
 الدين كمربر للسياسة األمريكية يف الشرؽ األكسط
 

عادؿ الدقاؽ   -تقرير كاشنطن
 
 

خالؿ احلملة االنتخابية للفوز بًتشيح احلزب اجلمهورم خلوض انتخاابت الرائسة قاؿ جورج بوش االبن إف السيد 
.  ستقيمادلسيح ىو أفضل فيلسوؼ سياسي لديو لكونو أنقذه من طريق الضالؿ كدلو على الصراط امل

ىذا ادلقاؿ حياكؿ إبراز مدل التسويغ الديٍت لغزك أفغانستاف كالعراؽ من خالؿ الًتكيز على التصرحيات الصادرة 
الصادرة عن الكنائس األمَتكية اليت رددهتا كسائل اإلعالـ الدينية التابعة لليمُت " الفتاكل"عن الرئيس بوش نفسو ك

( العهد القدمي)صا كاستخدامها لنصوص من اإلجنيل كأسفار التوراة ادلسيحي عموما كللصهيونية ادلسيحية خصو
.  لتربير احلرب

 
أشعر أف هللا يريدين  : بوش

يرل بعض ادلراقبُت أف الرئيس بوش كمساعديو يتعمدكف استخداـ العبارات ذات ادلعٌت ادلزدكج اليت تظهر على أهنا 
ا إشارات مشفرة ال يستطيع فكها سول الشخص الذم يفهم عادية ابلنسبة للمستمع العادم، لكنها حتمل يف طياتو
.  معناىا احلقيقي كيدرؾ ادلرجعية الدينية اليت تستند إليها

منطقة الشرؽ األكسط دتر مبرحلة اترخيية كمفصلية يتوجب على "بعبارة أخرل، عندما يقوؿ الرئيس بوش مثال إف 
يتلقى الشخص العادم ىذه العبارة مبعناىا " تبداد كالتطرؼشعوهبا االختيار بُت الدديقراطية كاحلرية كبُت االس

السطحي كادلظهرم على أهنا تنم عن حسن نية كالتزاـ الرئيس بوش ابدلبادئ األمَتكية الراسخة ادلتمثلة يف الدفاع 
.  عن احلرية كحقوؽ اإلنساف

 
س اإلجنيلية الذين يشكلوف القاعدة لكن ابلنسبة للشخص ادلتدين، كأعٍت ىنا ابلتحديد ادلاليُت من أتباع الكنائ

االنتخابية للرئيس بوش كلليمُت احملافظ، تربز التزاـ الرئيس بوش بتطبيق حكم هللا يف األرض كحتقيق الرؤية اليت نص 
عليها اإلجنيل كالعهد القدمي ككردت يف سفر الرؤية أم ختليص منطقة الشرؽ األكسط من قول الشر الذم ىو 

سيح كحتضَت ادلنطقة خلوض ادلعركة األخَتة اليت سينتصر فيها اخلَت على الشيطاف كابلتايل شرط أساسي لعودة امل
.  إقامة دكلة هللا على األرض

 
سبتمرب أضفى بوش على ما جيرم صفة النزاع الكوين كاألبدم، الذم  11كمنذ الوىلة األكىل لدل كقوع ىجمات 

كقاؿ عقب ساعات قليلة من كقوع اذلجمات إف . الُت أتباع الشيطافينص عليو اإلجنيل كالتوراة، بُت ادلؤمنُت كالدج



، كأضاؼ أف الوالايت ادلتحدة مدعوة لكي تتحمل "انطالقة احلرب الكونية ضد الشر"تلك اذلجمات دتثل 
كشدد على أف النصر مؤكد يف ىذه ". الرد على ىذه اذلجمات ىو ختليص العامل من الشر"كأف " مهمتها التارخيية"

كردد حينها خالؿ خطاب بثتو كسائل . رب ألف هللا يقف إىل جانب قول اخلَت اليت دتثلها الوالايت ادلتحدةاحل
تقدـ إىل األماـ كدافع عن احلرية كعن كل ما ىو خَت كعادؿ يف "الذم يقوؿ  23اإلعالـ ادلزمور التورايت رقم 

".  عادلنا
 

اف كاستمرت حىت بعدىا كصوال إىل احلرب يف العراؽ، كخالؿ مجيع التصرحيات اليت سبقت احلرب يف أفغانست
كاصل الرئيس بوش استخداـ التعبَتات الدينية كاالستشهاد بفقرات من اإلجنيل يف زلاكلة لتوضيح نظرتو اخلاصة دلا 

