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 ترمجة دراسة: أمريكا... دولة هللا
 
 

 U.S. God’s Country العنوان األصلي:

 وولرت راسيل ميد الكاتب:
 6002تشرين األول/ أكتوبر  - عدد أيلول/ سبتمرب Foreign Affairsجملة فورين أفريز  املصدر:

 
 

راا وازد د لطاملا كان للدين دور أساسي ومؤثرر   توييؤا الاياسؤة األمري،يؤةك ول،ؤن ارت ؤا  عؤ دد ال،نؤاس  اجنييليؤة مؤًث
قوهتا ون وذها كان لا األرر املباشر على املشهد الاياسي   الوال ت املتحدةك وعلى األًص وبشؤ،ل درامؤاتي،ي علؤى 

اخلاريية للوال ت املتحدة. ولي  هنؤا  دا   للؤرعر أو للقلؤن مؤن هؤرا الواقؤ ك كؤون اجنييليؤ  مؤرتبط  بشؤ    الاياسة
العدالةك وابلرغبة   حتا  الواق  العاملي املرتدي ويطمحون لتحقين هره الرغبة من ًالل اتّبا  سياسة حااسة  مببادئ

 ودقيقة لل اية.
 

 
 اإلجنيليون والسياسة اخلارجية

ك وكؤرل    حتديؤد ايويؤةك والفقافؤةك والتويؤا األمري،يةيلعب العامل الديين دور القوة الرسياية   الاياسة 
ك وسؤؤؤاعد   ت،ؤؤؤوين األف،ؤؤؤار األمري،يؤؤؤةهم العامؤؤؤل الؤؤؤديين   تشؤؤؤ،يل ش  ؤؤؤية األمؤؤؤة ك فقؤؤؤد أسؤؤؤاسؤؤؤيالاي

 علؤى األحؤدا   األمؤري،يعن العامل اخلاريي وكي ية النظر إلياك وأرر   طريقة تعؤاطي ورد فعؤل  األمري،ية
األمؤؤؤري،ي    ؤؤؤم  : شؤؤؤعورهؤؤؤرا التويؤؤؤا الؤؤؤديين يشؤؤؤري إ  أمؤؤؤرينالؤؤؤق تقؤؤؤ  ًؤؤؤارو حؤؤؤدود الؤؤؤوال ت املتحؤؤؤدة. 

خمتؤؤؤؤارك واألأبؤؤؤؤان  ن علؤؤؤؤيهم وايؤؤؤؤب نشؤؤؤؤر معتقؤؤؤؤدهم وقؤؤؤؤيمهم   العؤؤؤؤامل أ ؤؤؤؤ . ابلطبؤؤؤؤ ك لؤؤؤؤي  كؤؤؤؤل شؤؤؤؤعب 
 ك غالباا ما خيتل ون بشدة حول معؤ  ودقؤة الق ؤدك وحىت الرين يثمنون با  يثمنون هبرا الوايباألمري،ي

األمؤؤؤري،ي  يؤؤؤثمن بؤؤؤاك هؤؤؤا  عؤؤؤل هؤؤؤره  معتؤؤؤرباا مؤؤؤن عؤؤؤرتان  ن عؤؤؤدداا مؤؤؤن هؤؤؤرا ال هؤؤؤم. ول،ؤؤؤن ال بؤؤؤد مؤؤؤن اال
 األف،ار واملعتقدات عامالا مثرراا   سلو  وهارسة الدولة   داًل البالد كما   ًاريها. 

ي،ؤؤاد ي،ؤؤون غؤؤري رغؤؤم    احليؤؤاة األمري،يؤؤةن العامؤؤل الؤؤديين مهؤم يؤؤداا أيتبؤؤ  لنؤؤا مؤن ًؤؤالل نظؤؤرة فاح ؤؤةك 
فمعظم الناسك على اًؤتالن تويهؤاهتمك يريعؤون ت املتحدة. املزيج الق تتش،ل منا الوال  ذل    مرسي
ويهؤؤات نظؤؤرهمك  ك ومؤؤن أيؤؤل دعؤؤماألسؤؤةلة ايامؤؤة الؤؤق تؤؤوايههم لإليابؤؤة علؤؤىإ  املبؤؤادئ الدينيؤؤة  داسمؤؤاا 

والؤؤبالد كلؤؤ  مؤؤن التنؤؤو  الؤؤديين مؤؤا ياؤؤاعد علؤؤى دعؤؤم أي ت ؤؤور يتعلؤؤن ابلاياسؤؤة اخلارييؤؤة مؤؤن املم،ؤؤن أن 
 دينية. يطرأك من الناحية ال

ل،ن ميزان القوى ب  خمتل  التويهات واألينحة الدينية يت ري م  الوقؤ،ك ولقؤد شؤهد ميؤزان القؤوى هؤرا 
أتبؤؤا  التيؤؤارات  ازداد هؤؤا أدى إ  حتؤؤوالت ونتؤؤاسج دراماتي،يؤؤة. ف،لمؤؤا   اجليؤؤل األًؤؤريحتؤؤوالا حاًؤؤاا ومهمؤؤاا 
  حؤؤؤ  تشؤؤؤهد الؤؤؤبالد ترايؤؤؤ  الؤؤؤق كانؤؤؤ، تتمتؤؤؤ  هبؤؤؤا  كازدادوا قؤؤؤوة وارؤؤؤرياا   األمؤؤؤري،يالدينيؤؤؤة اظافظؤؤؤة بؤؤؤ  
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التيؤؤؤارات الربوتاؤؤؤتانتية الليرباليؤؤؤة منؤؤؤر أواسؤؤؤ، القؤؤؤرن العشؤؤؤرينك هؤؤؤا أرؤؤؤر علؤؤؤى بشؤؤؤ،ل كبؤؤؤري علؤؤؤى سياسؤؤؤات 
 الوال ت املتحدة اخلاريية. 

أن  إن هؤؤره املت ؤؤريات مل اًؤؤر بعؤؤد ن ؤؤيبها الؤؤوافر مؤؤن ال هؤؤم الشؤؤاملك ويعؤؤود هؤؤرا األمؤؤر   يؤؤز  منؤؤا إ 
اريهؤؤؤؤؤا غؤؤؤؤؤري مطلعؤؤؤؤؤ  ناؤؤؤؤؤبياا علؤؤؤؤؤى التيؤؤؤؤؤارات  معظؤؤؤؤؤم دارسؤؤؤؤؤي الاياسؤؤؤؤؤة اخلارييؤؤؤؤؤة   الؤؤؤؤؤوال ت املتحؤؤؤؤؤدة ًو
الربوتاؤؤؤؤتانتية اظافظؤؤؤؤة   الؤؤؤؤوال ت املتحؤؤؤؤدة األمري،يؤؤؤؤةك ًالؤؤؤؤة وأن ويهؤؤؤؤات النظؤؤؤؤر الؤؤؤؤق يتبناهؤؤؤؤا املبشؤؤؤؤر 

قؤات اخلارييؤة غؤري تلؤ  تؤدعو إ  تبؤين سياسؤات خمتل ؤة   العال Billy Grahamاجنييلي بيللي غراهام 
الق يدعو إليها األلوليون املعروفون   يامعة )بوب يونز( الرين ال تلقى آراؤهم ترحيبؤاا واسؤعاا. وتؤثدي 
هؤؤره اخلالفؤؤات والتباينؤؤات الدينيؤؤة والفقافيؤؤة الدقيقؤؤة ابلسؤؤرورة نتؤؤاسج سياسؤؤية هامؤؤةك تاؤؤتدعي نظؤؤرة معمقؤؤة 

ات الربوتاؤؤتانتية األمري،يؤؤة وذلؤؤ  مؤؤن أيؤؤل ت اؤؤري التؤؤ رري للنهؤؤوا ال،بؤؤري الؤؤري شؤؤهدت التويهؤؤات التيؤؤار 
 الري سببتا املت ريات الدينية على الاياسة اخلاريية للوال ت املتحدة. 

املؤؤرهب الربوتاؤؤتانق قؤؤد  يؤؤز  مؤؤن اجلؤؤواب يتعلؤؤن ب،ؤؤون؟ ةملؤؤاذا الرتكيؤؤز وبشؤؤ،ل ًؤؤارب علؤؤى الربوتاؤؤتانتي
ى أتبؤا  هؤرا املؤرهب وإ  يومنؤا هؤرا يشؤ،لون أكفريؤة ساهم   تش،يل هويؤة الؤوال ت املتحؤدة حيؤق يبقؤ

ال،نياة ال،ارولي،ية )والق يش،ل أتباعهؤا ين  قؤوة  ذل ك فإن املت ريات الق شهدهتا إضافة إ ؛ الا،ان
إأبانيؤة   الؤؤبالد وأكؤؤرب يمؤ  ديؤؤين متمفؤؤل   كنياؤة واحؤؤدة( تع،ؤؤ  لؤورة خمتلطؤؤة مؤؤ  قليؤل مؤؤن التؤؤ رري   

فؤؤإن اوموعؤؤات الدينيؤؤة األًؤؤرى   الؤؤوال ت املتحؤؤدةك أقؤؤل  كة للؤؤوال ت املتحؤؤدة. وأًؤؤرياا الاياسؤؤة اخلارييؤؤ
 اررياا وبش،ل ابرز والف، عندما تتعلن األمور بشثون البالد الاياسية.

 مسألة أصول
 إن فهؤؤؤؤم كيؤؤؤؤ  أن الت يؤؤؤؤريات احلاليؤؤؤؤة   التويهؤؤؤؤات الربوتاؤؤؤؤتانتية أًؤؤؤؤرت تؤؤؤؤثرر علؤؤؤؤى الاياسؤؤؤؤة اخلارييؤؤؤؤة

ك سيااعد على فهم الدور التارخيي الؤري لعبؤا الؤدين يرخييؤاا   احليؤاة العامؤة للؤبالد. إن التقاليؤد ،يةاألمري
اجنلؤؤالحية الدينيؤؤة    الدينيؤؤة للؤؤوال ت املتحؤؤدة والؤؤق بؤؤدأت   القؤؤرن الاؤؤادس عشؤؤر متزامنؤؤة مؤؤ  احلركؤؤة

ل،ؤؤن مؤؤا بؤؤرز منهؤؤا  ومتعؤؤددةك متباينؤؤةسؤؤ،تلنداك تسؤؤمن، م ؤؤاهيم ومبؤؤادئ وويهؤؤات نظؤؤر عامليؤؤة إن،لؤؤرتا وا
 تيارات: ةرالر يوكان لا الت رري املباشر والقوي ه

 التيار التقليدي امللتزم والري من املم،ن تاميتا ابأللويل. -
 التيار التقدمي امللتزم ابلتقاليد األًالقية واملعرون ابملايحي الليربايل. -

   التيار الواس  االنتشار واملعرون ابجنييلي التقليدي. -
بؤ  املبؤادئ  األمري،ي  أبزيؤون. ألن معظم املايحي  ومن اخلط  الت رين التام ب  هره االياهات الفالرة

الدينية وااليتماعية الق حتملها التيارات الربوتاتانتية واألف،ار املايحية األًرى مؤ  اهتمؤام باؤي، مبؤدى 
،ؤؤل تيؤؤار ديؤؤين مؤؤن هؤؤره التيؤؤارات واررياهتؤؤا تناسؤؤقها وتناغمهؤؤا. إال أن الولؤؤ  العؤؤام أو ال ؤؤورة الشؤؤاملة ل
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الت يؤؤؤري الؤؤؤري أحدرؤؤؤا التبؤؤؤدل   ميؤؤؤزان  املك سؤؤؤي عل مؤؤؤن الاؤؤؤهل تقيؤؤؤيمعلؤؤؤى دور الؤؤؤوال ت املتحؤؤؤدة   العؤؤؤ
 القوى الدينية وارري ذل  على البالد وسلوكها. 

ك كمؤا أ ؤم األمري،ؤيتاؤتانق من التيؤار الربو  رباليونك ويعدُّ اجنييليون كلهم يز اا األلوليونك املايحيون اللي
يؤؤز    يعؤاا ارؤؤروا بعمؤن ابخلؤؤالن الؤري نشؤؤب   مطلؤ  القؤؤرن العشؤرين بؤؤ  اجنلؤالحي  واأللؤؤولي .   

مؤؤن القؤؤرن التاسؤؤ  عشؤؤر كؤؤان معظؤؤم الربوتاؤؤتان، يثمنؤؤون  ن العلؤؤم يفبؤؤ، ويثكؤؤد التعؤؤاليم اجنييليؤؤة.  كبؤؤري
وإينرة أحبؤؤا  العلمؤؤا  انًؤؤرين   توييؤؤا انتقؤؤادات حؤؤادة ول،ؤؤن عنؤؤدما بؤؤدأت علؤؤوم الطبيعيؤؤات الداروينيؤؤة و 

حؤؤؤؤول النظؤؤؤؤرة التقليديؤؤؤة للق ؤؤؤؤص الؤؤؤق سؤؤؤؤردها اجنييؤؤؤؤل ومؤؤؤدى م ؤؤؤؤداقيتهاك عنؤؤؤؤدهاك  و مؤؤؤؤن الشؤؤؤ، املزيؤؤؤد
إ  عدة تيارات. اجنلؤالحيون قؤالوا  ن أفسؤل الاؤبل للؤدفا  عؤن  األمري،يةانقام، احلركة الربوتاتانتية 

حتاد ودمج امل اهيم العلميؤة اجلديؤدة مؤ  تلؤ  الدينيؤة وقؤد اتبؤ  هؤرا والعلم هو   ايحية   ع ر النور املا
امل هؤؤوم واملنطؤؤن التيؤؤار الربوتاؤؤتانق الرسياؤؤي. بينمؤؤا اسؤؤتمر األلؤؤوليون علؤؤى إأبؤؤا م  ن ال،نياؤؤة  ؤؤب أن 

 دس وما ورد فيا.تبقى خمل ةا ملبادئ اجنأبان الربوتاتانق ومنها اجنأبان املطلن مب داقية ال،تاب املق
لقؤؤد انقاؤؤم األلؤؤوليون أن اؤؤهم أيسؤؤاا إ  تيؤؤارينك كيؤؤزا عؤؤن بعسؤؤهما بشؤؤ،ل أساسؤؤي ابلرغبؤؤة   اجنلؤؤال  
وطبيعؤؤؤة ال هؤؤؤم الفقؤؤؤا  ولؤؤؤي  علؤؤؤى ًل يؤؤؤة أي ًؤؤؤالن ديؤؤؤين أو الهؤؤؤول. يعتؤؤؤرب التيؤؤؤار االن  ؤؤؤايل أن علؤؤؤى 

مؤؤؤ  تويهؤؤؤات احلدارؤؤؤة  ي شؤؤؤ،ل مؤؤؤن  املؤؤؤثمن  احلقيقيؤؤؤ  االبتعؤؤؤاد عؤؤؤن ال،نؤؤؤاس  الؤؤؤق تاؤؤؤاوم أو تتاؤؤؤام 
أكفؤؤؤؤر علمانيؤؤؤؤة وتعدديؤؤؤؤةك يبؤؤؤؤ  ألؤؤؤؤحاب التيؤؤؤؤار  األمري،ؤؤؤؤياألشؤؤؤؤ،ال.   حؤؤؤؤ  ألؤؤؤؤبح، رقافؤؤؤؤة اوتمؤؤؤؤ  
ًؤر التيؤار ان رأىع  الفقؤا  والاياسؤي. ومؤن ةحيؤة أًؤرىك االن  ايل وبوترية أعلى اناحاهبم مؤن القطؤا

الخنؤؤرايف   نؤؤواحي احليؤؤاة العامؤؤة كافؤؤة. ولقؤؤد دعؤؤي هؤؤرا مؤؤن احلركؤؤة األلؤؤولية األساسؤؤية ضؤؤرورة االسؤؤتمرار وا
ابظافظة على عنؤوان األلؤولية ومبادسهؤاك وي  ر االن  اليون اليوم التيار أساساا ابحلركة اجنييلية اجلديدة. 

