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الحركة اإلنجيلية...

نظرة عميقة وتحليل الواقع

�أمين البيماين

�أدّت احلمالت التب�شريية والطموح التن�صريي الوا�سع �إىل ظهور طا ٍغ للحركة الإجنيلية يف �أوروبا والعامل ،والإجنيلية هي حركة دينية م�سيحية تب ّنتها جمموعة من الربوت�ستانتيني
املحافظني وامللتزمني بالكتاب املقدّ�س كم�صدر و�أ�سا�س للدين امل�سيحي ،وهو ما جعل ثلثي الربوت�ستانت حول العامل (حوايل ن�صف مليار) يتح ّولون لهذه احلركة الإجنيلية احلديثة.
ونناق�ش اليوم مقالة رائعة للكاتب (�سبا�ستيان فات) واملن�شورة يف جملة التفاهم بعنوان( :الإجنيليات اجلديدة واهتماماتها ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية).

ّ
متخ�ضت عملية والدة احلركة الإجنيلية والكنائ�س
الإجن��ي��ل��ي��ة �إ ّب�����ان ال��ق��رن ال�����س��اد���س ع�����ش��ر امل���ي�ل�ادي يف
�أوروب�����ا ،رغ���م ذل���ك ب��ق��ي الإجن��ي��ل��ي��ون الأوائ����ل عر�ضة
ل�لا���ض��ط��ه��اد ب�ي�ن ال��ق��رن�ين ال�����س��اد���س ع�����ش��ر وال��ث��ام��ن
ع�شر امليالديني ،حتى ا�شت ّد ع��ود ه��ذه اجلماعات مع
مرور الوقت ،و�شهدت موجات نهو�ض مثرية وم�ؤ ّثرة
يف التاريخ الربوت�ستانتي ،م�ستمدّة قوتها وطاقتها
من بع�ض احلركات احلما�سية �آن��ذاك مثل املعمدانية
وال�صراطية وغ�يره��ا .وبعد �أن كانت الإجنيلية ذات
تغي املعطى اليوم،
ت�أثري خفي وب�سيط لفرتة طويلة؛ ّ
و�أ���ص��ب��ح ل�ل�إجن��ي��ل��ي�ين دو ٌر ف��اع ٌ��ل وق����ويٌ يف اخل��ارط��ة
ال�سيا�سية الدينية يف �أوروبا و�أمريكا والعامل.
ي�����ش��ه��د ال��ت��اري��خ �أن احل���رك���ة الإجن��ي��ل��ي��ة ط��غ��ى عليها
ال��ط��اب��ع الأجن��ل��و���س��ك�����س��وين ،والأجنلو�ساك�سونية هي
ق��ب��ائ��ل الإجن���ل���ي���ز وال�����س��اك�����س��ون وال���ب���وت ال���ت���ي غ��زت
و���س��ك��ن��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا ،وب���ع���د ف��ت�رة م���ن ا���س��ت��ي��ط��ان��ه��م
ان�ض ّمت املجموعات الثالث يف جمموعة واحدة تدعى
(الأجنلو�-ساك�سون).
يف �أم��ري��ك��ا وخ�ل�ال ع��ام 1980م الح��ظ ال��ب��اح��ث (دي��ن
الك��ورن) �أن احلركة الإجنيلية �أ�صبحت �أك�ثر ت ً
��داول
ورواجا للربوت�ستانتية الأمريكية ،وبالتايل هي قادرة
ً
على �إثراء الدميوقراطيني واجلمهوريني ب�شكل �أكرب،
الأم��ر ال��ذي �شغل عقل ب��اراك �أوب��ام��ا فيما بعد ودع��اه
�إىل دع���وة م�����س���ؤويل اجلمعية ال��وط��ن��ي��ة للإجنيليني
عام 2012م �إىل البيت الأبي�ض ملناق�شة الق�ضايا التي
تخ�صهم م��ث��ل ال��ه��ج��رة ال��دي��ن��ي��ة والأخ��ل�اق وغ�يره��ا،
ّ
وذل��ك لإمي��ان��ه ال�شديد والقاطع بقوة ه��ذه ال�شبكات
واحل���رك���ات ال��دي��ن��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي ،وجعلها
واج���ه���ة ل��ت�����ص��دي��ر ال��دمي��ق��راط��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة ودع���م
ال�شركات واملجتمعات املحلية يف �أمريكا وخارجها.
���ض���ح���ا م���ع م�����رور ال���وق���ت ت����أث�ي�ر الإجن��ي��ل��ي��ة
ب����ات وا� ً
الربيطانية على الكنائ�س الأخ���رى يف �أوروب����ا ودول
ال��ك��وم��ن��ول��ث وب��الأخ�����ص �إف��ري��ق��ي��ا ،وت���أث�يره��ا �أك�ب�ر يف
النواحي ال�سيا�سية يف ال��دول مثل كني�سة الأ�سقفية
امل��ت��م�� ّي��زة ب��ط��اب��ع��ه��ا الإجن���ي���ل���ي -يف ج��ن��وب ال�����س��ودانودوره���ا يف ب��ن��اء م�����س��ارات ال��دول��ة ال�سيا�سية ،وه��و ما

