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الروح القدس في القرينة
ي على
بحسب وعد الكتاب المقدّس ،سينسكب ّ
الروح القدس على "ك ّل جسد "،أ ّ
وصغارا ،من ك ّل الثّقافات والبيئات (يؤ 29–28 :2؛
كبارا
جميع أنواع البشر،
ً
ً
صصة ومحدَّدةّ .
فإن روح
الروح القدس هي دائ ًما متخ ّ
أع  .)18–17 :2فخدمة ّ
قوة خارقة ّ
للطبيعة ترفرف فوق العالم ،لكنه شخص يعيش
قُدس ّ
ّللا ليس َّ
بالرغم من ّ
أن
ويتغلغل في ك ّل مواقف وقرائن الحياة المختلفة للبشر .حتّى ّ
الروح القدس هو أن يظ ّل ثابتًا باستمرار – وهو تمجيد االبن،
الغرض من عمل ّ
فالروح القدس يت ّصل بك ّل شخص
وإحضار الخليقة الجديدة كاملة لآلب –
ّ
ومجموعة من البشر بطريقة خاصة جدًا.
وفي عالمنا المعاصر ،يتحمل ّ
الالهوت عبء إظهار حساسيته الثّقافيّة .فال
يمكن أن يظ ّل ّ
ً
ي ،يجب
الالهوت
امتيازا يحظى به مجموعة من البشر .بل بالحر ّ
ّللا وكلمته في مواقف محدَّدة،
أن يكون واض ًحا في قرينة؛ ألنّه يتحدّث عن ّ
متنوعة.
ويتجاوب مع احتياجات وتحدّيات ّ
ي ليُص ّحح ويُك ّمل
في العقود األخيرة،
ظهر فه ُم ّ
َ
الروح القدس بشكل قرين ّ
مسيطرا .ويلقي هذا الفصل الضّوء على غنى
ي ّالذي كان
ي ّ
ً
الرئيس ّ
المدخل الغرب ّ
ي ( process
الروح القدس .ويتم بناء علم ّ
علم ّ
الروح القدس السّيرور ّ
ّ
 )pneumatologyعلى أساس الفلسفة السّيروريّة ،والالهوت ،ومحاوالت فهم
*

ترجمة :جورج َّ
تواب صليب.
عزت زاهر؛ مراجعة وتنقيح :رمسيس َّ
Originally published as: Veli-Matti Kärkkäinen, Pneumatology: The
Holy Spirit in Ecumenical, International, and Contextual Perspective
(Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2002), 147–74 (chapter 6:
“Contextual Theologies”). Used by permission of Baker Academic, a
division of Baker Publishing Group, © 2002.
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الروح القدس في ص َيغ ديناميكيّة ،واستنتاجيّة ،وصوفيّة .وقد قد َّم الهوت
ّ
ّ
َّ
ضا مؤخ ًرا
التّحرير ،الذي نشأ في رحم قارة أمريكا الجنوبيّة الفقيرة ،و
انتشر أي ً
َ
الروح القدس من وحي األسئلة ّالتي تطرحها ال ُح ّريّة
في قارات أخرى ،توجّهات ّ
ي أو األخضر أن تخاطب
والنّهضة .وقد دعت أنواع علم ّ
الروح القدس البيئ ّ
الكوارث ّالتي ستحدث في مستقبل الخليقة – مثل :التّلوث ،واستنزاف الموارد
ّ
الطبيعيّة ،والكارثة البيئيّة – من خالل تبنّي إدراك وموارد مبنيّة على علم
الروح القدس
ي تفسير اختبار ّ
الروح القدس .ويحاول علم ّ
ّ
الروح القدس النّسو ّ
الروح القدس.
من منظور المرأة ،وإيجاد نُسخة مؤنّثة ُم َماثلة لإلشارة إلى ألوه ّية ّ
ي لـ"دراسات
ي عن ّ
الروح القدس مثاالً على التّنوع الثّر ّ
ويُعدّ المفهوم اإلفريق ّ
المنطقة ".وكما هو معروف ،ف ّ
َ
حدث بعيدًا عن
أن أسرع نمو للكنائس المسيحيّة
الغرب ،فالكنائس المؤسّسة اإلفريقيّة (،African Instituted Churches
بالروح
بقوة بك ّل ما يتعلق ّ
 ،)AICوغيرها من الكنائس غير التّقليديّة ،تؤمن ّ
الروحيّة تحمل ّ
القدس ،كما ّ
ي.
أن الهوتها وحياتها ّ
الطابع الكاريزمات ّ

ِعلم الروح القدس السيروري
العالم في تطو ِره
بالرغم من عدم دخول الفلسفة السّيروريّة في ّ
ي حتّى ال ّنصف
ّ
الالهوت المسيح ّ
الثّاني من القرن العشرينّ ،
الرئيسيّة ليست بجديدة .فقد عبَّ َر الفيلسوف
فإن مبادئه ّ
القديم هيراقليطس ( 475–540ق.م ).عن منطقيّة الفكرة السّيروريّة بمقولته
ّ
ال ّ
مرتين؛ ّ
ستغطيك
ألن المياه المتجدّدة
شهيرة" :ال يمكنك النّزول إلى نفس النّهر َّ
طو َر كثير من فالسفة العصر الحديث هذه الفكرة .فعلى سبيل
باستمرار ".وقد ّ
ّ
المثال ،تحد َ
صفَه بأنّه الك ّل الذي يحتوي ويتم
َّث هيجل  Hegelعن ال ُمطلَق ،وو َ
ف المحدوديّة وال ُح ّريّة في الواقع المطلق .كما
احتوائه في ك ّل جزء ،وبذلك َو َ
ص َ
ّ
ضت نهائيا فيزياء نيوتن
أن نظريّة أينشتاين  Einsteinعن ال ّنسبيّةّ ،التي رف َ
االستاتيكيّة (الثّابتة) ،وفكرة الفيلسوف هنري برجسون  Henri Bergsonعن
النّظرة السّيروريّة للواقع ،ورأي وليم جيمس  William Jamesعن الوعي
ي كنهر متدفق ،تُعدّ تطورات حديثة ساه َمت في تأسيس الفلسفة
البشر ّ
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الرياضيات ألفريد وايتهيد Alfred Whitehead
ف عالم ّ
السّيروريّة .وقد ّأل َ
1
ي.
كتاب الس ِ
يرورية والواقعّ ،الذي يُقدّم األفكار األساسيّة للتّفكير السّيرور ّ
ّ
ي هي احتماليّة ك ّل األشياء.
إن إحدى األفكار الها ّمة في التّفكير السّيرور ّ
فنحن نعيش في عالم يعتمد ّ
كل شيء فيه على اآلخَر ،ويجب أن نرى ك ّل حدث
ي من العلل ،تلك الّتي تسبق الحدث والنّتائج المترت ّبة
فيه كجزء من تدفُّق النهائ ّ
عليه .فال يوجد شيء منفصل عن باقي األشياء .فك ّل شيء يتّصل بدرجة ما،
بشكل مباشر أو غير مباشر ،بك ّل شيء أو كيان آخر .فال يوجد شيء بدون
ي الفكرةّ ،التي وضعها أينشتاين
مشاركة لباقي األشياء .ويط ّبق التّفكير ال ّ
سيرور ّ
عن مبدأ النّسبيّة ،على الواقع كك ّل .فك ّل كيان ،سواء كان معنويا أو ماديا ،له
مجموعة من العالقات مع القرينة المحيطة؛ وبالتّالي فال يمكن أن يكون هناك
كيان أو خبرة أو إنجاز مطلق.
ّ
إن مفهوم زوال ك ّل األشياء هو فكرة مرتبطة بالموضوع .فال شيء ثابت
ي .ونحن نعيش في عالم
ي أو المعنو ّ
في الكون – سواء في المستوى الماد ّ
صا
الصيرورة ،حيث تصبح األشياء ،واألحداث ،والمجتمعات وخصو ً
ي القديم ،فإنّه في
األشخاص ،ث ُ َّم ت َ ُم ُّر سريعًا .وعلى عكس المنظور االستاتيك ّ
ي ،و ُمبدع .ويتحدّى
الفلسفة السّيروريّة تظهر الحقيقة نفسها بشكل متجدّد ،وتلقائ ّ
ي على العلّة والنّتيجة .وبالتّالي ،ففي العقود األخيرة،
هذا المنظور التّأكيد التّقليد ّ
ّ
ي" و"تغيير" و"مشاركة"
فإن مصطلحات مثل "صيرورة" و"سيرور ّ
ي" أصبحت شائعة االستخدام.
و"ديناميك ّ
يحاول ّ
ي بجدّيّة البحث عن توافُق بين العلم المعاصر
الالهوت السّيرور ّ
ّ
مرة "،فيفتح هذا المجال أمام
ّللا ال ُمبدع في العالم.
وحضور ّ
وألن "الخليقة مست ّ
أعمال هللا "الجديدة".
ومثل ك ّل الموجودات الحقيقيّةّ ،
كون من بُعد "بادئ" وآخَر
فإن ّ
ي ،و ُم َّ
ّللا ثنائ ّ
ّللا لك ّل
ي) إلى امتالك ّ
"ناتج ".ويُشير البُعد البادئ (غير المؤقَّت أو العقل ّ
ي من
اإلمكانيّات .فهذا هو بُعد ّ
ّللا باعتباره علّة للسّيروريّة في العالم ب َقدر ال نهائ ّ
ّللا تجاه العالم" و"امتالؤه
ّللا فهو "مشاعر ّ
ي) في ّ
اإلمكانيّات .أ َّما النّاتج (الماد ّ

Alfred Whitehead, Process and Reality (New York: Free Press,
1957).
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بمشاعر ملموسة" :فقد أصب َح شريك العالم في معاناته 2.ويتجاوب مع خيارات
عل نشط أصيل مع العالم.
وسّيروريّات الخليقة؛ فهو موجود في تفا ُ
الروح القدس باعتباره المحايث اإللهي
ينشأ ّ
ي.
ي من اإليمان بوحدانيّة ّ
ّللا ،لكنه يعمل أي ً
ضا كعلم نقد ّ
الالهوت السّيرور ّ
ي هو رفضه لمبدأ
ي الموجَّه ضدّ المنظور التّوحيد ّ
ي الكالسيك ّ
واالتهام األساس ّ
ّ
ّللا والعالم)ّ .
ي حدَّدوا
العالقة التّبادليّة (بين ّ
ي الالهوت السّيرور ّ
ألن مفكر ّ
العالقة التّبادليّة إلى الدّرجة ّالتي أصب َحت معها تقريبًا شيئًا خاليًا من المعنىّ .
إن
األحكام الفلسف ّية المسبقة مثل "المطلق ( *)aseityوعدم القابل ّية للتغ ّير وعدم
القابليّة للتّألم" تُنقص من مفهوم التّبادليّة .وبالتّالي ،يتمركز ّ
ي
الالهوت السّيرور ّ
ي
حول أسئلة تتعلق بالعالقة بين الثّابت والمتغيّر ،الوجود والصيرورة ،األبد ّ
3
ّ
ي ،غير المتغيّر وما هو دائم التّغيّر.
والزمن ّ
ّ
الروح القدس ،والمبنيّة على التفكير
إن الدّراسة الهامة الّتي ت ُقدّم علم ّ
ي ،تُو َجدُ في كتاب نحو ِعلم الروح القدس السيروري للكاتب بالير
السّيرور ّ
رينولدز  .Blair Reynoldsوهدف هذا الكتاب هو "أخذ المبادرة نحو صياغة
ّللا السّاكن فينا وفي عالمنا ،خالل أقسام ّ
الالهوت
الروح القدسّ ،
عقيدة ّ
4
ّ
يّ ".
إن نقطة االنحراف التي وقع فيها رينولدز هي تفسير فكر وايتهيد
السّيرور ّ
يّ ،
ّللا في الخليقة هو
فإن محايثة ّ
عن المحايثة اإللهيّة .ففي ال ّالهوت السّيرور ّ
الروح
ي ،ويمكن شرحه من خالل المصطلحات الخاصة بعقيدة ّ
موضوع رئيس ّ
الروح القدس" ،لكن فكرته
القدس .ولم يُشر وايتهيد صراحةً إلى مصطلح " ّ
الروح القدس.
يمكن أن تُوضَّح بطريقة علم ّ

*

4

Cf. John B. Cobb and David Ray Griffin, Process Theology (Philadelphia: Westminster, 1976).
ي "من ذاته" ،وقد أستُخد َم هذا المصطلح في ّ
الالهوت
 :aseityمن الكلمة الالتينيّة " "a seأ ّ
ي ،أو أ ّنه الكيان الغير ُمنشأ في مقابل كيان الخالئق ال ُمنشَأة
التقليد ّ
ي لوصف وجود هللا الذّات ّ
ّ
ي كمقابل لكيان الخليقة
واالعتماديّة .وقد فسَّر أنسلم هذا المصطلح بأنه كيان هللا الحتم ّ
المشروط .في حين فسَّر بارت هذا المصطلح على أ ّنه فعليّة هللا في ُح ّريّة السّيادة والتّحديد
ي)Daniel Migliore, Faith Seeking Understanding, 404( .
ي الذّات ّ
اإلله ّ
(ال ُم َح ّرر).
Blair Reynolds, Toward a Process Pneumatology (London: Associated University Presses, 1990), esp. ch. 4.
المرجع السابق.9 ،
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حاو َل وايتهيد بك ّل وسعه تج ّنب الثّنائيّة ( ،dualismأو كما يسميها هو مبدأ
ُفترض أنّه دائم التّغيُّر ،هو الواقع
التّشعبيّة " :)bifurcationفالعالمّ ،الذي ي َ
5
الروح القدسّ ،
فإن هذا المبدأ هام؛ ألنّه يتخلص من
الوحيد ".وبحسب علم ّ
وبالرغم من وجود تمايُز واضح
ّللا والعالم.
الثّنائيّة األنطولوجيّة التّقليديّة بين ّ
ّ
ّللا والعالمّ ،إال أنّ ه هناك عالقة حميمة متبادلة بين االثنين .ولهذه الفكرة
بين ّ
نتائج الهوتيّة عميقة .ومن رأي وايتهيد إنّه :إذا لم يتم استبداله بتخطيط
ي ُمو ّحدّ ،
ّللا سيكتسب معنًى غير واضح وغير ُمحدَّد
فإن المفهوم عن ّ
ميتافيزيق ّ
ّللا والعالم يحتاج إلى اآلخر لتوضيح بعضهما
ضا .بينما ،ك ّل من ّ
فيكون غام ً
6
البعض.
عالوة ً على ذلكّ ،
ّللا حاضر في الخبرة اإلنسانيّة .ويمكن االقتراب من
فإن ّ
ي
ّللا ،فهو ُمتاح للغاية ،حيث" :يسكنَ ّ
ّ
ّللا الكون ،ويعيش بيننا ،ليس في عا َلم أبد ّ
7
ص َّح هذا المبدأ ،فيعني هذا أنّه عندما نختبر
بعيد فوق أو وراء العالم ".وإذا َ
الروح القدس كاتصال
ضا نختبر ّ
العالم فإنّنا أي ً
ي ،يعمل ّ
ّللا بنفس المستوى .أ ّ
ّللا مع خبراتنا .وعندما نستخدم مصطلحات
ّللا والنّاس .فقد تقا َب َل ّ
ي بين ّ
حقيق ّ
ي يؤث ّر في ك ّل كيان
ي ،نستطيع أي ً
التّفكير السّيرور ّ
ضا أن نقول إ ّن ك ّل كيان حقيق ّ
8
ّللا الواحد هو في آخرين).
ي (كيان ّ
آخر حقيق ّ
المسيحية الصوفية و ِعلم الروح القدس السيروري
صوفيّة
أحد المالمح الخطيرة والمثيرة في كتاب رينولدز هو تقديمه للمسيحيّة ال ّ
ّ
كجسر بين ّ
ي .حيث
ي األكثر تقليديّة
والالهوت السّيرور ّ
الالهوت المسيح ّ
يَ ،ميستر
يعرض فكر مؤلفين صوفيّين كثيرين ،مثل ديونيسيوس األريوباغ ّ
إك َهرت  ،Meister Eckhartتيريزا األفيالوية  ،Teresa of Avilaويوحنَّا
بالرغم من احتواء
ال ّ
ي  .John of the Crossوقد سعى إلظهار أنّه ّ
صليب ّ
ّ
الروح والمادة ،وال ُمقدَّس
ال ّ
صوفيّة التّقليديّة على عناصر ثنائيّة ،مثل الثنائيّة بين ّ
5

8

المرجع السابق.13 ،
Donald W. Sherburne, “Whitehead without God,” in Process Philosophy and Christian Thought, ed. D. Brown, R. James, and G. Reeves
(New York: Bobbs-Merrill, 1971), 313; Reynolds, Toward a Process
Pneumatology, 14.
Reynolds, Toward a Process Pneumatology, 35.
المرجع السابق.41–40 ،
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ضا الخصائص الديناميكيّة وال ّنسبيّة في األلوهيّة ،جاعالً
ي ،فإنّها تدرك أي ً
والدّنيو ّ
ضح ّ
صارعوا
صوفيّين
ي .ويو ّ
أن كثير من ال ّ
َ
إيَّاها منفتحة للتّفكير السّيرور ّ
صوفيّة ال ّ
شخصيّة .فعلى
إليجاد التّوازن بين العقيدة المسيحيّة عن ّ
ّللا وخبراتهم ال ّ
ّللا
ي عن ّ
ي من أجل منظور ديناميك ّ
سبيل المثال ،جادل ديونيسيوس األريوباغ ّ
صوف ّيين مع
أكثر من منظور األرثوذكس ّية .وقد
ع أي ً
ضا الكثير من ال ّ
صار َ
َ
ّ
السّؤال عن التّغيُّر الملحوظ في األلوهيّة ،كالتغيُّر الحادث في الجدال الخاص
9
ي ك َّل هذه الموضوعات على أنّها
ّ
بالروح والجسد .ويرى التّفكير السّيرور ّ
تحدّيات خطيرة على الوحدان ّية التّقليد ّية.
إن رينولدز على صواب تما ًما عندما قال ّ
ّ
صوفيّة التّاريخيّة أعطت
إن ال ّ
الروح القدس .وبحسب تفسير
أغلب القصص المف َّ
صلة عن اختبار نوال ّ
10
صوفيّة وخبرة وايتهيد .فتتمركز النّشوة
رينولدز ،هناك تشابُه بين ال ّنشوة ال ّ
ّللا والعالم ،وبالتاليّ ،
ّللا يُعلَن
فإن حضور ّ
صوفيّة حول التّبادليّة المشت َ َركة بين ّ
ال ّ
11
لرغبات
بشكل واضح في ومن خالل ملء المشاعر .وأي ً
ضا من خالل ا ّ
المنتشيّة ّ
الروح] تما ًما في أعمق تأثيرات على القلب،
بأن ّ
ي ّ
"ّللا ربّما يتخلّلها [أ ّ
12
وفي أكبر أعماقه".
الروح القدس
كثيرا من العناصر
وهكذا ،يرى رينولدز
المشتركة بين علم ّ
ً
َ
ّللا بشكل
صوف ّية .ففي التّقليدَين ،يمكن أن نختبر لمسة ّ
ي والمسيحيّة ال ّ
السّيرور ّ
رقيق .ويُر ّكز ّ
والرقيقة ّّلل .وبنفس
ي على العناصر الحساسة ّ
الالهوت السّيرور ّ
ّ
ي كفنان ،وليس كأحد
صوفيّون لوصف ّ
الطريقة ،يميل ال ّ
ّللا بشكل مجاز ّ
والرقة ،واللّطف .وفي النّهايةّ ،
فإن
صوفيّين بالعذوبة،
الصوفيّين .وتتسم حياة ال ّ
ّ
ّللا بصيغة
ي يصفون ّ
كالً من ال ّ
صوف ّيين وكثير من أصحاب التّفكير السّيرور ّ
13
أنثويّة.
ّ
ّ
صوفيّة االستاتيكيّة هو "الفداء
إن المل َّخص الذي قدّمه رينولدز عن الخبرة ال ّ
ضلّلة ،وثنائيّة،
الفعّال ".وهو يقول إنّه
صف ال ّ
ً
صوفيّة بمصطلحات ُم َ
كثيرا ما تُو َ
9

المرجع السابق ،الفصل الثاني.
10 Cf. Alfred Whitehead, Adventures of Ideas (New York: Free Press,
1967).
11 Reynolds, Toward a Process Pneumatology, 78.
12 David Butler, Western Mysticism (London: Everyman’s Library,
1919), 50.
13 Reynolds, Toward a Process Pneumatology, 80–83.
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الروح القدس القريني
ڤيلي-ماتي كاركايننِ :علم ُّ

و"باردة" ،لكنه يسعى إلظهار ّ
صوفيّة مغروسة في الجانب المؤث ّر من
أن ال ّ
الحياة ،وفي شوق إلى الوحدة .ويظ ّل هناك شيء آخر جدير بالمالحظة هو ّ
أن
ي سيروريّة وليست ردّ فعل ثابت .ويقدم رينولدز
ال ّنشوة في التّقليد ال ّ
صوف ّ
خالصته بقوله:
ي،
ي شر ًحا ملمو ً
سا لعلم ّ
يوفّ ُر األدب ال ّ
الروح القدس الفعّال والجمال ّ
صوف ّ
ّللا،
ي عن ّ
والّذي له معنى وقيمة ،... ،ويقدّم اإلدراك ال ّ
ي األساس ّ
صوف ّ
للروحانيّة ،والّتي ال توجد فيه قداسة في انفصال
والمنتشر في العالم ،أسا ً
سا ّ
14
ي-الفاني ،لكن بتغلغل أعمق في العالم.
عن العالم الماد ّ

الروح القدس الديناميكي
الروح القدس
أحد ال ّ
الروح القدس هي محاولة ربط ّ
صراعات الخاصة بعلم ّ
ي .وبحسب رينولدز ،ففي األزمنة ال ُم َب ّكرة ،تَ َّم افتراض ّ
أن
بالنّظام الماد ّ
ي-الزمن ّ
ّللا ،باعتباره روح بشكل محض ،يُناقض ك ّل أشكال القابلية للتّغيّر ،والت ّعدّديّة،
ّ
وزمنيّة العالم الفسيح الفاني .وهذا يجعل األمر صعبًا؛ إن لم يكن مستحيالً
ي أو متغلغل في الكون.
الحديث عن ّ
ّللا كحضور حرف ّ
ض
لمواجهة هذا التّحدّي ،يقدّم رينولدز
ً
حوارا غريبًا مع إيريناوس .فقد رفَ َ
إيريناوس ّ
سر
ي الذي يف ّ
أن ّ
الروح القدس هو معطي الحياة ،والعنصر األساس ّ
ّ
الطبيعةّ :
والروح المحفّزة
"إن نسمة الحياة ّالتي تعطي اإلنسان الحياة هي شيءّ ،

الروحانيّة شيء آخر 15".لكن هناك بعض الجوانب في فكر إيريناوس
المانح ّ
ّ
ي"،
ت ُعلن عن مفهوم المحايثة اإلله ّية ،والذي يسميه رينولدز "الخالص السّيرور ّ
ي .ويُشير رينولدز إلى ّ
أن تفنيد إيريناوس للغنوسيّة يعمل
من خالل المسيح الكون ّ
ي ،جاهدَ لكي يجمع أو
على
ي نوع من ثنائيّة ّ
ُ
الروح والمادة .بل بالحر ّ
تجاوز أ ّ
الروح والمادة ،والجسد وال ّنفس ،والخليقة والفداء .كما تقترح نظريّة
يو ّحد بين ّ
ي للعالم
االسترداد إليريناوس
ً
منظورا ديناميكيا بدالً من المنظور االستاتيك ّ
والخليقة .عالوة ً على ذلكّ ،
فإن رأيه في الخالص ،كنضج وتحقيق ،يعتمد على
الروح القدس باعتباره
ي بين ّ
ّللا والعالم ،وأي ً
ضا ب ّ
"فكرة سيروريّة لرباط قو ّ
16
محبّة ُمغيّرة و ُمبدعة".
 14المرجع السابق.103 ،
 15المرجع السابق.110 ،
 16المرجع السابق.111 ،
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كما يالحظ رينولدز على عكس الكبادوكيّين وأثناسيوسّ ،
أن هناك خاصية
للر وح القدس هي الحركة ،والقوة المتحركة .وهذا يشير إلى
فريدة ومميّزة ّ
17
ّللا .وبشكل ُم َماثلّ ،
فإن حوار رينولدز مع أغسطينوس هو
ي في ّ
جانب ديناميك ّ
ي وتأكيدات
حوار مستنير ،ألنّه يسعى إليجاد أمور مشتركة بين التّقليد الكالسيك ّ
السّيروريّة .فبالنّسبة ألغسطينوسّ ،
فإن عدم القابليّة للتّغيّر والصفات التوحيديّة
أن أغسطينوس يقترح ّ
األخرى كانت هامة ،ولكن من النّاحية األخرى ،يبدو ّ
أن
بالرغم من وجود أمور غامضة وخطيرة
جميعنا شركاء في صميم جوهر ّ
ّللا .و ّ
ّللا
الروح القدس بأنّه ّ
الروح القدسّ ،إال أنّه يصف ّ
في مفهوم أغسطينوس عن ّ
18
ي .ويهتم تلخيص رينولدز بالمالمح المعروفة
ال ُمتّصل بالعالم بشكل ديناميك ّ
الروح القدس ،والّتي يُعلنُها كالتّالي:
بشكل ضئيل عن عقيدة أغسطينوس في ّ
مستمرة وديناميكيّة ،والّتي من خاللها
علينا أن ندرك أ ّن الخليقة هي عمليّة
ّ
ّللا في الوجود بأعمال إرادته المتتالية .وفي فكر أغسطينوس،
تحفظنا محايثة ّ
بالروح القدس باعتباره حضور إرادة المح َّبة واإلرادة
ي ّ
يوجد اعتراف قو ّ
ي هنا إلى االحتماليّة
الحيَّة بدالً من اإلرادة
َّ
المجردة .وهناك ميل قو ّ
ّللا.
واالعتماديّة المتبادَلة لك ّل الواقع :يستمر الكون إذا استمر في إرضاء ّ
لذلك هناك تجديد في ال ّ
طبيعة .فإذا كان ك ّل شيء ُمحدَّد سابقًا ،فلن يكون هناك
شيء ُمحتَ َمل .وفي الحقيقةّ ،
إن التّأكيد الّذي وضعه أغسطينوس هنا عن
الروح القدس ،باعتباره المك ّمل ،يشير إلى أنّه الفكر األمثل عنه ،وذلك
ّ
مستمر .وهكذاّ ،
الروح القدس ال ُمبدعّ ،
الروح القدس
وأن عمله
فإن ّ
ّ
باعتباره ّ
ّ
ويستمر
والطاقة اإلبداعيّة،... ،
هو حقيقة ديناميكيّة :فهو يشع معطيًا الحياة،
ّ
الروح القدس بالحياة
الروح القدس في عمله بالتّاريخ كخالق وفاد ،لذلك يهتم ّ
ّ
ّ
كلّها ،ليس فقط بتلك المجاالت التي نراها بشكل ُمحدَّد روحيّة أو كنسيّة.
ويجب أن نالحظ ّ
أن هناك موضوع مشابه موجود في فقرة طويلة في كتاب
19
أساسيات اإليمان المسيحي  ]15 .2[ Institutesلكالڤن .Calvin

الروح القدس في
أحد جوانب تفكير رينولدز األكثر إبدا ًعا أنّه يرى مكان ّ
ي" :يشير الثّالوث إلى ّ
أن هناك عناصر لل ّنسبيّة،
الثّالوث كجسر للفكر السّيرور ّ
والتّعقيد ،أو التّعدّديّة والتّغيُّر خالل طريقة مختلفة من األلوهيّة البسيطة،
والثّابتة ،والجوهريّة 20".باإلضافة إلى ذلك ،يُظهر تجسُّد أقنوم واحد في الثّالوث
17
18
19
20

المرجع السابق.119–116 ،
المرجع السابق.131–119 ،
المرجع السابق.125 ،
المرجع السابق.132 ،
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ڤيلي-ماتي كاركايننِ :علم ُّ

ّ
ّ
ويتغلب على الثّنائيّة السّائدة في األلوهيّة.
ّللا يستطيع أن يأخذ صورة ماديّة
أن ّ
وفي الحقيقة ،يجادل رينولدز ّ
أن عقيدت َي التّج ّسد والكفَّارة ربّما تخدما مفهوم
الروح القدس باعتباره غير قابل للتّغيّر :تُشير هذه العقائد إلى
أحاديّة القطبيّة في ّ
ي :وقد عانى.
كائن غير محدود يعاني ألجل خطايانا .في حين ،يسوع كائن زمن ّ
تطور ِعلم الروح القدس
ُّ
صورة الكاملة خطواته األولى بُنا ًء على الفلسفة
تطور عقيدة روح ّ
ّللا في ال ّ
أخذَ ُّ
ّ
ي .وحاولَت مالمح كثيرة للفكر جعلَه واعدًا
السّيروريّة
والالهوت السّيرور ّ
ومتحدّيًا .وتقدّم التّعليقات التّالية تلخيصات ومقترحات لمزيد من األفكار:
اّلل بال ّروح القدس
ّللا بجدّيّة :ف ّ
ي محايثة ّ
 يأخذ علم ّالروح القدس السّيرور ّ
موجود في ك ّل الخليقة والبشر.
ضا قابل للضعف –
الروح القدس بأ ّنه متفاعل وحسّاس – وأي ً
 يمكن وصف ّالطارئة في ّ
تجاه األحداث ّ
الطبيعة والتّاريخ.
الروح ال ُمحب العالقاتيّة والقابليّة لأللم
 بشكل ُمسبَق ،يفترض مفهوم ّّللا ّ
الروح القدس
ي الفعّالين ّ
ي الفكر السّيرور ّ
والتّغيُّر .ويس ّمي بعض الهوت ّ
بشكل مناسب "المحبَّة ّ
الخالقة والمتجاوبة".
ّللا
الروح القدس باعتباره طبيعة ناتجة عن ّ
ي" واضحّ :
 هناك فكر "ثالوث ّالّذي يهتم بالتّجاوب الحميم مع الخليقة.
الروح القدس ال ت ُ ّ
حلق فوق العالم ،بل هو التّفعيل ال ُممكن واألكمل
 الحياة في ّي .فهناك عالقة متبادَلة بين العالم ّالذي
لقدراتنا من أجل الوجود الخالئق ّ
وّللا.
يشملناّ ،
ّ
ّللا وروح اإلنسان هي عالقة متبادَلة :ك ّل األشخاص
إن العالقة بين روح ّ
القوة الكامنة مبني على وجود
القوة لتشكيل مصيرهم ،لكن تفعيل هذه َّ
لديهم َّ
ّللا المتجاوبة أو المقنعة.
محبّة ّ
الروح القدس في ّ
ي ليس طاقة خارقة للطبيعة معجزيّة
ّ
الالهوت السّيرور ّ
فالروح القدس
تغمر البشر وتملئهم (تُمحي شخصيّاتهم)؛ لكن بالعكس،
ّ
يُظهر التّعبير األكمل للقدرات الكامنة للخليقة.
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حرر
ِعلم الروح القدس ال ُم ِ
البحث عن ال ُحرية
بحسب يورجن مولتمان ّ ،Jürgen Moltmann
فإن الهوت التّحرير في
باّلل واإلرادة ال ُح َّرة كما
أمريكا الجنوبيّة هو ّأول إطار ُمقنع يجمع بين اإليمان ّ
علّ َمت التّقاليد الكتابيّة .وبسبب هذا التّوجُّهّ ،
فإن الهوت التّحرير تحدَّى ليس فقط
ضا ّ
الروح
المؤ َّ
سسات السّياسيّة لكن أي ً
ي وعلم ّ
ي التّقليد ّ
الالهوت المسيح ّ
21
القدس .ويرى مايكل ويلكر  Michael Welkerفي ظهور أنواع من الهوت
22
للروح القدس في العالم.
التّحرير عالمةً أكيدة ً على عمل جديد ّ
أن مولتمان يرى الخطر الكامن في جعل ّ
بالرغم من ّ
أسيرا لقرينة
الالهوت
ّ
ً
الروح القدس بخبرة تاريخ ّية ودينيّة كما يفعل
معيّنة ،وذلك عندما نبدأ علم ّ
ّ
ي
الهوت التّحرير .وهو يرى هذا باعتباره تصحي ًحا لـ"الالهوت الميتافيزيق ّ
شخصيّةّ "،
والمتسامي أو أنواع ّ
الالهوت ال ّ
والتي غالبًا ما تشتمل على أنواع
ُفرق الهوت
ي ،ال ي ّ
الهوت تقليديّة .ومن خالل تركيزها على التّاريخ الحقيق ّ
يفرق
ي وتاريخ الخالص ،وال ّ
التّحرير بين نو َعين من التّاريخ :التّاريخ الدّنيو ّ
23
بين الخليقة والفداء ،أو ّ
الطبيعة والنّعمة.
ي
ي كاثوليك ّ
نا َل جوزيف كومبلين  ،Joseph Comblinوهو الهوت ّ
عاش وعم َل في أمريكا ّ
الالتينيّة منذ عام
ي،
َ
ي ،وراع وناقد اجتماع ّ
بيالج ّ
الروح القدس في أمريكا ّ
الالتينيّة ،وكانت هذه هي شرارة البدء
1958م ،اختبار ّ
24
الروح القدس تحت عنوان الروح القدس والتحرير .وأطروحته
لدراسته لعلم ّ
األساسيّة هي ّ
ّللا الموجود في المجتمعات المسيحيّة الجديدة في
أن "اختبار ّ
أمريكا ّ
الروح القدس ".لكنه خطأ
الالتينيّة يمكن أن يُط َلق عليه حقا اختبار ّ
ّ
للروح القدس ،فيرى كومبلين ّ
أن "معظم المسيحيّين
ي مع تجاهله ّ
الالهوت الغرب ّ
الّذين أصلحوا مجتمعاتهم لم يعرفوا ّ
الروح القدس] هو
أن ذلك [اختبار ّ
21 Jürgen Moltmann, The Spirit of Life: A Universal Affirmation, trans.
Margaret Kohl (Minneapolis: Fortress Press, 1992), 109.
22 Michael Welker, God the Spirit, trans. John F. Hoffmeyer (Minneapolis: Fortress Press, 1994), 16–17.
23 Moltmann, Spirit of Life, 110–112.
24 Joseph Comblin, The Holy Spirit and Liberation (Maryknoll, NY:
Orbis, 1989).
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فالروح القدس يظ ّل ال ّشخص العظيم المجهول
اختبارهم؛ بسبب تربيتهم الدّين ّيةّ ،
بال ّنسبة لهم 25".وفي الواقع ،يُص ُّر كومبلين ّ
أن المسيحيّة نفسها تستند على
ّ
والطريقة الّتي
الروح القدس .والعهد الجديد واضح تما ًما في هذه النّقطة.
اختبار ّ
اتبعها كومبلين في تقديم دراسته هي نظرة عامة على العهد الجديد.
ي آخَر لالهوت التّحرير ،باستمرار تحدّيا
كان الفقر ،الّذي هو اهتمام رئيس ّ
للكنيسة .وإحدى ّ
تجاوبَت فيها الكنيسة في الماضي هي الفقر
الطرق الّتي
َ
ي ،والتي
ي .ففي القرون الوسطى ،سارت حركات التّق ُّشف ّ
الروح ّ
الت ّطوع ّ
للروح القدس ،جنبًا إلى جنب مع
الروح القدس ونس َبت دعوتها ّ
أطاعت إلهام ّ
الحركات السّياسيّة ال ّ
شهيرة .وتقدّم أنظمة الفرنسيسكان مثاالً لهذا النّوع من
ي .ويهتم كومبلين بسيطرة روحانيّة "ال ُّنخبة" أكثر من اهتمامه
التّجديد ّ
الروح ّ
26
بروحانية "الفقراء".
عودة ظهور اختبار الروح القدس من جديد
ي في أمريكا الجنوبيّة،
في مجتمعات التّحرير ،مثل مجتمعات التّمركز الكاثوليك ّ
الروح القدس ،ال ُمعلَن في قراءة
يرى كومبلين اليوم إعادة ظهور جديد الختبار ّ
الروح القدس جوانب أخرى
الكتاب المقدّس ،وال ّ
صالة ،والحيويّة .ويشمل اختبار ّ
كالتّالي:
ّأوالً ،إنّه اختبار العمل .فعادة ً يتصرف الفقراء عن طريق آخَرين؛ لكن اآلن
يفعلون بأنفسهم .والنّاس ّالذي عادةً ما يكونوا سلبيّين مثل الهنود ال ُحمر ،والعبيد
الروح
بالقوة من ّ
السّود ،وسكان األحياء الفقيرة ،والعاطلين ،والقرويّين ،تحفزوا َّ
القدس ليقوموا بدورهم في تحسين حياتهم .وربَّما يكونون غير مدركين لتحريك
ي بارتباطهم بال ّنشاط .وفي
ّ
الروح القدس لهم ،والذي يتمثّل في وعيهم الذّات ّ
ً
ّ
الواقع ،ربَّما يشعر المجتمع أن شيئا جديدًا آتيًا في وسطهم .ويطلق عليها
27
الروح القدس.
كومبلين "اختبار الوالدة الثّانية "،وينسبه إلى ّ
ثانيًا ،إنّه اختبار لل ّح ّريّة .فلمدّة خمسمائة عام ،كان لدى شعوب أمريكا
أن العالم ّ
ّ
اختبارا ضئيالً لل ُح ّريّة .فقد شعروا ّ
ي واالحتياجات
الالتينيّة
ً
الطبيع ّ
الماديّة تسيطر عليهم بشدّة .ومع األخذ في االعتبار األشخاص اآلخرينّ ،
فإن
 25المرجع السابق.xi ،
 26المرجع السابق ،خاصةً .55–51
 27المرجع السابق.21 ،

