .وكان
فرديناند وإيزابيال يختربان عمل ّية إنشاء إحدى الدول املركزيّة الحديثة التي طفقت تظهر أيضً ا يف
املؤسسات ذات
املسيحي ،ومل يكن يف وسع مملكة كهذه أن تتسامح مع
أجزاء أخرى من العامل
ّ
ّ
اليهودي
الحكم الذايتّ التي ت ُسيَّ ذات ًّيا مثل نقابة الحرف ّيني  ،Guildsأو مع هيئة أهل ّية ،أو مع التج ّمع
ّ
الذي يعود إىل الفرتة القروسط ّية.
عرقي أ ّدى إىل فقدان اليهود
ومعلوم أ ّن توحيد إسبانيا الذي اكتمل بفتح غرناطة تبعه تطهري
ّ
َبها
واملسلمني أوطانهم .كانت الحداثة  -بالنسبة للبعض -ق ّوة محفِّزة ،مح ّررة وساحرة ،بينام خ ِ َ

آخرون كق ّوة قهريّة غازيَة ومد ّمرة ،وقد استمر هذا النموذج عندما كانت الحداثة األوروب ّية ،متت ّد إىل
أنحاء أخرى من األرض؛ ذلك أ ّن برنامج التحديث كان تنويريًّا ،ويف نهاية املطاف سوف يُعيل مثل
َب الحداثة عىل أنّها هجمة
هذا الربنامجِ ،قيَ ًم إنسانيّة ،لك ّنه يف الوقت ذاته كان عدوانيًّا أيضً ا ،فمن خ ِ َ

أساسا ،سوف يصبح أصول ًّيا يف القرن العرشين ،ويف أواخر القرن الخامس عرش مل يكن باستطاعة
ً
األوروب ّيني التن ّبوء بفداحة التغيُّ الذي دشّ نوه ،وطوال السنوات الثالمثئة التالية لن تح ِّول أوروبّا
مجتمعها سياسيًّا واقتصاديًّا فقط ،بل هي ستنجز ثورة ثقافيّة أيضً ا ،وستغدو العقالنيّة العلميّة نظا ًما
رضا يف صميم تلك الحقبة ،وستطرد تدريجيًّا عادات العقل والقلب القدمية .ومهام يكن
راه ًنا وحا ً
خاصة إىل الطريقة التي كان الناس فيها يختربون العامل ،وال س ّيام يف حقبة
فإنّه ينبغي النظر بعناية
ّ
مثل ،كان الطالب واملد ِّرسون يناقشون بحامسة ب ِّينة األفكا َر
ما قبل الحداثة ،ففي جنوب أسبانيا ً
وقياسا عىل ذلك ،ميكن القول إ ّن رحلة كولومبوس كانت
الجديدة التي ق ّدمتها النهضة اإليطاليّة.
ً
أم ًرا محالً من دون اخرتاعات مثل البوصلة املغناطيسيّة ،أو من دون امتالك أحدث ابتكارات علم
الفلك .وبحلول عام 1492م كانت العقل ّية العلم ّية الغرب ّية قد أصبحت كفوءة بشكل أخّاذ ،وصار
الناس يكتشفون أكرث من قبل قيم َة  -ما أسامه اإلغريق  -اللوغوس  -الذي كان
يتوصل دامئًا إىل
ّ
ىش ٍء ما جديد[[[.

يف الحقبة التي شهدت نزول األوروب ّيني عىل شواطئ العامل الجديد ،املس َّمى أمريكا ،كانت
لكل منهم شخص ّيته املم ّيزة ،ومل َّا أن بلغوا تلك الدرجة
ِسامت ُهم القوم ّية قد بلغت متامها ،وكان ّ
[[[  :Logos -العقل األ ّول (كائن يفصل بني الخالق والكون يف األفالطونيّة الحديثة) .كلمة الله.
كارين آرمسرتونغ  -النزعات األصوليّة يف اليهوديّة واملسيحيّة واإلسالم -ترجمة محمد الجورا  -دار الكلمة -دمشق ( 2005ص .)19
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من التحضُّ التي تحمل اإلنسان عىل النظر يف ذات نفسه ،نقلوا إلينا صورة أمينة آلرائهم وعاداتهم
وقوانينهم ،وبدا األمر كام لو أنّنا نريد أن نعرف أُناس القرن الخامس عرش مثلام نعرف أُناس زماننا
هذا؛ لذلك راحت أمريكا ت ُظهر للعيان ما حجبه جهل العصور األوىل وبربريّتها عن أبصارنا ،هكذا
الفرنيس ألكسس دوتوكفيل يف سياق رؤيته إىل الصورة التي ظهرت فيها التأسيسات
يقول املؤ ّرخ
ّ
حقب مختلفة ،الستيطان األرض التي
األ ْوىل ألمريكا .لقد رأى أ ّن املهاجرين الذين ق َِدموا يف
ِ
يتألّف منها اليوم االتحاد األمرييكّ ،كانوا مختلفني عن بعضهم يف أكرث من وجه؛ إذ مل يكن َغ َرضُ ُهم
واح ًدا ،كام كانوا يتدبَّرون شؤون حكم أنفسهم وفق مبادىء مختلفة ،ومع ذلك كان مث ّة قواسم
مشرتكة بني هؤالء الناس جمي ًعا ،كام كانوا يحيون يف ظروف مامثلة ...ويق ّدم دوتوكفيل إضاء ًة
يف غاية األه ّميّة حني يشري إىل رابط اللغة بوصفه أقوى الروابط التي تجمع بني الناس ،وأكرثها
دوا ًما .هنا الجميع يتكلّمون اللغة نفسها ،فقد كانوا أبناء الشعب نفسه ،ونظ ًرا لظروف والدتهم يف
بلد طاملا عصفت به رصاعات األحزاب ،ويف ٍ
ٍ
بلد كان عىل ال ُز َم ِر املتنازعة فيه أن تضع نفسها عىل

التتايل تحت حامية القوانني ،ولكون تربيتهم السياس ّية هي نتاج مت ُّر ِسهم بتلك املدرسة الشاقّة،
فلم يكن مستهج ًنا أن يغلِّبوا مفاهيم الحقوق ،ومبادىء الح ّريّة الحقيقيّة ،أكرث مام كانت تفعل
غالب ّية شعوب أوروبّا .ويف حقبة الهجرات األوىل ،كانت الحكومة البلديّة ،تلك النواة الخصبة
للمؤسسات الح ّرة ،قد غدت راسخة يف العادات اإلنكليزيّة ،ومعها أُ ِ
َت العقيدة القائلة بسيادة
دخل ْ
ّ
[[[
لب عهد أرسة تيودور ( )Tudorاملالكة .
ص ِ
الشعب ،إىل ُ

جاج ،كام يحلو لهم أن يس ّموا أنفسهم ،ينتمون إىل تلك الطائفة
كان املهاجرون ،أو الح ّ
اإلنكليزيّة ،التي لتقشّ ف مبادئها أطلقت عىل نفسها اسم الطهران ّية ،ومن املعروف أ ّن النزوع
ين مل يكن مذهبًا دينيًّا فحسب ،بل غالبًا ما كان يتطابق ،يف عدد من األوجه ،مع النظريّات
الطهرا ّ
الدميقراطيّة والجمهوريّة األش ّد مغاالة ،وهذا ما ألَّب عىل الطهرانيّني حكومة وطنهم ،أ ّما الذين
اليومي للمجتمع الذي عاشوا يف كنفه ،فإنّهم راحوا يبحثون
تأذّت مبادؤهم الصارمة ج ّراء السلوك
ّ
حا لهم أن يحيوا فيها كام يشاؤون وأن
عن أرض بربريّة ومعزولة متا ًما عن العامل ،حيث يكون متا ً
يعبدوا ربّهم بح ّريّة[[[.

جار  -معهد الدراسات اإلسرتاتيجيّة -بغداد -بريوت الطبعة األوىل
[[[  -الكسس دوتوكفيل -عن الدميقراطيّة يف أمريكا -ترجمة بسام ح َّ
( 2007ص.)61
[[[  -ألكسيس دوتوكفيل ،املصدر نفسه (ص.)68
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معىن اجلغرافيا الناشئة
كان األسبان والربتغال ّيون هم أ ّول من استوطنوا القا ّرة األمريك ّية ،وقد حدث ذلك قبل نحو
األطليس متوجهني إىل البالد الجديدة .يف نهاية القرن السادس
قرن من عبور اإلنكليز املحيط
ّ
جل ريتشارد هاكليوت يف أعامله املعروفة «الرحالت الكربى ،ورحالت واكتشافات األ ّمة
عرش س َّ
ين ،وحثَّ مواطنيه عىل االستثامر يف ما
اإلنكليزيّة» ،الوضع الصعب الذي م ّر به االقتصاد الربيطا ّ
وراء البحار ،واإلفادة من مصدر املواد األ ّول ّية الذي من شأنه السامح لهم باالستغناء عن املواد
ذهبي ،زد عىل ذلك أ ّن من شأن إقامة مستوطنات جديدة ،أن ميكِّن من
التي تبيعها أسبانيا بسعر
ّ
حل للمشاكل االجتامعيّة ،ث ّم إ ّن إرسال الفئات األكرث إقالقًا وشَ َغبًا الستيطان األرايض
تقديم ّ
املكتسبة حديثًا ،كان من شأنه كذلك التخلّص منها بسهولة ،مع تشجيع التنمية بتجارة مزدهرة بني
ربيّني» يف الدين
ربيّة ،وقد كان إدخال «ال ّ
أمريكا وإنكلرتا ،ونرش الكالم الط ّيب يف هذه األماكن ال ّ
الق ِّيم الوحيد من شأنه أن يكرس مامنعتهم أيضً ا ،أو أن يز ِّود العمل ّية بجرع ٍة من الوعي الصحيح[[[.

ح َي َو ِ
نصاب الزمن
ات الساكنني الجدد لألرض الجديدة ،أخذ
عىل هذه َ
الس ْييَّة[[[ من تشكّل َ
ُ
مثل هذا النصاب مل يكن ليجري دامئًا عىل رصاط
ينبسط أمام األطروحة األمريك ّية املتنامية ،غري أ ّن َ
االستقامة ،فقد وقع الساكنون الجدد يف حقول االختبار الصعب منذ املراحل االبتدائ ّية لوجودهم
يف األرض املوعودة.
كان عىل املستوطنني أن مي ّروا يف تجربة مصالحة مع األرض التي حلّوا فيها للتّو ،ومل يكن
ّ
الشاق من طور الغربة إىل طور السكينة ،ولسوف
الربزخي
أمامهم إالّ الدخول يف ما يشبه العبور
ّ
ينبغي لهم أن ينشئوا زمانًا غري الزمان الذي سبق مجيئهم إىل أرض امليعاد ،وأن يعيدوا هندسة
املكان عىل قياس األحالم التي غال ًبا ما تتص ّور األمكنة عىل متام املدن الفاضلة ،وهكذا مل يكن
متثيل واقع ًّيا
ً
باب الكالم عىل أمريكا بوصفها «مدينة فوق جبل» ،إلّ يف سياق جعل الجغرافيا
ل ُيفتح ُ
الديني.
لإلميان
ّ

لك ّن األطروحة األمريك ّية ستواجه ،تب ًعا مله ّمتها التأسس ّية مشكلة الوصل والفصل بني زمان
انص َما إىل غري رجعة ،وزمان ومكان ينبغي لهام أن يؤلِّفا بداية تاريخ جديد.
ومكان َ َ

[[[  -املصدر نفسه( ،ص.)69
البرشي .وسيكون لنا مجال آخر يف تعريف هذا املصطلح ،وتفصيله وبيان داللته املعرفيّة
[[[  -نقصد منها الحركة الجوهريّة يف االجتامع
ّ
والفلسفيّة( .املؤلف)
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أي أرشعة ستنطلق هذه األطروحة من أجل تشييد «مدينتها الفاضلة»؟
لرنَ إذًا ،عىل ّ

مل تنجح الثقافة األمريك ّية ،حتى يف أكرث أطوارها امتال ًء بالعظمة ،يف التخلّص من عقدة
يب ،ال ينايف هذا الواقع حقيقة كون أمريكا مستعمرة
اإلحساس باالستالب حيال مصدرها األورو ّ
رئييس من تلقاء نفسها ،وبحسب مؤ ِّرخي النشأة
تؤسس استقاللها ،وتتح ّرك باتجاه إقامة كيان
ّ
ّ
التغيات التي سبقت ،من نواح شتّى ،تأسيس
األمريك ّية ،فإ ّن هذه النشأة م َّرت يف سلسلة من
ّ
يف لكثري من األمم الناهضة ،وسرنى تب ًعا لهذا اإلحساس كيف سعى املؤسسون
االستقالل الثقا ّ
األوائل إىل تأكيد األصالة السياسيّة والثقافيّة لإلطروحة األمريكيّة.

لقد حاولوا منذ البداية صياغة سياسة خارج ّية واضحة ومتم ّيزة ،وكان ذلك يف سياق رصاع مع
البلد األّم بريطانيا بقصد إظهار هويّتهم املخصوصة؛ لذا سيعلنون بنربة عالية أ ّن ألمريكا فنانّيها،
ومفكِّريها ،وعلام َءها ،وكتَّابها ،متا ًما مثلام أ ّن لديها زعامءها السياسيّني .ثم إ ّن زخم الكالم عىل
الهوية بلغ ح ًّدا سيحمل كثريين عىل التعامل معه بيشء من السخرية؛ إذ إنّه رغم امتالك أمريكا
املحل ،فإنّهم
لقادتها السياس ّيني والثقاف ّيني ،ورغم العظمة التي رمبا ظهروا فيها عىل املرسح
ّّ
باملنظار األكرب للتاريخ ظلَّوا مخلوقات صنعتها الثقافة األوروب ّية ،أ ّما أصالتهم فمرجعها البعيد،
يبي مؤ ّرخو النشأة األوىل،
إىل جهودهم يف تكييف األفكار القدمية مع البيئة الجديدة .وعىل ما ّ
إل أ ّن املواد
فقد كانت أمريكا نفسها اخرتا ًعا أوروبّ ًّيا ،وعىل الرغم من أ ّن تط ّورها كان من إنجازهاّ ،
صنع منها املزيج الجديد هي يف الغالب ابتكارات األجيال السابقة من األوروب ّيني .وإذا كان
التي ُ
حا اشتامل الطهران ّية ،والتنوير ،والرومانس ّية األمريك ّية عىل جوانب أصالة ،فالصحيح أيضً ا هو
صحي ً
أن األفكار والنظريّات املعنيّة جاءت من مكان آخر[[[.