ر إلؤؤؤؤيهم اليؤؤؤؤوم علؤؤؤؤى أ ؤؤؤؤم   حؤؤؤؤ  أن اجنييليؤؤؤؤ  اجلؤؤؤؤدد الؤؤؤؤوا عؤؤؤؤن هؤؤؤؤره املبؤؤؤؤادئ وألؤؤؤؤبحوا بباؤؤؤؤاطة يشؤؤؤؤا
 ن.اجنييليو 

احلاليؤة )األلؤوليةك الليرباليؤةك واجنييليؤة( تقؤودة إ  أف،ؤار خمتل ؤة حؤول  األمري،يؤةن التيارات الربوتاتانتية إ
ما  ؤب أن ي،ؤون عليؤا دور الؤوال ت املتحؤدة   العؤامل اليؤوم.   هؤرا الاؤيانك يبؤدو أن اخلالفؤات املهمؤة 

ا ب وابية تويهاتا جنقامة استقرار وسؤالم ب  هره التيارات تبقى ضمن نطان رؤية كل طرن ومدى ت اؤل
عؤاملي  ضؤمن إطؤار القؤوان  والشؤرعية الدوليؤةك ومؤدى األولويؤة الؤق يوليهؤا كؤل طؤرن وتيؤار للتباينؤات بؤ  

والؤؤؤق يعلهؤؤؤم يشؤؤؤعرون بتشؤؤؤاؤم شؤؤؤديد املؤؤؤثمن  وغؤؤؤري املؤؤؤثمن . إن عمؤؤؤن املشؤؤؤ،لة كمؤؤؤا يراهؤؤؤا األلؤؤؤوليون 
ال إم،انيؤؤة لؤؤرأب ال ؤؤد  ومؤؤد اجلاؤؤور  اظؤؤام العؤؤامليك   وقؤؤ، يؤرون فيؤؤا أنؤؤهؤؤو   كي يؤؤة حتقيؤؤن النياههؤاك 

 مت ؤاسلون حؤؤول ماؤؤتقبل الاؤؤلم  الليرباليؤؤ   تيؤؤاري املؤؤثمن  وغؤري املؤؤثمن ك وعلؤؤى ع،ؤؤ  األلؤولي  فؤؤإنبؤ
ن بينمؤؤا اجنييليؤؤو  كالؤؤدويل والنظؤؤام العؤؤاملي ويلحظؤؤون اًتالفؤؤات باؤؤيطة بؤؤ  تيؤؤاري املؤؤثمن  وغؤؤري املؤؤثمن 

 يق ون   م،ان ما ب  هرين التويه  املتناقس . 
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األلوليون هم عبارة عن جمموعات متنوعةك إما بابب التعري ات امل تل ة مل طل  ألويلك أو كشؤياا مؤ  و 
. وعلؤى ويؤا العمؤوم ال يويؤد طؤرن خمؤول أو األمري،يؤةالطاب  الالمركزي والش  ية املتميؤزة للربوتاؤتانتية 

ول،ؤن أب،ؤن القؤول  ن م ؤطل  األلؤؤولية تعريؤ  عؤن ماهيؤة األلؤولية وعمؤؤا تؤثمن بؤا. أبلؤ  ال ؤالحية لل
 يتسمن رال  ً اسص: 

 حول إيام وسلطة اجنييل. متقدمةرؤية  -
العؤؤؤزم القؤؤؤوي علؤؤؤى الؤؤؤدفا  عؤؤؤن اجنأبؤؤؤان التؤؤؤارخيي ابلربوتاؤؤؤتانتية   موايهؤؤؤة ال،نياؤؤؤة ال،ارولي،يؤؤؤة  -

 مثيدي احلدارة ومن غري املايحي . والعوامل املثررة األًرى من العلماني  و 

 واالعتقاد  ن على املثمن  أن ين وا  ن اهم عن العامل غري املايحي. -

مؤؤؤن املم،ؤؤؤن أن يتوايؤؤؤد األلؤؤؤوليون داًؤؤؤل كافؤؤؤة اوموعؤؤؤات املاؤؤؤيحية الربوتاؤؤؤتانتية اظافظؤؤؤةك   حؤؤؤ  أن 
ة املعمدانية اجلنوبيةك وكنياة مياؤوري ال،نيامفل: ك يمنة من املم،ن أن تعترب إييليةبعض اوموعات امله

الؤؤؤق تعتؤؤؤرب أقليؤؤؤة والؤؤؤق مؤؤؤن املم،ؤؤؤن أن يطلؤؤؤن عليهؤؤؤا حبؤؤؤن ألؤؤؤولية. اوموعؤؤؤات األلؤؤؤولية األًؤؤؤرى ك اللورريؤؤؤة
املهيمنؤؤةك مفؤؤل ال،نياؤؤة ال،ال ينيؤؤة املشؤؤي ية التقليديؤؤة والؤؤق تعتؤؤرب ألؤؤ ر مؤؤن مفيالهتؤؤا اجنييليؤؤة والليرباليؤؤةك 

ك عؤن رغبون   أن ت،ون جمموعاهتم ل ريةك نقية ولافيةك لارمة وملتزمؤة ابملبؤادئ ي ًالة وأن األلولي
تؤؤداًل فيهؤؤا أف،ؤؤار وتويهؤؤات متعؤؤددةك إضؤؤافة إ  أن الت معؤؤات األلؤؤولية تلؤؤ  املنظمؤؤات ال،بؤؤرية الؤؤق ت

 ت سل أيساا أن حتافظ على استقالليتها بعيداا عن الت معات ال،برية ذات ايي،لية املهيمنة.
ن هؤؤن هؤؤم ًؤؤارو هؤؤرا اجنطؤؤار األلؤؤويل يظنؤؤون أن األلؤؤولية هؤؤي ضؤؤد حركؤؤة ال ،ؤؤر والعاط ؤؤة. ومؤؤن كفؤؤريو 

  الربوتاتان، اظافظ  يعلقون أمهية كبرية على اخلؤربة الش  ؤية األمري،يال حي  القول  ن ال،فري من 
أكفؤر عاط يؤة   إأبؤا م الروحية والعاط ية. ل،ن ال رن ب  األلولي  واجنييلي  لؤي    كؤون األلؤولي  

واعتقؤؤادهمك بؤؤل   كؤؤون األلؤؤولي  أكفؤؤر تشؤؤدداا   طريقؤؤة إتبؤؤا  معتقؤؤداهتم وأف،ؤؤارهم ابل،امؤؤل ولؤؤوالا إ  
اجنييلي  ابلعمؤل علؤى تطؤوير نظؤرة ينبتؤة وشؤاملة مؤن ويهؤة  يهتم األلوليون أكفر منًاللتها املنطقية. 

قهؤؤا بشؤؤ،ل تؤؤدر ي. إال أن هنؤؤا  شؤؤيةاا واحؤؤداا مرفؤؤوا نظؤؤر ماؤؤيحية عؤؤن العؤؤامل ومؤؤن ى العمؤؤل علؤؤى تطبي
ألنؤؤا قؤؤد ربؤؤ، لؤؤديهم مؤؤن مؤؤن ويهؤؤة نظؤؤرهم كامؤؤاا كؤؤاجنييلي  وهؤؤو نظريؤؤة التطؤؤور الؤؤق يؤؤا  هبؤؤا )دارويؤؤن(ك 

نظريؤؤة دارويؤؤن تتنؤؤاقض مؤؤ  مؤؤا أن املع ؤؤوم عؤؤن اخلطؤؤ ك و  همأن اجنييؤؤل هؤؤو دلؤؤيل ًؤؤالل الت ربؤؤة الش  ؤؤية
هنؤؤؤؤا  شؤؤؤيةاا آًؤؤؤر خمتلؤؤؤؤ  حبايؤؤؤة لتطؤؤؤؤويره بشؤؤؤ،ل كامؤؤؤل )كمؤؤؤؤا يعتقؤؤؤد بعؤؤؤؤض يؤؤؤا    اجنييؤؤؤل. لؤؤؤؤرا فؤؤؤإن 

األلؤؤوليون( وهؤؤو البحؤؤق عؤؤن ًيؤؤار علمؤؤي حؤؤول موضؤؤو  )اخللؤؤن مؤؤن ويهؤؤة نظؤؤر علميؤؤة( ووضؤؤ  كتؤؤؤب 
مدرسؤؤؤية للمنؤؤؤاهج الرتبويؤؤؤة والسؤؤؤ ، علؤؤؤى املؤؤؤدارس لتؤؤؤدري  هؤؤؤره ال،تؤؤؤب حتؤؤؤ، طاسلؤؤؤة التهديؤؤؤد باؤؤؤحب 

ذلؤؤؤؤ . إن املثساؤؤؤؤات الؤؤؤؤق ياؤؤؤؤيطر عليهؤؤؤؤا األلؤؤؤؤوليون )احلركؤؤؤؤة التالميؤؤؤؤر مؤؤؤؤن هؤؤؤؤره املؤؤؤؤدارس الؤؤؤؤق تؤؤؤؤرفض 
سؤتقبال مؤن يعؤاذ هؤره القسؤا  املعمدانية املاتقلةك ويامعؤة بؤوب يؤونز( ال تعتؤرب مراكؤز دافةؤة وحاضؤنة ال

 الدينية املقدسةك ول،نها غالباا ما تاتسي  علما  غري تقليدي .
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 ايؤؤزاسم الاياسؤؤية وال ،ريؤؤة باؤؤبب سلاؤؤلةة والتشؤؤاؤم القؤؤرن املاضؤؤيك ترايؤؤ  األلؤؤوليون إ  حالؤؤة مؤؤن العزلؤؤ
وهؤؤؤي حالؤؤؤة غريبؤؤؤة عؤؤؤن التويهؤؤؤات املت اسلؤؤؤة الؤؤؤق ًؤؤؤالل عقؤؤؤدي العشؤؤؤرينات والفالرينؤؤؤات؛  الؤؤؤق حلقؤؤؤ، هبؤؤؤم

اؤؤر امؤؤن ارؤؤري هؤؤرا الرتايؤؤ  أن  وكؤؤانًؤؤالل القؤؤرن التاسؤؤ  عشؤؤر.  األمري،يؤؤةعاشؤؤتها احلركؤؤة الربوتاؤؤتانتية 
لتلؤ  الؤق طبعؤ،  وان ؤرفوا إ  إعؤادة النظؤر والتؤدقين   األمؤور بطريقؤة مشؤاهبةك األلوليون تويهاا دفاعياا 

 -كمؤؤؤا النورانيؤؤؤون   -وحيمؤؤؤل األلؤؤؤوليون لنؤؤؤد(. إي املؤؤؤرهب النؤؤؤورا  ال،ؤؤؤال يين الؤؤؤري انطلؤؤؤن مب،ؤؤؤراا   )نيؤؤؤو
وتلؤ  ال،فؤرية الؤق  ًتار هللا إنقاذهؤاانظرة قاكة ويرون  ن هنا  ف وة واسعة يداا ب  األروا  القليلة الق 

ديؤؤؤين بؤؤ  )امليفؤؤؤاقي  أو  ال،ؤؤؤال ينيون سؤؤابقاا جننشؤؤؤا  يمؤؤ قؤؤدر هللا يؤؤا أن تؤؤؤرهب إ  اجلحؤؤيم. لقؤؤؤد سؤؤعى 
و  إن،لؤؤؤرتا ًؤؤؤالل فؤؤؤرتة ح،ؤؤؤم أولي ؤؤؤري كرومويؤؤؤلك  ؛الؤؤؤوطني  األسؤؤؤ،تلندي ك وحؤؤؤزب كؤؤؤري (   سؤؤؤ،وتلندا

عشؤؤر. ول،ؤؤن ًؤؤالل القؤؤرون الفالرؤؤة املاضؤؤية لنؤؤدك وكؤؤان كؤؤل هؤؤرا ًؤؤالل القؤؤرن الاؤؤاب  إي وكؤؤرل    نيؤؤو
ألؤؤبح، ف،ؤؤرة بنؤؤا  وإقامؤؤة الدولؤؤة الدينيؤؤة أقؤؤل ياذبيؤؤة وإم،انيؤؤة ابلناؤؤبة للمتشؤؤددين مؤؤن األلؤؤولي . ومل 

غرافيؤؤؤؤة )الاؤؤؤؤ،انية( وحؤؤؤؤدها الاؤؤؤؤبب لنت يؤؤؤؤل الظؤؤؤؤرون ال ؤؤؤؤعبة الؤؤؤؤق يعانيهؤؤؤؤا و ت،ؤؤؤؤن فقؤؤؤؤ، املت ؤؤؤؤريات الدأب
بؤؤة الاؤؤابقة يؤؤره الت معؤؤات ترينؤؤا أيسؤؤاا أن األييؤؤال الالحقؤؤة مؤؤن الت ر  بؤؤل إناأللؤؤوليون لتشؤؤ،يل أكفريؤؤةك 

لؤرا  كحبزن عميؤن وح،مؤة أكؤرب املثمن  عادة ما ت قد محاسة املثسا . ًرو األلوليون من هره الت ربة
 وهؤم يت قؤونفؤإن األلؤولي  يعتقؤدون أن اجلهؤد اجنناؤا  لبنؤا  عؤامل أفسؤل أبلؤ  فرلؤاا ضؤةيلة   الن ؤا . 