15

المجلة الالهوتية المصرية

أن الفقراء شعروا ّ
هذا اإلحساس باالستعباد كان أقوى .كما يالحظ كومبلين ّ
بأن
القوانين الكنسيّة للكاثوليك كأنّها قوانين ُمسيط َرة.
حرر النّاس حتّى من الخوف من الموت .وأهم شيء هنا
الروح القدس يُ ّ
لكن ّ
28
هو ّ
أن تلك ال ُح ّريّة ال تأتي من الخارج" :ال أحد يستطيع تحرير غيره".
الروح القدس في التّحرير من خالل ثالثة أبعاد،
ويتحدّث مولتمان عن عمل ّ
حرر :ال ُح ّريّة باعتبارها خضوع؛
ويربطهم بثالثة قيم كالسيكيّة )1( :اإليمان ال ُم ّ
حرر :ال ُح ّريّة
الرجاء ال ُم ّ
حررة :ال ُح ّريّة باعتبارها اجتماعيّة؛ (ّ )3
( )2المحبَّة ال ُم ّ
29
باعتبارها المستقبل .وبحسب كومبلين ،فبالرغم من ّ
أن ال ُح ّر ّية تو ّجه
التّضمينات االجتماعيّة واالقتصاديّةّ ،إال أنّها ليست في المكانة األولى كحدث
30
ي لكنها ميالد لشخصيّة جديدة.
ي أو اقتصاد ّ
سياس ّ
ثالث ًا :إنّه اختبار التّحدُّث .فالفقراء يتكلمون ،وهذا واقع جديد في أمريكا
سوق عن األمور غير
الجنوبيّة .فقد تحدَّثوا دائ ًما في البيت ،والحقول وأماكن الت ّ ّ
الروح القدس وتشجيعه ،أصب َح لك ّل شخص شيء ما
قوة ّ
الهامة فقط .وبفضل َّ
يستحق أن يقوله حتّى للسلطات .وإذا كان النّاس ّالذين يتكلمون متعلّمين ،سيكون
هذا حدث ًا طبيعيا ،لكن النّاس الذين يتكلمون اليوم علنًا يفعلون ذلك دون أن
ي.
يحصلوا على تدريب عقالن ّ
رابعًا ،إنّه اختبار الجماعة" .عمليا ،بالنسبة لسكان أمريكا الجنوبيّة،
31
ي ظهور لروح الجماعة
حاو َل المجتمع إعاقة أ ّ
فالجماعة شيء ُمكتشَف ".وقد َ
بين الفقراء .فقد أُجبر الهنود ال ُحمر على التّشت ّت والتّهجير؛ ولم يُس َمح للقرو ّيين
أن يجتمعوا معًا في القرى ،بل عليهم أن يعيشوا حيثما يعيش مالك األرض؛ فلم
يختبر السّكان األصليّين الجماعة .هذا هو السّبب ّالذي جعل الجماعة معجزة.
فليس من ّ
ي أن يكون هناك مفهو ًما للجماعة ،أو أن يبزغ وعيا جديدًا من
الطبيع ّ
ي نوع
وسط السّكان ،كما حدث ،ومن وحي التّاريخ والجغرافيا ،فإنّه بعيدًا عن أ ّ
32
ّللا.
من االرتباط؛ يُعدّ ذلك معجزة من ّ

 28المرجع السابق.24 ،
29 Moltmann, Spirit of Life, 114–120.
30 Comblin, Holy Spirit and Liberation, 25.
 31المرجع السابق.27 ،
 32المرجع السابق.28 ،
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أخيرا ،إنّه اختبار الحياةّ .الذي ينبع من اختبار الموت .فهناك طموح جديد
ً
في الحياة .فيحدث الموت بسبب انعزال األفراد؛ وتنبع الحياة من التجمعات .فقد
المتحررة والقويّة تو ُّج ًها ب ّ
أن "ال نحصل على المزيد ،بل أن
زر َعت التجمعات
ّ
نكون المزيد".
اعترف كومبلين بصدق ّ
أن ك ّل من هذه الجوانب يمكن شرحها بلُغة بشريّة
َ
ّللا القدوس:
أصيلة .لكن هناك أسباب مشروعة لنسبها لروح ّ
ّللا في
ّللا والخليقة مت ّحدان .إنّه اختبار ّ
يشمل هذا االختبار موضوعًا واحدًاّ :
ّللا العامل فينا وفي العالم في نفس
ّللا .وهو اختبار ّ
الخليقة ،والخليقة في ّ
طا إيَّانا بالعالم ،وراب ً
الوقت ،راب ً
طا العالم بنا ،ليس في تواصل غامض ،أو
33
ي؛ بل بطريقة عمل محدَّدة ومحدودة.
بشكل كون ّ

الروح القدس في العالم
ّ
الروح
حرر وال ُح ّريّة من روح المسيح ،لكن علينا أال نُحدّ عمل ّ
يأتي كالً من الت ّ ّ
ّللا ،لكن هذا
الروح القدس لشعب ّ
القدس أو نقيّده داخل الكنيسة .فقد أُرس َل ّ
ال ّ
والروح القدس أُرسل إلى العالم أجمع ليُحضر خليقة
شعب موجود ألجل العالمّ .
34
الروح القدس في الكنيسة خاضع لهذا الهدف.
جديدة ،وعمل ّ
ّ
ّ
ضا يلد الخليقة الجديدة
الروح القدس الواحد الذي أثر في القيامة هو أي ً
فنفس ّ
بقوة بين األمم .ويمثّل يوم الخمسين
المصنوعة على صورة ّ
ّللا وكذلك يعمل َّ
دعوة من الخالق .وبقبول هذه الدّعوة ،لن تفقد ال ّ
شعوب ُهويّتها ،ألنّه في ملكوت
ّللا يتحدّث ك ّل شخص لُغة الملكوت ،ويظ ّل التّنوع في الثّقافات قائ ًما في وحدة
ّ
35
الروح القدس ك ّل ال ّ
شعوب على ارتداء نفس المالبس".
بالمسيح" .فال يجبر ّ
ي الثّاني ،وذلك حينما تحدّث عن
يتماشى هذا الفهم مع فكر المجمع الفاتيكان ّ
ّللا القدوس ّالذي يمأل األرض 36".وقد عملت الوثيقة التي تحمل عنوان
"روح ّ
الروح
ي عن ّ
"الكنيسة في العالم الحديث" على توسيع مفهوم الكنيسة التّقليد ّ
القدس:
قوة روحه القدوس .وهو ال
يعمل المسيح اآلن في قلوب البشر من خالل َّ
يحرك وينقّي
فهو
الحقيقة،
هذه
يُحفّز فقط رغبة لل ّزمن اآلتي ،لكنه ،من خالل
ّ
 33المرجع السابق.31 ،
 34المرجع السابق.43 ،
 35المرجع السابق.47 ،
36 Gaudium et Spes, 11.
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ويقوي أيضًا تلك األشواق ال ّنبيلة ا ّلتي يجاهد بها البشر ليجعلوا حياتهم أكثر
ّ
37
ّ
إنسانيّة ،ويُقودوا األرض كلها للخضوع لهذا الهدف.

الروح القدس ليس فقط في حركات تهدف
لقد أدركَ المجمع بوضوح وجود ّ
ي ،وذلك عن طريق
ي ،بل أي ً
ضا التّقدّم االقتصاد ّ
ي والسياس ّ
للتغيير االجتماع ّ
العلم والتّكنولوجيا واالجتهاد؛ ّ
ّللا
ألن "اإلنسان يعمل دائ ًما من خالل روح ّ
38
القدوس".
الروح القدس والكرازة
كانت تسعينيات القرن الماضي عقد كرازة للكنيسة الكاثوليكيّة حول العالم .وقد
ت َ َّم الترحيب بـ"الكرازة الحديثة "،بمصطلحات الح َمالت الكرازيّة وتدريب
وظهر كثير من الحماس
الكارزين ،من رجال الكهنوت والعلمانيّين بحماس.
َ
للكرازة في أمريكا ّ
ضا على عامة ال ّ
شعب.
الالتينيّة ،واشتمل أي ً
لكن ،بشكل ّ
ي.
منظم بما يكفي" ،تَ َّم تضمين ّ
الروح القدس في الجدال ال ُمرسل ّ
39
الروح القدس عن ّ
ي ".وبينما كان
ويمثّل هذا انعكاس لغياب ّ
الالهوت الغرب ّ
كومبلين ناقدًا على ا ّ
لطرق الكرازيّة ال ُمبَ ّكرة ،خاصةً بين ال ّ
ي ،فقد
شعب العا ّم ّ
الروح القدس ،ليتولد بداخلها حماس
تحدّى الكنيسة والهوتها لتنهض من خالل ّ
جديد لتوصيل اإلنجيل ألولئك ّالذين لم يسمعوه بعد .فمشاركة ّ
كالً من االبن
والروح القدس يجب أن تكون القانون السائد في اإلرساليّة ،وذلك بنفس القدر
ّ
فالرسالة المسيحيّة ليست إعالنًا عن المسيح
الموجود في باقي جوانب المسيحيّةّ .
ضا.
الروح القدس أي ً
فقط بل عن ّ
ً
الروح القدس كان فعّاال قبل أن تصل
باإلضافة إلى ذلك ،من الواضح أ ّن ّ
سريّة بين
فالروح القدس يعمل بطريقة ّ
رسالة المسيح إلى غير المسيح ّيينّ .
ال ّ
شعوب:
الروح القدس عامالً في األمم الوثنيّة وفي ك ّل الدّيانات منذ بدء اإلنسانيّة.
كان ّ
الروح القدس البشر والدّيانات في اتجاهات ال نعلم تط ّورها .وك ّل ما
ويقود ّ
الروح القدس في عمله والتّعاون معه .وال
يمكننا فعله هو مالحظة عالمات ّ
الروح القدس ال ّ
شعوب للمسيح ،فال نعلم
قاد
يوجد طريقة نتوقع بها عمله .وإذا
ّ
ما الخطوات أو ّ
الطرق الّتي اتخذها فعليا؛ وفي هذا نحن جهالء مثل الوثنيّين.
 37المرجع السابق.38 ،
 38المرجع السابق41 ،؛ .Comblin, Holy Spirit and Liberation, 48–49
39 Comblin, Holy Spirit and Liberation, 161.
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وفي الحقيقة ،نحن نعرف أق ّل مما يعرفونّ ،
الروح القدس
ألن عالمات ّ
الروح القدس في
أُعطيَت لهم ّأوالً وليس لنا .وعلينا أن نتعلم منهم كيف يعمل ّ
40
تطورهم.
ّ

بجانب إعداد ال ّ
الروح
بر ّ
ّللا ،يُعدّ ّ
شعوب الستقبال اإلنجيل وقبول إرادة ّ
ضا الكنيسة وسط ال ّشعوب .فتتعلّم الكنيسة تقديم المسيح بنفس ّ
الطريقة
القدس أي ً
ّ
صليب .لقد نشأ المسيح في بيئة فقيرة،
سه :طريق التواضع وال ّ
الّتي َقد َّم به نف َ
الروح القدس الّذي يقود النّاس في
قوة .إنّه ّ
وسط الفقراء .وقَد َّم نفسه كشخص بال َّ
ّ
والروح القدس في
الطريقة ،اتّحدَ المسيح
طريق االتّضاع والفقر" .بهذه
ّ
ضا ،ووحدَتهما فقط في اإلرساليّة تجعلها ُممكنَة في ّ
الظروف
اإلرساليّة أي ً
41
الراهنة من تاريخ اإلنسانيّة".

ِعلم الروح القدس البيئي
نحو عقيدة "خضراء" عن الروح القدس
في السّنوات األخيرة ،دخلَت كلمات جديدة على ّ
ي مثل:
الالهوت المسيح ّ
روحانيّة الخليقة والبيئة العميقة واألنثويّة البيئيّة وحركة حقوق الحيوان وشفاء
42
الروح القدس
ي وعلم ّ
األرض و gaia-hypothesisوعلم ّ
الروح القدس البيئ ّ
تحوالً واض ًحا من اإلطار المتمركز حول
ي) ،إلخ .لقد كان هناك ُّ
األخضر (البيئ ّ
اإلنسان إلى اإلطار المتمركز حول البيئة.
في مقال مستفز ،ها َج َم لين وايت  Lynn Whiteالمسيحيّة ،وذلك من
خالل نظرة استغالليّة كانت سببًا في ظهور األزمة البيئيّة في الغرب 43.وتنتج
ي ،بُنا ًء على
األزمة البيئيّة الوشيكة ،بحسب هذا ّ
الرأي ،من التّقليد اليهو-مسيح ّ
ّ
تكوين  ،26 :1وال ّنصوص المرتبطة بها .وبحسب هذا التّفسيرّ ،
فإن الطبيعة
خد َمت البشر ،وقد قبلَت المسيحيّة مبدأً استغالليا يسمح للعلم والتّكنولوجيا أن
يخدما كأدوات لهذا االستغالل.
 40المرجع السابق.161 ،
 41المرجع السابق.162 ،
 42تطرح الـ Gaia-hypothesisعالقة ضروريّة مشتركة بين اإلنسان والحيوان والحياة
ّ
الطبيعيّة من جهة وحالة الخليقة من جهة أخرى.
43 Lynn White, “The Historical Roots of Our Ecological Crisis,” Science
155 (1967): 1203–1207.
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ناقش في كتابه ّللا في
كان مولتمان حسّا ً
سا لألضرار الحادثة للخليقة ،ف َ
44
ّ
ي للخضوع هو وصيّة
الخليقة :الهوت جديد للخلق وروح ّللا،
أن األمر الكتاب ّ
وصيّة إلهيّة :فالبشر والحيوانات على السّواء يجب أن يعيشوا على ثمار
قوة ّ
الطبيعة .كما ألقى مولتمان الضّوء على
صد االستيالء على َّ
األرض .فال يُق َ
قوة المجتمعّ .
إن
ي لألزمة البيئيّة ،ودعى إلى فحص بنيَة ّ
ي السّياس ّ
البُعد االجتماع ّ
العلم ليس محايدًا؛ فهو مرتبط بالسّياسة .لذلك دعى مولتمان إلى مرحلة جديدة
من العالقة بين ّ
الالهوت والعلم :ما دام البشر على قيد الحياةّ ،
فإن هذَين المجا َلين
من الدّراسة يجب أن يرى ك ّل منهما اآلخَر كشريك في األزمة البيئ ّية .ومهمة
ي هي اإلجابة على السّؤال "كيف نفهم ّ
ّ
ّللا؟"
الطبيعة على أنّها خليقة ّ
الالهوت ّ
إن ّ
يجيب مولتمان قائالً ّ
الطبيعة ليست إلهيّة وال شيطانيّة .وينبغي ّأال نصبغ
ّ
الطبيعة بصبغة إلهيّ ة كما يفعل فكر عقيدة العصر الجديد ،وال نرفضها كما
ي.
يحدث في بعض األشكال
ّ
المتطرفة من الفكر الدّين ّ
بحسب فكر مولتمان ،يساعدنا "السّمو المحايث" على أن نر ّكز على العالقة
ّ
والطبيعة .فاآلب هو مصدر إبداع الخليقة؛ والمسيح
الروح القدس
التّوافقيّة بين ّ
والروح المحيي هو المصدر الّذي يعطي
ي هو أساس وجود هذه الخليقة،
ّ
الكون ّ
ّللا في مستقبل الخليقة ،ومن خالل
الروح القدس يشارك ّ
الحياة .فمن خالل ّ
ّللا ما تعانيه المخلوقات .وبالتّاليّ ،
الروح القدس
الروح القدس يعاني ّ
فإن محايثة ّ
ّ
ّ
ضا تأكيد
ّللا
تد ّمر ثنائيّة ّ
ي .وهناك أي ً
والطبيعة الّتي ات َ
س َم بها التّقليد الغرب ّ
ي :فليس كافيًا التّنبير على صالح الخليقة في الماضي (تك  .)1فعلينا
اسخاتولوج ّ
أن نؤ ّكد على االنتظار المتشوق للخليقة في ظ ّل الفوضىّ ،
الروح القدس
ألن ّ
45
"يئن" لتحرير الخليقة وأبنائها (رو .)21–19 :8
ناقشَت مؤ َّخ ًرا سالي ماكفيج  ،Sallie McFagueمن بين آخَرين ،أهمية
األول نماذج ّللا :الهوت
علم ّ
الروح القدس للحفاظ على األرض .وفي كتابها ّ
46
الروح القدس
ي بشدّة أهمية علم ّ
لعصر البيئة والذ َرة  ،ناقشت ماكفيج بشكل نقد ّ
44 Jürgen Moltmann, God in Creation: A New Theology of Creation and
the Spirit of God (San Francisco: Harper & Row, 1985).
45 Moltmann, Spirit of Life, esp. 31–38. Cf. Jürgen Moltmann, The
Source of Life: The Holy Spirit and the Theology of Life (Minneapolis: Fortress Press, 1997).
46 Sallie McFague, Models of God: Theology for an Ecological, Nuclear
Age (Philadelphia: Fortress Press, 1987), esp. 169–172.
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الروح القدس القريني
ڤيلي-ماتي كاركايننِ :علم ُّ

في التّعليم عن ّ
للروح القدس بأ ّنه
ي/القديم ّ
الطبيعة .فقد انتقدَت الوصف التّقليد ّ
ص َلت إلى ّ
الروح القدس مصدر غير كاف إلنجاز
ي وفارغ ،وتو َّ
أن لُغة ّ
غير ماد ّ
ُّ
مهمة شفاء األرض؛ ّ
ألن هذه اللغة "بال شكل ،وغامضة ،وبال لون ".وفي
47
الروح القدس في
أحدث كتبها جسم ّللا :الهوت بيئي  ،قَدَّرت ماكفيج دور علم ّ
الروح القدس.
شفاء األرض ،ألنّه يعلن محايثة حضور ّ
ّللا في الخليقة من خالل ّ
48

"إعادة اكتشاف الروح القدس في عصر البيئة الثورية"
الهوتياّ ،
ي)" يمكن أن يوجد
إن أهم نوع من "علم ا ّ
لروح القدس األخضر(البيئ ّ
في كتاب مارك واالس  Mark Wallaceلمحات عن الروح القدس :الطبيعة
والعنف وتجديد الخليقة 49.فيناقش مارك أنّه كان هناك تغيير عميق في اإلدراك
الروح القدس".
ي في ثقافتنا :حيث يدرك الكثيرون أنّنا نعيش في "عصر ّ
ّ
الروح ّ
ي الدّين المبني على ّ
الطبيعة ،من النّاس
وكنتيجة لذلك،
َ
ظهر تقدير جديد لمعتنق ّ
ي ّ
بأن توقير
البسطاء إلى الوثنيّين ال ُجدد .وقد
صر َح أصحاب اإلدراك ّ
ّ
الروح ّ
الروح القدس في ك ّل مجاالت الحياة هو أفضل ردّ ُمب ّشر على تهديد الدّمار
ّ
ي:
ي العالم ّ
البيئ ّ
أن هناك رأي دخيل يقول ّ
يبدو ّ
الروح القدس هو التّركيز
إن موضوع علم ّ
الروحيّة الّتي
مسكون
لالهوت
حيح
ص
ي ،والّذي يتحدّث إلى آمالنا وأشواقنا ّ
ال ّ
ّ
نتمناها لعصرنا... .
ّ
ي على تهديد األكاذيب البيئيّة
قهر
فعل
د
ر
أكثر
هذا
يكون
هل يمكن أن
ّ
ّ
ي يعيش في ويحفظ كل أشكال
في شفاء ّ
يح ّ
الروح القدس باعتباره كائن طبيع ّ
47 Sallie McFague, The Body of God: An Ecological Theology (Minneapolis: Fortress Press, 1993), 141–150.
48 Cf. Mark I. Wallace, “The Green Face of God: Rediscovering the
Spirit in an Age of Radical Ecology,” in Advent of the Spirit: Orientation in Pneumatology, Conference Papers from a Symposium at Marquette University, April 17–19, 1998 (unpublished).
49 Mark I. Wallace, Fragments of the Spirit: Nature, Violence, and the
Renewal of Creation (New York: Continuum, 1996). Cf. Peter C.
Hodgson, Winds of the Spirit: A Constructive Christian Theology
(Louisville: Westminster John Knox, 1994); Chung Hyun-Kyung,
“Welcome the Spirit, Hear Her Cries: The Holy Spirit, Creation, and
–the Culture of Life,” Christianity and Crisis 51 (July 15, 1991): 220
223; Elizabeth A. Johnson, She Who is: The Mystery of God in Feminist Theological Discourse (New York: Crossroad, 1992).
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الروح القدس بطريقة متمركزة
الحياة؟ هل يمكن أن يكون هذا استعادة لرؤية ّ
للرجاء
على األرض باعتباره الوجه األخضر هلل في العالم في أفضل أساس ّ
طط رغباتنا ال ّ
والتّجديد في جزء من تاريخ اإلنسانيّة عندما تخ ّ
طامعة لتدمير
50
األرض؟

بحث واالس بشكل عميق في التّقليد ّ
َ
الالهوت ّي ليجد مصادر تخدم
لقد
س ّمي
األغراض المعاصرة .وكتب تعليقًا قويا على قانون اإليمان النّيقاوي ،حيث ُ
الروح القدس المتمركز حول
الروح القدس
"الرب ال ُمحيي ".فيو ّ
سع نموذج ّ
ّ
ّ
دورا بيولوجيا مركزيا،
ي ّ
للروح القدس في الثّالوث ،ليشمل ً
الحياة الدّور الدّاخل ّ
قوة الشفاء والتّجديد في الخليقة .وهذا النّموذج يستعيد صور
وذلك باعتباره َّ
للروح القدس في الكتاب المقدّس ،و ّالتي جاء ذك ََرها في الكتاب
كتابيّة مؤ َّكدة ّ
المقدّس بهدف مواجهة الكارثة البيئيّة.
بال ّنسبة لواالسّ ،
الروح القدس ليس باعتباره كيانًا
فإن أفضل طريقة لفهم ّ
الروح
قوة حياة شافية :فهو يريد أن يتحدّث عن "علم ّ
ي بل باعتباره َّ
فوق طبيع ّ
ي ".وبُنا ًء على كثير من
ي ".في مقابل "علم ّ
الروح القدس الميتافيزيق ّ
القدس البيئ ّ
والرياح
ال ّ
صور الكتابيّة والحرفيّة – الماء والنّور والحمامة واأل ّم والنّار وال ّنسمة ّ
ّ
– ّ
ي أو علة الوعي ،بل كشكل من أشكال
فإن ّ
الروح القدس ال يُف َهم كأنّه عقل إله ّ
الحياة ال ّ
شافية والمد ّمرة .بكلمات أخرى ،يفضل واالس فَه ًما "بالغيا" (مستخد ًما
(المجردة ،والمبنيّة
ي"
َّ
ً
صورا ملموسة في الكتاب المقدّس) على الفَهم "الفلسف ّ
51
على األفكار ،مثل أفكار هيجل .)Hegel
الروح القدس
يتساءل واالس عن السّبب وراء "االعتقاد في ُهويّة ّ
الروح
صور الكتابيّة ت ُج ّ
البيئيّة" في إطار الحقيقة الّتي تقول إ ّن كثير من ال ّ
سد ّ
القدس في ّ
الروح القدس في:
الطبيعة .فعلى سبيل المثال ،نشاهد ّ
حرك الحياة كلّها (تك 2 :1؛ مز .)30–29 :104
 ال ّنسمة ّالتي ت ُ ّالرياح ال ّ
شافية (قض 34 :6؛ يو 6 :3؛ أع .)4–1 :2
ّ
 المياه الحيّة (يو 14 :4؛ .)38–37 :7 ألسّنة النّار (مت 12–11 :3؛ أع .)4–1 :252
 الحمامة اإللهيّة (تك 11 :8؛ مت 16 :3؛ يو  32 :1وما بعدها).50 Wallace, “The Green Face of God,” 2, 4.
 51المرجع السابق.7–5 ،
 52المرجع السابق.14–13 ،
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ڤيلي-ماتي كاركايننِ :علم ُّ

في ّ
الالهوت والفلسفة الغربيّينّ ،
الروح "تَ َّم محاربة معظمه من
فإن مفهوم ّ
ي ،وتضمين انفصال وتراتبيّة بين
خالل صعوبات ،وتوصيل شيء ما تافه وثنائ ّ
ّ
ّ
ي ،والنّفس والجسد ،واإلنسان والطبيعة ،والذكر واألنثى،
ي والجسد ّ
العقل ّ
الروح القدس بأنّه "كائن
ي ّ
والمقدّس والنّجس ".ويصف علم ّ
الروح القدس البيئ ّ
ومتمردة
وكقوة شفاء "جامحة
ي ُمت َ َج ّسد" يعمل لشفاء البيئة والمجتمعات،
ّ
َّ
ح ّ
53
الرأي ،ف ّ
الروح القدس غير متمدّن ،فهو يضع
إن عمل ّ
طبيعيّة ".وبحسب هذا ّ
ّ
ّ
نشاطه جنبًا إلى جنب مع الطبيعة .فضالً عن ذلك ،فإن الطبيعة نفسها تُفسَّر
الروح القدس في العالم.
ي للكيان الّذي يعمل به ّ
كشكل مبدئ ّ
الروح القدس والشركة والطبيعة
الروح القدس" استعاد واالس
بطريقة مشابهة لفكرة مولتمان عن "شركة ّ
الفكرة الّتي تقول ّ
الروح القدس هو "شركة" .أخذَ واالس من فكر
إن ّ
55
صر واالس على ّ
الروح
أن ّ
أغسطينوس وآخرين ،لكنه و ّس َع نطاق المفهوم .ويُ ُّ
ّللا والخليقة كلّها.
ضا بين ّ
قوة العالقة بين أقانيم الثّالوث لكن أي ً
القدس ليس مجرد َّ
وهنا وجد ما يد ّعم فكرته من اآلباء ال ّ
يّ ،الذي
شرق ّيين ،خاصةً باسيليوس القيصر ّ
الروح
الروح القدس بأنّه ُم َمثّل االتّحاد غير المنقسم في الثّالوث .فيعمل ّ
وصف ّ
ّ
يقوي ويك ّمل العمل
القدس باجتهاد بجانب الخالق والفادي باعتباره ال ُمك ّمل الذي ّ
ي للخالص في العالم 56.كما يشير واالس إلى رسّامي األيقونات في أواخر
اإلله ّ
الروح القدس بأنّه "رباط المحبّة"
العصور الوسطى ،و ّالذين
صوروا ّ
ّ
وكـ"حمامة" تض ّم بجناحيها اآلب واالبن ،وبذيلها وقدميها ّ
الطويلتين تربط بين
األقانيم الثّالثة.
الروح القدس هو رباط المحبّة في ّ
في الحقيقةّ ،
الطبيعة ليمنح الوجود
فإن ّ
الروح القدس ّ
القويم للخليقةّ .
للطبيعة
إن حضور ّ
ي خالل حفظ ّ
ّللا في المسيح الح ّ
ي المتمركز حول ّ
هو أساس ّ
الطبيعة.
الالهوت الثّالوث ّ
أن هذا التّركيز على ّ
الهوتيا ،من المهم أن نالحظ ّ
الطبيعة ال يُضعف وال
57
الروح القدس .وأصب َحت
للروح القدس ،بل يُك ّمل عمل ّ
يلغي األدوار األخرى ّ
54

53 Hodgson, Winds of the Spirit, 276.
54 Cf. Moltmann, Spirit of Life, esp. 225–228.
 55أغسطينوس ،الثالوث .15
 56باسيليوس القيصري ،الروح القدس .16
57 Wallace, “The Green Face of God,” 14.
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ي في جينيف عام
هذه النّظرة المتوازنة واضحة في مؤتمر مجلس الكنائس العالم ّ
1980م .فقد أشار المؤتمر إلى ّ
الروح
أن هناك ثالثة تو ّجهات كبرى عن دور ّ
الروح القدس ألجل الوحدة
ي :يعمل ّ
القدس في العالم )1( :المدخل الكنس ّ
وال ّ
الروح القدس
ي :يُجدّد ّ
شهادة الواحدة لجميع الكنائس؛ ( )2المدخل العالم ّ
الخليقة ويمنح ملء الحياة؛ يشمل هذا ال ّ
ي وشفاء العالقات
شفاء الجسد ّ
الروح القدس بدور الوسيط خالل
ي :يقوم ّ
االجتماعيّة؛ و( )3المدخل الفرائض ّ
والرسامة ،وهذا ما دف َع ّ
التّجديد ال ّ
الالهوت ّيين
ي ،والمعمود ّية ،والتّثبيت،
ّ
شخص ّ
الروح القدس.
لتجديد فكرهم عن ّ
الروح القدس الخالق العالم
تشمل "عقيدة تج ّسد ّ
ّللا" ثالثة أجزاءّ .أوالًَ ،منَ َح ّ
سه في الخليقة وفي الحفاظ على النّظام
نَسمة الوجود ،ومن خاللها َج ّ
سدَ نف َ
ّ
ي مثل آدم من
ي .ثانيًا ،تج ّسدَت الحياة اإللهيّة في المسيح – مخلوق أرض ّ
الطبيع ّ
الروح القدس .وك ّل هذا،
التّراب .ثالث ًا ،هذا يقود إلى وحدة شركة مع المسيح في ّ
ّللا بنفسه في المجال ّ
بالنسبة لواالسّ ،
ي الّذي يحفظ
يدل على "تد ُّخل ّ
الطبيع ّ
الحياة".
فإن ال ّ
ّللا الثالوثيّةّ .
من هذا المنطلقّ ،
سد ُ
طبيعة هي تجسيد لمحبّة ّ
ألن هللا يُ َج ّ
ي المتنامي لك ّل أشكال الحياة في تناغم مع نظام ال ّ
طبيعةّ .
إن حبّ
إشفاقه اإلله ّ
ّ
َ
ّللا
ي الالمتناهي ،من أجل سالمة ك ّل األحياءُ ،معلن في حفظ ّ
الثّالوث اإلله ّ
ّللا ،باعتباره ثالوثًا ،في
ي عام .ويُظ َه ُر ّ
لنسيج الحياة الّذي هو ميراث حيو ّ
ّ
ي ،ومصالحة االبن كل األشياء لنفسه،
خليقة ّ
ّللا اآلب/األم للمحيط الحيو ّ
الروح القدس لك ّل أعضاء النّظام المخلوق الّذي
وهبة الحياة الّتي يمنحها ّ
يعتمد على إحسانه في حياته اليوم ّية .وباعتباره الخالقّ ،
فإن هللا يُعلَن في
مستمر للبركات
تعاقب الفصول ،حيث يصبح فيها الزرع والحصاد تذكير
ّ
األصليّة لألرض .وباعتباره الفاديّ ،
فإن هللا يُعلَن في تفاعُل ُمعقَّد للكائنات
ي
واألرض في الحياة المشتركة – نظام تدبير اعتماد ّ
ي يُر َمز له بشكل مثال ّ
صليب .وباعتباره
ال
في عمل ال ُمصالحة الّذي أت َّمه المسيح على
ّ
الحافظ/الضامنّ ،
فإن هللا يُعلن نفسه من خالل منحه نسمة حياة لك ّل أعضاء
58
ّللا على ك ّل األشياء.
نسيج الحياة ،كشهادة حيّة على إشفاق/تحنن ّ

بالرغم من ّ
الروح
أن ّ
ي :حتّى ّ
يُص ّحح هذا الفَهم من تحيُّز علم ّ
الروح القدس الغرب ّ
ّللا وروح الخليقة ،وفي الماضي كان يأخذ
ُعترف به دائ ًما أنّه روح ّ
القدس كان ي َ
صدارة بال منازع.
ال ّ
 58المرجع السابق.11 ،
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الروح القدس المجروح
الروح القدس واألرض متغلغلَين داخليا ك ّل منهما في اآلخر ،وبالتّالي
إذا كان ّ
الرأيّ ،
الروح
فإن "األرض هي جسد ّ
غير منفص َلين بل متمايزَ ين .وبحسب هذا ّ
القدس ".و"عندما نتحدّث بطريقة استعاريّةّ ،
سد
فإن ّ
ّللا ،باعتباره رو ًحا ،يتج ّ
ّ
للطبيعة 59".وفي الحياة المتدفّقة في البشر
بنفسه خالل الحركة الدّاخل ّية
والمخلوقات األخرىّ ،
ّللا نفسه .وقد أص َّر واالس
فإن
تغييرا جوهريا يحدث في ّ
ً
ّ
ّ
على ّ
"ّللا تج ّسدَ بالكامل في الطبيعة الخضراء ،التي تقود ك ّل أشكال الحياة
أن ّ
60
إلى استمتاعها ّ
للروح القدس الخالق".
الطبيعي في احتفال تسبيح ّ
سه دائ ًما في
وكما صار ّ
ّللا إنسانًا في يوم ما في جسد المسيح ،فإنه يُج ّ
سد نف َ
الروح القدس واألرض الحياة .فيحيي
واقع الحياة على األرض .فيعطي كالً من ّ
الروح
حركة ،وتُج ّ
سد األرض ّ
الروح القدس األرض بنسمة الحياة اإللهيّة ال ُم ّ
ّ
ُ
صدَقَ واالس عندما
القدس عندما تقدّم الغذاء ّ
ي لك ّل األحياء .لقد َ
ي والماد ّ
الروح ّ
ّ
ال َح َ
ظ ّ
ّللا التي
أن هذا تحدّ كبير لألرسطوطاليّة التّقليديّة والعقيدة ال ُمبَ ّكرة عن ّ
ي بالخليقة.
تؤمن أنّه غير قابل للت ّغيُّر وموجود بذاته ،وال يتأثر بشكل جوهر ّ
الروح القدس واألرض يعتمد ك ّل
وكنتيجة مباشرة لذلك أنّه :إذا كان ّ
منهما على اآلخر ،وبالتّالي "يبدو ّ
الروح القدس قابل للجرح بسبب الفقد
أن ّ
ّللا ّ
واإليذاء الخطيرين ،وذلك عندما يُساء استخدام األرض وتُسلب مواردها 61".ما
قرر أن يتج ّسد في األرض ،ويضع
الروح القدس ُحرا في قراره ،لكنه َّ
زال ّ
الروح القدس نفسه في خطر" :بالتّاليّ ،
ّللا مرتبط داخليا بالكون ،فخالق
فإن ّ
ّ
62
البيئة عليه أن يتحمل مخاطر القرار بشأنها" هنا يدفع واالس ضريبة فكرة
مولتمان المتناقضة ظاهريا في كتابه ّللا المصلوب ،وبحسب ما جاء به ّ
ّللا
فإن ّ
63
باّلل ،لكنه لم يمت".
صليب الموت النّاتج من عدم اإليمان ّ
أماتَ على ال ّ

 59المرجع السابق.15 ،
Cf. McFague, The Body of God; Wallace, Fragments of the Spirit,
139–144.
60 Wallace, “The Green Face of God,” 16–17.
 61المرجع السابق.17 ،
 62المرجع السابق.
63 Jürgen Moltmann, The Crucified God (New York: Harper & Row,
1974), 244; Wallace, “The Green Face of God,” 16–17.
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ِعلم الروح القدس األنثوي
الروح القدس األم
إنّنا نعيش في عصر "تفسير االشتباه" ()hermeneutics of suspicion؛ فما
كان مطمئنًا في الماضي ،أصبح موضع تساؤل اليوم .وينطبق هذا على صورة
أصرت ماري دالي  Mary Dalyعلى ّ
أن ن َسب صفات شخصيّة
ّللا كأب .فقد
ّ
ّ
للرئاسة .كما إنّها تدّعي ّ
ّللا األب تمنح
أن صورة ّ
ي ّ
هلل كأب هي ال ّرمز ال ّرئيس ّ
ّ
شرعيّة لألنظمة الّتي تهدف إلى قمع المرأة ،والتي ن َمت على أساسها سيطرة
64
ذكرته روزماري روثر ّ ،Rosemary Ruether
فإن
ّ
الرجل .وبحسب ما َ
65
ّللا في األديان تش ّكلَت بعد ُحكم ّ
الطبقة الحاكمة في المجتمع.
صور ّ
معظم َ
يجب أن يتم مواجهة تحدّي ّ
ي بك ّل أمانة .فال يمكننا إنكار
الالهوت النّسو ّ
حقيقة ّ
أن استخدام لُغة تشير هلل كأب يمكن أن تقود – كما تفعل دائ ًما في معظم
تكون مبالغة إن قلنا
ي للمرأة .حتّى ّ
بالرغم من أنّه قد َّ
األحيان – إلى قمع اجتماع ّ
ّ
إن رمز األبوة اإللهيّة كان سببًا في سوء استخدام القوة بغرض العنف،
واالغتصاب ،والحرب ،فإنّه صحيح ّ
ضا
أن اللُّغة ال تعكس فقط الواقع بل أي ً
66
سسه.
تؤ ّ
طر َحها علماء ّ
ي
الالهوت النسو ّ
وبشكل مثير لالهتمام ،تنطبق األسئلة ّالتي َ
ّللا كأب أو أ ّم أو شيء آخر؟ كيف
على ك ّل أقانيم الثّالوث .هل يجب أن نخاطب ّ
الروح القدس
ي؟ وهل ّ
ترتبط ذكوريّة يسوع بال ّنصف اآلخر من الجنس البشر ّ
ُمذَ َّكر أم مؤنّث؟
أن ّ
بالرغم من ّ
ي كان بطيئًا في مواجهته للُّغة
حتّى
ّ
الالهوت المسيح ّ
الذّكوريّة التّقليديّةّ ،
ي
فإن المشكلة ليست جديدة .فقد َسخ َر غريغوريوس النّزينز ّ
ّللا يُدعى آب ،أو ّ
ذكراّ ،
من مقاوميه الّذين اعتقدوا ّ
أن هذه
ألن ّ
أن ّ
ّللا كان ً
األلوهة مؤنَّثة بسبب جنس/نوع الكلمة ،أو ّ
الروح القدس جنس محايد ،ألنّه
إن ّ
أصر غريغوريوس على ّ
ّللا ال تستطيع أن
ي .لقد
أن أبوة ّ
ّ
ليس له اسم شخص ّ