ّ
الهوية
حلظة تكوين

ِ
التاريخي بهذا القدر من إحالة الثقافة األمريك ّية إىل مصدرها األ ّول ،وإنّ ا
يكتف هذا التحليل
مل
ّ
ذهب بعضهم إىل ما يتع ّدى ذلك ،فقد رأى أ ّن أه ّم حقيقة ميكن جالؤها يف تأسيسات الحضارة
األمريك ّية الحديثة ،هي أنّها انطلقت من إنكلرتا كحركة دين ّية وسياس ّية ثوريّة .وقد برهن اقرتان الخلف ّية
الربيطانيّة بالوسائل السياسيّة والغايات الدينيّة قدرته عىل الحياة يف أرض مقفرة ،وبالتايل قدرته يف
االقتصادي
الهيمنة عىل جغرافية واسعة ،وإىل هذه األصول تنسب الخصائص الجوهريّة للسلوك
ّ
[[[  -روبرت م -كروندن  -موجز تاريخ الثقافة األمريكيّة -ترجمة مازن حمّد  -مراجعة أحمد يعقوب املجدوبة -الدار األهليّة للنرش
والتوزيع -األردن( 1995 -ص.)15
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ومحاوالت اإلبداع األمرييكّ ،ومع أ ّن هذه الخصائص غالبًا ما كانت تُجابَه بالتح ّدي ،فقد أثبتت
يف ،ت ّم قبوله لدى معظم االتجاهات
قدرتها عىل ابتكار وسائل تعبري بديلة ،مكَّنها من إرساء طابع ثقا ّ
يف أمرييكّ» ،حتى يف فرتات متق ّدمة من القرن العرشين[[[.
عىل أنّه «طابع ثقا ّ

اإلنكليزي فيام وراء البحار ،سعى املستوطنون نحو تكوين
منذ البدايات األوىل لالستيطان
ّ
خاصة ومستقلّة عن هويّة الجغرافيا األ ّم ،وبحسب املؤ ّرخني فإ ّن اإلرهاصات األوىل لوالدة
هويّة
ّ
الحضارة األمريك ّية بدأت يف عهد امللكة إليزابيت األوىل يف إنكلرتا ،وكانت العقود األخرية من
القرن السادس عرش فرتة فوىض دينيّة شديدة يف تلك البالد ،وقد أيَّد الربوتستانت يف منطقة لندن
األقل
ّ
امللكة الجديدة ،غري أ ّن جيوب الوالء للروم الكاثوليك كانت ال تزال مستم ّرة يف املناطق
كثافة سكّان ًّيا من البالد ،وقد وافقت امللكة ومعظم مواطنيها عىل أ ّن ِديْ َن امللك يجب أن يكون دين
الدولة ،ولكن أح ًدا مل يعرف عىل وجه التحديد الح ّد الذي ميكن أن يذهب إليه بعض املواطنني
ريا بالالَّهوت ،وكانت
يف معارضة امللك الذي يعتنقون مذهبه ،ومل تكن إليزابيت نفسها مهت ّمة كث ً
املذهبي،
كل ىشء  -باالحتفاظ بالعرش ،فيام ك ّرست فنون الحكم لصالح النقاء
ترغب  -فوق ّ
ّ
معي من املعارضة ،طاملا كان ذلك من شأنه أن يب ّدد
وكانت عىل استعداد للتساهل إزاء قدر ّ
ين ال يعترب تقليديًّا  -شع ًبا
الحامس
ّ
الثوري .ويبدو أ ّن امللكة كانت تعلم بحدسها أ ّن الشعب الربيطا ّ
جه إىل السلطة الرشعيّة ،وفيام يتعلّق
مذهبيًّا ،-وأنّه إذا ت ُرك لشأنه ،فلن يؤيّد يف العادة ،تح ّديًا قويًّا يو ّ
اليساري كانوا األكرث أه ّميّة ،فهؤالء
يل ،فإ ّن نقَّاد امللكة من الجناح
ّ
باالستيطان األمرييكّ املستقب ّ
الديني مل تذهب إىل مدى ٍ
كاف .وهم أيضً ا الذين اعتربوا أ ّن
هم الذين اقتنعوا بأ ّن حركة اإلصالح
ّ
كل مكان عىل
ريا يف خطّة الله عىل األرض ،وكانوا يعرثون يف ّ
تساهل إليزابيت يشكِّل تالع ًبا خط ً
الشعائري
بقايا الكاثوليكيّة الروحيّة ،ويبدون رغبتهم يف تطهري األ ّمة من تعاليم الكنيسة ونفوذها
ّ
والسيايس .وبسبب من هذه الرغبة يف إجراء املزيد من تطهري الكنيسةُ ،و ِ
ص َف هؤالء الراديكاليّون
ّ
بأنّهم «بيوريتان ّيون» ،أي «طهران ّيون» ،وهؤالء مل يكونوا مجموعة خارجة متا ًما عن نطاق الرشع ّية،
فقد بقي بعضهم قري ًبا من العرش ،ومتتَّع آخرون بنفوذ يف الحكومة ويف دوائر الطبقة االجتامع ّية
رصف كام يشاؤون
العليا؛ وألنّهم كانوا ميارسون قَ ْد ًرا من الحنكة ،فقد كان بإمكانهم التكلّم والت ّ
ربا مؤاتيًا إلعالن انشقاقه،
إىل ح ّد بعيد ،ورمبا كان الواحد منهم يخرس موق ًعا يف الجامعة ،أو من ً
إل إزاء املتح ّمسني املستع ّدين
ولكن أحكام السجن أو اإلعدام كانت نادرة ،وال تلجأ السلطة إليها ّ
[[[  -روبرت م -كروندن ،املصدر نفسه (ص.)15
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لتحويل أنفسهم إىل شهداء .كان الطهرانيّون يحملون يف داخلهم جرعة زائدة من االحتجاج عىل
سلوك امللكة املركّب من السياسة والدين ،لك ّنهم سيعبِّ ون عن احتجاجهم شيئًا فشيئًا من خالل
التح ّول إىل كتلة إيديولوج ّية لها رؤاها واسرتاتيج ّياتها يف النظر إىل الدين واملجتمع والدولة .كانت
جامعة كامربدج مرك ًزا للمشاعر الطهران ّية يف حوايل العام  ،1650حيث دأب املحارضون عىل
القول يف مواعظ املناسبات إ ّن الله كان دقيقًا يف الكتاب املق ّدس حول ما يجب أن تكون عليه
الحكومة والكنيسة ،فلم يُرِد الله حكومة كتلك املوجودة يف إنكلرتا التي يحكم امللك فيها من
كل مجموعة
خالل أساقفة ت ّم تعيينهم ،فقد أراد الله بني ًة كنس ّي ًة مشيخ ًية تقوم عىل أساس أن تنتخب ّ
ككل .وبعد ذلك يستطيع
مستقلة قساوستها ،ثم ينتخب هؤالء القساوسة بدورهم زعامء للكنيسة ّ
هؤالء الزعامء أن يق ّرروا أسس العقيدة الكهنوتيّة ،ويؤ ِّمنوا للكنيسة بر ّمتها وحدة تنظيميّة .ومثل هذا
الرتتيب سيؤ ّدي بالطبع إىل التخلّص من األساقفة املع ّينني من جانب امللكة ،والتخلّص بالتايل
املركزي املحتمل لتلك الكنائس يف الحياة
من سلطانها عىل شؤون الكنيسة ،وبالنظر إىل الدور
ّ
املحل عىل
الكنيس سيوفّر أيضً ا نو ًعا من الفيتو
املشيخي من الحكم
اليوم ّية للناس ،فإن النموذج
ّّ
ّ
ّ
إجراءات الحكومة املركزيّة[[[ .مع ذلك فإ ّن األمور مل تتوقّف عند هذا الح ّد ،فسيكون لالتجاه

واالجتامعي؛ لذا مل
السيايس
الالَّهويتّ الناىشء دوره الفاعل يف إحداث نقالت فعل ّية يف الزمنني
ّ
ّ
والسيايس عىل نظام
الديني
تبق الطهران ّية يف إنكلرتا مج ّرد مشاعر ،فقد راحت تُظهر احتجاجها
َ
ّ
ّ
امللكة بوسائط أخرى؛ إذ من قبل أن تنتقل إىل األرايض الجديدة يف أمريكا شقَّت الطهران ّية سبيلها
نحو التبلور كهويّة حضاريّة .جرى ذلك عىل الرغم مام واجهه الو َّعاظ الذين طالبوا مبثل هذه
يحسون مبشاعر الشهادة ،من
التغيات ،فقد عانوا ما يكفي من االضطهاد ،إىل الح ّد الذي جعلهم ّ
ّ
رسا ،وولَّدت يف
دون أن تكون هناك رضورة لسجنهم أو نفيهم أو إعدامهم .لقد ازدهرت الطهران ّية ً
بعض األحيان أفكا ًرا فريدة مل يعد أحد قاد ًرا معها عىل مامرسة السلطة الكهنوت ّية ،كام أ ّن أح ًدا مل
مؤسسة قامئة بالفعل؛ لذا سيؤ ّدي ذلك إىل من ّو أفكار ذات طبيعة انشقاقيّة؛
ّ
يكن
يتول مسؤوليّة ّ
ورمزي ،فقد أثبت القراء غري املتعلّمني قدرتهم
وأل ّن الكتاب املق ّدس برأي الطهران ّيني غري دقيق
ّ
جا
عىل قراءته بأساليب متن ّوعة ومثرية للدهشة ،ومل يكن الزعيم القادر عىل سحر الجمهور محتا ً
إىل أكرث من إعالن اختالفه مع عقيدة تقليديّة ،والعثور عىل بضعة أتباع ،لتنشأ عىل يديه حركة هرطقة
جديدة ،وكانت الفئة الرئيسة من «الطهرانيّني» ،وهي األكرث أه ّميّة بالنسبة للحضارة األمريكيّة ،غري
راغبة يف هجران الكنيسة التقليديّة ،وهؤالء هم أنفسهم من ُس ُّموا بـ «الالّإنفصال ّيني» ،وإىل يسار
[[[  -املصدر نفسه( -ص.)17
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رصحوا برغبتهم يف هجران الكنيسة وإنشاء
ذلك كانت هناك مجموعة من «اإلنفصاليّني» الذين ّ
واملستقل ،وقد رغب االنفصال ّيون الذين كانوا يُعرفون أيضً ا بـ «املستقلّني» يف
ّ
الخاص
تج ّمعهم
ّ
تحديد االنتامء إىل عضويّة الكنيسة بشكل أكرث حز ًما ،بحيث يقترص عىل أولئك الق ّديسني الذين
أصيل يف مجال اعتناقهم للمذهب الجديد ،لقد أرادوا كذلك أن تتمتّع كنائسهم
ً
حقّقوا تح ّو ًل
أي قيود أخرى ،لتحقيق أقىص
املحلّيّة بأكرب قدر من االستقالليّة عن املشيخات الكنسيّة أو عن ّ
املحل ،ولو ات ّجهنا أكرث نحو اليسار ،سوف نجد مجموعات من
ما ميكن من االستقالل الذايتّ
ّّ
كل لها زعيمها ومذهبها .وكانت مستعمرة ويليام برادفورد يف بالميوث واحدة من أش ّد
الراديكال ّينيّ ،
تلك املجموعات ،وأثبت بعضها ،كمجموعة املعمدان ّيني يف رود آيالند ،والصاحب ّيني (الكويكرز)
يف بنسلفانيا ،أنّها أكرث أه ّميّة بكثري يف أمريكا مام كان ميكن لها أن تكون يف إنكلرتا ،وقد أمكن
من خالل هذه النزاعات الدين ّية تسجيل أسبق ّيات مه ّمة للمنجزات األمريك ّية اإلبداع ّية يف مجاالت
الفنون .كانت «الخطبة الدينية» هي أ ّول وأهم شكل من أشكال الف ّن يف املستعمرات ،وهكذا
العادي يف إنكلرتا .وأتقن بضعة و ّعاظ إنغليكان ّيني
املسيحي
نأى ف ّن الوعظ بنفسه عن أذواق
ّ
ّ
أمثال النسلوت ،آندروز ،وجون دون ،أسلوب بالغة من ّمقًا ،ومتأنّقًا ،ومليئًا بالتشبيه ،والظرافة،
قصة املسيح ّية،
واالستعارات اللفظ ّية ،وكانوا يتكلّمون حول سلطة الكنيسة أو التاج ،أو يعيدون رسد ّ
عادي ،وغري
يف ،أ ّما بالنسبة لعضو
ّ
عىل أ ّن ّ
أي دارس حديث ،سوف يبقى متأث ّ ًرا بعمق أدائهم املعر ّ
متعلّم يف الكنيسة ،فإ ّن مثل هذا األداء كان بال معنى؛ ولهذا دأب «الطهران ّيون» عىل املطالبة بعودة
الو ّعاظ إىل أسلوب يستطيع الجمهور العريض فهمه[[[.

ّ
الطهراين ألمريكا
التأسيس

الديني ألمريكا أخذ من جانب الطهرانيّة
بعد قليل من الوقت ،سوف يبدو بوضوح أ ّن التأسيس
ّ
طريق التبشري ،حتى لقد ظهرت الصورة كام لو أ ّن الو ّعاظ يقومون برتسيخ ديانة جديدة ،كان عليهم
أن يبتكروا أساليب تجعل من مه ّمتهم املقبلة قض ّية رسال ّية مركّبة امتزجت فيها الهويّة مع العقيدة
ث ّم مع املصلحة.
الديني لألطروحة األمريك ّية مل تنفصل عن مق ّدماتها اإلنكليزيّة وظهوراتها
لكن َس ْييّات التأسيس
ّ
وصل وطيد بني املق ّدمة والظهور ،عىل الرغم من الرغبة الجامحة
ٌ
يف البالد الجديدة .كان مث ّة
الخاص بهم .وليك نستطيع
باالنفكاك من جانب نخبة املهاجرين األوائل والسعي لتشييد املكان
ّ
[[[  -املصدر نفسه ( -ص .)18
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اإلنكليزي
بيان جدلية الوصل واالنفكاك هذه ،من املفيد إلقاء الضوء عىل الطهرانيّة بنموذجيها
ّ
واألمرييكّ:

