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�سواغارت وبات روبرت�سون الذين ُيب�شرون
بنظرية هرجميدون.
�إنَّ ن��ظ��ام الإمي�����ان ع��ن��د ل��ن��د���س��ي وف��ول��وي��ل
و���س��واغ��ارت وروب��رت�����س��ون وع��ن��د ح���وايل 40
مليون �إجنيلي �أ�صويل ،يتمركز حول �أر�ض
�صهيون الإجنيلية ،وح��ول دول��ة �إ�سرائيل
ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة احل���دي���ث���ة ال���ت���ي ي��ع��ت�برون��ه��ا
واحدة ونف�س ال�شيء».
ويف ال���ك���ت���اب ال����ث����اين وع����ن����وان����ه «ي�����د اهلل
 ،« Forcing God’s handت��ت��ح��دث
الكاتبة عن جمموعة من احلركات الدينية
ال���ت���ي ان���ب���ث���ق���ت ع����ن ه�����ذا ال���ف���ك���ر ال��دي��ن��ي
الإجن��ي��ل��ي امل��ت�����ص��ه�ين وال��ت��ي وردت �أ���س��ا���س��اً
مع املهاجرين الأوروبيني .وتنقل عن �أحد
الإع�لام��ي�ين الأم�يرك��ي�ين املتخ�ص�صني يف
�ش�ؤون هذه احلركات الدينية دايل كراويل
قوله « :يوجد يف الواليات املتحدة حوايل
 800كاهن �أ���ص��ويل يقدم معظمهم برامج
عرب �ألف حمطة راديو ومائة حمطة تلفزة
م�سيحية والأك�ثري��ة ال�ساحقة م��ن ه���ؤالء
من امل�ؤمنني بـ»احلتمية الق َدرية».
ب��اخ��ت�����ص��ار ف������إنَّ ُم��ع��ظ��م املُ��ب�����ش��ري��ن ال��ذي��ن
يطلّون على النَّا�س من الإذاع��ات ير ّوجون
ل��ع��ق��ي��دة ���س��ك��وف��ي��ل��د .ف��احل��ت��م��ي��ة ال��ق��دري��ة
متثل م��ا ب�ين � 15إىل  20باملائة م��ن جميع
امل�سيحيني ال��ت��اب��ع�ين لكني�سة العن�صرية
����در
«ب��ن��ت��وك��و���س��ت��ال» .وب���الإج���م���ال ف�����إين �أق ّ
عددهم بني  25و 30مليوناً ،وهم يف تزايد
ُم�ستمر.
تقوم م�ؤ�س�سات كبرية ونافذة بتدري�س هذه
العقيدة مبا فيها كلية الالهوت يف داال�س -
حيث در�س هول ليند�سي -وم�ؤ�س�سة مودي
الإجنيلية يف �شيكاغو ،والكلية الإجنيلية
يف ف��ي�لادل��ف��ي��ا وامل��ع��ه��د الإجن��ي��ل��ي يف لو�س
�أجنلو�س ،وحوايل  200كلية ومعهد �آخر.
يف ع�����ام  1998ب���ل���غ ع�����دد ط��ل��اب امل���ع���اه���د
الإجنيلية �أكرث من مائة �ألف طالب ترتاوح
ن�سبة القدريني منهم ومن �أ�ساتذتهم معاً
ما بني  80و 90باملائة.
وع��ن��دم��ا ي��ت��خ�� ّرج ه�����ؤالء ال��ط�لاب ي��ت��ب��و�ؤن
�����ش��رون يف كنائ�سهم
م���راك���ز ك��ه��ن��وت��ي��ة وي��ب ّ
بعقيدة �سكوفيلد� ،أو يدر�سونها يف مدار�سهم

الإجنيلية اخلا�صة .فمن بني الأربعة �آالف
�إجنيلي قدري الذين ي�شرتكون يف امل�ؤمتر
ال�����س��ن��وي ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ذي��ع�ين ال��دي��ن��ي�ين،
يوجد ثالثة �آالف على الأقل من القدريني
الذين يتقبلون بثقة نظرية الكارثة امل ُقبلة،
ولكنهم ال ُيعانون ولو للحظة واحدة ب�سبب
ن�شوتهم الدينية امل ُبكرة «.