الؤؤري عؤؤاا   القؤؤرن التاسؤؤ  عشؤؤر )دوايؤؤ، مؤؤودي( عنؤؤدما أ  عليؤؤا الؤؤبعض  األمري،ؤؤياملبشؤؤر  امؤؤا قالؤؤ مؤؤ 
 يؤؤاب: أة أرى هؤؤرا العؤؤامل كاؤؤ ينة مفقوبؤؤةك ولقؤؤد أعطؤؤا  هللا قؤؤارب يؤؤاة فلريكؤؤز علؤؤى النشؤؤايف الاياسؤؤيك 

 وقال يلك موديك أنقر مع  من أب،ن  إنقاذه.
،انية حتقيؤن إلؤال  ايتمؤاعي   الؤوال ت املتحؤدةك إال أ ؤم وإذا كان األلوليون أبيلون للتشاؤم حول إم

علؤؤؤؤى عؤؤؤؤدا  مؤؤؤؤ  ال ،ؤؤؤؤرة القاسلؤؤؤؤة عم،ؤؤؤؤان حتقيؤؤؤؤن النظؤؤؤؤام العؤؤؤؤاملي اسؤؤؤؤتنادا إ  األًؤؤؤؤالن واملبؤؤؤؤادئ العلمانيؤؤؤؤة 
  علؤؤى األمؤؤري،يكؤؤو م علؤؤى إطؤؤال  أكفؤؤر مؤؤن غؤؤريهم مؤؤن و واملثساؤؤات الدوليؤؤة األًؤؤرى كؤؤاألمم املتحؤؤدة. 

اؤؤيحي    منؤؤؤاطن معينؤؤة مؤؤن العؤؤؤاملك ال يؤؤرى األلؤؤوليون أن مؤؤؤن األًؤؤالن التعؤؤاون مؤؤؤ  وقؤؤاس  اضؤؤطهاد امل
ا  ح،ومؤؤات تسؤؤؤطهد ال،نؤؤؤاس ك وكنؤؤؤ  التبشؤؤؤري املاؤؤؤيحيك أو تعاقؤؤب مؤؤؤن يتحؤؤؤول إ  الؤؤؤدين املاؤؤؤيحي بنؤؤؤ

ا ثساات الدولية كاألمم املتحؤدة الؤق تتعامؤل مؤ  هؤره احل،ومؤات علؤى أ ؤعلى القانون اجنسالمي. أما امل
تطبؤؤؤن كؤؤؤالم النؤؤؤ) أشؤؤؤعيا: )لقؤؤؤد أقمنؤؤؤا عهؤؤؤدا مؤؤؤ  املؤؤؤوتك ومؤؤؤ  يهؤؤؤنم  ؤؤؤن علؤؤؤى  شؤؤؤرعيةك فؤؤؤإ م يؤؤؤرون أ ؤؤؤا

( والؤؤق لؤؤورت  ايؤؤة العؤؤامل مؤؤن Left Behind) ات ؤؤان(. إ ؤؤا لياؤؤ، م ؤؤادفة أن ت،ؤؤون الق ؤؤة الشؤؤعبية
   الطة.ويهة نظر األلولي ك تظهر أن أعدا  املاي  كاألم  العام لألمم املتحدة ياتلمون ال

 اية األمر إن األلوليون ملتزمون ابلرؤية التنبثية لنهاية العامل ويوم الدينونة. وكما يشؤر  ال،تؤاب املقؤدسك 
ات القاكؤؤة والاؤؤيةة الؤؤواردة   امل طوطؤؤات العربيؤؤة واليوةنيؤؤةك هؤؤي ن اؤؤها الؤؤق   و فؤؤإ م يثمنؤؤون  ن النبؤؤ

إن  ة الؤؤؤؤق ستاؤؤؤؤدل الاؤؤؤؤتار علؤؤؤؤى يريؤؤؤؤ  البشؤؤؤؤرية.ال،تؤؤؤؤاب املقؤؤؤؤدس الؤؤؤؤق تؤؤؤؤروي األحؤؤؤؤدا  ال،ؤؤؤؤربى الرهيبؤؤؤؤ
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الشؤؤيطان وحل ؤؤاؤه مؤؤن البشؤؤر سؤؤيقومون ابالنت اضؤؤة األًؤؤرية ضؤؤد هللا وخنبتؤؤا مؤؤن املؤؤثمن  الؤؤرين سيتعرضؤؤون 
 ك ول،ن املاي  سيتم،ن من إًسا  أعداسا وسي تت  عهداا يديداا   األرا والاما . فظي  الضطهاد

  التفكري الليربايل
ملاؤؤيحي الليؤؤربايل أن يؤؤوهر املاؤؤيحية هؤؤو   تعاليمهؤؤا األًالقيؤؤة ولؤؤي    مبادسهؤؤا التقليديؤؤة. يؤؤرى التيؤؤار ا

وإذا عدة إ  اخلل  بعيداا إ  القرن الااب  عشر سنرى أن هؤرا الشؤ،ل مؤن الت ،ؤري املاؤيحي هؤو الؤري 
 )األسؤؤطورة(.عمؤؤل الؤؤيص الؤؤدين مؤؤن األسؤؤاطري. لي  ؤؤل مؤؤا بؤؤ  النؤؤوى )اجنيؤؤام األًالقؤؤي( عؤؤن القشؤؤرة 

 ويش،  الليرباليون املايحيون ابلتعقيدات الق ارتبط، بطبيعة املاي  وم هوم مع  الفالو . 
الؤؤؤق تطؤؤؤورت مؤؤؤ  القؤؤؤرون األو  جننشؤؤؤا  ال،نياؤؤؤة. كمؤؤؤا أ ؤؤؤم ال يبؤؤؤدون محاسؤؤؤة   قبؤؤؤول خمتلؤؤؤ  الق ؤؤؤص 

سؤبعة أ مك وينؤة عؤدنك ق ؤة ًلؤن العؤامل    مفؤل كما وردت حرفيؤاا وردت   ال،تؤب املقدسؤة  واألحدا 
. وأبتد هرا الش  أيساا إ  الرواية الق تتحد  عن عودة املاؤي  ساؤما مؤن بؤ  ك وغريها..وطوفان نو 

للماؤي . وبؤدالا مؤن األأبؤان  ن املاؤي  كؤان ذا طبيعؤة  إ  األمواتك وساسر املع زات األًرى الق تناب
ًالقياا رفي  املاتوى تاتحن مبادسا وهارساتا أن تتبؤ  طؤوال غري عاديةك يراه املايحيون الليرباليون معلماا أ

دًلؤؤ، ال،نياؤؤة التوحيديؤؤة الؤؤوال ت املتحؤؤدة   عؤؤام  احليؤؤاة. وغالبؤؤاا مؤؤا تويؤؤا هؤؤره األف،ؤؤار  ؤؤو ال قؤؤرا .
ليؤزي )يوزيؤ  برياؤتلي( والؤري يتمحؤور يؤوهر منظمتؤا حؤول هؤره بواسطة العامل والالهول اجني 1974

مؤؤؤن بنيؤؤؤام  فؤؤؤران،ل ك ولؤؤؤا ارؤؤؤري ديؤؤؤين مباشؤؤؤر علؤؤؤى تومؤؤؤاس  مقؤؤؤرابا  ن برياؤؤؤتلي لؤؤؤديقاا األف،ؤؤؤار. لقؤؤؤد كؤؤؤا
 فؤؤؤؤران،ل  ويي رسؤؤؤؤون كؤؤؤؤاة حيسؤؤؤؤران القؤؤؤؤداس ال،ناؤؤؤؤي   ال،نياؤؤؤؤة مؤؤؤؤن يي رسؤؤؤؤونك ابلؤؤؤؤرغم مؤؤؤؤن أن كؤؤؤؤالا 

)األسؤؤق ية(. لقؤؤد دفعؤؤ، األف،ؤؤار الداروينيؤؤة واالنتقؤؤادات لل،تؤؤاب املقؤؤدسك انًؤؤرين للتاؤؤاؤل عؤؤن مؤؤدى 
احلرفيؤؤؤؤؤة للق ؤؤؤؤؤص الؤؤؤؤؤواردة   ال،تؤؤؤؤؤاب املقؤؤؤؤؤدسك فانتشؤؤؤؤؤرت الليرباليؤؤؤؤؤة بشؤؤؤؤؤ،ل واسؤؤؤؤؤ  داًؤؤؤؤؤل التيؤؤؤؤؤار  الدقؤؤؤؤؤة

ك األسؤؤؤؤق يةك اللورريؤؤؤؤةك األمري،يؤؤؤؤةالربوتاؤؤؤؤتانق.. مبؤؤؤؤا   ذلؤؤؤؤ  ال،نؤؤؤؤاس ك )املشؤؤؤؤي يةك النظاميؤؤؤؤةك املعمدانيؤؤؤؤة 
والش  ؤؤؤؤيات ،ؤؤؤؤرين   مؤؤؤؤن االقت ؤؤؤادي  وامل األمؤؤؤري،يوالت معيؤؤؤة(. والؤؤؤؤق ينسؤؤؤوي حتتهؤؤؤؤا خنبؤؤؤة املؤؤؤؤواطن  

 .االيتماعية
ابلؤؤؤرغم مؤؤؤن أن املاؤؤؤيحي  اظؤؤؤافظ  يعتؤؤؤربون أن التقؤؤؤدمي  هؤؤؤم ًؤؤؤارو التيؤؤؤار املاؤؤؤيحيك إال أن املاؤؤؤيحي  

اجنلؤؤال  مؤؤن ويهؤؤة نظؤؤرهم يعتؤؤرب اخلطؤؤوة األو  علؤؤى فالليرباليؤؤ  يؤؤدعون أ ؤؤم أبفلؤؤون يؤؤوهر الربوتاؤؤتانتية. 
يحية. لقؤؤد نظؤؤ  امل ؤؤلحون األواسؤؤل ال،نياؤؤة مؤؤن بيؤؤ  لؤؤ،و  طريؤؤن اسؤؤتعادة يؤؤوهر املبؤؤادئ والقؤؤيم املاؤؤ

  مهؤؤؤا تهم و ال  ؤؤران واألف،ؤؤؤار األًؤؤؤرى املتعلقؤؤة ابلطهؤؤؤارة والعؤؤؤرابك والع ؤؤؤمة البابويؤؤةك ومبؤؤؤدأ التحؤؤؤول. 
بعؤؤؤؤض املبؤؤؤؤادئ املاؤؤؤؤيحية األساسؤؤؤؤية كالفؤؤؤؤالو ك واخلطيةؤؤؤؤة األساسؤؤؤؤيةك وويؤؤؤؤود اجلحؤؤؤؤيمك يعتقؤؤؤؤد الليرباليؤؤؤؤون 

 م ببااطة يتبعون املبادئ الربوتاتانتية. املايحيون اليوم أ 
بؤؤؤؤؤ  املاؤؤؤؤؤيحي  وبؤؤؤؤؤ  غؤؤؤؤؤري املاؤؤؤؤؤيحي  حبؤؤؤؤؤدة أقؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤن ابقؤؤؤؤؤي اوموعؤؤؤؤؤات  ت ؤؤؤؤؤرنإن الليرباليؤؤؤؤؤة املاؤؤؤؤؤيحية 

األًرى. كما يثمن املايحيون الليرباليون  ن امل هوم األًالقي واملبؤادئ األًالقيؤة  األمري،يةالربوتاتانتية 
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نك وحؤىت األشؤ ارب غؤري واليهؤودك املاؤلمو اينؤدوسك و  ونكاملاؤيحيو نك فالبوذيو . واحدة   كل أ ا  العامل
املثمن  من املم،ن أن يت قوا على ما هو ال حي  وما هو اخلط . إن كل د نة كلؤ  ت ؤوراا حؤول يؤوهر 

 ال ،ؤؤرة أو املبؤؤادئ القاسمؤؤة علؤؤى أن ال،نياؤؤة هؤؤي عبؤؤارة عؤؤن جمتمؤؤ  غؤؤري كمؤؤا أناحلقيقؤؤة األًالقيؤؤة.   ولؤؤبّ 
 عادي يتمت  أعساؤه مبيزات ًالةك ال تلعب إال دوراا ل رياا   اوتمعات ال،ناية املايحية الليربالية.