64 Mary Daly, Beyond God the Father (Boston: Becon, 1973).
65 Rosemary Ruether, Sexism and God-Talk (Boston: Becon, 1983).
66 Cf. Ted Peters, God—The World's Future: Systematic Theology for a
Post-Modern Era (Minneapolis: Fortress Press, 1992), 109–120.
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تعمل شيئًا مع ّ
الزواج ،والحمل ،والوالدة ،أو جنس الفرد 67.كما كان يالحظ
بالرغم من أ ّننا نقول ّ
ّللا هو .فهذا
ضا ،أ ّننا ال نفكر
إن ّ
كثيرا في ّ
أي ً
ّللا كذَكَرّ ،
ً
ُّ
ي للغة .ويالحظ جوزيف كومبلين  Joseph Comblinأنّه
استخدام تقليد ّ
بالمقارنة مع كثير من األديان األخرىّ ،
فإن إله المسيحيّين ال جنس له :فال يوجد
أقنوم في الثّالوث له جنس .لكنهم ما زالوا يعملون في اإلنسانيّة والعالم ،وك ّل
68
أقنوم يظ َهر في اسم ُمستعار ُمستخد ًما لُغة النّوع.
للروح القدس
أ ّكدَ بعض ال ُكتّاب مؤ َّخ ًرا على ال ّ
صفات األنثويّة أو األموميّة ّ
ليوازنوا الضّمائر ال ُمذ َّكرة لآلب واالبن .لكنهم حاولَوا أن يبرهنوا ّ
أن تسمية
الروح القدس بالضّمير المؤ ّنث ال يعني ّ
الروح القدس مؤنّث واآلب ُمذ َّكر.
أن ّ
ّ
وعلى ال ّنقيضّ ،
فإن ك ّل أقنوم هو/هي يسمو فوق النّوع أو الجنس.
ّ
الروح القدس بلُغة مؤنَّثة أو أموميّة لم يكن غريبًا تما ًما على
إن مخاطبة ّ
ّ
ي .ففي اللُّغة العبريّة والسّريانيّة كلمة "روح"
ي أو اليهود ّ
الالهوت المسيح ّ
قارنَ كثير من
مؤنَّثة ،م َّما يساهم في التّغلب على اللُّغة الذّكوريّة لأللوهة .وقد َ
الروح القدس بحواء ،وذلك لتكميل المقارنة بين المسيح وآدم.
ال ُكتّاب ال ُم َب ّكرين ّ
دور األ ّم .سيقول البعض ّ
إن
ولعب
فالروح القدس أعطى حياة ،مثل حواء،
ّ
َ
َ
69
الروح القدس بالكنيسة.
الروح القدس ،وبذلك يرتبط ّ
المرأة في رؤيا  12هي ّ
ّ
وعالوة ً على ذلك ،تحد َ
ي خالل القرنَين الثالث
ّث علم ّ
الروح القدس السّريان ّ
70
الروح القدس كأ ّم.
والرابع عن ّ
ّ
ي كتابيا؛ ّ
ألن
إن تطبيق ال ّ
صور األنثويّة على ّ
الروح القدس هو أمر شرع ّ
ّ
الروح القدس الذي يشمل عادة ً أنشطة مرتبطة
الكتاب المقدّس يشير إلى دور ّ
71
باألمومة واألنوثة بشكل عام :اإللهام ،المساعدة ،الدّعم ،االحتضان ،الوالدة.
بالرغم من تأثير أغسطينوس على الغربّ ،
فإن ك ّل اإلشارات األنثوية تَ َّم حذفها
و ّ
ّ
ّللا
من الالهوت ،وذلك بُنا ًء على نظرته السّيئة للمرأة بأنّها لم تُخلَق على صورة ّ
 67المرجع السابق.109 ،
68 Comblin, Holy Spirit and Liberation, 50.
 69المرجع السابق.49 ،
70 Bernd Jochen Hilberath, “Pneumatologie,” in Handbuch der Dogmat–ik, ed. Theodor Schneider et al. (Dusseldorf: Patmos, 1992), 1:512
513.
”71 Comblin, Holy Spirit and Liberation, 39; Hilberath, “Pneumatologie,
536–538.
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ّللا في روحانيّة دافئة ،و ُمحبَّة .ومن
بشكل كامل 72.كما
أظهرت كتاباته محايثة ّ
َ
صفة األنثويّة للمحبّة ال ُمدلّلةّ ،
الروح القدس يشير
خالل التّعبير عن ال ّ
فإن ّ
ّللا.
ّللا – وهو الجانب الحافظ والمتفتح في ّ
بوضوح إلى الجانب المؤنَّث في ّ
73
الروح القدس بالدّجاجة األ ّم.
وهكذا شبّه أغسطينوس ّ
انتبَهَ لويس بيرميجو  Luis Bermejoإلى حقيقة ّ
الروح القدس هو أكثر
أن ّ
المفترض أن تكون لنا
بالرغم من
أقنوم في الثّالوث مرتبط بالحميميّة .حتّى ّ
َ
عالقة حميميّة مع ك ّل أقنوم في الثّالوث ،ونفسيا ،فإ ّننا ال نستطيع توجيه نفس
فترض أن يكون لدينا
االنتباه لك ّل أقنوم من الثّالثة أقانيم في أيّة لحظة .فمن ال ُم َ
بالروح القدس ،ويتحقق هذا النّوع من الحميميّة الّذي يُع ّمق
اقتراب خاص ّ
الروح القدس .بكلمات أخرى ،نحن
تكميلنا من خالل الوحدة مع آخر في شخص ّ
ضا أن "نشعر ونختبر"
لسنا
بالروح القدس؛ بل أي ً
مدعوين فقط أن "نؤمن" ّ
ّ
74
الروح القدس.
ّ
"هي التي"
حاولَت سالي ماكفيج  Sally McFagueالهرب من مشكلة النّوع/الجنس،
ّللا باستخدام اللُّغة المجازيّة .فهي ترى ّ
أن ال َحرفيّة
وذلك من خالل التحدّث عن ّ
صور المجازيّة
"ال تصلح لعصرنا الحاضر "،وقد اقتر َحت تكثيف استخدام ال ّ
ّللا كاأل ّم ،والحبيب،
لجعل رمز
األبوة نسبيا ،وإعطاء مساحة لرموز ُمك ّملة مثل ّ
ّ
75
صديق.
أو ال ّ
شاركَ منهج اليزابيث جونسون  Elizabeth Johnsonالتّشابهات مع
لقد َ
منهج ماكفيج .فقد ناقشَت جونسون في كتابها هي التي :سر ّللا في الحديث
76
صور
سر ّ
ّللا باستخدام ال ّ
الالهوتي النسويّ ،الذي نحتاجه لنرى ونتكلم عن ّ
واالستعارات المؤ َّنثة بهدف تحرير المرأة من الخضوع المفروض عليها من
72 Comblin, Holy Spirit and Liberation, 39.
73 Reynolds, Toward a Process Pneumatology, 125.
74 Luis Bermejo, The Spirit of Life: The Holy Spirit in the Life of the
Christian (Chicago: Loyola University Press, 1989), 114–115; cf.
Fatula, The Holy Spirit, 100–101.
–75 McFague, Models of God; cf. Peters, God—The World's Future, 119
120.
76 Elizabeth Johnson, She Who Is: The Mystery of God in Feminist
Theological Discourse (New York: Crossroad, 1992).

28

الروح القدس القريني
ڤيلي-ماتي كاركايننِ :علم ُّ

صور األبويّة هلل .فهي تفضّل "هي ّالتي ".وترى ّ
ّللا
أن األنثى تت ّمم س ّر ّ
ال ّ
باعتباره "صوفيا" أو "الحكمة ".وقد اقتنعَت جونسون ّ
بأن النّاس عندما
الروح القدس .ويتحدّثون عن
يتحدّثون عن ّ
"ّللا" ف ُهم غالبًا ما يشيرون إلى ّ
قوينا ويش ّجعنا للتكاتُف مع اآلخرين،
الحضور النّشط لصوفيا في العالم ،والذي ي ّ
77
خاصةً أولئك الّذين يعانون.
الروح
األمر الّذي جع َل منهج جونسون متفردًا أنّها لم تؤيّد اإلشارة إلى ّ
القدس بتعبيرات مؤنَّثة ألجل السّبب ّالذي يفترض ّ
ضا
الروح القدس يشمل أي ً
أن ّ
للرجل بالتّقليل من ُهو ّيتها
"صفات أنثو ّية ".فهذه الممارسة تجعل المرأة خاضعة ّ
وجعل دورها يقتصر فقط على األمومة والخدمة .وعلى النّقيض ،أ ّكدَت
جونسون أ ّننا نحتاج أن نُش ّكل عالقاتنا على نموذج صوفيا ّالذي فيه "العالقة
78
الدّاخليّة" وال مجال للخضوع .وصوفيا نفسها هي "أ ّم الجميع الغير معروفة".
مشتركة بين المرأة وصوفيا .فمن ناحية،
وبال ّنسبة لجونسون فهناك عالقات
َ
المرأة هي صورة صوفيا ،لكن من النّاحية األخرىّ ،
فإن صوفيا نفسها هي
ّللا بالحكمة المؤنَّثة "يشير إلى س ّر حكمة الثّالوث األقدس
صورة المرأة .وتسمية ّ
79
باعتباره صورة المرأة (".)imago feminae
يحمل استخدام يورجن مولتمان  Jürgen Moltmannلالستعارات
الروح القدس ،تشاب ًها مع
ال ّشخصيّة ،مثل
"الربّ  "،و"األ ّم "،و"القاضي" عن ّ
ّ
للروح القدس في جانب واحد
توجُّه جونسون في عدم تقييد المجاالت االُنثويّة ّ
من صفات "المرأة" كما يحدث دائ ًما .وينطلق مولتمان من القسم الثّالث لقانون
"الربّ ال ُمحيي" أو "ربّ
الروح القدس ّ
ي الّذي يدعو ّ
اإليمان النّيقاو ّ
ي-القسطنطين ّ
ومانح الحياة "،بُنا ًء على التّرجمة يقول مولتمان ّ
إن صورت َين مجازيّت َين ُمك ّملتَين
الروح القدس :اختبار ال ُح ّريّة والحياة الجديدةّ .
الربّ " في
إن لقب " ّ
تُطبَّقان على ّ
الكتاب المقدّس ،وتحديدًا في (2كو  ،)17 :3ال يعمل شيئًا بخصوص العبوديّة.
الربّ  .ف ّ
إن
فتتحدّث قرينة هذه اآلية عن التحرير ،واالقتراب غير الممنوع من ّ
الربّ يُعلن عن ال ُح ّريّة والتّحريرّ ،
ويشوه
فإن االسم يُف َهم بطريقة خاطئة
كان ّ
ّ
سمعته إذا تُرج َم بلغة أفكار ذكوريّة للقواعد .ولتجنُّب ذلك ،ينبغي أن يُك َّمل االسم
للرسول بولُس ،هذا االسم هو المسيح
باسم شخص يعطي ويحفّز الحياة .فبال ّنسبة َّ
 77المرجع السابق.141–127 ،
 78المرجع السابق144–143 ،53–51 ،؛ .cf. Fatula, The Holy Spirit, 94
79 Johnson, She Who Is, 215.
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"الروح المعطي حياة" (1كو  ،)45 :15وبال ّنسبة ليوحنَّا
ّالذي أصبح
ّ
الباراكليت ،الّذي ي ّ
ُعزي كما تفعل األ ّم ،والّذي يُولَد المؤمنون منه "والدة جديدة"
بالرفقة من خالل حياة األ ّم.
(يو  .)6–3 :3فالبشر يُو َلدون ويتغذّون ويشعرون ّ
فهي مصدر الحياة ( )fons vitaeومصدر محيي ( .)fons vivificansلكن
والبر .ففي العدل ،تخدم ُح ّريّة
الحياة وال ُح ّريّة يمكن أن تثبتان فقط في العدل
ّ
والروح القدس
اإلنسان الحياة وصراعاتها ألجل ُح ّريّة ك ّل شخص وك ّل شيء.
ّ
ّ
الحق.
ضا قاض (يو  )11–7 :16وهو روح
أي ً
ّ
إن االختبارات الثّالثة – اختبار "ال ُح ّريّة" و"الحياة "،و"العدل" – تنتمي
ّللا؛ وبنفس
اآلخر،
أحدهم
لون
م
ُك
ي
و
لبعضها
مكونين ملء الحياة في اختبار ّ
ّ
ّ
ال ّ
طريقةّ ،
فإن األسماء الثّالثة المعطاة لمصدر تلك االختبارات تنتمي أيضًا
الربّ  ،باعتباره أما وقاضيًا .وك ّل
الروح القدس ّ
معًا وتُك ّمل أحدها اآلخرّ :
ً
ُ
ّ
فحص مختلف سيكتشف حاال كيف تصبح النظرة األحاديّة إذا تركَت هذه
80
النّتوءات ،أو إذا ت َ َّم اختزال أحد المصطلحات إلى شيء مختلف.

الروح القدس وخبرة الرجل والمرأة في المجتمع
ي ،في الجماعة.
يضع مولتمان سؤال جنس روح ّ
ّللا في منظور أو َ
سع ،أ ّ
الهوتيا ،ليس كافيًا أن ننقد فقط أنواع ّ
ي لالستخفاف بالتّعبيرات
الالهوت التّقليد ّ
ي.
األنثويّة ،ومحاولة استبدال التّعبيرات الذّكوريّة باستخدام آخَر محدود وحصر ّ
فيُص ّر مولتمان ،بنا ًء على فكر الكتاب المقدّس ،على ّ
أن ما يجعلنا صورة هللا
ّللا في كمالها
تتكون صورة ّ
( )imago Deiليس ّ
الروح بمعزل عن الجسد .ف َّ
الرجل والمرأة في ُك ّليّتهما ،وفي ملئهما ،فهما جماعة ُمحدَّدة جنسيا بين
من ّ
فاّلل غير معلوم في غرفة مخفيّة في القلب أو في مكان منعزل
الواحد واآلخرّ .
الرجل والمرأة .وكنتيجة لذلكّ ،
ّللا
فإن اختبار ّ
كونة من ّ
بل في جماعة حقيقيّة ُم َّ
81
ي للمجتمع".
ي للنفس ،واختبار شخص ّ
وروحه هو "اختبار مجتمع ّ
لذلك يسأل مولتمان أسئلة مثل :ما (مستوى) ال ّ
الرجل
شركة ّالذي يصل إليها ّ
للروح القدسّ ،الذي يودّ أن
والمرأة في شركتهما مع المسيح وفي اختبارهما ّ
الرجل والمرأة أحدهما اآلخر في جماعة
يهب الحياة لك ّل ذي جسد؟ كيف يختبر ّ
الروح القدس األ ّم؟ وليست هذه
شعب المسيح ،وفي شركة الحياة الّتي تهبها ّ
أسئلة عن سياسات الكنيسة ،بل قبل ك ّل شيء هي أسئلة عن اإليمان:
80 Moltmann, Spirit of Life, 270–274 (272).
 81المرجع السابق.94 ،
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"ويَ ُكونُ بَعدَ ذَلكَ أَنّي أَس ُكبُ
بحسب الوعد المذكور في (يوئيل َ ،)30–28 :2
ُروحي َعلَى ُك ّل بَشَر فَيَتَنَبَّأ ُ َبنُو ُكم َوبَنَاتُ ُكم( ".قارن مع أع  ،17 :2وما
الروح
ي الختبار ّ
الرجال والنّساء في ّ
بعدها) .فقد اشتركَ ّ
الرجاء االسخاتولوج ّ
الرجال والنّساء وسينادون باإلنجيل .وبحسب
أ"
ب
"سيتن
القدس بالتّساوي .و
ّ
ّ
للروح القدس ،ستختفي المقارنة
نبوة يوئيل  ،2فمن خالل االختبار
المشترك ّ
ّ
َ
ّ
صغار ،والسّادة مع "العبيد
ال
مع
والكبار
ساء،
ن
ال
مع
جال
الر
امتيازات
بين
ّ
ّ
الروح القدس ،سيختبر ك ّل شخص مواهبه ال ّ
شخصيّة،
واإلماء ".ففي ملكوت ّ
82
وسيختبر الك ّل م ًعا ال ّ
شركة الجديدة.

نحو ِعلم الروح القدس البيئي النسوي
يُ َعدّ كتاب اليزابيث جونسون المرأة واألرض والروح القدس الخالق دراسة
الروح القدس ّالتي بها تجمع ما يتعلق بمنه َجين ُمك ّملَين:
غير تقليديّة عن ّ
ّ
ّ
ي .وأطروحة الكتاب هي "استغالل األرض ،والتي
الالهوت النّسو ّ
ي والبيئ ّ
وص َل إلى نسبة كارثيّة في هذه األيَّام ،والمتَّصل بشكل وثيق بوضع قيود على
الروح القدس الخالق
المرأة ،وهاتان األزمتان متّصلتان جوهريا بتناسي دور ّ
المتغلغل في شتى جوانب الحياة 84".وتحاول جونسون أن تتعامل مع تحدّي
الروح القدس.
المرأة والخليقة من منظور واضح لعلم ّ
األول من الكتاب ،تعرض جونسون بعناية األزمات البيئيّة
في الجزء
ّ
إن ّ
الطريقة ال ّ
الحالية ،وتقول ّ
شرعيّة الوحيدة لح ّل المشكلة هي من خالل
ّ
ي .فلن يصل تحليل األزمة البيئيّة إلى قلب المشكلة دون
ي ال ّنسو ّ
الالهوت البيئ ّ
85
أن ترى العالقة بين استغالل األرض واستغالل الجنس.
تعاني جونسون من الثّنائيّة "التّراتبيّة" المنتشرة في ّ
ي،
الالهوت المسيح ّ
والّتي تقود إلى سوء استخدام ّ
الطبيعة ،وانتهاك الجنس اآلخر ،واإلساءة إلى
ّللا بتعبيرات
ي هلل؛ فقد ُوصف ّ
جسد اإلنسان .كما أثَّرت على الفَهم المسيح ّ
ضا إلى مفاهيم تراتبيّة في الكنيسة 86.وتجادل جونسون ّ
أن
تراتبيّة ،والّتي تقود أي ً
ّ
والالهوت المسيح ّيينّ .
إن كالً من
الروحانيّة
التّمييز على أساس الجنس يسود ّ
ّ
والطبيعة ،والجسد ،وجنس الفرد ،والمرأة منفصلون عن بعضهم.
األنوثة،
83

 82المرجع السابق.241–239 ،
83 Elizabeth Johnson, Women, Earth, and Creator Spirit (New
York/Mahwah, NJ: Paulist Press, 1993).
 84المرجع السابق.2 ،
 85المرجع السابق.10 ،
86 Cf. Moltmann, Spirit of Life, 239–240.
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ومهمة ّ
ي هي البحث عن كمال جديد ،وشركة جديدة من
ي ال ّنسو ّ
الالهوت البيئ ّ
87
ي على االت ّحاد بين ّ
المساواة .فيؤ ّكد ّ
الطبيعة ،والمرأة
ي ال ّنسو ّ
الالهوت البيئ ّ
88
ي نحو "نماذج قريبة".
ّ
والرجل ،واألجساد ،وهكذا يتطلع بشكل إيجاب ّ
وباعتباره واهب الحياةّ ،
الروح القدس هو المصدر المبدع للحياة كلّها.
فإن ّ
89
والروح القدس الخالق محايث ،ولديه طاقة مجدّدة لتجدّد وجه األرض .فيرى
ّ
ّ
ي ّ
الروح القدس الخالق يتغلب على ثنائيّة
أن "الهوت ّ
ي النّسو ّ
الالهوت البيئ ّ
الروح والمادة بك ّل ما فيها من عواقب ،ويقود إلى إدراك قدس ّية األرض 90".إنّها
ّ
تقود إلى نموذج متمركز حول الحياة ،ومتمركز حول ّ
الطبيعة بالمقارنة مع
الرجل.
ي المتمركز حول اإلنسان ،أو النّموذج المتمركز حول ّ
النّموذج األحاد ّ

آراء إفريقية في ِعلم الروح القدس
ِعلم الروح القدس في الحياة الحقيقية
أن ّ
كما أشرتُ في مقدمة هذا الفصل ّ
الالهوت دائ ًما ما يتجذّر ويتش ّكل بقرينته
المحدَّدة .لذلك ّ
فإن ك ّل إعدادات ثقافيّة ودينيّة تميل إل ى تطوير أفكار واضحة عن
والروح القدس .ويحدث هذا في حالة االهتمام بالمداخل اإلفريقيّة المتعدّدة
ّللا
ّ
ّ
الروح القدس.
لفهم ّ
قد ََّم إم .إل .دانييل  M. L. Daneelمن الكنيسة الهولنديّة ال ُمصلَحة في
الروح القدس بين المسيح ّيين
جنوب أفريقيا صورة معاصرة للفهم المتفرد عن ّ
سسة اإلفريقيّة (،African Instituted Churches
في الكنائس المؤ ّ
91
صراع المؤلم مع أكثر
ي من ال ّ
 .)AICوقد نشأ علم ّ
الروح القدس الدّيناميك ّ
أنواع ّ
الالهوت تقليديّة في كنائس اإلرساليّة الغربيّة .عددياّ ،
فإن كنائس AIC
87 Johnson, Women, Earth, and Creator Spirit, 25.
 88المرجع السابق.39 ،
 89المرجع السابق.42 ،
 90المرجع السابق.60 ،
91 M. L. Daneel, “African Independent Church Pneumatology and the
Salvation of All Creation,” in All Together in One Place: Theological
Papers from the Brighton Conference on World Evangelism, ed. Harold D. Hunter and Peter D. Hocken (Sheffield : Sheffield Academic
Press, 1993), 96–126. Cf. Allan H. Anderson, Moya: The Holy Spirit
from an African Perspective (Pretoria: University of South Africa,
1994).
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انتشرت
والكنائس المستقلة األخرى س َب َقت كنائسها األ ّم .فعلى سبيل المثال،
َ
كنيسة صهيون التّابعة لألسقف ليكجانيان  Lekganyaneمع ماليين من تابعيها
في جنوب إفريقيا .وفي زمبابوي ،تدّعي الكنائس المستقلة أنّها  50بالمئة أو
الريفيّة.
أكثر من المسيحيّين في المناطق ّ
ّللا في أربعة أدوار
الروح القدس روح ّ
تصف التّوجهات اإلفريقيّة في علم ّ
الرسول يوهان
الروح القدس هو مخلّص البشريّة .فقد رأى ّ
األولّ ،
كبرىّ .
مارانكي فابوستوري  ،Johane Maranke vaPostoriرسول كنائس AIC
ّللا ،واستطاع أن يفهمهما من خالل وحي
في زمبابوي ،كتابين في رؤية من ّ
الروح القدس وليس من خالل التّعليم ّالذي حصل عليه في مركز اإلرساليّة
ّ
الرؤية ،رأى
األوروبيّة .وكان محتوى الكتابين هو الحياة األبديّة .وفي هذه ّ
سه مثل شخصيّة موسى ،حيث يقود تابعيه من بالد كثيرة من أرض
يوهان نف َ
األعداء وال ّنيران إلى مكان آمن.
تتصف أنواع ّ
الالهوت في كنائس  AICبإدراك ضياع وخطيّة البشريّة،
والحاجة الماسّة لإليمان والمعموديّة .وقد تَ َّم تبرير قوانين وأعراف الكنيسة
الروح القدسّ .
إن العرق األسود
الجديدة بوصفها مباشرة ً بأنها من وحي ووصيّة ّ
في إفريقيا – ال ُمه َمل ،والفقير والمقهور – أصبح اآلن ذا مكانة رفيعة ومن
الروح القدس لنشر رسالة الخالص.
ال ّ
صفوة ،وقد دعاه ّ
الروح القدس ال ّ
شافي والحامي .في بدايات أربعينيات القرن
الدّور الثّانيّ ،
شفاء .ويُظهر ال ّ
الماضي ،ر ّكزَ ت كنائس إفريقيا على خدمات ال ّ
شفاء والحماية
الروح القدس ضدّ قوى ال ّ
شر .وأصبح التّكلم بألسّنة في طليعة ك ّل الجلسات
قوة ّ
ّ
ي سبب المرض الّذي يشكو
التّشخيصيّة ال ّنبويّة الّتي يُعلنُ فيها ّ
الروح القدس للنّب ّ
الرموز المستخدَمة في طقوس ال ّشفاء ،مثل الماء
منه المريض .وترمز ك ّل ّ
الروح القدس على ك ّل القوى
قوة ّ
المقدّس ،الورق ،العصا ،الحبال المقدّسة إلى ّ
المد ّمرة .وقد أصب َحت مياه "نهر األردنّ "،التي يعتمد فيها النّاس ،أداة ً مط ّهرة ً
وشافيةً وطاردة ً لألرواح ال ّ
شريرة بشكل متزايد.
الروح القدس باعتباره
الدّور الثّالث ،يتحدّث مسيحيّو كنائس  AICعن ّ
الراحل صموئيل موتيندي Samuel
روح العدل وال ُح ّريّة .وقد أد َخ َل األسقف ّ
ي من
 ،Mutendiأسقف كنيسة صهيون المسيحيّة في زمبابوي ،التّنافس السّياس ّ
خالل معارضة إدارة االستعمار للت ّعليم واألرض واألمور الدّينيّة .وتأث َّرت
صالة والقدوة،
حرك بالوعظ وال ّ
الروحيّة للمجتمع لتش ّجعه على التّ ّ
الحركة ّ
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صدارة.
وكثيرا ما صاحبتها النّبوات .وقد عم َل األنبياء في تلك األوقات في ال ّ
ً
ّ
أدار
لكنّ ،
الروح القدس ،الذي كان يعمل باعتباره "حارس األرض "،هو َمن َ
معارك ال ُح ّريّة .وتشمل أكثر ممارسة مشكوك فيها أنبياء يساعدون في عمليّات
"تطهير المجتمع "،وذلك إلقصاء أولئك ّالذين خانوا أزواجهم في مواجهتهم مع
"الروح المحارب" ردود أفعال مختلطة.
قمع الحكومة .وأي ً
ضا ،أظ َه َر مفهوم ّ
للروح القدس في الهوت وروحانيّة
الرابع ّ
الرابع ،يشمل الدّور ّ
الدّور ّ
كنائس  AICالحفاظ على األرض .ففي الفترة التّالية لالستقالل في زمبابوي
حولَت كنائس  AICانتباهها بشكل متزايد إلى مشروعات عديدة،
عام 1980مّ ،
مثل :تطوير الكثير من حضانات الكنائس ألجل ثمار جديدة وأشجار طبيعيّة في
الرئيسيّة للكنائس ال ّنبويّة .لقد رأى النّاس دور
داخل أو بالقرب من المراكز ّ
الروح القدس في تحرير النّاس من القيود ،واليوم في تحريرهم من الفقر
ّ
ّ
الروح القدس الشافي وواهب الحياة ك ّل
واالقتصاد الميئوس منه .ويشمل عمل ّ
شيء له عالقة بسعادة اإلنسان مشتمالً على ال ّشفاء وحماية المحاصيل.
وممارسة األنبياء لتشخيص أمراض أ ّمنا األرض هي إحدى الوسائل الّتي يعيش
ظهرت في
عليها مسيحيّو كنائس  AICحياة بعيدًا عن الحياة الكاريزماتيّة .وقد
َ
السّنوات األخيرة بعض المحاوالت لتطوير ّ
الالهوت المكتوب عن البيئة من
منظور الكنائس اإلفريقيّة.
يخص العالم الحاضر في
ت ُعلنُ هذه األدوار بوضوح تأكيدًا على البُعد ّالذي
ّ
بالرغم من ّ
أن
ي .وذلك ّ
الروح القدسّ ،
عمل ّ
ي القو ّ
بالرغم من التّوجه الكراز ّ
الروح القدس في خالص
الروح القدس ال يتعارض مع دور ّ
ي لعمل ّ
البُعد الدّنيو ّ
اإلنسان.
الروح القدس المتوافق مع القرينة
جادل ديريك ب .موتونجو  Derek B. Mutunguأنّه على أساس نظرتهم
الروحيّة والماديّة على أنّها كيانات حقيقيّة
البديلة للعالم ،يرى األفارقة الكيانات ّ
تتفاعل مع بعضها البعض في ّ
الزمان والمكان .ويرفض هؤالء األفارقة
المسيحيّون ُكالً من النّظرة الدّنيويّة للعالم ومفاهيم اإلرسال ّيات "الغربيّة" عن
والروح .لقد تركَت "األرثوذكسيّة" المسيح ّيين بدون مساعدة في واقع
الواقع
ّ
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الروح القدس ،والذي يمكنه أن
الحياة ،ولذلك ،فهناك احتياج لنوع بديل من علم ّ
92
يتواصل مع االحتياجات بدالً من أولئك ّالذين يهتمون ّ
الروحيّة فقط.
بالطبيعة ّ
الروح القدس دون
ال توجد طريقة لعرض التّوجهات اإلفريقيّة في علم ّ
والروحان ّية ،وهو الحركات
اإلشارة إلى أكبر قسم في الكنائس اإلفريقيّة
ّ
عرف نفسها رسميا أنّها
الخمسينيّة/الكاريزماتيّة .وحتّى تلك الكنائس ،التي ال ت ُ ّ
الروحانيّة ّالذي
حركات خمسينيّة/كاريزماتيّة ،فإنّها عادةً ما تعكس نوع من ّ
93
ارتبط بهذه الحركات.
جادل أالن هـ .أندرسون  Allan H. Andersonفي جنوب إفريقياّ ،
والذي
س لسنوات ّ
الظاهرة ال ُمع َّقدة جدًا للحركة الخمسينيّة اإلفريقيّةّ ،
أن الحركة
دَ َر َ
الروح ّية المتعدّدة لعاداتها
الخمسينيّة كانت قادرة على االندماج في أنواعها ّ
ومعتقداتها وطقوسها المحليّة .وتتفاعل الخمسينيّة اإلفريقيّة باستمرار مع روح
ي بنفس ّ
الطريقة ّالتي وا َج َهت بها الحركة الخمسينيّة في أمريكا
العالم اإلفريق ّ
ّ
الالتينيّة الكاثوليكيّة ال ّ
والروحانيّة البرازيليّة ،واستخدَ َمت الحركة
شعبيّة
ّ
الخمسينيّة الكوريّة التّقاليد ال ّ
شامانيّة* في ثقافتهم.
يؤ ّكد أندرسون أنّه في إفريقيا غي َّرت الحركات الخمسينيّة وما شابهها من
ي،
حركاتّ ،التي ظهرتَ في آالف الكنائس الوطنيّة ،وجهَ المسيحيّة بشكل ثور ّ
فقط ألنّهم أعلنوا إنجيل الخالص المقدّس الّذي يتضمن التّحرير من ك ّل أشكال
ّ
شعوذة ،واألرواح ال ّ
الظلم ،مثل المرض ،وال ّ
شريرة ،والفقر .وقد سدّد هذا
ي"
ي أفضل من اإلنجيل
ّ
"الروح ّ
اإلنجيل احتياجات األفارقة بشكل أساس ّ
ي ّالذي كان تراثًا أساسيا لإلرساليّات األوروبيّة واألمريكيّة:
والعقالن ّ

*

92 Derek B. Mutungu, “A Response to M. L. Daneel,” in All Together in
One Place, 127–131.
93 Allan H. Anderson, “Gospel and Culture in Pentecostal Mission in the
Third World,” unpublished paper presented at 11th meeting of the European Pentecostal/Charismatic Association at the Missions-akademie
of the University of Hamburg, Germany, July 13–17, 1999. Cf. Allan
H. Anderson and Walter J. Hollenweger, eds., Pentecostal after a
Century: Global Perspectives on a Movement in Transition (Sheffield: Academic Press, 1999); Allen H. Anderson, Bazalwane: African Pentecostal in South Africa (Pretoria: University of South Africa,
1992).
ي
ي لبعض شعوب آسيَّا ،حيث يتوسط الكهنة بين العالم المرئ ّ
 :Shamanismهو دين روح ّ
واألرواح( .المترجم)
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ّ
إن ك ّل الحركات الخمسينيّة المختلفة بشدّة لديها مالمح هامة ومشتركة :فهي
ّ
تعلن وتحتفل بخالص (أو "شفاء") متغلغل في كل خبرات الحياة وأحزانها،
قوة تمنح نوعًا من الكرامة ونظا ًما يتغلب على مشكالت الحياة ،وك ّل
وتقدّم ّ
94
متفردة.
ة
ي
إرسال
في
رسله
يبعث
هذا
ّ
ّ

صنَ ِمية
قوة الروح القدس والال َ
َّ
استكشف إرهارد كامݒ َهوسن  Erhard Kamphausenفي أكثر دراسة ّ
خالقة
ّ
ّ
ومستفزة بعض ال ّ
"الالصنميّة" ( defetishismأو
شيء ،ممارسة
 ،defetishisationنوع من التّطهير) بين المشيخ ّيين في غانا .فقد حاو َل
كامݒ َهوسن في دراسته أن يضع ممارسة "تطهير" سلع السّوق بين المشيخيّين
95
في غانا ،ومعظمهم لديهم تو ّجهات كاريزماتيّة قويّة ،في قرينة رمزيّة إفريقيّة.
فإن كثير من الو ّعاظ في إفريقيا يحثّون المسيح ّيين أالّ
كما هو معروفّ ،
يشتروا أو يستهلكوا سلع السّوق دون تمييز وحماية روحيّة حقيقيّة؛ حيث يُعت َ َقد
ّ
أن هذه السّلع تحتوي على قوى روحيّة خطيرة ضارة بالمستخدمين .ويتم رؤية
األسواق على أنّها ساحة لعرض المنتجات الغير معروفة المصدر والمنت َجة في
ظ ّل ظروف العولمة لتُباع وتُشت َرى ،وبالتّالي تجد طريقها إلى خصوصيّة
البيوت .ويؤمن كامݒ َهوسن ّ
أن العمل ال ُمصلّي ألجل التّطهير يُشابه من حيث
التّركيب مفهوم ّ
سته اإلرساليّات المسيحيّة عندما وا َج َهت
مار َ
الالصنميّة الّذي َ
الدّيانات ال َقبَليّة اإلفريقيّة .فقد كانت ّ
الالصنميّة تُستخدم في كشف والتّصدي
لجوانب معيّنة من الوثنيّة ،والّتي تتحكم بها األرواح ال ّ
شريرة.
األول من القرن العشرين ،قارنَ مسيحيّو غانا بين المسيحيّة
خالل النّصف ّ
والحضارة الغربيّة .فقد دخ َلت القدرة على ال ّ
شراء واالستهالك عن طريق
اإلرساليّات ،وت َ َّم احترام التّجار المستعمرين .ولألسفَ ،م ّر اقتصاد غانا بأكبر
كارثة كانت سبب انهياره في نهاية الثّمانينيات ،وذلك بسبب ّ
الزيادة المفاجئة
سس
ي المؤ ّ
لعدد الخمسين ّيين .فلم َيقبل الخمسينيّون والكاريزماتيّون الفكر ّ
الرئيس ّ
صحة .وقد فسّروا العالم
الرفاهية وال ّ
للكنائس ،ألنّهم آ َمنوا أنّه ال يقدر على تقديم ّ
94 Anderson, “Gospel and Culture,” 11.
95 Erhard Kamphausen, “Pentecostalism and De-Fetishism: A Ghanaian
Case Study,” unpublished paper presented at the 11th meeting of the
European Pentecostal/Charismatic Association at the Missionsakademie of the University of Hamburg, Germany, July 13–17, 1999.
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ّللا وال ّشيطان .وبالتّالي ،آمنوا أنّه
الروحيّة بين ّ
ي على أ ّنه ميدان الحرب ّ
الواقع ّ
ي هناك سوق آخر لألرواح.
خَلف السّوق المرئ ّ
وبحسب كامݒ َهوسن ،يبدو ّ
أن المفتاح التّفسيري ّ
لفك شفرة هذا النّظام
ي هو المصدر الغريب من السّلع الغربيّة .فبسبب مصدرها الغريب ،اعتقدَ
ّ
الرمز ّ
النّاس أنّها ضارة .وهنا ّ
ف ّ
ي مفهوم السّلع
وظ َ
ي/الكاريزمات ّ
الالهوت الخمسين ّ
96
الّتي تحتوي على "سيرة ثقافيّة ".وبدالً من امتالك والتّحكم في السّلع ،يخاطر
المالك ّ
بأن تمتلكه سلع غريبة المصدر.
ي
ويقارن كامݒ َهوسن هذا المفهوم للـ"السّلع
ّ
المتحركة" بالمفهوم الماركس ّ
استخدم ماركس Marx
لل ّسلع باعتبارها أصنا ًما ( .)Warenfetischismusفقد
َ
ي لل ّسلع باعتبارها
مصطلح ال ّ
صنميّة ( )fetishismليتصدى للتفسير ّ
الرأسمال ّ
مواد مستقلّة تواجه العمال ّالذين أنتجوها في ظروف إنتاج صعبة .فبال ّنسبة
نكرت فيها
لماركس،
َّ
تحولَت السّلع إلى أصنام في لحظة حقيقيّة الّتي أ ُ َ
شخصيّاتهم الحقيقيّة كنتاج لظروف العمل الكادحة.
بتحول السّلع إلى أصنام
على النّقيض مع فكر ماركس ،يؤمن مسيحيّو غانا
ُّ
"حقيقيّة" بسبب مصدرها الغريب .وقد أدّعى الو ّعاظ الغانيّون إعالن وكشف
صالة وإخراج
"الخلفيّات الثّقافيّة" المختبئة وراء سلع السّوق عن طريق ال ّ
ال ّشياطين .ويُل ّخص كامݒ َهوسن دراسته:
من الهام جد ًا أن نضيفّ ،
ي ال يعلن فقط المخاطر
أن الحديث الخمسين ّ
المرتبطة بالسّلع ،لكنه يقدّم أيضًا إجراءات مضادة وبدائل روحيّة .وذلك من
قوة
تحول البشر إلى آنية ّ
للروح القدس مولودين ثانيةً ومؤمنين ،ولديهم َّ
خالل ُّ
لمصارعة ال ّ
شيطان وأتباعه األشرار؛ وبالتّالي ،يم ّكنهم من تغيير األصنام
97
الكامنة إلى أشياء غير ضارة.

