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الحركة اإلنجيلية الجديدة
وأبعادها

٥

قيس الجهضمي

�إنَّ المتداد الكنائ�س واحلركات امل�سيحية يف �أمريكا الأثر البالغ يف حتريك اخليارات االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية ،لي�س يف �أمريكا وح�سب
بل امتدت �إىل �آفاق بعيدة يف العامل ،لذا يتناول الكاتب عزالدين عناية يف مقالته «حركات الإجنيليني اجلدد :معنى ظهورها وانت�شارها» ،املن�شورة يف
جملة التفاهم ،هذا احلراك الديني الذي زحفت فيه الكنائ�س والأحزاب الدينية امل�سيحية بقوة يف �شتى �أنحاء العامل والذي يطلق عليه «الإجنيليون
اجلدد»� ،إذ تتميز ال�ساحة الأمريكية مبزيج خا�ص بني الديني وال�سيا�سي ح�سب �ضوابط و�أعراف ت�أ�سي�سية يطلق عليها الآن مفهوم «الدين املدين».
يرى الكاتب �أنَّ من الدوافع الرئي�سة ملن�ش�أ هذه احلركات
وتطورها هو حترر ال�سوق الدينية يف �أمريكا مع ت�ضافر
روح االبتكار واملبادرة يف املجال الديني �أي�ضاً ،و�أن الواقع
الديني الأمريكي ال يتحرر من �سلطة الدولة بل يح�ضر
فيها ويت�شكل مع بنيتها ،وهذا هو الذي مييزه عن الواقع
الديني ال�سيا�سي يف �أوروب��ا ،وما مييز هذا الواقع الديني
املدين هو �أنه ال يتعار�ض مع الئكية الدولة بل ي�شكل �أحد
الأعمدة التي يقوم عليها� ،أما يف حتديد �أ�صول هذا التيار
الإجنيلي يف الواليات املتحدة فيذهب العديد من الباحثني
�إىل ن�سبته للراعي �إي�ساك وليام كنيون والهوته الذي يقول
فيه ب�أن قوة الإميان قادرة على تغيري الواقع املادي ،بينما
تذهب الكاتبة كايت وارد �إىل �أنَّ قيام هذا التيار راجع �إىل
ت�أثري نظرية �آدم �سميث بخ�صو�ص «الأحا�سي�س اخللقية
جناحا يف احلياة».
حيث يكون الإعجاب مبن يحقق
ً
ي �ع ��ود ان �ت �� �ش��ار ه� ��ذا ال �ف �ك��ر الإجن �ي �ل ��ي اجل ��دي ��د �إىل ق��وة
م��ؤ��س���س��ات��ه امل�ي�غ��ات���ش��ر���ش «ال�ك�ن��ائ����س ال�ع�م�لاق��ة» ،و�إع�ل�ام
«التليفاجنيلي�ست» امل�ب���ش��ري��ن ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي�ين ،وب�ك��ارزم��ا
املب�شرين ،و�أي�ضاً التعاون الوثيق بني الإعالم واالقت�صاد
وال���س�ي��ا��س��ة ال ��ذي ��س��اه��م يف تف�شي ال �ظ��اه��رة الإجن�ي�ل�ي��ة،
وق ��د ك ��ان ه ��ذا ال �ت �ط��ور الإجن �ي �ل��ي ع ��ن ط��ري��ق ا��س�ت�ب�ط��ان
الدين املب�سط لدرجة جعل الإمي��ان ي�صل ملرحلة الإميان
باخلوارق .كما �أن «الهوتيي الرفاه» الإجنيلي يروجون يف
الراهن لفكرة �أن الغنى هو يف ارتباط وثيق مع الإمي��ان
ال�شخ�صي ،ويف حل تام من معناه االقت�صادي واالجتماعي
املبني على التق�شف والتزهد العملي يف احلياة ،وبالن�سبة
�إىل ع��دد الإجن�ي�ل�ين اجل��دد ف��إ ِّن��ه ي�ق��در ب�أربعمائة مليون
�شخ�ص حول العامل ،وعددهم يف الواليات املتحدة وحدها
ُيقدر بنحو ثمانني مليونا ،ومبا �أن الهرمية غائبة يف مثل
هذه التنظيمات فهي تخلق ف�ضاء من احلرية لأفرادها،
فهناك م��ن يف�سر �أن �أ��ص�ح��اب ه��ذا التيار يعي�شون حياة
روحانية ولديهم �سيولة يف الدين غري م�ضبوطة بقوانني
م�ع�ي�ن��ة ،وق ��د ت ��رك الإجن�ي�ل�ي��ون اجل ��دد ال�ع�م��ل التقليدي
املنح�صر بالتب�شري �إىل �صناعة كنائ�س جديدة ذات تركيبة