سؤؤؤؤؤتفنا  )ال،نياؤؤؤؤؤة الواقعيؤؤؤؤؤةك الؤؤؤؤؤق أبفلهؤؤؤؤؤا املبشؤؤؤؤؤر راينهولؤؤؤؤؤد نيبهؤؤؤؤؤور( وألن معظؤؤؤؤؤم املاؤؤؤؤؤيحي  الليرباليؤؤؤؤؤ ك اب
رباليؤؤة املاؤؤيحية تؤؤدف  ابيؤؤاه الت ؤؤاؤل بتحقيؤؤن إن الليفؤؤيت ؤؤاهلون التعؤؤاليم املتعلقؤؤة ب ،ؤؤرة اخلطيةؤؤة األساسؤؤيةك 

الاؤؤلم والنظؤؤام العؤؤاملي ك ومباؤؤتقبل املثساؤؤات واملنظمؤؤات الدوليؤؤة كؤؤاألمم املتحؤؤدة. ابل عؤؤلك غالبؤؤاا مؤؤا يؤؤرى 
املايحيون الليرباليؤون  ن النسؤال جنقامؤة هل،ؤة هللا هؤو نؤدا  لؤدعم وماؤاندة األهؤدان الاياسؤية التقدميؤة 

ار   ؤؤادلون أيسؤؤاا بشؤؤ ن النبؤؤو ات القاكؤؤة واجنيامؤؤات الؤؤق تشؤؤري إ  لؤؤعوبة كمؤؤا أ ؤؤم يهؤؤا.  داًؤؤل الؤؤبالد ًو
إنشا  نظؤام ايتمؤاعي عؤادل علؤى األرا.. ويقولؤون عم،انيؤة الولؤول إ  هؤرا ايؤدن إذا تعؤاون اجلميؤ  

 على إنشا  هرا النظام.
العؤامل ًؤالل احلؤرب  حؤول األمري،يؤةة لقد سيطرت الربوتاؤتانتية الليرباليؤة علؤى ويهؤة نظؤر الطبقؤة الاياسؤي

ؤؤؤالل احلؤؤؤرب البؤؤؤاردة. فقؤؤؤادة الؤؤؤوال ت املتحؤؤؤدة ال،بؤؤؤار أمفؤؤؤال فؤؤؤران،ل  روزفلؤؤؤ،ك هؤؤؤاري  العامليؤؤؤة الفانيؤؤؤة ًو
ترومانك دين أتشياونك دواي، أيز اورك ويون فوسرت داالسك كانوا كانًرين مؤن أبنؤا  الن بؤة الاياسؤية 

  هؤؤؤؤره امل ؤؤؤؤاهيم التقليديؤؤؤؤة. لقؤؤؤؤد فتحؤؤؤؤ، املقاربؤؤؤؤة الؤؤؤؤق تبناهؤؤؤؤا  ميقؤؤؤؤاا   ذلؤؤؤؤ  الوقؤؤؤؤ، غؤؤؤؤارق  ع األمري،يؤؤؤؤة
املاؤؤيحيون الليرباليؤؤون ابب التعؤؤاون مؤؤ  ال،نياؤؤة ال،ارولي،يؤؤة الرومانيؤؤةك ومؤؤ  اليهؤؤودك الؤؤرين ألؤؤبحوا فيمؤؤا 

يرباليؤ  بعد أكفر ن وذاا واررياا   الوال ت املتحدة. إن هرا الت اؤل الؤري حيملؤا العديؤد مؤن املاؤيحي  الل
  معاجلتهم للمشاكل العاملية و  تعاو م م  انًرين من ًالل القنوات األًالقية والدينيؤة هؤو انع،ؤاس 

 .األمري،يوتعاون م  انًرين   الداًل  بنا  ت اهملن احهم املب،ر   
 وايه، الليربالية املايحية   الانوات األًرية العديد من التحد ت:

ة الربوتاؤؤتانتية للتحؤؤول إ  العلمانيؤؤة. ف تبؤؤا  هؤؤره ال،نياؤؤة يتبعؤؤون تعاليمهؤؤا ولؤؤوالا إ  تت ؤؤا الليرباليؤؤ – 1
   االضمحالل. ةابب ال،نياة فق،. وابلتايل فإن هيمنة تيارها آًر

ن أو ين رطؤؤؤؤون   القسؤؤؤؤا  واملواضؤؤؤؤؤي  الدينيؤؤؤؤةك ول،ؤؤؤؤنهم قؤؤؤؤؤد الليرباليؤؤؤؤؤون املاؤؤؤؤيحيو  قلؤؤؤؤيالا مؤؤؤؤا يشؤؤؤؤار  -6
ة   معاجلؤة القسؤا  البيةيؤةك أو يشؤاركون   نشؤاطات متعلقؤة حبقؤون اجنناؤانك وهؤره ين رطون   املشؤارك

 نشاطات غالباا ما اًر دورها   اوتم  العلما .
خياؤؤؤؤر الليرباليؤؤؤؤون املاؤؤؤؤيحيون دورهؤؤؤؤم التقليؤؤؤؤدي كؤؤؤؤدعاة لتعميؤؤؤؤن اجنأبؤؤؤؤان   اوتمؤؤؤؤ  اببتعؤؤؤؤادهم عؤؤؤؤن  – 3

املتعلقؤؤة ابجنيهؤؤاا والشؤؤروذ اجلناؤؤيك وعؤؤن اليهؤؤود بت  يؤؤ   ال،نياؤؤة ال،ارولي،يؤؤة مبؤؤواق هم مؤؤن القسؤؤا 
  .سراسيلدعمهم جن
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 قسؤؤا  مفؤؤل حقؤؤون الشؤؤاذين يناؤؤيااك كمؤؤا تاؤؤتهل،ها علؤؤىبشؤؤ،ل متزايؤؤد تركؤؤز هؤؤره التيؤؤارات الدينيؤؤة  -4
 .  األمري،يقل قدرة على الت رري على كامل اوتم  ال راعات الداًليةك ها  علها أ

   ملعتدلاإلجنيليون واخلط ا
اجنييليون وهم ينلق التيارات الدينية الربوتاتانتية   الوال ت املتحؤدةك يق ؤون وسؤ، ًؤ، الت ؤاذب بؤ  

ك ول،ؤؤن أف،ؤؤارهم حؤؤول العؤؤامل قؤؤد ارؤؤرت فهؤؤم يشؤؤاركون األلؤؤولي  لؤؤب معتقؤؤداهتماأللؤؤولي  والليرباليؤؤ . 
مؤؤن أن هنؤؤا  تنوعؤؤات الهوتيؤؤا  علؤؤى الؤرغم. األمري،ؤؤيبشؤ،ل كبؤؤري ابلتويؤؤا املت اسؤؤل املتؤوطن داًؤؤل اوتمؤؤ  

  .مهمة داًل هره اوموعة
 مؤؤؤا يقؤؤؤارب تعتؤؤؤرب ال،نياؤؤؤة املعمدانيؤؤؤة اجلنوبيؤؤؤة لؤؤؤاحبة أكؤؤؤرب تيؤؤؤار إييلؤؤؤي   الؤؤؤوال ت املتحؤؤؤدة وهؤؤؤي تسؤؤؤم

 -ييلي الفا  هؤو يمؤ  ال،نؤاس  األفؤرومليون عسوك وتعترب أيسا أكرب تيار بروتاتانق. التيار اجن 1263
كيك ويشمل ال،نياة املعمدانية الوطنيؤة   الؤوال ت املتحؤدةك ومؤثكر ال،نؤاس  املعمدانيؤة   الؤوال ت أمري 

 -مليؤؤون عسؤؤو. وكنياؤؤة هللا املت اؤؤد   املاؤؤي  األفؤؤرو 5املتحؤؤدةك حيؤؤق يسؤؤم كؤؤل يمؤؤ  مؤؤا يقؤؤارب مؤؤن 
لعؤرن األسؤود. وكنياؤة مليون عسو. وهي من أكرب ال،ناس  الؤق يهؤيمن عليهؤا ا 565أمريكيةك والق تسم 

مليون عسوك وتتميز بعدم ويود غالبية مؤن  669الت م  من أيل هللا الق تنمو بارعة والق تسم حوايل 
مليؤون عسؤو وهؤي الفانيؤة مؤن  665العرن األسود ب  أعساسها. كنياة مياوري اللورريؤة الؤق تسؤم حؤوايل 

 مؤن حيؤق يمعهؤم غالبؤاا ن البؤيض األلؤولي  و ويشبا اجنييليحيق هيمنة العن ر األبيض على أعساسها. 
  جمموعؤؤات ومنظمؤؤات لؤؤ رية تؤؤدعى املنظمؤؤات املثيؤؤدة لل،نياؤؤةك كؤؤالت م  ال ؤؤلي) مؤؤن أيؤؤل املاؤؤي ك 

ك لؤؤي  فقؤؤ،  مؤؤن نؤؤوا  عديؤؤدة يشؤؤبا اجنييليؤؤون األلؤؤولي.كمؤؤا وحؤؤافظي الوعؤؤدك واخلؤؤربا    تر ؤؤة اجنييل
قؤؤدراا كبؤؤرياا مؤؤن األمهيؤؤة للتويهؤؤات والعقاسؤؤد املاؤؤيحية.  يولؤؤون أيسؤؤاا  مؤؤن ةحيؤؤة التعؤؤاليم األًالقيؤؤةك بؤؤل إ ؤؤم

ابلناؤبة لإلييليؤؤ  واأللؤؤولي ك فؤؤإن تركيؤؤز الليرباليؤؤ  علؤى تر ؤؤة املبؤؤادئ األًالقيؤؤة إ  معتقؤؤدات م ادهؤؤا و 
 كملاؤؤي أن العمؤؤل ال ؤؤا  والتطبيؤؤن املناسؤؤب للمبؤؤادئ األًالقيؤؤة هؤؤو الطريؤؤن إ  هللا يعتؤؤرب ًيانؤؤة لرسؤؤالة ا

ي مؤن املبؤادئ  لتؤزام الألن امل هوم أو املعتقد القاسم على ف،رة اخلطيةةك  عل اجنناانية عؤايزة كامؤاا عؤن ا
تعتؤؤؤرب يؤؤؤوهر الرسؤؤؤالة املاؤؤؤيحية أن توييؤؤؤا ولؤؤؤب اجلهؤؤؤد اجنناؤؤؤا  علؤؤؤى إرضؤؤؤا  هللا و األًالقيؤؤؤة أو سؤؤؤواها. 

اجنأبؤان بعقيؤدة لؤلب املاؤي   ناؤبة يؤمك وحؤدهسؤون ي شؤل؛ فبالمبراعاة وتطبيؤن املبؤادئ األًالقيؤة العليؤا 
 وقيامتا من ب  األموات عم،ا ا أن تنقر اجنناانية. 

( وبؤ  أولةؤ  الؤرين مل يؤتم savedنقؤروا )يعلن اجنييليون أيسؤاا أمهيؤة كبؤرية علؤى ال ؤرن بؤ  هؤثال  الؤرين أ  
الري أبوت دون أن يعلن قبولا وإأبانؤا  ن  ن اجنناانوكاماا كما األلولي ك يثمن اجنييليو يم ذل  بعد. 

بتسؤؤحية املاؤؤي  أو االعؤؤرتان بؤؤا كم لؤؤص سؤؤيهل  يؤؤوم احلاؤؤاب وسؤؤون يبقؤؤى بعيؤؤداا عؤؤن هللا إ  األبؤؤد. 
غؤؤري قؤؤادرين علؤؤى ومل يتحقؤؤن ًاللؤؤهم ابجنأبؤؤانك الؤؤرين مل يؤؤتم إنقؤؤاذهم  علؤؤى أنويوافقؤؤون مؤؤ  األلؤؤوليون 

 القيام  ي عمل ييد من تلقا  أن اهم.
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ؤيؤؤتهم لنهايؤؤة العؤؤامل. إال أنؤؤا ي   ؤؤيعهم ابلطبؤؤ  يشؤؤاركون األلؤؤولي    ر إن معظؤؤم اجنييليؤؤ  ولؤؤفؤؤ كرياا أًؤؤو 
فعليؤؤاكا فؤؤإن كؤؤل اجنييليؤؤ  يثمنؤؤون  ن كافؤؤة النبؤؤو ات الؤؤواردة   ال،تؤؤاب املقؤؤدس سؤؤون تتحقؤؤنك وال البيؤؤة 

ي تعؤين اجنأبؤان  ن املاؤي  سؤون يعؤود منهم توافن م  األلولي  على العقيدة القاسلؤة مببؤدأ )األل يؤة(: وهؤ
وسيباشؤر   حتقيؤؤن النبؤو ة القاسلؤؤة  نؤا سؤؤون يثسؤ  هل،ؤؤة الاؤالم الؤؤق سؤتح،م العؤؤامل وسؤيدوم ح،مهؤؤا 

هؤؤؤره  الم قبؤؤؤل عودتؤؤؤا سؤؤؤون ت شؤؤؤل.ألؤؤؤ  عؤؤؤام. لؤؤؤرا فؤؤؤإن كؤؤؤل اظؤؤؤاوالت اجنناؤؤؤانية لبنؤؤؤا  عؤؤؤامل يعمؤؤؤا الاؤؤؤ
دما أبيؤؤؤل العديؤؤؤد مؤؤؤن املؤؤؤراقب  إ  اخللؤؤؤ، بؤؤؤ  اجنييليؤؤؤ  املعطيؤؤؤات الؤؤؤق بؤؤؤ  أيؤؤؤدينا يعلنؤؤؤا ال ن ؤؤؤاي  عنؤؤؤ

ًتالفؤات ايامؤة االواأللولي  ظناا  ن أحدهم إمنا ياتلهم أف،ار ومبادئ األًر. ول،ن يبقى بعؤد بعؤض 
بؤؤؤ  الطؤؤؤرف  حؤؤؤول رؤيؤؤؤتهم وويهؤؤؤة نظؤؤؤرهم مؤؤؤن العؤؤؤامل. أبيؤؤؤل اجنييليؤؤؤون إ  العمؤؤؤل حتؤؤؤ، ارؤؤؤري مؤؤؤن بعؤؤؤض 

. املوقؤؤؤ  اظؤؤؤدد والواضؤؤؤ  هؤؤؤو أن التسؤؤؤحية الؤؤؤق قؤؤؤام هبؤؤؤا املاؤؤؤي  علؤؤؤى ال ؤؤؤليب كانؤؤؤ، امل ؤؤؤاهيم ال،ال ينيؤؤؤة
ؤؤؤالرب عؤؤؤدد اؤؤؤدد ولؤؤؤ ري مؤؤؤن األروا  الؤؤؤق ًلقهؤؤؤا هللا   حؤؤؤ  أن األروا  األًؤؤؤرى  كهتؤؤؤدن إ  إنقؤؤؤاذ ًو
نظؤرة عامؤة أقؤل حؤدة  وناألمري،يؤاملتبقية ال فرلة يا   اخلالرب. إال أنا ن اياا وعقاسد ا أبلؤ  اجنييليؤون 

ك فهؤؤم يعتقؤؤدون أن اجنأبؤؤان مب هؤؤوم اخلؤؤالربك منافعؤؤا متؤؤوفرة ل،ؤؤل شؤؤ صك وأن هللا قؤؤد أعطؤؤى كؤؤل وتشؤؤاؤماا 
فؤؤؤرد ال رلؤؤؤة ال،افيؤؤؤة واحلريؤؤؤة ليؤؤؤتم،ن مؤؤؤن اًتيؤؤؤار ًاللؤؤؤا إذا شؤؤؤا . تقاؤؤؤم املبؤؤؤادئ ال،ال ينيؤؤؤة الواضؤؤؤحة 