صراع مع
ي إلى ال ّ
ي/الكاريزمات ّ
بكلمات أخرى ،ميل إيمان األفارقة الخمسين ّ
تأثير األرواح يمكن فهمه بسبب قدرته على التّحدّث مباشرة ً لك ّل القضايا
المعاصرة وتقديم ما يحتاجه ال ّناس من موارد روحيّة.

96 Igor Kopytoff, “The Cultural Biography of Things: Commoditization
as Process,” The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), 64ff.
97 Kamphausen, “Pentecostalism and De-Fetishism,” 19.
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الروح القدس ّ
أن هناك
ت ُعلنُ هذه العيّنة من ُمل ّخص المداخل المتعدّدة لدراسة ّ
أن ّ
للربط بين ّ
بالرغم من ّ
ي
الالهوت وقرائن معيّنة .و ّ
احتياج ّ
الالهوت المسيح ّ
ّ
ّللا ،إال إنّه عاش دائ ًما في حدود ّ
الزمان والمكان .فال يحتاج
مبني على إعالن ّ
المرء أ ّن يكون نبيا ليقول ّ
الروح القدس يعتمد إلى حدّ كبير على
إن مستقبل علم ّ
ظهور وتكاثر هذه المداخل الجديدة والحديثة والمت ّفقَة مع القرينةّ ،
والتي تخدم
وتتحول إلى مصطلحات
الروح القدس،
أي ً
ضا األفكار الغربيّة التّقليديّة في علم ّ
ّ
بك ّل ما فيها من نقاط ق َّوة وضعف.
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رسالة من المحرر :العلمانية في افريقيا؟
مايكل باركر )mike.parker@etsc.org( *Michael Parker
كلية الالهوت اإلنجيلية في القاهرة
في السنوات التي تلت الهجوم اإلرهابي على برجي نيويورك في الحادي عشر من
سبتمبر عام  ،2001شنّت الواليات المتحدة حربين في الشرق األوسط ،وحدثت بعدها
عدد من الهجمات على يد إرهابيين ذوي نزعات إسالمية في جميع أنحاء العالم،
واختبر الشرق األوسط بعدها ما يُعرف بالربيع العربي .وفي مجال الثقافة الشعبية،
استجاب عدد من ال ُكتّاب لصعود العنف الديني برفض الدين تما ًما .هؤالء ال ُكتّاب هم
ريتشارد دوكينز  ،Richard Dawkinsدانيال دينيت  ،Daniel Dennettسام
هاريس  Sam Harrisوكريستوفر هيتشينز .Christopher Hitchens
أدرك الملحدون في العصور السابقة ،مثل نيتشه  ،Nietzscheالقيمة األخالقية
للدين لكنهم رفضوه ألسباب معرفية ،ورغم ذلك ،فإن "الملحدين الجدد" لم ينظروا
للدين على أنه غير منطقي فحسب بل نظروا إليه على أنه خطر لكونه يُله ُم العنف
باإلضافة إلى السياسات والتوجهات االجتماعية التي تُعارض المصالح العامة للمجتمع
الحديث .وتشتمل هذه األخيرة على النهج المسيحي نحو اإلجهاض ،ومنع الحمل
والمثلية الجنسية .فتبنَّت المسيحية استجابة عنيفة لهذه االتجاهات ،كما نراه في كتب
داينش دي سوزا  ،Dinesh D’Souzaاليستر ماكجراث Alister McGrath
وآخرين .ومع ذلك ،فإن التوجه العام في الغرب نحو العلمانية هو ال ُمضي قد ًما بال
هوادة .وساعدت الهجمات األخيرة على الدين بشكل عام في تقديم تقوية لألساس
الفكري لهذا التوجه.
ورغم أن العلمانية في الغرب قد أصبحت حقيقة راسخة ،إال أن التوجه ذاته في
افريقيا ال يكاد يعرفه أو يدركه أحد اليوم .ومع ذلك ،فإن العلماء والقادة المسيحيين
يواجهون ويدرسون هذه القضية على نحو متزايد .ولتعزيز هذا السعي ،فقد استضافت
*

ترجمة سامح رهيف.
Originally published as: Michael Parker, “Message from the Editor:
–Secularization in Africa?” Cairo Journal of Theology 2 (2015): 65
66, http://journal.etsc.org.
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كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة ،في يومي  11و 12من شهر ديسمبر عام ،2014
مؤتمرا بشأن موضوع" ،انخفاض المشاركة الدينية :العلمانية والتلمذة في افريقيا".
ً
كان هذا المؤتمر برعاية اتحاد اإلرسالية ال ُمصلحة (واالختصار الهولندي له هو
 )GZBالتابع للكنيسة البروتستانتية في هولندا ،وتحقق بناء على مبادرة هيرمان بول
 Herman Paulوهو أستاذ الدراسات العلمانية في جامعة جرونينجين .Groningen
وبحضور ما يقرب من اثني عشر عالم من افريقيا وأمريكا الشمالية وأوروبا ،فقد
وافق المشاركون بشكل عام على أن عملهم كان أوليًا بشكل كبير وأن الموضوع هام
وسوف يزداد أهمية بال شك في السنوات القادمة .تم مراجعة خمس أوراق بحثية من
األوراق التي قُدمت ونوقشت في المؤتمر ،ونقدّمها أدناه في صورة مقاالت .وتشتمل
المقالة األخيرة على ملخص للنتائج والتوصيات التي وصل إليها المؤتمر ،وقد كتب
هذا الملخص كل من دين فان دن تورين  Benno van den Torenوويالم دا ويت
 Willem J. de Witباالشتراك معًا.
القراء على أنه بديهي،
ورغم أن الموضوع يعتبر جديدًا وربما سيبدو للعديد من ّ
إال أنه من الواضح بنا ًء على األدلة ال ُمقدمة في المؤتمر أن صعود العلمانية في افريقيا
لهو ظاهرة حقيقية والتي تعتبر هامة وعاجلة ،بالنسبة لجميع المؤمنين.
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العلمانية في افريقيا :بحث ضروري
هيرمان بول (h.j.paul@rug.nl) *Herman Paul
جامعة جرونينجن University of Groningen
منذ ما يقرب من نصف قرن مضىّ ،
سر الكنيسة الكاثوليكية
نظمت أمانة ّ
مؤتمرا حول "العلمانية في افريقيا ".حدث
صة بغير المؤمنين
الرومانية المخت ّ
ً
هذا في وقت كانت فيه النظرية العلمانية هي النموذج المثالي لدراسة األديان في
الجامعات الغربية .كان هذا األمر جليًا في محاضر المؤتمر ،التي تم نشرها عام
 1973في مجلد ثنائي اللغة برفقة تقارير األبحاث من بلدان افريقية متعددة.
ورغم أن هذه التقارير كان قد كتبها مجموعة متنوعة من المؤلفين ،بما فيهم قادة
من الكنيسة االفريقية ومجموعة من المرسلين األوروبيين ،إال أن معظم
المساهمات حاولت تفسير القضايا ذات الطابع الديني ،والحضور الكنسي
والعضوية الكنسية من خالل منظور النظرية العلمانية الغربية .وكان من
اسهامات علماء االجتماع أمثال إميل دوركايم  ،Emile Durkheimوماكس
فيبر  Max Weberوبيتر بيرجر  Peter Bergerتقديمهم لوجهات نظر يمكن
من خاللها فهم "العلمانية في افريقيا ".عالوة على ذلك ،كانت "العلمانية في
افريقيا" تُقاس بمعايير ال تختلف عن معايير "العلمانية في أوروبا ".وفي معظم
فصول المجلد ،فإن النماذج الغربية ،التي كان من الشائع تفسيرها بمصطلحات
1
شبه رؤيوية ،كانت بمثابة نقاط مرجعية لفهم "العلمانية في افريقيا".
وبالتالي ،فعندما فحص باتريك أستور ،Patrick Astorمن نيروبي،
"تأثير العلمانية" على الحياة الدينية في كينيا ،لم يتبع تعريفه للعلمانية النماذج
*

ترجمة سامح رهيف.
Originally published as: Herman Paul, “Secularization in Africa: A
Research Desideratum,” Cairo Journal of Theology 2 (2015): 67–75,
http://journal.etsc.org.
Sécularisation en Afrique? Secularisation in Africa? (Rome: Secretariatus pro non credentibus, 1973).
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الغربية فحسب من حيث التركيز على انتشار األفكار غير المسيحية ("العقالنية،
الربوبية ،الوضعية ،الخ") ومن حيث اعتبار التعليم و"حياة المدينة الراقية"
كنقاط انتشار أولية لتلك األفكار؛ بل استدعى المعايير الغربية عن طريق مساواة
العلمانية في افريقيا مع االنسجام المتزايد لمثل هذه الممارسات كما هو موجود
في المدن الكبرى في أوروبا وأمريكا الشمالية:
في واقع األمر ،إن التقنية التي لم يتم التحقق منها قادت جموع في الغرب
لنمط حياة اصطناعي ،عن طريق الضغط على االنسجام االجتماعي وعزل
اإلنسان عن الواقع وعن القدرة على اتخاذ القرارات .وقد أدى الوضع
االصطناعي غير السوي إلى إمكانية تفشي غياب أية معتقدات أخالقية عميقة
مما يؤدي ،في نهاية األمر ،إلى غياب أية دوافع جديّة تتخطى جاذبية
2
المصلحة الشخصية.

إذن ،أيًا كانت األمور التي جلبتها هذه الخبرات المحلية عن طريق هؤالء
ال ُكتّاب في أوائل سبعينيات القرن العشرين ،فإن هيكلهم الفكري كان مثقل بشدة
بالنماذج والنظريات الغربية.
ألم تكن هذه مفارقة ساخرة بعض الشيء؟ لقد أشار معظم الكتّاب ،في
للتعرف على مصادر العلمانية في افريقيا ،إلى التعليم ذي الطراز
محاوالتهم
ّ
الغربي – وبالتحديد التعليم العالي – كعنصر رئيسي يساهم في تغيير السلوك
الديني ويُضعف الحضور الكنسي .وكذلك ،واستجابةً "لإلمبريالية" الواضحة
في الالهوت ذي الطراز الغربي في افريقيا ،فقد جادلت بعض األبحاث التي تم
تجميعها في ?( Sécularisation en Afriqueالعلمانية في افريقيا؟) بشكل
حماسي لمصلحة األساليب "السياقية" أو "األصلية" لالهوت ،بنا ًء على
ضا عن تلك "الغربية" عن هللا ،والجنس البشري
االفتراضات "االفريقية" عو ً
والعالم 3.ورغم ذلك ،وفي فكرهم نحو "العلمانية "،لم يقدموا أية محاوالت
لتحرير هذا الفكر من الدالالت الغربية أو لتحدي تث ّقله بالخبرات الغربية ،ناهيك

3

Patrick Astor, “Modern Civilization and Religious Life in Kenya: The
Impact of Secularization,” ibid., 136.
وبالمثل فقد اقترح تشارلز أجو  Charles Aguبشدة أن الالهوت االفريقي "التجسيدي" قد
يكون بمثابة عالج للعلمانية ذات الطراز الغربي.
Charles Chikezie Agu, Secularization in Igboland: Socio-Religious
Change and its Challenges to the Church Among the Igbo (Frankfurt
am Main: Peter Lang, 1989).
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عن تطوير تعريف افريقي بديل أو التّخلي هذا عن المفهوم لمصلحة مبدأ افريقي
آخر "أصلي".
وبعد ما يقرب من عشرين عا ًما ،ظهر مجلد Mission in African
( Christianityاإلرسالية في المسيحية االفريقية ،)1993 ،نتيجة لمؤتمر في
ساجانا  ،Saganaكينيا ،لم يتغير الكثير .على سبيل المثال ،عندما قدم ج .ن .ك.
موجامبي  ،J. N. K. Mugambiمن جامعة نيروبي ،وجهات نطره عن
العمالنية ،لفت االنتباه بشدة لهارفي كوكس  ،Harvey Coxاألمريكي الذي
اشتهر بتأليفه كتاب ( The Secular Cityالمدينة العلمانية ،)1965 ،مجادالً
أن "المواجهات العالمية للعيش في المدينة" تميل لكشف "نسبية األساطير
والتقاليد التي اعتقد المرء في وقت ما أنه ال يرقى إليها الشك ".ورغم أن
موجامبي انضم للمؤلفين المذكورين أعاله في الدعوة "لتوطين و ُمثاقفة"
اإلنجيل ،إال أن جميع الحواشي السفلية لمقاله أشارت لألدب ذي اللغة
اإلنجليزية .ورغم أن المؤلف الحظ ببصيرة جيدة أن الكثير من االنعكاسات
االجتماعية-العلمية الغربية على التحضر كانت مبنية على "النموذج الخطي
للتاريخ "،إال أنه لم يحاول التعرف على ُمسلّمات النظرية العلمانية الغربية .لكن
4
مفهومة عن العلمانية اتضح تما ًما بعد األمثلة الغربية.
قد يتساءل المرء :لماذا لم يالحظ أي من هؤالء المؤلفين ،في سبعينيات أو
تسعينيات القرن الماضي ،التناقض أو التعارض بين رغبتهم في تطوير
الالهوت االفريقي واستخدامهم غير النقدي للنظرية العلمانية الغربية؟ ولماذا لم
يُثر أحدهم ،بقدر ما أستطيع أن أرى ،التساؤل الذي يتعلق بشكل البديل االفريقي
للفكر الغربي عن "العلمانية"؟

ما بعد نموذج العلمانية
وباعتراف الجميع ،هذا تساؤل غربي يحمل مفارقة تاريخية ،وبشكل ساخر،
يعتبر تساؤل غربي نموذجي .أما بالنسبة للمفارقة التاريخية ،فمن الواضح أن
هذا التساؤل ،إن استطعنا التفكير في بدائل للنظرية العلمانية الغربية ،خاصة في
J. N. K. Mugambi, “Christian Mission in the Context of Urbanization
and Industrialization in Africa,” in Mission in African Christianity:
Critical Essays in Missiology, ed. A. Nasimiyu-Wasike and D. W.
Waruta (Nairobi: Uzima Press, 1993), 75–76, 82, 74.
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محاولة فهم التغير الديني في افريقيا ،لم ينل روا ًجا إال بعد أن انهيار نموذج
العلمانية في األوساط األكاديمية الغربية .ولم يكن هذا األمر قد حدث بعد في
أوائل سبعينيات القرن الماضي .لكن في ذلك الوقت ،كان بيتر بيرجر ال يزال
يتنبأ بأن مسيحيي القرن الواحد والعشرين "لن يمكن العثور عليهم إال في
طوائف صغيرة ،يجلسون معًا لمقاومة الثقافة العلمانية العالمية 5".ورغم أن
الوضع تغيّر بحلول أوائل تسعينيات القرن الماضي ،بعد صعود األصولية
اإلسالمية في الشرق األوسط ونمو اليمين الديني في الواليات المتحدة ،من بين
العديد من األمور األخرى 6،إال أن األمر استغرق بعض الوقت قبل أن يصل
الجدل حول حدود النظرية العلمانية إلى مرحلة ترى أن االعتماد على مفكرين
علمانيين مثل كوكس وبيرجر يمثّل إشكالية (أعلن رودني ستارك Rodney
 Starkعبارته الشهيرة [ requiescat in paceارقدي في سالم] متحدثًا عن
النظرية العلمانية في عام  7.)1999وفي تسعينيات القرن الماضي وبدايات
القرن الح الي ،تشككت أعداد متزايدة من العلماء حول إرث النظرية العلمانية
للقرن العشرين ،وعندها فقط ظهرت مساحة من التفكير في بدائل لها .إذن فمن
الواضح أن التساؤل الخاص بإمكانية التفكير في بدائل للعلمانية ذات الطراز
الغربي هو تساؤل خاص بنهايات القرن العشرين وبدايات القرن الواحد
والعشرين.
اضافة لما سبق ،فالتساؤل ،إلى حد ما ،تساؤل غربي نموذجي ،ليس بمعنى
أن المناقشات حول "ما بعد العلمانية" قد دارت في أغلب األحيان في الجامعات
8
ضا ألنه يوجد وعي متنامي لمحدودية النظرية العلمانية
الغربية فحسب ،لكن أي ً
بين بعض الكنائس ،على وجه الخصوص تلك الكنائس التي تشعر بالحرج بشأن
اعتمادهم السابق على النموذج العلماني .وخير مثال لذلك هو المركز البريطاني
ألبحاث نمو الكنيسة في دورهام  ،Durhamوالذي يرأسه ديفيد جودهيو
“A Bleak Outlook Is Seen for Religion,” The New York Times (25
February 1968).
”Jeffrey K. Hadden, “Toward Desacralizing Secularization Theory,
Social Forces 65 (1987), 587–611.
Rodney Stark, “Secularization, R.I.P,” Sociology of Religion 60
(1999), 249–273.
The Post-Secular in Question: Religion in Contemporary Society, ed.
Philip S. Gorski, David Kyuman Kim, John Torpey, and Johathan
Van Antwerpen (New York: New York University Press, 2012).
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 ،David Goodhewالذي يزعم بأن الكنائس الغربية بالكاد تؤمن اآلن في
إمكانية نمو الكنيسة ،ألن "قادة الكنائس ،والكنائس كذلك ،قد قبلت ،بوعي أو
دون وعي ،كالً من النظرية العلمانية وانهيارها الحتمي في النهاية ،وبالتالي
َ
بحث جودهيو
خلقت عل ًما كنسيًا يؤمن بالقضاء والقدر 9".لذا يبدو جليًا أن
للعثور على بدائل يدفعه شعور بخيبة األمل إزاء المستوى الذي تفكر به الكنائس
الغربية عن نفسها فيما يتعلق بالعلمانية .وينطبق أمر مماثل لمنصبي الخاص
بالدراسات العلمانية في جامعة جرونينجن ،الذي تأسس عام  2012من قبل
اثنين من المنظمات المرسلة في الكنيسة البروتستانتية في هولندا بهدف تعزيز
الفكر النقدي فيما يتعلق ب فهم أو سوء فهم الكنيسة للعلمانية .فبعد مرور عقود من
المحاوالت الفاشلة في إنهاء الفكرة المتعلقة بالعلمانية من حيث انخفاض
المشاركة الكنسية ،أرادت هذه المنظمات التّوقف والتساؤل :ما هي المكاسب
والخسائر الخاصة بفهم التغيير الديني فيما يتعلق بالعلمانية على وجه الحصر؟
وما هي المناطق العمياء لدينا ،أو مفاهيمنا الخاطئة ،أو أسوأ من ذلك،
افتراضاتنا الخاطئة؟ وهل نحتاج لتصحيح ،ليس من الناحية التجريبية فحسب،
ضا؟
ولكن من الناحية الالهوتية أي ً
لذلك ،ليس من المصادفة أن ترعى واحدة من هذه المؤسسات ،وهي
 10،GZBورشة العمل التي انعقدت في كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة .هذه
الورشة التي فيها تم تقديم األبحاث المجمعة في هذا اإلصدار .وبشكل يتسق مع
سياستها العامة ،أرادت  GZBأن تصنع لحظة من التأمل والتفكير حول
المصطلحات والفئات التي يمكن من خاللها الحصول على أفضل شكل ممكن
للتغيير الديني في افريقي ،ليس بهدف "تقديم" شيء للشركاء األفارقة فحسب،
ضا ،وبشكل أكثر أهمية" ،الحصول" على شيء منهم .فما الذي يمكن أن
بل أي ً
تتعلمه الكنائس الغربية من كيفية تعامل الكنائس االفريقية مع بعض القضايا مثل
هجر الكنائس أو انخفاض المشاركة الدينية؟ وألي مدى يمكن للكنائس الغربية
أن تهرب من موروث "حتمية االنهيار"(الخاص بجودهيو) في الكثير من الفكر
تحول في
العلماني عن طريق مصادرة التصنيف االفريقي للتحليل – وهو ّ
David Goodhew, “Church Growth in Britain, 1980 to the Present
Day,” in Church Growth in Britain, 1980 to the Present, ed. David
Goodhew (Farnham; Burlington, VT: Ashgate, 2012), 19.
 10للمزيد من المعلومات ،انظر موقعها .http://www.gzb.nl
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االتجاه المعاكس ،إذا جاز التعبير ،مما كان عليه الحال في المراحل السابقة من
التفكير وال ُمشار إليه في الفقرات االفتتاحية من هذا المقال؟ وبالتأكيد ،عند رؤية
المشهد من هذا المنظور ،فإن التحدي ليس تطبيق النظرية العلمانية الغربية على
دراسات الحاالت االفريقية ،بل بالحري فحص األنماط الموجودة في افريقيا
الخاصة بالصالة ،واالستماع ،والتفكير والحديث المتعلقة بتراجع الممارسة
الدينية – أمالً في استخدامها لتشجيع الكنائس الغربية على تطوير مصادر
(الهوتية) أفضل من أجل فهم ظروفها الخاصة.
وللتأكيد ،فإن هذا األمر ليس دعوة لتمجيد رومانسي نحو العالم الالغربي
( the non-Westمن النوعية التي ألهمت ديتريش بونهوفر Dietrich
 Bonhoefferذات مرة ألن يزور الهند "بهدف الحكم على مدى إمكانية
11
العثور على الحل هناك ...؛ وإال فإنه يبدو أن األمور غير قابلة لإلصالح").
ّ
للتعلم على يد مسيحيين يعيشون
وآمل أن يشهد السؤال على وجود رغبة
تصوراتهم بشكل مثمر
ويتعبدون في أوقات أو أماكن مختلفة ،أمالً في توظيف
ّ
فيما وراء سياقاتهم الحالية.

أسئلة واقتراحات
وإذ راجعتُ أحدث الكتابات األدبية التي تتناول موضوع "العلمانية في افريقيا"
من هذا المنظور ،الحظتُ نوعين واعدَين من التطور .أولهما ،أن األبحاث
العملية كانت تنمو كما وكيفًا منذ بدايات سبعينيات القرن الماضي .وبينما حققت
أواخر تسعينيات القرن الماضي إصدارات إيلورد شورتر Aylward
 Shorterوإيدوين أونيانشا  Edwin Onyanchaالمؤثرة والمتعلقة
( Secularism in Africaالعلمانية في افريقيا) ،استنادًا على األبحاث العملية
في نيروبي (مرة أخرى) 12،فإن أبل نجارسوليد  Abel Ngarsouledeدافع
ؤخرا في رسالة دكتوراه عن العلمانية في جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا،
م ً

11 Dietrich Bonhoeffer, Ökumene, Universität, Pfarramt 1931–1932, ed.
Eberhard Amelung and Christoph Strohm (Gütersloh: Chr. Kaiser
Verlag, 1994), 33.
12 Aylward Shorter and Edwin Onyancha, Secularism in Africa: A Case
Study: Nairobi City (Nairobi: Paulines Publications Africa, 1997).
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ُمر ّك ًزا على نجامينا  N’Djamenaفي تشاد 13.وما يثير االهتمام ،هو أن القسم
العملي في رسالة نجارسوليد يستند كليًا تقريبًا على مقابالت شخصية مع رجال
الدين وأعضاء الكنائس .ورغم أن مثل هذه المقابالت قد تعتبر غير جديرة بالثقة
على نحو ملحوظ ،ألنها من المفترض أن تقدم تحليالً كافيًا عن الوضع الحالي،
ضا مصادر رائعة حول كيفية إدراك المسيحيين في منطقة
إال أنها تعتبر أي ً
محددة لكل من التهديدات والفرص التي تواجه كنائسهم .وفي واقع األمر ،وكما
تغييرا طفيفًا
تبيّن دراسة جاكوب هاسنوت  14،Jacob Haasnootفإنها تتخذ
ً
في وجهة النظر كيما تتعامل مع مثل هذه المقابالت كمصادر في حد ذاتها –
أي ،كمحادثات تستحق الفحص ألنها توضح أنماط المفاهيم وفئات التفكير التي
يتعامل بها المسيحيون األفارقة القاطنون في منطقة ما نحو القضايا التي تتطلب
التغيير الديني .وسوف ت َلقى المزيد من األبحاث من هذا النوع ترحيبًا واض ًحا
بُغية اإلجابة عن السؤال الذي يتعلق بما إذا كان لدى المسيحية االفريقية أية
بدائل تستطيع أن تقدمها نحو النظرية العلمانية الغربية.
وما يعتبر واعدًا بشكل أكبر ،في هذا الصدد ،هو الفكر الالهوتي الذي تبنّاه
مؤخرا بعض العلماء أمثال إليو ميسي ميتوجو  Elio Messi Metogoوبينو
ً
15
فان دين تورين  .Benno van den Torenوأودُ أن أضيف أنه ال يوجد أي
تمايز واضح بين األبحاث العملية والفكر الالهوتي ،وال يوجد سبب لذلك إال قيام
كل من شورتر وأونيانشا ،من جهة ،ونجارسوليد ،من جهة أخرى ،بتقديم
13 Abel Ngarsoulede, “Enjeux sociologiques et théologiques de la sécularisation en Afrique subsaharienne: une étude de cas à N’Djaména en
République du Tchad” (PhD thesis, Bangui Evangelical Graduate
School of Theology, 2012).
 14جاكوب هاسنوت" ،التفكير بشأن التلمذة في سياقات متغيّرة :تصورات قادة الكنيسة في
ابرشية أسقفية في جنوب السودان "،ترجمة سامح رهيف ،المجلة الالهوتية المصرية 3
(http://journal.etsc.org ،106–96 :)2016؛ باللغة اإلنجليزية:
Jacob Haasnoot, “Thinking about Discipleship in Changing Contexts:
Perceptions of Church Leaders of an Episcopal Diocese in South Sudan,” Cairo Journal of Theology 2 (2015): 121–131, http://journal
.etsc.org.
15 Elio Messi Metogo, Dieu peut-il mourir en Afrique? Essai sur
l’indifférence religieuse et l’incroyance en Afrique noire (Paris: Karthala; Yaoundé: Presses de l’UCAC, 1997); Benno van den Toren,
“Secularisation in Africa: A Challenge for the Churches,” Africa
Journal of Evangelical Theology 22 (2003), 3–30.
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ضا
نتائجهم العملية في سياق من الجدل الالهوتي .وعلى أي حال ،فرغم أن بع ً
من هذا الفكر ال يزال يتبع النماذج الغربية ،إال أن الدراسة تحتوي على عدد
قليل جدًا من األفكار واألساليب التي قد تفيد المسيحيين في البحث عن بديل
للنظرية العلمانية الغربية .وعلى سبيل المثال ،سأذكر اثنين منها.
سأبدأ بميسي ميتوجو ،والذي يُظهر نظرة ثاقبة على النسيج الرقيق
للممارسة الدينية في فحصه لعدد من الصلوات "االفريقية التقليدية "،مثل التي
جمعها في عمله الذي أسماه Les religions de l’Afrique noire: textes
 .)1969( et traditions sacrésفهو يالحظ أن هذه الصلوات تميل نحو
"الواقعية "،بمعنى أنها ت َطلب بركات مادية أكثر مما تُمجّد اإلله .واضافة لذلك،
فبقدر ما تخاطب هذه الصلوات إل ًها ما ،فهي ال تنسب لهذه الكينونة صفاتًا
مسيحية مثل "العناية اإللهية 16".ومن المثير لالهتمام ،أن فان دين تورين يقدم
مالحظات مماثلة عن المسيحيين الذين "يتّبعون ممارسات غيبية لتحقيق أهداف
علمانية ".ورغم أنهم يمجّدون إلههم ويدعون باسمه ،إال أنهم يسعون وراء
الصحة والرخاء المادي في المقام األول .وفي تقدير فان دين تورين ،قد يكون
هذا "شكالً من أشكال العلمانية الخاصة بإفريقيا :وهو تحويل الدين إلى العلمانية
بجعل الممارسات الدينية – التقليدية أو المسيحية أو اإلسالمية – تخدم أهدافًا
علمانية 17".ويمكنني القول إن هذه األمور عبارة عن عمليات تقييم نوعية الفتة
للنظر ،حيث أنها تُميّز نفسها عن االتجاه الك ّمي السائد في الدراسات العلمانية.
وإذا ارتبطت العلمانية باألهداف التي يسعى الناس ورائها في الحياة وبالرغبات
التي يأملون في تحقيقها ،فهل يعني هذا أن حصر الحضور الكنسي وتحليل
معدالت العضوية الكنسية ال يعتبرا من أهم األمور التي ينبغي القيام بها؟ وهل
يعني هذا أننا من األفضل أن نكثّف اهتمامنا على "الدين ال ُمعاش" على مستوى
الصالة والوعظ أو ،بصورة عامة ،على ما يرغب الناس فيه ويحلمون به
ويأملون في تحقيقه؟
ثانيًا ،رغم أن النظرية العلمانية ليست على األغلب مختصة بشكل محدد
حول طبيعة ما هو "علماني" ع ّما هو "ديني" – فيغيب عن العلمانيين هبة
الموسيقى الدينية ،كما صاغها ماكس فيبر  – Max Weberإال أن شورتر
16 Messi Metogo, Dieu peut-il mourir en Afrique?, 48–50, 79–80.
17 Van den Toren, “Secularisation in Africa,” 12, 11.
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ٌ
بحث ضروري
هيرمان بول :العلمانيةُ في افريقيا:

وأونيانشا يقدّمان وص ًفا أكثر غ ًنى في محتواه لما هو "علماني" عندما يجادالن
بأن "االستهالكية" هي الشكل الرئيسي للعلمانية في كينيا .وهذا يعني أن البديل
18
انتشارا في المسيحية ليس "عدم اإليمان "،بل "مادية المستهلك".
األكثر
ً
ورغم أن شورتر وأونيانشا لم يطورا هذا األمر بشكل نطري ،إال أنها ليست
سوى خطوة صغيرة لبداية الجدل ،كما فعل آخرون ،بأن االستهالكية في حد
ذاتها عبارة عن دين (علماني) و ،بالتالي ،فال يمكن القول بأن األشخاص الذين
يسعون لتحقيق رغبتهم بعيدًا عن يسوع المسيح "الدينيون "،بل ملتزمون بدين
آخر غير المسيحية 19.وإذا كان هذا األمر منطقيًا ،أال يمكن فهم العلمانية ،ليس
بصورة فجّة بأن "يصبح المرء علمانيًا "،بل بشكل أكثر دقة في التركيب كعملية
توجيه لرغبات المرء كيما يتوقع تحقيقًا في "هذا العالم والزمان" ،saeculum
20
أال وهو ،العالم الذي يحيا فيه المرء ،هنا واآلن؟

الخاتمة
ويمكن القول ،بأن هذه األسئلة واالقتراحات سابقة ألوانها إلى حد أنها ال تعكس
سوى بعض من خبرات "مفاجئة االكتشاف" الخاصة بي في قراءة دراسات
حديثة حول "العلمانية في افريقيا ".وبعبارة أخرى ،هذه ليست بالضرورة
األسئلة التي يمكن أن يطرحها المسيحيون األفارقة أنفسهم أو األفكار التي
يرغبون في مشاركتها مع إخوانهم وأخواتهم في أوروبا .وبالتالي ،فإن القضايا
ّ
التعلم ال ُمشار إليها أعاله .بل على العكس
المذكورة للتو ال تهدف لغلق عملية
ّ
التعلم عن طريق التوضيح بأن حتى المجموعة الصغيرة
تما ًما ،فهي تفتح عملية
من المنح القائمة حول "العلمانية في افريقيا" لديها الكثير لتقدمه للمسيحيين
الغربيين بهدف التفكير في اإليجابيات والسلبيات المتعلقة بنموذج العلمانية
18 Shorter and Onyancha, Secularism in Africa, 27, 22.
19 Cf. Vincent J. Miller, Consuming Religion: Christian Faith and Prac;)tice in a Consumer Culture (New York; London: Continuum, 2004
Daniel M. Bell, Jr., The Economy of Desire: Christianity and Capitalism in a Postmodern World (Grand Rapids, MI: Baker Academic,
2012).
 20قدّمتُ اقترا ًحا مماثالً في:
Herman Paul, “Stanley Hauerwas: Against Secularization in the
–Church,” Zeitschrift für dialektische Theologie 29 no. 2 (2013), 26
27.
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الموروثة .وهذا الحوار عبر الثقافي يمكن أن يكتسب ثرا ًء أعمق ،فقط ،إذا تم
تطوير مسارات جديدة للبحث وتم توفير منشورات جديدة حول "العلمانية في
افريقيا ".لذا فاألمر ليس لمصلحة الكنائس االفريقية فحسب ،بل لمصلحة
ضا حيث أني آمل أن يساهم هذا اإلصدار الخاص في
الكنائس األوروبية أي ً
تشجيع مثل هذه االكتشافات الجديدة ،التي يحيا فيها المرء ،هنا واآلن.
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العلمانية الغربية ،ووجهات النظر العالمية
االفريقية ،والكنيسة
ديك سيد )dssaintfrancis@yahoo.com( *Dick Seed
سة في افريقيا ،كينيا
س َ
منظمة الكنائس المؤ َ
Organisation of African Instituted Churches (OAIC), Kenya
جمعية إرسالية الكنيسة )Church Mission Society (CMS
يصف الالهوتي االفريقي ،جون مبيتي  ،John Mbitiاألفارقة بأنهم " ُمتديّنون
بشكل ملحوظ" 1.وهو يشير عن طريق استخدام نتلك التسمية إلى صفات
المجتمع االفريقي بغرض العثور على إجابات ألسئلة تدور حول الحياة في
والسري .وعلى الجانب اآلخر ،فإن العلمانية هي النقيض التام
العالم الروحي
ّ
لذلك .واستخدم جورج جيكوب هوليوك  George Jacob Holyoakeهذا
المصطلح عام  1846ليصف فلسفة حياتية ّ
نظمت الحياة عن طريق التجربة
2
سعَت إلى التقدم البشري من خالل الخدمة .وكونها وجهة نظر
العملية والعقل و َ
عالمية فهي تعثر على إجابات األسئلة التي تدور حول الحياة ،في هذه الحياة.
وفي عالم العولمة الحديث ،يتم تصدير المبادئ والقيم النظرية للعلمانية،
كفلسفة حياتية ،إلفريقيا وبالتالي يحدث تحدي لوجهة النظر السائدة .وهذا هو
سياق إرسالية الكنيسة في افريقيا .وسوف يبحث هذا المقال في بعض القضايا

*

ترجمة سامح رهيف.
Originally published as: Dick Seed, “Western Secularism, African
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Project, http://www.gutenberg.org/files/36797/36797-h/36797-h.htms
(accessed November 24, 2014).
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حتى تتعامل معها الكنيسة ،والتي تنشأ نتيجة للعالقة الجدلية بين وجهات النظر
العالمية االفريقية وبين العلمانية البشرية الغربية.