ويف خ��امت��ة كتابها ت��ق��ول امل���ؤل��ف��ة هال�سل:
«ه�ؤالء الذين يب�شرون بعقيدة هرجميدون
هم ال �ساميون ،فجريي فولويل وغريه من
ال��ق��دري�ين ي��ب��دون ح��ب��اً ج��احم��اً لإ�سرائيل.
حتى الإ�سرائيليني ال يعلنون ب�صراحة �أكرث
عن ت�أييدهم للدولة اليهودية بال قيد �أو
�شرط ،غري �أنَّ دعمهم لإ�سرائيل ال ينطلق
م��ن �شعور ب��ال��ذن��ب ب�سبب ا�ضطهاد �سابق
ارت��ك��ب��وه� ،أو ح��ت��ى م��ن ت��ع��اط��ف م��ع اليهود
الذين عانوا خالل املحرقة -الهولوكو�ست-
�إمنا ينطلق دعمهم من قاعدة �أخرى وهي
�أنَّهم ُيريدون �أن تقوم �إ�سرائيل «يف مكان»
ليكون ه��ذا امل��ك��ان حمطة ن���زول امل�سيح يف
جميئه الثاين».
وتلتقي امل�ؤلفة غري�س هال�سل يف كتاب ْيها
«النبوءة وال�سيا�سة» و»ي��د اهلل» مع كري�س
ج��ان��ي��ن��غ م�����ؤل����ف ك���ت���اب ق�����ص��ة ال��ي��وت��وب��ي��ا
الأمريكية يف �أن هذه احلركات بكل �أدبياتها
ال��دي��ن��ي��ة وف���دت �إىل ال��والي��ات امل��ت��ح��دة مع
املُ��ه��اج��ري��ن الأوروب����ي��ي�ن الأوائ�������ل ،خ��ا���ص��ة
خالل فرتة احلروب الدينية الأوروبية بني
الكاثوليك والإجنيليني.
با�ستثناء احل��رك��ة امل�سيحانية ال�صهيونية
وهي احلركة الأه��م والأو�سع انت�شاراً حتى
اليوم يف الواليات املتحدة ،مل تع�ش �أي من
تلك احلركات طويالً .ولكن امتداداتها ال
ت��زال م�ستمرة حتى ال��ي��وم .ولعل من �أب��رز
مظاهر ذل��ك �أنَّ حركة حترير امل��ر�أة ب��د�أت
من هناك ،وحتديداً من املهاجر الفرن�سي
ف��ورن��ي��ي��ه ن��ف�����س��ه ال����ذي رف���ع ���ش��ع��ار «�إن �أي
ُمتمع ال ُيكن �أن يتح�سن ما مل تتح�سن
�أو�ضاع امل��ر�أة» ،وكتب يف عام  1808يقول »:
�إن �أف�ضل الدول هي تلك التي ت�سمح للمر�أة
بالتمتع ب���أك�بر ق��در م��ن احل��ري��ة» .يف ذلك
ال��وق��ت ك��ان ه��ذا ال��ق��ول ث��وري��اً على تقاليد

املجتمع الأمريكي وعلى مفاهيمه الدينية
الإجن��ي��ل��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة� .إال �أن امل����ر�أة ع��ن��ده،
كانت يف عالقتها مع ال��رج��ل ،ويف حريتها
ال�شخ�صية ،الركن الأ�سا�س يف الطوباوية
املن�شودة !!