رتكة بينهمؤؤا. فويهؤؤة النظؤؤر اجنييليؤؤة الاؤؤاسدة وال ؤؤارمة اجنناؤؤانية إ  معاؤؤ،رين مؤؤ  القليؤؤل مؤؤن األمؤؤور املشؤؤ
ت يؤؤد أن هللا حيؤؤب كؤؤل أروا  البشؤؤرك وأنؤؤا حيؤؤزن خلاؤؤارة أيؤؤة واحؤؤدة منهؤؤاك وأنؤؤا يرغؤؤب بشؤؤدة   ًاللؤؤهم 

  يعاا.
يؤؤؤؤؤرون أ ؤؤؤؤؤم ماؤؤؤؤؤثولون ويقولؤؤؤؤؤون لؤؤؤؤؤراحة كؤؤؤؤؤل املاؤؤؤؤؤيحي  سؤؤؤؤؤوا  كؤؤؤؤؤانوا ألؤؤؤؤؤولي ك ليرباليؤؤؤؤؤ ك أو إييليؤؤؤؤؤ ك 

فهؤم يعتقؤدون  كان ماؤيحياا أو غؤري ماؤيحيكؤوالعاط ة  و كل إناان سؤوا   احلب  عن إظهار مباثوليتهم
 ألروا  ال زال مؤؤن املم،ؤؤن إنقاذهؤؤاك وهؤؤم يقومؤؤون بؤؤرل    حيؤؤاهتم اليوميؤؤة مؤؤن أيؤؤل املاؤؤي أن مليؤؤارات ا

ولؤرل  غالبؤاا  يةك من ًالل مااعدهتم للمحتاي  وعؤن طريؤن التبشؤري.أبارسا املايحيون   حياهتم اليوم
يتمؤؤؤاعي والتعؤؤؤاون مؤؤؤ  األشؤؤؤ ارب غؤؤؤري من تحؤؤؤ  وتؤؤؤواق  وسؤؤؤاع  سؤؤؤد للعمؤؤؤل اال،ؤؤؤون اجنييليؤؤؤون مؤؤؤا ي

سؤتمرار إأبؤا م هتدن إ  حتا  ماتوى اخلدمات االيتماعيؤة واجنناؤانية ابلؤرغم مؤن ااملثمن    مشاري  
  بعد املوت.ال أب،نهم دًول هل،ة هللازالوا يرفسون اجنأبان ابملاي  كم لص  ما  ن هثال  الرين

سؤتطالعات األًؤؤرية والؤؤق أظهؤؤرت أن يليؤ ك فال ؤؤدمة الؤؤق أحؤؤدرتها االإن مؤن ال ؤؤعب توقؤؤ  مواقؤؤ  اجني
دفعؤؤؤ، ابمل ،ؤؤؤرين وال ؤؤؤح ي  األمؤؤؤري،ي  إ    يرفسؤؤؤون نظريؤؤؤة التطؤؤؤورك األمؤؤؤري،يال البيؤؤؤة العظمؤؤؤى مؤؤؤن 

لطاملؤؤا ف. هؤؤرا القبيؤؤل مل حيؤؤد  بعؤؤداالسؤؤتعداد لشؤؤن ه ؤؤوم شؤؤامل علؤؤى العلؤؤوم الداروينيؤؤة؛ ول،ؤؤن شؤؤيةاا مؤؤن 
  الؤوال ت املتحؤدة  ول،ؤن مؤا زالؤ، هنؤا  وال تالنظرية الداروينيةك  األمري،يرفض اوتم  والرأي العام 

  وال ت مفؤؤؤؤل آالابمؤؤؤؤؤاك ماياؤؤؤؤؤي)ك وكارولينؤؤؤؤا اجلنوبيؤؤؤؤؤة تسؤؤؤؤؤم  هؤؤؤؤؤوراا ماؤؤؤؤيحياا كبؤؤؤؤؤرياا وةشؤؤؤؤؤطااك ال تؤؤؤؤؤزال 
لت ؤؤؤات اجليولوييؤؤؤاك وعلؤؤؤم الورارؤؤؤة دون االو م ال لؤؤؤ ك وعلؤؤؤم اجلينؤؤؤاتك علؤؤؤتؤؤؤدرس اجلامعؤؤؤات احل،وميؤؤؤة فيهؤؤؤا 
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علؤؤؤؤؤى دعهمؤؤؤؤؤا أليؤؤؤؤؤ  انرا  الدينيؤؤؤؤؤة املتعلقؤؤؤؤؤة بت،ؤؤؤؤؤوين ال،ؤؤؤؤؤونك كمؤؤؤؤؤا ال تؤؤؤؤؤزال ح،ومؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤوال ت املتحؤؤؤؤؤدة 
وعلؤؤؤؤؤى ع،ؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤا هؤؤؤؤؤي عليؤؤؤؤؤا حؤؤؤؤؤال األلؤؤؤؤؤولي ك ال ياؤؤؤؤؤتن،ر املثساؤؤؤؤات واوتمعؤؤؤؤؤات العلميؤؤؤؤؤة   العؤؤؤؤؤامل. 

يرغبون   العمل على ت يريه. دفع، الرباغماتيؤة الؤق تتميؤز هبؤا الفقافؤة أ م ال كما ض  اجنييليون هرا التناق
تويؤؤؤا أو التيؤؤار الؤؤؤديين اجنييلؤؤؤي إ  ابلهزويؤؤؤة مبؤؤا أب،ؤؤؤن أن ياؤؤمى األلؤؤؤوات املناهسؤؤؤة لل ،ؤؤرك  األمري،يؤؤة

.   القؤرن الاؤاب  قبؤولوهو أمر رفسا البعض واعتربوه من رّاا وغري م نو  من التاام  الديين الواس كإ اد 
  األمؤؤري،يعشؤؤر عؤؤارا الالهؤؤول املتزمؤؤ، هؤؤارفرد األف،ؤؤار ال ل،يؤؤة للعؤؤامل كوبرني،ؤؤوسك ول،ؤؤن اجنييليؤؤ  

اليؤؤؤوم قؤؤؤادرون علؤؤؤى تؤؤؤر  ماؤؤؤاحة واسؤؤؤعة كؤؤؤر مؤؤؤن ًاليؤؤؤا التناقسؤؤؤات بؤؤؤ  النظؤؤؤر ت الدينيؤؤؤةك وسؤؤؤ الت 
اجنييليؤؤ  هؤؤو مؤا يطلؤؤن عليؤؤا الؤؤبعض لقؤؤب امل،تشؤ ات مؤؤن األحؤؤافري دون أن يؤؤد يؤؤا حؤالا. مؤؤا ال يع ؤؤب 

نظريؤؤؤة التطؤؤؤور أو أي موضؤؤؤو  آًؤؤؤر بطريقؤؤؤة مؤؤؤا تؤؤؤثدي إ  رفؤؤؤض اظاولؤؤؤة لتعلؤؤؤيم "وهؤؤؤو مؤؤؤا يعؤؤؤين  )علمؤؤؤي(:
 ونقض ويود اخلالن وإن،ار أفعالا".

يليؤة إن األقليؤة اجنيفؤحتقين تقدم علؤى املاؤتوى األًالقؤي. ويعترب اجنييليون أ م األكفر ت اؤالا فيما خيص 
الاؤالم العؤامل ملؤدة  ثمنون  ن هره العودة سون تتم بعد أن يعؤمّ ق تثمن بعودة املاي  لتحقين النبو ة )يال

يثمنؤؤون  ن هؤؤره العمليؤؤة مؤؤن املم،ؤؤن أن تاؤؤتمر حؤؤىت ي ؤؤل اوتمؤؤ  اجنناؤؤا  إ  حالؤؤة مؤؤن  ألؤؤ  عؤؤام(ك
ليثس  هل،ة الاؤالم مؤن ًؤالل عمليؤة  ن التطور الديين لألفراد واوتمعات سيرتاكمأالقداسة: وهرا يعين 

وهم هبرا يت قون م  مؤا يؤراه الليرباليؤون   هؤرا اخل ؤوربك فعلؤى أرا الواقؤ ك التطور والتحان التدر ي. 
ناؤانية واألًالقيؤة غالباا ما ضم الليرباليون واجنييليون يهودهم   العديد من القسا  املتعلقؤة ابلشؤثون اجن

ن اوموعؤة ال البؤة الؤق تؤثمن أابلؤرغم مؤن و  األمري،ؤي.لؤدويل ًؤالل مراحؤل التؤاري  على املاتوي  اظلؤي وا
إال أن بعؤؤودة املاؤؤي  لتحقيؤؤن هل،تؤؤا ولؤؤيعم الاؤؤالم األرا أقؤؤل ت ؤؤاؤالا حؤؤول إم،انيؤؤة يؤؤا  يهؤؤود كهؤؤرهك 

ملؤدى الق ؤري حؤول إم،انيؤة حتاؤ  الواقؤ  اجنناؤا  علؤى ا  مت ؤاسلاجنييلي  األمري،ي  غالباا ما ي،ونؤون 
 ملا فيا ًري اجنناانية. 

)ايؤلك هللا ابر   اظؤافظ ريتشؤارد النؤد حتؤ، عنؤوان األمري،يك املبشر 6005  ال،تاب الري نشره عام 
يشؤر  املبشؤر اجنييلؤي اظؤافظ هؤره  ذلؤ ك ن ي،ؤونأوكيؤ  أب،ؤن  األمؤرك (: حول كي ية حتقين هؤراأمري،ا

: "أة أعتقد  نؤا سؤي،ون هنؤا  بعؤد لؤحوة كؤربى أًؤرى   بؤالدةك فيقول هاويربر  النظرة اجنييلية املت اسلة
منا يعؤرن علؤى ويؤا الدقؤة ال أحد الن ورب وامل طوطات تقول لنا  ن ف كنتشار األمةامتداد ايقظة على 

ا ن نت لؤى عؤن العؤامل ونرتكؤأأو ابلتحديد اليؤوم أو الاؤاعة اظؤددة لعؤودة املاؤي . إال أننؤا ال منلؤ  احلؤن   
الن ؤؤؤورب الؤؤؤق بؤؤؤ  أيؤؤؤدينا تؤؤؤدعوة إ  ياهؤؤؤل هؤؤؤرا الواقؤؤؤ   ال شؤؤؤي    هؤؤؤره ؛علؤؤؤى حالتؤؤؤا املزريؤؤؤة والتعياؤؤؤة

 ."والعيش   )غيتوات( مايحية منعزلةك وعدم العمل على حتويل العامل إ  املايحية
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   ميزان القوى
نتمؤا  ت املتحؤدة.يرخيياا ط ؤى االلقد شهدت العقود األًرية ت رياا ًطرياا   ميزان القوى الدينيؤة   الؤوال 

للتيؤؤار الليؤؤربايل ليهؤؤيمن علؤؤى ال،نؤؤاس  الربوتاؤؤتانتية والؤؤق ولؤؤل، إ  ذروهتؤؤا   عقؤؤد الاؤؤتينات مؤؤن القؤؤرن 
نتمؤؤؤا  إ  هؤؤؤرا التيؤؤؤار   املاؤؤؤيحي  يتزايؤؤؤد كؤؤؤان االاألمؤؤؤري،ياملاضؤؤؤي. منؤؤؤر ذلؤؤؤ  احلؤؤؤ  وبينمؤؤؤا كؤؤؤان عؤؤؤدد 
فإنؤؤا بؤؤ   Christianity Today" املاؤؤيحية اليؤؤوم"ا نشؤؤرتا املهؤؤيمن يؤؤن  ض بشؤؤ،ل حؤؤاد. بنؤؤا  علؤؤى مؤؤ

 66مليؤؤون إ   67ك مؤؤن %64خن ؤؤض عؤؤدد األعسؤؤا    هؤؤرا التيؤؤار حؤؤوايل ا 6003و 1720عؤؤامي 
مؤؤن   %65ك كؤؤان أكفؤؤر مؤؤن1720عؤؤام    .ك وقؤؤد كؤؤان يؤؤرا االخن ؤؤاا ارؤؤريات دراماتي،يؤؤةمليؤؤون عسؤؤو

ة   الؤوال ت املتحؤدة ينتمؤون إ  سؤبعة تيؤارات يروتاؤتانتية كافة األعسا    اوموعات واألحزاب الدينيؤ
(   تقريؤره Pew. ولقؤد ذكؤر مركؤز األحبؤا  )%15خن ض إ  اك هرا الرقم 6003حبلول عام و أساسيةك 

 ؤم يتبعؤون التيؤارات الربوتاؤتانتية وذلؤ  أن اهم علؤى أ  عرفوا عن األمري،يك من الربوتاتان، %57أن 
. و  ن ؤؤؤؤؤ  الوقؤؤؤؤؤ، %42خن سؤؤؤؤؤ، هؤؤؤؤؤره الناؤؤؤؤؤبة إ  اك 6003-6006عؤؤؤؤؤام . وحبلؤؤؤؤؤول 1788عؤؤؤؤؤام 

 . %54إ   % 41رت ع، نابة الربوتاتان، الرين يعرفون عن أن اهم على أ م إييلي  من ا
ك 362كان عدد األعسا  املنسوي  حت، ال،نياة األسؤق ية   الؤوال ت املتحؤدة حؤوايل   1725  عام 

خن ؤؤؤض العؤؤؤدد إ  حؤؤؤوايل اك 6005جممؤؤؤو  الاؤؤؤ،ان. حبلؤؤؤول عؤؤؤام  مؤؤؤن %167 يلمليؤؤؤون عسؤؤؤوك أي حؤؤؤوا
من عدد سؤ،ان الؤوال ت املتحؤدة. وهؤب، عؤدد أعسؤا  ال،نياؤة  %068ك مليون عسوك أي حوايل 663

. و  6005مليؤون عسؤو عؤام  866ك إ  حؤوايل 1725مليون عسؤو عؤام  1166النظامية املتحدة من 
مليؤون عسؤو إ   366،نياؤة املشؤي ية   الؤوال ت املتحؤدة مؤن ن   ال رتة الزمنية ترايؤ  عؤدد أعسؤا  ال

 .%50أعساسها يرتاي  بنابة إ  أن عدد كنياة املاي  املتحدة أشارت  مليون عسوك كما  664
ك إال أن ال،نياؤؤؤة 6001وابلؤؤؤرغم مؤؤن اجنشؤؤؤارات الؤؤق تؤؤؤدل علؤؤى تبؤؤؤاطث النمؤؤو بعؤؤؤد عؤؤام  ك  هؤؤرا الوقؤؤ،

مليؤؤؤون عسؤؤؤو يديؤؤؤد لت ؤؤؤب  أكؤؤؤرب تيؤؤؤار بروتاؤؤؤتانق   الؤؤؤوال ت  9مؤؤؤن  املعمدانيؤؤؤة اجلنوبيؤؤؤة كاؤؤؤب، أكفؤؤؤر
كاؤؤؤب، ال،نياؤؤؤة املعمدانيؤؤؤة اجلنوبيؤؤؤة أعسؤؤؤا ا أكفؤؤؤر هؤؤؤا ًاؤؤؤرت   6003 -1720املتحؤؤؤدة. بؤؤؤ  عؤؤؤامي 

  1720ال،ناس )النظاميؤؤؤةك املشؤؤؤي يةك األسؤؤؤق يةك كنياؤؤؤة املاؤؤؤي  املتحؤؤؤدة( جمتمعؤؤؤة مؤؤؤن األعسؤؤؤا . عؤؤؤام 
مليو  عسو أكفر من املعمدانية اجلنوبية   الؤوال ت املتحؤدةك وحبلؤول عؤام  كان، ال،نياة النظامية تسم

ك ألؤؤؤؤبح، ال،نياؤؤؤؤة املعمدانيؤؤؤؤة اجلنوبيؤؤؤؤة تسؤؤؤؤم أعسؤؤؤؤا ا أكفؤؤؤؤر مؤؤؤؤن كافؤؤؤؤة ال،نؤؤؤؤاس  التاليؤؤؤؤة جمتمعؤؤؤؤة 6003
 )النظاميةك املشي يةك األسق يةك كنياة املاي  املتحدة(. 

