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اإلنجيليات الجديدة
ناصر الكندي
بقدر ما يتباعد الدين عن امل�ضمار ال�سيا�سي واملدين يف �أوروب��ا ،جتد �أنّ هذا التباعد يتق ّل�ص بل ويغازل الدين فيه ال�شعب والأ�سواق الر�أ�سمالية يف �أر�ض العامل
اجلديد :الواليات املتحدة الأمريكية .و ُت�سمى هذه التيارات التي حتاول توطني نف�سها يف احلياة احلديثة الغربية بالإجنيليات اجلديدة ح�سبما �أ�شار �إىل ذلك
الكاتب التون�سي «عز الدين عناية» الأ�ستاذ يف جامعة روما الإيطالية يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» بعنوان «الإجنيليات اجلديدة بني اال�ضطراب وعودة الدين».
ويحيل الكاتب التون�سي ال�سبب يف ن�ش�أة الإجنيليات كرد فعل
على الربوت�ستانتية التقليدية التي ا�ستنزفها التدافع املحموم
مع الكاثوليكية طيلة قرون ،وتقلي�ص �سلطة الدين و�صهرها
ق�سريا داخ��ل جمتمعات مُعل َمنة .ومل يلتفت علماء االجتماع
الأمريكان كثريا �إىل �أطروحات نظرائهم يف �أوروبا وخ�صو�صا
الفرن�سي بيري بورديو وذلك يف متابعة التحوالت الدينية ،بل
ابتدعوا طرقا جديدة ت�ستند �إىل ما ي�سمى باقت�صاديات الدين
وال�سوق الدينية التي يعد �أبرز �أعالمها اليوم رودناي �ستارك
ودارن �شركات .ف��إذا كان بورديو يهتم بالتوترات وال�صراعات
يف حقل الدين وم�س�ألة �إنتاج احلقيقة ،ف� ّإن اجلانب الأمريكي
�سيعنى مب�س�ألة ما الذي بو�سع الدين تقدميه فعليا للنا�س؟
وت�سمى ه��ذه احلركة الدينية النفعية يف �أمريكا باملحافظني
اجل ��دد �أو «ال �ن �ي ��وك ��ون» ،وت�ن�ط�ل��ق م ��ن ح�ق�ي�ق��ة ت ��راج ��ع ال�ق�ي��م
اخللقية اجل��ام�ع��ة ب�ين الأم��ري�ك��ان يف ال�ع�ق��ود الأخ �ي�رة ،ب��ل �إن
هذا التوجه امتد حتى عند اليهود وجمع الديانتني على فكرة
وج��دة ال�ت�راث اليهودي امل�سيحي والقيم الكتابية امل�شرتكة.
وق��د جت�ل��ى ال�ب�ع��د ال�سيا�سي ل�ه��ذا ال�ت�ي��ار يف �شخ�ص الرئي�س
الأمريكي ال�سابق جورج بو�ش االبن بعيد �أحداث احلادي ع�شر
من �سبتمرب وتوظيفه لهذا التوجه اجلديد يف م�سار ال�سيا�سة
الأمريكية.
وت�ع��ج ال���س��اح��ة الأم��ري�ك�ي��ة ب�ك�ن��ائ����س ع��دي��دة ت�ت�ب��ع ه ��ذا امل���س��ار
ال�ل�اه ��وت ��ي اجل ��دي ��د� ،إال � ّأن امل� � � ��ؤرخ داف� �ي ��د ب �ي �ب �ن �ت��ون ح ��اول
�ضبط تعريف ج��ام��ع ل�ه��ذا ال�شتات م��ن خ�لال �أرب �ع��ة عنا�صر
م�شرتكة بينها وهي :االهتداء ،والن�شاط ،والتمركز الكتابي،
وال���ص�ل�ي�ب��وي��ة .وع�ل��ى غ ��رار ال�ن��زع��ة ال���س��وق�ي��ة ال�ت��دخ�ل�ي��ة على
امل�ستهلك ،كان غر�ض ال�سوق الدينية �إحكام القب�ضة على �أذواق
املتلقني وعقولهم عرب �سلطة معنوية رمزية .ويكون ذلك من
خالل اعتبار الأ�سواق الدينية حتوي مكاف�آت ماورائية ووعودا
م�ستقبلية ،و�أن العالقات االجتماعية هي م�صادر اال�ستعالم
عن الب�ضائع الدينية ،و�أن املنظمات الدينية هي �شركات معهود
لها ب�إنتاج القيم.