العلمانية هي نظام فلسفي غربي
انطال ًقا من ابسط المستويات ،فإن مصطلح علماني يعني ببساطة أن تهتم
بشؤون هذا العالم بأسلوب يختلف عن أسلوب القداسة أو الرهبنة أو األسلوب
الكنسي .إن العلمانية هي عملية إعادة تفسير الحياة .إن اإلجابات الروحية على
األسئلة الحياتية تمنح طريقًا لإلجابات المبنيّة على السبب والنتيجة القاب َلين
للمالحظة .وفي زمن ما ،كان يظن الناس أن مرض السل يحدث عن طريق
امتصاص شخص ما لحياة شخص آخر عن طريق السحر .لكن اليوم تم التعرف
على المرض بوجود بكتيريا السل والتي يمكن عالجها عن طريق المضادات
الحيوية .فكلما ينمو الفهم البشري لآلليات الفيزيائية في العالم ،كلما يُزاح
الغموض عن الحياة بشكل متزايد وبالتالي تزداد العلمانية.
إال أن العلمانية أكثر من مجرد علمية إزالة للغموض .فهي تقدم بشكل واسع
االنتشار ،في شكلها كفلسفة – والتي عادة ً ما يُطلق عليها اإلنسانية العلمانية،
الهوية الدينية والثقافية للمجتمع الغربي 3.وقد ُولدت هذه الفلسفة من رحم أفكار
4
حرة ومستقلة ووصلت لسن الرشد.
فلسفية غربية والتي تنص على أن البشرية ّ
إنها تبني قيمها وآراءها على ما يُمكن اخضاعه للتجربة في هذه الحياة .لذا
فمهموم هللا غير ضروري في العلمانية .فالبشرية تحيا اآلن فقط خارج هذه
الحياة ،ووفقًا لها ونحوها ،والتي يُنظر لها على أنها نظام بيولوجي ومادي ُمغلق
و ُمكتف ذاتيًا .والتزال األخالق في اإلنسانية العلمانية محتفظة ببقايا القيم
صت العلمانيةُ األخالقَ المسيحيةَ من الهوتها 5".وفي عالم
المسيحية لكن هل ق ّ
االتصاالت العالمية ،فإن ميزة القوة التي منحتها التكنولوجيا ومنحها التطور
للغرب يُ َم ّكنه من تصدير هذه القيم إلفريقيا عن طريق عدة قنوات:

Graeme Smith, A Short History of Secularism (London: L. B. Tauris,
2008), 7.
B. J. van der Walt, Transforming Power: Challenging Contemporary
Secular Society (Potchefstroom: ICCA, 2007), 298.
Smith, A Short History of Secularism.
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جدول أعمال الهياكل السياسية الغربية .ترتبط المعونة الغربية بالفلسفة
العلمانية .ويرتبط الدعم بتحقيق أهداف جدول أعمال اإلنسانية العلمانية ،مثل
مناصرة اإلجهاض.
النظام التعليمي .لقد حدث اقتباس كامل داخل النظام التعليمي ال ُمقدَّم في
صا ،من القوى االستعمارية الغربية لدول
افريقيا اليوم ،سواء كان حكوميًا أو خا ً
ّ
مثل فرنسا وبريطانيا والبرتغال ويتح ّكم فيه بعض االفتراضات وال ُمسلمات،
والتي يمكن اقتفاء أثرها وصوالً إلى فكر العلمانيين اإلنسانيين مثل ديوي
.Dewey
النمو السكاني والتقدم التكنولوجي .كانت هناك قناعات في الماضي ت ُخص
تكامل الطفل االفريقي في المجتمع .وكان هذا التكامل يتم من خالل عملية
التواصل االجتماعي للثقافة .وكان حماة ُ هذا التواصل االجتماعي هم الراشدين.
سا على عقب .ففي جنوب الصحراء االفريقية
ولكن هذه القناعات انقلبت رأ ً
يعتبر  %40من تعداد السكان أقل من  14عام .ويختبر هؤالء األطفال نوعين
التحول االفريقي السريع في استخدام التكنولوجيا.
التطور .أولهما هو
من
ّ
ّ
وثانيهما هو المستويات الجديدة من االزدهار المادي .ويُغذّي هذا االزدهار
الشعور بالراحة والتبرؤ من القضايا الروحية التي سادت في الماضي.
إن التحدي الذي تضعه العلمانية على الكنيسة ذو ش َّقين .األول هو إعداد
الكنيسة االفريقية للرد على العلمانية كعملية حتمية تتبع النمو التكنولوجي
وارتفاع مستويات المعيشة .والثاني هو اإلدراك بأن العلمانية هي القوى
االستعمارية للفكر الغربي .ويتطلّب كال األمرين استجابةً الهوتيةً من الكنيسة.

القيم االفريقية كنظام فلسفي
سوف تتش ّكل االستجابة االفريقية للعلمانية بقيم وجهة النظر العالمية االفريقية.
وسوف نحاول وصف بعض سمات هذا األمر.
رغم انتش ار المسيحية كديانة عظمى في افريقيا ،إال أن الثقافة االفريقية
تتميز بسماتها الخاصة .هذه السمات كانت واضحة في هيكل الديانات االفريقية
لكنها اليوم تستمر في التأثير على االستجابة االفريقية نحو المسيحية والعلمانية.
ّ
يتجزأ .فهناك "قوة
ففي فكر الثقافة االفريقية ،يُنظر إلى الوجود ككل متكامل ال
ضا .ويرتبط كل من البشر
تحرك جميع البشر
وتحرك الطبيعة أي ً
ّ
حيوية" أساسية ّ
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ّ
وينظم الكيانُ
والطبيعة م ًعا بعالقة رمزية .وتمتد هذه العالقة إلى العالم الروحي.
اإللهي البشريةَ
والعالم ويدمجهما معًا .وفي القيم الدينية التقليدية ،يعتبر األسالف
َ
جز ًءا من الكل .ويتواجدون في عالقة رمزية مع األحياء ك ُحماة للمجتمع أو
كوسطاء بين األحياء واألموات .إنهم يتوسطون الهوية االجتماعية لألحياء
ويؤثّرون ،باالشتراك مع العديد من األرواح ومع الكيان األعلى ،في رفاهية
ورخاء الفرد أو الجماعة.
عم جون بوبيه  John Pobeeأن هناك ثالثة مبادئ رئيسية تحكم
ويَز ُ
الطريقة التي ينظر بها األفارقة إلى العالم.
 .1يتمتع الشخص االفريقي بأنطولوجيا دينية عميقة ،والتي تُش ّكل متصالً
ضع لعالم الروح.
متكامالً ،حيث يُدرج عالم األحياء ويُخ َ
 .2تتمتع الهوية االفريقية ووجهة النظر العالمية االفريقية بروابط قوية
للغاية .فيقول الشخص االفريقي" :أنا موجود ألني أنتمي لعائلة".
 .3يتسبب إحساس اإلنسان بالمحدودية والضعف والفناء إلى اعتقاد العديد
6
من األفارقة في قوة السحر والكائنات الفائقة.

سمات وجهات النظر االفريقية نحو العالم
يمكن ادراج قيم وجهة النظر العالمية االفريقية باختصار كما يلي:
كونٌ يتح ُد في الفرد .ث ّمة عالقة قوية بين الديانات االفريقية وبين وجهات
النظر العالمية االفريقية .فالديانة تؤثر في النظرة العالمية والنظرة العالمية نؤثر
في الديانة .ويتّسم كالهما بالكمال الكوني .وهناك تمايز ضئيل بين المقدس
والعلماني ،بين الطبيعي وفوق الطبيعي 7.فالعالم الشخصي ال يمكن فصله عن
الذات ،والذات ال يمكن فصلها عن المجتمع ،والمجتمع ال يمكن فصله الكيان
8
اإللهي.

J. S. Pobee, Towards an African Theology (Nashville, TN: Abingdon
1979), 43–45.
Nelson Mandela, Long Walk to Freedom (London: ABACUS, 1994),
12.
Constantine M. Mwikamba, “Search for an African Identity,” in Social and Religious Concerns of East Africa: A WAJIBU Anthology,
ed. G. J. Wanjohi and G. W. Wanjohi (Washington, DC: Council for
Research in Values and Philosophy, 2005).
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9
فخلف هذا
ع هذه الوحدانية هو البشرية وليس العالم الروحي.
إن موضو َ
َ
الكون تقبع قوة ،يتم اطالقها بغرض رخاء البشرية ورفاهيتها .ويُطلق عليها في
بعض السياقات" :الحياة الجيدة "،والمقصود بها حق الفرد في الصحة ،والثروة،
صا ما أو
والرخاء وطول العمر .وعندما تتعرض للتهديد ،فيتم افتراض أن شخ ً
سلب "حياتي الجيدة ".والشخص الذي يش ّكل الحلقة هو الذي يَحوي
شيئًا ما قد
َ
10
وكأن الكونَ بأَسره ُوجدَ خدمةً لإلنسان .والبليّةُ
ُ
َّ
تحدث
قوى الكون في وحدة.
نتيجة اضطراب في التدفق الكوني .وقد يحدث هذا االضطراب عندما يسلبني
أحدُهم القوة َ من خالل أساليب روحية أو عند استياء القوى الروحية.
يفرقان بين العلماني والروحي أو
إن الوحدة َ والكما َل في الكون ،واللذان ال ّ
اآلخر اإللهي ،يصالن إلى غايتهما في الوجود البشري.
الزمن هو الحاضر .تنظر وجهة النظر العالمية االفريقية إلى الزمن على
أنه الحاضر الدائم الذي ال جدال فيه .ويتم التشديد بشكل أكبر على الماضي أكثر
من المستقبل .فالمستقبل محدود وال يمتد بالقدر الكبير لما هو بالضرورة واقعًا
ال يُسبر غوره .وهذا الواقع ال ُمختبر الحالي ليس ما يسبقه وال ما يلحقه ،وبداخله
تعتبر الحالة المثالية لألمور هي التكرار غير المحدود للماضي .ويرتبط مفهوم
التقدم مع الماضي بشكل وطيد .لذا فإن التقدم ،في سياق وجهة النظر العالمية
11
هذه ،هو في األساس إدراكُ جيل ب َعيّنه للمراحل التي وصل إليها السابقون.
المجتمع .إن العالقة عبارة عن مبدأ تفسيري هام للغاية في خلق التفاهم.
وتعتمد على المنطق وبالتالي فإن العالقة بين الجماعة والفرد هي أساس فهم
الذات وأساس الهوية .ويصف ديزموند توتو  Desmond Tutuخصائص هذه
12
العالقة في كلمة .ubuntu
تسلسل القيادة الهرمي .الحظ علماء النفس االجتماعيون أن المجتمعات
تتمر ُ
كز القوة االجتماعية في قلة
االفريقية يظهر عليها هيكالً هرميًا قويًا حيث
ّ

9

John S. Mbiti, Introduction to African Religion (London: Heinemann
Educational, 1975), 33–36.
10 Betsie Smith, “Worldview and Culture: Leadership in Sub-Sahara
Africa,” New England Journal of Public Policy vol. 19, no. 1 (2003):
246.
11 Smith, “Worldview and Culture,” 253.
12 Tutu Desmond, No Future Without Forgiveness (New York: Doubleday/Random House, 1999), 31.
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من الناس .وتشيع فكرة القيادة القوية ،حيث تصبح حالة القوة وإنقاذ ماء الوجه
قيمتان هامتان .ويقدم لنا سميث  Smithوصفًا نافعًا وجيدًا للقيادة التقليدية كونها
ُمست َمدَّة من الحالة االجتماعية والنسب وبعيدة بعض الشيء عن الوظيفة
والمواصفات الشخصية أو االستحقاق 13.وتستمر نماذج القيادة القوية في تمييز
أساليب القيادة.
وجود قيم وجهة النظر العالمية االفريقية في افريقيا المعاصرة
تُست َمد العديد من الحوارات المتعلقة بالقيم االفريقية من الالهوتيين وال ُمفسّرين
عن طريق اإلشارة إلى الماضي وإلى الديانة التقليدية االفريقية .وهناك سؤال
إضافي في مناقشتنا وهو مدى تغلغل القيم ال ُمست َمدّة من وجهة النظر العالمية
االفريقية داخل الحاضر.
نتعرف على كيفية تأثير وجهة النظر العالمية على الفكر والسلوك،
وحتى
ّ
فسوف ننتقل إلى عالم علماء النفس االجتماعيون وعلماء النفس المختصين
بدراسة ما عبر الثقافات الذين انشغلوا بفهم االختالفات الثقافية في السياقات
االجتماعية .وفحص خيرت هوفستيد  )1983( Geert Hofstedeثقافة
وتعرف على ستة أبعاد حيث يمكن من
الحركة التجارية داخل السياقات القومية
ّ
خاللها تحليل القيم الثقافية .وهي كالتالي :بُعد القوة ،تجنب عدم اليقين ،الفردية
مقابل الجماعية ،الذكورة مقابل األنوثة ،التوجّه طويل األجل مقابل التوجّه
14
قصير األجل والتساهل في مقابل ضبط النفس.
15
وأدرج هوفستيد عدة أمم افريقية في هذا البحث .ورغم أن اهتمامه
الرئيسي لم يكن ُمنصبا على طبيعة وجهة النظر العالمية االفريقية ،إال أنه قدم
وصفًا للثقافة التجارية االفريقية في الشركات متعددة الجنسيات .وتمثل هذه
الشركات بعض األفارقة الذين يتمتعون بتواصل شديد مع العلمانية .وتشير
نتائجه إلى وجود نفس القيم في المجتمع االفريقي المعاصر كالتي تم التعرف
عليها في القسم السابق .وعادةً ما يتم هيكلة المجتمع التجاري االفريقي بحسب
القيم الهرمية؛ ث ّمة تباعد بين َمن هم في السلطة و َمن هم خارج السلطة؛ ويظهر
13 Smith, “Worldview and Culture,” 248.
14 Geert, Hofstede, Gert Jan Hofstede, and Michael Minkov, Cultures
and Organizations: Software of the Mind, 3rd ed. (New York:
McGraw-Hill, 2010).
 15البيانات األولية متاحة على .http://geert-hofstede.com/kenya.html
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هذا التسلسل الهرمي في التمييز بين أدوار الذكور واالناث؛ وهذا بدوره يخضع
إلدارة االهتمام الطائفي والعالئقي للمجتمع الذي يقدّر التنشئة أكثر من اإلنجاز؛
والجماعة هي قلب النظام االجتماعي وليس الفرد وهي التي تحدد الهوية
وتضغط المفاهيم الثقافية للزمن على الحاضر وتتمتع بتوجيه قصير المدى.
وبنا ًء على هذا البحث ،يتّضح ّ
أن هناك تَش ُّبثًا ما عندما يتعلّق األمر بقيم
النظرة العالمية .وال تزال وجهات النظر العالمية االفريقية المعاصرة تعكس
العديد من القيم الجوهرية للمجتمع االفريقي التقليدي .وال ينبغي االندهاش من
أمر كهذا ألن االستمرارية والهوية يسيران جنبًا إلى جنب .وينبغي األخذ بعين
االعتبار لوجود مثل هذه القيم ،ولتأثيرها على الكنائس التي بدأت في تَقبُّل
العلمانية .إال أننا نخطئ عندما نستنتج ،بسبب وجود مثل هذه العلمانية
المحافظة ،أننا سنكون بال تأثير في افريقيا وبالتالي فهذه قضية ال تخص
الكنيسة.

كيف تُستنزف العلمانية في افريقيا؟
ب لفت االنتباه لمنطقتين
بينما ندرس تأثير العلمانية على الكنيسة االفريقية ،و َج َ
تتمتعان باهتمام خاص .تبرز األولى من إرسالية الكنيسة نفسها وتظهر الثانية
من الموضوعات الموجودة في النظرة العالمية االفريقية .وكالهما يقدمان
ّ
خطافات تتصل بقيم العلمانية.
منطقة االهتمام األولى هي األرض المشتركة بين اإلنجيل ورسالة العلمانية.
فالعلمانية جذابة للغاية للطبيعة البشرية .فهي تهتم بتطوير الذات للوصول
ألقصى تحقيق للذات .وهي تتمتع بمظهر الصالح حيث أنها ترى إرساليتها في
خير البشرية في حد ذاتها وفي خالص كوكب األرض .وتُعبّر الكثير من
المصطلحات المسيحية عن نفس األهداف .وعالوة على ذلك ،إذا كانت العلمانية
مجرد تبَنّي لألخالق المسيحية دون الالهوت ،فإن الكثير من جداول األعمال
اإلنسانية سوف تتوازى في صداها مع القيم المسيحية.
أما منطقة االهتمام الثانية فهي األرض المشتركة بين قيم العلمانية ووجهات
النظر العالمية االفريقية .قد نكون معذورين إذا ظننا أن فلسفة العلمانية تتمتع
بمقدار ضئيل من األرض المشتركة مع الحقائق الروحية الموجودة في وجهات
النظر العالمية االفريقية .إال أن المجتمعات االفريقية ليست سلبية أو ُمتكاسلة في
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انفتاحها للتيارات الثقافية العالمية ،بل متجاوبة بدهاء 16.وعلى الرغم من أن
بعض القيم قد تبدو غريبة على أن تتقبّلها النظرة العالمية الحالية ،إال ّ
أن هناك
قي ًما أخرى تُثبت جدارتها أو يترددُ صداها مع القيم الحالية وبالتالي تتأقلم مع
النظرة العالمية .وسوف نفحص باختصار كيف يستطيع جدول األعمال
العلماني ،رغم تقديمه لفلسفة حياتية مغايرة تما ًما ،أن يسكن في النظرة العالمية
االفريقية.
عملية تحول نشاط اإلرسالية المسيحية إلى العلمانية
عنصرا علمانيًا أو تبسيطيًا في السرد ال َقصصي .فسفر
في سفر التكوين ،نجد
ً
التكوين يقاوم معتقد الديانات الشرق أوسطية القديمة الذي يقول بأن هللا قام
بتالعب عاطفي واستطاع اختراق الخليقة 17.إن هللا فوق الخليقة وال يخترقها إال
من خالل أعمال إعالنه الذاتي ال ُمت َع َّمدة في تاريخ الكلمة والعالم .إن هللا
واإلنسان والخليقة (المؤقتة والروحية) ال يُش ّكلوا ُمتصالً دائريًا لكنهم يتمايزون
عن بعضهم البعض حيث تخضع كل جوانب الخليقة للخالق .وال يمكن لإلنسان
أن يصل هلل عن طريق الخليقة بل عن طريق الكلمة اإللهية للتواصل والعالقة.
ضا عن الوصول إلى هللا في أو عن طريق
هذه هي ديناميكية سفر التكوين ،فعو ً
الخليقة ،يتم الوصول للخليقة في أو عن طريق هللا .ويستمر هذا التمايز
يفرق بين اإلنسان والخليقة وهللا ،كتحد أينما تواجه المسيحية
الجوهري ،الذي ّ
ديانات متعددة اآللهة أو وجودية أو أرواحية.
ويؤكد تشارلز كرافت  Charles Kraftأن الكنيسة قد تحولت إلى األفكار
العلمانية كيما تتعامل مع القوة الروحية وبالتالي كان لها تأثير علماني .وفي
سعيها لتقديم المساعدة للكرازة المسيحية عن طريق كسر قوى العالم الروحي،
تحولت الكنيسة إلى الطب ،وهو نظام تعليمي تأسس على المبادئ العلمانية،
ّ

16 Gregg A. Okesson, “Sacred and Secular Currents for Theological
Education in Africa,” African Journal of Evangelical theology 1
(2007): 26.
 17من أجل الحصول على فحص كامل انظر:
G. J. Wenham, Genesis 1–15, Word Biblical Commentary 1 (Waco,
TX: Word Books, 1987): xlv–l.
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وتبنّي العلم في الزراعة .ومن خالل كل ما سبق ،نجدها قد أجابت على األسئلة
18
الروحية بإجابات علمانية وبالتالي عززت العلمانية.
والتحدي الثاني هو تكيّف الهوت قطاعات عديدة في الكنيسة الغربية مع
القيم العلمانية للتنوير .وكانت إحدى مساهمات ديفيد بوش David Bosch
عرف على الطريقة التي تغلغلت بها فلسفة التنوير
لالهوت اإلرسالية هي الت ّ ّ
19
الغربية إلى فهم طبيعة ومهمة اإلرسالية .لقد بحثت الكنيسة بشكل متزايد في
جدول أعمال اإلنسانية العلمانية والمنتديات اإلنسانية والسياسية الدولية حتى
عرف إرساليتها .وتغلغلت هذه القيم في الكنيسة االفريقية من خالل هيئات
تُ ّ
التمويل الغربية لإلرسالية ومن خالل الدارسين العائدين إلى افريقيا والذين
استكملوا دراستهم في مؤسسات يسود عليها جدول األعمال هذا.
وثالث توجّه الهوتي متصل بموضوع النقاش هو طريقة فهم مبدأ
اإلرسالية .فقد تب ّنت الكنيسة نموذ ًجا تطويريًا لإلرسالية بعد صدمتها االتهامات
بأن اإلرسالية كانت روحية للغاية أو ثنائية وتجاهلت اآلثار الشمولية لملكوت
هللا .واستمر الميل للبحث عن إجابات علمانية لألسئلة الروحية ،وعادة ما يكون
هناك اختالف ضئيل بين برامج التطوير الكنسية وبرامج التطوير الخاصة
بالمؤسسات العلمانية غير الحكومية.
القيم االفريقية التي يتردد صداها مع القيم العلمانية
ننتقل بالحديث اآلن إلى المتلقين بداخل وجهات النظر العالمية االفريقية .ويمكننا
سا
تسمية هؤالء بـ"( false friendsاألصدقاء الكذبة") .فيوجد على السطح قيا ً
لالستمراري ة بينهم وبين العلمانية .ويبدو عليهم أنهم يقولون نفس الشيء ،لكن
مستوى أعمق .وجاري استكشاف بعضها
تظهر الخالفات على
ً
علمانية الدين العالمي .أشار هارولد تيرنر  Harold Turnerأنه توجد
قليل من المقابالت مع هللا أو ال توجد مقابالت فورية معه في معظم الديانات
التقليدية االفريقية 20.ويصبح العالم من حولنا قربان عبادتنا .ويتناول كل من
18 C. H. Kraft, ed., Appropriate Christianity ( Pasadena: William Carey
Library, 2005), 365.
19 David J. Bosch, Witness to the World: The Christian Mission in Theo–logical Perspective (London: Marshall, Morgan and Scott, 1980), 38
40.
ُ 20مشار إليه في:
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شورتر  Shorterوأونيانشا  Onyyanchaالحديث عن علمانية الدين
يتعرف الجسدي والمادي على الروح ،وقتها يصبح الروح هو
العالمي 21.عندما
ّ
العالم المادي ويحدث تشويش في التمايز بينهما .وفي الفكر االفريقي التقليدي،
ّ
يتجزأ من العالم اإللهي.
ينبغي تقدير قيمة العالم الحيوي كونه جز ًءا ال
تقدير قيمة الطبيعة على النظر لإلنسان من منظور
وفي العلمانية ،يستند
ُ
كونه أحد مستجدات التطور .وكيما يأخذ المرء دوره الحقيقي يجب أن يعمل مع
العالم الحيوي بهدف الحفاظ عليه .فاالستدامة والحفاظ على ما هو كائن هما
مفهومان رئيسيان .وينبغي أن تحترم البشريةُ هذا العالم كما هو ،ال أكثر أو أقل
من ذلك .والتقليل من شأن الخليقة هو تقليل من شأن البشرية.
وفي كلتا الحالتين ،ترتفع أهمية العالم المادي الجسدي .ورغم االختالف
الشديد ،من الناحية الفلسفية ،في سبيل تقدير قيمة المادي والحيوي بين النظامين،
إال أن الناتج هو أمر يردد صداه كل بطريقته.
الطبيعة الجمعية للنظرة العالمية االفريقية .إحدى القيم الراسخة للمجتمع
االفريقي هي جمعيته والتأكيد على الهوية الجمعية .لقد رأينا من قبل نظرة مبيتي
" :Mbitiأنا موجود ألني أنتمي لعائلة ".وتتحدى هذه القيمة تأكيد النظرية
المعرفية الليبرالية على الفرد كخالق الفهم .فنظرة" :أعلم ألننا نعلم" تتحدى
نظرة "أعلم ألني أفكر ".وبطريقة تخالف البديهة ،تقدم هذه الجمعية والتوجه
التربوي انفتا ًحا لتحقيق جدول األعمال اإلنساني العلماني الخاص بالعدل
والسالم والتطور االجتماعي .ويخاطب هذا األمر الدوافع الطائفية للنظرة
العالمية االفريقية ولكن بإجابات ال تستخدم سوى القيم المادية فحسب.
أهمية الحاضر .سلّطت موفوكينج  Mofokengالضوء ،أثناء عملها
المتعلق بكنائس افريقيا المستقلة ،على الحاضر كقيمة افريقية مميَّزة 22.ويركز
العالم الروحي على اآلن والفورية في حياتي .وينظر إليهما في الحاضر حيث
يقدم الحاضر فوائد مباشرة مثل الشفاء واالزدهار .فيصبح التركيز على هذه
———
Gregg A.Okesson, Sacred and Secular, 52.
21 Awald Shorter and Edwin Onyyancha, The Church and AIDS in Africa, A Case Study: Nairobi City (Nairobi: Pauline Press, 1998).
22 N. H. Ngada and K. E. Mofokeng, African Christian Witness (Pietermaritzburg: RSA Cluster, 2001), 15.
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الحياة بدالً من الحياة التالية .وكذلك ينشغل جدول األعمال العلماني بتحقيق
الذات والرفاهية الحالية في حين أنه يستقطع مفاهيم الحياة األخرى.
الرفاهية واالزدهار الشخصي .إن الرفاهية واالزدهار الشخصي أهداف
هامة في الكثير من الديانات التقليدية .ويمكن أن يبرر المؤتمر الوطني االفريقي
أمرا ضروريًا
 ANCفي جنوب افريقيا التضحية بثور في تجمعات قومية كونه ً
دورا ها ًما في تأكيد
الزدهار الدولة .ويلعب كل من العالم الروحي واألسالف ً
ضا ،عند عرضها ،باإلنجاز والنمو
هذا الرخاء واالزدهار .وتعدُ العلمانية أي ً
واالبداع لكل من الفرد والبشرية بشكل عام.

الخاتمة
إن تحدي العلمانية الغربية للكنيسة االفريقية ليس بسي ً
طا .وفي مواجهتها للكثير
من األمور ،فإن العديد من جوانب وجهات النظر العالمية االفريقية تتعارض مع
القيم اإلنسانية العلمانية .لكن هذا ال يعني أن وجهات النظر العالمية االفريقية
تلك ال تتأثر بهذه القيم الدخيلة .فالثقافات ووجهات النظر العالمية ليست جامدة.
عنصرا ذا أرض
فهي تتفاعل مع األفكار الجديدة ،وبالتحديد عندما يكون هناك
ً
مشتركة بينهم ويُنظر له على أنه مفيد .ورغم أن هناك العديد من الجوانب
المتميزة في وجهات النظر العالمية االفريقية ،إال أنها تحتوي على قيم ُمنفتحة
للتعديل على يد جدول األعمال العلماني .وعندما تتبنّى وجهات النظر العالمية
القيم العلمانية فلن تتركها دون أن تؤثر فيها لكنها سوف تُش ّكلها
االفريقية
َ
َ
َ
وتُج ّندها في جدول أعمال القيم االفريقية .وهذا األمر يمن ُح الكنيسة الفرصة ألن
تُشرك نفسها في هذه العملية ،وهي تحدي كل من القيم االفريقية والعلمانية بقوة
المسيح ال ُمغيّرة.
ُ
وتخاطب الكنيسة في افريقيا ثقافت َها باإلنجيل .ويضع هذا االنجيل متطلبات
ما على جميع الثقافات ،وال يمكن ألي ثقافة أن تتواجد في انسجام بهيج معه.
وتنتقد الكنيسةُ الفلسفات العلمانية ،ووجهات النظر العالمية االفريقية التي تقدم
فلسفة أكثر سهولة ،باإلضافة إلى الطريقة التي تتفاعالن بها معًا في المجتمع
االفريقي ،من خالل علمية ُمت َ َع َّمدَة من التقييم.
الكنائس االفريقية في تأثير العلمانية على المجتمع ،فهي تحتاج
وبينما تتأم ُل
ُ
ألن تكون ناقدة لتعليمها وممارستها .وألجل هذا السبب فهي بحاجة لتعليم
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الهوت عن هللا واإلنسان والخليقة يسمح للمؤمن االفريقي من الوصول إلى
النظام المخلوق من خالل هللا وليس الوصول إلى هللا من خالل النظام المخلوق.
ويحافظ هذا المدخل على مركزية الثالوث في الخليقة ،رغم العملية الالروحانية
للفهم والنمو العلمي لالزدهار .وعالوة على ذلك ،ينبغي ان تكون الكنيسة قادرة
التعرف على سمات إرساليتها والتي تميّزها عن هيئات التنمية العالمية.
على
ّ
ومرة أخرى ،هذه مهمة الهوتية.

62

المجلة الالهوتية المصرية 77–63 :)2016( 3
http://journal.etsc.org

وجهات نظر اجتماعية والهوتية
عن العلمانية في افريقيا
*

أبل نجارسوليدا Abel Ngarsouledé
()abel.ngarsoulede@gmail.com
كلية الالهوت اإلنجيلية "شالوم" ،تشاد
Shalom Evangelical School of Theology (ESTES), Chad
ليس من الواضح ما إذا كانت العلمانية ظاهرة اجتماعية حصرية للغرب أم هي
استثناء أوروبي للتدين العام في العالم .وفي الواقع ،فإن التطورات الحديثة
تق ترح أن المجتمعات االفريقية قد تتطور هي األخرى نحو هذا االتجاه .وإذا كان
األمر كذلك ،فما هي االقتراحات األخالقية التي يمكن أن يقدمها الالهوت
للمجتمعات االفريقية؟ وقبل االستمرار في خط التفكير هذا ،سيكون من المفيد
تعريف معنى كلمة "العلمانية" من أجل توضيح فهمنا لهذا الموضوع الهام.
ومن منظور الفكر الغربي ،فمصطلح العلمانية يحمل معنًى مزدوج ،وهو:
الخسارة والتحرر 1.يقول برايان ويلسون  Bryan Wilsonأن العلمانية تحدث
عندما يفقد رجال الدين السيطرة على ميزاتهم  propertiesومواردهم ،أو
عندما ينخفض عدد رجال الدين أو القادة الدينيين .ويضيف أنه يمكن للمرء
التحدث عن العلمانية عندما يعاني الدين من فقدان الحالة االجتماعية ،أو يُهجر
نظامه اإليماني أو يتم تجاهل الممارسة الدينية 2.ويجادل يورجين هابرماس
*

ترجمة سامح رهيف.
Originally published as: Abel Ngarsouledé, “Sociological and Theological Perspectives on Secularization in Africa,” Cairo Journal of
Theology 2 (2015): 88–102, http://journal.etsc.org.
Jean-Yves Lacoste, ed., Dictionnaire critique de la théologie (Paris :
Quadrige/PUF, 2002), 1095.
Bryan R. Wilson, “Secularisation,” in Dictionary of Ethics, Theology
and Society, ed. Paul Barry Clarke and Andrew Lindzey, 747–750
(London/New York: Routledge, 1996).
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 Jürgen Habermasأنه يُمكن فهم العلمانية كتغيير عقلي نتيجة الحداثة،
3
يعرف تشارلز تايلور
والذي قاد لرفض الفكر الغيبي .ومن وجهة النظرّ ،
4
 Charles Taylorالعلمانية على أنها إلغاء للدين من المجال العام.
لقد أظهرت المناظرات الطويلة المتعلقة باإليمان الديني في الغرب أن
الكثيرين لديهم إيمانًا أكبر في المنطق البشري عن اإليمان باهلل .وتركز هذه
المناقشات على ميراث الكنيسة ،خاصة في حالة انتقال ملكية أحد المؤسسات
الدينية إلى الدولة أو إلى عامة الشعب .ولذلك ،يجادل البعض أن العلمانية تشير
إلى عملية تحوالت مجتمعية من ترابط وثيق للدين والدولة إلى ما يقرب من
حالة من االنفصال التام .وتركز المناقشات باألخص على الوظيفة االجتماعية
للدين ومستقبله .يجادل سبيرنا ويالند  Sperna Weilandأن العلمانية ،في
حالة تعريفها بأنها التخلي عن اإلله الثالوثي ،عبارة عن تغيير أساسي في الخبرة
اإلنسانية 5.إنها تزيل مجالي الدين والغيبيات من الفكر والحياة البشرية.
ودون أن نعتزم المساهمة في الجدال الدائر حول العلمانية في الغرب،
يمكننا أن نؤكد أن افريقيا أصبحت قارة علمانية مثلها مثل أوروبا .لقد قمتُ
بتسليط الضوء ،في هذا العمل ،على التشابهات بين القارتين وعلى الجوانب
الخاصة للعلمانية في افريقيا .إن النهج المتبع في هذا النقاش أن هذا المقال سوف
يتناول المقاطع التي تتأمل الواقع المشترك للعلمانية في أوروبا وافريقيا ،مع
التركيز على القضايا االجتماعية والدينية .وسوف يقترح هذا المقال استجابةً
الهوتية.
وبحسب أبحاثنا وتحليالتنا ،فإن العلمانية عبارة عن عملية ونتيجة على حد
سواء .إنها تتعلق بجميع الديانات :المسيحية ،واإلسالم والديانات االفريقية
التقليدية .ولذا فنحن نعتقد أن العلمانيةَ ،والتي تُفهم على أنها تناقص تدريجي
لسلطة ومالءمة الدين في المجتمع البشري ،ظاهرة عالمية تختلف مظاهرها
باختالف أسبابها والسياق التي ُوجدت فيه.
Jürgen Habermas and Joseph Ratzinger, The Dialectics of Secularization: On Reason and Religion (San Francisco: Ignatius Press, 2006),
43.
Charles Taylor, A Secular Age (Cambridge, MA: The Belknap Press
of Harvard University Press, 2007), 424.
Jan Sperna Weiland, New Ways in Theology, trans. N. D. Smith (Dublin: Gill and McMilan, 1968), 8.
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واقع العلمانية
جوانب العلمانية
ُ
األبحاث الحالية العالمات الرئيسية للعلمانية على أنه
عرف
في غرب افريقيا ،ت ُ ّ
ما يلي:
 .1التحرر من االفتنان  .Disenchantmentوهذا يشير إلى إزالة
الغموض أو إماطة اللثام عن الكون ،والمعتقدات ،والمحرمات التقليدية المقدسة
المقبولة من قبل الناس.
 .2إزالة القداسة عن السلطة  .Desacralization of powerوهي
تعني إزالة العنصر الديني أو الفهم المقدس لشيء ما أو شخص ما .يظن كوامي
دورا رئيسيًا في ظهور
بيدياكو  Kwame Bediakoأن المسيحية قد لعبت ً
6
الحرية في العالم الحديث من خالل مواجهتها مع المعتقدات االفريقية التقليدية.
وبحسب بيدياكو ،يُعتقد أن األسالف قد حافظوا على العالقات الطيبة وعملوا
على رفاهية المجتمع .لذا ،فإن الزعماء التقليديين قد قاموا بوظيفة حاسمة في
كونهم وسطاء بين األسالف والمجتمع .ويفترض أن سلطة الزعماء هي نفسها
7
ضا من
تقوض أي ً
تقوض المسيحية من سلطتهم ،فإنها ّ
سلطة األسالف .وعندما ّ
سلطة الدين.
 .3التحرر من الدين  .Emancipation from religionتولّد العلمانيةُ
تقوض الضروريات التقليدية لإليمان والمعتقدات واألخالق
أس ً
سا منطقية ّ
الفردية .والنتيجة هي تحرر أفراد وقطاعات من المجتمع من تأثير الدين ومن
تأثير الهياكل التي تج ّسد سلطته.
 .4العلمانية  .Secularityهذه عملية تسمح فيها الطرق الالهوتية للتفكير
والوجود لظهور عادات عقلية ليس لها أي عالقة صريحة لما هو مقدس.
8
العلمانية تعني أن الدين ليس له تأثير على مؤسسات ووظائف وقوانين الدولة.

