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مقــــال

ـــــا�سة يف الواليات املتحدة»
«اليمني امل�سيحي» (� ،)Christian Rightأو م��ا يُعرف
�أحيانا بالـ» ِن ُيو ُكون» ،خمت�صر املحافظني اجلدد .و ُتن َعت النواة
الدينية يف ذلك بالـ»تِـ ُيو ُكون» ،امل�ستمدة من «ت ُيو ُكون�س ْرفتوري»،
خمت�صر «الالهوتيني املحافظني» ،وهم من ي�ستدعون الأدوات
الدينية واجل �ه��از امل�ع��ريف ال�لاه��وت��ي�� ،س��واء لتحليل الأو� �ض��اع
االجتماعية� ،أو لتربير تر�سيخ ِق َيم الآباء يف املجال العمومي.
والأ� �س �م��اء الأ��س��ا��س�ي��ة يف ال�ت�ي��وك��ون ،ه��م ك��اث��ول�ي��ك ،م��ن �أت�ب��اع
كني�سة روم��ا بالأ�سا�س ،جند منهم ريت�شارد ج��ون نيوهاو�س،
وه��و رج��ل ديني كاثوليكي واله��وت��ي ب��ارع م�سموع ال�صوت يف
الأو�ساط الأمريكية؛ ميكائيل نوفاك� ،أحد �أبرز علماء الالهوت
الكاثوليك؛ جورج ويجل ،وهو الهوتي وخبري �سيا�سي وم�ؤلف
ال�سرية املرجعية «�شاهد الأمل» عن البابا الراحل يوحنا بول�س
الثاين ،تدعمهم جمموعة من الباحثني يحفرون يف اخلندق
نف�سه.
�إذ ي ��دع ��ي ال �ت �ي ��وك ��ون ت ��راج �ع ��ا ل �ل � ِق �ي��م اخل �ل �ق �ي��ة ال �ع ��ام ��ة بني
ف�سروا الأم��ر بقوة �ضغط العلمانية وزح��ف
الأم��ري�ك��ان ،وق��د َّ
القيم الالدينية .وامل�لاح��ظ يف توجه التيوكون� ،أن��ه ال تغلب
عليه اخلا�صيات امل�سيحية ال�صرف ،بل يحمل يف طياته طرفا
قويا ميثله اليهود الأم��ري�ك��ان ،لذلك جند ت�أكيدا يف الداخل
بينهم على وحدة القِيم وال�تراث اليهودي امل�سيحي .و�إن يكن
الإطار امل�سيحي الأكرث عددا ،ف�إن املكون اليهودي ،يبقى الأعمق
لل�سي ال�ع��ام ،حيث جند داخ��ل تيار التيوكون
نفاذا وتوجيها ْ ِ
�إحلاحا على الدين مع عدم حتديد هويته .وبوجه عام غالبا
ما ي�أتي املوقف من �إ�سرائيل لينا �أو منا�صرا .ويقول فران�سي�س
نيجل �أحد القادة الأ�صوليني يف «املانيف�ستو امل�سيحي» ال�صادر
�سنة « 1984ينبغي �أن تكون �إ�سرائيل ح�صن الغرب ،بل النقطة
املتقدمة للم�سيحية ،ومهمتنا تتمثل يف الدفاع عنها ور�سالتنا
تتجلى يف � ْ َ
أنلتها .ولإ�ضفاء الطابع امل�سيحي على �إ�سرائيل
يكفي �أن جنلب �إىل �صفوفنا ال�صفوة املالية لليهودية ويهود
�أمريكا» .من جانب �آخر ،قال ماك �أتري الكاثوليكي املقرب من
احلركة الأ�صولية ،يف حديث له يف دي�سمرب �« :1986إن ا�ستعمال
الأ�سلحة النووية هو من �ضمن خمطط الرب ،واحلرب النووية
ميكن �أن تكون التحقيق للنبوة التوراتية».