ت ؤريات علؤى الاياسؤة الوطنيؤة. اوموعؤات الؤق تعؤرن لي  من ال عب مالحظة ارري هره التويهؤات وامل
تقريبؤاا. ح ؤؤل  6004نت ؤاابت امؤؤن األلؤوات الؤق ةيؤا يؤؤورو بؤوا    %40ابجنييليؤة أمنؤ، حؤوايل 

   %98ك و6000نت اابت الق يؤرت عؤام من ألوات اجنييلي  البيض ًالل اال %28بوا على 
 كالاؤؤود األفؤؤريقي    الت ؤؤوي، ل ؤؤا  احلؤؤزب الؤؤدأبقراطي سؤؤتمرت أغلبيؤؤة اجنييليؤؤ ا)فيمؤؤا  6004عؤؤام 
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وحاز بوا على ألوات أكفر من األقلية اجنسبانية الربوتاؤتانتية منهؤا مؤن األغلبيؤة ال،ارولي،يؤة اجنسؤبانية. 
ابلؤؤؤؤرغم مؤؤؤؤن أن كؤؤؤؤال اومؤؤؤؤوعت  الربوتاؤؤؤؤتانتية وال،ارولي،يؤؤؤؤة اجنسؤؤؤؤبانيةك كؤؤؤؤاة أقؤؤؤؤرب إ  دعؤؤؤؤم بؤؤؤؤوا لؤؤؤؤو   

نت ؤؤؤاابت جملاؤؤؤي النؤؤؤواب والشؤؤؤيو ك ايلعؤؤؤب اجنييليؤؤؤون دوراا رسياؤؤؤياا   و مؤؤؤا ورعايتهمؤؤؤا دينيؤؤؤاا(. هتمؤؤؤام هباال
عؤام  %65ك إ  أكفؤر مؤن 1790عؤام  %10زداد عدد األعسا  اجنييلي    كؤال اولاؤ  مؤن اولقد 

6004 . 
وهؤرا يعؤود   يؤز   كظزد د عؤددهم وحسؤورهم الاياسؤي امللحؤو ايبقى األلوليون أقل ارريااك ابلرغم مؤن و 

نتشؤؤؤار رو  الت ؤؤؤاؤل الاؤؤؤاسدة   الؤؤؤوال ت املتحؤؤؤدة هؤؤؤا حيؤؤؤد مؤؤؤن ياذبيؤؤؤة التشؤؤؤدد الؤؤؤري اسؤؤؤتمرار امنؤؤؤا إ  
تبقؤؤؤؤى  يت ؤؤؤ  بؤؤؤؤا املؤؤؤؤرهب ال،ؤؤؤال يين. أيسؤؤؤؤااك  ؤؤؤؤب مالحظؤؤؤة أن الاياسؤؤؤؤية الدينيؤؤؤؤة   الؤؤؤوال ت املتحؤؤؤؤدة

أللؤؤؤولية ال تؤؤؤزال تؤؤؤرى   ال،ارولي،يؤؤؤة مؤؤؤرهباا . ف حؤؤؤدى األف،ؤؤؤار الدينيؤؤؤة الؤؤؤق تتبناهؤؤؤا ااتايؤؤؤة للتحال ؤؤؤات
شؤؤيطانيااك وغؤؤري قؤؤادر علؤؤى لعؤؤب أي دور بنؤؤا . ولت ؤؤب  هؤؤره األمؤؤور أكفؤؤر تعقيؤؤداا فؤؤإن األلؤؤولي  أن اؤؤهم 

بتعؤؤؤؤاد عؤؤؤؤن هؤؤؤؤرا العؤؤؤؤامل امللعؤؤؤؤون منقاؤؤؤؤم  بؤؤؤؤ  تؤؤؤؤويه  سياسؤؤؤؤي  متعارضؤؤؤؤ : األول تدفعؤؤؤؤا الرغبؤؤؤؤة   اال
 تم  ديين يديد. جماولة العمل على بنا  عامل و ومشاكلا. والفا  يدفعا الطمو  ظ

نت ابؤا اأًريااك يبقى أن العديد من اجنييلي  يرفسون املواق  األلولية. وقؤد قؤال القؤ  فرانؤ  ابيؤج بعؤد 
ك رسيااا لل،نياة املعمدانية اجلنوبيةك حول هرا املوضو : " أة أؤمن ب،لمة 6002  حزيران/ يونيو عام 

 ، جمنوةا هبا". هللاك ول،نين لا
 

 التأثري يف العامل اخلارجي 
هنا  قسيتان اددين توضؤحان الت يؤري الؤري طؤرأ علؤى الاياسؤة اخلارييؤة األمري،يؤة نتي ؤة الن ؤوذ املتزايؤد 

 لإلييلي : 
حؤؤؤؤددت القيؤؤؤؤادة اجنييليؤؤؤؤؤة أولو هتؤؤؤؤا ووسؤؤؤؤاسلها أبؤؤؤؤؤا يتعلؤؤؤؤن ابلشؤؤؤؤثون اجنناؤؤؤؤؤانية وسياسؤؤؤؤة حقؤؤؤؤؤون  -

شؤ،ل عؤام مؤن دعمهؤا ملاؤ لة املاؤاعدات اخلارييؤة ولاياسؤات الؤدفا  عؤن اجنناانك وهي تزيد ب
 حقون اجنناان. 

ن مؤؤن دعؤؤم الؤؤوال ت زد د قؤؤوة اجنييليؤؤ  عّمؤؤافؤؤإن أمؤؤا فيمؤؤا يتعلؤؤن ابملاؤؤ لة اليهوديؤؤة وإسؤؤراسيلك   -
 ن التيؤؤار املاؤؤيحي الليؤؤربايل قؤؤد حؤؤافظ علؤؤى ماؤؤافة معينؤؤة بينؤؤاأاملتحؤؤدة للدولؤؤة اليهوديؤؤةك   حؤؤ  

   وب  القدس.
وأب،ؤؤن القؤؤول إن القؤؤوة اجنييليؤؤة الاياسؤؤية اليؤؤوم ال تقؤؤود سياسؤؤات الؤؤوال ت املتحؤؤدة   اياهؤؤات يديؤؤدة  

شؤؤاهدة علؤؤى األقؤؤل أيؤؤزا ا مؤؤن هؤؤرا األدا  مؤن قبؤؤل: لقؤؤد كؤؤان اجنييليؤؤون تيؤؤاراا قؤؤو ا ومهيمنؤؤاا   كليؤااك فقؤؤد 
رن التاسؤؤؤ  عشؤؤؤر ومطلؤؤؤ  الاؤؤؤنوات األو  مؤؤؤن القؤؤؤرن رقافؤؤؤة الؤؤؤوال ت املتحؤؤؤدة ًؤؤؤالل مرحلؤؤؤة كبؤؤؤرية مؤؤؤن القؤؤؤ
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الت يؤؤؤؤريات الؤؤؤؤق طؤؤؤؤرأت علؤؤؤؤى تويهؤؤؤؤات الؤؤؤؤبالد ًؤؤؤؤالل الاؤؤؤؤنوات القليلؤؤؤؤة املاضؤؤؤؤية كانؤؤؤؤ،  ك ول،ؤؤؤؤنالعشؤؤؤؤرين
 واضحة.

مريكؤؤي داعمؤؤ  للقسؤؤا  اجنناؤؤانية ولاياسؤؤات حقؤؤون اجنناؤؤان أ -لطاملؤؤا كؤؤان اجنييليؤؤون   العؤؤامل األيلؤؤو
ة الربيطانيؤؤة املناهسؤؤة كؤؤسؤؤبيل املفؤؤال فقؤؤد قؤؤاد اجنييلؤؤي )ويليؤؤام ويلربفؤؤورس( احلر  علؤؤى املاؤؤتوى العؤؤاملي. علؤؤى

والؤق غالبؤاا مؤا  كيؤة   القؤرن التاسؤ  عشؤرر للحركؤات الوطنيؤة التحر ورب، اجنييليون على دعمهؤم للعبودية. 
اجنييليؤون مرباطوريؤة العفمانيؤة. كمؤا قؤاد سؤتقالل عؤن سؤلطة اجنكان، حتركات ألقليات مايحية تاعى لال

مناهسؤؤة عمليؤؤة والؤؤق غالبؤؤاا مؤؤا ت،ؤؤون متعلقؤؤة بقسؤؤا  حتؤؤرر املؤؤرأة مؤؤن مفؤؤل العديؤؤد مؤؤن محؤؤالت اجنلؤؤال ك 
إحؤؤران املؤؤرأة األرملؤؤة   اينؤؤد   اظرقؤؤة الؤؤق أحرقؤؤ، فيهؤؤا يفؤؤة زويهؤؤا وااربؤؤة قسؤؤية حت ؤؤيم قؤؤدم املؤؤرأة   

وموايهؤة قسؤية ًطؤ  الناؤا  واألط ؤال ألمؤور متؤداد العؤامل النؤاميك اال  ك وتش ي  تعليم اجنة  على 
كمؤؤا أن اجنييليؤؤ  طاملؤؤا أبؤؤدوا اهتمامؤؤاا ابلقسؤؤا  ل م،ؤؤان مؤؤن العؤؤامل.  كؤؤيناؤؤية )يؤؤارة الرقيؤؤن األبؤؤيض(    

راا إ  مواقؤؤؤؤ  الاؤؤؤلطة الاياسؤؤؤؤية   الؤؤؤؤوال ت املرتبطؤؤؤة ابلشؤؤؤؤثون األفريقيؤؤؤةك ولؤؤؤؤرل ك حؤؤؤؤ  اجنييليؤؤؤ ون مؤؤؤؤًث
رااك  ك وأضؤؤؤافوا بعسؤؤؤاا مؤؤؤن القؤؤؤوة والؤؤؤدعم جلهؤؤؤود ّدوا الاياسؤؤؤات املتعلقؤؤؤة هبؤؤؤرا املوضؤؤؤو فؤؤؤإ م أيؤؤؤاملتحؤؤؤدة مؤؤؤًث

الؤؤوال ت املتحؤؤدة اجنناؤؤانية.   عهؤؤد يؤؤورو وبؤؤوا ومؤؤ  دعؤؤم كبؤؤري وقؤؤوي مؤؤن اجنييلؤؤي ماي،ؤؤل غريسؤؤون 
 األمري،ؤؤيزداد الؤؤدعم ا)الؤؤري شؤؤ ل من ؤؤب ماتشؤؤار سياسؤؤي رفيؤؤ  املاؤؤتوى وكاتؤؤب ًطؤؤاابت الؤؤرسي (ك 

مليؤؤؤؤار دوالر   إن ؤؤؤؤان يديؤؤؤؤد علؤؤؤؤى بؤؤؤؤرامج خم  ؤؤؤؤة مل،افحؤؤؤؤة  15ك مؤؤؤؤن ضؤؤؤؤمنها %29اؤؤؤؤبة ألفريقيؤؤؤؤا بن
 الني ؤؤريي أوالسؤؤوغن أوابسؤؤان وك واألوغنؤؤدي يؤؤوريمفؤؤل  -قؤؤد عؤؤزز بعؤؤض الاياسؤؤي  األفؤؤريقي  و يؤؤدز. اجن

مؤؤن عالقؤؤاهتم مؤؤ  القؤؤوى اجنييليؤؤةك لبنؤؤا  قؤؤوى دعؤؤم يمؤؤا   واشؤؤنطنك كمؤؤا فعؤؤل ذلؤؤ  سؤؤابقاا  - موسؤؤي يين
وب سؤؤل يهؤؤود اجنييليؤؤ  الؤؤق بؤؤرلوها مؤؤن  نك لؤؤن  ت سؤؤنك ومؤؤدام تشؤؤياني كؤؤاي تشؤؤي .ياسؤؤااك ال ؤؤينأي

ًالل هارسؤة املزيؤد مؤن السؤ ، لوقؤ  يؤارة هتريؤب البشؤر والعبوديؤة اجلناؤية للناؤا  واألط ؤالك ألؤبح، 
إ  أن تقؤؤؤود  هؤؤؤره األمؤؤؤور علؤؤؤى رأس أولؤؤؤو ت الاياسؤؤؤة اخلارييؤؤؤة األمري،يؤؤؤةك ودفعؤؤؤ، ابلؤؤؤوال ت املتحؤؤؤدة