وتقوم فل�سفة التب�شري لدى الإجنيليات اجلديدة على �أ�سا�س
التناف�سية وال�ن��زول حلاجات الطبقات الدنيا ،ويعد الداعية
الإجن�ي�ل��ي ال�ت�ل�ف��زي بيللي غ��راه��ام (� )-1918أح ��د الأي�ق��ون��ات
الكربى للحركة الإجنيلية اجل��دي��دة ،وال��ذي ك��ان قريبا جدا
للعديد م��ن ال��ر�ؤ� �س��اء الأم��ري�ك�ي�ين م�ث��ل اي��زن �ه��اور ونيك�سون

وجون�سون .ومن �ضمن �أ�سباب �سطوع جنمه تالحمه مع النظام
ال��ر�أ��س�م��ايل �إب ��ان امل��وج��ة ال�شيوعية .وي�ح��دد غ��راه��ام يف كتابه
«� �س�لام م��ع ال ��رب» اخل �ط��وط ال�لاه��وت�ي��ة ال �ك�برى للإجنيلية
املتمثلة يف التطلع للتقوى والتم�سك العقائدي الأرثوذك�سي
وال�ع�م��ل ال�ت�ب���ش��ري .وي��رك��ز غ��راه��ام ع�ل��ى م�ف�ه��وم ال ��والدة من
جديد الوارد يف �إجنيل يوحنا من خالل ثالث مراحل :الوعي
بحالة اخلطيئة ،والتوبة ،وتقبل نعمة الرب عرب ي�سوع امل�سيح.
ويف حني كان غراهام يتوجه للعامة يف خطابه التب�شريي ،ف� ّإن
رفيقه الربوت�ستانتي ك��ارل ب��ارث ( )1968-1886ك��ان يتوجه
�إىل اخلا�صة �أ�سا�سا .بينما اتخذ الداعية الإجنيلي راينولد
نابيور ( )1971-1893م�سارا خمتلفا من خ�لال نقده ال�لاذع
للر�أ�سمالية وهو ما �أدى �إىل خالف حاد بني نايبور وغراهام،
هذا الأخري الذي لطاملا كان مهادنا للنظام الر�أ�سمايل.
وي �خ �ت �ل��ف ال�ت�ب���ش�ير يف �أوروب � � ��ا ع ��ن �أم ��ري �ك ��ا ال �ت ��ي مت �ي��ل �إىل
الت�صدير ،ففي الوقت ال��ذي غ��دا فيه امل��رء يذهب �إىل الدين
مبفرده يف �أوروب��ا جند الدين يف �أمريكا يلتقي بالنا�س� ،ضمن
تناف�س حمموم بني الكنائ�س لعر�ض ب�ضاعتها للم�ستلهكني.
ب ��ل � ّإن ال�ت�ب���ش�ير الأم ��ري �ك ��ي ي �ت �ل � ّون يف ع ��دة م �� �ش��ارب لإق �ن��اع
اجلمهور والتوفيق ب�ين الو�ضع اجل��دي��د ال��روح��اين احلداثي
والتقليدي ،فكان �أن ح ّول فكرة ال�صدام االجتماعي مع النظام
�إىل االك �ت �ف��اء ب��ال��روح��ان�ي��ة ال �ف��ردي��ة ال�ت��ي ت �ع � ّول ع�ل��ى ال ��ذات،
وال ��ذي ع ّ�برت عنه الكاتبة الإيطالية �أوري��ان��ه يف قولها�« :أن��ا
م�سيحية م�ل�ح��دة» .ول�ع��ل ظ��اه��رة انت�شار الكنائ�س العمالقة
 megachurchesه��ي حم��اول��ة الب�ت�لاع ال�ن��ا���س حتت
ق�ب��ة دي�ن�ي��ة ت�ك�ثر ف�ي�ه��ا الأن �� �ش �ط��ة ال��دن �ي��وي��ة ال �ت��ي ت�ل�ه��ي عن
الق�ضايا االقت�صادية وال�سيا�سية الكربى.
و�إىل جانب الكنائ�س العمالقة اجتهت الإجنيليات اجلديدة
اىل امل�ؤ�س�سات التعليمية �أي���ض��ا .ففي ال��وق��ت احل��ايل جن��د يف
�أم��ري�ك��ا م��ا ي��زي��د ع��ن ت�سعمائة م�ؤ�س�سة تعليمية ب�ين جامعة
ومعهد ذات منحى �إجنيلي ،ويف �ستينيات و�سبعينيات القرن
املا�ضي مت �إن�شاء نحو خم�سني جامعة �أ�صولية؛ وهي م�ؤ�س�سات
تهدف �ضمن مقرراتها خللق م�صاحلة بني متطلبات احلداثة
التعددية والإلزامات اخللقية والعقدية للإميان الأ�صويل.
