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إساءة فهم األفنجيليين وإسرائيل

لقــد اســتوقف التحــول الجــذري الــذي شــهدته
قيــادة إرسائيــل خــال هــذا الصيــف ،عقــب رحيــل
رئيــس الــوزراء الســابق بنيامــن نتنياهــو ،العديــد مــن
األفنجيليــن األمريكيــن الذيــن تســاءلوا عمــا إذا كان
هــذا التحــول ســيؤثر عــى التفويــض القومــي الــذي
تحملــه إرسائيــل بتأييــد مــن الــرب ومصادقتــه .كمــا
ينبغــي النظــر إىل هــذا الحــدث يف ســياق النهايــة التــي
آلــت إليهــا إدارة الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب يف
شــهر كانــون الثانــي .فقــد أم ـ ّد األفنجيليــون البيــض
املحافظــون ترامــب بالدعــم واملســاندة عــى نطــاق
واســع ولــم يبخــل ترامــب بدعمــه الســخي لنتنياهــو.
وقــد تســاءل األفنجيليــون عمــا يعنيــه ســقوط االثنــن
بالنســبة إلرسائيــل؟
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أســتاذ العهــد الجديــد يف مدرســة كالفِ ــن الالهوتيــة ،غرانــد رابيــدز،
ميتشــغان.

األفنجيليون وترامب ونتنياهو وبينيت
يُعَ ــ ّد الدعــم الــذي يقدمــه األفنجيليــون األمريكيــون
ً
راســخا إىل درجــة غــدا معهــا أمــ ًرا مســ ّلمً ا
إلرسائيــل
بــه اليــوم .فبعــض الكنائــس تحتفــل يف الواقــع ،وعــى
ســبيل التعبــد ،بيــوم اســتقالل إرسائيــل بــذات القــدر مــن
الحماســة التــي يحتفلــون بهــا بيــوم اســتقالل أمــركا
(الرابــع مــن تمــوز) ،وهــو مــا يؤكــد واقعً ــا أعمــق يعكس
غــرة األفنجيليــن وحميّتهــم التــي ال تفــر وال تتزحــزح
تجــاه إرسائيــل .فقــد ه ّلــل األفنجيليــون ملــا أقــدم عليــه
ترامــب مــن نقــل الســفارة األمريكيــة إىل القــدس واحتفــوا
ً
عمــا مــن األعمــال الصالحــة .كمــا
بــه كمــا لــو كان
وقفــوا إىل جانبــه وســاندوه عندمــا الذ بالصمــت إزاء
توســيع املســتوطنات ووافقــوا عــى الوعــود التــي أطلقهــا
بتقديــم تمويــل ضخــم القتصــاد إرسائيــل .وقــد بــاح
أحــد القساوســة األفنجيليــن لكاتــب هــذا املقــال بــأن
إرسائيــل ربمــا تُعَ ـ ّد ثانيــة القضايــا املحفــزة التــي تدفــع

األفنجيليــن إىل اإلدالء بأصواتهــم يف االنتخابــات ،إىل جانــب
قضيــة اإلجهــاض .ونظــر البعــض إىل ترامــب كمــا لــو كان
نســخة أخــرى مــن قــورش الكبــر ،امللــك الفــاريس الــذي
أعــان إرسائيــل عــى العــودة إىل األرض املوعــودة يف الكتــاب
املقــدس واســردادها .ويتيــح هــذا التصــور لهــؤالء أن
يشــيحوا بأبصارهــم عمــا يبعــث الدهشــة يف النفــس مــن
زالت أخالقيــة ســقط فيهــا ترامــب .وإذا كان نتنياهــو يلبــي
تلــك التطلعــات بدعــم مــن ترامــب ومســاندته ،فقــد صــار
ذلــك أشــبه مــا يكــون بعمــل إلهــي.
كمــا يقــر اليهــود بهــذا الدعــم الــذي يؤمّ نــه األفنجيليون
ويعرتفــون بــه .وقــد أحســنت مجلــة «موازييــك» ()Mosaic
التــي تصــدر عــر شــبكة اإلنرتنــت (ويملكهــا «صنــدوق
تكفــا») يف وصــف هــذا الدعــم وبيانــه .ويكمــن أول العوامل
التــي تقــف وراء الدعــم األفنجيــي يف ثقافــة الحــرب التــي
عقــدت العــزم عــى التخلــص مــن األســس األخالقيــة التــي
ترتكــز الحيــاة الحديثــة عليهــا ،بينمــا يتجســد العامــل
الثانــي يف الدعــم املبــارش الــذي يقدمــه األفنجيليــون لدولــة
يلــزم اليهــود واملســيحيني
إرسائيــل الحديثــة ،والــذي
ِ
بالتكافــل وااللتقــاء عــى قلــب رجــل واحــد .وفضـ ً
ـا عــن
ذلــك ،تقــرح مجلــة «موزاييــك»:
ً
عامــا يتســم
قــد يكــون العامــل الثانــي
بقــدر أكــر مــن اإليجابيــة والديمومــة .وذلــك
هــو باعــث دولــة إرسائيــل الحديثــة وأصلهــا:
وهــو ســبب يعُ ــد املســيحيني التقــاة ،وال ســيما
املســيحيني الربوتســتانت األفنجيليــن ،مــن بــن
ً
حماســا وغلــوا ًء ويربــط إيمــان
األمريكيــن األشــد
املســيحيني واليهــود الذيــن يمارســون شــعائر
دينهــم بوشــائج التــزام مشــرك باألصــل اإللهــي
الــذي ينبثــق الوطــن اليهــودي منــه.
ولألفنجيليــة الصهيونيــة ،عــى الرغــم مــن أنهــا تلقــى
الرتحيــب مــن عــدد ليــس بالقليــل مــن اليهــود ،جوانبهــا
التــي تبعــث عــى القلــق ،والتــي تقــوم يف أساســها عــى
تفســرات النبــوءة التوراتيــة ،وهــي تفســرات تــكاد
تكــون غريبــة برمتهــا عــى أحاســيس اليهــود .وال يفهــم
األفنجيليــون الذيــن ينتســبون إىل هــذا الخــط بعينــه إقامــة
إرسائيــل عــى أنــه أمــر جيــد ورضوري يف حــد ذاتــه
باعتبــاره يؤمّ ــن للشــعب اليهــودي وطنًــا جغرافيًــا يؤويهــم
فحســب ،وإنمــا يقـدّرون إرسائيــل بصفتهــا حليفــة راســخة
وحصنًــا وحيــدًا يتحــى بالقيــم الليرباليــة الديمقراطيــة
الغربيــة يف بقعــة قاســية مــن هــذا العالــم.