قؤؤد حؤؤر  "ريؤؤ  واريؤؤؤن" راعؤؤي األبرشؤؤية اجنييليؤؤة   ينؤؤؤوب  و . احلملؤؤة مؤؤن أيؤؤل وقؤؤ  احلؤؤؤروب الاؤؤودانية
)والؤؤري سؤؤ ل أعلؤؤى معؤؤدل مبيعؤؤات   يريؤؤ   كالي ورنيؤؤا وةشؤؤر كتؤؤاب )ايؤؤدن الؤؤري يقؤؤودة   احليؤؤاة(ك

يؤؤدز علؤؤى م،افحؤؤة اجن عسؤؤو مؤؤن أعسؤؤا  كنياؤؤتا للماؤؤاعدة 666000 (ك أكفؤؤر مؤؤن األمؤؤري،يالناشؤؤرين 
ولتنظؤؤيم العالقؤؤات مؤؤ   كستسؤؤافتا املؤؤثكرات ملناقشؤؤة هؤؤرا املوضؤؤو  ولتؤؤدريب املتطؤؤوع اب متؤؤداد العؤؤاملاعلؤؤى 

 ال،ناس    راوندا. 
ون األينؤؤؤدة املتعلقؤؤؤة ابلقسؤؤؤا  اجنناؤؤؤانية وحقؤؤؤون اجنناؤؤؤان الؤؤؤق وضؤؤؤعها القؤؤؤادة الليرباليؤؤؤون يؤؤؤيتبؤؤؤ  اجنييل ملو 

مبؤؤا فيهؤؤا حريؤؤة التبشؤؤري وحريؤؤة التحؤؤول مؤؤن  تركيؤؤزهم علؤؤى موضؤؤو  احلؤؤر ت الدينيؤؤة ك بؤؤل ان ؤؤبوالعلمؤؤانيون
)ابلؤؤؤرغم مؤؤؤن الؤؤؤدور الؤؤؤري لعبؤؤؤا بعؤؤؤض ال،اروليؤؤؤ  واليهؤؤؤود( قؤؤؤد وب سؤؤؤل يهؤؤؤود اجنييليؤؤؤ ك  ديؤؤؤن إ  ديؤؤؤن.
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ك وأسؤ  يؤرا الشؤ ن م،تبؤاا   وزارة 1778لادن ال،ون رس على قانون احلر ت الدينية العامليؤة   عؤام 
 املتعلقة هبرا املوضو    الدول املعنية. األمور اخلاريية ملتابعة 

ملااعدات الق تقدم من دولؤة لدولؤة أو ك يبقى اجنييليون مش،،  ابابلرغم من هره املبادرات احل،وميةو 
ي سؤؤلون التعؤؤاطي مؤؤ  القواعؤؤد الشؤؤعبية مباشؤؤرة أو مؤؤ   ك إذ إ ؤؤمالؤؤق كؤؤر عؤؤرب مثساؤؤات متعؤؤددة األطؤؤران

فؤؤؤإن اجنييليؤؤؤؤ  ياؤؤؤارعون   دعؤؤؤم بعؤؤؤض القسؤؤؤا  واملشؤؤؤاكل اظؤؤؤؤددةك  كبشؤؤؤ،ل عؤؤؤامو ظمؤؤؤات الدينيؤؤؤة. املن
لت ورات والرؤى ال،برية وحول قسا  التنمية الق تاتلزم يهوداا على ماؤتوى عؤايل. يش،،ون ابول،نهم 

أو فقؤؤؤدان العدالؤؤؤةك  غالبؤؤؤاا مؤؤؤا ياؤؤؤت يب اجنييليؤؤؤون بقؤؤؤوة لقسؤؤؤا  وحؤؤؤاالت معينؤؤؤة تتعلؤؤؤن ابملعؤؤؤاةة اجنناؤؤؤانية
يرتكؤؤؤز علؤؤؤى حؤؤؤل املشؤؤؤ،ل أكفؤؤؤر منؤؤؤا علؤؤؤى بنؤؤؤا  املثساؤؤؤات )يعتؤؤؤرب املاؤؤؤيحيون األساسؤؤؤي  هتمؤؤؤامهماول،ؤؤؤن 

 الليرباليون هرا األدا  دليالا على الفقافة غري اخلالقة لإلييلي (. 
املتزايؤؤؤد بشؤؤؤ،ل ميؤؤؤداةا آًؤؤؤر يؤؤؤربز فيؤؤؤا ارؤؤؤري اجنييليؤؤؤ  سؤؤؤراسيل إ ؤؤؤو  األمري،يؤؤؤةالاياسؤؤؤة اخلارييؤؤؤة وتشؤؤؤ،ل 
هؤؤي ابلت كيؤؤد أقؤؤدم  األمري،يؤؤةويؤؤره العالقؤؤة يريؤؤ  طويؤؤل.   احلقيقؤؤة إن ال ؤؤهيونية الربوتاؤؤتانتية واضؤؤ . 

  األمؤؤؤري،يييليؤؤؤون منؤؤر القؤؤرن التاسؤؤ  عشؤؤر علؤؤى املاؤؤثول  قؤؤد ضؤؤ ، اجنو  ؛مؤؤن منؤؤوذو اليهوديؤؤة احلديفؤؤة
 مرباطورية العفمانية. د من أورواب واجنجنقامة مل     األراضي املقدسة جنيوا  املسطهدين اليهو 

بشؤؤؤؤؤ،ل هيؤؤؤؤؤز وفريؤؤؤؤؤد إ  دور الشؤؤؤؤؤعب اليهؤؤؤؤؤودي   العؤؤؤؤؤامل وتنظؤؤؤؤؤر اجنييليؤؤؤؤؤة الدينيؤؤؤؤؤة   الؤؤؤؤؤوال ت املتحؤؤؤؤؤدة 
يتبؤؤؤؤ  اجنييليؤؤؤؤون النظؤؤؤؤرة املاؤؤؤؤيحية الواسؤؤؤؤعة االنتشؤؤؤؤار القاسلؤؤؤؤة  ن املاؤؤؤؤيحي  هؤؤؤؤم  كمؤؤؤؤن ةحيؤؤؤؤةفاحلؤؤؤؤديق. 
ًؤرين فؤإن ل،ؤن علؤى ع،ؤ  العديؤد مؤن املاؤيحي  ان كللعربانيؤ  القؤدامىللوعود الق قطعها هللا الواررون 

  القؤؤرن  الاؤؤاب  عشؤؤر  وقؤؤد ظهؤؤرتاجنييليؤؤ  يثمنؤؤون  نؤؤا ال زال للشؤؤعب اليهؤؤودي دور   ًطؤؤة هللا. 
أقنعؤ، امل ،ؤرين اجنييليؤ  كمؤا املؤثمن   والفامن عشرك دراسة معمقة للنبو ات الؤواردة   ال،تؤاب املقؤدس

ن اليهؤؤؤود سؤؤؤون يعؤؤؤودون إ  األراضؤؤؤي املقدسؤؤؤة قبؤؤؤل العؤؤؤودة املظ ؤؤؤرة للماؤؤؤي . إضؤؤؤافة إ  ذلؤؤؤ ك يعتقؤؤؤد  
املاؤيحيةك اعتنؤان تؤدف  ابلعديؤد مؤن اليهؤود إ  سؤون اجنييليونك  ن ال وضى القاسمة قبل عؤودة املاؤي  

عتقؤؤؤاد ا االإال أنؤؤؤا حؤؤؤىت ذلؤؤؤ  الوقؤؤؤ، فؤؤؤإن معظؤؤؤم اليهؤؤؤود سؤؤؤون ياؤؤؤتمرون علؤؤؤى رفسؤؤؤهم للماؤؤؤي . إن هؤؤؤر
تقان والتوتر امل رتا بؤ  اليهؤود واجنييليؤ ك مبؤا أن اجنييليؤ  ال يتوقعؤون كمؤا حخي   بش،ل ملموس اال

توقؤؤؤ  مؤؤؤارتن لؤؤؤوررك  نؤؤؤا حؤؤؤ  يؤؤؤتم عؤؤؤرا اجنأبؤؤؤان احلقيقؤؤؤي فؤؤؤإن اليهؤؤؤود سؤؤؤون يتحولؤؤؤون  عؤؤؤداد كبؤؤؤرية. إن 
إ  أن ي،ؤون أقؤرب إ  معؤاداة الاؤامية ال سب الري أح  با مارتن لؤورر عنؤدما مل تتحقؤن توقعاتؤا دفعؤا 

   من ةحيتاك وهرا ما لن حيد  من يانب اجنييلي .
سؤؤتمرار ويؤؤود الشؤؤعب اليهؤؤودي يعطؤؤي دفعؤؤاا قؤؤو ا للنقؤؤاا حؤؤول ويؤؤود هللا وقوتؤؤا علؤؤى ايؤؤرى اجنييليؤؤون أن 

نؤؤ  أمؤؤة عظيمؤؤةك متؤؤداد التؤؤاري . إن كتؤؤاب )سؤؤ ر الت،ؤؤوين( يؤؤروي أن هللا قؤؤال للنؤؤ) إبؤؤراهيمك " سؤؤ يعل ما
وسؤؤؤؤون أابركؤؤؤؤ ك وسؤؤؤؤ ابركهم مؤؤؤؤا ابركتؤؤؤؤ ك وسؤؤؤؤون ألعنؤؤؤؤا كمؤؤؤؤا لعنؤؤؤؤ ك وبؤؤؤؤ  فؤؤؤؤإن كؤؤؤؤل عؤؤؤؤاسالت األرا 

علؤؤؤى مؤؤؤدى آالن الاؤؤؤن ك  واسؤؤؤتمراره سؤؤؤتتبار ". ابلناؤؤؤبة لإلييليؤؤؤ ك إن حقيقؤؤؤة يؤؤؤاة الشؤؤؤعب اليهؤؤؤودي
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ييؤؤؤل هؤؤؤو امللهؤؤؤمك وان وعؤؤؤودهتم إ  أراضؤؤؤيهم القدأبؤؤؤة املقدسؤؤؤةك هؤؤؤو برهؤؤؤان علؤؤؤى حقيقؤؤؤة ويؤؤؤود هللا. وأن اجن
الوعود الواردة   س ر الت،ؤوين ال زالؤ،   ن العديد من اجنييلي  الدين املايحي هو الدين احلن. ويثمن

يؤؤرون   وهؤؤم  ؛سؤؤراسيلإقاسمؤؤة وأن رب إبؤؤراهيم سؤؤيبار  الؤؤوال ت املتحؤؤدة إذا مؤؤا ابركؤؤ، الؤؤوال ت املتحؤؤدة 
 سراسيل. إحاا على اللعنة الق أنزيا هللا  ولة  الرين يلعنون ضع ك وهزاسمك وفقر العامل العريب دليالا واض

بؤؤل يعؤؤزز إن انتقؤؤاد إسؤؤراسيل وانتقؤؤاد الؤؤوال ت املتحؤؤدة لؤؤدعمها إسؤؤراسيل ال حيؤؤر  سؤؤاكناا لؤؤدى اجنييليؤؤ ك  
الؤؤري املنحؤؤل األًؤؤالن املؤؤنح، سؤؤراسيل إمنؤؤا مفلؤؤا مفؤؤل الريؤؤل إالؤؤري ي،ؤؤره م يؤؤرون أن العؤؤامل قنؤؤاعتهمك أل ؤؤ

 سؤؤراسيل إمنؤؤا يق ؤؤون إ  يانؤؤب هللاإإ  يانؤؤب ويشؤؤعر اجنييليؤؤون أ ؤؤم بوقؤؤوفهم ،ؤؤره هللا وشؤؤعبا امل تؤؤار. ي
لؤؤؤرا كتؤؤؤب )يؤؤؤون هؤؤؤاغي( راعؤؤؤي األبرشؤؤؤية وهؤؤؤو أمؤؤؤر هؤؤؤم علؤؤؤى اسؤؤؤتعداد للقيؤؤؤام بؤؤؤا ولؤؤؤو وايهؤؤؤوا العؤؤؤامل كلؤؤؤا. 

سؤؤؤراسيلك فؤؤؤإن علؤؤؤؤى إة اجنييليؤؤؤة   سؤؤؤان أنطونيؤؤؤوك واليؤؤؤؤة ت،اؤؤؤاسك قؤؤؤاسالا: إذا حتركؤؤؤؤ، إيؤؤؤران لسؤؤؤرب دولؤؤؤؤ
ستعداد لوق  ماار هرا العدو الشيطا .وكتب هؤاغي شؤارحاأ أن سياسؤة هللا ا  أن ي،ونوا على األمري،ي

ك ويب  شؤارحاا   فقؤرة كاملؤة عؤن املباركؤة واللعنؤة    1623ياه الشعب اليهودي يدها   س ر الت،وين 
 مسؤراسيلك أهتمؤام عونعتقؤد ب،لمؤة هللا املتعلقؤة ابال على م رتن الطرن( اؤرراا: "هؤل سؤنثمن أمري،اكتابا )

 ". ؟سراسيليأننا سنتاب  املراوغة والتعاط  م  أعدا  الشعب اجن
على اجليوا العربيؤة الؤق ت ؤوقهم عؤددااك إضؤافة واالنت ارات املهمة إن عودة اليهود إ  األراضي املقدسةك 

لتؤؤزام اجنييليؤؤ   ؤؤو ا راسيل وسؤؤاسر أ ؤؤا  العؤؤاملك مل يقؤؤو ّ سؤؤإزد د مويؤؤة احلقؤؤد والتهديؤؤد ضؤؤد اليهؤؤود   اإ  
ومؤؤؤ  تركيؤؤؤز . األمري،يؤؤؤةموقؤؤؤ  التيؤؤؤار اجنييلؤؤؤي ودوره   احليؤؤؤاة فحاؤؤؤبك بؤؤؤل سؤؤؤاهم أيسؤؤؤاا بتقويؤؤؤة سؤؤؤراسيل إ

سياسؤؤة الؤؤوال ت املتحؤؤدة حاليؤؤاا علؤؤى موضؤؤو  الت ؤؤدي لله مؤؤات اجنرهابيؤؤةك ومؤؤ  تلؤؤوي  أعؤؤدا  املاؤؤيحية 
 الدمار الشامل مدفوع  بعداسهم جنسراسيلك فقد تعززت ادعا ات اجنييلي  الدينية ابست دام أسلحة 

كؤؤؤانوا تقليؤؤؤد ا مؤؤؤن إذ طاملؤؤؤا  إن املاؤؤؤيحي  الليرباليؤؤؤ    الؤؤؤوال ت املتحؤؤؤدة هؤؤؤم مفؤؤؤل العلمؤؤؤاني  الليرباليؤؤؤ ك 
اليهود هم شؤعب كؤ ي  ابلنابة للمايحي  الليربالي ك الداعم  لل هيونيةك ول،ن من ويهة نظر خمتل ة.