ً
ّ
ّ
اإلنكلزيية
الطهراني�ة
ّأول-

لقد جرى التعبري عن «األفكار الرئيسة» فيام يتعلّق ببزوغ األ ّمة األمريك ّية ليس فقط من خالل
ين ،بل أيضً ا من خالل الطهران ّية اإلنكليزيّة ،ومن أجل فهم هذه العمل ّية
التامهي مع الشعب العربا ّ
تذكر الباحثة الفرنسيّة واألستاذة يف جامعة باريس الرابعة (السوربون) نيكول غيتان بعض الوقائع
حول أصولها ،منها أ ّن تربُّع امللكة إليزابيت األوىل عىل العرش عام  ،1558خلفًا للملكة الكاثوليكيّة
الربوتستانتي الكبري كالفن ]
اللهويت
الكالفينيي [نسبة إىل ّ
ماري تيودور ،أعاد إحياء األمل لدى
ّ
ّ
الذين كانوا يطمحون إىل إنكلرتا بروتستانت ّية ،ومل يكن نرش «قانون التوحيد» (عام  )1559الذي
يعطي امللكة السلطة الكنسيّة العليا ،دون البابا ،إلّ إلرضاء طموحهم هذا .وعىل العكس ،فإّن
النرشة التي أُعيد النظر فيها «بكتاب الصالة» (بريريبووك) املستوحى من اإلصالح ،والذي كان يف
طقوسا كاثوليك ّية ما تزال
األصل قد نُرش يف عهد هرني الثامن شكّل سب ًبا يف إقالقهم؛ ذلك أل ّن
ً
ح ّية فيه ،مثل تبادل الخواتم خالل مراسم الزواج ،واالحتفال بالق ّديسني ،أو ارتداء حلّة الق ّداس يف
أثناء املراسم الدينيّة ،باإلضافة إىل إلغاء الصالة من أجل الخالص ج ّراء ظلم أسقف روما (البابا).
كل هذه التفاصيل انطوت عىل أه ّميّة كبرية ،حيث بدأ األساقفة املحيطون بامللكة بالعصيان،
إ ّن ّ
جا ،مثل جون كنوكس ،عمد إىل كتابة رسالة هجاء بعنوان
ومل َّا صار أ ّن أحدهم يف وضع أكرث نض ً
«الصوت األ ّول يف بوق يوم الدينونة ض ّد «فوج النساء الفظيع» .ويف عام  1564أرادت امللكة أن
ين أخذ يتح ّول شيئًا فشيئًا إىل
تضع ح ًّدا للجدل ،فانفجرت األزمة؛ ورحنا نشهد تك ّون حزب طهرا ّ
ق ّوة سياسيّة ودينيّة .لقد أرادت امللكة أن تستف ّز العاصني ليك تدفعهم إىل وعي مدى محدوديّة
ٍ
يومئذ« :إذا أراد األمري أن يأخذ
رصحوا
فكرهم .ولكن هؤالء فضَّ لوا الرتاجع ،عىل االقرار بهزميتهم و ّ
القرار ويأمرنا مبا مل يأمرنا به الله ..فعلينا إذًا ،أن نرفض القيام مبا يفرضه األمري»[[[.
سوف متيض الحركة الطهران ّية اإلنكليزيّة مسافات إضاف ّية باتجاه التبلور الذايتّ ،دون أن
تكف عن مواجهة النظام املليكّ ،وعىل هذا النحو سرنى كيف تط ّورت األمور تحت حكم جاك
ّ
األ ّول ( ،)1625 -1603حيث تع ّددت متطلّبات الطهران ّية ،وأ ّدت إىل نزاعات مضاعفة .كانت
[[[  -نيكول غيتان -نشأة النزعة القوميّة األمريكيّة ومصادرها -مجلّة «مدارات غربيّة« -العدد السابع -صيف  -2005ترجمة جورجيت حدّاد
يل للمقال.Genese et Sources du Nationalisme Americain :
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مطالبهم األساسيّة تهدف إىل إلغاء «كتاب الصالة» والرتاتبيّة الكهنوتيّة .وقد أخذوا عىل «اإلصالح»
ريا عن الروح ّية الكالفين ّية؛ ذلك ألنّهم كانوا يرون إليه أنّه إصالح غري
ين كونه يبتعد كث ً
اإلنغليكا ّ
متش ِّدد بشكل ٍ
كاف ،وهكذا حصل انقسام بني املؤمنني الذين انشقّوا إىل مجموعتني؛ الربوتستانت
(التقليديّون) والطهران ّيون ،ث ّم تفاقمت األمور عندما أيّد امللك جاك األ ّول الربوتستانت ّيني الذين
كانوا يرغبون يف الحفاظ عىل مامرسة النشاطات الرياضيّة يوم األحد ،بينام اعرتض الطهرانيّون
الذين كان يدعمهم الربملان ،عىل ذلك بشكل قاطع ،وبنتيجة احتدام السجال نرش امللك وثيقة،
ريا بهذا ر ّد الشاعر
تلك التي سميت بـ «كتاب الرياضة» ،وأكّد فيها عىل قناعاته وسلطته ،مستث ً
اإلنكليزي الكبري ميلتون ( )1674 -1608الذي اتّهم األساقفة «بنزع الناس من أفكارهم
واملناظر
ّ
األكرث ج ّديّة واألكرث تقشّ فًا ،ثم اإللقاء بهم يف د ّوامة األلعاب والسكر والرقصات املختلطة» ،إال
أ ّن الطهران ّيني مل ييأسوا ،وكتبوا عريضة جمعت تواقيع ألف وزير من وزراء العبادة تطالب ببعض
ح ِّريّة تفضيل ال ِعظات عىل حساب األناشيد واملوسيقى ،لكن السجال بني
الحقوق ،وباألخص ب ُ
ين سيسلك مسارات متع ِّرجة من الربدوة واالحتدام؛ وذلك بسبب
النظام املل ّ
يك والت ّيار الطهرا ّ
التعقيدات التي واجهت الحلول والتسويات بني الطرفني.
لقد نظَّم امللك مؤمتر هابتون كورت يف  14كانون الثاين/يناير عام  1406من أجل تنسيق
يتوصل إىل ذلك ،رفض الرضوخ ملطالب
وتنظيم االختالفات يف وجهات النظر ،ومل َّا مل
ّ
الطهرانيّني ،أ ّما ما يتعلّق بالرتاتبيّة الكنسيّة ،فقد ظلّت عبارة امللك «ال مطران ،ال ملك ،ال نبيل»
محفورة يف الذاكرة ،أي أنّه إللغاء والية األسقف كان ال ب ّد من إلغاء امللك ّية وطبقة النبالء ،وبعد
فرتة طويلة من الهدوء ،عاد الجدل ليشتعل من جديد عندما برزت مسألة زواج األمري تشارلز ،االبن
الثاين للملك جاك األ ّول من أمرية أسبانيّة كاثوليكيّة ،فكانت ر ّدة فعل الربملان أن د ّون عريضة رماها
امللك يف أثناء جلسة رسميّة مم ّزقًا الصفحة التي كُتبت عليها ،ثم منع امللك طبع الكتب الدينيّة
واستريادها ،لتأخذ األزمة شكل معركة إيديولوج ّية ،وبعد زواج تشارلز األ ّول الذي مل يقرتن بأمريته
اإلسبان ّية ،بل بشقيقة امللك لويس الثالث عرش هرنييت ماري ،كثَّف الطهران ّيون من نضالهم ،ومنذ

تربّع امللك الشاب عىل العرش عام  1625اعتمد سياسة قمعيّة ،حني مل يتمكّن من االتفاق مع
الربملان أقدم عىل حلّه عام  ،1629وات ّخذ مطران كانرتبريي وليام لود مستشا ًرا له ،فقد لجأ هذا
تعسف ّية ض ّد الطهران ّيني املناهضني له .وبالفعل فقد تع ّرض هؤالء الضطهادات
األخري إىل إجراءات ّ
شتّى ،إىل درجة أن قُطِّعت آذان معظمهم ،أو ت ّم نفيهم ،فقامت صدامات بني الطهران ّيني وبني
س خاللها امللك ،وجرى إعدامه عام  1649ومستشاره
مؤيّدي امللك ،وأ ّدت إىل حرب أهليّة أُ ِ َ
االستغراب 22

AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 2 1

210

االستغرابوالغرب
العالم اإلسالمي

ليؤسس الطهرانيّون
ين املنترص كرومويل امللكيّة ،وأعلن الجمهوريّة ِّ
لود ،ثم ألغى الجرنال الطهرا ّ
ٍ
اللهويت جون كالفن[[[.
بعدئذ الكنيسة الجديدة يف انكلرتا ،القامئة عىل تعاليم َّ

ّ
ّ
ً
األمريكية
الطهراني�ة
ثاني�ا-

ق ّرر الطهران ّيون يف مراحل القمع األكرث قسوة أن يهاجروا إىل أمريكا ،ولكن عىل أرض العامل
يب ِمن ِكن يف الثالثين ّيات،
تغي وجه الطهران ّية ،وحيث مل تكن هذه األخرية بالنسبة للناقد األد ّ
الجديد ّ
سوى الخوف املسيطر ،فاألمر ليس كذلك بالنسبة لبريي ميلر الخبري يف الشؤون الدينيّة يف الواليات
املتّحدة األمريكيّة الذي أعلن« :إذا مل نوافق أب ًدا عىل الطهرانيّة ال ميكن أن نفهم أمريكا»[[[.

يعتقد ميلر أ ّن الطهران ّية هي نوع من الفلسفة ،أو هي نو ٌع من قانون للقيم أُدخل إىل «إنكلرتا»
الجديدة من جانب املستوطنني األوائل يف بداية القرن السابع عرش ،وبعد ذلك أصبحت أحد
حا؛
العنارص الدامئة يف الحياة والفكر األمريك ّيني ،يف حني يعترب أ ّن تأثريها عىل املجتمع كان راج ً
كل امليادين الناشطة دمغت الحضارة
حيث امت ّد إىل ما بعد املرحلة االستيطان ّية ،مضيفًا أنّها يف ّ
الخاص ،تحدي ًدا يف تطلّعاتها األكرث عمقًا ،ومهام يكن من أمر ،فليك نفهم كيف
األمريك ّية بلونها
ّ

جبَت معرفة أ ّن منطي التفكري هذين
تط ّورت الطهرانيّة اإلنكليزيّة لتأخذ شخصيّتها األمريكيّةَ ،و َ
الربوتستانتي نفسه ،وأ ّن الطهران ّيني اإلنكليز واألمريك ّيني كانوا يتّفقون عىل عدد
ينتميان إىل األصل
ّ
أشخاصا مثقّفني قاموا بدراسات جامع ّية،
كبري من املواضيع ،يف األساس كانت حركاتهم تض ّم
ً
كل أشكال التواصل املبارش مع
ويعارضون بش ّدة ما كانوا يدعون «بالرؤيا املبارشة» ،التي تعني ّ
إل يف عنايته ،ومن هنا ظهر شعار قرن الوفرة الشهري.
تتجل ّ
ّ
الله ،وأ ّن إرادة الله ال
فضل عن املرجع ّية املشرتكة بينهام ،فإ ّن أحداث ًا وتطورات
ً
وأيًّا تكن عوامل الجمع ،وااللتقاء،
جة
أ ّدت إىل توتري عالقات الطهرانيّني اإلنكليز واألمريكيّني ،من بينها قضيّة هوتشنسن التي أثارت ض ّ
كبرية يف املرحلة االستيطان ّية .ويف ما يُروى حول هذه الحادثة ،أ ّن هتشنسون وصلت مع زوجها
قادمة من إنكلرتا إىل ماساشوستس عام  .1634ومنذ اللحظة التي استقرت فيها داخل الطائفة
الطهران ّية املحلّ ّية ،راحت تعارض الحاكم جون وينرثوب ،لقد دافعت هذه املتم ّردة عن فكرة أ ّن
وجود عالقة «انصهاريّة» مع املسيح هي فكرة ممكنة ج ًّدا ،األمر الذي اعتُرب نو ًعا من اإلهانة التي
[[[  -نيكول غيتان ،املصدر نفسه.
[2] - Winthrop Hudson/ Nationalism and Religion (1) in America. New York, Harpers and Row. 1970- p.55.
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يس ْع ُه القبول بتص ّور من هذا النوع يف العقيدة املسيحيّة .لقد
ين الذي مل َ
و ِّ
جهت إىل الفكر الطهرا ّ
حوكمت هوتشنسن وأُدينت ،وت ّم إبعادها مام اضطرها لإلقامة يف رودآيسلند ،وهي مأوى الذين مل
ين[[[.
يكن باستطاعتهم القبول بالتش ّدد الطهرا ّ

ين ،والذي
ثم وقع حدث آخر يتعلّق بروحيّة ويليامز ،وهو الشخصيّة املعروفة يف العامل الطهرا ّ
ريا يف إنكلرتا كام يف أمريكا .بعد أن تلقّى ويليامز دروسه يف جامعة كمربيدج اختار
لعب دو ًرا كب ً
الدخول يف الرهبان ّية اإلنغليكان ّية ،ثم وجد نفسه يتامهى شيئًا فشيئًا مع الروح الطهران ّية ،عندها
إل أنّه حني وصل إىل بوسطن رفض أن ينتمي إىل الرهبانيّة ،مداف ًعا عن فكرة أ ّن
هاجر إىل أمريكاّ ،
فضل عن ذلك ،فقد اهت ّم مبصري ،الهنود وثار
ً
السلطة القضائيّة يجب أن تتميّز عن السلطة الدينيّة.
يف وجه نزع ملك ّياتهم ،حتى أ ّدت به مطالبه هذه إىل النفي عام  ،1635متا ًما كام حصل مع آن
أسس ما أسامه مدينة «العناية اإلله ّية»،
هتشنسون ،فبعد أن استقبله الهنود ،لجأ إىل رود آيلند حيث ّ
أي كنيسة
وأنشأ فيها ديانة جديدة هي «املعمدانيّة» ،إلّ أنّه تخىل عنها يف نهاية حياته ،معل ًنا أ ّن ّ
بأي رشعيّة.
مكونّة ال تتمتّع ّ

إىل ذلك تضاف قض ّية ج ّد مه ّمة يف هذا املجال ،هي قضية ساحرات «سامل» املعروفة من
الجميع ،والتي كان لها وقع كبري يف نهاية القرن السابع عرش ،ال سيّام وأنّها تلقي الضوء عىل الطابع
القرسي للعقل ّية الطهراويّة يف انكلرتا الجديدة ،لقد انتظم الطهران ّيون األمريك ّيون األوائل املخلصون
ّ
ألي سلطة أسقف ّية ،والكنيسة التي هي
قسيس مل يكن يتبع ّ
ملعتقدهم يف طوائف دين ّية ،عىل رأسها ّ
مركز الحياة السياس ّية واالجتامع ّية كانت تجمع أعضاء يتمتّعون بحقوق املواطن ،وأ ّما الدخول يف
العلني واالنتخاب من قبل
خاص ،االعرتاف
الطائفة ،فقد كان يستتبع مراسم كاملة قوامها بنوع
ّ
ّ
«أبرار» الرهبان ّية .يف هذه املرحلة التي كان الدين والسياسة مرتابطني بصورة مبهمة ،أخذت الطهران ّية
ربهم مهرطقني ،ولكن مع مرور الزمن خفَّفت الفضائح،
تستخدم القضاة يف الغالب إلدانة من تعت ُ
واألخالقي ،للطهران ّية األمريك ّية ،ويف
الديني،
واالنشقاقات ،ووصول مهاجرين جدد ،من التش ّدد
ّ
ّ
الديني شيئًا فشيئًا.
الثيوقراطي ليظهر التسامح
التخل عن النظام
ّ
نهاية القرن التاسع عرش جرى
ّ
ّ

يوضح ما جرى ،أنّه عندما اختار الكونغرس يف  11كانون األ ّول/ديسمرب عام  1783لالحتفال
جب املحرتم جون رودجر يف نيويورك عندما قال« :إ ّن العناية اإللهيّة
مبعاهدة السالم مع بريطانيا ،تع ّ
لكل األمم املضطهدة يف األرض».
ريا لعنرصنا .فباحتفالنا بالثورة اليوم ق ّدمت لنا ملجأً ّ
حقّقت شيئًا كب ً
[[[  -نيكول غيتان ،مصدر سبقت اإلشارة إليه.
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وأ ّما جملة وينرثوب «إ ّن العامل كلّه يتطلّع إلينا» ،فقد استُخدمت تكرا ًرا لتؤكّد عىل مسؤوليّة
لكل
جا ّ
األمريك ّيني تجاه العامل .يف حني كانت هذه العبارات الشهرية تذكّر بدور أمريكا بصفتها منوذ ً
األمم؛ ذلك أنّه يف تلك الحقبة كان مث ّة كثريون يؤمنون بأ ّن مثال أمريكا سيكون معديًا ،وأ ّن األمم
ستنتهي إىل تقليده[[[.