. جيرم يف العامل
 

الكنائس حتشد للحرب استشهادا ابإلجنيل 
، قبل أايـ قليلة من 2003الستطالعات الرأم يف مارس أظهر استطالع للرأم العاـ األمَتكي أجراه معهد بيو 

من اإلجنيليُت البيض يؤيدكف استخداـ الوالايت ادلتحدة للقوة العسكرية % 77احلرب يف العراؽ أف نسبة 
.  لإلطاحة بنظاـ حكم صداـ حسُت

 
ىو يف تصاعد ك 2000مليوف شخص خالؿ عاـ  60كجيب اإلشارة ىنا إىل أف رلموع اإلجنيليُت بلغ أكثر من 

مستمر، كىو ما يظهر مدل أتثَت الكنائس اإلجنيلية كالقساكسة يف بلورة رأم ىذه الشرحية االجتماعية اليت تشكل 
قاعدة انتخابية رئيسة للرئيس بوش كاحملافظُت اجلدد، كذلك من خالؿ الًتكيج للفكرة اليت تعترب أف الوالايت 

. تعمل على تطبيق مشيئة هللا يف األرض" ف كالتقي الورعالقائد ادلتدم"ادلتحدة بقيادة الرئيس بوش 
 

العراؽ نقطة زلورية خالؿ أحداث هناية العامل : الىام
يعترب تيم الىام أحد أبرز اإلجنيليُت ادلقربُت من الرئيس بوش كقاؿ عنو معهد دراسة اإلجنيليُت األمَتكيُت أف الىام 

.  األخَتة من القرف العشرين 25ايت ادلتحدة على مدل السنوات الػيعترب الزعيم اإلجنيلي األكثر أتثَتا يف الوال
 

ظهر الىام مرات عدة على شاشات التلفزيوف كالربامج احلوارية اإلذاعية للتصريح أبف احلرب سواء يف أفغانستاف 
كل نقطة العراؽ يش"كذىب إىل حد القوؿ خالؿ العديد من ادلناسبات إف . أك العراؽ ضركرية ابلنسبة للمؤمنُت

حيث إف العراؽ سيلعب دكرا أساسيا يف معركة ىررلدكف اليت ستقع يف رلدك يف " زلورية خالؿ أحداث هناية العامل
.  فلسطُت

 



بعد غزك "كقاؿ يف سلسلة مقاالت كتصرحيات صحفية بوصفو أكرب خبَت ديٍت يف شؤكف احلشر كيـو القيامة إنو 
بو كإعادة إعماره سيصبح العراؽ الدكلة العربية الوحيدة اليت لن العراؽ كختليصو من حكم الطاغية كإعتاؽ شع

".  تدخل يف حرب ضد إسرائيل كضد جيش هللا خالؿ احلرب األخَتة
 

صداـ كإخراج اليهود من أراضيهم : ركبرستوف
خَتة، بناء على رؤية أف العراؽ ديثل جزءا زلوراي من الصراع اذلادؼ إىل حتضَت منطقة الشرؽ األكسط للحرب األ

حاكؿ بعض القساكسة اإلجنيليُت كمن أبرزىم ابت ركبرتسوف كىو مؤسس كرئيس شبكة التلفزيوف ادلسيحية 
CBN نبوخذ نصر"كمؤسس بعض ادلراكز كاجلامعات اخلاصة بتدريس ادلسيحية، الربط بُت صداـ حسُت ك" ،

بغزك القدس كأحرؽ ىيكل سليماف كىو ادللك الكلداين الذم حكم اببل خالؿ القرف اخلامس قبل ادليالد كقاـ 
كثيقة العهد )كقد نصت عليو التوراة . كأخرج اليهود من أرضهم كقاـ بتهجَتىم خالؿ ما يعرؼ ابلسيب البابلي

(.  18-4:4إصحاح)يف رؤية دانييل ( القدمي
 

حسُت على  هتويل اخلطر الذم يشكلو صداـ" اندم السبعمائة"كحاكؿ ركبرتسوف مرات عدة خالؿ برانرلو الشهَت 
" دكلة هللا يف األرض"إسرائيل كقاؿ إنو ديثل قول الشر ادلعادية للمسيح اليت حتاكؿ تقويض قياـ الدكلة ادلوعودة 

سنة بعد عودة ادلسيح كذلك بطبيعة احلاؿ كفقا دلعتقدات ادلسيحيُت الذين يؤمنوف  1000اليت ستقاـ دلدة 
.  ابأللفية

 
كف حيزا كاسعا من برانرلو اندم السبعمائة كخطبو لتوضيح أمهية موقع كقبيل احلرب يف العراؽ خصص ركبرتس