7

–Kwame Bediako, “Le Christianisme et l’autorité en Afrique,” March
April 1992, http://www.cpjustice.org (accessed December 5, 2014).
المرجع السابق.
Cf. Henri Pena-Ruiz, Histoire de la laïcité: Genèse de l’idéal, Culture
et société (Paris: Découvertes Gallimard, 2005), 18.
يجادل هنري بينا -رويز أن الجمع بين هللا وقيصر عبارة عن ارتباط خطير فينبغي وجود
فصل بينهما .ويكتب" :في إعالن التحرر المتبادل للسلطة الدينية والسياسية ،فيسمح الشخص
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تقود العلمانية إلى تحرر الحياة العامة :الدولة واالقتصاد واألخالق والعلم.
وتقود إلى تحرر معتقدات الناس في مجاالت الزواج ،وتحديد النسل ،والعادات
ضا إلى المساواة بين
االجتماعية والشعور الشخصي بالهوية .وقد تقود أي ً
الجنسين وفصل الكنيسة عن الدولة.
 .5التغيير االجتماعي أو التحول االجتماعي Social change or
 .social transformationيحدث هذا األمر بطريقتين واللتان تميالن إلى
تعزيز الفردية ،بمعنى االستقالل الشخصي .من المهم مالحظة أمرين بشأن هذه
الفكرة )1( :تبدو العلمانية أنها تأتي جنبًا إلى جنب مع الحداثة ،والتي تشمل
تأكيدًا على العقالنية والقيم األخالقية المستندة على التقاليد االجتماعية؛ ()2
9
تؤدي العلمانية إلى تحول من االهتمامات الروحية إلى االهتمامات المادية.
 .6تراجع الدين  .Decline of religionيترافق مع هذا األمر ارتفاع في
التعددية ،واالنحالل ،والخصخصة ،والالمباالة وعدم اإليمان .إن تراجع الدين
يمكن أن يُفهم على أنه فقدان سلطته .وتستند السلطة ،في األساس ،على
السيطرة التي يمتلكها شخص ما على شخص آخر ،أو على مجموعة من الناس
في مجتمع معين أو على مؤسسة 10.إن السلطة هي السيطرة والقوة التي
يكتسبها الناس نتيجةً ألنهم يعيشون حياة أخالقية نموذجية ،أو مكتسبين مهارات
كمتخصصين أو مقدمين خدمات مرئية في مجتمع يُستثمرون فيه.
يتعرف
 .7تغيير محتوى العقيدة .Altering the content of belief
ّ
بوبيرو  Baubérotعلى هذا الشكل من العلمانية على أنه موجود وسط
المفكرين المسيحيين الذين يعملون في مجاالت المجتمع العلماني .ويميل مثل
هؤالء الناس إلى التغير دو ن العودة إلى المعتقدات التقليدية وإلى إله المسيحية.
ويميلون للعودة للمعتقدات التقليدية عندما يبدو على إله المسيحية أنه بطيء في
االستجابة .وتظهر حياتهم المزدوجة في التوتر الذي يحافظون عليه بين نظامي
———
العلماني بالتأكيد على حرية األولى ،لكن دون إلزام ،وأن تكرس السلطة الثانية نفسها بالكامل
لمصلحة الجميع ،دون امتياز عام للمؤمنين أو الملحدين".
9 Jean-Pierre Bastian, ed., La modernité religieuse en perspective comparée: Europe latine et Amérique latine (Paris: Karthala, 2001), 309.
10 G. Glez, “Pouvoir temporel du pape,” in Dictionnaire de théologie
catholique, ed. A. Vacant and E. Mangenot, 12 :2670–2772 (Paris:
Librairie Latouzey & Ané, 1933).
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االعتقاد الخاصين بهم .والنتيجة هي أنهم على المدى الطويل يميلون إلى
11
العلمانية بشكل أكبر.
كبيرا من
 .8إعادة االفتنان  .Re-enchantmentتُظهر األبحاث أن عددًا ً
السكان يعودون إلى الدين ،لكن ليس بالضرورة للمسيحية .إن ظهور ديانات
جديدة وروحانيات جديدة وتضاعف ألماكن العبادة المؤقتة في مجتمعاتنا
العلمانية هي نتاج إلعادة االفتنان.
التحول االجتماعي ،وإزالة القداسة عن
إن التحرر من االفتنان ،والتغيير أو
ّ
السلطة ،والعقالنية ،والتعددية ،والخصخصة ،واالنحالل والالمباالة هي جوانب
مشتركة للعلمانية في افريقيا وفي الغرب .ويعتبر التحرر من الدين من المظاهر
النموذجية للعلمانية في جميع الدول والقارات التي أُجري فيها البحث .وبحسب
التعرف على عدم اإليمان في افريقيا
ميسي ميتوجو  ،Messi Metogoيمكن
ّ
12
وسط بعض الطبقات االجتماعية – األغنياء والمتعلمون بشكل جيد .وتُعتبر
كينيا هي الدولة االفريقية الوحيدة التي تشترك مع الغرب في تراجع الدين.
وباإلضافة لأل مور المشتركة بين القارتين ،فإن إعادة االفتنان وتغيير المعتقدات
متفردان للعلمانية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى
يظهران على أنهما جانبان ّ
في افريقيا.
ويمكن رؤية نتائج كل ما سبق من خالل ما يُسمى بتعزيز القيم الجديدة
والتي َقبلها العلمانيون .وباإلضافة لذلك ،فإن هذه العناصر المميزة للعلمانية قد
حدثت بسبب العديد من الحقائق المجردة والملموسة والتي تؤثر على الناس في
جميع الطبقات االجتماعية.
أسباب العلمانية
يتعرف البحث على عدة عوامل للعلمانية ولضحاياها والتي توجد في الغرب
ّ
وفي افريقيا على حد سواء .وفي هذا العرض ،سوف نُدرجهم ببساطة من أجل
توعية الناس.
11 Cf. Jean Baubérot, “La sécularisation,” in Encyclopédie des religions,
ed. Giuseppe Annoscia, 219–222 (Paris : Encyclopaedia Universalis,
2002).
12 Eloi Messi Metogo, Dieu peut-il mourir en Afrique? un Essai sur
l’indifférence religieuse et l’incroyance en Afrique noire (Paris/Yaoundé: Karthala/Presse de l’UCAC, 1997), 79.
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إن أول أسباب العلمانية هي الديانة المسيحية .يالحظ بعض الباحثين
األفارقة مثل دوبانو  ،Dopanuوتشيمبولو  Tshimbuluونجارسوليدا
 Ngarsouledéباإلضافة لبعض الغربيين أن المسيحية من بين األسباب
13
القديمة للعلمانية في افريقيا.
والسبب الثاني لهذا التطور االجتماعي هو التوسع المدني ،والمذكور في
أبحاث شورتر  ،Shorterوأونيانشا  ،Onyanchaودوبانو ،وميسي ميتوجو
ونجارسوليدا .لقد أضافت المدن والعشوائيات في افريقيا إلى الهجرة من الريف
وفتحت الباب على مصارعيه أمام المادية وانتقال األفكار العلمانية من خالل
14
وسائل االعالم الغربية ومن خالل تكنولوجيا المعلومات.
والسبب الثالث الذي اكتشفه الباحثون للعلمانية في افريقيا هو الحداثة .تقدم
الحداثة تغييرات جذرية في حياة الشعوب االفريقية .لقد ذكر كل من شورتر ،
وأونيانشا ،ودوبانو ،وميسي ميتوجو وتشيمبولو تحرر المجتمعات االفريقية.
وأضاف كل من دوبانو وتشيمبولو ،في دراستهم لشعب اليوروبا Yoruba
15
وشعوب افريقية أخرى تأثرت بالحداثة ،تأثير العقالنية.
ورابع أسباب تطور المجتمعات االفريقية هو انتشار التعليم الغربي والذي
يرشد ويعلم األفارقة عن الحضارة الغربية وأيديولوجياتها .وهو يش ّكل عقليةً

13 Abiola T. Dopanu, “Secularization, Christianity and the African Reli;gion in Yorubaland,” in AFER vol. 48, no. 3 (2006): 146–147
Tshimbulu, “Laïcité et religion en Afrique ,” Social Compass vol. 47,
no. 3 (2000): 331; “Enjeux théologiques de la sécularisation en
Afrique subsaharienne: Une étude de cas de N’Djamena en République du Tchad” (doctoral thesis, Faculté de Théologique Évangélique de Bangui, 2012), 109–110.
14 Aylward Shorter and Edwin Onyancha, Secularism in Africa; A Case
Study: Nairobi City (Nairobi: Paulines Publications Africa, 1997),
57–59; Dopanu, “Secularization, Christianity and the African Religion in Yorubaland,” 146–147; Messi Metogo, Dieu peut-il mourir en
Afrique? 12–13; Ngarsouledé, “Enjeux théologiques de la sécularisation en Afrique subsaharienne,” 91.
15 Shorter and Onyancha, Secularism in Africa, 155; Dopanu, “Seculari;zation, Christianity and the African Religion in Yorubaland,” 145
Messi Metogo, Dieu peut-il mourir en Afrique? 12.
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افريقية حديثة .ويالحظ ميسي ميتوجو أن التعليم واالعالم الغربي قد نقال أشكاالً
16
جديدة من المعرفة حتى لألميين من الشعب.
17
والسبب الخامس الذي ذكره البحث هو تأثير اإلعالم والتقنيات الرقمية.
وقد الحظ شورتر وأونيانشا ونجارسوليدا ،باإلضافة لمالحظات ميسي موتوجو
المذكورة أعاله ،نفس السبب في بحثهم .إن وسائل اإلعالم المطبوعة والتلفزيون
والفيديو والهاتف هي أشكال مؤثرة من االتصاالت استطاع هؤالء ال ُكتّاب
التعرف عليها 18.من ناحية ،يمكن لوسائل اإلعالم أن يكون لها تأثير إيجابي
ّ
مضرة ألنها
ألنها تعزز التعليم وتوفر معلومات مفيدة .ومن الناحية أخرى ،فإنها
ّ
وتقوض الكنائس
تفسد األخالق وتعزز النظرة المادية .كما أنها تفكك الثقافة،
ّ
19
التقليدية وتعزز العداء تجاه المسيحية.
ويالحظ شورتر وأونيانشا وميسي موتوجو سببين إضافيين ،وهما :الفقر
وخرافة انسحاب هللا – وتنتشر الفكرة األخيرة في بعض الدول االفريقية .إن
أنماط االستقرار في المدن االفريقية ،حيث يهاجر فقراء الريف إلى المناطق
الحضرية الكبيرة ،عادة ما ال تخفف حدة الفقر حيث يميل المهاجرون إلى
20
إرسال األموال إلى أقاربهم في قراهم.
هؤالء األكثر انجذا ًبا للعلمانية
تميل العلمانية في افريقيا ،كما في الغرب ،للقبول بقوة بين المثقفين ،والمسؤولين
الحكوميين ،ورجال األعمال ،والنخب االجتماعية والشباب الذين يتواجهون مع
الثقافة الغربية من خالل التعليم.
عرضة للعلمانية في افريقيا .هؤالء هم
نذكر أثناء سردنا هؤالء األكثر ُ
البالغون ال ذين يعيشون في البلدان الفقيرة في وسط وغرب افريقيا ،مثل قبيلة
يوروبا بأكملها في نيجيريا والتي وقعت تحت تأثير العلمانية 21.في كثير من
16 Messi Metogo, Dieu peut-il mourir en Afrique? 12.
17 Ngarsouledé, “Enjeux théologiques de la sécularisation en Afrique
subsaharienne,” 97–102.
18 Shorter and Onyancha, Secularism in Africa, 73; Ngarsouledé, “En–jeux théologiques de la sécularisation en Afrique subsaharienne,” 97
102.
 19المرجع السابق.64–61 ،39–38 ،
 20المرجع السابق.70–57 ،32 ،
21 Shorter and Onyancha, Secularism in Africa, 38–39, 61–64.
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األحيان ،تقود الظروف االجتماعية المزرية لبعض األسر االفريقية إلى
العلمانية ،أو التمرد على هللا أو عدم اإليمان .وبحسب تشمبولو ،فإن المجتمعات
االفريقية قد تحررت بشكل عام من سلطة الدين 22.ويشير إلى الديانات االفريقية
التقليدية ،واالقتصاد والسياسة باعتبارها مجاالت الحياة االجتماعية التي تسود
23
فيها العلمانية بشكل واضح.
وبالطبع ،فإن أسباب العلمانية المذكورة أعاله ليست بدون نتائج اجتماعية
والهوتية.

المنظوران االجتماعي والالهوتي نحو العلمانية
المنظور االجتماعي للعلمانية
يتضح التأثير المدمر للعلمانية في الغرب في تقويض األسس األخالقية للمجتمع،
وتراجع الدين ،وصعود العقالنية وصعود نظرة عالمية مؤسسة على العلم.
وتميل هذه األمور إلى تعزيز البحث عن استقالل شخصي وجماعي والذي
يسمح بتواجد الدين بشكل محدود أو معدوم .وفي الواقع ،فإن هذه األمور تؤدي
إلى محاولة ُمهدرة لالستقالل عن هللا .وفي نهاية المطاف ،فإن هذا األمر غير
مرض للكثيرين ألن عطش البشرية نحو الحرية المطلقة ال يتفق مع حاجتها
للعثور على تتميم في هدف متسامي.
درس ماكس فيبر ُ ،Max Weberمقتربًا من المشكلة من منظور
اجتماعي ،العالقة بين األفكار والحياة االجتماعية-االقتصادية للشعوب – وهي،
عالقة الدين باالقتصاد وبالتقسيم الطبقي االجتماعي .وفي رأيه ،إن المعتقدات
24
تحدد األخالقيات ،والتي لها تأثير مباشر على االقتصاد والحياة االجتماعية.
ويؤكد دانيال هيرفيه-ليجير  Danièle Hervieu-Légerعلى هذه العالقة،
مشيرا إلى أن اإليمان الجمعي في القيم الفينة المثمرة يقود المجتمع البشري إلى
ً
25
ً
طريق مسدود .وقد أنتجت الحداثة مع ابنة زوجها ،العلمانية ،أزمة في
22 Tshimbulu, “Laïcité et religion en Afrique,” 336.
 23المرجع السابق.
24 Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Agora 6,
Paris: Plon, 1964), 24.
25 Danièle Hervieu-Léger, “Religion, modernité et sécularisation,” in
Vers un nouveau christianisme? ed. Danièle Hervieu-Léger and Fran-
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المجتمع البش ري :وهي الحياة من دون هللا .وعلى الرغم من أن الرغبة في
االستقالل البشري قد تؤدي إلى الحرية ،إال أنها غالبًا ما تأتي على حساب
االغتراب واليأس.
عبّر العديد من ال ُكتّاب ،في افريقيا ،عن هذه المشكلة .يالحظ شورتر
واونيانشا أن القيم العلمانية في هذه القارة تؤثر بعمق على جميع مجاالت الحياة
والمجتمع .ومن الغريب في األمر ،أن العدد المتزايد للمسيحيين ال يمنع التطور
المتزامن للعلمانية الوظيفية 26.ويؤكد ميسي ميتوجو هذه الفكرة في مالحظته
بأن المجتمعات االفريقية المعاصرة تتسم بالالمباالة الدينية وبعدم اإليمان ،رغم
27
أن شعوب هذه المجتمعات لديهم شعور طبيعي في أعماقهم بوجود بإله أسمى.
وبحسب بينو فان دين تورين  ،Benno van den Torenلقد تم إزالة القداسة
عن المناطق والمحرمات المقدسة ثقافيًا باألمس في افريقيا ،مما قدم إمكانية
للوصول إلى مناطق كان من الوقح أن يتم استكشافها في السابق 28.وعالوة على
مستوى فردي ،عادة ً ما يتصرفون وكأنه ال يوجد
ذلك ،فإن المسيحيين ،على
ً
لديهم مرجع إلهي أو يسارعون إلى اللجوء إلى آلهتهم القبلية في حالة حدوث
أزمة .وأشار كوامي بيدياكو  Kwame Bediakoأن المسيحية فقدت الكثير
29
من وظيفتها االجتماعية في سياق استقالل افريقيا.
إن التحرر من الدين في كل من الغرب وافريقيا هو صيحة العصر .ومن
الواضح أن حياة األفراد ،وقطاعات من المجتمع ومجتمعات بالكامل قد أصبحت
خارج تأثير الدين والسلطة الدينية.
ما هو األمور الموضوعة على المحك من الناحية الالهوتية؟
أدت الصعوبات االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،في افريقيا ،إلى تراجع
الشعور الديني في قلوب الشعوب .ويستخدم الناس اآلن لغة تعكس عدم اإليمان
———
çois Champion, Sciences Humaines et Religions (Paris: Cerf, 1986),
216.
Shorter and Onyancha, Secularism in Africa, 29, 38–39, 157.
Messi Metogo, Dieu peut-il mourir en Afrique? 109.
Van den Toren, “Secularisation in Africa: A Challenge for the
Churches,” 7–9.
Kwame Bediako, Christianity in Africa: The Renewal of a NonWestern Religion (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1995),
186.
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بشكل عام .فشاعت بعض المصطلحات مثل" :صمت هللا" "،عجز هللا"،
"المباالة هللا" "،ظلم هللا" و "حب هللا الجزئي" .وتغطي العلمانية في هذه القارة
الجوانب الثقافية واألخالقية واالجتماعية للمجتمع المعاصر .وهذا يشمل مجال
الغيبيات ،والذي يواجه البشر بأسئلة جوهرية .وتظهر تأثيرات العلمانية في
الجيل الصاعد ،باألخص وسط الطلبة والمثقفين ورجال األعمال والنساء.
وتشتمل التأثيرات الالهوتية على ما يلي:
30
 .1العودة إلى هللا عند فشل جميع المجهودات البشرية :وفي هذا السياق،
يمكن للمرء مالحظة نوع من النسبية الدينية في أن المزاعم العقائدية الحالية
لديها تأثير أقل على حياة المسيحيين 31.قال الكاردينال راتزينجر Ratzinger
(والذي أصبح البابا بنديكتوس السادس عشر الحقًا) في الجمعية العامة للمجلس
وتولد
البابوي للثقافة" :تغزو العلمانية كل جانب من جوانب الحياة اليومية ّ
تطو ًرا في العقلية البشرية بحيث يصبح هللا غائبًا عن الوجود ،جزئيًا أو كليًا ،في
ّ
32
الوعي البشري ".هذه العلمانية ال تمثل تهديدًا خارجيًا فحسب على المؤمنين.
ضا .وأضاف
لقد أصبح من الواضح للبعض أنه تهديد موجود داخل الكنيسة أي ً
تشوه نمط
تشوه اإليمان المسيحي الداخلي والعميق ،وبالتاليّ ،
راتزينجر" :إنها ّ
33
الحياة والسلوك اليومي للمؤمنين".
 .2إن التوتر الداخلي في حياة المثقفين والنجب االجتماعية والمسؤولين
الحكوميين هو تأثير الهوتي آخر .إن مساهمة كارل جريبي Karl Grebe
وويلفورد فون  Wilfred Fonتسلط الضوء بشكل أكبر على هذه النقطة.
بالنسبة إليهما ،فإن َمن يعملون في المجال العام عالقون بشكل غير مريح بين
الممارسات الكنسية والتقليدية .لقد نشأ غالبية المسيحيين األفارقة في ثقافات
ترتبط بشكل لصيق بديانة مجموعتهم العرقية 34.ويمكن وصف المنطق وراء
هذه الممارسات بأنها وقحة ،لكنها مقنعة .وبالتالي ،فإن العديد من المسيحيين
30 Messi Metogo, Dieu peut-il mourir en Afrique? 39.
 31المرجع السابق.
”32 Joseph Ratzinger (Benedict XVI), “La sécularisation des esprits,
speech given March 8, 2008, http://www.cerclegustavethibon
.hautetfort.com/archive/2008/03/10/la-secularisation-des-esprits.html
(accessed March 24, 2008).
 33المرجع السابق.
34 Karl Grebe and Wilfred Fon, Religion traditionnelle africaine et relation d’aide (Abidjan : CPE, 2000), 10–12.
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األفارقة يستحدثون حياة مزدوجة .إنهم ملتزمون بشكل جوهري بالمسيحية
لكنهم يخلقون مكافئات ديناميكية لإليمان المسيحي عندما يجتازون بصعوبات.
ويعود ون بسرعة للديانات االفريقية التقليدية بسبب قوة جذب هوية جماعتهم.
وكما يقول جان بوبيروت  ،Jean Baubérotكما أن المحكمة تصبح غير فعالة
عندما تغيب عنها العدالة ،كذلك فإن سلطة الدين تُفقد عندما يتم التشكيك في
35
العقائد على يد أشخاص من الخارج أو على يد علمانيين من داخل جدرانها.
ونتيجة لذلك ،أصبح تراجع الممارسات الدينية ،وأزمة المهنية وتآكل األخالق
من العوامل التي تؤدي لتراجع سلطة الدين.
 .3التحرر من سلطة الدين وسلطة هللا .وجد الباحثون أن العطش البشري
للحرية يجذب الناس لتحرير أنفسهم من جميع أشكال السلطة ،باألخص من
سلطة هللا حيث أن كلمته تقيد حريتهم 36.وبحسب مارك شيفز ،Mark Shaves
فإن السلطة الدينية عبارة عن هيكل اجتماعي يسعى لفرض لغته إلجبار األفراد
على رفع سيطرتهم على ممتلكات مادية ورغبات أخرى في قلوبهم .وهذا النوع
من السلطة الدينية هو بالتحديد ما يرغب العلمانيون من رجال ونساء في التحرر
أمرا عفا عليه
منه .وبالتالي ،وفي الظروف المناسبة ،قد يصبح اإليمان باهلل ً
37
الزمن.
 .4التعددية الدينية التنافسية في افريقيا .إن التعددية الدينية تميّز العلمانية
في افريقيا .الحظ ستيف بروس  Steve Bruceنفس الظاهرة في السياق
أمورا مسلّ ًما بها
الغربي حيث تم استبدال المعتقدات التقليدية ،والتي تم اعتبارها
ً
على مدًى طويل ،بالتزام حماسي من الشعب نحو سلسلة من الطوائف
التنافسية 38.وبالنسبة له ،فإن هذا الفوران الديني الجديد يؤدي إلى تراجع للدين.
وال تستطيع المسيحية أن تدافع عن مصداقيتها الفكرية في مواجهة االبتكارات
االجتماعية واألفكار العلمانية .ونتيجة لذلك ،فالحال في افريقيا يشبه الحال في
35 Jean Baubérot, Vers un nouveau pacte laïque? (Paris: Seuil, 1988),
40.
36 Ngarsouledé, “Enjeux théologiques de la sécularisation en Afrique
subsaharienne,” 141.
37 Hans Blumenberg, cited in : Rosino Gibellini, Panorama de la théologie au XXe siècle (Paris: Cerf, 2004), 155.
38 Steve Bruce, Religion in Modern World: From Cathedrals to Cults
(Oxford: Oxford University Press, 1996), 4.
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الغرب ،فالناس يشتركون في المؤسسات الدينية من منطلق العادة بدالً من
االلتزام بتنفيذ إرادة هللا.
نستنتج أن العلمانية ت َظهر على أنها ُمحررة و ُمستعبدة في ذات الوقت .فهي
من ناحية ،تعلم وتوقظ البشر على إمكانيات التحرر الذاتي ،لتسلّط للضوء على
جامعاتهم الفكرية ومهاراتهم العملية؛ فهي تُظهر لهم ،على سبيل المثال ،كيفية
السيطرة على البيئة المحيطة بهم .ومن ناحية أخرى ،فهي تُلهمهم على التفكير
والسلوك في العالم بطريقة ملحدة .إن العلمانية عبارة عن سيد جديد وقوي يزيل
الدين من المجتمع بال هوادة .والنتيجة هي أن المشاعر الدينية سري ًعا ما سوف
تتآكل في المجتمعات االفريقية بنفس القدر الذي حدث في الغرب.
نتصرف ،وما هي نوعية االستجابة الالهوتية
بالنظر لما سبق ،كيف لنا أن
ّ
التي يجب أن نقدمها أمام هذا التطور في المجتمعات االفريقية؟

االستجابة الالهوتية للعلمانية
تطبيق النموذج الثالوثي
اخترنا النهج الثالوثي لمواجهة مشكلة العلمانية .إن مشاركة اإلله الثالوثي في
الجانب العلماني من البشرية يتضمن تأثيرات أخالقية ينبغي أخذها في االعتبار.
ألنه منذ الب داية كانت مشيئة هللا أنه ينبغي على البشر أن يعيشوا في مجتمع،
وفي تجانس اجتماعي وفي مطابقة مع إرادته .إن الفردية أو الالمباالة الدينية أو
خصخصة الدين هي جميعها انحرافات عن خطة الخالق .وبينما يمتلك الملوك
الدنيويين سلطة محدودة على شعوبهم ،فإله المسيحية كلّي القوة وكلّي الحضور
حاضر في خليقته ويسود عليها .فهو يشترك في حياتهم دون أن يوافق على
خطاياهم .وهو يوجّه ويُرشد ويدافع عن مصالحهم في مواجهة العدو ويُعدُّهم
بتدابير جوهرية .وبنفس الطريقة ،فإن المسيحيين األفارقة مدعوون أن يشتركوا
في مجتمعاتهم دون المساومة في التزامهم نحو هللا .وفي الواقع ،إنهم مدعوون
ألن يتواجدوا في العالم دون أن يصبحوا عالميين.
مدعوة ألن تواجه عدة تحديات في نفس الوقت.
إن المسيحية في افريقيا
ّ
وهذا يتضمن ثالثة أمور:
 .1إعادة التفكير في طرق توصيل اإلنجيل في افريقيا وذلك لتقديم مواجهة
فعّالة لمشكلة العلمانية في سياق اجتماعي سريع التغيّر.
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تحول قارة افريقيا على المستوى االجتماعي واالقتصادي
 .2العمل على ّ
39
والثقافي في سياق تصاعد القيم العلمانية.
 .3إعادة ترسيخ السلطة الدينية كيما تصبح فعّالة في المساعدة على خلق
مجتمعات صحيّة ،وأثناء ذلك ،تقدم معنًى جديدًا وقيمةً جديدةً للسياسة.
مدعوة لمشابهة عمل يسوع المسيح ،فينبغي
وبما أن الكنيسة في افريقيا
ّ
عليها أن تسعى لتجسيد حقائق اإلنجيل في بيئة علمانية.
التزام الكنيسة
وكيما تصبح الكنيسة أكثر فاعلية في عالم علماني ،ينبغي عليها أن تركز على
نشاطين ،وهما :ترجمة الكتاب المقدس وإعادة التأكيد على الموضوعات
الالهوتية المالئمة للسياق االفريقي.
ترجمة الكتاب المقدس .يتفق المفكرون المسيحيون األفارقة مع المين
سانيه  Lamin Sannehبشأن االحتياج لترجمة الكتاب المقدس إلى اللغات
تحول الثقافات .وتسعى الكنيسة
المحلية ،ألن الكتاب المقدس مصيري في
ّ
للقراء
بترجمتها للكتاب المقدس إلى اللغات المحلية أن تقدم رسالة مفهومة ّ
والمستمعين بلغة قريبة لقلوبهم وذلك لكي تحقق استجابة إيمانية .إن الهدف
النهائي لهذه المهمة هو مالمسة وتغيير حياة الناس وذلك من أجل جلبهم لملكوت
هللا .تحمل عملية ترج مة الكتاب المقدس إلى اللغات المحلية ،كاستجابة للعلمانية،
على ميزتين محتملتين:
 .1تعزيز اكتساب حياة األفراد وثقافتهم بثقافة اإلنجيل .فهذا يقدّم احتمالية
مستوى ممكن ،لمالمسة األبدية التي وضعها هللا في
للقراء في أعمق
وصوله ّ
ً
40
قلوبهم.
 .2السماح لألفارقة باستخدام كلمة هللا الموجودة بالفعل في لغاتهم ،وبالتالي
تجعل األمر واض ًحا أن هللا كان موجودًا مع شعوبهم حتى قبل مجيء
41
ال ُمرسلين.
39 Bediako, Theology and Identity: The Impact of Culture upon Christian Thought in the Second Century and Modern Africa (Oxford:
Regnum Books, 1992), 15–18.
40 Lamin Sanneh, Encountering the West: Christianity and the Global
Cultural Process; The African Dimension (Maryknoll: Orbis Books,
1993), 86.

75

المجلة الالهوتية المصرية

ونحن نتفق مع سانيه أن الكنائس المعاصرة ينبغي أن تتعلم من خبرة كنائس
شمال افريقيا في القرون التي ظهر فيها اإلسالم ألول مرة في القارة .لقد اختفت
تلك الكنائس تما ًما عندما تواجهت مع تحدي الدين الجديد .وعادة ً ما يالحظ
المؤرخون أن عدم وجود كتب مقدسة باللغات العامية لتلك الكنائس كان عامالً
مساعدًا في زوالها.
إعادة التأكيد على الموضوعات الالهوتية المالئمة .وكيما تستطيع الكنائس
المعاصرة أن تستجيب للعلمانية ينبغي عليهم دراسة الثقافات والتقاليد المحلية
بشكل دقيق ،وذلك في سياق الحداثة .وفي قيامهم بذلك سوف يتم ّكنون من
توصيل رسالة اإلنجيل بشكل أفضل وبطرق مالئمة لألفارقة 42.كذلك فإن
احتياج الكنيسة إلعادة التأكيد على بعض الموضوعات الالهوتية الجوهرية
يح مل نفس القدر من األهمية وذلك من أجل مواجهة العلمانية واالستمرار بشكل
مالئم لمشكالت عامة الشعب .وتتضمن الموضوعات التي ينبغي تسليط الضوء
عليها ما يلي:
 .1محايثة هللا  .The immanence of Godيظهر وعد يسوع المسيح
بحضوره المستمر مع الكنيسة بأنه غير فعّال في الوضع الحالي للشعب
االفريقي .فبينما يزداد الشعور ببُعد هللا ،يرتفع الشك ال محالة بشأن مالئمته في
الحياة والمجتمع الحديث.
 .2عمل الروح القدس  .The work of the Holy Spiritبينما يظهر
أن دور الروح القدس أصبح أقل مالئمة في الحياة البشرية ،فإن األفارقة
يستجيبون بسهولة أكبر ألصوات أخرى .وبالنسبة للكثيرين ،فإن أرواح
األسالف تبدو أقرب وأكثر حساسية لمعاناة الشعب عن الروح القدس .وتؤدي
هذه المعتقدات ألن يص ّم الشعب آذانه تما ًما أمام صوت روح هللا.
 .3الكتاب المقدس  .Scriptureيتملّص الناس بإصرار من سلطة هللا في
الكتاب الم قدس أمام صعوبات الواقع اليومي ويقبلون سلطات أخرى .وال يقبل
تفرد الكتاب المقدس وال تفسيره الحرفي .وبالتالي ،تتضاءل
الواقع المعاصر ّ
سلطة الكتاب المقدس بشكل أكبر في القلوب والضمائر.
———
 41المرجع السابق.
”42 Kwame Bediako, “Le Christianisme et l’autorité en Afrique.
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 .4الخالص  .Salvationيطرح الكثيرون سؤال الخالص من جانبيه
تعرف
الفوري واألخروي .وهذا يؤثر على أساسيات اإليمان باهلل ويؤدي إلى ّ
الناس على السعي وراء الكسب المادي المباشر باعتباره استخدا ًما أفضل للوقت
والجهد.
 .5الكنيسة كمؤسسة روحية The Church as a spiritual
 .institutionقد تفقد الكنيسة هويتها كجسد المسيح أثناء استجابتها اإليجابية
للظروف االجتماعية-االقتصادية للشعوب المحتاجة .فعندما ينظر الناس للكنيسة
كمؤسسة توفر الخيرات والخدمات في المقام األول ،فقد يتبع الناس يسوع
لمجرد الحصول على "األرغفة والسمكات" بدالً من الرغبة في التمتع بشركة
حقيقية مع هللا.
 .6اإلنجيل االجتماعي  .The social gospelرغم خطورة التركيز
المفرط على االهتمامات االجتماعية ،إال أنه ينبغي على الكنيسة أن تسعى لتلبية
احتياجات الناس .وهذا ينطبق بشكل خاص على افريقيا حيث تتسم الحياة بالفقر،
وهجرة أعداد كبيرة من المناطق الريفية إلى الحضرية ،والعنف وسط الشباب،
وتجنيد األطفال ،وانتشار أطفال الشوارع ،وإدمان الكحوليات وانتشار األمراض
المستعصية من خالل الدعارة.
 .7القيادة  .Leadershipيشير العطش للقوة والفساد السائد للقادة األفارقة
أنهم لم يتطبّعوا بالقيم المسيحية .ولهذا ،فإن تعليم الكنيسة عن القيادة الخادمة
بالخضوع هلل هي أحد األع مال الهامة للكنيسة .وكما يكتب بيدياكو" :قد ال يكون
للمسيحية االفريقية [مهمة] سياسية في المجتمعات االفريقية أعظم من مساندة
43
هذا التحول في المنظور".
يقوض
ختا ًما أقول ،إن الحداثة حقيبة مختلطة .قد تعني صعودًا للعلمانية ّ
ضا سيادة التعليم
تأثير وسلطة الدين ويقود إلى كارثة أخالقية ،لكنها قد تعني أي ً
والعلم والتكنولوجيا والتوسع العام لآلفاق اإلنسانية .والتحدي الكبير للكنيسة
اليوم في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا هو استيعاب األفكار
والقوى الجديدة التي أُفرزت في العالم الحديث وذلك من أجل تسخيرها لوجهة
نظر مسيحية ،وجهة نظر ُم َ
طمئنة للحياة وللروح .ويعتمد مصير القارة على هذا
األمر.
43 Bediako, Christianity in Africa, 142.
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مقدمة
عادة ً ما يُعتَبَر األفارقة 1،أفارقة جنوب الصحراء الكبرى بالتحديد" ،متدَيّنين
بشكل ملحوظ" 2أو "متدَيّنين بشكل ال شفاء منه 3".ويتحدى هذا المقال ذلك
االفتراض بالنظر إلى إحدى الحركات غير المعتادة ليُحفّز المرء على إعادة
التفكير إذا ما كان يريد االقتناع بهذا االفتراض :وهي الخمسينية الحديثة في
افريقيا .وبالنسبة للعديد من المراقبين الغربيين ،فإنه يبدو أن الحركات الخمسينية
*

1

ترجمة سامح رهيف.
Originally published as: Benno van den Toren, “African NeoPentecostalism in the Face of Secularization: Problems and Possibilities,” Cairo Journal of Theology 2 (2015): 103–120, http://journal
.etsc.org.
يستند ه ذا المقال على محاضرة مفتوحة في كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة كجزء من
مؤتمر يدور حول "تراجع المشاركة الدينية :العلمانية والتلمذة في افريقيا" والذي تم برعاية
مشتركة بين الكلية وبين ( GZBاتحاد اإلرسالية المصلحة ،هولندا) .وأود أن أُعرب عن
لرعاة هذا المؤتمر الهام وللمشاركين اآلخرين من أجل تفاعلهم المثمر حول هذا
امتناني ُ
الموضوع.
John S. Mbiti, African Religions and Philosophy (Nairobi: East African Educational Publishers, 1969), 1; cf. Laurenti Magesa, African
Religion: The Moral Traditions of Abundant Life (Maryknoll, NY:
Orbis Books, 1997), 25f.
Geoffrey Parrinder, Religion in Africa (Hammondsworth: Penguin
Books, 1969), 235.
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الحديثة أو الكاريزمية الحديثة عبارة عن تعبيرات نموذجية للنظرة الدينية التي
تُميّز افريقيا .ويمكن استخدام هذه الحركات كدليل على أن هذا التديّن ال ينتمي
للماضي االفريقي فحسب لكنه ُمعبّر عنه ،بشكل متساوي ،وسط الطبقة الوسطى
تعبيرا عن
الصاعدة للمهنيين قاطني الحضر .لذا فإن الخمسينية الحديثة تقدم
ً
"الحداثة البديلة "،والتي تبين أن العلمانية ليست بالضرورة نتيجة للحداثة.
أتفق مع أن الخمسينية الحديثة في افريقيا تبيّن أن الحداثات البديلة موجودة.
الحداثة ال تقود للعلمانية بشكل تلقائي ،كما افترضت النظريات العلمانية القديمة.
إال أنني أنوي أن أبيّن في هذا المقال أن العالقة بين الخمسينية الحديثة والعلمانية
أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه في بادئ األمر .ولعدد من األسباب ،يمكن أن تكون
ً
عامال مساه ًما
ضا
الخمسينية الحديثة استجابة مسيحية للعلمانية ،لكنها قد تكون أي ً
في علمانية افريقيا .وما زال الحكم ُمعلَّقًا.
ي ،أنتمي إلحدى أكثر الدول علمانية في
أتأم ُل في هذه الحركة كهولند ّ
ضا كشخص عاش في افريقيا الوسطى لثمانية أعوام .وعلى هذا
أوروبا ،لكن أي ً
األساس ،فإن هذا المقال جزء من حوار الهوتي بين-ثقافات يدور بين قارتين
ويتك َّ
شف في حياتي ،وهدفي منه أن يصبح مساهمةً في حوار الهوتي بين-
ثقافات في الكنيسة العالمية .أرجو أن تساعد هذه التأمالت في أن يف ّكر مسيحيو
الغرب فيما يمكن أن تساعدنا الخمسينية الحديثة في افريقيا على تطوير وضع
مسيحي في مجتمع ما بعد المسيحية العلمانية ،وإذا أمكن ،ألي مدى يمكن أن
ضا ان تساعد هذه التأمالت في أن يف ّكر مسيحيو
تساعدنا على ذلك .وأرجو أي ً
افريقيا عما هي االستجابة المناسبة امام القوى العلمانية في افريقيا الحديثة .وبما
أن هذا مقال قصير ،فال يمكن أن يصبح أكثر من مجرد دعوة ألن ينضم لي
4
آخرون في حوار يتعلق بتلك القضايا واسعة النطاق.
سأناقش في القسم األول النماذج المختلفة للعلمانية في جنوب الصحراء
ً
مجادال بأنها قد تمر بسهولة دون مالحظتها ألنها تعبّر عن
الكبرى االفريقية،
مسيطرا،
دورا
ً
نفسها بطرق متعددة .وسأجادل أن أحد النماذج ،والذي يلعب ً
يمكن إغفاله بسهولة عند النظر إلى جنوب الصحراء الكبرى االفريقية من
4

لفهم الهوت بين-الثقافات الذي هو أساس هذا المقال ،انظر:
Benno van den Toren, “Intercultural Theology as a Three-Way Conversation: Beyond the Western Dominance of Intercultural Theology,” Exchange 44 (2015): 123–143.
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منظور علماني حديث .وفي القسم الثاني ،سوف أقدم المجموعة الواسعة من
الحركات التي تندرج تحت عنوان الخمسينية الحديثة .وسوف أولي اهتما ًما
صا بعالقتها مع النظرة العالمية االفريقية التقليديةُ ،مر ّك ًزا بطبيعة الحال على
خا ً
تلك السمات الحاسمة لفهم عالقتها بالعلمانية .وفي القسم الثالث ،سوف أجادل أن
الحركات الخمسينية الحديثة قد تكون جز ًءا من اإلجابة حول العلمانية ،لكنها في
عرضة لعملية العلمانية .وسوف أشير ألسباب االحتياج لمزيد من
حد ذاتها ُ
األبحاث وسأقدم بعض المؤشرات لالتجاه الذي يحتاجه كل من الهوت
وممارسات الخمسينية الحديثة للتطور حتى يسمح بحدوث استجابة مسيحية
ضا هدية للمجتمعات المسيحية في
حقيقية نحو العلمانية ،استجابة قد تكون أي ً
الشمال العالمي.