و�إذا ك��ان��ت ال��والي��ات املتحدة ب���د�أت البحث
ع��ن ال��ط��وب��اوي��ة م��ن��ذ ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ع�شر
من خ�لال تطلعات املهاجرين الأوروب��ي�ين
ل��ل��ت��ح��رر م��ن ال��ق��ي��ود ال��ت��ي ع��ان��وا م��ن��ه��ا يف
ب�لاده��م ،ف����إن ج��م��اع��ات ع��دي��دة �أخ���رى من
العامل اليوم ،مبا يف ذلك العامل الإ�سالمي،
تبحث ه��ي الأخ����رى ع��ن ط��وب��اوي��ة تتو�سل
ال����دي����ن �أح����ي����ان����اً ،وال����ت����ح����رر م����ن ال��ق��ي��ود
االجتماعية والفكرية التي تفر�ض عليها
با�سم الدين �أحياناً �أخرى.
فالطوباوية من حيث هي جت�سيد لل ُمجتمع
املثايل �أو للمجتمع الأمثل ،هي �سراب غري
قابل للتحقيق والإم�ساك ،كما ي�ؤكد امل�ؤلف
كري�س جانينغ نف�سه .وذل��ك ل�سبب رئي�س
واح����د .وه���و �أن���ه ال ي��وج��د �أ���س��ا���س��اً جمتمع
مثايل .وال�سعي وراءه هو �سعي وراء الفراغ،
�أو الال�شيء .وهو ال ُي�ؤدي �إىل الف�شل و�إىل
خيبة الأم���ل فقط ،ولكنه ي����ؤدي �إىل �أك�ثر
من ذلك� ،إىل ارتكاب جرائم جماعية و�إىل
انهيار خلقي ومعنوي خطري .ولقد �أثبت
التاريخ ذلك وتثبته وقائع احلا�ضر اليوم
�أي�ضاً.
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حتى اليوم ،والتي ت ّدعي �أنها ت�ضم  70مليون
�أم�ي�رك���ي ك���ان م��ن ب��ي��ن��ه��م ال��رئ��ي�����س الأ���س��ب��ق
رونالد ريغان.
ويعترب �سايرو�س �سكوفيلد ،الأب الالهوتي
لل�صهيونية امل�سيحية يف ال��والي��ات املتحدة.
وهو ي�ستمد تعاليمه من ق�س �إيرلندي يدعى
ج���ون ن��ل�����س��ون دارب����ي م��ن كني�سة �إجن��ل�ترا.
وت��ق��وم ه��ذه التعاليم على االع��ت��ق��اد ب����أنَّ هلل
ب��رن��اجم�ين و���ش��ع��ب�ين ي��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��م��ا ،و�أن
�إ���س��رائ��ي��ل ه��ي مملكة اهلل على الأر����ض ،و�أنَّ
الكني�سة امل�سيحية هي مملكة اهلل يف ال�سماء.
يف العام  1909ن�شر �سكوفيلد «�إجنيله» الذي
يفل�سف ف��ي��ه ه���ذه امل��ع��ت��ق��دات وت��ول��ت طبعه
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كان الق�س وليم بالك�ستون (1841-1935م)
�أب���رز دع���اة ال��ع��ودة ال��ي��ه��ودي��ة �إىل فل�سطني،
وك��ان �أول م��ن م��ار���س ال�ضغط ال�سيا�سي يف
ال��والي��ات املتحدة من �أج��ل ت�سريع وت�سهيل
ه��ذه ال��ع��ودة .وك��ان �أول من ب�شر من خالل
ك��ت��اب��ه «امل�����س��ي��ح �آت »Jesus is Coming
الذي �صدر يف العام 1878م ،وذلك من خالل
دع���وت���ه �إىل ال���رب���ط ب�ي�ن ع����ودة ال��ي��ه��ود �إىل
فل�سطني وعودة امل�سيح �إىل الأر�ض.
ويف ال���ع���ام ذات����ه ال����ذي ����ص���در ف��ي��ه ال��ك��ت��اب،
�أ���س�����س ب�لاك�����س��ت��ون م��ن��ظ��م��ة ت��دع��ى «ال��ب��ع��ث��ة
ال���ع�ب�ري���ة م���ن �أج�����ل �إ����س���رائ���ي���ل Herbew
 « Mission on Behalf of Israelوال
تزال هذه املنظمة م�ستمرة يف مهمتها حتى
اليوم با�سم جديد هو « الزمالة الي�سوعية
الأم�ي�رك���ي���ة American Messianic
 ،« Fellowshipوت��ع��ت�بر ه����ذه امل��ن��ظ��م��ة
حتى اليوم قلب جهاز ال�ضغط ()Lobby
ال�صهيوين يف الواليات املتحدة.