ي�شري �إىل �صعود احلركات الإجنيلية من اجلنوب -يف
�أفريقيا -مقابل ان��ح��دار الت�أثري امل�سيحي الأمريكي
يف كربيات ال��دول الأوروب��ي��ة ،وبالتايل ال يت�أثر اليوم
اجلمع الأعظم من ّ
املب�شرين الإجنيليني حول العامل
م��ن ال���والي���ات امل��ت ّ��ح��دة ،ب��ل ظ��ه��رت ب��ل��دان م��ن ال��ق��رن
الأفريقي تغ ّذي الن�شاط التب�شريي العاملي ،وت�شهد
ت��زاي��د الإجنيليني فيها مثل نيجرييا ( 45مليو ًنا)،
والربازيل ( 45مليو ًنا) ،وكينيا ( 20مليو ًنا) ،والكونغو
الدميوقراطية ( 15مليو ًنا) ،وك��وري��ا اجلنوبية (10
ماليني �إجن��ي��ل��ي) ،وحتى ال�صني التي ق��د ي�صل عدد
الإجنيليني فيها �إىل حوايل  60مليو ًنا !
هذه التك ّتالت والأعداد ال�ضخمة لهذه احلركة طغت
ب�شكل كبري على �أوروبا والعامل ،ف�أ�صبحنا نرى موجة
ك��ب�يرة م��ن الإجن��ي��ل��ي��ة احل��دي��ث��ة ع�بر ت�أ�سي�س ووج��ود
امل��ئ��ات م��ن ال��ك��ن��ائ�����س ال��ك��ون��غ��ول��ي��ة وال��غ��ان��ي��ة وغ�يره��ا
منت�شرة يف �ضواحي لندن وباري�س وباقي كربيات املدن
الأوروبية.
ال مي��ك��ن ل��ه��ذا امل��� ّد الإجن��ي��ل��ي ال��ر���س��وخ وال��ث��ب��ات دون
�صراعات مع �أديان �أخرى ال�سيما الإ�سالم؛ فالتناف�س
ب�ين الإ���س�لام واحل��رك��ة الإجنيلية ي�شهد عليه ثالثة
ف�����ض��اءات وه���ي :ج��ن��وب ���ش��رق �آ���س��ي��ا و�أوروب����ا وال��ع��امل،
حيث جتوب اجلماعات الإجنيلية الدعوية والتبليغية
ال��ت��ج�� ّم��ع��ات ال�����س��ك��ن��ي��ة يف ه���ذه ال��ف�����ض��اءات ب��ح�� ًث��ا عن
مهتدين ومتح ّم�سني جدد للدين.
ي��ع��ت��م��د � ُ���ص��� ّن���اع احل���م�ل�ات ال��ت��ب�����ش�يري��ة يف خ��ط��ط��ه��م
الدعوية على قاعدة  ،40/10وتعني الرتكيز يف امل�شروع
التب�شريي-الإجنيلي على املناطق الواقعة بني ّ
خطي
ع��ر���ض  10°و ��� 40°ش��م��ال خ��ط اال���س��ت��واء ،م��دع��وم��ة
ب��ح��رك��ات �إع�لام��ي��ة مثل ح��رق ال��ق��ر�آن ون�شر الأف�ل�ام
الداعمة لكره امل�سلمني ،مما قد ي�صل بهذا الأمر �إىل
ح ّد الإ�سالموفوبيا والذي يعني التحامل والكراهية
للإ�سالميني وامل�سلمني .وقد �أ�شارات ر�سالة دكتوراه
بعنوان( :الن�شاط التب�شريي للإجنيليني يف ال�شرق
الأو�سط) للباحثة فتيحة قوا�س �إىل مثال م�ؤجج لكره
امل�سلمني (�آرغ��ون ميكائيل كانر) م�ؤلف كتاب (ك�شف
حقيقة الإ�سالم) وال��ذي بيع منه قرابة الربع مليون