ج افريقي للعلمانية؟
نموذ ٌ
إن العلمانية ظاهرة متعددة األوجه .ولهذا السبب ،قد يغفل المرء نماذج بالغة
األهمية من العلمانية عندما يبحث عن ظاهرة ترتبط بها أو عن مجال محدود من
االصطالحات .إن اإللحاد العلني أو الالأدرية أو ،بشكل أع ّم ،تآكل االعتقاد في
األمور الخارقة للطبيعة أمر نادر الحدوث في جنوب الصحراء الكبرى
ً
عرف عليها بوضوح .وفي مقال
االفريقية ،لكن هناك
أشكاال أخرى يمكن الت ّ ّ
5
سابق ،ميّزتُ بين عدد من هذه المظاهر ،وسوف أحصر حديثي هنا على بعض
المالحظات القصيرة.
ومن األفضل أن يكون المظهر األول عن العلمانية هو تجريد العالم من
مقدساته  de-sacralizationأو تحرير العالم من سحره .disenchantment
وطبقًا للعديد من الالهوتيين ،فاألمر له جذوره في النصوص المقدسة اليهودية-
المسيحية نفسها .ويصبح هذا األمر جليًا عندما نقارن النظرة العالمية الكتابية مع
وجهات النظر الخاصة بالبيئة الوثنية في إسرائيل والكنيسة األولى .وفي هذه
السياقات ،أحاطت بالبشر كل أنواع القوى الروحية والمقدسة والتي كان على
البشر أن يتفاوضوا معها بحرص .وقام اإلعالن الموجود في النصوص
اليهودية-المسيحية ،والذي أقر بأن هذا العالم خليقة هللا ،بتجريد الخليقة من
Benno van den Toren, “Secularisation in Africa: A Challenge for the
Churches,” Africa Journal of Evangelical Theology 22, no. 1 (2003):
3–30.
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مقدساتها .ولم تعد القوى السياسية مقدسة وبالتالي يمكن نقدها .وتم إزالة
ضا عن سيطرة القوى
الغموض عن الخصوبة واعتمدت على اإلله الخالق عو ً
السحرية .ولم يعد هناك إضفاء شيطاني على المرض وبالتالي أمكن البحث عن
تجرد من
عالجات طبيعية 6.وعن طريق تقديم النظرة العالمية الكتابية لعالم
ّ
7
مقدساته ،أصبحت المسيحية قوة علمنة في افريقيا.
والنموذج الثاني من العلمانية هو تراجع مشاركة األفراد في النشاطات
الدينية .ورغم توافر عدد محدود من الدراسات ،إال أنه يمكن التعرف على ذلك
في عدة مواضع .على سبيل المثال ،رغم صعوبة تقديم بيانات دقيقة ،إال أن
ضا في مناطق نيروبي
األبحاث أظهرت أن حضور الكنيسة يعتبر منخف ً
8
 Nairobiالحضرية الفقيرة.
والمظهر الثالث الخاص بالعلمانية هو السلطة المتناقصة أو القبضة
المتضائلة للدين على المجتمع حيث تتحرر العديد والعديد من مجاالت الحياة من
تأثيرها .ويعتبر هذا نتيجة لزيادة التمايز أو التعددية في المجتمع منذ وصول
االستعمار ،والحداثة والعولمة .وفي افريقيا التقليدية ،كانت جميع مجاالت الحياة
الجوانب الدينية للحياة .وفي
ضا تغلغلت فيها
متكاملة ومترابطة وبالتالي أي ً
ُ
العصر الحديث ،حققت العديد من مجاالت الحياة ،مثل التجارة والسياسة
واإلعالم الخ ،ديناميكيتها الخاصة واستقاللها عن الدين ،بشكل تدريجي.
وفي المكانة الرابعة ،تغيّرت العالقة بين الفرد وبين دينه/دينها تحت تأثير
الحداثة .وكما أشار تشارلز تايلور  ،Charles Taylorفإن العلمانية ال تعني
بالضرورة أن الناس يصبحون أقل تد ّينًا ،لكنها تعني أن الدين ليس بديهيًا على
االطالق ،وأن األمر يعتمد دائ ًما على االختيار وأن االلتزام الديني يُصنع دائ ًما
Cf. Friedrich Gogarten, Verhängnis und Hoffnung der Neuzeit: Die
Säkularisierung als theologisches Problem (Stuttgart: Friedrich Vorwerk Verlag, 1953); Arend Theodoor van Leeuwen, Christianity in
World History: The Meeting of the Faiths of East and West (London:
Edinburgh House Press, 1964); Lesslie Newbigin, Honest Religion for
Secular Man (London: S.C.M. Press, 1966).
Lesslie Newbigin, Trinitarian Doctrine for Today’s Mission (Carlisle:
Paternoster Press, 1998), 58; Newbigin, Honest Religion for Secular
Man, 18.
Aylward Shorter and Edwin Onyancha, Secularism in Africa: A Case
Study: Nairobi City (Nairobi, Kenya: Paulines Publications Africa,
1997), 57ff.
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في مواجهة خيارات بديلة 9.وقد أظهر بحث اجتماعي حديث ،جرى وسط خدم
من نجامينا  ،N’Djamenaعاصمة تشاد ،أنه يمكن رؤية هذه الظاهرة في
افريقيا :جميع الخدم المدنيين الذين تم مقابلتهم كانوا مشتركين بشكل عملي في
مجتمعاتهم الدينية ،سواء كانت بروتستانتية أو كاثوليكية أو إسالمية .ورغم ذلك،
تغيّرت عالقته م بهذه المجتمعات بطريقة لم يكن من الممكن أن يراها العالم قبل
تأثير الحداثة :فاحتفظ األفراد باستقالل معين في مواجهة مجتمعاتهم الدينية
10
ونظروا إلى التزامهم كمسألة اختيار شخصي.
أما خامس مظاهر العلمانية ،والذي سوف يلقى التركيز األكبر في هذا
المقال ،هو علمانية الدين نفسه ،أي تأقلمه مع قيم الثقافة العلمانية 11.وفي الغرب
عادة ما يأخذ هذا األمر شكل من اشكال تأقلم المعتقدات الدينية مع وجهة نظر
عالمية علمانية .ومن الممكن أن تقل أهمية اإليمان بالمعجزات ،وبسلطان
الكتاب المقدس وبالسماء والنار ،أو من الممكن إنكار هذه األمور ،وذلك بالرغم
من استمرار االنتماء الديني والممارسات الدينية .وفي جنوب الصحراء الكبرى،
فإن علمنة الدين نفسه قد تأخذ شكالً مختلفًا .فعادة ما تحتفظ الممارسات الدينية
في افريقيا بشعور قوي بما هو فائق للطبيعة لكن من الممكن علمنته باستخدام
هذه الممارسات الدينية ألهداف علمانية .كم عدد السياسيين الذين سيعودون
لقُراهم كيما يستشيروا األسالف ،أو يطلبوا من كهنتهم الصالة من أجلهم أو
يقابلون المرابط (الولي المسلم) ،ليس ألجل أي هدف ديني جوهري ،بل ألجل
النجاح في حياتهم السياسية؟ كم عدد التالميذ الذين سوف يرتدون تعويذة أو
يقتنون "قل ًما نبويًا" أو أي بركة أخرى في كنائسهم ،ليس ألنهم يرغبون في

9

Charles Taylor, A Secular Age (Cambridge, MA: Belknap Press of
Harvard University Press, 2007), 12.
10 Abel Ngarsouledé, “Enjeux théologiques de la sécularisation en
Afrique subsaharienne : Une étude de cas de N’Djamena en République du Tchad” (doctoral thesis, Faculté de Théologique Evangélique de Bangui, 2012), 129ff.
 11هذا الشكل الرابع يتميز بكونه تعبير محدد للعلمانية على يد عالم علم االجتماع الديني،
الهولندي خ .ديكر :G. Dekker
G. Dekker and K. U Gäbler, eds., “Secularisatie in de westerse samenleving,” in Secularisatie in theologisch perspectief (Kampen:
Kok, 1988), 32.
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االقتراب من هللا ،بل ألنهم يحتاجون لهذا القوة الخارقة للطبيعة من أجل النجاح
في عالم عدائي .ويمكن مضاعفة هذه األمثلة.
وإذا اعتبرنا أن ما سبق عبارة عن علمانية ،فهي علمانية الدين المسيحي
ألن اإليمان المسيحي في جوهره دين يتمركز حول هللا ،حيث يقاوم االستخدام
النفعي لممارساته .واألمر يختلف بالنسبة للديانات التقليدية االفريقية ( African
 .)ATRs ،Traditional Religionsوأكدت العديد من الدراسات التي
أجريت على هذه الديانات – بما في ذلك دراسات العلماء الذين اعتزموا فهم هذه
الديانات بطريقة إيجابية – على الطبيعة المتمركزة حول البشر والواقعية لهذه
الديانات 12.إنها دراسات متمركزة حول البشر بمعنى أن الممارسات الدينية
تركز على ازدهار اإلنسان أو ،بصورة أقل فردية ،على العشيرة .وهي واقعية
بمعنى أن الممارسات الدينية تُستخدم في إطار المنظور الذي تعتزم تحقيقه:
الحماية والشفاء والبركة .وهذا سبب من أسباب ضعف المنظور العالمي
13
االفريقي التقليدي أمام العلمانية.
هذا أحد أسباب امكانية مرور العلمانية إلى افريقيا دون أن يستشعرها
المراقب الغربي .بالنسبة للغربي ،فإن الدين يبدو وكأنه موجود في كل مكان في
افريقيا ألن الفائق للطبيعة موجود في كل مكان .فالناس واعون للغاية بالقوى
الفائقة للطبيعة وبتأثيرها على جميع نواحي الحياة اليومية .إن المنظور الغربي
الذي ينظر ،بشكل تلقائي ،لكل ما هو "ديني" على أنه "فائق للطبيعة" لهو
اعتقاد خاطئ .أوالً ،إن العديد من الظواهر التي يعتبرها الغربيون "فائقة
للطبيعة" ليست "فائقة للطبيعة" بالمعنى الالهوتي .إن األسالف الذين ماتوا
وأرواح المياه وقوى السحر أمور تتجاوز ما تعتبره النظرة العالمية الغربية
المادية أنها أمور طبيعية ،لكنها بالنسبة لألفارقة ال تزال جز ًءا من نظام الخلق.
إال أن فهمهم لنظام الخلق يعتبر أوسع من النظرة المادية الغربية ،لكنه ال يجعل
هذه المجاالت من الحياة مجاالت دينية بالضرورة .وثانيًا ،كما تم اإلشارة لذلك،

12 Magesa, African Religion, 69; cf. Mbiti, African Religions and Philosophy; Okot p’ Bitek, African Religions in Western Scholarship
(Kampala: East African Literature Bureau, 1970).
13 Eloi Messi Metogo, Dieu peut-il mourir en Afrique? Essai sur
;l’indifférence religieuse et l’incroyance en Afrique noire (Paris
Yaoundé, Cameroun: Karthala; Presses de l’UCAC, 1997), 47ff.

83

المجلة الالهوتية المصرية

فإن هذه الممارسات "الروحية" يمكن أن تُستخدم بهدف الحفاظ على ما يمكن
اعتباره أهداف "علمانية ".كما يرصد كواسي ويريدو ،Kwasi Weridu
إن اإلجراءات [الممارسات الدينية] التي ترتبط مع االعتقاد بوجود كائنات
متنوعة فائقة للبشر ذات قوى وميول متفاوتة ،والتي تحظى عادة بمركز
الصدارة في القصص الدينية االفريقية ،هي في واقع األمر برامج نفعية
14
عملية من أجل االستفادة من موارد هذا العالم.

وهذا يضعنا أمام تحدي كيفية تعريف العلمانية .وألنها تتعلق بانخفاض تأثير
الدين ،فإن تعريف العلمانية يعتمد على تعريف أكثر عمقًا للدين .يدرك علماء
الدين بشكل متزايد أنه من المستحيل صياغة تعريف محايد للدين من الناحية
تعريف الدين فه ًما محددًا لماهية الدين أو لما
الثقافية والدينية .ودائ ًما ما يفترض
ُ
يُفترض أن يكون عليه 15.ويسمح هذا األمر بمساحة لتعريف األديان من وجهة
النظر المسيحية .ويبدو أنه من وجهة النظر المسيحية هذه فإن التركيز الذي
عنصرا محوريًا للدين الحق في تمايز عن جميع
يوجهه هللا ينبغي أن يكون
ً
أنواع الممارسات نصف-الدينية أو حتى المشابهة للدين والتي ال يمكن فهمها إال
16
بالرجوع إلى ما يجب أن يكون عليه الدين.
وهذه هي إحدى أسباب حاجتنا إللقاء نظرة نقدية على األطروحة التي
تفترض أن افريقيا متد ّينة بشكل غير قابل للشفاء ،ليس فقط فيما يتعلق بالحاضر
ضا فيما يتعلق بالماضي االفريقي .وحتى نتم ّكن من تقييم هذه
االفريقي ،بل أي ً
األطروحة ،فال يكفي أن نشير إلى انتشار ما هو "فائق للطبيعة" بالمفهوم
الغربي أو أن نشير ببساطة إلى عدم وجود – أو وجود ضئيل للغاية – مجاالت
حياتية يمكن أن يحياها البشر دون اإلشارة لما هو فائق للطبيعة .وعلى المرء أن
ينظر للسؤال الذي يتعلق بالمكانة ال ُمقدَّمة عن هللا الخالق نفسه .وهنا يجد المرء
تقييمات متباينة للغاية فيما يخص الديانات التقليدية االفريقية ،اعتمادًا على ما إذا
14 Kwasi Weridu, “The Moral Foundations of African Culture,” in Philosophy from Africa, ed. A.P.J. Roux and P. H. Coetzee, 2nd ed.
(Cape Town: Oxford University Press Southern Africa, 2002), 288.
15 Cf. Christoph Auffarth and Hubert Moher, “Religion,” in The Brill
Dictionary of Religion, ed. Kocku von Stuckrad, trans. Robert R. Barr
(Leiden: Brill, 2006).
16 B. van den Toren, “Religion,” in Evangelical Dictionary of Theology,
ed. Walter A. Elwell and Daniel J. Treier (Grand Rapids, MI: Baker
Academic; Brazos Press, forthcoming).
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أخذنا في االعتبار العالقة مع المجال الكامل للقوى الروحية الوسيطة إما كونها
في عالقة وسيطة فعّالة مع الخالق 17أو كونها تعبير عن هذا التركيز العالمي
الذي يخفي وراءه العالقة مع هللا 19.وث ّمة سؤال آخر وهو كيف كانت مركزية
العالقة مع الحقائق الدينية (كيفما فُه َمت وقتها) في افريقيا في حقبة ما قبل
االستعمار  .ال توجد سوى معلومات ضئيلة حول هذه المسألة .والمعلومات
المتاحة ،من غانا على سبيل المثال تعكس المدخل المتمركز حول البشر
والواقعي للدين المشار إليه أعاله .ويسجل جان بالتفوت  Jan Platvoetوهانك
فان رينسوم  ،Hank van Rinsumبشكل جدلي:

18

تتكون الممارسة الدينية من دفعات قصيرة من التواصل الديني
عادة ما
ّ
المكثّف ،وذلك عند حدوث كارثة – موت أو مرض أو مصيبة أخرى – . ...
[إن تخلل] كيانات أخرى من أكان  Akanوجوءهان  Ju/’hoanللحياة
االجتماعية  ...يتباين إلى حد كبير ،حسب المجتمع ،وحسب المؤسسة وحسب
الحدث ... .وثالثًا ،إن ُوجد ،كان األمر عادة عبارة عن شأنًا جانبيًا ضئيالً عن
20
كونه محوريًا وحاس ًما.

الخمسينية الحديثة كمسيحية سياقية في افريقيا في عصر الحداثة
حتى نتمكن من تقييم الخمسينية الحديثة في افريقيا فيما يتعلق بعملية العلمانية في
افريقيا ،ينبغي أوالً نرسي طابعها الخاص كحركة مسيحية سياقية والتي تتجذّر
17 E. Bọlaji Idowu, Olódùmarè: God in Yoruba Belief ([London]:
Longmans, 1962).
18 So p’ Bitek, African Religions in Western Scholarship.
19 Keith Ferdinando, “Screwtape Revisited: Demonology Western, African and Biblical,” in The Unseen World: Christian Reflections on Angels, Demons, and the Heavenly Realm, ed. Anthony N.S. Lane (Carlisle; Grand Rapids, MI: Paternoster Press; Baker Book House, 1996),
103–132.
?20 Jan Platvoet and Henk J. van Rinsum, “Is Africa Incurably Religious
Confessing and Contesting an Invention,” Exchange 32, no. 2 (2003):
144.
للحصول على المزيد من النقاش حول األطروحة انظر:
Kehinde Olabimtan, “‘Is Africa Incurably Religious?’ II, A Response
to Jan Platvoet & Henk van Rinsum,” Exchange 32, no. 4 (2003):
322–339; Jan Platvoet and Henk J van Rinsum, “‘Is Africa Incurably
Religious?’ III, A Reply to a Rhetorical Response,” Exchange 37, no.
2 (2008): 156–173.
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في النظرة العالمية االفريقية ما قبل االستعمار ،وفي الوقت نفسه تعتبر وثيقة
الصلة بالحاضر االفريقي ،والذي يتصف بالحداثة والتحضر والعولمة .وأستخدم
التسمية "الخمسينية الحديثة" لإلشارة إلى مجموعة من الحركات التي قد يتم
22
اإلشارة إليها ببساطة كالخمسينية االفريقية 21،أو الكنائس الكاريزمية الجديدة
23
أو ببساطة الحركة الكاريزمية.
إن مجموعة الحركات هذه ليست متحدة في منظمة مركزية وال في تشكيل
عقائدي دقيق بل بالحري عن طريق مجموعة من الخصائص – ليست جميعها
واضحة بشكل متساوي – التي تميّزها عن الكنائس اإلرسالية الرئيسية في
افريقيا ،الكنائس االفريقية المستقلة (،African Independent Churches
 ،)AICsوالخمسينية الكالسيكية .وتختلف الكنائس الخمسينية الحديثة عن
الكنائس اإلرسالية التي زرعتها حركة اإلرسالية الحديثة في أنها قد تأسست على
يد القادة األفارقة ،ويُعتبر الهوتُها سياقي بشكل متكامل ،حامالً عناصر أساسية
من األديان ووجهات النظر التقليدية االفريقية.
إنها تشترك في تركيزها على العمل االستثنائي للروح القدس مع الكنائس
الخمسينية التقليدية لكن يمكن تمييزها عن هذه الكنائس ليس من خالل أصولها
ضا من خالل التأكيدات المختلفة على روحانيتها
االفريقية فحسب ،لكن أي ً
وتطبيقها العملي .وتؤكد الخمسينية الكالسيكية ،من خالل اتباعها ل 1كورنثوس
 ، 12أن كل الذين اعتمدوا من الروح القدس قد نالوا مواهب والتي يمكنهم من
خاللها خدمة جسد المسيح .ولهذا فهي حركة مناهضة للفكر الهرمي ،على
عكس الخمسينية الحديثة التي تمنح سلطة كبيرة للقادة المؤسسين والحاليين.
أمرا
وتميّز الخمسينية الكالسيكية موهبتي التكلم بألسنة والشفاء .ويستمر الشفاء ً
مركزيًا في الخمسينية الحديثة ،لكن أهمية األلسنة تتضاءل بالمقارنة بخدمة
ً
كبيرا على االزدهار
تركيزا
التحرير .وتضع الخمسينية الحديثة بشكل عام
ً
21 Ogbu Kalu, African Pentecostalism: An Introduction (Oxford: Oxford
University Press, 2008).
22 Cf. Peter Hocken, The Challenges of the Pentecostal, Charismatic
and Messianic Jewish Movements (Ashgate, 2009), 29ff.
23 Joseph Bosco Bangura, “The Charismatic Movement in Sierra Leone
(1980–2010): A Missio-Historical Analysis in View of African Culture, Prosperity Gospel and Power Theology” (VU University Amsterdam, 2013).
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والقوة ،على الرغم من أن الحركة نفسها تشتمل على مجموعة من المواقف
24
المتعلقة بدور "الصحة والثروة" في الحياة المسيحية.
في معظم هذه الجوانب ،تتشابه الكنائس الخمسينية مع الكنائس االفريقية
المستقلة ) ،(AICsوتجتمع هذه الحركات م ًعا في بعض األحيان 25.إال أن هناك
اختالفات جوهرية .فتميل  AICsإلى منح تقدير إيجابي نسبيًا للتقاليد االفريقية
وتبحث عن عالقة إيجابية بين عناصر من الديانات التقليدية االفريقية ATRs
والتقاليد المسيحية .ورغم ذلك ،كما سنرى ،فإن الخمسينية الحديثة تتناسب بشكل
جيد مع عدد من الخصائص الحاسمة للنظرة العالمية االفريقية التقليدية ،فهي
ترفض وتدين بشكل جذري الـ ATRsبالتحديد ألن أعضاءها يأخذون العالم
الروحي بمحمل الجد :فاالشتراك مع الممارسات الدينية االفريقية التقليدية أمر
مدان ،مثله مثل االشتراك مع األرواح الشريرة حيث أن مواثيق الدم تقيد المرء
بقوى إبليس نفسه 26.وهناك اختالف آخر بين الكنائس الخمسينية الحديثة وبين
 AICsيتعلق بقاعدتهم االجتماعية :حيث تزدهر  AICsوتلقى قبوالً في
المجتمعات الريفية حيث ال تزال الممارسات التقليدية حية ،وتنتمي الحركات
27
الخمسينية الحديثة إلى عالم الطبقة المتوسطة والنخب الحضرية الصاعدة.
إن قوة وحيوية الحركة هي ،جزئيًا ،نتيجة لهذا المزيج من الصلة القوية بين
الماضي االفريقي والنظرة العالمية االفريقية وبين المشاركة المساوية
الحتياجات الحاضر .وفيما يتعلق بالنظرة التقليدية االفريقية ،فهناك عدد من
الخصائص الهامة التي تجعل رسالة الخمسينية الحديثة قوية للغاية في هذا
السياق الثقافي 28.ففي المقام األول ،تتناسب الخمسينية الحديثة االفريقية مع
 24قارن المرجع السابق.180–178 ،
25 Harvey Gallagher Cox, Fire from Heaven: The Rise of Pentecostal
Spirituality and the Reshaping of Religion in the Twenty-First Century (Reading, MA; Wokingham: Addison-Wesley, 1995).
26 Kalu, African Pentecostalism, 67, 75ff.
”27 Bangura, “The Charismatic Movement in Sierra Leone (1980–2010),
237f.
28 Cf. Ogbu Uke Kalu, “Preserving a Worldview: Pentecostalism in the
–African Maps of the Universe,” Pneuma 24, no. 2 (Fall 2002): 110
137; Cephas Omenyo, “Charismatic Churches in Ghana and Contextualization,” Exchange 31, no. 3 (2002): 252–277; Allan Anderson,
“Pentecostal Pneumatology and African Power Concepts: Continuity
or Change?” Missionalia 19 (1990): 65–74.
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النظرة التقليدية للكون حيث تتمتع فيه القوى الروحية بكليّة الوجود .إنها ترتبط
بعالم ال يحدث فيه شيء بالصدفة أو حتى ألسباب طبيعية ،وفي هذا العالم يختبر
الناس احتيا ًجا عميقًا ( ) 1لقراءة الطالع أو معرفة األسباب الروحية لمحنتهم،
( )2للخالص من قوى الشر التي تضرهم وتقمعهم و( )3للحماية من أي قوى.
وفي المقام الثاني ،تتناسب الخمسينية الحديثة مع الفهم الشمولي التقليدي
ي بشكل
للخالص .كانت كنائس اإلرسالية تميل إلى تقديم الخالص على أنه روح ّ
مطلق أو بشكل حصري .وهذا ببساطة ليس له معنى في النظرة التقليدية
االفريقية .وفي  ATRsفإن الكمال الروحي ينعكس دائ ًما في الرفاهية المادية
واالجتماعية ،وهو اختبار االحتياج أو الكارثة االجتماعية والمادية التي تغذي
الرغبة في الوصول إلى الرفاهية الروحية .وثالثًا ،تتناسب الخمسينية الحديثة
تما ًما مع الممارسة التقليدية الخاصة بالنظر إلى األشياء المادية على أنها في
حال التحام مع القوة الروحية ،وبالتحديد ،قوة الحماية والشفاء .فالخمسينية
الحديثة تأخذ في حسبانها سلطان التمائم واألوثان بجدية تامة – وبالتالي ترفضها
– لكنها تقدم بدائل في صورة دهن المسحة ،أو المياه المباركة ،أو التقويمات أو
المناديل .وسوف أخاطب مسألة كيفية تقييم هذه الخصائص الثالثة من الناحية
الالهوتية في القسم األخير ،لكنه من الواضح اآلن أنه فيما يخص جميع هذه
النواح ي فإن الخمسينية الحديثة في افريقيا قادرة على بناء جسور قوية مع
الماضي االفريقي .وبمقارنتها مع األشكال العلمانية الداخلية التي أدخلتها كنائس
اإلرسالية ،فإن الخمسينية الحديثة تتناسب بصورة جيدة للغاية في عالم يتصف
بشدة الشحن الروحي.
وتتشارك الحركات الخمسينية الحديثة في افريقيا في معظم هذه الخصائص
مع  ، AICsلكن الكناس الخمسينية الحديثة تكيفت مع احتياجات وتطلعات
السكان في المناطق الحضرية المتنامية ،وبالتحديد مناطق النخب الحضرية
الجديدة 29.واسمحوا لي أن أذكر بعض المجاالت التي أشار إليها البعض .في
المقام األول ،تقد م هذه الكنائس مجتمعات جديدة عندما تكون المجتمعات الريفية
بعيدة وغير قادرة على دعم الحياة الجديدة في المدينة .ويستبدل الشيوخ
وبالتحديد األزواج القادة ،أو "األب" و"األم" للمجتمع الكنسي ،مشورة وسلطة
”29 Bangura, “The Charismatic Movement in Sierra Leone (1980–2010),
237f.
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الشيوخ في القرية .وفي المقام الثاني ،تقدم هذه الكنائس صورة جذابة للغاية
ً
تجهيزا جيدًا ،و ُم َمثَّلة
للطبقة الوسطى الجديدة وللنخب :فالكنائس حديثة و ُمج ّهزة
ً
تمثيالً جيدًا في وسائل اإلعالم (االجتماعية) ومتصلة بالشبكات العالمية .ثالثا،
تتناسب هذه لحركات تما ًما مع الرغبة في حقيق النجاح في بيئة حضرية .وبدالً
من نقد أو ببساطة تجاهل تطلعات هذه الطبقات الوسطى الجديدة في المدن
الحديثة ،على غرار ما فعلته الكنائس التقليدية ،فإن هذه الحركات الحديثة تنظر
لهذه التطلعات على أنها مشروعة تما ًما بل وعالمة من عالمات البركة اإللهية.
وعالوة على ذلك ،فإنها تعدُ بالعون والحماية واإلرشاد اإللهي في عالم ال يتحقق
فيه حتى النجاح المتواضع إال عن طريق التغلب على عقبات هائلة .فهي أماكن
يمكنك أن تطلب فيها الصالة عندما تأمل في اجتياز امتحان في نظام فاسد،
وعندما تحتاج للحصول على تأشيرة من دولة غربية تستمر في إضافة المزيد
من القيود على حرية التنقل وعندما ترغب في الصالة من أجل الحصول على
وظيفة في سياق من سيادة المحسوبية .رابعًا ،إنها كنائس تعلن القيم األخالقية
التي تعتبر أكثر مالءمة للحياة الحضرية عن قيم المجتمعات التقليدية والكنائس
الريفية .وثمة مثال حاسم وهو تعزيز فكرة الزواج ودعم األسرة النووية في
وضع لم تعد تقدم فيه النماذ ُج األخالقيةُ التقليديةُ لألسرة الممتدة التوجيهَ
30
وأخيرا ،تتناسب الخمسينية الحديثة في افريقيا مع عالم يتجه نحو
والدعم.
ً
َ
العولمة من حيث أنها تجمع بين التأصيل االفريقي القوي مع الشعور باالنتماء
إلى الساحة العالمية مع حركات مشابهة والتي قد تتصل بسياقات واحتياجات
31
مشابهة في أجزاء أخرى في العالم.

الخمسينية الحديثة والعلمانية في افريقيا
تعرفنا في القسم السابق على عدد من اإلشارات عن كيفية تعامل الخمسينية
ّ
الحديثة في جنوب الصحراء الكبرى مع جوانب مختلفة من العلمانية .وفي هذا
القسم األخير ،أ ريد أن ألقي نظرة على العالقة المركبة بين هذه الحركات وبين
العلمانية في مظاهرها المتعددة .وسوف ألقي نظرة الحقًا على الخمسة مظاهر
تعرفنا عليها في القسم الرئيسي األول من هذا المقال.
الخاصة بالعلمانية والتي ّ
 30قارن المرجع السابق.230–229 ،
31 Cf. Allan Anderson, An Introduction to Pentecostalism: Global Charismatic Christianity (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).
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وفي نفس الوقت سوف أبدأ في إثارة عدد من القضايا الالهوتية والتي سوف
تحتاج بالتأكيد إلى المزيد من البحث.
عندما ننظر ،في المقام األول ،إلى العلمانية على أنها إزالة للتقديس ،فإن
الخمسينية الحديثة ينبغي اعتبارها حركة مضادة للعلمانية ،ولكن من منظور
الهوتي مسيحي ،هذا األمر ال يُعَد في صالحها بالضرورة .الحظنا أن هذا
الجانب من العلمانية هو نتيجة لالعتقاد بأن هذا العالم هو خليقة هللا وبأن البشرية
مخلوقة على صورة هللا .والمدلول المهم هو أن الخمسينية الحديثة عبارة عن
خطوة إلى الوراء بعيدًا عن الحرية التي تلقاها البشر للتغلب على القوى
الغامضة ومواجهتها ،حيث اعتادت أن تسيطر على حياتهم .لهذا يسمح البشر
ألنفسهم أن تسيطر عليهم كل أنواع القوى واألفكار الروحية بدالً من استخدام
سلطتهم الممنوحة من هللا كي يسيطروا هم عليها .ويمكننا العثور على أمثلة لهذا
األمر أثناء انتشار االبيوال غرب افريقيا والذي بدأ في ديسمبر  2013في غينيا
ود ّمر ليبيريا وسيراليون .وأعلن عدد من وعّاظ الخمسينية الحديثة أن هذا
االنتشار نتيجة لقوى روحية ،وبالتالي شجّعوا أتباعهم للبحث عن مساعدة في
الخالص الروحي وليس في العناية الصحية المالئمة والالزمة الحتواء انتشار
المرض 32.ورغم ذلك ،فإنه من الخطأ ببساطة االعتماد على فهم غربي أحادي
ضا
البعد للمرض والشفاء .فنجد أن تأثير هؤالء الوعّاظ على السكان قد يشير أي ً
إلى محدودية الفهم العلماني البحت للمرض ،وإلى لزوم المزيد من العمل
الالهوتي لتطوير فهم شامل للمرض والشفاء بحيث تتكامل فيه األبعاد المادية
واالجتماعية والروحية للمرض والشفاء بشكل صحيح في الهوت وممارسة
مسيحية.
وفي المقام الثاني ،يلزم أن نالحظ أن الخمسينية الحديثة عبارة عن حركة
مناهضة للعلمانية في أنها ال تقبل تقسيم مجاالت الحياة المختلفة بحيث ال ينطبق
الدين ،أو اإليمان المسيحي بشكل أكثر تحديدًا ،إال على مجاالت معينة في
الحياة ،وليس على باقي المجاالت .وتتمتع هذه الحركة بأهمية كبيرة في
األوساط الحضرية مثل الجوس وكينشاسا ونيروبي .وهي تتواصل بشكل حر
مع جوانب الحياة التي تتفاعل معها كنائس اإلرسالية و AICsوالكنائس
الخمسينية التقليدية بصعوبة :فهي تصلي من أجل النجاح في العمل ،ومن أجل
 32وفقًا لرسالة إخبارية من دكتور جي .بوسكو بانجورا تعود لـ 11أغسطس .2014
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سير المستندات في أنظمة بيروقراطية فاسدة وتنتج مقاطع مرئية تتعلق بسيارة
مرسيدس جديدة .فيعود هللا إلى عالم العمل والمال والنجاح ويعود أكثر فأكثر
إلى عالم الحكومة.
ولهذا أخذت هذه الحركة معنى ربوبية المسيح على جميع نواحي الحياة
على محمل الجد .ومع ذلك ،نحتاج ألن نطرح هذا التساؤل ما إذا كانوا قد
أحضروا هللا إلى السوق كي يكون حاميًا ومان ًحا فحسب أم أنهم أخذوا في
االعتبار ربوبيته على العالم .فبينما يتم العامل مع قيم معينة من العالم الليبرالي
الحديث على نحو حاسم (على سبيل المثال ،في النضال من أجل الشفافية
الحكومية وفي اإلخالص الزوجي) إال أن قي ًما أخرى يتم التعامل معها دون
تمحيص على االطالق ،مثل نظام النمو االقتصادي على حساب البيئة و ،بشكل
عام ،سياسة عدم التدخل االقتصادية .وقد يكون الحوار النقدي بين الخمسينية
مثمرا في هذا الصدد.
حوارا
الحديثة والهوت التحرير
ً
ً
وفي المقام الثالث ،يساعد الطابع شديد الحداثة الذي تتمتع به الخمسينية
الحديثة (وإن كانت حداثة "بديلة" بشكل واضح للنموذج الغربي) معتنقيه على
إضفاء شكل اللتزامهم المسيحي في سياق يختبر فيه اآلخرون إيمانًا أقل ارتبا ً
طا
أو حتى ليس له ارتباط بالموضوع .وبالتالي فإنه يصد ضغوط العلمانية الفردية
تحت ضغوط التحديث ،والتي قدمت العديد من المظاهر الدينية ،التي عفا عليها
الزمن تقريبًا.
تبدو الخمسينية الحديثة ،في المقام الرابع ،متكيّفة بشكل جيد مع المجتمع
العلماني المعاصر والذي فيه ال يمكن التعامل مع النظرة الدينية على أنها أمر
أمرا اختياريًا على الدوام ،وهو التزام
مفروغ منه ،بحيث يكون االلتزام بها ً
ينبغي صنعه في مواجهة البدائل والشكوك المحتملة .وتؤكد هذه الحركة على
االلتزام الشخصي وإعادة االلتزام المستمر .وهذان االلتزامان مشتركان مع
الحركة االنجيلية األشمل التي ُولدت الخمسينية الحديثة فيها ،سواء في نهضة
ومؤخرا في حركة التجديد اإلنجيلي في افريقيا
شارع أزوسا في المقام األول،
ً
33
في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي .وقد تتمتع الخمسينية الحديثة في هذا
اإلطار بتميّز على الحركة االنجيلية التقليدية من خالل استخدامها الذكي لوسائل
–33 Cf. Bangura, “The Charismatic Movement in Sierra Leone (1980
2010),” 31ff.
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اإلعالم ،والتي تتيح لها أن تكون قريبة باستمرار لحياة معتنقيها – الحياة سريعة
الوتيرة والعابرة سريعًا – في البيئات الحضرية الحديثة .ومع ذلك ،قد يكون لها
ضا نقاط ضعف حيث أن تأكيدها على البركة والمزايا الفورية قد يؤدي إلى
أي ً
زيادة عدد أتباعها بكثرة في مدة زمنية قصيرة ،لكنه لن يكون كافيًا عند حدوث
الشدائد ويتطلب األمر الصبر والقدرة على التحمل .وتتناسب اجتماعاتها
المشحونة بالعواطف مع عالمنا المعاصر ذي الدهاء اإلعالمي لكن قد ال تؤدي
بالضرورة اللتزام يصمد أمام ضيقات حياتنا اليومية .ال يمكن لاللتزام طويل
ا ألجل أن يستند على االختبارات العاطفية فحسب بل يجب أن يؤسس على
االعتراف بحقيقة اإلنجيل .وفي هذا الصدد ،فإن الحوار بين الخمسينية الحديثة
مثمرا.
واألشكال اإلنجيلية األكثر تقليدية قد يكون
ً
والمظهر الخامس واألخير عن العلمانية في افريقيا والذي يجب أن يلفت
انتبا هنا هو المدخل الديني النفعي والمتمركز حول البشر ،واستخدام الدين
ألغراض علمانية .وفي هذا الصدد ،تبدو الخمسينية الحديثة ألول وهلة أنها
متماشية تما ًما مع المدخل الديني االفريقي التقليدي المتمركز حول البشر ،وذلك
في أنها تمتلك جانبًا نفعيًا قويًا 34.ورغم أن العديد من المحللين قد أشاروا إلى أن
35
ضا على أنه من مواطن ضعفها
هذا جزء من جاذبيتها ،إال أن هذا قد يُحسب أي ً
ألن اإلله أو الدين الذي تم اختياره على أساس نفعي يمكن بسهولة أن يُستبدل
بآخر – كذلك بالنسبة لآللهة العلمانية – إذا ثبت أنه أكثر فعالية .ويجادل رون
هورتون  Robin Hortonأن هذا االستخدام النفعي للدين هو في الواقع تماشيًا
مع النظرة العلمية الحديثة 36،ويجادل ألوي ميسي-ميتوجو Eloi Messi-
 Metogoأن هذه الصفة النفعية بالتحديد هي التي تجعل الخمسينية االفريقية
الحديثة تبدو وكأنها ضعيفة أمام العلمانية 37.لذلك ،هل تحمل الخمسينية الحديثة
مصدر فنائها في ذاتها؟
 34المرجع السابق240–238 ،؛ قارن:
Gabriel Tchonang, L’essor du pentecôtisme dans le monde: une conception utilitariste du salut en Jésus-Christ (Paris: Harmattan, 2009).
 35انظر الحاشية رقم .28
36 Robin Horton, Patterns of Thought in Africa and the West: Essays on
Magic, Religion, and Science (Cambridge; New York, NY: Cambridge University Press, 1993), 161; cf. Platvoet and Rinsum, “Is Africa Incurably Religious?” (2003), 139.
 37انظر الحاشية رقم .13
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هذه مساحة تستلزم المزيد من البحث والحوار بهدف استكشاف كيفية بناء
المجتمعات المسيحية إليمان أقوى مما يوفر بديالً للنماذج الغربية للعلمانية
ولاللتزام المسيحي العلماني الذي بدوره يوفر نماذج "للحداثات البديلة ".إن
الصورة معقدة ،لكنه من السهل جدًا أن نخلص إلى أن الخمسينية الحديثة تقدم
ببساطة دينًا نفعيًا ت َ َم ّ
شيًا مع الماضي االفريقي الذي استخدم الدين في البحث عن
بركات هذه الدنيا .وعلى النقيض من وصف بالتفوت  Platvoetوفان رينسوم
 Van Rinsumلدين أكان ،فإن الخمسينية الحديثة ال تقدم ببساطة دينًا يلجأ إليه
المرء في حالة الضرورة أو األزمة 38.وال هي دين العديد من األوروبيين
العلمانيين الذين يلجئون إلى دينهم من أجل طقوس العبور وفي أوقات المرض
والكوارث الشخصية أو الجماعية .فغالبية معتنقو الحركات الخمسينية الحديثة
يشاركون بعمق وبشكل منتظم في الممارسات الدينية .فتجدهم يحضرون
اجتماعات األحد الطويلة ،وقد يذهبون الجتماعات الصالة الدورية ويستمرون
في تواصل مع مجتمعهم عن طريق وسائل اإلعالم االجتماعي الحديثة.
وعالوة على ذلك ،فإن النظر إلى هذه الديانات على أنها متمركزة حول
البشر لهو أمر سهل للغاية بل وأُحادي األبعاد .وقد يُظهر تحليل أحداث العبادة
ً
تركيزا مزدو ًجا .عادة ً ما تعمل العبادة كانتقال
وتراتيل العبادة في هذه الخدمات
مفاجئ ،وهو شكل له مركزين مختلفين .التركيز األول على البركة والخالص
االختباري والمتوقع .والتركيز الثاني على هللا نفسه كمخلص .وبهذا المعنى
فإنهما ال يختلفان عن أي مزمور يتغنّى بمجد إله إسرائيل بينما يسرد اختبارات
الخالص .وتمتلك الخمسينية الحديثة العديد من العناصر التي تعتبر حقًا ذات
توجيه إلهي وعناصر أخرى تركز بقوة على حضوره وحمايته وخالصه في
الحياة اليومية .وهناك احتياج للمزيد من التحليل الستكشاف العالقة بين التركيز
على هللا وبين مكانة االحتياجات البشرية .هل نعبد هللا من أجل عنايته بنا أم
نعبده بسبب ماهيته؟ هل الخالص هو السبب الصحيح للعبادة أو ،باألحرى ،أحد
الفرص المناسبة الرئيسية للعبادة؟ وهل ثمة مكان للعبادة والثقة في مواجهة
تصوره من هذا الجانب
الشدائد حال عدم إمكاننا رؤية الحل بعد وربما ال يمكننا
ّ
من القبر؟