وقــد أحاطــت الريبــة والشــكوك بالرتحــاب الــذي لقيتــه
الحكومــة االئتالفيــة التــي كان االنتصــار من نصيبهــا بزعامة
رئيــس الــوزراء نفتــايل يينيــت .فبينيــت أزاح صاحــب أطول
فــرة يف رئاســة الــوزراء يف إرسائيــل ،وهــو رجــل كان يرتبط
ارتبا ً
طــا حميمً ــا بدونالــد ترامــب .فهــل يقــوض االئتــاف
ُ
الهــش الــذي يقــوده بينيــت العمــل الــذي أنجــز عــى مــدى
الســنوات األربــع التــي قضتهــا إدارة ترامــب يف الحكــم؟ لقد
أعــرب ســفري إرسائيــل الســابق لــدى الواليــات املتحــدة ،رون
ديرمــر ،عــى املــأ عــن قلقــه حيــال الطريقــة التــي ســيغري
فيهــا هــذا األمــر العالقــة القائمــة بــن إرسائيــل والواليــات
املتحــدة وأشــار ضمنًــا إىل أنــه قــد يقــوض الدعــم الــذي
يقدمــه األفنجيليــون وأنــه ينبغــي إلرسائيــل أن تــويل
األلويــة لعالقاتهــا مــع األفنجيليــن وأن تقدمهــا حتــى عــى
العالقــات التــي تجمعهــا باليهــود األمريكيــن .كان ديرمــر
يســعى إىل الوصــول إىل مبتغــاه .فقــد وجّ ــه مايــك إيفانــز،
الصهيونــي األفنجيــي البــارز ،رســالة شــديدة اللهجــة إىل
بينيــت يف شــهر حزيــران ،وقــال فيهــا« :ســوف أحاربــك يف
كل خطــوة تخطوهــا عــى طــول هــذا الطريــق .لقــد فقـ َ
ـدت
دعــم األفنجيليــن عــن بكــرة أبيهــم» .واســتطرد إيفانــز
القــول« :لقــد أعطينــاك أربــع ســنوات مــن املعجــزات يف
ظــل حكــم ترامــب .نحــن األفنجيليــن قدمناهــا لكــم .وأنــت
لــم تقــدم شــيئًا يذكــر .فمــا التقديــر الــذي تكنّــه لنــا؟ إنــك
تبصــق يف وجوهنــا بــا مواربــة».
مــن جانــب آخــر ،ال يألــو قــادة األفنجيليــن جهــدًا
لتوطيــد الثقــة وتعزيزهــا يف املســاعي التــي يبذلهــا بينيــت.
ففــي رســالة مــن مــروع «فيلــوس» (،)Philos Project
وهــو منظمــة مســيحية صهيونيــة إىل بينيــت نــروا أســماء
 84زعيمً ــا دينيًــا أمريكيــا وعــدوا بالوقــوف إىل جانبــه
وشــد أزره .وذ ّكــر أحــد مؤيّــدي بينيــت ومنارصيــه ،وهــو
جويــل روزنــرغ ،أتباعــه بأنــه «يف الوقــت الــذي يُكـ ّ
ـن فيــه
األفنجيليــون قــد ًرا عاليًــا مــن االحــرام والتقديــر لنتنياهــو،
فــإن حبهــم إلرسائيــل ال يرتبــط برجل بعينــه .فاملســيحيون
يعرفــون بالطبــع أن نتنياهــو ســوف يذهــب يف مرحلــة مــا،
ولكنهــم مخلصــون فيمــا يريدونــه مــن مباركــة إرسائيــل
وتقويــة شــوكتها عــى املــدى الطويــل بــرف النظــر عمــن
يتبــوأ ســدة الحكــم».
وتفيــض قلــوب الكثرييــن مــن األفنجيليــن البيــض
بالشــكوك ويعترصهــا القلــق اليــوم .وهــم ينقــادون دون
عنــاء وراء نظريــات املؤامــرة ويميلــون إىل اعتنــاق نظــرة
دراميــة أو حتــى رؤيويــة للتاريــخ .فيبــدو األمــر كمــا
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لــو أن التاريــخ نفســه ،والثقافــة املســيحية ،يتأرجحــان
عــى حافــة هاويــة النســيان وتقتــي الــرورة بــذل
كل مســعى مــن املســاعي إلرســاء دعائــم عمــل الــرب
وتوطيــد أركانــه يف هــذا الزمــن الحــرج .فالواليــات املتحــدة
وإرسائيــل بقعتــان ملتهبتــان ينظــرون والقلــق يأخــذ
منهــم كل مأخــذ ،واالنتخابــات التــي شــهدتها الواليــات
املتحــدة العــام املنــرم خــر دليــل عــى ذلــك .فقــد نظــروا
إليهــا ليــس باعتبارهــا شــأنًا سياســيًا لــه موقعــه مــن
األفضليــة ،وإنمــا بوصفهــا تهديــدًا وجوديًــا اكتنــف كل
يشء آمنــوا بــه .وكانــت أنمــاط التصويــت التــي ســادت يف
أوســاط األفنجيليــن يف شــهر ترشيــن األول واضحــة ال غبــار
عليهــا ،وال يــزال الدعــم الــذي يرفــد األفنجيليــون ترامــب
ً
متواصــا لــم يفــر ،حيــث تعتقــد
بــه يف العــام 2021
أعــداد هائلــة منهــم بــان االنتخابــات األمريكيــة شــابها
التزويــر .فنحــو  74يف املائــة مــن الجمهوريــن األفنجيليــن
البيــض يعتقــدون أن االنتخابــات شــهدت تزويــر أصــوات
الناخبــن عــى نطــاق واســع ،ويبــدي مــا نســبته  67يف املائة
تأييدهــم ملــا يســمّ ى نظريــة املؤامــرة التــي تحيكهــا الدولــة
العميقــة .ولذلــك ،يمثــل الــراع الســيايس األمريكــي ،يف نظر
الكثرييــن ،رصاعً ــا دينيًــا ،وينظــر هــؤالء إىل إرسائيــل بهــذا
القلــق ذاتــه ،حيــث يتســاءلون عمــا إذا كانــت القيــادة
الجديــدة يف عهــد الرئيــس جــو بايــدن ســتواصل التشــبث
بالقضيــة الســامية التــي ســاندها ترامــب.