ن�سخة ،ويتحدّث فيه عن انحداره من عائلة م�سلمة،
وي�����ص��ف ف��ي��ه الإ�����س��ل�ام ب����أ ّن���ه ����س���يء اجل���وه���ر وم��ه��دد
للحريات .ورغ��م ن�شر بحث م��دق��ق ع��ن ك��ذب (ك��ان��ر)
وت��زوي��ره للحقائق ع��ن ن�ش�أته وع��ن الإ���س�لام؛ �إال � ّأن
رواج��ا وا�س ًعا �آن��ذاك ولغاية اليوم! وقد
�أف��ك��اره الق��ت ً
�أ�سهم �أمثال كانر يف ت�أجيج خماوف الغرب �ضد الإ�سالم
وخا�صة بعد �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب ،وزادت
من حدّة االفرتاءات على الإ�سالم وامل�سلمني.
رغم كل ذلك يبقى التناف�س الإ�سالمي -الإجنيلي ذا
طابع �سلمي نو ًعا ما ،فهو لي�س حربا �أو عداوة كبرية،
فاخل�صم لي�س دائ ًما عد ًّوا لدودًا ،والإجنيلي يريد �أن
يرى نف�سه �ضمن ر�ؤية علوية توحيدية للعامل مثلما
يطمح �إليها امل�سلم .بل �إن هناك ً
دول و�أف��رادًا ي�سعون
�إىل تخفيف حدّة ال�صراع بني الإ�سالم والإجنيلية مثل
ع�برت ع��ن رف�ضها ال�صريح ملثل هذه
�سوي�سرا ال��ت��ي ّ
النقا�شات واالن�شغاالت ،وكذلك الفرن�سي-املغربي من
�أ�صول م�سلمة (�سعيد �أوجيبو) الذي ُيلقي حما�ضرات
ون��دوات يف فرن�سا هدفها تخفيف ح��دّة التناف�س بني
احلركة الإجنيلية والإ�سالم.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر � ّأن ه��ن��اك ث�لاث��ة و���س��ائ��ل اج��ت��م��اع��ي��ة
مُ�����س��ت��ج��دّة ت�����ض��ف��ي ط���اب���ع ال���ت����أث�ي�ر ال��ع��امل��ي ل��ل��ح��رك��ة
الإجنيلية املعا�صرة وهي:
 .1املو�سيقى الغربية املُغرية للمجتمعات والتي مت ّثلها
ب�شكل �أ�سا�سي مو�سيقى الغو�سبل (مو�سيقى الإجنيل)،
حيث ط ّورت الغو�سبل طرق �إن�شاد متن ّوعة ومتالئمة
مع خمتلف املجتمعات الداعمة للإجنيلية.
 .2ال��ت��ن��ام��ي امل��� ّ
��ض��ط��رد ل��ل��م��ن��ظ��م��ات غ�ي�ر احل��ك��وم��ي��ة
الداعمة للإجنيلية واملتخطية حلدود الدول والقارات
مثل منظمة �سماريتان بور�س التي تفوق ميزاتيتها
ال�����س��ن��وي��ة ث�لاث��م��ائ��ة م��ل��ي��ون دوالر ،وت��ه��ت��م امل��ن��ظ��م��ة
باال�ستثمار يف الكنائ�س والأعمال التب�شريية.
 .3الكنائ�س العمالقة التي لديها القدرة على ا�ستيعاب
�أك�ث�ر م��ن �أل��ف�ين م��ن الأت��ب��اع ك��ل �أ���س��ب��وع ،وال��ت��ي يبلغ
عددها اليوم �أكرث من  1400كني�سة مو ّزعة على كافة
القارات من �شرق الكرة الأر�ضية لغربها ،ومن �شمالها
جلنوبها.
albimani92@hotmail.com