العراؽ كالشرؽ األكسط عرب التاريخ كعرب توافد العديد من اإلمرباطورايت عليها ككاف يُظهر خرائط للعراؽ مشددا 
. على اإلشارة إليو ابمسو القدمي كمثلما كرد يف اإلجنيل كىو بالد الرافدين

 
إف هللا مؤيد للحرب : فالويل

يعترب جَتم فالويل من أبرز اإلجنيليُت اليـو يف الوالايت ادلتحدة كمن رلموعة القساكسة القالئل ادلقربُت من الرئيس 
ىو رئيس قساكسة كنيسة طريق توماس ادلعمدانية يف لينش بورغ بوالية فَتجينيا، كىو مؤسس بعثات فالويل . بوش

كقاؿ مرة . ؤسس جامعة احلرية الدينية بفَتجينيا أيضا، كلديو برانمج تلفزيوين كآخر إذاعيادلسيحية كمستشار ـك
سبتمرب إنو يتعُت على الرئيس بوش كالقوات األمَتكية تعقب أسامة بن الدف زعيم  11تلو األخرل عقب ىجمات 

. ذلك من كقت كقتلهم ابسم هللاتنظيم القاعدة كمجيع من كصفهم ابإلرىابيُت يف مجيع أحناء العامل مهما استغرؽ 



كيف الوقت الذم كانت فيو حكومة الرئيس بوش تدؽ طبوؿ احلرب اليت ستشنها على العراؽ كاف فالويل يشدد 
إننا عندما نشن احلرب يف العراؽ "خالؿ عظات يـو األحد على ضركرة أتييد قرار احلرب ألهنا حرب مقدسة، كقاؿ 

".  رض لكي تقـو احلرب األخَتة اليت ستخلص العامل من مجيع الكافرينسنقـو بذلك إلعادة ادلسيح إىل األ
كاف يقوؿ فالويل دائما إف اإلجنيل ينص على أف هللا يوجب على ادلؤمنُت معاقبة الكافرين مستشهدا بسور من 

غزك العراؽ يربر فيو سبب كضركرة " إف هللا مؤيد للحرب"كقد أصدر مقاال مثَتا للجدؿ أطلق عليو عنوف . اإلجنيل
كاإلطاحة بنظاـ حكم صداـ حسُت، كقاؿ إف ادلسيحيُت كانوا جيادلوف بشأف قضية شن احلرب ضد قول الشر منذ 

، كأضاؼ أنو يف الوقت الذم نص فيو "اإلجنيل مل يلتـز الصمت بشأف ىذه القضية"عقود طويلة كأضاؼ أف 
إنو يف الوقت الذم يعترب فيو "كقاؿ . على احلرباإلجنيل مرات عدة على ضركرة أف جينح ادلرء للسلم نص أيضا 

رافضو احلرب أف السيد ادلسيح مثاؿ للسالـ غَت ادلتناىي، يتجاىلوف الركاية بكاملها اليت كردت يف الرؤية التاسعة 
كأضاؼ أف االجنيل ينص على أف ىناؾ كقتا ". عشرة كيظهر فيها ادلسيح يف يده سيف حاد يصعق األمم كحيكمهم

. كقتا للحربللسلم ك
 

االستباقية ضد العراؽ ىي حرب عادلة  احلرب : الند
القس ريتشارد الند ىو رئيس جلنة األخالؽ كاحلرية الدينية يف رلمع الكنسية ادلعمدانية اجلنوبية اليت يبلغ عدد 

من أبرز كيعترب أيضا . ألف كنيسة عرب الوالايت ادلتحدة 42مليوف شخص كلديها أكثر من  16أتباعها أكثر من 
الزعماء اإلجنيليُت ادلقربُت من الرئيس بوش كادلدافعُت الشرسُت عن سياساتو خالؿ ظهوره بشكل مستمر على 

كغَتىا كلديو  Fox Newsك CBSك ABCك CNNك MSNBCالربامج التلفزيونية على شاشات 
.  دلسيحيةبرانرلاف إذاعياف يومياف كاثلث أسبوعي تذاع مجيعها على موجات عدد من اإلذاعات ا

 
كابإلضافة إىل تسخَت مجيع تلك الربامج حلشد التأييد لسياسات الرئيس بوش احملافظة، ما يتعلق منها بقضية 

اإلجهاض كزكاج ادلثليُت كاألحباث العلمية اخلاصة ابخلالاي اجلذعية، كانت برامج الند احلوارية بوقا للتسويق لقرار 
.  راؽ كحشد التأييد الشعيب ذلا كمنحها التربيرات الدينيةالرئيس بوش شن احلرب يف أفغانستاف كالع