وع�م��وم��ا ..تت�سم كتلة النيوكون بالتنوع ،وجتمعها خا�صيات
فكرية مت�شابهة ،ذات طابع اقت�صادي �سيا�سي �أخالقي� ،سعى
�أن���ص��اره��ا لرتجمتها �ضمن �أج�ن��دة �سيا�سية .وق��د جتلى �أح��د
�أوج ��ه فل�سفتهم يف ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة ل�ب��و���ش االب ��ن ،بُع ْيد
�أح� ��داث احل ��ادي ع�شر م��ن �سبتمرب ،م��ع �أن ر�ؤى املحافظني
اجل��دد ،قبل تلك الأح ��داث ،ق��د ت��رك��زت بالأ�سا�س على ال�ش�أن
الداخلي الأمريكي .واملالحظ يف هذا التوجه �أنه مت�سع ،ب�شكل
ال ميكن �ضبطه يف ح��زب� ،أو دع��وة� ،أو حركة ،بل جن��ده غالبا
ما ي�سعى جاهدا لدمج ر�ؤاه �ضمن برامج الكثري من الأطراف
النافذة لأجل خلق �سلطة جديدة.
داخل هذا التنوع يحاول كولومبو العثور على عنا�صر التقارب
بني ممثلي الدين وقادة ال�سيا�سة ،مقدرا �أن الأمر نا ٌ
جت �أي�ضا عن
كون اليمني يجِ د حاجة للتمل�ص من االلتزام بتحقيق مطالب
«احلقوق املدنية» .فلطاملا كان اليمني يف �أم�س احلاجة �إىل �سندٍ
قوي يقف �أمام التقدميني والنقابات وحركات احلقوق املدنية.

ومل يتي�سر له الوقوف يف وجه ذلك املثلث �سوى بالتحالف مع
�صناع القوة الدينية .وتقديرا لكون الت�شكيالت الدينية متد
ال�سيا�سة بجي�ش �ضخم من املقرتعني يف االنتخابات ،ال �سيما
الت�شكيالت ذات التوجه الإجنيلي وامل�ع�م��داين ،التي متيزها
ر�ؤية حمافظة ل�صيقة بالفهم احلريف للن�ص وال تراعي تغري
الأحوال بتغري الأزمان ،باتت ال�سيا�سة الالئكية ت�ستعني بتلك
الت�شكيالت لتنفيذ براجمها مع مراعات توجهاتها املحافظة.
�إذ عقب انتخاب الرئي�س رونالد ريجن كان ال�شعار املرفوع من
جانب اجلناح الديني للمحافظني اجلدد «مقاومة اخلطيئة»
وهو ال�شعار نف�سه ال��ذي رفعته «الأغلبية الأخالقية» .ورغم
ما يطبع الكنائ�س من ميول �إىل التحالف منه �إىل امل�شاركة
امل�ب��ا��ش��رة يف احل �ي��اة ال���س�ي��ا��س�ي��ة� ،أق� ��د َم ال�ق����س امل �ع �م��داين ب��ات
روبرت�سون على الرت�شح بنف�سه يف انتخابات  1988كـ»مر�شح
الرب» ،ومل يتوان عن الت�صريح ب�أنه �صاحب ر�سالة �إلهية ،ثم
ع َد َل عن ذلك يف �آخر املطاف.
ويف الق�سم الأخري من الكتاب ،يحاول الباحث كولومبو حتليل
العالقة الرابطة ب�ين ال�ف��رد امل��ؤم��ن وال��وك��االت املعنية ب�ش�أن
املقد�س ،قائال« :ثمة احت�ضان للأمريكي من قبل الكني�سة
ي�ج��د ل ��دى ال�ن��ا���س ه � �وًى ،غ��ال�ب��ا م��ا ي�ج��ر امل ��ؤم ��ن ل�لان���ض��واء
حتت تيار �سيا�سي �أو كتلة بعينها� .إذ تعي�ش ال�شرائح الو�سطى
تناغما مع طروحات الكنائ�س ،جتد فيما جتود به من �أن�شطة
اجتماعية وتربوية وثقافية وريا�ضية ،ما يلبي حاجتها وما
يجعلها متيل �إىل خياراتها وتبيعها �صوتها االنتخابي مقابل
ما تلقاه من حظوة .فهناك خيط براجماتي مي�سك املواالة بني
الطرفني ،حيث ال تنبني العالقة دائما على ت�شارك يف الر�ؤى
الدينية ،ولكن على تلبية للم�صالح� ،أي بقدر ما تعر�ضه تلك
الكنائ�س من خدمات ومنافع».