ّ
األهلية
ثقافة احلرب

يف عام  ،1642كانت إنجلرتا قد أنهكتها حرب أهليّة ،هي نفسها الحرب التي أ ّدت إىل
ين املتط ّهر
إعدام امللك تشارلز األ ّول يف عام  ،1649وإىل تأسيس جمهوريّة بزعامة الربملا ّ
أوليفر كرومويل ،وعندما أعيدت امللك ّية إىل إنجلرتا عام  1660كان الربملان قد ض َّيق سلطتها،
فاملؤسسات الدميقراط ّية التي كانت تنهض يف الغرب مثنها اآلالم والدماء .أ ّما الثورة الفرنس ّية
ّ
فكانت أكرث كارثيّة؛ حيث تالها عهد رعب وديكتاتوريّة عسكريّة قبل أن يتمكّن نابليون من إحالل
النظام ،واملعلوم أن تركة الثورة الفرنسيّة للعامل الحديث ذات وجهني :لقد منّت من وجه ،املثل
العليا املتسامحة حيال الح ّريّة ،واملساواة ،واألخ ّوة ،لك ّنها تركت من وجه ثانٍ  ،ذكرى رعب دولة
رشيرة ،وهذه الذكرى كانت مؤث ّرة كذلك.
عىل مدار حرب السنوات السبع يف املستعمرات األمريك ّية ( )1763 -1756تنازعت بريطانيا
الرشقي
وفرنسا عىل املمتلكات االستعامريّة ،وتصاعدت أوزار هذه الحرب عىل طول الساحل
ّ
األمرييكّ ،األمر الذي أ ّدى إىل حرب االستقالل ( )1783 -1775وإىل تأسيس أ ّول جمهوريّة

حا،
علامنيّة يف العامل الحديث .صحيح أنّه كان يولد يف الغرب نظام
اجتامعي أكرث عدالة وتسام ً
ّ
إل بعد انقضاء قرنني من العنف.
لكن ذلك مل يتحقّق ّ
مل تكن الثقافة الدينيّة مبنأى عن هذه التط ّورات ،وسيبدو ذلك بوضوح من خالل معاينة إجامليّة
للمشهد ،فقد ظهر أ ّن الناس يف حاالت االضطراب والفوىض يلجأون إىل الدين ،لكن بعضهم
سيجد أ ّن أشكال اإلميان القدمية مل تعد تجدي يف الظروف الجديدة .أ ّما حركات املعارضة ،فقد
سعت إىل قطيعة مع املايض ،فوصلت  -بشكل غري متناسق  -إىل يشء ما جديد .ففي انجلرتا
كل من جاكوب باومثيل  ،Bauthumelyولورانس
بش ّ
القرن السابع عرش  -أي بعد الحرب األهليّةَّ ،
كالركسون  )1667 -1615( Clarksonبإلحاديّة ناشئة .لقد جادل باومثيل يف كتابه «جوانب
[[[  -املصدر نفسه.
AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 2 1

االستغراب 22

واإلمبراطورية المختارة
البروتستانتيةبارغتسالا ّ
ّ

213

اإللهي
بدل من يسوع ،وأ ّن
مجس ًدا يف البرش ً
الله املضيئة واملظلمة»  ،1650ورأى «أ ّن الله كان
ّ
ّ
موجود يف جميع األشياء حتى يف الخطيئة» .أ ّما يف كتاب «العني الواحدة» الذي كتبه كالركسون،
رش إلهام من الله ،لكن أبترس كوب Abiezer Coppe
فقد كانت الخطيئة مج ّرد نزوة برشيّة ،وال ّ
يل ،فقد خرق جها ًرا املح ّرمات الجنس ّية واللعنة ،لقد
( ،)1672 -1619وهو معمدا ّ
ين راديكا ّ
اعتقد أ ّن املسيح الزائف  ،The Mighty Levellerسوف يعود ويزيل هذا النظام املنافق املتعفّن
الحايل عن بكرة أبيه ،ويف الوقت ذاته كانت هناك نزعة مناقضة يف املستعمرات األمريك ّية .من
ين معروف ح َّ
ط رحاله
أبرز أصحابها جون كوتون  ،)1652 -1585( Cottonوهو واعظ بيوريتا ّ
يف ماساتشوستس يف عام  ،1635وكان يرى أ ّن أعامل الخري ال ثواب لها ،وأ ّن الحياة الفاضلة ال
جدوى منها ،وأ ّن باستطاعة الله أن يُنقذنا من دون هذه القواعد التي وضعها اإلنسان ،أ ّما تلميذته
التي سبق وأتينا عىل ذكرها ،آين هتشنسون  ،)1643 -1590( Hutchinsonفقد زعمت أنّها تلقّت
إيحاءات شخص ّية من الله ،وشعرت أ ْن ال حاجة لقراءة اإلنجيل ،أو القيام بأعامل الخري ،رمبا كان
هؤالء املتم ّردون يحاولون التعبري عن إحساسهم الحديث التك ّون ،وأ ّن القيود القدمية ما عا َدت
تتغي بعمق كبري؛ إذ يف مرحلة التجديد املستمر ،مل يكن
تنطبق عىل العامل الجديد ،فالحياة كانت ّ
أخالقي
رضب من تجديد
مث ّة مف ّر من أن يسعى البعض إىل وضع ّية استقالل ّية وإىل
وديني[[[.
ٍ
ّ
ّ

يف اآلن نفسه ،وبالتزامن مع هذا الحراك ،حاول آخرون التعبري عن املثل العليا للعرص الجديد
مؤسس «جمعيّة األصدقاء»
بطريقة دينيّة ،وبرز إىل الساحة جورج فوكس ( ،)1691 -1624وهو ّ
ين إميانويل
ليطلق حركة تنوير غري مامثلة للتنويريّة التي تح ّدث عنها بإفاضة الفيلسوف األملا ّ
كانط الحقًا ،هذه الحركة هي نفسها ما أطلق عىل اتباعها «الكواكرز» أو «الصاحب ّيون»[[[ ،وكان لها
الربوتستانتي.
الديني
حضور مؤث ّر يف الحركة املتامدية لإلصالح
ّ
ّ

كان عىل أنصار حركه الكواكرز  Quakersأن يبحثوا عن نور داخل قلوبهم ،وقد علمهم فوكس
أي شخص أخر» .اعتقد فوكس أ ّن الدين  -يف
«االستفادة من فهمهم
ّ
الخاص دون إرشاد من ّ
مؤسسة
عرص العلم يجب أن يكون «تجريبيًّا» ،ومتن ّو ًعا ،من خالل تجربة شخصيّة ،ومن دون ّ
[[[  -كارين آرمسرتونغ -النزعات األصوليّة يف اليهوديّة واملسيحيّة واإلسالم -مصدر سبقت اإلشارة إليه (ص .)94
[[[  -كان الصاحبيّون ( )QUAKERSيف األساس مجموعة دينيّة متط ّرفة منشقَّة تعود جذورها إىل القرن السادس عرش ،وما زال الجدل
والحقيقي يف شخص جورج فوكس يف األربعينات
يحتدم حول طبيعة األيّام األوىل لنشوء هذه الطائفة ،ولك ّنها ظهرت بشكلها املعروف
ّ
من القرن السابع عرش .ثم تط ّورت هذه املجموعة خلف قيادة ويليام بن يف الستينات من ذلك القرن وما بعد ذلك .وكانت الطهرانيّة ذات
تشق طريقها نحو السم ّو ،وكان الصاحبيُّون هم املجموعة التي حملت هذا االتجاه
قوي عىل التجربة الفرديّة لقلب اإلنسان وهي ّ
تأثري ّ
إىل ذروته.
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كل البرش عندها
الدميقراطي الجديدّ ،
سلطويّة« .جمعيّة األصدقاء» هذه تب َّنت ورعت املَثَل األعىل
ّ
ألي إنسان من غري املتعلّمني من الرجال والنساء،
متساوون ،ويجب ّ
أل يخلعوا ق ّبعاتهم احرتا ًما ّ
أل يكرتثوا لرجال الدين الحائزين عىل شهادات جامع ّية ،لكن ينبغي عليهم ،يف املقابل،
كام يجب ّ
لعل من أبرز الرموز الناشطة يف تلك الحركة كام يذكر املؤ ّرخون
الخاصة بهمّ .
أن يك ِّونوا آراءهم
ّ
العلمي عىل
هو جون ويزيل  ،)1793 -1703( Wesleyوهو الذي حاول تطبيق الطريقة والنظام
ّ
الروحان ّية ،أ ّما أتباعه «الطرائقيون» ،فقد ات ّبعوا نظا ًما صار ًما يف الصالة ،وقراءة اإلنجيل ،والصوم،
حب ويزيل -مثلام فعل كانط  -بفصل اإلميان عن العقل ،وأعلن أ ّن الدين ليس
وحب الناس .لقد ر ّ
ّ
ٌ
مقذوف يف القلب .وقد سادت مناخات ثقاف ّية عارمة يف مراحل
معتَ َق ًدا يف الرأس ،بل هو نو ٌر
التأسيس ،مؤ َّداها أ ّن البنية العقالنيّة والتاريخيّة يف املسيحيّة قد أصبحت مع ِّوقة ومعر ِقلة يف األزمنة
الحديثة :هذا األمر سوف يدفع الرجال والنساء دف ًعا إىل إعادة النظر مبامرستهم الدين ّية ،وذلك
بإجبارهم «عىل النظر داخل أنفسهم ،واالهتامم بالنور الساطع يف قلوبهم» .وال يتوقّف األمر عند
املسيحي،
الرسمي
هذا الح ّد طب ًعا ،فقد أ ّدت هذه التح ّوالت إىل مزيد من االضطرابات يف اإلميان
ّ
ّ
ني ،وج َّرب آخرون نزعة
وبذلك انقسم املسيحيّون إىل أكرث من خط ،فقد اتّبع بعضهم املتفلسف َ
تخل كثريون عن العقل كلّه ،وقد شكل
مبسطة ،بينام مىض بعضهم يعقلنون إميانهم ،بينام ّ
صوف ّية َّ
هذا تط ّو ًرا مقلقًا وبارزًا يف املستعمرات األمريك ّية ،ولعل من آثاره البارزة ،نشوء النزعة األصول ّية
يف الواليات املتّحدة يف نهاية القرن التاسع عرش ،ومنها أ ّن معظمِ املستع ِمرين  -عدا بيوريتان ّيو
إنجلرتا الجديدة  -باتوا غري مكرتثني بالدين .وبحلول نهاية القرن السابع عرش بَ َدت املستعمرات
وكأنّها «م َعلْ َمنة» متا ًما ،لكن ما أن حلّت بداية القرن الثامن عرش حتى استيقظت طائفة « ِدنومينيشن»
الربوتستانت ّية ،فأصبحت املسيح ّية أكرث رسم ّية يف العامل الجديد ،مام كانت عليه يف العامل القديم،
أصل سلطة
ً
حتى الطوائف املنشقّة مثل «الكواكرز» ،و«املعمدانيني» و«برسبيرتيانز» التي رفضت
الخاصة ،عقدت اجتامعات يف فيالدلفيا،
الحق يف اتّباع مساراتها
رجال الدين ،وش ّددت عىل
ّ
ّ
وأبقت عينها مفتوحة عىل التج ّمعات املحلّ ّية ،وأرشفت عىل رجال الدين ،وق ّدرت الواعظني،
وأبدت اشمئزازها من الهرطقة ،ونتيجة لهذه املركزيّة ازدهرت هذه الطوائف الثالث ،عىل
تأسست
قاعدة مركزيّة حداث ّية لكن غريبة ،فازداد أتباعها بشكل متسارع ج ًّدا ،ويف الوقت ذاته ّ
تغيا يف سامء نيويورك وبوسطن
الكنيسة األنغليكانيّة يف مريالند ،وابتنت كنائس جميلة أحدثت ّ ً
حاميس عىل هذا
وتشارلستون .وبينام كان هناك انتقال إىل الضبط أو «املركَ َزة» ،كان مث ّة ر ّد فعل
ّ
«القيد امل ُ َع ْقلَ ْن» أيضً ا .لقد رأى الدين املحافظ  -دامئًا  -امليثولوجيا والعقل مك ّملني لبعضهام،
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كل منهام سيكون األسوأ من دون اآلخر ،كانت هذه هي الحالة يف املسائل الدينيّة ،حيث
وأ ّن ًّ
مهم ،ولو كان دو ًرا مساع ًدا .لكن امليل الجديد نحو تحييد العقل،
ُسمح للعقل أن يلعب دو ًرا ًّ
أو طرحه يف بعض الحركات الربوتستانت ّية الجديدة (باإلمكان إرجاع هذا التأثري إىل لوثر) أ ّدى إىل
رضب من العقالن ّية مزعجة[[[.
ٍ

ّ
«الصاحبيون»؟
من هم الكواكرز أو

الديني بحامسة
يعبون عن فرحهم
لقد ُس ّمي «الكواكرز» بهذا االسم ألنّهم كانوا يف بدايتهم ّ
ّ
شديدة لدرجة أنّهم كانوا  -يف أغلب األحيان  -يرتعشون ،يع ُو ُون  ،Howlويزعقون ،ويجعلون
الكالب تنبح  -كام قال أحد املراقبني -واملاشية تجري مذعورة ،والخنازير ترصخ ،كام يصفهم
املؤ ّرخون ،أ ّما الكالفين ّيون الراديكال ّيون الذين عارضوا ما اعتربوه «الديانة البابويّة» ،والكنيسة
األنغليكانيّة ،فكانت لديهم روحانيّة متط ّرفة صاخبة ،لكن والءاتهم الدينيّة «املولودة ثانية» كانت
تعكس اطمئنانًا يف أغلب األحيان .وقد تع َّرض كثريون ألمل الشعور بالذنب والخوف ،لقد كانوا
رأسامل ّيني صالحني ،وعلامء فاضلني ،لكن تأثريات النعمة  Graceكانت تتالىش ،حيث عاىن
البيوريتان ّيون (الطهران ّيون) من انتكاسة َم َر ِ
ض َّية ،فكانوا يسقطون يف حاالت إحباط مزمن ،ويف
أحيان معيّنة كانوا ينتحرون[[[.

كان الصاحب ّيون ( )QUAKERSيف األساس مجموعة دين ّية متط ّرفة منشقُّة ،تعود جذورها
إىل القرن السادس عرش ،وما زال الجدل يحتدم حول طبيعة األيّام األوىل لنشوء هذه الطائفة،
والحقيقي يف شخص جورج فوكس
لك ّن املعلومات التاريخيّة ت ُ َر ِّجح ظهورها بشكلها املعروف
ّ
يف األربعينات من القرن السابع عرش ،ث ّم تط ّورت خلف قيادة ويليام بن يف الستينات من ذلك
قوي عىل التجربة الفرديّة لقلب اإلنسان ،وهي
القرن وما بعد ذلك ،وكانت الطهران ّية ذات تأثري ّ
تشق طريقها نحو السم ّو .كان الصاحب ُّيون هم املجموعة التي حملت هذا االتجاه إىل ذروته،
ّ
بابوي (كاثولييكّ) ،مثل الرداء الكهنويتّ ،والفنون ،واالحتفاالت،
كل ما هو
وخالل انتفاضتهم عىل ّ
ّ
حكَمة ،واملوسيقى ،ركَّزوا عىل مبدأين لهام صلة ببعضهام؛ لقد فصلوا بش ّدة
واملواعظ امل ُ ْ
الكالفيني ،ركَّز
السلبي متا ًما ،وبني الله صاحب القدرة الكلّ َّية الحقَّة .وطبقًا للنمط
بني اإلنسان
ّ
ّ
الصاحب ّيون عىل اله ّوة الشاسعة بني اإلنسان والله ،وأنكروا فائدة املواثيق الدين ّية الطهران ّية ،كذلك

[[[  -كارين آرمسرتونغ ،املصدر نفسه( -ص.)95
[[[  -كروندن ،مصدر سبقت اإلشارة إليه( -ص.)58
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الحسيَّة ،أو دراسة الطبيعة
روحي ،وأنكروا قدرة املدارك
جسدي وما هو
ركّزوا عىل الفرق بني ما هو
ّ
ّ
ّ
يخص الله؛ إذ ال تستطيع ذلك إال الروح الداخل ّية للمسيح،
أي ىشء
ّ
عىل إطالع اإلنسان عىل ّ
وهم بهذا يكونون قد قلّلوا من أه ّم ّية الكتاب املق ّدس واملواعظ املدروسة ،فاملسيح موجود
يف القلب أكرث من كونه ُمض َّم ًنا يف التاريخ أو يف كتاب ،وتشابهت أفكارهم تشاب ًها شدي ًدا مع
أفكار آن هتشنسون التي ك ّنا أتينا عىل أفكارها الثوريّة اإلصالحيّة يف سياق هذا الفصل .غري أ ّن
فوكس الذي ظهر يف لندن بادئ األمر كباحث عن الحقيقة ،ث ّم تح ّول إىل «صاح ِّبي» معروف ،فقد
يل» الذي يستطيع اإلنسان من خالله العثور عىل الله.
متحورت أفكاره اإلميان ّية عىل «النور الداخ ّ
التخل عن السخف
ّ
وحثَّ الناس عىل تجاهل املناصب والكهنوت والكنائس ،كام دعاهم إىل

