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�أمريكا� :سيا�سة امل�شط والدين
فاطمة نا�صر

ال �أعرف الكثري عن دور الدين يف �أمريكا وما يلعبه على ال�ساحة العامة .ولع ّل هذا يعود النعدام الإثارة .ف�إن ثمة دو ًرا للدين يلعبه يف ال�ساحة العامة الأمركية ،فهو
�شديد الهدوء وامل�ساملة لدرجة �أدت �أن �أمثايل مل يلحظوا �أن له دورا �أ�سا�ساً .و�إن مل يكن له دور ،فهذا �أمر غري مده�ش يف دولة دميوقراطية ك�أمريكا!
ولكن املده�ش حقاً �أن يكون له دور كبري يف احلياة االجتماعية وال�سيا�سية الأمريكية ،دون �أن يكون له �صوت عال �أو ذراع �أخطبوطية حتاول ت�سيري الب�شر كما ت�شاء.
كما يت�ضح يف مقال (دورالدين يف الواليات املتحدة على ال�ساحة العامة) مبجلة الت�سامح للكاتب الأمريكي متوثي.جي.دميي وهو متخ�ص�ص يف �أخالقيات احلرب-،
وكان يعمل يف البحرية الأمريكية ،وله كتاب مهم ا�سمه (احلرب وال�سالم و امل�سيحية) ،بالإ�ضافة �إىل كتابات كثرية حول امل�سيحية والأخالق والتاريخ .واملتتبع لهذه
الكتابات �سيجد � ّأن الكاتب هو �أمريكي م�سيحي ملتزم.
 الواليات الأمريكية �أمة واحدة حتت عر�ش اهلل» من :ق�سمالوالء.
يبد�أ الكاتب مقاله باحلديث عن هذا ترديدا �شفهيا يتلى
على نطاق وا�سع يف الكثري من املدار�س وامل�ؤ�س�سات واملحافل.
ويقول �إنّ هناك طعوناً قانونية من بع�ض املعار�ضني لرتديد
هذا الق�سم ،خا�صة يف امل�ؤ�س�سات التابعة للدولة ،وذلك لأنّهم
يرون تعار�ضه مع مبادئ الدولة ود�ستورها الذي ين�ص
�صراحة على ف�صل الدين عن الدولة.
ولكنّ الكاتب يقول �إنّ كلمة «اهلل» مل ترد فقط يف هذا الق�سم،
ولكنّها مطبوعة على �أغلب العمالت النقدية ،وي�أتي ذكرها
ب�أ�شكال خمتلفةّ ،
ولعل �أبرزها جملة «يف اهلل نثق» .ورغم هذا
احل�ضور للإ�شارات الدينية ،نرى �أنّ املجتمع الأمريكي ينعم
بالتعددية الدينية والالدينية وال ي�شكل �أي من الطرفني
تهديداً حلياة الآخر.
ّ
ولعل الكثريين يعتقدون �أنّ حال الدين يف �أمريكا كحاله يف
ً
�أوروبا� ،إال �أنّ الو�ضع الديني يف �أمريكا خمتلف جدا .فالدين
ريا يف حياة معظم النا�س .و�أنّ الن�سب تظهر
ي�أخذ حيزاً كب ً
�أنّ ما يقارب  %85من الأمريكان ي�صفون �أنف�سهم ب�أنهم:
م�سيحيون .ومنهم �أكرث من  %35يح�ضرون ال�صلوات �أ�سبوعياً
(ح�سب �إ�ستطالع جملة نييوزويك بتاريخ � 5سبتمرب .)2005
لنقف هنا قلي ً
ال .من املهم �أثناء قراءتنا املتفح�صة لأي مقال
�أن ننتبه للإح�صائيات والن�سب املعرو�ضة وتاريخ �أخذها.
وكما نالحظ �أنّ الوارد هنا يعود لعام  .٢٠٠٥ومن املن�صف
يل ولكم �أن نبحث عن الإح�صاءات الأحدث ،لوجود فارق
يقارب � ١١سنة بني بيانات املقال ووقت كتابة هذا املقال .وقد
بحثت عن البيانات الأحدث من ذات امل�ؤ�س�سة التي اعتمد
عليها الكاتب وهي (نيوزوييك) ووجدت �إح�صائية لذات
املو�ضوع ن�شرت بتاريخ  .٢٠١٥-٣-١١وكان العنوان الرئي�سي
للإح�صائية يقول« :تراجع عام للإميان لكل الأحزاب
ال�سيا�سية يف دولة الدين �أمريكا» ،وهذا العنوان ي�ؤكد �أن