شؤؤعب آًؤؤرك لؤؤرا فقؤؤد دعؤؤم الليرباليؤؤون ال ؤؤهيونية بؤؤن   الطريقؤؤة والتويؤؤا الؤؤق دعمؤؤوا فيهؤؤا حركؤؤات التحؤؤرر 
زداد تعؤؤاط  املاؤؤيحي  الليرباليؤؤ  ا  العقؤؤود األًؤؤريةك وعلؤؤى ن ؤؤ  القاعؤؤدة والتويؤؤاك و الوطنيؤؤة األًؤؤرى. 

ال،نياة املشي يةك بتمرير قؤرار يؤدعو إ  احلؤد مؤن ك قام، 6004م  احلركة الوطنية ال لاطينية.   عام 
بعؤؤد  6002سؤؤراسيلك )وقؤؤد أل ؤؤي هؤؤرا القؤؤرار عؤؤام إالتعامؤؤل وبشؤؤ،ل اؤؤدود مؤؤ  الشؤؤركات الؤؤق تتعامؤؤل مؤؤ  

مؤؤن املواقؤؤ  الؤؤق ألؤؤدرها التيؤؤار الرسياؤؤي لل،نؤؤاس   %39تبؤؤ  إحؤؤدى الدراسؤؤات أن و موايهؤؤة مريؤؤرة(. 
ركؤؤزت بشؤؤ،ل ًؤؤارب علؤؤى  6004 - 6000اجنناؤؤان بؤؤ  عؤؤامي نتهاكؤؤات حقؤؤون االربوتاؤؤتانتية حؤؤول 

 نتقادات.مل تتعرا أية دولة أًرى يرا ال،م من االو  كإسراسيل
ألحاب نظر ت املثامرات وامل ،رين العلمؤاني  وال ؤحافي    الؤوال ت املتحؤدة و  العؤاملك ينظؤرون إ  

مى )اللؤؤويب اليهؤؤودي( ل هؤؤم وشؤؤر  كيؤؤ  أن لؤؤى مؤؤا ياؤؤعنظريؤؤة املؤؤثامرة اليهوديؤؤةك وبشؤؤ،ل أكفؤؤر تشؤؤددااك 
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يسؤؤؤع    إطؤؤؤار املثساؤؤؤات  سؤؤؤراسيلإسؤؤؤراسيل يؤؤؤزداد وينمؤؤؤو   حؤؤؤ  أن التعؤؤؤاط  مؤؤؤ  جن األمري،ؤؤؤيالؤؤؤدعم 
ال ،ريؤؤة والدينيؤؤة مقابؤؤل ًاؤؤارة املاؤؤيحي  الليرباليؤؤ  وامل ،ؤؤرين العلمؤؤاني  يؤؤره الاؤؤاحةك وهؤؤرا مؤؤا ال يؤؤالم 

 عليا اليهود. 
 كربى اليقظة اجلديدة ال

ابلناؤؤؤبة للعلمؤؤؤاني  والليرباليؤؤؤ    و إن احلركؤؤؤة اجنييليؤؤؤة   الؤؤؤوال ت املتحؤؤؤدة مل اًؤؤؤر دورهؤؤؤا كؤؤؤامالا بعؤؤؤدك 
إ  رد فعؤل مناسؤب أكفؤر هؤا املت اسلؤة  رمبا تثدي القرا ةو الوال ت املتحدة والعامل يعترب هرا ت وراا مزع اا. 
  الؤؤؤوال ت املتحؤؤؤدة متعؤؤؤددة يؤؤؤداان ومؤؤؤن ال ؤؤؤؤعب أن  يؤؤؤثدي إليؤؤؤا اخلؤؤؤون والقلؤؤؤن. إن التيؤؤؤارات الدينيؤؤؤة

اوتمعؤؤؤات غؤؤؤري املاؤؤؤيحية   الؤؤؤوال ت املتحؤؤؤدة مفؤؤؤل أن ياؤؤؤيطرك كمؤؤؤا أن ازد د منؤؤؤو  ياؤؤؤتطي  تيؤؤؤار واحؤؤؤد
ابجنضافة إ  العلمؤاني ك سؤون حيؤّد  اليهودك املالم ك البوذي ك ايندوسك وفون كل هرا تيار العلماني 

  ن اوموعات الدينية على فرا قيمها ومبادسها على طول البالد وعرضها.من قدرة أي مأيساا 
ياؤؤؤعى اجنييليؤؤؤون   الؤؤؤوال ت املتحؤؤؤدةك إ  احل ؤؤؤاظ علؤؤؤى قؤؤؤوة إأبؤؤؤا م الش  ؤؤؤي وهؤؤؤويتهم  كعؤؤؤام ل  ،بشؤؤؤ

اجنييليؤؤة املاؤؤيحيةك فيمؤؤا ين رطؤؤون   عالقؤؤاهتم مؤؤ  خمتلؤؤ  التيؤؤارات والتويهؤؤات الدينيؤؤة األًؤؤرى. يتعؤؤاون 
ييليؤؤون مؤؤ  ال،اروليؤؤ    ااربؤؤة اجنيهؤؤااك ومؤؤ  التيؤؤارين اليهؤؤودي  الؤؤديين والعلمؤؤا    تقؤؤد  الؤؤدعم اجن
ذلؤؤؤ  أن التوالؤؤؤل  كسؤؤؤراسيل. وعم،ؤؤؤا م اليؤؤؤوم االنطؤؤؤالن للتوالؤؤؤل والتعؤؤؤاون مؤؤؤ  العؤؤؤامل اجنسؤؤؤالمي أيسؤؤؤاا جن

رب العامليؤة الفانيؤة كؤان مؤن وس،ان الشرن األوس، حىت  ايؤة احلؤ الوحيد واألساسي ب  الوال ت املتحدة
ًؤؤالل احلمؤؤالت التبشؤؤريية الؤؤق أساؤؤ، املؤؤدارس واملاتشؤؤ يات. لقؤؤد حؤؤافظ اجنييليؤؤون وأداروا بن ؤؤا  مؤؤا 
 كيقارب القرن من الزمن العالقة الوريقة واملفمؤرة مؤن التعؤاون مؤ  املاؤلم    العؤامل العؤريب. إن كؤال الطؤرف 

ال قر الق يعا  منها العامل وكؤرل  املشؤال الؤق تعؤا  منهؤا أفريقيؤا. إن  املالم  واجنييلي ك مهتم مبش،لة 
يعارا هيمنة األف،ار العلمانية على القسا  العامة والدولية. وكال الطرف  يؤثمن  ن الرمؤوز  كال اجلانب 

ناؤؤؤؤية يؤؤؤؤرفض العالقؤؤؤؤات اجلمهؤؤؤؤا حؤؤؤؤرتام   وسؤؤؤؤاسل اجنعؤؤؤؤالم. وكالواملبؤؤؤؤادئ الدينيؤؤؤؤة  ؤؤؤؤب التعامؤؤؤؤل معهؤؤؤؤا اب
املاؤؤلمون  ن ال خيسؤؤعان ل،هنؤؤوت ديؤؤين. قؤؤد ال يت ؤؤنااجنابحيؤؤة. إن اجنسؤؤالم واملاؤؤيحية اجنييليؤؤة دأبقراطيؤؤ

ك وقؤد ال يع ؤب العلمؤانيون مؤا قؤد يت ؤن عليؤا اجلؤانب ك ول،ؤن احتسؤان ورعايؤة واجنييليون على كل شي 
تهديؤؤد ابنؤؤدال  لؤؤرا  بؤؤ  إييلؤؤي قؤؤد ي،ؤؤون مؤؤن أفسؤؤل الاؤؤبل وأفعلهؤؤا جنحبؤؤايف ًطؤؤر ال -حؤؤوار إسؤؤالمي 

 احلسارات.
 ب أن يتركر املراقبون املتوترون أيساا أن النظر ت الالهوتيؤة اجنييليؤة قؤد ال تنؤتج ابلسؤرورة أو تؤثدي إ  

ياكاؤؤون   القؤؤرن التاسؤؤ  عشؤؤر أو إ  سياسؤؤات ًارييؤؤة   األمري،ؤؤيمفؤؤل الاياسؤؤات الؤؤق اتبعهؤؤا الؤؤرسي  
  القؤؤرن ن اؤؤا. إن عمليؤؤة النقؤؤاا واحلؤؤوار املتوالؤؤل وامل ؤؤا   ري،ؤؤياألمكتلؤؤ  الؤؤق اتبعهؤؤا حؤؤزب الشؤؤعب 

وسؤاسر القؤوى األًؤرى    املشرتكةك قد تثدي   العديد من احلاالت إ  ا يض وردم ايوة بؤ  اجنييليؤ 
العديؤؤد مؤؤن القسؤؤا  واملواضؤؤي . إن القلؤؤن مؤؤن أن تؤؤثدي سياسؤؤات اجنييليؤؤ  إ  تقوقؤؤ  الؤؤوال ت املتحؤؤدة 
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ًلؤؤ  مواقؤؤ  متطرفؤؤة وغؤؤري مرنؤؤة هؤؤو سؤؤراب. إن العمؤؤل مؤؤ  قؤؤادة ال ،ؤؤر اجنييلؤؤي لتطؤؤوير أرضؤؤية  عزايؤؤاوان
وقواعد ف،رية دينية للتعامل م  احلقون ال لاطينيةك على سبيل املفالك سون يوس  داسرة الت ،ؤري وال ،ؤر 

 سراسيل. إاجن ايب هبرا الش ن ولي  العدا  لاياسات الوال ت املتحدة ياه 
مبوازاة ذل  فإن اخنرايف ومشاركة اجنييلي  بش،ل أوس    تش،يل ورسؤم الاياسؤة اخلارييؤة قؤد يقؤود إ  
راا جمموعؤؤة مؤؤن قؤؤادة اجنييليؤؤ  اظؤؤافظ  وريقؤؤة  م ايؤؤ ت وإ  بعؤؤض التطؤؤورات املشؤؤ عة. لقؤؤد وقعؤؤ، مؤؤًث

هؤو مؤن العوامؤل األساسؤية ن النشؤايف اجنناؤا  أك و هنؤا  مشؤ،لة حقيقيؤةحول الت ري املناًي وتعؤرتن  ن 
قد يثدي إ  كل ة عالية ستثرر بش،ل ًارب علؤى ال قؤرا ك  حللهان عدم التحر  أاملاببة يره املش،لةك و 

و  الوقؤؤؤؤ، ن اؤؤؤؤؤا وأن املاؤؤؤؤيحي  يتحملؤؤؤؤون ماؤؤؤؤؤثولية أًالقيؤؤؤؤة   الت ؤؤؤؤؤدي يؤؤؤؤره املشؤؤؤؤ،لة ومعاجلتهؤؤؤؤؤا. 
حي    اجلنؤوب ضؤد املاؤي غارات العبودية ملش،لة العن    الاودان وياعون لوق  ونيت دى اجنييلي

اجنييليؤؤؤون محلؤؤؤة لتوسؤؤؤي  عمؤؤؤل التحؤؤؤال  الؤؤؤدويل حلمايؤؤؤة املاؤؤؤلم    منطقؤؤؤة دارفؤؤؤور  الاؤؤؤودا ك وقؤؤؤد بؤؤؤدأ
 الاودانية. 

ومؤؤن األريؤؤ  أن يركؤؤز اجنييليؤؤون علؤؤى كيؤؤز الؤؤوال ت املتحؤؤدة أكفؤؤر مؤؤن الليرباليؤؤ ك كمؤؤا أنؤؤا مؤؤن املؤؤري  أن 
ون تبقؤى   ول،ؤن القؤوة اجنييليؤة سؤ الؤواقعي   ًالقيؤات الاياسؤة اخلارييؤة األمري،يؤة.يهتموا أكفؤر مؤن 

مؤؤؤا  عمؤؤؤلالاياسؤؤؤة اخلارييؤؤؤة للؤؤؤوال ت املتحؤؤؤدة  والقلقؤؤؤ  علؤؤؤىوعلؤؤؤى الؤؤؤرين  الاؤؤؤلطة   املاؤؤؤتقبل املنظؤؤؤور
تاؤؤبون اخلؤؤربة عؤؤدد القؤؤادة اجنييليؤؤ  الؤؤرين ي، فيؤؤا يتزايؤؤد ،ؤؤنهم للولؤؤول إ  أهؤؤدافهم. و  الوقؤؤ، الؤؤريأب

  التعؤؤؤؤاطي مؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤ ن الاياسؤؤؤؤي اخلؤؤؤؤارييك مؤؤؤؤن املؤؤؤؤري  أن يقؤؤؤؤدموا شؤؤؤؤيةاا يديؤؤؤؤداا ن تقؤؤؤؤده بقؤؤؤؤوة   عؤؤؤؤامل 
جمموعة موروقة من اخلربا  املتمرس  ألحاب اخلربة يعاجلون بدقؤة معسؤالت  األمري،يةكالاياسة اخلاريية 

  بؤؤؤؤدعم الاياسؤؤؤؤات واملبؤؤؤؤادرات ي،ياألمؤؤؤؤر ومشؤؤؤؤاكل العؤؤؤؤامل الدوليؤؤؤؤة وقؤؤؤؤادرون علؤؤؤؤى إقنؤؤؤؤا  عؤؤؤؤدد كبؤؤؤؤري مؤؤؤؤن 
اظؤب، والشؤريرك أو املتاؤاق، إذا يؤاز    بعؤض األحيؤان   هؤرا العؤامل السروريةواملبادرات املسادة املعقدة 

 التعبري. 
   