يف املرحلة الأوىل من هجرتهم �إىل �أمريكا،
اع��ت�بر ه�����ؤالء الإجن��ي��ل��ي��ون ال��ع��امل اجل��دي��د
مبثابة كنعان اجل��دي��دة ،New Canaan
واع����ت��ب�روا م��ل��ك ب��ري��ط��ان��ي��ا ج��م��ي�����س الأول
ال��ذي ا�ضطهدهم مبثابة ف��رع��ون اجل��دي��د،
واع��ت�بروا �إجنلرتا التي هربوا منها مبثابة
م�����ص��ر ،واع��ت�بروا ال��ه��ن��ود احلُ��م��ر يف �أم�يرك��ا
مبثابة الأ���س��ب��اط الع�شرة امل��ف��ق��ودة م��ن بني
�إ����س���رائ���ي���ل ،ح��ت��ى �أن����ه ع��ن��دم��ا ت��اه��ت �إح���دى
اجل����م����اع����ات ال�ب�روت�������س���ت���ن���ت���ي���ة م����ن ط��ائ��ف��ة
امل��ورم��ون يف ال�����ص��ح��راء الأم�يرك��ي��ة ق��ب��ل �أن
ت�صل �إىل والية يوتاه وت�ستقر فيها� ،شبهت
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ي��ه ب��ت��ل��ك ال��ت��ي ت��ع�� ّر���ض ل��ه��ا بنو

�إ�سرائيل يف �صحراء �سيناء ،ولذلك �أطلقت
ه���ذه اجل��م��اع��ة ع��ل��ى ن��ه��ر ك���ول���ورادو اال���س��م
التوراتي القدمي نهر با�شان.
وق��د بلغ ت���أث�ير ال�صيهونية امل�سيحية على
ال���رواد الأوائ����ل يف �أم�يرك��ا ح���داً اق�ت�رح معه
ال��رئ��ي�����س ج��ي��ف��ر���س��ون ات���خ���اذ رم���ز لأم�يرك��ا
ميثل �أبناء �إ�سرائيل تظللهم غيمة يف النهار،
وع���م���ود م���ن ن����ور يف ال��ل��ي��ل ب����د ً
ال م���ن ���ش��ع��ار
الن�سر ،وذل��ك توافقاً م��ع م��ا يت�ضمنه �سفر
اخلروج.
ول��ق��د ن�����ش��رت ال��ك��ات��ب��ة الأم�ي�رك���ي���ة غ��ري�����س
هال�سل  Grace halsellكتابني حول هذه
اجل��م��اع��ة .ال��ك��ت��اب الأول ب��ع��ن��وان «ال��ن��ب��وءة
وال�سيا�سة .»Prophecy and politics
ويف مقدمتها لهذا الكتاب تقول ليند�سي:
« قر�أت كتاب (�آخر �أعظم كرة �أر�ضية) الذي
بيع منه حوايل  18مليون ن�سخة وظل على
ر�أ������س الئ���ح���ة ال��ك��ت��ب الأك��ث��ر م��ب��ي��ع��اً خ�لال
ال�سبعينيات ،وك���ان ي��ب��اع م��ن��ه �أك�ث�ر م��ن �أي
كتاب �آخ��ر با�ستثناء الكتاب امل ُقد�س .يف هذا
الكتاب ويف �أربعة كتب �أخرى ،مبا فيها كتاب
(العامل اجلديد) ،يقول امل�ؤلف هول ليند�سي
«�إن اهلل ق�ضى علينا �أن نخو�ض غمار حرب
نووية (هرجميدون)».