األفنجيليون واألنماط المتغيرة
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يقــول العديــد مــن األفنجيليــن أن هــذا األمــر ال يحكــي
القصــة كاملــة.
فــا نهايــة لإلحبــاط الــذي أل ـ ّم بالباحثــن األفنجيليــن
وزعمائهــم الذيــن قــرأوا املوجــزات اإلعالميــة التــي تناولــت
«وجهــات النظــر األفنجيليــة بشــأن إرسائيــل وفلســطني».
وال تنفــك هــذه التقاريــر ترســم صــورة مضللــة ملــا
يحصــل بالفعــل عــى أرض الواقــع ،وتتجاهــل االتجاهــات
املهمــة وتتخلــف عــن إجــراء املقابــات مــع كبــار املفكريــن
الذيــن يــدورون يف فلــك األفنجيليــن .ومــا تنــره وســائط
اإلعــام يــكاد ال يشــبه وجــه الحقيقــة يف يشء ،وغالبًــا مــا
تجــد مــا يغريهــا يف نــر صــوت املتطرفــن .فعندمــا
تقــدم مطبوعــة مــن قبيــل مجلــة «»Word and World
ً
مقــال يتضمــن استشــهادات مــن الصهيونــي
املعمدانيــة
املتطــرف مايــك إيفانــز ،فــإن عــددًا ليــس بالقليــل مــن
األفنجيليــن ال يزيــدون عــن أن يذعنــوا وينقــادوا لــه وهــم