فامل�ؤمن الأمريكي ال ين�ساق �ضمن توجهات الأ�صولية اجلديدة
جراء قناعات الهوتية دائما ،بل غالبا ما ت�أتي جماراته لتلك
ال�ت��وج�ه��ات تبعا مل��ا تلبيه م��ن م �غ��امن .وح�ي�ن يلم�س امل ��رء �أن

االحت�ضان لي�س ظرفيا و�إمن��ا هو م�ستمر ومتوا�صل ،تت�شكل
ل��دي��ه قناعة يف ��ص��واب خ�ي��ارات��ه ،ويتنامى ه��ذا الإح���س��ا���س يف
�أو� �س ��اط ال �ع��ائ�لات ال�ت��ي جت��د اح�ت���ض��ان��ا لأب�ن��ائ�ه��ا يف امل��در��س��ة
واجلامعة وال�شغل.
ولي�ست الكنائ�س العمالقة  -megachurch-التي بحوزة
العديد من التنظيمات الدينية الأمريكية هياكل لال�ستعرا�ض
فح�سب ،بل تعرب �أي�ضا عن قوة �أن�شطة ،تغطي جماالت متنوعة.
حت��اول م��ن خاللها التنظيمات الدينية مواكبة االحتياجات
التعليمية والرتبوية للأ�سرة من ُرو�ض الأطفال �إىل اجلامعة.
كما �أن تلك الكنائ�س ال تلبي حاجة اجتماعية للنا�س فح�سب
متمثلة يف ال��رع��اي��ة ال�صحية �أو امل���س��اع��دة االجتماعية -بلتقل�ص ك��ذل��ك م��ن اخل ��وف ال��وج��ودي ال ��ذي يلقاه امل ��رء� ،أك��ان
ذل��ك يف �شكل �ضمان اخلال�ص الأخ ��روي �أو احل��د من اخلوف
مفهومي الإميان والإح�سان
الأبوكاليب�سي� .إذ ثمة تداخل بني
ْ
يف الالهوت امل�سيحي ،ف�إن يكن الأول ذاتيا جمردا ،ف�إن الآخر
جماعي عملي .فاخلال�ص ما عاد �أ�سا�سه فعل الإميان وحده بل
فعل الإح�سان �أي�ضا ،وذل��ك عرب «الأع�م��ال» ،مثلما ب��ات الفقر
خطيئة من منظور «الأغلبية الأخالقية».
�ضمن ه��ذه ال�ت�ح��والت العميقة ال�ت��ي �شهدها ال��واق��ع الديني
الأمريكي� ،ساهمت الربوت�ستانتية يف تطوير العر�ض والطلب
على الدين ،لكن يف الآن نف�سه� ،أحلقت تفتتا وت�شرذما بال�ش�أن
ال��دي �ن��ي وب ��أ� �ش �ك��ال ال �ت��دي��ن ال�ت�ق�ل�ي��دي ،وق ��د ك ��ان ذل ��ك ن��اجت��ا
بالأ�سا�س ع��ن ظ��اه��رة م��ا ُي�ع��رف بالتب�شري الإل �ك�تروين بوجه
خ��ا���ص� .إذ ت�ستجيب ال�ك�ن��ائ����س ال�ن��ا��ش�ئ��ة للمطالب اجل��دي��دة
وتعرب عن روح الع�صر ،فهي كنائ�س براجماتية يف جذب النا�س
ومت�صلبة م��ن ح�ي��ث ال� ��ر�ؤى ال��دي�ن�ي��ة ،ك�م��ا ت �ب��دو م��ن ناحية
ع�صري ًة وم��واك�ب� ًة للتحوالت االجتماعية وم��ن ناحية �أخ��رى
مغرقة يف التم�سك بالفهْم احل ْريف للن�ص املقد�س.
ويف ظ��ل التنوع ال�سائد يف النحل والكنائ�س ،يبقى امل��ورم��ون
بواليتي يوتا ومي�سوري م��ع فتور يف ال�سعي
الأك�ثر الت�صاقا
ْ
الكت�ساح اخل��ارج ،رغ��م الإمكانيات املادية الهائلة التي بحوزة
هذه الكني�سة ،لذلك يبقى املورمون نحلة ال كني�سة م�سكونية
ب��اح�ث��ة ع��ن ال�ت�م��دد .ك�م��ا يبقى عن�صر �سلبي ح��ا��ض��را لديهم
م�ت�م�ث�لا يف ا��س�ت�ب�ع��اد ال �� �س��ود ،و�إن مل ي�ك��ن م��ن الإمي� ��ان فمن
الإكلريو�س ،فالكني�سة املورمونية هي كني�سة بي�ضاء بوجه عام.