وكان رونالد ريغان واح��داً من الذين قر�أوا
ك��ت��اب (�آخ����ر �أع��ظ��م ك���رة �أر���ض��ي��ة) ،ف��ه��ل هو
مثل لند�سي ي�ؤمن �أنَّ اهلل قد ق�ضى �أن على
هذا اجليل بالتحديد الذي يعي�ش يف الوقت
احلا�ضر �أن ُيدمر الكرة الأر�ضية؟ وهل بد�أنا
عملية العد العك�سي للق�ضاء على �أنف�سنا؟

يف وق��ت ُمبكر من ع��ام � 1986أ�صبحت ليبيا
ال��ع��دو ال���دويل الأول ل��رون��ال��د ري��غ��ان ،فهل
يعود تف�سري ذلك �إىل نبوءة توراتية؟ ا�ستناداً
�إىل جيم�س ميلز ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق ملجل�س
ال�شيوخ يف والية كاليفورنيا ف�إن ريغان كره
ليبيا لأنّه ر�أى �أنّ ليبيا هي واحدة من �أعداء
�إ�سرائيل الذين ذكرتهم النبوءات ،وبالتايل
ف�إنَّها هي عدو هلل.
ويف ع�����ش��اء �أق���ي���م يف ع����ام  1971يف م��دي��ن��ة
�سكرمنتو يف كاليفورنيا (حيث كان ريغان يف
ذل��ك الوقت حاكماً) تكرمياً جليم�س ميلز،
بد�أ ريغان فج�أة يتحدث �إىل ميلز الذي كان
يجل�س �إىل جانبه حول النبوءات الإجنيلية
وحول حتمية ُمقاتلتنا لالحتاد ال�سوفياتي
(ي�أجوج وم�أجوج يف الكتاب املقد�س) .ويذكر
ميلز ه���ذا احل����ادث يف ع���دد �شهر �أغ�سط�س
 1985من جملة �سان دييغو ويقول �إن ريغان
�أخ��ب��ره ب��ت���أك��ي��د ج�����ازم :يف ال��ف�����ص��ل  38من
�إ�صحاح حزقيال هناك ن�ص يقول �إنَّ �أر���ض
�إ���س��رائ��ي��ل ���س��وف تتعر�ض �إىل ه��ج��وم ت�شنه
عليها جيو�ش تابعة �إىل دول ال ت�ؤمن باهلل،
وتقول �إنَّ ليبيا �ستكون من بينهم .هل تفهم
م���اذا يعني ذل���ك؟ ل��ق��د �أ���ص��ب��ح��ت ليبيا الآن
�شيوعية وه���ذا م���ؤ���ش��ر �إىل �أن ه��رجم��ي��دون
لي�س ببعيد.
�إنَّ ال�سجالت ت�شري �إىل �أن ريغان وعلى مدى
�سنوات عديدة �أطلق ت�صريحات ُماثلة ب�ش�أن
جمابهته ل��ق��وى �شيطانية يف ه��رجم��ي��دون
ن���ووي���ة .وي��ق��ول ال��ب��اح��ث��ان الري ج��ون��ز من
ن��ي��وي��ورك وان����درو الن���غ يف امل��ع��ه��د امل�سيحي
الإجنيلي يف مدينة وا�شنطن �إن درا�ساتهما
تقنعهما ب���أن ريغان قبِل يف املا�ضي تف�سرياً
توراتياً لنبوءة تقول ب�أن هرجميدون نووية
ه���ي �أم�����ر ال ُي���ك���ن جت��ن��ب��ه و�أن�����ه ح��ت��ى ع��ام
 1986رمبا يكون ريغان قد ا�ستمر على هذا
االع��ت��ق��اد� .إن امل��و���ض��وع ُم��ث�ير ل��درج��ة �أن��ن��ي
�أخ�ص�ص ف�ص ً
ال خا�صاً عن ريغان و�إميانه.