مطأطئــوا الــرؤوس .وعندمــا يتواصــل الصحافيــون مــع
جــون هايجــي ،القــس الصهيونــي يف ســان أنطونيــو،
تكســاس ،ورئيــس منظمــة «مســيحيون متحــدون مــن
أجــل إرسائيــل» ،يمــأ الشــك نفــوس الكثرييــن .وتمثــل
ً
نطاقــا بالــغ الضيــق مــن
أصــوات عــى هــذه الشــاكلة
العالــم األفنجيــي يف أمــركا .فمعظــم األفنجيليــن يعيشــون
ـي «الــي إن إن»
خــارج هــذه الفقاعــة ويتطلعــون إىل قناتـ ْ
أو «إي بــي يس» أو إىل صحيفــة «النيويــورك تايمــز» إلجــراء
املقابــات مــع الباحثــن األفنجيليــن أو قــادة فكرهــم الذيــن
يبســطون دقائــق املعتقــدات األفنجيليــة وخفاياهــا.
ـرد هنــا الواقــع الــذي ال يخفــى عــى أحــد والــذي
ويَـ ِ
يطلــق جــرس اإلنــذار :إن الدعــم الــذي قدّمــه األفنجيليــون
إلرسائيــل عــى مــدى تاريخهــم بــات يتضــاءل ويــذوي.
ففــي املؤلفــات التــي ينرشهــا املســيحيون الصهاينــة ،توجّ ــه
اإلدانــات الرصيحــة للمؤسســات األفنجيليــة التــي تعيــد
التفكــر يف هــذه املســائل وتنحــي بالالئمــة عليهــا بســبب
هــذا الرتاجــع .ومــن هــذه املؤسســات مؤسســة «الرؤيــة
العامليــة» ( ،)World Visionو«شــباب يف مهمــة» (Youth
 ،)with a Missionو«لجنــة املينونايــت املركزيــة» ،و«جماعــة
تيلــوس» ( )Telos Groupيف واشــنطن العاصمــة ،ومجلتــي
«ســوجورنرز» ( )Sojournersو«ريليفانــت» (،)Relevant
وجامعــة الــرق (( )Eastern Universityفيالدلفيــا) وغريهــا
مــن الجامعــات املســيحية التــي تســتضيف املؤتمــرات
أو يوجــد مــن أعضــاء هيئاتهــا التدريســية مــن يكيلــون
االنتقــادات إلرسائيــل.
َ
ويوســم أي واحــد ال يزيــد عــن أن يثــر أســئلة مزعجــة
عــن االحتــال العســكري اإلرسائيــي الجاثــم عــى رقــاب
ماليــن الفلســطينيني يف الضفــة الغربيــة (بمــن فيهــم
العديــد مــن املســيحيني الفلســطينيني) منــذ  54ســنة،
وعــى حــن غــرة ،بأنــه «مناهــض إلرسائيــل» ،أو «معــادٍ
للســامية» يف بعــض الحــاالت .فتلقــى مؤسســاتهم اإلدانــة يف
إشــارة فيهــا مــن األريحيــة مــا يصبغهــا بصبغــة اإلجــرام
الجماعــي .ولــك أن تنظــر يف قضيــة تــوم غيطمــان ،وهــو
أفنجيــي عمــل يف وظيفــة مســاعد ترشيعــي لــدى الســيناتور
الراحــل مــارك هاتفيلــد (والــذي كان نائبًــا عــن واليــة
أوريغــون) وعمــل لصالــح قضيــة العدالــة إلرسائيــل/
فلســطني عــى مــدى عقــود .ومــن املؤكــد أنــه يصعــب عــى
املــرء أن يتصــور أن غيطمــان الــذي عمــل يف منصــب مديــر
ُقطــري ملؤسســة «الرؤيــة العامليــة» يف إرسائيــل /فلســطني،
وهــو املنصــب الــذي تق ّلــده بــن العامــن  1997و،2001

يتضح ،بادئ ذي بدء ،أن طائفة منيعة من األفنجيليين تناصر إسرائيل مناصرة
راسخة ال تتزعزع ،وهذا ما تثبته استطالعات الرأي .ففي العام  ،2006خلص منتدى
بيو ( )Pew Forumإلى أن ما نسبته  70في المائة من األفنجيليين البيض اتفقوا
مع المقولة التي ترى أن «الرب أعطى إسرائيل لليهود» .وفي العام  ،2013أفضى هذا
السؤال نفسه إلى اتفاق بلغت نسبته  82في المائة.

لــم ي ـ َر مــا يفعلــه االحتــال اإلرسائيــي عــى أرض الواقــع
ولــم يطــرح أســئلة صعبــة بشــأنه.

ما هي الوقائع؟
يتضــح ،بــادئ ذي بــدء ،أن طائفــة منيعــة مــن
األفنجيليــن تنــارص إرسائيــل منــارصة راســخة ال تتزعــزع،
وهــذا مــا تثبتــه اســتطالعات الــرأي .ففــي العــام ،2006
خلــص منتــدى بيــو ( )Pew Forumإىل أن مــا نســبته  70يف
املائــة مــن األفنجيليــن البيــض اتفقــوا مــع املقولــة التــي
تــرى أن «الــرب أعطــى إرسائيــل لليهــود» .ويف العــام ،2013
أفــى هــذا الســؤال نفســه إىل اتفــاق بلغــت نســبته  82يف
ً
ســؤال مفــاده:
املائــة .ويف العــام  ،2005طــرح املنتــدى
«هــل حققــت إرسائيــل النبــوءة التوراتيــة؟» .فأجــاب  63يف
املائــة مــن املســتطلعة آراؤهــم عــى هــذا الســؤال باإليجــاب.
ً
وفضــا عــن ذلــك ،يتجمــع اآلالف مــن األفنجيليــن