اللمساواة االجتامعيّة واملامرسات الظاملة ،ويف الخمسينات من القرن السادس عرش ،عمل
ونبذ ّ
األيان ،وتج ّنبوا استخدام األسامء
أتباعه عىل تخليص اللغة من التاميزات الطبق ّية ،ورفضوا حلف ْ
الوثن ّية للداللة عىل األيام أو الشهور ،ونظ ًرا العتقادهم بأنّه ال أحد أفضل منهم ،فإنّهم كانوا يرفضون
إجالل لآلخرين ،وعىل الرغم من أنّهم اعتربوا الحكومات والكنائس بحكم الساقطة،
ً
رفع ق ّبعاتهم
إل أنّهم رفضوا حمل السالح ملهاجمتها أو الدفاع عنها .وكانوا يشبهون «الطهرانيّني» يف نظرتهم
ّ
إىل املسائل الجامل ّية ،كام شعروا باإلهانة ج ّراء التح ّرر الناىشء عن ملهاة عرص النهضة ،واإلقبال
كل الفنون التي ال يركِّز العقل فيها عىل أمور خالدة[[[.
عىل قصائد الحب ،فعارضوا ّ
هنا تجدر اإلشارة إىل ثالثة منجزات واضحة حقَّقها الصاحبيّون .فعىل عكس «الطهرانيّني»،
متكن «الصاحب ّيون» من بناء عالقة ج ّيده مع الهنود ،وكان بن نفسه يتعامل معهم بعدل ،ومث ّة
وفرة من الدالئل التي تُظهر أ ّن حال ًة من الو ّد قد سادت بني األجناس ،وهي حالة غال ًبا ما افتقدتها
العالقات األمريكيّة الالحقة عىل طول الحدود .ومن الناحية الدينيّة ،فقد عطّل ج ُّو من الرفض
املهذّب -بسبب عدم القدرة عىل االستيعاب -محاوالت إقناع الناس باعتناق مبادىء «الصاحبيّة»،
حا أكرب يف
وقد حقّق مستوطنون آخرون ،مثل املوراف ( )M ORAVIANSيف فرتات الحقة نجا ً
هذا املجال.
يف تلك اللحظات كانت قض ّية العبوديّة أكرث أه ّم ّية ،وشهدت الحقبة التي عاش فيها جون
ووملان ( ،)1772 -1720مفكّر الصاحب ّيني األ ّول بعد بن ،اهتامم الطائفة الكبري بالعبيد ،والتزامها
املتزايد بتحريرهم ،وقد ورث «الصاحب ّيون» مشكلة العبيد ،حيث كان االتجار بهم سائ ًدا يف ذلك
[[[  -كروندن  -املصدر نفسه (ص .)61
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جون عىل وجودهم يف بنسلفانيا ونيوجريس املجاورة ،ولكن
العرص ،وقليل من الناس كانوا يحت ّ
اللئق االحتفاظ بأناس
منذ أيّام جورج فوكس األوىل التي أثار فيها شكوكهم حول ما اذا كان من َّ
يف األرس ،وهذا املوضوع أخذ يُطرح بتكرار يف اجتامعات الصاحب ّيني .ويف الوقت الذي بات
جل املرء اعرتاضه عىل املتاجرة بالعبيد ،ولك ّن امتالكهم كان قض ّية
فيه من السهولة مبكان أن يس ّ
أكرث تعقي ًدا ،فكثري من الصاحبيّني ورثوا العبيد أو تز ّوجوا مالّك عبيد .وأسهمت قوانني اإلرث يف
صعوبة تحريرهم ،كام أ ّن بعض األرايض الشاسعة كانت غري قابلة للتشغيل دون االستعانة بهم،
وعىل غرار العديد من الصاحب ّيني ،فقد كان ووملان ميقت الحلول الوسط يف القضايا األخالق ّية،
املسيحي الج ّيد ال يتساهل إزاء الخطيئة ،وتحت إلحاحه أمكن الوصول باجتامعات
من منطلق أ ّن
ّ
الصاحبيّني إىل نتيجة قوامها أنّه ال ب ّد من تحرير العبيد ،ولكن بحلول عام  1758بات الصاحبيّون
الذين ال يعملون لتحقيق ذلك الهدف مه ّددين بالطرد من الطائفة ،وهكذا وكام حدث غال ًبا يف
سنوات الحقة من التاريخ األمرييكّ ،فقد كان شخص أو أكرث يخرج بفكرة إصالح ّية ويسعى إلقناع
إحدى املجموعات الدين ّية بتب ّنيِها ،ثم تبدأ املجموعة بالدفاع عن هذه الفكرة إىل أن تثري مناقشاتها
الرأي العام ،فتنشأ بالتايل قضيّة سياسيّة .وعىل هذا النسق ظلّت العبوديّة تُطرح قضاياها وأسئلتها
عىل املجتمع يف تلك املنطقة لفرتة قصرية من الزمن ،إىل أن اختفت بالقانون ،يف حني أ ّدى انتشار
الح ّريّة هناك ،إىل الحرب األهل ّية يف وقت الحق[[[ ،وهذه نقطة إشكال ّية سوف تبسط نفسها ضمن
الدميقراطي ،وشكل مامرسته الالَّحقة يف
املؤسسني حول ماه ّية الدستور
مساحات النقاش بني
ّ
ّ
املجتمع والدولة.

ّ
ّ
سيايس
«الرباغماتي�ة» بما هي الهوت

مع التط ّور املعقَّد للحركة الدينيّة يف مجتمعات املستوطنني األمريكيّني األوائل سوف تنشأ
مفارقات ال سابق لها يف الحضارات الحديثة ،فهناك منطقة معرف ّية ُولدت من الرحم الحا ّر للمسيح ّية
الربوتستانت ّية ،وسيكون لها أثر حاسم يف الفلسفة السياس ّية ألمريكا املعارصة ،إنّها «الرباغامت ّية»،
جة يف مثل
يل» ـ حسب التوصيف املستم ّد من األخالق الربوتستانتيّة ،لك ّن الح ّ
أو «املذهب العم ّ
حة األفكار أو
هذا التوصيف هي أ ّن املذهب الرباغاميتّ يتّخذ من النتائج العمليّة معيا ًرا لتحديد ص ّ
يف
ديني وثقا ّ
بطالنها ،وت ُظ ِه ُر الوقائ ُع عىل الجملة أ ّن نشوء الرباغامت ّية األمريك ّية جرى وسط حقل ّ
وسيايس مكت ِّ
ظ بأسئلة املكان والزمان.
ّ
[[[  -كروندن  -املصدر نفسه (ص .)61
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ريا من
ً
لكن ظهور املصطلح يف البيئة الثقافيّة األمريكيّة ،سوف يعرب زم ًنا مع ّق ًدا
وطويل وعس ً
قبل أن يرى نور الوالدة ،فقد اجتمع نخبة من أكرب املفكّرين يف الواليات املتّحدة األمريك ّية
لدراسة احتامالت تط ّورات العامل املستقبل ّية ،ودور أ ّمتهم الفت ّية ،وتطلّعاتها لتسلّم الريادة ووجوب
استخالفها لإلمربيال ّيات املتهالكة ،وتحديد مصري بلدهم يف العامل .من أبرز منظِّري الرباغامت ّية
ين،
تشارلز ساندر بريس ،وشونيس رايت ،ووليم جيمس ،وهو عالِم
طبيعي وفيلسوف وعالِم نفسا ّ
ّ
ترشيعي ،وجون فيسك املؤ ّرخ املعروف ،واملؤ ّرخ فرانسيس
محام ومنظِّر
وأوليفر وندل هولز ،وهو
ٍ
ّ
اللهوت ،وكان محور الحلقة الفكريّة هو الجواب عىل السؤال اآليت :كيف
أبوت من كبار رجال ّ
الحرصي لإلمربيال ّيات األوروب ّية السابقة»،
ميكن أن تصبح الواليات املتّحدة األمريك ّية «االمتداد
ّ
فكري لربامج بعيدة املدى عىل جميع األصعدة الثقافيّة والفكريّة
وذلك من خالل وضع إطار
ّ
والرتبويّة والف ّن ّية( ،وكانت هذه هي املرحلة األوىل للذرائع ّية األمريك ّية من الناحية التنظرييّة).
املتخصصة يف املعاهد والجامعات،
متخّض عن هذه الندوة توصيات بقيت يف األرشيفات
ّ

وقد لخَّصها املؤ ّرخ األمرييكّ جون فيسك يف كتابه «أفكار أمريكيّة يف السياسة» ،ثم صاغها عىل
قصة خيال ّية تقع أحداثها يف باريس ،حيث اجتمع ثالثة مغرتبني أمريك ّيني يف حفل عشاء،
شكل ّ
وق ّدم املتح ّدثون أنخاب بلدهم العظيم ،فقال أ ّولهم« :إليكم نخب الواليات املتّحدة األمريك ّية
األطليس رشقًا والباسيفيك
التي تح ّدها أمريكا الربيطانيّة شاملً  ،وخليج املكسيك جنوبًا ،واملحيط
ّ
غربًا ،»...وقال الثاين «ال يا صاح ،إنّك تنظر نظرة محدودة للغاية؛ إذ يجب علينا ونحن نعيد حدود
املتجل» للجنس
ِّ
بلدنا أن ننظر إىل املستقبل العظيم ،الذي يشري إليه «املصري الظاهر» أو «ال َق َدر
كل العمل ّيات العسكريّة
ين  -األمرييكّ يف ّ
ين( ،ويالحظ هنا حتم ّية التحالف الربيطا ّ
األنغلوساكسو ّ
يل
مستقبل) ،ويكمل ً
ً
قائل :هاكم نخب الواليات املتّحدة األمريكيّة التي يح ُّدها القطب الشام ّ
يب جنوبًا ،ورشوق الشمس رشقًا ،وغروبها غربًا ،فثارت زوبعة من التصفيق
ً
شامل ،والقطب الجنو ّ
تح ّية لهذه النبوءة الطموحة ،وهنا انربى متح ّدث ثالث من أقىص القاعة ،وهو أمرييكّ تبدو عليه
حكمة ورصاحة وهدوء راعي البقر اآليت من الغرب البعيد ،فقال هذا األمرييكّ الغيور« ،إذا كان
لنا أن نضع التاريخ مباضيه وحارضه ،ونضع موضع االعتبار «مصرينا الواضح»؛ إذًا فلامذا نحرص
أنفسنا داخل هذه الحدود الضيّقة التي عيَّنها رفيقانا ..إليكم نخب الواليات املتّحدة التي يح ُّدها
ً
القطبي
الفجر
يئ رشقًا ،ويوم الدين غربًا»[[[.
شامل ،وتق ّدم االعتدال ّيني جنوبًا ،والعامء البدا ّ
ّ
[[[  -شوقي ريّايش  -الرباغامتيّة األمريكيّة -حني يغدو انتصارها عىل العامل أش ّد إيال ًما  -أسبوعيّة «الشمس» -العدد التاسع واألربعون-
السبت  4آب/أغسطس .2007
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امليتافيزيقي األمرييكّ»
مؤسسو «النادي
هذا هو الحلم األمرييكّ كام ح َّدده املفكّرون األمريكيّون ّ
ّ
منذ العرشينات من القرن التاسع عرش ،عىل هذا النحو ستنشأ الفلسفة الرباغامت ّية كحصيلة جهد
يل ،يشمل الالَّهوت،
كل يف مجال
مشرتك لهؤالء الرجالٌ ،
ّ
تخصصه ،ثم قولبوها يف نظام شمو ّ
والتاريخ ،والرتبية ،واالقتصاد ،وعلم النفس والفلسفة ،حيث أعاد صياغتها تشارلز بريس ضمن
خالصة مؤ َّداها أ ّن الفكرة قد تكون حقًّا بالنسبة لغريي ،وقد تكون صادقة اآلن ،وباطلة يف موقف
آخر ،وذلك عىل ضوء املصلحة الذات ّية ،ومن ث ّم فعلينا أن نعيش اليوم مع الفكرة التي نراها صادقة
اآلن ،وأن نكون عىل استعداد بأن نسلِّم يقي ًنا بزيفها ما دامت تعارض مصالحنا ،أ ّما حجر الزاوية يف
هذه الفلسفة كام يق ِّدمها وليم جيمس فقوا ُم ُه ما ييل:
املستقل عن الذات والخربة البرشيّة ،وتنعكس
ّ
ـ إنكار الحقيقة املوضوع ّية التي تتم ّيز بوجودها
يف وعينا عن طريق الحواس.
ـ إنكار للرضورة املوضوع ّية العلم ّية.

الحق والباطل.
ـ اإلميان بأ ّن الوجود هو اعتقاد ،والنجاح هو معيار الحكم عىل
ّ
ترتسخ عرب اجتامعات
وعىل الرغم من أ ّن األدلّة عليها كانت شحيحة ،فقد بدأت الرباغامت ّية ّ
الجامعي لـ (هارفارد) يف منطقة بوسطن يف
امليتافيزيقي» يف الحرم
متف ّرقة كان يعقدها «النادي
ّ
ّ
العقدين األ ّولني من القرن التاسع عرش .وكان العضو األه ّم يف املجموعة هو تشارلز ساندر بريس
نجل بروفيسور الرياض ّيات والفلك يف هارفارد ،ومن بني األعضاء الرئيس ّيني ،كان هنالك ويليام
جيمس نجل مفكّر تأث ّر بسويدنبورغ ،وكان صديقًا لـ (إمرسون) وأوليفر ويندل هوملز االبن ،نجل
كاتب وطبيب معروف .وكام استذكر بريس بعد سنوات ،فإنّهام التقيا يف أوائل السبعينات من القرن
األسايس هو تطبيق التعريف الذي وضعه (بني) ( )BAINحول
التاسع عرش ،وات ّفقا عىل أ ّن واجبهام
ّ
اإلميان ،بأنّه «اليشء الذي يكون املرء مستع ًّدا لتنفيذه» .ومن خالل هذا الطرح الذي ق ّدمه فيلسوف
ين ،فإ ّن الرباغامت ّية «ليست أكرث من نتيجة طبيعية» .ال ب ّد من اإلشارة ،هنا ،إىل أ ّن الج ّو كان مليئًا
بريطا ّ
بالعلم والالأدريّة يف آن م ًعا ،حني كانت امليتافيزيقيّة يف حال تراجع ،وأ ّما اسم النادي ،فكان ين ُّم عن
سخرية مقصودة ،حيث س ِّمي «النادي املعادي للميتافيزيقيّة» ،وهو اسم أكرث دقّة يف الواقع ،وكام
أشار بريس يف وقت الحق ،فإ ّن أفكاره األوىل كانت مقتبسة ،حيث أ ّن معظم أعضائه كانوا بريطان ّيني
ب بوابات الفلسفة عن طريق الفيلسوف كانط[[[.
يف تو ّ
جهاتهم ،رغم أنّه هو نفسه َع َ َ
[[[  -كروندن  -مصدر سبقت اإلشارة إليه ( -ص .)201
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التوسع
لقد سقطت الرباغامتيّة املبكرة ج ّراء اآلالم الوطنيّة التي سبّبتها الحرب ،وبالتايل
ّ
االقتصادي الذي أعقب ذلك ،وهكذا مل يعش أح ٌد العقد السادس من القرن التاسع عرش دون أن
ّ
تكون لديه أسئلة جا ّدة حول طبيعة الدميقراط ّية األمريك ّية وقيمة االتحاد .وعىل الرغم من أ ّن الحرب
ريا من الشخص ّيات
قد س َّوت قضايا سياس ّية واجتامع ّيةّ ،
إل أنّها مل تس ِّو قضايا فكريّة ،بل إ ّن كث ً
أحست باالنزعاج لتأثريات أعامل التجارة والبناء الكبرية ،وأخالقيّات الداروينيّة
الفكريّة املرموقة ّ
االجتامع ّية عىل بالدهم ،وأ ّدى الجشع املعيب لشخص ّيات مثل آندرو كارنيجي وجون د .روكفلر،
والفساد الرصيح الذي اجتاح إدارة غرانت يف واشنطن ،إىل إجراء مراجعات نظريّة ج ّديّة يف
خطَط الله لهذا الكون ،فالبالد التي كانت
طبيعة الدميقراطيةّ ،واملجتمع ،ويف مكانة أمريكا من ُ
يف معظمها من الطبقة الوسطى راحت تتّجه نحو انقسامات طبقيّة خطرية ،وكانت الرباغامتيّة هي
التخل
ّ
إحدى املحاوالت التي استهدفت مواجهة تلك القضايا ،فقد استندت عىل الدعوة إىل
أي نتائج ،كام دعت إىل إسقاط األخالق ّيات التي ال تأثري لها عىل
عن األفكار التي ال تسفر عن ّ
الحياة العاديّة للمواطن ،وسعت إلقناع الناس بأ ّن ما يفكّر به املرء ويُق ِْد ُم عليه هو أمر مه ّم ،وأ ّن
فلسفي ف ّن ّي شامل ليعيشوا حياة ذات معنى .يف هذه اللحظات
األمريكيّني ال يحتاجون إىل تدريب
ّ
كان األوروب ّيون غارقني يف أنظمة طبق ّية وميتافيزيق ّية ال تتالءم والدميقراط ّية األمريك ّية ،األمر الذي
حفَّز الرباغامت ّيني لبذل الجهود من أجل الوصول إىل جملة إجراءات تستطيع إنهاء تلك األنظمة[[[.