�إنَّ م��ع��ظ��م حم��ط��ات ال��ت��ل��ف��زي��ون الرئي�سية
الإجنليزية تعلم م��ا قاله ه��ول ليند�سي يف
كتبه امل�شهورة وه��و �أن ه��ذه الكرة الأر�ضية
���س��وف ت�����ص��ب��ح يف ح��ي��ات��ن��ا �آخ����ر ك���رة �أر���ض��ي��ة
عظيمة� .إنَّ اهلل يعرف �أن ذلك �سيحدث� ،إنَّه
يعرف ذل��ك منذ البداية الأوىل ،ولكن اهلل
�أخ��ف��ى خمططه ع��ن ب�لاي�ين الب�شر ال��ذي��ن
عا�شوا قبلنا� ،أما الآن وا�ستناداً �إىل لند�سي
ف����إنَّ اهلل يك�شف ع��ن خمططه �إىل لند�سي
و�إىل الآخرين مثل جريي فولويل وجيمي
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الجنة اآلن :قصة اليوتوبيا األميركية
لكريس جانينغ

محمد السماك *

يحاول الكتاب �أن يجيب على ال�س�ؤال التايل :ما هو دور املُهاجرين الأوروبيني يف �صناعة ال�شخ�صية الأمريكية؟ وكيف �أثرت احلركات
الطوباوية التي ا�ستحدثوها يف �صناعة هذه ال�شخ�صية وبلورتها؟
َّ
ولعل من �أبرز القواعد التي �أكدها امل�ؤلف هي ف�شل احلركات الطوباوية التي اتخذت من «ال�شيوعية» �أ�سا�س ًا لها ،وجناح احلركات التي
قامت على �أ�سا�س الدين.
روى امل�ؤرخ الأمريكي كري�س جاننغ يف كتابه اجلديد كيف ولدت احلركات الطوباوية يف القرن التا�سع ع�شر ومطلع القرن الع�شرين
امليالديني .وحدد هدفها امل�شرتك رغم تباين مقارباتها ومبادئها .وقال �إن الهدف هو �إقامة املجتمع املثايل .وهذا ما يف�سر عنوان
الكتاب « :اجلنة الآن :ق�صة الطوباوية الأمريكية».

ي���ق���ول امل�����ؤل����ف �إن�����ه م���ن���ذ ع����ام  1800ع���رف
املجتمع الأم�يرك��ي �أك�ثر م��ن مائة جماعة.
قام بع�ضها على العلمانية وال�شيوعية ،وقام
بع�ضها الآخر على امل�سيحية الإجنيلية.
م����ن �أب��������رز اجل����م����اع����ات ال����ت����ي ق����ام����ت ع��ل��ى
الالدين ،جماعة « �أونيدا» التي ظهرت �أو ً
ال
يف نيويورك.
ومبوجب تعاليمها جعلت كل �شيء م�شرتكاً
بني �أبناء اجلماعة؛ الأمالك ..والن�ساء.
وقد �أ�س�س هذه اجلماعة روبرت �أونيدا وهو
م���ن �أ����ص���ل ب��ري��ط��اين ك����ان مي��ل��ك ط��اح��ون��ة
للقمح ،قبل �أن يهاجر �إىل الواليات املتحدة.
ويف عام  1825ا�شرتى قطعة من الأر���ض يف
والية �إنديانا ،و�أق��ام عليها مزرعة وم�صنعاً
ومكتبة عامة ،وح ّولها �إىل موقع ال�ستقطاب
امل��زارع�ين والفنانني واملثقفني .وك��ان يقدم
لهم �أدوات العمل والطعام جماناً ..وهو �أول
من �أقام مدار�س ُمتلطة للبنات وال�صبيان،
و�شجع على ال��درا���س��ات والأب��ح��اث العلمية.