املحافظــن يف واشــنطن العاصمــة يف شــهر تمــوز مــن كل
عــام خــال مؤتمــر القمــة الســنوية الــذي تعقــده منظمــة
«مســيحيون متحــدون مــن أجــل إرسائيــل» .وتضــم قائمــة
املتحدثــن يف هــذا املؤتمــر قساوســة وشــيوخ ،وال تســتغرب
إن كان منهــم بنيامــن نتنياهــو كذلــك .وممــا يجــدر
باملالحظــة أن إرسائيــل هــي أكــر جهــة تتلقــى املســاعدات
الخارجيــة مــن أمــركا ،ناهيــك عمــا تنالــه مــن تمويــل
اإلنجيليــن املحافظــن .وتشــر التقديــرات إىل أن املســاهمات
التــي تقدمهــا طائفــة األفنجيليــن تــراوح مــن  175مليــون
إىل  200مليــون دوالر كل ســنة.
ومــن جهــة أخــرى ،ثمــة تحــول يمكــن قياســه يف التفكــر
حــول إرسائيــل .فقــد أشــارت صحيفــة ()Christianity Today
(«املســيحي اليــوم») األفنجيليــة ،يف مقــال مهــم نرشتــه يف
العــام  ،2017إىل كيفيــة اســتمرار هــذا االتجــاه وســلطت

الضــوء عــى متغــر العمــر .ويالحــظ هــذا املقــال ،الــذي
جــاء تحــت عنــوان (Millennial Evangelicals on Israel:
«( )’‘Mehأفنجيليــو األلفيــة فيمــا يتعلــق بإرسائيــل’ :مــن
يبــايل‘») ،أن مــا نســبته  77يف املائــة مــن األفنجيليــن
الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن  65عامً ــا يتفقــون مــع ســؤال
مفــاده« :هــل تؤيــد وجــود إرسائيــل وأمنهــا وازدهارهــا؟»
ويف املقابــل ،تراجعــت هــذه النســبة إىل  58يف املائــة ضمــن
الفئــة العمريــة  34-18عامً ــا ،ولــم يُبــ ِد  41يف املائــة مــن
األفنجيليــن األصغــر ســنًا «آراء قاطعــة» بشــأن إرسائيــل.
وعــرض مركــز «أبحــاث نهــج الحيــاة» ()Lifeway Research
بيانــات تــوازي تلــك املعطيــات .فقــد أجــاب مــا نســبته 62
يف املائــة مــن األفنجيليــن املتقدمــن يف الســن بالنفــي حينمــا
وُجِّ ــه إليهــم الســؤال عمــا إذا كان ميــاد إرسائيــل قــد تســبب
يف إلحــاق الضيــم والظلــم بالفلســطينيني ،بينمــا قــال  49يف
املائــة ممــن شــملهم املســح بــأن ميالدهــا لــم يكــن فيــه
إجحــاف بالفلســطينيني .وقــال  19يف املائــة مــن األفنجيليــن
األصغــر س ـنًا إن إرسائيــل ســلكت مســل ًكا جانَــب العدالــة يف
العــام  ،1948يف حــن رصّ ح  47يف املائــة منهــم بأنهــم لــم
يكونــوا واثقــن مــن ذلــك .ويعتقــد  32يف املائــة مــن فئــة
الشــباب أن إرسائيــل لــم تكــن عادلــة مــع الفلســطينيني.
وقــد ذُيّــل املســح الــذي أجــراه مركــز «أبحــاث نهــج
الحيــاة» بموافقــة منظمــة «وزارات الشــعب املختــار»
(( )Chosen People Ministriesوهــي مــن املنظمــات املنارصة
إلرسائيــل) ،وأبــدى رئيســها ،ميتــش غــارس ،القلــق الــذي
ســاوره ،حيــث قــال« :ينتابنــي القلــق حيــال الرتاجــع
الجــي يف مســتوى الدعــم الــذي تحظــى بــه إرسائيــل يف
أوســاط اآلالف مــن أتبــاع يســوع املســيح ،الذيــن ال علــم
لهــم بمــا يؤمنــون بــه أو يبــدو أنهــم ال يلقــون بـ ً
ـال لــه».
ويتســاءل داريــل إل .بــوك ،مديــر دائــرة املشــاركة الثقافيــة
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ثمة تحول مزلزل ال يزال يفعل فعله وال يغيب عن نظر المراقبين الذين يتميزون
بدقة مالحظتهم .فالمتغيرات الديمغرافية األفنجيلية جلية واضحة :فكون
ً
ً
وذكرا وله ميول جمهورية سوف ينحاز بإجاباته
ومتقدما في السن
المرء أبيض
ً
في اتجاه تأييد إسرائيل .أما إذا كان المستطلعة آراؤهم أصغر سنا أو من أبناء
ً
األقليات أو من اإلناث أو يظهرون ميل إلى الحزب الديموقراطي ،فثمة تحول ينأى
بهم عن تأييد إسرائيل.