ّ
«الرباغمايت»
أركان اإليمان

كان بريس أول من صاغ األفكار الرباغامت ّية يف إطار عا ّم ،وذلك يف سلسلة مقاالت ملجلّة
( )POPULAT SCIENCE MONTHLYيف أواخر السبعينات من القرن التاسع عرش ،ومن
بني مقاالته امله ّمة ذات التأثري الواسع والتي ساهمت يف تط ّور الرباغامتيّة« ،تثبيت اإلميان»
( )FIXATION OF BELIEFو«كيف نجعل أفكارنا واضحة» (HOW TO MAKE OUR
 .)IDEAS CLEARابتدأ بريس عمله يف مجال العلوم الطبيع ّية والنفس ّية ،مستخد ًما عبارات مثل
أي معطيات مسبقة قد يخترب املرء عىل أساسها كلمة «إميان» .وتح ّدث
«عادة» و«عمل» ملحاربة ّ
طويل مبفرده ،ودافع عن
ً
أي إميان ال يستطيع الصمود
تغي األفكار العلميّة ،وكيف أ ّن ّ
عن كيفيّة ّ
تغيت األفكار العلم ّية مع الوقت ،فإ ّن جميع أشكال اإلميان مع ّرضة هي
الرأي القائل ،إنّه إذا ّ
حة يشء ،فإنّه سيشعر باالرتياح إزاء الفكرة
األخرى إىل الريبة والشك ،فإذا اعتقد شخص ما بص ّ
[[[  -املصدر نفسه ( -ص .)202
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رصف إزاءها آليًّا دون أن ّ
يشك يف افرتاضاته ،لك ّنه
التي هو بصددها ،وتصبح بالتايل عادة لديه ،ويت ّ
إذا ما ّ
شك يف ىشء ،فإنّه سيشعر باالنزعاج وعدم الراحة؛ ذلك بأ ّن الناس عىل فطرتهم ال يح ّبون
ّ
الشك والعودة إىل العادات التي
أي ىشء للتخلّص من
أن تعرتيهم الشكوك ،وهم مستع ّدون لعمل ّ
رافقت إميانهم[[[.
ّ
الشك ،إذن ،يحفِّز الناس إىل السعي نحو تحقيق اإلميان ،حيث يتوقّف اإلحساس بالضيق،
وهذا الكفاح من أجل تحصيل اإلميان هو ما اسامه بريس بـ «البحث» ،فالناس يتطلّعون حولهم
يحسون باالرتياح ويوقفون عمليّة البحث
حل،
ويحاولون إيجاد حلول ،وعندما يعرثون عىل ّ
ّ
ويقتنعون بتحقيق اإلميان الجديد ،وهكذا فقد ح ّدد بريس أربع وسائل لتحقيق اإلميان هي:
جه نحو
التامسك ،أي اإلنكار العنيد ّ
تغي األفكار القامئة ،والسلطة أي التو ّ
ألي معلومات قد ّ
ريا أسلوب العلم أو الحقيقة الذي يفضّ له بريس.
ّ
مؤسسة مثل الكنيسة ،واالستنتاج املسبق ،وأخ ً

حد االستنتاج
يئ ّ
لكل إنسان هو نفسه ،أو أن يتو ّ
يفرتض هذا األسلوب أن «يكون االستنناج النها ّ
بصورة مؤكّدة إذا ما أُتيح لعمل ّيات البحث أن تتواصل بشكل كاف» ،ولتحديد هذا املوقف بكلامت
أبسط ،فإ ّن مث ّة  -حسب بريس  -أشياء حقيق ّية ،تعترب صفاتها مستقلّة متا ًما عن آرائنا إزاءها ،وهذه
الحقائق تؤث ّر عىل حواسنا طبقًا للقوانني العاديّة ،وعىل الرغم من أ ّن نظرتنا إىل األمور قد تختلف
من شخص إىل آخر من خالل تفسري قوانني املدارك ،إلّ أنّنا قادرون عىل معرفة حقيقة األمور ،كام
أي شخص ذي خربة وتعقّل كاف َيني إزاءها ،سيجد أنّه متّجه نحو االستنتاج األوحد الصحيح،
أ ّن ّ
وهكذا بدأت الرباغامت ّية كإنكار ألنواع مع ّينة من البحث ،وهي تقول إ ّن املرء ال يستطيع ببساطة أن
املؤسسيّة ،فالشخص
يتوقّف عن االستامع ،ويتسلّح بحقائق خالدة ومثبتة ،أو يأخذ شيئًا من السلطة
ّ
العلمي ،ويتعامل مع الحقائق بعقل مفتوح ،ويطلب
يشق الطريق
الذي يبحث يف أمر ما ،ميكنه أن ّ
ّ
من شخص آخر أن يقوم بامله ّمة بنفسه للتأكّد من جدواها ،فهذا الشخص يكون قد حقّق اإلميان
شخصا كهذا ماذا تعني فكرة
عندما قبل بعادة جديدة ،ومسلك جديد؛ ولذلك فإنّك عندما تسأل
ً
ما ،فإ ّن الجواب سيكون وصفًا للعادات التي تنتج عنها ،إذ إ ّن ما يعنيه ىشء ما هو العادات التي
يط ّورها[[[.
من تلك النقطة ات ّجه بريس إىل فكرة «التح ّول» ،وهي الفكرة الكاثوليكيّة القائلة إ ّن الخمر

[[[  -املصدر نفسه ( -ص .)203
[[[  -كروندن  -املصدر نفسه ( -ص .)204
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رص
والخبز اللذين يق َّدمان يف العشاء الربَّاين هام حقًا جسد املسيح ودمه ،أو أنّهام كانا كام ي ّ
معظم الربوتستانت يرمزان فقط إىل جسد املسيح ودمه ،ويك ِّونان بالتايل وسيلة لتذكُّر تضحياته،
يغي من عادات املسيح ّيني بطريقة أو
ً
وطاملا أ ّن
يغي يف املسلك ،وطاملا أنّه مل ّ
جدل كهذا ال ّ
بأخرى ،فإ ّن الجدل يصبح ٍ
جله بكلامت يرجع اليها
آنئذ بال معنى .وقد ّ
توصل بريس إىل استنتاج س ّ
بأي
الرباغامتيّون منذ ذلك الحني ،فقد رأى أ َّن من املستحيل أن تكون يف عقولنا فكرة لها عالقة ّ
أي ىشء ،هي فكرتنا حول
يشء باستثناء التأثريات املفهومة واملحسوسة .ذلك أ ّن فكرتنا حول ّ
أي رأي آخر هو خداع للنفس .فالفكر  -عند بريس  -له معنى فقط عندما
تأثرياتها املحسوسة ،وأ ّن ّ
يكون هذا املعنى مرتبطًا باألداء ،وقد أضاع الكاثوليك والربوتستانت أوقاتهم يف التجادل حول
قضيّة ات ّفقا عىل أه ّميّة تأثريها عند املامرسة.

بدل من التفكري ،ومن خالل إدراك
وهكذا فإ ّن الرباغامت ّية أكّدت عىل النتائج وعىل العمل ً
أه ّميّتها من ِقبل املفكّرين امللتزمني بعمق بنظرة علميّة إىل الكون ،فقد عملت الرباغامتيّة عىل

الدميقراطي العام ،وأبلغت الناس أ ّن معظم
التقريب بني نظريّات العلم والتجربة ،وبني املسلك
ّ
األوروب هو مج ّرد فتات كالم ال قيمة له يف بلد مزدهر؛ فالكنيسة الرسم ّية
الفكري للاميض
النتاج
ّ
ّّ
ألي حكومة أرستقراط ّية أن
أي مواطن ،مثلام ال ّ
ال ّ
يحق ّ
حق لها بعد اآلن بأن تفرض آراءها عىل ّ
تفرض الرضائب ،وكام أ ّن أمريكا كانت دولة يف طور التشكُّل ،كذلك كان األمر بالنسبة لألفكار
أي شخص أن ميارسها ويساهم فيها حسب رغبته .وأضحى األمريكيّون
والحقائق التي غدا مبقدور ّ
مبتكرين وقادرين عىل التك ُّيف ،وقد أخذت ابتكاراتهم وتك ُّيفاتهم تأخذ شكل مواقف فلسف ّية،
حيث مل يختف الله من الكون ،بل إنّه  -حسب النظرة الرباغامت ّية -،اتّخذ موقفًا تجريب ًّيا من الحياة
اإلنسانيّة ،ويريد من مخلوقاته أن تعمل عىل صياغة قيمها يف عامل الح ّ
ظ[[[.

ّ
ّ
ّ
العلماين
�افزييقي -
جدلية امليت

الديني يف مرحلة التأسيس مباي ًنا لالجتامع والسياسة والفكر ،كل حركة أو فرقة
مل يكن الجدل
ّ
دين ّية كان لها ح ٌ
والدنيوي ،بل أكرث من ذلك ،فقد كان مث ّة
الديني
ظ ما يف الحراك املشرتك بني
ّ
ّ
ين ،رغم خطوط االحتدام املديدة يف
رضب من عالقة تداول ّية يتكامل فيها
ٌ
امليتافيزيقي مع العلام ّ
ّ
الديني يف هذا
واملؤسسات وموقع ّية الدين واإلميان
سياق الرصاع عىل تشكيل الدولة واملجتمع
ّ
ّ
الرصاع.
[[[  -املصدر نفسه ( -ص .)206
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التاريخي ملصطلح العل َم َنة يتوقّف عىل التسليم بأ ّن
لكن ال ب ّد من اإلشارة هنا إىل أ ّن الوضوح
ّ
تصنيفي
واقع أوروبّا خالل القرون الوسطى ويف كثري من جوانبه كان يقوم فعل ًّيا وذات يوم عىل نظام
ّ
و«زمني» ،والفصل بني هاتني اململكتني ضمن
«ديني»
يقسم الدنيا إىل مملكتني أو نطاقني متباينني:
ّ
ّ
والدنيوي ،مل يكن بالتأكيد مطلق
الخاص غري املألوف تاريخ ًّيا بني املق َّدس
هذا النوع من التقسيم
ّ
ّ
التباين كام اعتقد دوركهايم دامئًا ،فقد شابَ ُه كثري من الغموض ،واملرونة ،والخلط ،وااللتباس
ولعل األنظمة العسكريّة هي مثال واضح عىل ذلك ،أ ّما ما
ّ
الرصيح بني حدوده الفاصلة غال ًبأ،
االجتامعي
كل أنحاء املجتمع ،بحيث «ت َ َه ْيكَل» الح ِّيز
يجب إدراكه فهو أ ّن الثنائ ّية قد متأسست يف ّ
ّ
كل
زمني ،يزعم ّ
روحي وسيف
بح ّد ذاته بصورة ثنائ ّية؛ لذا كان ال ب ّد من وجود «سيفني» :سيف
ّ
ّ
املستقل  -أي شكل من أشكال السيادة املزدوجة املتأمسسة
ّ
منهام امتالك مصدره الكاريزمايتّ
فضل عن املحاوالت الرامية
ً
 وهو ما قد يؤ ّدي بالرضورة إىل كثري من التوتّر والنزاع املفتوح،إللغاء هذه الثنائ ّية من خالل تصنيف أحد هذين النطاقني تحت خانة النطاق اآلخر .وقد كانت
نزاعات «التكريس» املتك ِّررة هي التعبري الرصيح عن ذلك التوتّر الحارض عىل الدوام ،فكانت
املزاعم الثيوقراطيّة للكنيسة والقادة الروحيّني بالتق ّدم عىل الحكّام الزمنيّني ،وبالتايل ،باحتكار
وحق النظر يف األمور الزمن ّية كذلك ،تُقابل مبزاعم القيرص وبابوية امللوك من
الهيمنة املطلقة،
ِّ
اإللهي.
الحق
أجل تجسيد السلطة املق َّدسة بواسطة
ِّ
ّ

تأسست بنية ثنائيّة مامثلة ،تض ّمنت املجال والنزعة نفسيهام للتوتّر والنزاع الفكريّني مع
وهكذا ّ
الجامعات الناشئة يف القرون الوسطى ،حيث أصبح اإلميان والعقل أساسني معرف ّيني منفصلني ولكن
متوازيني ،يفضيان افرتاض ًّيا إىل حقيقة واحدة هي الله .وعىل هذا املستوى كذلك ،أثارت املطالبة
أول من جانب الفلسفة العقالنيّة الذاتيّة التي رفضت
الالهوتيَّة بالسلطة املطلقة مطالب مضادة لهاً ،
تبعيّتها لالهوت ،وثانيًا من جانب العلم الحديث الذي أكَّد مطالبته بأن يُصار إىل تصنيف كتاب
الطبيعة ،إىل جانب كتاب الوحي ،سبيلني منفصلني ولكن متساويني معرف ًّيا ،إىل الله[[[.