لعل اخلال�صة ال�ت��ي ي�صل �إليها الباحث ف��وري��و كولومبو يف
كتابه تتلخ�ص يف �أن جانبا مهما من الفعل ال�سيا�سي يف �أمريكا
ق��د ب��ات نابعا م��ن ال�ضغط الديني يف ال��راه��ن� ،إ�ضافة �إىل �أن
الفتور الذي ي�شهده الدين يف �أوروب��ا يقابله فوران يف �أمريكا،
وذلك جراء حترير ال�سوق الدينية.
---------------- الكتاب�« :إله �أمريكا ..الدين وال�سيا�سة يف الواليات املتحدة». امل�ؤلف :فوريو كولومبو. النا�شر :كالوديانا (تورينو�-إيطاليا) باللغة الإيطالية. �سنة الن�شر.2014 : -عدد ال�صفحات� 172 :صفحة.
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«�إله �أمريكا ..الدين وال�سيــ
عزالدين عناية *
ُت�صنَّف �أمريكا على ر�أ�س قائمة البلدان الغربية التي ال يخ�ضع فيها الدين لالحتكار �أو الو�صاية ،من جانب �أي م�ؤ�س�سة ذات طابع قد�سي �أو روحي؛ حيث
الدين هو �ش�أن مدين َت ِ�سري �أن�شطته ِوفق قوانني العر�ض والطلب و�ضمن �ضوابط التناف�س احلر ،على حد تو�صيف علماء اجتماع �سو�سيولوجيا ال�سوق
التفرع العلمي الذي �شهد تطورا مع كل من دارن ِ�ش ْركات وكري�ستوفر �إلي�سون ورودناي �ستارك ولوران�س �إياناكوين .وبفعل عدم خ�ضوع
الدينية ،هذا
ُّ
الدين يف �أمريكا لأي �شكل من �أ�شكال املونوبول والو�صاية ،يح�ضر تنو ٌع الفت يف ال�ساحة االجتماعية للوكاالت املروجة له وامل�ستثمرة فيه؛ �سواء داخل
الدين الواحد �أو حتى داخل املذهب الواحد .مبا يفوق ما عليه احلال يف �سائر البلدان الغربية الأخرى ،التي ما فتئ حقل املقد�س فيها يخ�ضع لكنائ�س
حمددة تنعم مبحاباة من الدولة ،ال �سيما يف جنوب قارة �أوروبا و�شمالها.
كتاب فوريو كولومبو -الباحث وال�سيا�سي الإيطايل املهتم بالظواهر الدينية وتداخلها مع ال�ش�أن ال�سيا�سي -الذي نتناوله بالعر�ض والتحليل ،هو من
�صنف الكتابات التي متزج يف تناول ظواهر الدين بني منهجني :منهج علم االجتماع الديني ،ومنهج العلوم ال�سيا�سية؛ حيث ي�سعى الكاتب للإحاطة بتلك
العالقة املتداخلة بني املجالني ،وهي عالقة متميزة جراء الطابع العلماين البارز لأمريكا� ،إىل جانب ما يتع َّر�ض له الكتاب ب�ش�أن ن�ش�أة النِّحل اجلديدة
التي حتوم حولها �أ�شكال م�ستجدة من التدينُ ،متتبعا ما لها من �أن�شطة خمتلفة؛ وهو الأمر الذي جعل الدين �أداة فاعلة يف الت�أثري يف العملية ال�سيا�سية
ويف توجيه الفعل ال�سيا�سي.