يف مدرســة داالس الالهوتيــة األفنجيليــة عمــا إذا كانــت
إرسائيــل باتــت اآلن يف ذيــل اهتمامــات األفنجيليــن ويف
أدنــى مراتــب أولوياتهــم.

تحول جذري بين األجيال
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بينمــا يُعَ ــ ّد الدعــم العــام الــذي يبديــه األفنجيليــون
إلرسائيــل وتعاطفهــم معهــا راسـ ً
ـخا وثابتًــا ،ثمــة تحــول
مزلــزل ال يــزال يفعــل فعلــه وال يغيــب عــن نظــر املراقبــن
الذيــن يتميــزون بدقــة مالحظتهــم .فاملتغــرات الديمغرافيــة
جليــة واضحــة :فكــون املــرء أبيــض ومتقدمً ــا يف الســن
وذكــ ًرا ولــه ميــول إىل الحــزب الجمهــوري ســوف ينحــاز
بإجاباتــه يف اتجــاه تأييــد إرسائيــل ودعمهــا ومنارصتهــا.
أمــا إذا كان املســتطلعة آراؤهــم أصغــر س ـنًا أو مــن أبنــاء
ً
ميــا إىل الحــزب
األقليــات أو مــن اإلنــاث أو يظهــرون
الديموقراطــي ،فثمــة تحــول ينــأى بهــم عــن تأييــد
إرسائيــل .وباملثــل ،يبــدو أن املســتوى التعليمــي يُعـ ّد عامـ ً
ـا
محـ ِّددًا يف هــذا املقــام ،حيــث يتبنــى األفنجيليــون املتعلمــون
وجهــات نظــر أدق ويميلــون إىل النــأي بأنفســهم عــن هــذا
الدعــم الرصيــح.
ويمكــن معاينــة هــذا التحــول يف اإلجابــات التــي يقدمهــا
قــادة األفنجيليــن .فعــدد ليــس بالقليــل مــن األفنجيليــن
الشــباب يقولــون إنــه آن األوان لتوخــي املســاواة يف دعــم
إرسائيــل والفلســطينيني عــى قــدم املســاواة ،وهــو مــا
يخــدم قضيــة الســام .ويــدرس ماثيــو فيغــا ،وهــو باحــث
شــاب أســود تخــ ّرج يف كليــة ويتــون األفنجيليــة ويعمــل
اآلن عــى اســتكمال أطروحتــه لنيــل درجــة الدكتــوراه
يف جامعــة شــيكاغو ،حــركات التحــرر التــي يخوضهــا
الســود والفلســطينيون والعالقــة التــي تجمعهــا بالالهــوت.

ويحظــى املقــال األخري الــذي ألفــه مؤخـ ًرا ،وعنوانــه (Black

«( )and Palestinian Christians’ Struggle for Freedomكفــاح
الســود واملســيحيني الفلســطينيني يف ســبيل الحريــة»)،
بانتشــار واســع النطــاق.
ويشــر املؤلفــون األفنجيليــون إىل هــذا التحــول ذاتــه.
فثمــة اآلن قائمــة كاملــة مــن املراجــع التــي وضعهــا
مؤلفــون ينحــدرون مــن رحــم العالــم األفنجيــي وكتبــوا
باســتفاضة عــن إرسائيــل وفلســطني .ولــك أن تنظــر الكتــب
التاليــة :فريدريــك مارتــنAmerican Evangelicals and( ،
«( )Modern Israelاألفنجيليــون األمريكيــون وإرسائيــل
الحديثــة») ( ،)2016ومــاي إليــز كانــونA Land Full( ،
«( ) of Godأرض تزخــر بالــرب») ( ،)2017وســتيفن
ســايزر«( )?Zion’s Christian Soldiers( ،جنــود صهيــون
املســيحيون») ( ،)2007وروبــرت ســميثMore Desired( ،
«( )than Our Own Salvationمرغــوب أكثــر مــن رغبتنــا
يف خالصنــا») ( ،)2013وكتابنــا (Whose Land? Whose
Promise? What Christians Are Not Being Told about Israel

«( )and the Palestiniansأرض مــن؟ وعــد مــن؟ مــا الــذي ال
يقــال للمســيحيني عــن إرسائيــل والفلســطينيني») (،2003
 .)2013بــل إنــه توجــد مواقــع عــى شــبكة اإلنرتنــت
مكرســة إلعــادة التفكــر يف هــذه القضيــة برمتهــا ،مثــل
موقــع ( )/https://www.christianzionism.orgوموقــع
( .)/https://www.palestineportal.org
وال يجانــب أولئــك الذيــن يبــدون القلــق إزاء هــذا الرتاجع
الصــواب .فثمــة تحــول يجــري عــى قــدم وســاق ولــه
طائفــة مــن األبعــاد .ويحكــي مــا ينــره األفنجيليــون (يف
مخطوطاتهــم وأفالمهــم) الحكايــة لنــا .فمنــذ العــام 1985
تقريبًــا ،لــم يفتــأ الباحثــون األفنجيليــون وقساوســتهم
يكيلــون انتقاداتهــم للدعــم القاطــع الــذي تحظــى بــه