�أمريكا معروفة بو�ضعها الديني اال�ستثنائي ،الذي ال ي�شابه
حال الدول ال�صناعية الكربى خا�صة يف �أوروبا .فالدور الذي
يلعبه الدين يف كافة مناحي احلياة الأمريكية كبري و�آثاره
وا�ضحة وجلية .املثري يف هذه الدرا�سات �إنّها تتعمق وتكون
�أ�سئلتها �أكرث تف�صيال �سنة بعد �أخرى .وذلك لأ�سباب عديدة
�أهمها :احل�صول على �أدق بيانات ممكنة .ف�إن كان ال�س�ؤال يف
�سنوات �سابقة يبحث عن ن�سبة امل�سيحيني ،فهو اليوم يبحث
عن ن�سبة امل�سيحيني امل�ؤمنني بوجود «اخلالق» ،وامل�سيحيني
امل�ؤدين لل�صلوات ،و�أولئك غري املمار�سني للطقو�س الدينية.
ومبقارنة الن�سب جند �أنّ و�ضع الأديان يف �أمريكا اليزال
قوياً رغم الرتاجع .فعدد امل�ؤمنني تراجع من  %٩٢يف عام
� ٢٠٠٧إىل  %٨٩يف  .٢٠١٥وهذه امل�ؤ�شرات مل ت�ؤثر على الو�ضع
العام .فال زال الدين يلعب دوراً كبريا يف احلياة ال�سيا�سية،
وها هي «هيالري كلينتون» تلعب بالورقة الدينية لتك�سب
ت�أييدا �شعبياً لها ،وت�صرح �أنّ كتابها املف�ضل هو الإجنيل .ويف
مقال الكاتب نرى �أنه يف�صل يف الأدوار التي يلعبها الدين
على كافة امل�ستويات :ال�سيا�سة العامة لأمريكا ،القانون،
ال�سيا�سة اخلارجية ،والق�ضايا االجتماعية .وعلى الرغم من
بروز الآراء الدينية حول هذه للق�ضايا ،وما يقابلها من قوة
م�ضادة من :العوملة والعلمانية� ،إال �أنّ الو�ضع العام هادئ،
فمن الطبيعي جدا �أن ترى م�ؤيدين ومعار�ضني الق�ضايا
ال�شائكة :كاملثلية ،والإجها�ض ،والقتل الرحيم .ينظمون
التظاهرات لعر�ض وجهة نظرهم دون وجود ت�صادم بينهم.
ومن املهم �أن نذكر نقطة هامة �أال وهي :ت�أثري الزمن على
هذا النوع من الق�ضايا .فبني فرتة كتابة املقال الأ�صلي حني
كان الكاتب يعترب ق�ضية زواج املثليني م�س�ألة غري حم�سومة.
جند اليوم �أنّها قد ح�سمت بحكم املحكمة العليا وجاء القرار
بال�سماح بالزواج املثلي يف �أمريكا .وتقبل اجلميع القرار مع
احتفاظ املعار�ضني بوجهة نظرهم ،دون �أن ينزف جرح واحد
من �أي م�ؤيد �أو معار�ض.

فكما يقول الكاتب �أنّ �أبرز �آثار العلمانية والعوملة يكمن يف:
١ـ التعددية الدينية :لقد تعدد امل�شهد الديني يف �أمريكا،
ولكن هذا التنوع �أ�صبح يت�أثر �أي�ضاً بالعوملة والعلمانية.
ونرى �أنّ �سلطة ال�سوق وهيمنته فر�ضت نف�سها فزاد التناف�س
الديني وتعدد املعرو�ض فيه �أي�ضاً .لهذا وكما �أ�سلفنا نرى
اختالف الت�صنيفات يف الإح�صائيات الدينية :فبعد �أن كان
هناك من ي�صنف نف�سه كم�سيحي ،نرى اليوم تفرع هذا
ال�صنف� :إىل م�سيحي ممار�س للدين و�آخر غري ممار�س.
ونرى وجود الال�أدري والذي ال ي�صنف نف�سه لأي دين .و�آخر
روحاين م�ؤمن ولكنه غري تابع لدين ّ
معي ،و�آخر ملحد
وغريها من الت�صنيفات .ال يتناول الكاتب �أن من �آثار هذا
التناف�س يف ال�سوق الدينية الأمريكية ظهور معتقدات دينية
جديدة ،وهذه الظاهره تخت�ص بها �أمريكا عن غريها .يف كل
الأحوال �س�أ�ضيف بدوري هذه النقطة الهامة .ظهور ديانات
مثل( scientology :دين العلم �أو العلوم) والذي يعود
�إىل عام  ،١٩٥٤وغريه الع�شرات من الديانات امل�ستحدثة التي
تن�ش�أ وتعي�ش وتزدهر بجانب الديانات القدمية دون متييز �أو
�صدام.
-٢ـ روحانية املمار�سة الدينية :حيث يخو�ض الفرد جتربته
الدينية اخلا�صة دون �أن يولد كجزء من نظام ديني مت
حتديده له ب�شكل م�سبق ،ودون �أن يكون جمرد تابع �ضمن
ح�شود امل�ؤمنني.
النا�س �سوا�سية ك�أ�سنان امل�شط
وهنا ختام القول ،مل يقل الر�سول «امل�سلمون» �سوا�سية ك�أ�سنان
امل�شط ،بل قال «النا�س» �سوا�سية .وللأ�سف حتى امل�سلمني
لي�سوا ك�أ�سنان امل�شط يف البلدان الإ�سالمية ،ولكنهم ي�صبحون
كذلك مبجرد ح�صولهم على بطاقة �أمريكية خ�ضراء ال تفرق
يف حقوقهم بني م�سيحي �أو بوذي �أو الديني اجلميع لهم ما
ك�سبوا وعليهم ما اكت�سبوا يف دولة ال�سوا�سية.
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الن�صو�ص املن�شورة تعرب عن وجهات نظر كتابها وال تعك�س بال�ضرورة ر�أي جملة التفاهم �أو اجلهة التي ت�صدر عنها.
جملة التفاهم هاتف  ، +968 24644032 - 24644031 :فاك�س +968 24605799 :
الربيد الإلكرتوين tafamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net :