اجتماعية �شاملة حتوي بداخلها كل املُ�ؤ�س�سات االجتماعية
املطلوبة لرفاه الإن�سان.
ي��ذك��ر ال�ك��ات��ب �أن ملخ�ص ال�ت���ص��ور ال��دي�ن��ي للإجنيليني
ه��و يف اله��وت ال��رخ��اء حيث �إن ال��رب ي��ري��د لأت�ب��اع��ه حياة
الرفاهية و�أن يعي�شوا �أغنياء ،ويف ا�ستبطان مركزية هذه
الفكرة يكون الإل��ه جم��رد خ��ادم للإن�سان ،وال��دي��ن عبارة
عن ظاهرة نفعية فقط ،وقد لعب الإعالم الديني املتمثل
يف التلفاجنيلي�ست «املب�شر الإجن�ي�ل��ي ال�ت�ل�ف��زي» دوراً يف
ترويج هذه الت�صورات وانت�شارها داخل �أمريكا وخارجها.
ي��ذك��ر ال�ك��ات��ب �أن ه ��ذا ال�ت��وج��ه الإجن�ي�ل��ي ي�ح��وي العديد
م ��ن اجل �م��اع��ات وال �ت ��ي ي�ج�م�ع�ه��ا ط��اب��ع خُ �ل�ق��ي ب��الأ��س��ا���س
وتبقى مكونات بنائها م�سيحية ،وت��رى �أن ال�سيا�سة هي
من الأدوات التي ت�ستطيع �أن حتقق بها �أهدافها الدينية
وم��ا يحويه الكتاب املقد�س م��ن �أف�ك��ار وتوجيهات ،فلي�س
هدفها ال�سيطرة على ال�سيا�سة ولكن تطويعها مبا يخدم
م�صاحلها.
�سعى الإجنيليون اجل��دد �إىل خو�ض غمار ال�سيا�سة بعد
ال�ت�ع�ف��ف ع�ن�ه��ا يف ف�ت�رة ال�سبيعينات وات �خ��اذه��م و�ضعية
الهجوم بدل و�ضعية الدفاع كما يعربون عنها مب�صطلح
احلمالت ال�صليبية يف الع�صر احلديث ،ويتكون هذا التيار
الإجنيلي بن�سبة  60باملائة من الن�ساء مقابل الرجال ،كما
�أن  90باملائة ممن ي�شكلون هذا التيار هم من البي�ض يف
الواليات املتحدة ،ويذكر الكاتب �أن �صامويل هانتغنتون
«يعد الربوت�ستانتية عامال حا�سما يف التطور وعن�صرا
من عنا�صر القوة الأمريكية» وقد كان لتطور اجلماعات
الربوت�ستانتية يف �أم��ري�ك��ا الالتينية �أن �أ��ص�ب��ح رج��االت
الكني�سة الكاثوليكية يوجهون الإدان ��ات لها ،وق��د مثلت
م��وج��ة التب�شري الربوت�ستانتية البنتكو�ستالية العارمة
التي انطلقت �أعقاب انعقاد م�ؤمتر بنما 1916م ،البداية
ال�شكلية النطالق احلركة الإجنيلية يف �أمريكا اجلنوبية،
ويف احل��دي��ث ع��ن ع��وام��ل زح��ف الإجن�ي�ل�ي�ين ع�ل��ى �أم��ري�ك��ا
الالتينية ت��ذك��ر �أل�ي���س��ان��درا �شاتيني «�إن فر�ضية �إ�ضفاء
ال�ط��اب��ع الربوت�ستانتي على املنطقة ال تنبع م��ن نظرية