إرسائيــل ويعملــون يف ســبيل اعتمــاد وجهــة نظــر تتســم
بقــدر أكــر مــن التــوازن ،وقــد صــدر عنهــم يف ذلــك
جملــة مــن التحليــات السياســية والدراســات الالهوتيــة
والشــهادات الشــخصية .وهــؤالء املؤثــرون يف الــرأي
العــام شــباب يف عمومهــم وعــى حــظ ٍ
واف مــن التعليــم
وينحــدرون مــن خلفيــات إثنيــة متنوعــة ويــدورون يف فلــك
التيــار األفنجيــي.
وال نحتــاج إىل كبــر جهــد لكــي نصغــي إىل األفنجيليــن
الشــباب ،كأولئــك الذيــن يرتــادون الجامعــات ،ونســمع عــن
هــذا التغيــر .ويتضــح أمــران يف هــذا املضمــار ،أولهمــا أن
النســاء الشــابات هــن يف الطليعــة ويبديــن شـ ً
ـغفا إثنيًــا لــم
يســبق لــه مثيــل .فطائفــة الذكــور األكــر سـنًا مــن البيــض
ومــن أبنــاء الطبقــة الوســطى وأتبــاع الكنائــس املحافظــة
ممــن يســوقون حججهــم وافرتاضاتهــم يف قوالــب نمطيــة ال
علــم لهــم البتــة بــأن هــذه املوجــة تلــوح يف األفــق .واألمــر
الثانــي أن هــذا الجيــل الشــاب يســاوره قــدر أكــر مــن
القلــق إزاء املظالــم ممــا تلهمــه النبــوءة التوراتيــة .فهــؤالء
يريــدون تكريــس حياتهــم ملــا فيــه خــر العامــة وصالحهــا،
وهــذا ينطــوي عــى املشــاركة يف ســياقات تشــهد اضطرابات
إثنيــة ،مــن قبيــل إرسائيــل /فلســطني .وقــد تش ـ َّكل وعــي
آبــاء هــؤالء الذكــور عــى يــد مؤسســة أفنجيليــة صمّ ــت
آذانهــا عــن رصخــات الظلــم ،مثــل حــركات النضــال التــي
ثــارت يف وجــه نظــام الفصــل العنــري يف جنــوب إفريقيــا
أو حركــة الحقــوق املدنيــة التــي عمّ ــت الواليــات املتحــدة.
ويجــد أبنــاء هــذا الجيــل الجديــد أن مثــل هــذا االنفــكاك
األخالقــي أمــر يتعــر عليهــم فهمــه واســتيعابه.
كمــا تعتقــد األجيــال الشــابة أن الــراع بــن إرسائيــل
وفلســطني ينطــوي عــى أبعــاد الهوتية .وقــد عملــت الديانات
(اليهوديــة واإلســام واملســيحية) عــى تأجيــج أوار هــذا
الــراع .فاملؤمنــون الغيــورون مــن أتبــاع هــذه الديانــات
املختلفــة يــرون أن مــا يفضلونــه مــن وجهــات نظــر هــي
الوجهــة التــي يراهــا الــرب ،وهــذا يشــمل املســيحيني الذيــن
يــرون عــى أن الكتــاب املقــدس ال يخالجــه غموض بشــأن
إرسائيــل املعــارصة ،عــى الرغــم مــن التعقيــد الالهوتــي
الــذي يلــف هــذه املســائل وغيــاب إجمــاع الكنيســة عليهــا
عــى مــدى تاريخهــا.
ولكــن مــن غــر الصحيــح عــى اإلطــاق أن هــؤالء
األفنجيليــن الذيــن ينزعــون نزعــة تقدميــة تفــوق
غريهــم ينكــرون أن إرسائيــل تملــك الحــق يف الوجــود
وأنهــم «يكرهــون إرسائيــل» ،بــل إنهــم يؤمنــون بــأن

من مسرية تضامنية مع إرسائيل نظمها «مسيحيون متحدون من أجل
إرسائيل» ،يف القدس يف نيسان ( .2008رويرتز)