�صحيح �أ َّن الد�ستور الأمريكي -كما يُورد فوريو كولومبو -قد
�أر�سى ف�صال �صريحا بني الكني�سة وال��دول��ة ،لكنَّ الأم��ر لي�س
ب�ت�ل��ك ال���ص��رام��ة ب�ين ال��دي��ن وال���س�ي��ا��س��ة .ف�ل�ط��امل��ا جت�ل��ت تلك
العالقة الوثيقة يف �شعارات على غرار «الرب يبارك �أمريكا» و»يف
اهلل نثق» و«امل�سيح هو احلل» ()Jesus is the answer؛
اجتماعي ديني مميز ي�سود يف �أمريكا ،يجد
�إذ يح�ضر تقلي ٌد
ٌ
�سندا له فيما يُعرف مبفهوم الدين املدين؛ ذلك الطرح الذي
عرف من�ش�أه مع جان جاك رو�سو يف العقد االجتماعي ()1762
وبلغ عمق تطوره مع طروحات عامل االجتماع روبرت باله يف
كتابه« :الدين املدين يف �أمريكا» (.)1967
يف ال�ق���س��م الأول م ��ن ال �ك �ت ��اب ،ي �ح ��اول ك��ول��وم �ب��و الإم �� �س��اك
بلحظة الفوران املبكرة يف عالقة الدين بال�سيا�سة ،مع عقديْ
ال���س�ب�ع�ي�ن�ي��ات وال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات م ��ن ال �ق ��رن امل��ا� �ض��ي ،م ��ن خ�لال
تتبع م��ول��دات ذل��ك التحول وحم�ف��زات��ه ،م�ستعر�ضا العوامل
ال�سيا�سية التي دفعت بالن�شاط الديني للطفو على ال�سطح،
وم��ن َث��م �إىل الإق ��رار بقوة ذل��ك العامل وتوظيفه ال�سيا�سي.
وهو ما �أفرز على حد قول كولومبو جتاذبا عميقا بني الدين
وال�سيا�سة �إىل حد يت�سم بالإجحاف .فال�سيا�سة كر�ؤى وخيارات
وتوجهات� ،أي ب ِق َيمها و ُم ُثلها ،ما عادت �صانعة للفعل ال�سيا�سي
ل��وح��ده��ا ،وب��ات��ت ت�ستعني ،ول��رمب��ا تعتمد اع�ت�م��ادا مهما على
الدين ،بو�صفه «قوة خفية» يف املجتمع قادرة على مد ال�سيا�سي
بالدعم الالزم ،ال �سيما عند التطلع �إىل مترير خيارات �شائكة
تتطلب ت�ضافر قوى متنوعة ل�ضمان �إجناحها .والطريف يف
ذلك التحول الذي �شهدته �أمريكا -كما يقول فوريو كولومبو-
�أن لي�ست الكنائ�س التي اجتاحت ال�سيا�سة ،بل ال�سيا�سة هي
التي اجتاحت الكنائ�س.
يعود بنا كولومبو �إىل مطلع ال�ع��ام  1980لتتبع ذل��ك الزخم



يف ع�لاق��ة ال��دي�ن��ي ب��ال���س�ي��ا��س��ي ،ح�ين ع�بر م��ر��ش�ح��و ال��رئ��ا��س��ة
الأم ��ري �ك �ي ��ة ،ري �غ ��ن وك ��ارت ��ر و�أن� ��در� � �س� ��ون� � ،ض �م��ن ح�م�لات�ه��م
االن�ت�خ��اب�ي��ة ،ع��ن ميوالتهم الدينية احل��ازم��ة .وه��و م��ا �سماه
الباحث باالكت�شاف الفجئي لفاعلية الدين ودوره يف املجال
ال�سيا�سي .حيث �أع�ل��ن ريجن حينها -وب�صريح ال�ق��ول� -أم��ام
�أن���ص��ار ال�ت��وج�ه��ات الأ��ص��ول�ي��ة امل�ح��اف�ظ��ة يف داال�� ��س� ،أن ��ه يقف
�إىل �صف مفهوم اخللق مبدلوله التوراتي احل��ريف ،مبا يعني
م�ع��ار��ض��ة اخل�ي��ار ال��داروي �ن��ي ال�ت�ط��وري يف ال�ن�ظ��ر �إىل ال�ك��ون،
وللم�س�ألة دالالت عميقة يف املجتمع الأمريكي مت�س اجلوانب
الرتبوية والتعليمية والأخالقية� .إذ كانت الت�صورات الطهرية
حينها تبحث ع��ن �إي �ج��اد م�ن��اخ م�سيحي ن�ق��ي م��ن ال�ت��أث�يرات
العلمانية امل�ج�ح�ف��ة ،وك ��ان م��ن جملة ال�ك�ت��اب امل�صنفني غري
م�سيحيني� ،أو «مم�ن��وع�ين» م��ن ال �ت��داول� ،أرن���س��ت هامنجواي
وج� ��ورج �أروي � ��ل و�أل �ك �� �س �ن��در ��س��وجل�ن�ي�ت���س�ين .ف�ح��رك��ة الإح �ي��اء
الديني الأمريكي كانت حركة مت�شددة ورجعية ِوفق تو�صيف
كولومبو .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ما كان ظهور الدين يف �أمريكا
على ال�ساحة االجتماعية� ،إبان حقبة الثمانينيات ،على ما تبني
لفوريو كولومبو ،نابعا من بنية االجتماع الأمريكي فح�سب؛
ب��ل �إن كثريا م��ن التنظيمات الدينية التي ن�شطت يف حقبتي
كارتر وريجن كانت حتركها هواج�س مت�أتية من �أثر التحوالت
الدينية اجلارية يف ال�شرق الأو�سط.