ومل تكتفي ه��ذه الإجن�ي�ل�ي��ات ب��ال�ت�م�دّد ع�ل��ى امل���س�ت��وى املحلي،
ف�ق��د اع�ت�م��دت ا�سرتاتيجية للت�صدير ن�ح��و ال���س��اح��ة العاملية
وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ت��ذل�ي��ل ع�ق�ب�ت�ين� :إ� �ض �ف��اء م���س�ح��ة �إن���س��ان�ي��ة

خريية على الأن�شطة الإجنيلية ،وتطبيع العالقة مع الكني�سة
الكاثوليكية والتخلي عن ال�ع��داء املرت�سخ بني الربوت�ستانت
والكاثوليك .ويت�ضح ذلك الغزل بالن�سبة للعقبة الثانية من
خالل منح جامعة «بلمونت �أ ّب��اي» الكاثوليكية بيللي غراهام
الدكتوراة الفخرية �سنة 1967ولقاء بيللي الأول بحرب الكني�سة
الكاثوليكية ع��ام 1981م وال ��ذي مت فيه مناق�شة امل�س�ؤوليات
الأخ�لاق �ي��ة للم�سيحيني يف ع ��امل ال �ي ��وم ،وت�ن���س�ي��ق ال�ع�م��ل يف
جبهة م�شرتكة �ضد املع�سكر اال�شرتاكي .كما ّ
توغلت الكنائ�س
الإجنيلية يف �شبه اجلزيرة الإيبريية �إذ بلغ عددها يف �إ�سبانيا
 3759كني�سة ي�ح��وز الإجن�ي�ل�ي��ون منها  ،% 90كما مت التوغل
�أي�ضا يف القارة ال�سمراء يف ال�ستينيات وال�سبعينيات من القرن
املا�ضي.
وتت�سم عالقة الإجنيليني بالعامل الإ�سالمي بالعداء وذلك عل
النقي�ض من عالقتهم باليهود ،فالتناغم ال�سائد مع الدولة
العربية ي�ستند �إىل اعتقاد �شائع يف �أو�ساط امل�سيحيني مفاده
�أن انبعاث دولة ا�سرائيل دليل حا�سم على عودة امل�سيح ،بينما
نا�صب الإجنيليون الإ��س�لام ال�ع��داء وع �دّوه دينا زائ�ف��ا ينبغي
تروي�ضه ،ولذلك ا�ستلزم وج��ود حم��اوالت لثني امل�سلمني عن
دي�ن�ه��م م��ن خ�ل�ال ن���ش��اط الإجن�ي�ل�ي�ين ع�بر منظمة Arab
 World Ministriesال �ت��ي ت��زع��م �إع� ل��ان ال�ب���ش��ارة
واخل�لا���ص ب�ين ال�ع��رب ،كما يتم ا�ستغالل ال�ك��وارث واحل��روب
يف �سبيل التب�شري م��ن خ�لال الأع �م��ال الإن���س��ان�ي��ة واخل�يري��ة،
فبيللي غ��راه��ام ح� ّل على �أر� ��ض ال�ع��راق �إ ّب ��ان االجتياح مدعيا
تقدمي امل�ساعدات ال��روح�ي��ة وامل��ادي��ة للعراقيني ،فكان توزيع
الألب�سة والأدوي��ة م�صحوبا بالكتاب املقد�س .كما دفعت فكرة
ال�ع��ودة لفل�سطني كمقدمة للظهور ال�ث��اين للم�سيح �إىل ّ
حث
الإجنيليني من قبل القادة مثل بيللي غراهام وابنه فراكلني
وجري فالوال للتوجه �إىل فل�سطني ومتويل م�شاريع الهجرة
�إىل �إ� �س��رائ �ي��ل وب �ن ��اء امل���س�ت��وط�ن��ات ،وي �ق ��در ع ��دد الإجن�ي�ل�ي�ين
امل�ستوطنني يف �إ�سرائيل زهاء خم�سة وع�شرين �ألفا.
�أخ�يرا يت�ساءل الكاتب عن �أي اجت��اه ي�سري �شعب الكني�سة يف
القرن الع�شرين؟ ويجيب من خ�لال امل ��ؤرخ الأمريكي فيليب
جنكينز يف كتابه «الكني�سة ال�ث��ال�ث��ة .امل�سيحية خ�لال القرن
احل��ادي والع�شرين» بتنب�ؤه بظهور كني�سة جديدة ذات طابع
�إجنيلي طهري ر�ؤيوي تب�شريي.
nskindi83@yahoo.com