ـتقبل ّ
اإلرسائيليــن يســتحقون حــدودًا مأمونــة ومسـ ً
يحفــه
األمــل ،وال ســيما بالنظــر إىل معــاداة الســامية التــي عانــى
اليهــود منهــا عــى مــدى قــرون .كمــا يؤمــن األفنجيليــون
التقدميــون بــأن مــا يربــو عــى ســبعة ماليــن فلســطيني
يف إرسائيــل والضفــة الغربيــة املحتلــة وقطــاع غــزة الــذي
يــرزح تحــت نــر الحصــار يســتحقون مسـ ً
ـتقبل يعمّ ــه
األمــن ويســوده األمــل.
وتــزداد هــذه املســألة تعقيـدًا عندمــا يخلــط األفنجيليون
بــن إرسائيــل التوراتيــة وإرسائيــل الحديثــة .فــاألوىل كانــت
كيانًــا ثيوقراطيًــا يقــوم يف أساســه عــى عبــادة الهيــكل،
والثانيــة هــي دولــة علمانيــة عــن قصــد .فقــد كان أب
الصهيونيــة اإلرسائيليــة ،ثيــودور هريتســل ،رجـ ً
ـا يجاهــر
بإلحــاده وال يُ ِكـ ّ
ـن إال النــزر اليســر مــن االحــرام للعــرب.
وقــد أســهمت رؤيتــه بشــأن إقامــة دولــة يهوديــة يف قيــام
إرسائيــل اليــوم .ولكــن يمكــن فهــم هــذا اللبــس واســتيعابه
ألن الرعيــل األول مــن الصهاينــة ســعوا إىل اســتغالل الكتــاب
املقــدس لغايــات سياســية .فقــد كان رئيــس وزراء إرسائيــل
األول ،دافيــد بــن غوريــون وهــو ملحــد ً
أيضــا ،مولعً ــا
بدراســة الكتــاب املقــدس ،وال ســيما بســفر يهوشــوع،
لــذا كان يف وســعه أن يحتكــم إليــه يف إقامــة حجتــه عــى
«اختيــار» اليهــود وتســويغ االدعــاء «اإللهــي» الــذي تســوقه
إرسائيــل بشــأن أحقيتهــا يف األرض.
وليســت األصــوات الجديــدة التــي تدعــو اليــوم إىل اعتماد
نظــام ســيايس جديــد يتعاطــف مــع كال الجانبــن مقتنعــة
بــأن إرسائيــل الحديثــة والعلمانيــة والتــي تتســم بتعدديتهــا
الدينيــة تشــكل التجســيد املبــارش لنبــوءات العهــد القديــم،
والتــي قطعهــا الــرب إلرسائيــل التوراتيــة ،وال هــي مقتنعــة
كذلــك بــأن إرسائيــل تملــك الحــق يف االمتيــازات التــي
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ليست األصوات الجديدة التي تدعو اليوم إلى اعتماد نظام سياسي جديد يتعاطف
مع كال الجانبين مقتنعة بأن إسرائيل الحديثة والعلمانية والتي تتسم بتعدديتها
الدينية تشكل التجسيد المباشر لنبوءات العهد القديم ،والتي قطعها الرب
إلسرائيل التوراتية ،وال هي مقتنعة كذلك بأن إسرائيل تملك الحق في االمتيازات
التي منحها لها الرب والتي ال يجوز لغيرها من األمم أن تطالب بها.

منحهــا لهــا الــرب والتــي ال يجــوز لغريهــا مــن األمــم أن
تطالــب بهــا .وتُعـ ّد إرسائيــل ملزمــة مــن الناحيــة األخالقيــة
(وشــأنها يف ذلــك شــأن جميــع الشــعوب األخــرى) بتعزيــز
العدالــة واإلنصــاف بــن جميــع النــاس الذيــن تشــملهم يف
حكمهــا ،مثلمــا ّ
وضــح ذلــك أنبيــاء العهــد القديــم أبلــغ
توضيــح.
وممــا يجــدر بالذكــر أن الشــغف بالعدالــة يف إرسائيــل/
فلســطني يف أوســاط األفنجيليــن الشــباب يتجســد يف ذات
الدعــوة التــي تــري بــن اليهــود الشــباب يف الواليــات
املتحــدة .فجميــع هــؤالء يؤمنــون بــأن العالــم تعصــف
بــه الفــوىض ويلفــه التعقيــد وأنــه حــان الوقــت إلصالحــه
واإلحجــام عــن دعــم األيديولوجيــات التــي تذكــي نــار
اإلجحــاف والــراع .ويريــد هــؤالء كلهــم أن يحملــوا رحمــة
الــرب ويهدوهــا للعالــم.

ومن اليســر عــى املــرء أن يســمع األصــوات الحــادة التي
تدافــع عــن االســتثنائية الدينيــة والقوميــة بــن صفــوف
اليهــود واملســيحيني واملســلمني .وال ينفــك بعــض املدونــن
األفنجيليــن ينتظمــون يف الغنــاء ضمــن هــذه الجوقــة،
ولكــن ربمــا ينبغــي لهــم أن يتوقفــوا وينظــروا فيمــا إذا كان
مــا يفعلونــه يســهم إســهامً ا أصيـ ً
ـا يف إحــال الســام يف
ربــوع الــرق األوســط .فحســبما جــاء عــى لســان املرحــوم
القــس مارتــن لوثــر كينــغ« ،إن قــوس العالــم األخالقــي
طويــل ولكنــه يميــل نحــو العدالــة ».وهــذا هــو مــا يحصــل
اآلن .فالروايــة الطاهــرة التــي لــم ننفــك نســمعها عــن
إرسائيــل عــى مــدى جيــل باتــت تتضــاءل وتخبــو .ويقــول
البعــض إنــه آن األوان ملنــارصة إرسائيــل ومنــارصة فلســطني
ً
عميقــا
ومنــارصة يســوع املســيح ،وهــو مــا يُعــ ّد إيمانًــا
يعتنقــه جيــل صاعــد ناشــئ مــن األفنجيليــن.
(ترجمة عن اإلنكليزية :ياسني السيد)
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