ودائ �م��ا �ضمن تتبع امل���ش��ارك��ة ال�ف��اع�ل��ة للتجمعات ال��دي�ن�ي��ة يف
ال�ش�أن ال�سيا�سي ،و�إعالن �سل�سلة من الكنائ�س الربوت�ستانتية
خو�ض معرتك العمل ال�سيا�سي يف �صفوف اليمني اجلديد،
�أبرز كولومبو ما كان لها من دور يف انتخاب الرئي�س الأمريكي
رون��ال��د ري�ج��ن ،دف��اع��ا ع��ن «ق�ي��م ال�ع��ائ�ل��ة» املتمثلة يف مراقبة
الوالدات والت�صدي ملوانع احلمل والإحلاح على تطبيق عقوبة

الإع��دام وال�سعي لفر�ض القدا�س يف املدار�سِّ .
ويبي كولومبو
�أ َّن الكنائ�س الربوت�ستانتية ،ال�ت��ي ك��ان��ت ُت�ع��د كنائ�س �أقليات
لكونها م�شر َذمَة ولي�س لأنها قليلة الأتباع ،قد ذهبت للتحالف
م��ع كني�س ٍة مناف�س ٍة لطاملا ت�صارعت معها� ،أال وه��ي الكني�سة
الكاثوليكية .ورغ��م �أن بع�ض القادة الدينيني الأمريكان من
كبار الدعاة التلفزيني ،مثل الق�س جيمي �سواجارت واملب�شر
الإجن �ي �ل��ي بيللي ج��راه��ام و�آخ ��ري ��ن ،ي�ت���ص��ارع��ون ب�شكل دائ��م
مع الكني�سة الكاثوليكية يف براجمهم ويف مواعظهم ،لكنهم
ي �� �س�يرون ج�ن�ب��ا �إىل ج�ن��ب يف ج�ب�ه��ة م��وح��دة ت���س�ع��ى للهيمنة
على ال�سيا�سة الداخلية وي��وح��دون �صفوفهم ب�ش�أن املوا�ضيع
احل�سا�سة املتعلقة بال�سيا�سة ال��دول�ي��ة .فما ُي�ع��رف بـ»حركة
االنت�صار للحياة» ت�ضم يف �صفوفها ح�شدا من اجلانبني ،وهي
حركة حمافظة تعمل على رف��ع �أي حاجز يقف �أم��ام مراقبة
احلمل .كما جند حتالفا قويا بني الربوت�ستانتية الأ�صولية
والكني�سة الكاثوليكية فيما يتعلق برف�ض الإج�ه��ا���ض ،حتت
�أي �شكل �أو مربر ،وعادة ما ت�شن الكني�ستان «حمالت �صليبية»
م�شرتكة �ضد مناوئيهم يف ذلك.
ويف الق�سم الثاين من الكتاب ،يتعر�ض فوريو كولومبو ملا يزخر
به الواقع االجتماعي الديني الأمريكي من ثراء وتداخل ،وهو
م��ا يتفلت ح���ص��ره ع�ل��ى �إم�ك��ان�ي��ات امل�ق��ارب��ات ال�سو�سيولوجية
التقليدية .ذلك �أن مقولة ال َعلمانية حمالة ذات وجوه ،تتغري
م�ضامينها من جمتمع �إىل �آخر ومن تقليد �سيا�سي �إىل غريه.
ولذلك؛ لزم على الدار�س اخلروج من �ضيق الثنائية املعهودة،
ق�صي الدين بعيدا عن
التي تربط بني الغرب وال َعلمانية و ُت ِ
معرتك االجتماع الب�شري .فال�ساحة الأمريكية من ال�ساحات
التي تعج بالعديد من �أن��واع اللوبيات املت�شابكة ،ذات الطابع
ال�سيا�سي والديني ،والتي ُت�صنف �إجماال حتت م�سمى �شامل