«ديني»
البنيوي لـ «هذا العامل» إىل نطاقني منفصلني،
مع ذلك كان ال ب َّد من متييز التقسيم
ّ
ّ
منفصل عن تقسيم آخر بني «هذا العامل» و«العامل اآلخر» .وإىل ح ٍّد كبري ،يعترب
ً
و«زمني» ،وإبقائه
ّ
اإلخفاق يف اإلبقاء عىل الفصل بني هذين التقسيمني مصد ًرا لسوء التفاهم يف السجاالت القامئة
بكل ما للكلمة من معنى ،بل ثالثة عوامل
حول العلمنة ،وقد يرى بعضهم أنَّه ال يوجد «عالَامن» ّ
[[[  -خوسيه كازانوفا  -األديان العا ّمة يف العامل الحديث -املنظّمة العربيّة للرتجمة ومركز دراسات الوحدة العربيّة -بريوت  -2007ترجمة:
قسم اللغات الحيّة يف جامعة البلمند( -ص.)28
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فعليًّا :مكانيًّا مث ّة «العامل اآلخر» (الساموات) ،و«هذا العامل» (األرض) ،ولكن «هذا العامل» نفسه
زمني ( .)SAECULUMزمان ًّيا ،نصادف التقسيم
ديني (الكنيسة) وعالَم
ّ
خضع للتقسيم إىل عالَم ّ
التاريخي ،وهذا التقسيم انشطر بدوره إىل
الدهري -
األبدي ،والزمن
يث عينه بني زمن الله
الثال ّ
ّ
ّ
ّ
الدهري (.)SAECULUM
الكنيس ،والزمن
الروحي ،كام ميثِّله التقويم
زمن الخالص املق َّدس -
ّ
ّ
ّ
يث كنسيًّا من خالل التمييز بني «الكنيسة غري املرئيّة» املاورائيّة (الرشكة
وتجسيد هذا التقسيم الثال ّ
املق َّدسة) و«الكنيسة املرئ ّية» (كنيسة روما الواحدة ،املق َّدسة ،الجامعة ،الرسول ّية) واملجتمعات
الزمن ّية ،أ ّما سياس ًّيا ،فث ّمة مدينة الله املتسامية (ملكوت الساموات) وتجسيدها املق َّدس عىل
األرض من خالل الكنيسة ( اململكة البابويَّة) ،ومدينة اإلنسان ( االمرباطوريَّة الرومان َّية املق َّدسة
وكل املاملك املسيحيّة .ويف إطار الفئات التصنيفيَّة الزمنيَّة الحديثة ،بوسعنا القول إنَّه كان مث َّة
ّ
طبيعي ال
الطبيعي انقسم بدوره إىل واقع فوق
طبيعي ،إلّ أ ّن الح ِّيز فوق
طبيعي وواقع فوق
واقع
ّ
ّ
ّ
ّ
التجريبي ،وبالتايل يجوز لنا القول إ ّن
الرمزي املق َّدس يف الواقع
تجريبي بحد ذاته ،وتجسيده
ّ
ّ
ّ
يئ ومزدوج :فمن
املسيح ّية السابقة للحداثة يف أوروبّا الغرب ّية كانت تقوم عىل نظام
تصنيفي ثنا ّ
ّ
تتجل الثنائيّة ضمن «هذا
ّ
جهة تربز الثنائيّة بني «هذا العامل» و«العامل اآلخر»؛ ومن جهة أخرى
تتوسط بني هاتني الثنائ ّيتني الطبيعة
«ديني» ونطاق
العامل» بني نطاق
«زمني» ،وعالوة عىل ذلكَّ ،
ّ
ّ
«األرساريّة» للكنيسة التي تقع يف الوسط ،وتنتمي بصورة متزامنة إىل العاملني ،وتستطيع بالتايل
التصنيفي عىل مزاعم الكنيسة فقط ،ومتكّن
التوسط قدس ًّيا بينهام .وبالطبع ،فقد قام هذا النظام
ُّ
ّ
من بناء الواقع عىل هذا األساس ما دام الناس يسلّمون بهذه املزاعم .ويف الحقيقه ،كان من شأن
الزمني ،أن يسيطر عىل
الديني عىل الح ِّيز
هذا التسليم أيًّا كانت أسبابه ،والذي يزعم تف ّوق الح ِّيز
ّ
ّ
يئ[[[.
النزاعات التي تدخل يف صلب مثل هذا النظام الثنا ّ
مع ذلك ،سنجد قراءة أخرى تحاول أن تعرث عىل مخارج منطقيّة لهذا اللقاء املستحيل بني
ين.
الديني والعلام ّ
ّ
اول بإعادة توصيف املعنى قبل إجراءت التطبيق عىل الحالة األمريكيّة:
لنبدأ ً

يئ
تعني العلمنة ،بوصفها مفهو ًما ،املسار
يل الذي ينهار مبوجبه هذا النظام الثنا ّ
التاريخي الفع ّ
ّ
ين املشار إليه ،بُنى
انهيا ًرا تدريجيًّا ضمن «هذا العامل» .وكذلك ستنهار مبوجب املسار العلام ّ
التصنيفي
الوساطة املق َّدسة بني هذا العامل والعامل اآلخر ،إىل الدرجة التي يختفي فيها النظام
ّ
[[[  -كازانوفا  -املصدر نفسه ( -ص .)209
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ولعل الصورة املعبِّ ة
القروسطي بكامله ،ثم ليُستبدل بأنساق جديدة من الهيكلة املكانيّة للنطاقنيّ .
ّ
ين عن إعادة «ال َه ْيكَلة» املكان ّية
التي ذكرها ماكس فيرب عن «انهيار جدران الدير» لهي أفضل تعبري بيا ّ
الجذريّة تلك ،فالجدار الفاصل بني اململكتني الدين ّية والزمن ّية داخل «هذا العامل» ينهار ،والفصل
يظل قامئًا ،ولكن من اآلن فصاع ًدا  -أي
بني «هذا العامل» و«العامل اآلخر» ،حتى اآلن عىل األقلّ ،
الزمني ،ولكن مع
مع الظاهرة األمريكيّة  -سوف يكون مث ّة عامل واحد ،و«هذا العامل» ،هو العامل
ّ
الخاص ،ولنئ كانت اململكة الدين ّية تبدو سابقًا كأنّها
وجوب ورضورة أن يجد الدين فيه موقعه
ّ
الزمني هو
الخاص ،فقد أضحى النطاق
الواقع الجامع الذي َوجدت اململكة الزمن ّية ضمنه موقعها
ّ
ّ
الديني ،وتقوم املهمة التحليل ّية لنظريّة العلمنة
الواقع الجامع الذي يجب أن يتك ّيف معه النطاق
ّ
الزمني الواحد،
تحدي ًدا عىل دراسة األنساق التصنيفيّة والتاميزيّة الجديدة الناشئة ضمن هذا العامل
ّ
يحتل
ّ
التاميزي الجديد ،إن كان الدين
واملوقع الجديد الذي سوف يحتلّه الدين ضمن هذا النظام
ّ
أصل[[[.
ً
فيه موق ًعا

اخرتاقات العلمنة
ين يف أمريكا؟
لكن كيف بدت تظاهرات الجدل ضمن ثنائ ّية
الديني-العلام ّ
ّ

ال ّ
ج َه شَ ب ٍه كثرية يف َس ْييَّات التنوير الذي شهدته أوروبّا وأمريكا ،وقد بات
شك أ ّن مث ّة أو ُ
معروفًا كيف ثار املثقّفون ض ّد العقالن ّية وعنف عهد ما بعد اإلصالح يف أوروبّا ،وكيف ركّزوا عىل
ميل نحو الكامل عرب استخدام العقل
األساليب التي يستطيع من خاللها اإلنسان أن يصبح أكرث ً
ومجهول
ً
رص هؤالء عىل أنّه ليس من دا ٍع حتى يكون الله غامضً ا
لتطوير املجتمع ،وبالتايل كيف أ َّ
إىل الح ّد الذي يعتقده كثري من املسيح ّيني ،وأ ّن الدراسة العلم ّية للطبيعة ميكن أن تكشف الحقيقة

بخصوص املسائل الدين ّية .ومل يكن امللوك والقساوسة ليستحقّوا احرتام اإلنسان ّية ما مل يستطيعوا
إيصال األسس العاقلة ألعاملهم إىل الناس ،كام أ ّن األهواء الشخص ّية مل تعد طريقة مقبولة إلدارة
الكنيسة أو الدولة ،وأصبحت الح ّريّة واملعرفة واإلنسانيّة هي املحكّات ،فالناس يجب أن يكونوا
أحرا ًرا ،ويجب أن يستعملوا ح ّريّتهم للحصول عىل املعرفة ،ويجب أن يستعملوا املعرفة لتطوير
املجتمع[[[.
خاصا يُثار يف قاعات االستقبال ،ويف املراسالت
التنويري يف أوروبّا شأنًا
كان الفكر
ًّ
ّ
[[[  -كازانوفا  -املصدر نفسه ( -ص .)30
[[[  -روبرت كروندن  -مصدر سابق( -ص .)62
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أوروب ميكن أن يؤ ّدي إىل فرض الرقابة ،أو إىل
أي هجوم ُمعلن عىل ملك
الشخصيّة ،حيث إ ّن ّ
ّّ
النفي أو السجن ،ويف أمريكا كان امللك بعي ًدا ج ًّدا وكذلك أسقفه ،أ ّما رجال الدين املحلّ ّيون

ورجال األعامل واألكادمي ّيون واملهن ّيون ،فقد كانوا يف الغالب مستنريين ،إضافة إىل أ ّن امتداد
واملؤسسة نفسها كان متناسقًا ،وكان الو ّعاظ الطهران ّيون هم أ ّول َمن أعلن عن أفكار
حالة التنوير
ّ
جديدة لجمهور املثقّفني .وعىل الرغم من أ ّن الجزء األكرب من جمهرة املواطنني بقي إنجيليًّا غري
مدرك متا ًما للت ّيارات السائدة ،فإ ّن اإلنجيل ّيني والزعامء العلامن ّيني كانوا قادرين عىل مشاركة القيم
واألهداف نفسها فيام بينهم ،مع تباين فيام يت ّم الرتكيز عليه ،متا ًما مثلام استطاع توماس جيفرسون
وآرون بار اقتسام التذكرة الرئاس ّية نفسها .والذين كتبوا إعالن االستقالل والدستور كانوا شخص ّيات
عا ّمة ،فلن يكون بينهم سجناء أو أعضاء يف طبقة مثقّفة معزولة عن مجتمعها[[[.
وأقل غموضً ا ،فاألوروبّ ّيون أمثال اسحق نيوتون ،وفرانسيس
كانت أمريكا يف استنارتها أكرث عمل ّية ّ
والسيايس ،وهكذا فإ ّن
الديني
بيكون ،وجون لوك قاموا مبعظم التفكري الف ّن ّي الالزم لإلصالح
ّ
ّ
الجدل الطويل والغامض الذي دار حول عرص التنوير يف أوروبّا ،مل يكن له تأثري كبري عىل أمريكا.
العسكري عىل أنّها أعامل استفزازيّة ،ومل يفكّروا
وفهم األمريك ّيون الرضائب اإلنجليزيّة والتدخّل
ّ
بعمق يف املوضوع ،إىل أن اضط ّروا لتربير مت ّردهم بعد عام  .1763ويف غضون وقت قصري،
السيايس الذي ساعد يف تغيري نظرة الجامهري البعيدة ج ًّدا عن أمريكا
وبصورة ملفتة ،أوجدوا العلم
ّ
إىل حكومة ذلك البلد .وباملقابل ،فقد ساعدت أمريكا األوروبيّني يف توفري مكان ألساطريهم،
فالخياالت واملُثُل تحتاج يف الغالب إىل مكان معقول إلطالق جذورها ،وقد كانت أمريكا هي
يب ،ومل يكن مث ّة أرستقراط ّية حقيق ّية أو ملك يف أمريكا ،كام مل
امللعب املطلوب للخيال األورو ّ
تكن مث ّة كنيسة ثابتة حتى أواسط القرن الثاين عرش ،عىل غرار الكنائس األوروبيّة .كان بإمكان
األمريكيّني أن يكربوا ويعيشوا حياة تتّسم بالعقالنيّة والفضيلة؛ أل ّن مجتمعهم مل يلجأ إىل قمعهم،
ويف هذا اإلطار ،لعب بنيامني فرانكلني دوره األساس ،إذ إنّه كان يف نظر أعداد ال تحىص من
املجسد
األوروب ّيني الذين مل يقابلوا أمريك ًّيا قطّ ،والذين مل تُكتب لهم زيارة ذلك البلد ،اإلنسان
ِّ
ألحالمهم ،فهذا الرجل العاقل الذي يتح ّدث لغة الناس بحكمة وطيبة ،وصاحب االبتكارات
مؤسسة قامئة بذاتها ،ال مج ّرد شخص من لحم ودم ،وقد دخلت فلسفته إىل تعبريات
العلميّة ،كان ّ
كل من حوله الع ًبا دوره برباعة منقطعة النظري .كان بنجامني فرانكلني
«الصاحب ّيني» ،كام أث َّر يف ّ
بالنسبة للمثقّفني األوروب ّيني مبثابة الجدار العازل ض ّد تفاهات الحياة األرستقراط ّية ،والربهان عىل
[[[  -ر .كروندن  -مصدر سابق ( -ص .)63
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ريا هو والشاعر فولتري م ًعا ،التقى
أ ّن التح ّرر من الكهانة يجلب الفضيلة والتق ّدم ،وعندما ظهر أخ ً
جسد
عرص التن ُّور الجديد بعرص التن ُّور القديم ،يف واحدة من تلك اللحظات رسيعة الزوال التي َّ
التاريخ كاملها وجاملها يف آن م ًعا :فها هام الرجالن الذك ّيان املس ّنان ،واملح ّبان لألساطري يثريان
خيال الجمهور عىل أرض الواقع .كانت العقالن ّية هي أسطورة العرص الكربى ،وق ّدمت أمريكا
نصبتهم يف مراكز عا ّمة مه ّمة ،كذلك كان
ق ّديسني إىل العامل ،بل أنّها  -وهذا ما يثري الدهشة َّ -
كل من الفلسفة
التنوير األمرييكّ مشوبًا بالوطن ّية أكرث مام كان عليه يف أوروبّا .ففي أوروبّا ،سيأخذ ّ
واألدب والعلم طاب ًعا عامل ًّيا ،فاألمم عادة ما كانت تخضع لسيطرة ملوك غري عقالن ّيني ،ولكن أمريكا
رس بني بلده ،وبني أفكا ٍر حول
كانت جديدة ومتح ّررة إىل درجة أنّه كان مبقدور األمرييكّ أن يوفِّق ب ُي ٍ
الدميقراطيّة والعقالنيّة والطبيعة وطيبة الله ،وكانت أمريكا هي املكان الذي ميكن ألمور من هذا
النوع أن تحدث فيه ،بل إنّها كانت تحدث بالفعل .وعىل هذا النسق ،فإ ّن مواقف فكريّة مثل ح ّريّة
حق التصويب ارتبطت بـ «الطريقة
العبادة،
والحق يف املثول أمام محاكم مشكَّلة من النبالء ،أو ّ
ّ
األمريك ّية» التي حصلت عىل مباركة دينية ،وباملقارنة ،فإ ّن مثل هذه األفكار مل تكن ذات ارتباط
ريا من القضايا التي
بال َك َنديّني واألسرتاليّني الذين استوطنوا أمريكا يف أوقات الحقة ،وتج ّنبوا كث ً
أُثريت يف القرن الثامن عرش ،وقد استق ّر هؤالء يف الغالب مبساعدة األمن أو الجيش أو الحكومة،
وارتبطت معاين الح ّريّة واالزدهار لديهم ببلدهم األم ،إي إنكلرتا ،ومل يكن للدين أو للثورة مكان
عىل اإلطالق ضمن هذا املفهوم[[[.