ولكن يف جمتمع ر�أ�سمايل بامتياز كاملجتمع
الأمريكي ،بدت هذه اجلماعة وك أ�نَّها خارج
املُ��ج��ت��م��ع �أو خ���ارج ���س��ي��اق احل��ي��اة ال��ع��ام��ة� ،إذ
عا�شت الطوباوية ال�شيوعية التي �سرعان ما



تبددت وزالت وك�أنها مل تكن .ولأن اجلماعة
متعددة الآراء والعقائد ،فقد انق�سمت على
نف�سها ،وانفرط عقدها يف عام .1827
وم����ن اجل���م���اع���ات ال���ت���ي ق���ام���ت ع��ل��ى ال��دي��ن
امل�����س��ي��ح��ي �أي�������ض���اً « ج��م��اع��ة ال�����ه�����زازون» �أو
املرتع�شون ،والذين كانوا ي���ؤدون �صلواتهم
ع����ل����ى ط����ري����ق����ة ال������دراوي�������������ش ب����احل����رك����ات
وااله���ت���زازات اجل�����س��دي��ة .وق���د �أ���س�����س��ت ه��ذه
احلركة مهاجرة من مان�ش�سرت يف بريطانيا
تدعى �آن يل ،وكانت تتبع كني�سة الكويكرز،
�إال �أ َّن��ه��ا مل ت��ن��ج��ب �إال �أط���ف���ا ً
ال م��ي��ت�ين� ..أو
�أطفا ً
ال مل تكتب لهم احلياة .ولذلك �شكلت
جماعتها على �أ�سا�س حترمي اجلن�س ليوفروا
ع��ل��ى امل����ر�أة ُم��ع��ان��اة احل��م��ل والإجن�����اب .وق��د
ازده���رت ه��ذه اجلماعة وانت�شرت يف ثماين
والي��ات �أمريكية ملا ُع��رف عن �أع�ضائها من
ا���س��ت��ق��ام��ة يف ال�� َّت��ع��ام��ل م���ع ال��� َّن���ا����س .وك��ان��وا
ميار�سون مرا�سم تعبدية راق�صة «للذوبان
يف الروح القد�س»!!
وم��ن تلك اجلماعات كذلك جماعة �أ�س�سها
ُم���ه���اج���ر م���ن �أ����ص���ل ف��رن�����س��ي ي���دع���ى ���ش��ارل
فورنييه ،وقد حملت اجلماعة ا�سمه .ويبدو
�أن الرجل كان حمباً للحياة واملرح ،حتى �أن

ه��ذه املفاهيم �شكلت �أ�سا�س تكوين جماعته
وفل�سفتها .وك���ان ال��ه��دف الأ���س��ا���س يف تلك
الفل�سفة حترير النا�س من غرائزهم بحيث
ي��ت��م��ت��ع ك���ل واح����د م��ن��ه��م ،وخ��ا���ص��ة ال��ن�����س��اء،
بحياة مل�ؤها الفرح وال�سعادة احل�سية.
وم���ن دون «ت��ق��دي�����س» ال��ع�لاق��ات اجلن�سية،
ك��ان��ت ر�سالته ت��ق��ول �إن احل��ي��اة اجل��ي��دة هي
احلياة املريحة ،ولي�ست حياة الكفاح والعمل
واجل���د وال��ت��ع��ب ،وه��ي ح��رك��ة فكرية �سابقة
لفل�سفة «الوجودية» التي قال بها الفيل�سوف
الفرن�سي �سارتر يف القرن الع�شرين.
ومنها كذلك «جماعة الإيكارو�سيون» ،ن�سبة
�إىل ب��ط��ل الأ���س��ط��ورة ال��ي��ون��ان��ي��ة �أي��ك��ارو���س.
وتقول الأ�سطورة �إن �إيكارو�س هذا ،هرب من
ج��زي��رة كريت بوا�سطة �أجنحة م��ن الري�ش
وال�شمع .وكان �أبوه قد ن�صحه ب�أال يطري يف
�ضوء ال�شم�س .ولكنه مل ي�سمع الن�صحية،
فذاب ال�شمع و�سقط يف البحر .وكان م�ؤ�س�س
ه���ذه احل���رك���ة ���ش��ي��وع��ي ف��رن�����س��ي ه��اج��ر �إىل
الواليات املتحدة ويدعى �إتيان كابيه.
وال ���ش��ك يف �أن �أه�����م اجل���م���اع���ات ال��دي��ن��ي��ة
ال���ط���وب���اوي���ة و�أك��ث�ره����ا جن���اح���اً ه���ي ج��م��اع��ة
«امل�����س��ي��ح��ان��ي��ة ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة» امل�����س��ت��م��رة بقوة