كجو الند رسالة نيابة عن مخسة قساكسة إجنيليُت تناقلتها كسائل اإلعالـ األمَتكية بشكل  2002خالؿ العاـ 
" احلرب العادلة"كاسع يعترب فيها أف شن احلرب االستباقية ضد العراؽ حرب مشركعة ألهنا تتوفر على مجيع شركط 

إننا نؤمن أبف سياساتك ادلعلنة كادلتعلقة بصداـ حسُت ىي "كقاؿ يف الرسالة . ادلنصوص عليها يف الدين ادلسيحي
". سياسات حذرة كتندرج يف اإلطار الزمٍت النزيهة الذم تنص عليو نظرية احلرب العادلة

 
دعم احلرب كاجب ديٍت : ستانلي



كىل أبتالنتا خالؿ إحدل عظات األحد اليت يشاىدىا ماليُت قاؿ تشارلز ستانلي القس ابلكنسية ادلعمودية األ
".  يتعُت علينا أف نقدـ ادلساعدة يف شن ىذه احلرب أبم شكل من األشكاؿ"ادلشاىدين عرب شاشات التلفزة 

إف هللا يقاتل ضد الذين يعارضونو كيقاتلوف "كأضاؼ ستانلي كىو زعيم سابق جملمع الكنسية ادلعمدانية اجلنوبية 
ليكوف بذلك القس ستانلي قد أضفى الشرعية الدينية الكاملة على احلرب كمباركة هللا ذلا، ". ق كضد أتباعوضد

.  كابلتايل فإف أتييد احلرب اليت يقودىا بوش ىو كاجب ديٍت كمعارضتها ىي معصية دلشيئة هللا
 

جيش هللا 
ة اإلجنيليوف خالؿ صالة يـو األحد ىي أف مثلما ذكرت أصبحت الفكرة الرئيسة كاحملورية اليت يرددىا القساكس

. الوالايت ادلتحدة بقيادة الرئيس بوش تعمل على تطبيق مشيئة هللا يف األرض
كىذه ادلسألة مل تقتصر على رجاؿ الدين اإلجنيليُت كحسب بل رددىا العديد من السياسيُت سواء بشكل مباشر 

تـو ديلي عندما كاف يتوىل منصب زعيم األغلبية ففي أكثر من مرة قاؿ النائب . ككاضح أـ بشكلي ضمٍت
البشَت الذم يسبق عودة ادلسيح إىل األرض "اجلمهورية يف رللس النواب إنو يتعُت دعم احلرب ضد العراؽ ألهنا 

". كيفسح اجملاؿ حلدكثها
ب اليت تشنها فاجلنراؿ بويكن قائد العمليات السرية يف اجليش األمَتكي ذكر يف العديد من التصرحيات أف احلر

.  الوالايت ادلتحدة ضد ما تصفو ابإلرىاب ىي صراع بُت القيم ادلسيحية اليهودية كالشيطاف
ككاف اجلنراؿ يويكن يتوىل مهمة القضاء على أسامة بن كالدف كصداـ حسُت كُعُت فيما بعد انئبا لوزير الدفاع 

ادلتطرفُت اإلسالميُت "بوالية أكريغاف إف يف كلمة إبحدل الكنائس  2003لشؤكف االستخبارات قاؿ يف يونيو 
كاتبع يقوؿ إف احلرب اليت ". يكرىوننا ألننا أمة مسيحية، كألف أساسنا كجذكران تنبعث من القيم اليهودية ادلسيحية

".  ىي حرب ضد عدك امسو الشيطاف"ختوضها الوالايت ادلتحدة ضد اإلرىاب 
كقاؿ يف كلمة ". بيت األبيض ألف هللا اختاره لتويل ذلك ادلنصبتوىل منصب الرائسة يف اؿ"كقاؿ إف الرئيس بوش 
إننا جيش هللا، يف بيت هللا، كقد أقيمت مملكة "كىو يرتدم الزم العسكرم األمَتكي  2002إبحدل الكنائس عاـ 

".  هللا دلثل ىذه األكقات اليت نعيشها
رب يف العراؽ كشددكا على أهنا حرب غَت كجتدر اإلشارة إىل أف العديد من رجاؿ الدين ادلسيحيُت رفضوا احل

شرعية كما رفضوا إضفاء طابع الدين أك الشرعية اإلجنيلية عليها مبن فيهم البااب يوحنا بولس الثاين كخلفو البااب 
.  كعشرات القساكسة الكاثوليك كالربكتستانت كاإلجنيليُت 16بنديكت الػ

 
 

: ادلصدر 
 موقع تقرير كاشنطن