ّ
التلفيق بني مفارقتنيُّ :
واحلر ّية
التدين

نَ َت الطريقة األمريكيّة كنسقٍ جديد يجمع يف فضائه ما ف َّرقه التنوير يف أوروبّا .كان لدى
األمريكيّني املشبعني بفنون تسييل امليتافيزيقا يف مجال السياسة واالقتصاد واالجتامع القدر َة
عىل مامرسة إجراءات الوصل والفصل بني العلامن ّية وبني الدين كلّام اقتضت رشائط مرشوعهم
الحضاري ذلك.
ّ
لقد أظهرت شواهد التجربة أ ّن العمل ّية الحضاريّة اإلنغلو -أمريك ّية ،جاءت بفعل تضافر مك ِّونني
وحس الح ّريّة.
حس التديَّن
ُّ
اثنني شديدي التاميز ،ولطاملا كانا يف حال عداء مستحكم ،وهامُّ :
ولكن التجربة يف أمريكا  -عىل ما يبيِّ كثريون  -أفلحت يف الوصل بينهام ،ويف مزجهام عىل نحو
الفرنيس الكبري الكسس دو توكفيل  -أ ّن منشئي
مذهل ،والالَّفت  -كام يُالحظ املؤ ّرخ واملفكّر
ّ
[[[  -كروندن  -مصدر سابق ( -ص .)64
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إنكلرتا الجديدة (أمريكا) كانوا ،من أعتى «املتشيِّعني» ،ومن أش ّد «املج ِّددين» حامسة يف الوقت
نفسه ،وحني كانت صالتهم الوثيقة ببعض املعتقدات الدين ّية تق ِّي ُدهم ،كانوا يف الوقت نفسه
كل األفكار السياس ّية املسبقة .من هنا أمكن مشاهدة نزعتني مختلفتني ،ولكن غري
متح ّررين من ّ
يشق عىل الباحث أو املؤ ّرخ أن يقع عىل آثارهام يف األعراف العا ّمة والتقاليد ،كام
متعارضتني ،ال ّ
يف القوانني[[[.
وهكذا ظهرت الصورة عىل متام وضوحها -كام يحلِّلُها دوتوكفيل يف كتابه «عن الدميقراط ّية يف
أمريكا» ( - )De la Democratie en Ameriqueإذ بدل أن تفسد إحداهام األخرى ،تتوافق هاتان
النزعتان املتناقضتان يف الظاهر ،وتبدوان قابلتني ليك تس ِّدد إحداهام األخرى.
الدين عند دوتوكفيل :يرى يف الح ّريّة املدن ّية ُدرب ًة نبيلة مللَكَات اإلنسان ،مثلام يرى يف العامل
السيايس ميدانًا أع َّده الخالق لجهود العقل ،والدين الطليق وذو السلطان يف دائرته ،الرايض مبا
ّ
الخاصة ،وهي تسيط ُر بال
بي به من مكانة ،يُدرك ان مملكته راسخة األسس ،فال تسود إالّ بقواها
ّ
ُ
ح َ
ٍ
سند عىل األلباب ،وأ ّما الح ّريّة فإنّها ترى يف الدين رفيق كفاحاتها ،وانتصاراتها ،ومهد طفولتها،

اإللهي لحقوقها ،وهي تعترب الدين وقاية لألعراف والتقاليد ،مثلام ترى األعراف والتقاليد
واملنبع
ّ
ضامنة للقوانني وعربون دميومتها .ومع ذلك ،فام غاب عن بال دوتوكفيل ،أ ّن مثل هذا الجمع
بني أمرين متعاكسني ومفارقني مل يستطع أن يسرب أغوار التفاوتات الطبق ّية واالجتامع ّية ،وحتّى
املعرف ّية التي حكمت األزمنة األمريك ّية املتواترة ،وحسبه أن يرى تب ًعا لذلك أ ّن اللوحة التي يشكّلها
املجتمع األمرييكّ ،هي لوحة مكس َّوة بطبقة دميقراط ّية ،وتحت هذه الطبقة تلوح بني الفينة والفينة
ألوان األرستقراطيّة القدمية[[[.

مهام يكن من يشء ،فليك نفهم أمريكا اليوم ج ّي ًدا ،فينبغي أ ّو ًل إدراك أه ّم ّية الربوتستانت ّية
يف األمرييكّ ،ولسوف تتضاعف مثل هذه األه ّميّة متى عرفنا
املسيحيّة يف تكوين املثل األعىل الثقا ّ
أ ّن إنكليز أمريكا انطلقوا من فكرة أ ّن مجتمعهم سيكون معروفًا كون ًّيا ،وهذا يعني أ ّن املستعمرين
اإلنكليز الذين حطَّوا الرحال يف إنكلرتا الجديدة ،ثم باتوا بعيدين عن العامل ،يف حني وضعوا
مثل يُحتذى به ألوروبّا كلّها ،ويف القرن الثامن عرش سوف
يؤسسوا لبلد سيكون ً
نصب أعينهم أن ّ
ريا للعامليّة الربوتستانتيّة .وألسباب ال حرص لها فإ ّن األمريكيّني
يشكّل هذا املثل األعىل
الديني تعب ً
ّ
[[[  -الكسس دوتوكفيل -عن الدميقراطيّة يف أمريكا -مصدر سبقت اإلشارة اليه( -ص 85و.)87
[[[  -دوتوكفيل  -املصدر نفسه ( -ص .)89
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الذين أخفوا مسافة ألنفسهم ليكونوا مبنأى عن هذه العامليّة يف نهاية القرن السابع عرش ،هم
أنفسهم الذين متثَّلوا رسالة التنوير .وللداللة عىل هذا ،مل يكن روسو ،عىل سبيل املثال ،معروفًا
يف أمريكا عام  ،1770يف حني كان مونتسكيو يشكّل مرج ًعا يسهم يف إرساء حقوق اإلنسان يف
إل
إيطاليا ،ومع أنّه من الصعب فهم هذا التح ّول من املسيح ّية املتديّنة إىل املسيح ّية التنويريّةّ ،
أنّه كان موجو ًدا بالفعل ،ومنذ اللحظة التي أصبح فيها هذا التح ّول حقيقيًّا مع إنشاء الجمهوريّة
األمريك ّية ،برزت ظاهرة يف غاية األه ّم ّية ،عنينا بها مسألة العبوديّة ،التي مل يكن أحد عىل اإلطالق
كل مكان داخل املجتمع
يتح ّدث عنها قبل حرب االستقالل ،لقد َغ َدت هذه املسألة حارضة يف ّ
األمرييكّ ،من هنا ستدور األسئلة الكثيفة مدار هذا املركَّب العجيب من التديُّن والعلامن ّية ،الذي
ين» .أ ّما عن ماهيّة وطبيعة العلامنيّة
سوف يصل شيئًا فشيئًا إىل بلورة ما يس ّمى بـ «الدين املد ّ
األمريك ّية التي ستتمخّض عن هذا الرتكيب ،فغال ًبا ما تُحال اإلجابة إىل دائرة الكالم عىل تغاير
كل من أمريكا وأوروبّا ،فقد حصلت يف العام  1830ثورة ثقاف ّية جديدة
املسارات املجتمع ّية يف ٍّ
يف أمريكا ،حيث كانت املرحلة األوىل متمثّلة يف نشوء جمهوريّة أمريك ّية ستبدو من اآلن فصاع ًدا
علامنيّة .تال هذه الثورة حقيقة أ ّن األمريكيّني الذين كانوا يف األعوام  1840 -1830ال يزالون
اإلنكليزي ،باتوا يشعرون بأنّهم أمريك ّيون
يعتربون أنفسهم قبل  1770مج ّرد طوائف آتية من الريف
ّ
عاملي لتصدير هذه
حقًّا ،ثم راحوا يبتدعون صورة مخصوصة ملا هو أمرييكّ ،ث ّم أنتجوا أدبًا ذا بعد
ّ
إل أن يكون
الفرنيس باتريس هيفونيه ،فإنّه ال ميكن ألمرييكّ ّ
يتبي للمفكّر
الرؤية الجديدة .وعىل ما َّ
ّ
دميقراطيًّا وعصاميًّا أيضً ا يف مرحلة الوالدة والتكوين ،ويق ّرر أنّه يف ذلك الوقت ت ّم إرساء دعائم
فستظل ت ُعترب بال ًدا تح ُّن إىل
ّ
فكرة أ ّن أمريكا دميقراط ّية .أ ّما أوروبّا ،وفرنسا عىل وجه الخصوص،
األرستقراط ّية ،وعىل ما يالحظ هيفونيه ،فإ ّن الفرنس ّيني يخضعون للدولة ،وهم ليسوا بطليع ّيني وال
بعصام ّيني ،وال يفقهون شيئًا يف الفرديّة؛ ذلك أ ّن فرديّة الفرنس ّيني مش ّوهة الشكل وملتوية ،ويقفون
عىل هامش املجتمع ،يف حني أ ّن األمرييكّ يؤث ِّر يف املجتمع وعليه ،ويضيف يف هذا السياق أ ّن
املواطن األمرييكّ ليس يف حاجة إىل الدولة التي يرى فيها عد ًّوا له ،أو أنّها آلة لجباية الرضائب
متنعه من القيام بتحقيق طموحاته[[[.

[[[  -باتريس هيفونيه -من حوار أجرته معه مجلّة «إيستوريا» الباريسيّة عام  -2005أيضً ا ميكن مراجعة تعريب د .منصور حديفي لهذا
الحوار املنشور يف مجلّة «مدارات غربيّة»  -العدد السابع -صيف .2005
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خاتمة ّ
نقدية:
األيديولوجي حني دخل
سوف نرى كيف انداحت األطروحة األمريك ّية إىل أقىص آماد حضورها
ّ
السيايس كعامل مق ّرر وحاسم يف دفع الهوت الق ّوة والعنف إىل ذروة االستخدام ،فقد
التديّن
ّ
كشف استطالع للرأي أجرته مجلّة تايم وشبكة (يس.أن.أن) العام « 2000أ ّن نحو ستني يف املئة
من األمريكيّني مؤمنون بأ ّن التنبّؤات يف سفر الرؤيا سوف تتحقّق؛ لذا تأيت كلمة ()Apocalypse
ومعناها :دمار العامل ونهايته ،مرادف ًة لكلمة ( )Revelationالرؤيا ،ويؤمنون أيضً ا بأن هذا العامل
رب َرة الصالحني املسيح ّيني املولودين
وهذا الزمان ينتهيان عندما يعود املخلّص ابن الله ليحمل ال َ
من جديد إىل الج ّنة ،ويلقي بالخطّائني اآلمثني (باقي شعوب العامل) يف نار جه ّنم األبديّة».
الديني يف حقل املامرسة السياس ّية نشري إىل أ ّن مث ّة الهوت ّيات
ولبيان آل ّية توظيف هذا االعتقاد
ّ
وطوائف عديدة ومتش ّعبة تؤمن بهذه الفلسفة االنقضائ ّية التدمرييّة ،لكن األكرث نفوذًا عىل الصعيد
األنجلوإيرلندي جون نيلسون داريب الذي نرش يف
السيايس هم أولئك املعتنقون ألفكار ّ
ّ
اللهويتّ
ّ
منتصف القرن التاسع عرش فكرة التفسريات الحرف ّية للكتاب املق ّدس ،وهي التفسريات التي ق ّدمت

مفص ًل لنهاية العامل الوشيكة .لقد قسم داريب التاريخ إىل مرجع ّيات تح ّددها كيف ّيات
ترتي ًبا زمن ًّيا ّ
بش بقرب
التدخّل
اإللهي .وأعطى سفر الرؤيا يف العهد الجديد أه ّم ّية مل يعرفها من ذي قبل .كام ّ
ّ
تحقيق النبوءات لجهة عودة اليهود إىل فلسطني واملجيء الثاين للمسيح الذي يليها.
اللهوت ،فث ّمة كثريون منهم يؤمنون بذلك ،ويزعمون
مل ينأَ فريق املحافظني الجدد عن هذا ّ
الخلقة» إنّ ا مي ّهدون السبيل للقيامة الكربى للمخلّص ،ومنهم
ّ
أنّهم باعتامد اسرتاتيجيّة «الفوىض
من ذهب إىل مخالفة داريب واتهامه بأنّه يح ّرف النصوص الكتابيّة ويش ّوهها.

هؤالء الذين خالفوا داريب س ّموا بـ«إعاديّي البناء» وبـ« السياديّني» ،وهم ال يبنون إميانهم بعودة
املسيح عىل أساس النبوءات الكتابيّة ،وإنّ ا عىل الفعاليّة السياسيّة ،ففي رأيهم أ ّن املجيء الثاين
للمسيح لن يحدث ،قبل أن يه ّيئ العاملُ مكانًا له.

ريا من آرائهم امليتافيزيقيّة
يرى «اإلعاديّون»  -الذين يتمثّل الحكّام الحاليّون للواليات املتّحدة كث ً
حنة» العامل
حنة» أمريكا ،وبالتايل « َم ْس َ
 أ ّن الخطوة األوىل لتهيئة العودة (عودة املسيح) هي « َم ْس َكلّه ،ويقول أحد كبار منظّريهم وهو جورج غرانت :إ ّن الن ّية الرئيسة للسياسات املسيح ّية هي ضامن
الغلبة عىل األرض مللكوت املسيح .ويتّفق األمريك ّيون املناهضون واملعادون ملثل هذه املبادئ
املسيحي أو «املتديّن» ،متثّل أكرب خطر منفرد عىل قضيّة
عىل أ ّن الحركة املعروفة باسم اليمني
ّ
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اللهوتيّة األيديولوجيّة الرشسة تسعى
الفصل بني الدين والدولة؛ ذلك أل ّن منظّامت هذه الحملة ّ
جاهدة إىل فرض اآلراء املسيح ّية األصول ّية عرب إجراءات حكوم ّية عىل جميع األمريك ّيني ،وتال ًيا
الدستوري بني الدين
عىل قطاعات كبرية يف العامل .فتحقيق السيادة املسيح ّية يتطلّب إلغاء الفصل
ّ
يت،
والدولة ،واالستعاضة عن النظام
الدميقراطي بحكومة ربّان ّية (ثيوقراط ّية) تحكم بالقانون التورا ّ
ّ
تتول الكنائس هذه الرعاية .يقول
ّ
ِب إنهاء جميع الربامج االجتامعيّة الحكوميّة ،ليك
كام يُوج ُ
غرانت استطرا ًدا «إ ّن فتح العامل هو ما كلّفنا املسيح بإنجازه ،علينا اكتساب العامل بق ّوة اإلنجيل،
أقل من ذلك؛ إذ فقط عندما يت ّم الفتح الشامل ميكن للمسيح أن يعود».
بأي يشء ّ
وعلينا أالّ نقبل ّ
هكذا تبدو أمريكا اليوم ،مسحورة بنفسها إىل حدود الغواية القاتلة ،وحتى الذين نظّروا لها
بوصفها الدولة الكاملة ،أو الدولة العامل ّية املنسجمة بحسب التعبري املستعار من هيغل ،سيكون
لهم غري باب مفتوح عىل التشاؤم .صحيح أنّها ستكون بفضل ق ّوتها واقتدارها وعظمتها آمنة ،لك ّنها
وستكف أمريكا عن أن تكون «املدينة الواقعة عىل جبل» كام يقول تشارلز وليام
ستفقد روحها،
ّ
ماينـز ،وسوف تصبح بدلً من ذلك ـ كام يضيف ـ أ ّم ًة مرقّعة تقسمها الوالءات واألعراق ،يسكنها
شعب يفزعه السفر إىل الخارج ،ومغادرة البيوت داخل الوطن»...
رصا جدي ًدا من التشاؤم؟
هل يعني هذا أن يدخل األمريكيّون ع ً

الخلقة» شوطًا بعي ًدا مع املحافظني
ّ
سؤال أخذ يحفر مجراه العميق بعدما بلغت نظريّة «الفوىض
اإلنجيليّني الجدد ،وبعد زلزال الحادي عرش من أيلول /سبتمرب مل يعد السؤال مج ّرد افرتاض ،ال
تتطي من نشوة نرصها يف الحرب الباردة ،مل يغب عن
بل إ ّن أمريكا املحافظة الجديدة حتى وهي
ّ
نفسها املشحونة بالقلق وارد التشاؤم ،والهلع ،من اليوم التايل.
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الجورا  -دار الكلمة -دمشق .2005
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