امل�ؤامرة ،بل ت�ستند �إىل خمططات م�ضبوطة مثل تقرير
نيل�سون روكفيلر ( ،)1969ووثائق �سانت فيه (نيومك�سيكو)
الأوىل وال �ث ��ان �ي ��ة ال� ��� �ص ��ادرة ع ��ن وك ��ال ��ة اال� �س �ت �خ �ب ��ارات
الأمريكية» ،وا�ستعمل هذا التيار �أ�سلوباً جديداً يف جلب
النا�س عن طريق �إغراء جديد يعتمد املُقاي�ضة باخلدمة،
وقد جاء هذا التحول من «خروج معادالت اخلطاب الديني
من احل�سابات الأخ��روي��ة ال�صرفة �إىل معانقة احل�سابات
الدنيوية املت�أثرة بالواقع املتحرك».
يرى الكاتب �أنَّ العقود الثالثة الأخ�يرة متيزت بت�سيي�س
احلركات الإجنيلية يف �أمريكا الالتينية ،بعد �أن مثلت فرتة
ال�سبيعينيات ف�ترة بداية الدخول يف االل�ت��زام ال�سيا�سي،
ويف �أواخ��ر ثمانينيات القرن املا�ضي زاد التناف�س الديني
عندما �صارت البنتكو�ستالية �أكرث تناغما مع الليربالية
ال��دي�ن�ي��ة ،وي��ذك��ر ال�ك��ات��ب �أن ه��دف احل��رك��ة الإجن�ي�ل�ي��ة يف
كولومبيا من خالل ت�شكيلها حلزبها الديني هو احل�صول
على امتيازات ت�ضاهي امتيازات الكاثوليك ،وقد �صار من
املميز يف ن�شاط احلركة الإجنيلية اجل��دي��دة حتولها من
م��وق��ع االن �ع��زال �إىل ك�سب الغنائم ال�سيا�سية م��ن خالل
ر�أ��س�م��ال الديني .ويت�صف ه��ذا التوجه كما ي��رى الكاتب
ب�ث�لاث ��ص�ف��ات� :أول �ه��ا «التكتل مب��ا ي�شبه احل ��زب املتكون
من «�إخوة الإميان»� ،شعاره «الأخ ينتخب �أخاه» ،والثانية:
ت�شكيل جبهة �إجنيلية ت�ضم �أن��ا�� ً�س��ا وح��رك��ات ال ين�ضوي
�أ�صحابها يف احلركات الإجنيلية ،والنهاية التحالف املو�سع
مع حركات وقادة غري �إجنيليني لغر�ض يهدف �إىل حتوير
موازين القوى.
و�أرى �أنه على امل�سلمني فهم احلركة الإجنيلية ال�ستخال�ص
الأدوات اجل��دي��دة وتفعيلها لتغيري اخل�ط��اب الديني مبا
مينحهم �إق �ب ��ا ًال �أك�ث�ر م��ن ال�ن��ا���س وي�ت�ن��ا��س��ب م��ع واقعهم
املعي�شي ،وتفعيل دور امل�ساجد لت�شمل جوانب اجتماعية
�أكرب دون االكتفاء بها يف ال�شعائر الدينية و�أن االنخراط
يف النظم ال�سيا�سة هو مبقدار ما يخدم الإن�سان لتحقيق
منفعته الدينية والدنيوية على حد �سواء.
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