38 Platvoet and Rinsum, “Is Africa Incurably Religious?” (2003), 140ff.
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ومتنوعة عند النظر للتراتيل المختلفة ولمؤلفيها
قد تكون النتائج معقدة
ّ
وللحركات المتنوعة ،بل وأكثر من ذلك عند النظر لكيفية تواصل العابدين
المختلفين مع هللا.
مثل هذا التحليل ال يمكن أن يتوقف فقط عند وصف هذه النواقل المختلفة
في العبادة الجماعية والفردية .بل سوف تستلزم طرح أسئلة الهوتية .وهذه
األسئلة ليست األسئلة الهامة بالنسبة للخمسينية الحديثة فحسب ،بل األسئلة
المرافقة للمجتمع المسيحي في العديد من السياقات المختلفة .كيف يمكن للمرء
تقديم خالص شمولي بشكل صحيح ،ويتالمس مع كل أبعاد الوجود اإلنساني
ً
تفوق عطية المحبة
وفي نفس الوقت يكون
متمركزا حول هللا بطريقة تحترم ّ
اإللهية أكثر بكثير من أي عطية أخرى يمكنه أن يمنحنا إياها؟ كيف نعلن
اإلنجيل الشامل بطريقة تتعامل بشكل صحيح مع االحتياجات المحسوسة دون
ً
عكازا للضعفاء أو فرحة أخرى في وجود ذاتي االرتكاز ومخالف
أن تصبح
للفرح؟ هذه األسئلة لن تحدد الصحة الروحية للخمسينية الحديثة فحسب ،بل
ستحدد قدرتها على توفير بديل مسيحي مناسب للعلمانية في افريقيا وفي أماكن
ّ
يتجزأ من كل مظاهر المسيحية التي تسعى للتواصل مع
أخرى .فهي جزء ال
احتياجات عا َلم علماني أو عالم غير علماني إلى حد كبير وفي نفس الوقت
تعرف أن محبة هللا هي أعظم عطية يمكن أن يقبلها أي شخص.

خاتمة وأسئلة للمزيد من البحث والحوار
ال زالت المحكمة منعقدة حول مسألة ما إذا كانت الخمسينية الحديثة هي الحل
ألخطر تهديد للحداثة العلمانية والذي تواجهه جنوب الصحراء الكبرى في
افريقيا .والعلمانية في حد ذاتها تعتبر ظاهرة متعددة األوجه والخمسينية الحديثة
أبعد ما يكون عن التنظيم – فكل حركة تتعامل بشكل مختلف مع كل جانب من
الجوانب الخمسة التي عرضناها في هذا المقال .وبالتالي ،فإن تقديم هذه الحركة
كدليل آخر على عدم قابلية افريقيا على الشفاء الديني وعلى عدم استسالمها
لضغوط العلمانية القادمة من الغرب ،لهو أمر غير صحيح وغير مفيد .وفي
نفس الوقت ،من السهل للغاية ،بل ويعتبر أمر أحادي التوجّه ،أن تكتب عن هذه
المجموعة من الحركات على أنها استسالم تام للمدخل النفعي للدين وبالتالي
يكون هناك استعداد لالستسالم للقوى العلمانية للحداثة.
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ثمة احتياج للمزيد من البحث والحوار ،ليس بهدف فهم ما يحدث بشكل
ضا بهدف اكتشاف معنى اإلخالص المسيحي سواء في
أفضل فحسب ،ولكن أي ً
افريقيا أو في المجال الثقافي الشمال أطلسي .كتبتُ هذا المقال على أمل
المساهمة في حوار الهوتي بين الثقافات وعلى أمل التعلم في هذا المجال .ما
هي الدروس التي يلزم أن يتعلمها الغرب العلماني واألشكال األقدم من المسيحية
ال ُمرسلة في افريقيا من قدرة الخمسينية الحديثة على ربط االيمان المسيحي
بالعديد من جوانب الحياة العصرية والتي يختبرها المسيحيون في أماكن أخرى
على أنها علمانية تما ًما؟ وكيف يمكن أن يبدو عليه المنظور المسيحي الشامل في
افريقيا؟ هل من الممكن العثور على بديل لمنظور علماني ُم ّ
سطح ال يسقط في
إعادة تقديس العالم ،ويتذكر أن هذا النظام المخلوق هو مجرد كذلك :مخلوق،
نطور –
وليس إلهي؟ وبالنسبة للمسيحين في جميع أنحاء العالم :كيف يمكن أن ّ
ونواجد! – فه ًما شامالً ومتكامالً لخالص يتعامل بجدية مع حقيقة أن إله إسرائيل
عمل وال يزال يعمل من أجل خالصنا لكن هذا األمر ال يجعل التزامنا ومحبتنا
له يتحوالن إلى مجرد منفعة اعتمادًا على الطابع الملح للبركات التي نختبرها؟
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التفكير بشأن التلمذة في سياقات متغيرة:
تصورات قادة الكنيسة في ابرشي ٍة أسقفي ٍة
في جنوب السودان
جاكوب هاسنوت )j.a.haasnoot@gmail.com( *Jacob Haasnoot
الكلية المسيحية في كاجو-كيجي ،جنوب السودان
Kajo-Keji Christian College, South Sudan

مقدمة
ما هو السبب في القيام بهذا البحث؟ 1إن فكرة هذه الدراسة عبارة عن مزيج
ممول من IZB
من اهتماماتي الخاصة باإلضافة لمشاركتي في مشروع بحثي ّ
و 2GZBفيما يتعلق بالكنيسة والعلمانية يقوم به األستاذ هيرمان بول Herman
 Paulفي جامعة جرونينجين  .Groningenووجدت في مقابالتي األولية مع
المسيحيين والقادة االفريقيين أنهم ينظرون إلى العلمانية كمشكلة غربية .وفي
نفس الوقت ،فإن هؤالء الذين أجريتُ معهم المقابالت رأوا االحتياج لوجود
تلمذة فعّالة في الكنيسة االفريقية كيما يؤثر اإلنجيل بشكل أكبر في حياة الشعوب
وفي المجتمع.
ويوضح هيرمان بول في ورقة موقف بورشة العمل هذه ،أن الغرب "...
بدأ في إدراك ،ليس فقط المفاهيم اإلمبريالية الكامنة في تطبيق لغة العلمانية
*

1
2

ترجمة سامح رهيف.
Originally published as: Jacob Haasnoot, “Thinking about Discipleship in Changing Contexts: Perceptions of Church Leaders of an
Episcopal Diocese in South Sudan,” Cairo Journal of Theology 2
(2015): 121–131, http://journal.etsc.org.
أشكر األستاذ هيرمان بول على تعليقاته القيّمة على النسخة السابقة لهذا التقرير.
توجد مؤسستان لإلرسالية في الكنيسة البروتستانتية الهولندية .تُركز  IZBعلى اإلرسالية
في هولندا ،بينما تُدعّم  GZBاإلرسالية العالمية للكنيسة.
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ضا صعوبة فهم األنماط المتغيرة للحياة
بداخل السياقات غير الغربية ،لكن أي ً
الدينية بمصطلحات أخرى غير العلمانية ".وأصبح السؤال اآلن " ...كيف نفسّر
المعدّالت المستمرة في التراجع لعضويات الكنيسة أو لتغيّر التوجهات نحو هللا،
والكنيسة والدين  "...في السياقات غير الغربية" .الهدف هنا ليس تطبيق
النظرية العلمانية الغربية على الحاالت الدراسية االفريقية ،بل بالحري فحص
أساليب الصالة واالستماع والتفكير والحديث بشأن الممارسة الدينية المتراجعة
ّ
التعلم منهم والتحقق من مدى قدرتها على تقديم مصادر
في افريقيا – بهدف
3
(الهوتية) أفضل للكنائس الغربية وذلك لفهم أوضاعهم ".ويساهم هذا التقرير
ولو بقليل في هذه األسئلة والقضايا.
سؤال البحث .اخترتُ كلمة "تلمذة" لتكون الكلمة الرئيسية في هذا البحث
ألنها أحد الطرق الموجودة في ابرشية كاجو-كيجي (DOKK) Kajo-Keji
لوصف حالة الكنيسة :إنهم يروا الكنيسة في حالة صحية إذا كان أعضاؤها
يتتلمذون .وعندما ال يحدث ذلك ،فإن الكنيسة ليست في حالة صحية جيدة ،حتى
لو كانت ممتلئة بعدد كبير من األعضاء .والحديث عن العلمانية ليس المقصود
منه الحديث عن الوضع في األبرشية .لكن هدفه الرئيسي هو الحديث عن
انحدار الكنيسة الغربية.
أُجري هذا البحث في الكنيسة األسقفية في جنوب السودان ،في أبرشية
كاجو-كيجي .وسبب ذلك هو أن الكنيسة لديها نسبة عضوية كبيرة لكن نسبة
كبيرة منهم يعتبروا أعضاء غير فعّالين .وفي نفس الوقت نرى أن قادة أبرشية
الكنيسة قد جعلوا الكرازة والتلمذة من أولويات إرسالية الكنيسة 4.وهناك عامل
آخر ،وهو أن الكنيسة قد اختبرت سياقات متباينة للغاية :لقد عاش أعضاؤها في

4

Herman Paul, Declining Religious Participation: Secularization and
Discipleship in Africa, Positioning paper for a workshop at the Evangelical Theological Seminary in Cairo, Egypt, December 11–12,
2014, dated: August 28, 2014; cf. Herman Paul, “Secularization in
Africa: A Research Desideratum,” Cairo Journal of Theology 2
(2015): 67–75, http://journal.etsc.org.
ترجمة عربية :هيرمان بول" ،العلمان ّيةُ في افريقيا :بحث ضروري "،المجلة الالهوتية
المصرية .http://journal.etsc.org ،50–41 :)2016( 3
يُذكر في إحدى قرارات مجمع األبرشية عام " :2013قرر المجمع أن الكرازة والتلمذة
يجب ترويجهما وتعزيزهما في جميع األبرشيات كيما يأتي المزيد من الناس للمسيح.
(رومية  ".) 15–14 :10يعكس هذا األمر أولوية الخطة االستراتيجية لألبرشية في
.2015–2013
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المنفى لكنهم اآلن يختبرون الحرية في دولة مستقلة .أردتُ أن أعرف اللغة التي
يستخدمها قادة األبرشية كيما يصفوا المشاركة المتزايدة أو المتناقصة في
كنيستهم .لماذا لم يتتلمذ الشعب ،وكيف يتغير هذا الوضع؟ هل تقع إجابات هذه
األسئلة ضمن إطار قصصي مختلف عن ذلك ال ُمستخدم في أوروبا والخاص
بالعلمانية؟
منهجية البحث .كيما أجيب على سؤال البحث ،فقد بحثت في وثائق
استراتيجية خاصة بأبرشية كاجو-جيجي 5ووثيقة الصلة بالموضوع وأجريت
مقابالت مع عدد من القادة الرئيسيين في األبرشية 6.هذا البحث مقصور على
أبرشية كاجو-كيجي التابعة للكنيسة األسقفية في جنوب السودان والسودان ،وال
تنطبق بشكل تلقائي على طوائف أخرى أو على جنوب السودان ككل.
السياق التاريخي .قبل أن أقدّم نتائجي يجب أن أعرض بعض األمور التي
تتعلق بالسياق التاريخ ي لجنوب السودان ككل وبالكنيسة األسقفية في أبرشية
كاجو-كيجي بشكل خاص.
أوالً فيما يتعلق بالدولة ككل .حصلت السودان على استقاللها في .1956
وبدأت أول حرب أهلية سودانية في  1955ودامت سبعة أعوام .وبنا ًء على
اتفاقية أديس أبابا في  ،1972أصبح جنوب السودان "منطقة حكم ذاتي".
وعندما أصبحت السودان دولة دينية خاضعة لقانون الشريعة في ،1983
اندلعت حرب أهلية ثانية ودامت هذه الحرب اثنين وعشرين عام إلى أن تم
توقيع اتفاقية السالم الشامل ) (CPAفي  .2005استمرت هذه االتفاقية حتى
 2011عندما أعلن جنوب السودان استقالله.
أما فيما يتعلق بالكنيسة ،فقد وصل ال ُمرسلون األنغليكانيون األوائل إلى
كاجو-كيجي في  1929كيما يبدؤوا العمل المرسلي في المنطقة .افتتحوا
مدرسة ،وقدموا الرعاية الصحية األساسية وشاركوا باإلنجيل .وفي ،1946
ارتسم الزارو تونجو  Lazaro Tonguكأول رجل دين سوداني في منطقة
5
6

حصلت على حق الوصول للخطط االستراتيجية لفترتي  2013–2009و2015–2013
وأيضًا لوثائق مجامع األبرشية منذ  2008فصاعدًا.
أجريت مقابالت مع تسعة من قادة األبرشية إحداها كانت عن طريق البريد االلكتروني،
واألخريات كانت وج ًها لوجه .واستخدمنا اللغة اإلنجليزية .وأرسلت لهم ملخص للمقابالت
بغرض موافقتهم .وبسبب ضيق الوقت ،لم أتمكن من مقابلة أي من القساوسة أو أعضاء
كثيرا إذا أشملناهم فيه
الكنيسة في الراعويات .إن انطباعي هو أن ناتج هذا البحث لن يتغير
ً
لكنه سيمنح للبحث قاعدة أوسع.
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كاجو-كيجي .وفي  ،1947وصلت رسالة نهضة شرق افريقيا إلى كاجو-كيجي
عن طريق أوغندا" .لقد تحدوا بعض المعتقدات التقليدية والعبادة الوثنية.
فتحولت حياة العديد من الناس في تلك المنطقة .أقلع العديد من الناس عن
7
التدخين وشرب الكحوليات ،وهي عادات تُعتبر خاطئة في حركة النهضة".
يتحدث شعب كاجو-كيجي لغة الكوكو  ،Kukuوهي إحدى لهجات جماعة
وتكونت ابرشية
الباري  .Bariلقد نُشر الكتاب المقدس بلغة الباري في .1976
ّ
الكوجو-كيجي في مارس عام  ،1986وتم تنصيب أول أسقف في .1997
واألسقف الحالي ،الموقر أنتوني بوجو  ،Anthony Poggoتم انتخابه
وتنصيبه في  .2007األبرشية (المطرانية) بها ثمانية رئاسة شمامسة ،وستة
عشر أرياف ،وسبع وخمسين راعية ،وخمس راعويات فرعية وأكثر من مائة
8
مركز كرازي.
تقع مقاطعة كاجو-كيجي في والية وسط االستوائية وتصل إلى حدود أوغندا
في الجنوب .وتقطع غرب نهر النيل وتغطي  5760كم مربع من أراضي
غالبيتها صالحة للزراعة .وبحسب اإلحصاء الرسمي للسكان عام  ،2008فإن
تعداد السكان يقارب  200000نسمة .ويقدر أن  % 75منهم ينتسبون للكنيسة
األسقفية.

النتائج
حالة الكنيسة – الماضي والحاضر
كيف ينظر قادة األبرشية إلى كنيستهم اآلن بالمقارنة بالوضع في الماضي؟ لقد
تغير السياق االجتماعي-السياسي بشكل جذري :من الحياة في المنفى إلى الحياة
في جنوب السودان المستقل .فما هو تأثير هذا التغيير على الكنيسة عندما ننظر
إلى التلمذة؟
الكمية مقابل النوعية .قدم القادة الذين أجريت معهم المقابالت بيانًا يشبه
هذا" :لدينا عدد [من المسيحيين] لكن اإليمان ال يصل للعمق الذي ينبغي أن
يكون عليه ".يحصل العديد من الناس على المعمودية وفي الخدمات الكرازية

8

Oliver M. Duku, The Gospel comes to “Dreamland”: A History of the
Church in Kajo Keji (Nairobi, 2014 [reprint]), 26.
بحسب الخطة االستراتيجية ألبرشية كاجو-كيجي.2015–2013 ،
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يتحول العديد من الناس" ،لكننا ال نرى تأثير هذه األعداد في الكنائس ".ويقول
غالبية َمن أجريت معهم المقابالت أن سبب هذا األمر يرجع لنقص التعليم
والمتابعة.
يقول عدد من القادة أن التعليم في الماضي كان أفضل .فالجيل السابق تعلم
القراءة والكتابة في فصول التعليم المسيحي .وكان هذا األمر يستغرق عام أو
ضا كانت فصول التثبيت تتم بأكثر دقة من اآلن .قدم العديد منهم
اثنين .وأي ً
انطبا ًعا بأن الصحة الروحية للكنيسة كانت أفضل في الماضي .لكن بعضهم ال
ضا لم يكن الناس يتتلمذون "،و "لم يكن التعليم
يتفق مع هذا األمر" :فوقتها أي ً
أفضل من اآلن".
الروحية مقابل المادية .ما الذي يتم التركيز عليه في إرسالية الكنيسة اآلن
وكيف كان الحال فيما مضى؟ يبدو أن الجميع يتفقون على" :إننا أقوياء في
قضايا التطوير والعمل على البنية التحتية [اآلن] لكن هناك فجوة في التطوير
ضا بالسياق .فأثناء الحرب والمنفى" ،كانت
الروحي ".وهذا األمر يرتبط أي ً
الكلمة بمثابة دواء للشفاء ".واآلن حيث تقع الكنيسة في أحدث أمة ،فهناك تركيز
شديد على بناء مدارس وكنائس وعلى التطوير .ويقول أحدهم" :حتى حركة
النهضة تركز أكثر على التطوير والخدمات االجتماعية اآلن أكثر من النمو
الروحي".
وبحسب العديد منهم فإن التطوير الروحي يحتاج النتباه أكبر" :اعتاد
المطران السابق ،منسى  ،Manassehأن يقول :أريد بناء كاتدرائية في قلوب
الناس .هذه هي األولوية األولى .واألبنية المادية تأتى الحقًا".
وبالنسبة ألحدهم ،فاألمر ليس مجرد مسألة سياق لكن في الماضي كانت
عرف نفسها كتلمذة روحية فحسب .لم يكن من المفترض أن
اإلرسالية المسيحية ت ُ ّ
يُقدم المسيحيون على العمل ألنه كان يُنظر إليه كأمر عالمي .أما الكنيسة اآلن
فهي تعزز اإلرسالية الكلية.
األكثر التزا ًما مقابل األقل التزا ًما .أقرغالبية القادة أن الناس في الماضي
كانوا أكثر التزا ًما نحو اإليمان ونحو الكنيسة .وأثناء فترة المنفى ،كانت هناك
العديد من االجتماعات الخاصة بالمؤمنين في حركة النهضة ،للسيدات وللشباب،
وحضر المسيحيون هذه االجتماعات بشوق كبير .لم يعد هذا األمر يحدث اآلن.
لماذا؟ يقول أحد القادة" :لقد تشارك الناس أثناء المنفى بمعاناتهم وصعوباتهم في
هذه االجتماعات .وقد كان لديهم فائض من الوقت ".ويضيف" :إن تحدي
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الكنيسة اآلن هو كيفية جعل اإلنجيل ذا صلة بزماننا حيث أصبح الناس منشغلون
بحياتهم وعملهم".
ضا العديد من القادة أن المسيحيين كانوا أكثر رغبة في العمل
الحظ أي ً
التطوعي للكنيسة" .كانوا يستلمون أجرهم [الروحي] فيما بعد ".واآلن أصبح
هذا التوجه أقل وضو ًحا بكثير.
يفتقر القساوسة للدافع والرؤيا .عادة ما تُذكر هذه النقطة" :نفتقر للتعليم
في راعوياتنا ألن بعض رجال الدين لم يتدربوا جيدًا ".يقول أحدهم أن %50
من القساوسة ال يعيشون داخل راعوياتهم .وال يقدمون رعاية وال مشورة .إنهم
"قساوسة يوم األحد ".ويقول آخر" :بعض القساوسة ال يركزون على التلمذة
ألنهم يظنون أن التوبة كافية".
وبالنسبة ألحدهم ،فاألمر ليس أن القساوسة ال يرغبون بل أنهم ال يقدرون:
"إنهم يفتقرون للمعرفة ،والرؤيا ،والتدريب والمصادر الجيدة .إنهم لن يتتلمذوا،
فلذا ال يعرفون كيف يقومون بذلك".
الشباب ُمهمل .يشعر عدد من القادة بالقلق ألن الشباب ال يحصلون على
االهتمام الكافي في زماننا .فأثناء المنفى ،شارك الشباب بفاعلية في االجتماعات:
"كانت لدينا فرق ترنيم جيدة ونشطة في ذلك الوقت .وكانت تغيّر حياة الشباب".
ويشير شخص آخر إلى صراع أجيال" :تمتلئ الكنيسة بالممنوعات (ال
تفعل) .والشباب ال يحبون ذلك .إنهم يرغبون في رؤية األشياء ووضعها في
حيز التنفيذ .ويرغب الجيل القديم في الحفاظ على التقاليد .لذا نرى القليل من
الشباب في كنائسنا".
تلميذ وعضو كنيسة
عرف تلميذ يسوع ،وهل هناك اختالف بين التلميذ
سألت القادة التسعة :كيف ت ُ ّ
وعضو الكنيسة؟ أجاب غالبيتهم بكلمة مثل "تابع" أو "شخص يتعلم ".وقال
أحدهم" :التلميذ شخص أخذ على عاتقه أن يتبع خطوات يسوع .فهو يرغب
يوميًا في التّعلّم ،وفي ممارسة اإليمان وفي النمو مشاب ًها يسوع".
إن عضو الكنيسة ليس بالضرورة تلميذ .فالعضو موجود لكنه ليس فعّاالً أو
ملتز ًما .إن االلتزام بتبعية يسوع هي صفة التلميذ" .العضو هو كل شخص يأتي
إلى الكنيسة .ليس ملتز ًما ،ربما يكون قد حصل على المعمودية أو لم يحصل
عليها ،لكنه ليس مولودًا ثانية .فتجد أن نمط حياته ال يختلف عن العالم".
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الجدول  :1التأثيرات السلبية على النمو الروحي والحلول
األولوية

الحل/استراتيجية من أجل التلمذة

التأثير السلبي

عدد المرات التي
ذُكر فيها األمر

6

الفقر ،والجهل ،والصراعات والصدمات عبارة
عن معوقات لإليمان وللنمو في اإليمان.

5

نقص التعليم في الكنيسة ،مثل ،أفكار خاطئة حول
معمودية األطفال (أنها مثل الخالص) أو التأكيد
على السلوك الخارجي ،مثل عدم الشرب أو
السماح بتعدد الزوجات.
ممارسات تقليدية مثل الطقوس المرتبطة بالميالد
والزواج والجنازات .الضغوط االجتماعية تجعل
الناس ينسون اإليمان المسيحي .أيضًا يسبب
المعالجون التقليديون في تأثير سلبي .وقد يقود
هذا األمر إلى المساومة بين المعتقدات.
الحياة العصرية .الرغبة في إرضاء الجسد
والسعي نحو المال .البحث عن وظائف أفضل.
القيام بأعمال تجارية .ال يتبقى وقت للدين .ينجذب
الشباب للنوادي الليلية وللرقص الحديث .ويعتبر
الشرب اغرا ًء للرجال وللصبية.
القساوسة غير الملتزمين بخدمتهم أو الذين
يفتقرون لرؤيا خاصة بالتلمذة.

4

التلمذة ليست بهذا األهمية بالنسبة للبعض.

3
2

والقراء العلمانيين ما يعلمونه
ال يعرف القساوسة
ّ
قد يكون نمط حياة بعض قادتنا حجر عثرة .نقص
القادة الخدّام في الكنيسة.
الطوائف المختلفة التي تنقد بعضها البعض ال تقدم
فائدة .ينتقل الناس من مكان آلخر دون نمو في
اإليمان.
الناس ال تعلم شيء عن المسيحية.

1

العبادة ال تخاطب القلب.

5

5

4

2

2
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الخدمات االجتماعية في المجتمع (مثال،
المشاريع التي تدر دخالً) .اإلرسالية
الشاملة.
تعليم قوي وذو صلة وثيقة داخل
الكنيسة .يحتاج هذا األمر لتدريب
وقراء علمانيين.
قساوسة ّ
تعليم قوي وذو صلة وثيقة داخل
الكنيسة .يحتاج هذا األمر لتدريب
وقراء علمانيين.
قساوسة ّ

تعليم قوي وذو صلة وثيقة داخل
الكنيسة ،باألخص للشباب .أيضًا:
فصول تلمذة أسبوعية ومجموعات
شركة أخرى.
يحتاج هذا األمر لتدريب القساوسة
والقراء العلمانيين .وهناك احتياج للقادة
ّ
ال ُملهمين والقادة الخدّام.
سلوكيات االنضباط مثل قراءة الكتاب
المقدس ،بشكل شخصي أو في
مجموعات.
مادة تعليمية سياقية جيدة بلغة الباري.
يحتاج هذا األمر لتدريب القساوسة
والقراء العلمانيين.
ّ
الوحدة بين المسيحيين.

على التالميذ أن يضاعفوا أنفسهم.
الكرازة والوعظ في األماكن المفتوحة.
عبادة سياقية
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ماذا يعني هذا عمليًا؟ ما الذي يقوم به التلميذ؟ وهنا ذكر الناس ما يلي:
قراءة الكتاب المقدس ،طاعة هللا ،الصالة ،تعليم اآلخرين ،الشهادة ،إظهار
المحبة وتعزيز الوحدة.
التأثيرات السلبية على النمو الروحي والحلول
ما هي العوامل السلبية ،سواء خارج أو داخل الكنيسة ،والتي تؤثر على النمو
الروحي والتلمذة؟ وماذا يمكن فعله حيال هذا األمر؟ انظر الجدول .1
الكنيسة بعد عشر سنوات
إن التفكير بشأن هدف الكنيسة يقوم بالتركيز على سؤال التلمذة .ما الذي ستبدو
عليه الكنيسة بعد عشر سنوات؟ ذُكرت الصفات التالية ،بحسب األولوية
(اعتمادًا على عدد المرات التي ذُكرت فيها هذه الصفة):
 .1الكنيسة ُمرسلة" :إن هدف الكنيسة هو تلمذة األمم ،والوصول ل َمن لم
يصل إليهم أحد ،ولتعليمهم ولمساعدتهم في النمو ليصبحوا مشابهين للمسيح".
 .2الكنيسة تحويلية وشمولية" :في حاالت الصراعات ،ينبغي أن يستجيب
المسيحيون بشكل يختلف عن غير المسيحيين .ينبغي أن يجلب المسيحيون
ضا" :عليها أن تكون قادرة على رعاية االحتياجات
التغيير إلى العالم ".وأي ً
الروحية والمادية ألعضائها".
ضا فعّالين في الكنيسة".
 .3الكنيسة لكل الناس" :الشباب والرجال أي ً
 .4الكنيسة ذاتية الدعم" :سوف تقف كنيستنا على قدميها .سوف ندعّم
التطورات الرئيسية بأنفسنا".
افريقيا والغرب :كيف نتعلم من بعضنا البعض؟
ترتفع أولوية التلمذة في جدول األعمال في افريقيا وفي الغرب .لكن سياقاتنا
مختلفة تما ًما :فبينما تضعف الكنيسة في الغرب إال أنها تنمو في افريقيا .هل لدينا
ما يكفي من العوامل المشتركة كي نتعلم من بعضنا البعض؟ قال غالبية الناس:
نعم ،يمكننا أن نتعلم من بعضنا البعض .فنحن نتعلم عن طريق المقارنة .وقال
البعض" :يمكن للغرب أن يساعدنا كيما نتالفى الوقوع في نفس األخطاء.
فالغرب بمثابة أرض الموع ظة لنا ".ويمكن للغرب أن يتعلم من افريقيا" :من
حماستنا وحيويتنا في محبة هللا" وكيما يروا "سبب وجود نمو عددي ".و:
"يمكن لألفارقة أن يذهبوا للغرب .يمكن لألفارقة أن يقدموا نور اإلنجيل لشعوب
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الغرب ".وقد ل ّخص أحدهم" :علينا أن نعمل م ًعا وأن نتشارك في الخبرات
والمصادر كيما نتمم وصية اإلرسالية العظمى".
شعر أحدهم أن سياقاتنا مختلفة تما ًما" :فنحن ال نعرف العلمانية بهذا المفهوم".

المالحظات واالستنتاجات
في هذا القسم سوف أل ّخص نتائجي وأفسرها .يُظهر الجدول  2كيف يتم وصف
التلمذة والمشاركة الدينية في السياق الماضي والحالي.
الجدول  :2التلمذة في سياقات متغيرة
المجال
الكمي مقابل
النوعي
الروحي مقابل
المادي
مستوى التعهد
القيادة
الشباب

الكنيسة أثناء المنفى والحرب
نوعية اإليمان كانت أعلى

الكنيسة بعد )2005( CPA
النمو العددي موجود لكن ينقص
النمو الروحي
التركيز على التطويرات الهيكلية

أكثر التزا ًما نحو اإليمان
القساوسة يفتقرون للتدريب ،يبدو
أنهم أكثر التزا ًما
أكثر نشا ً
طا في االجتماعات

أقل التزا ًما نحو اإليمان
القساوسة بحاجة لمزيد من التدريب،
وليسوا ملتزمين نحو التلمذة
الكنيسة ليست جذابة للشباب

التركيز على األمور الروحية

التلميذ ك ُمتعلم ملتزم .يصف جمي ُع القادة التلميذَ كشخص ملتزم بتبعية يسوع
وبالتعلم منه .والعضو هو شخص مرتبط بالكنيسة لكنه ليس فعّاالً ،وتوجد في
نمط حياته بعض السمات التي تختلف عن غير المسيحي.
بسبب التقديرات التي تقول إن  %75من مقاطعة كاجو-جيجي تنتمي
للكنيسة األس قفية ،فهناك خطر أن تتوقع االنتساب لعضوية الكنيسة عندما تذهب
9
للحياة في هذه المنطقة .ورغم أن الكنيسة ترغب في أن تصبح كنيسة للجميع،
إال أنه من الواضح من التعريفات السابقة أن قادة األبرشية الحاليين يرغبون في
أن يصبح األعضاء تالميذ.
التأثيرات السلبية على التلمذة واالستراتيجيات .في الجدول  1حاولت ربط
التأثيرات السلبية على النمو الروحي بداخل الحل المقترح الذي قدّمه هؤالء
9

هذا جدال دائر بين حركة النهضة وقادة الكنيسة .فبينما تركز حركة النهضة على المسيحيين
صرح من قبل أنه "مطران لكل أعضاء
الذين يولدون ثانية ،فإن المطران انتوني بوجو قد
ّ
الكنيسة".
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الذين أجريت معهم اللقاءات .الحظنا أن أكبر التهديدات التي تواجه التلمذة هي:
السياق االجتماعي-االقتصادي ،ونقص وجود تعليم جيد في الكنيسة ،والثقافة
التقليدية وضغوط الحياة العصرية .وأكثر الحلول أهمية في ايقاف هذه التأثيرات
هي الخدمة الشاملة وتدريب قادة الكنيسة.
كنيسة المستقبل .سألتُ كيف ينبغي أن تبدو عليه الكنيسة بعد 10سنوات،
ويرى هؤالء الذين أجريت معهم اللقاءات أن الكنيسة ستكون قوية في التعليم،
والكرا زة ،والعطاء والخدمة .وهناك تفاؤل ورجاء أن تؤثر الكنيسة في حياة
أعضائها وفي المجتمع ككل.
إن أول صفتين ( ُمرسلة وتحويلية) تدعوان لالندهاش حيث أن الكنيسة اآلن
تنمو في العدد وتجلب التغيير للمجتمعات .ومن الواضح ،أن هؤالء الذين
أجريت معهم المقابالت يشعرون أن هذا ليس كاف بعد.
من افريقيا إلى الغرب .شعر غالبية القادة أنه يمكننا التحاور في منطقة
التلمذة .بالنسبة إلفريقيا ،فالغرب بمثابة مثال سلبي يمكنها التعلم منه .ومن
الملفت لالنتباه أن عدد من القادة يتحدثون عن ارسال ُمرسلين أفارقة للغرب.
فمن الواضح بالنسبة لهم أن النموذج القديم للعمل ال ُمرسلي في الكنائس على
مستوى العالم لهو أمر عفا عليه الزمن.

االستنتاجات
استنادًا على ما تم تقديمه أعاله ،فقد توصلتُ لالستنتاجات التالية:
 . 1تتشابه المشكالت والحلول التي تتعلق بالتلمذة مع ما نجده في أماكن
أخرى في افريقيا والعالم.
 .2م ن الملفت لالنتباه أن القادة الذين أجريت معهم المقابالت يبدو أنهم
ً
تركيزا على الحياة
يتبعون "رواية التراجع ".في سياق المنفى السابق كنا أكثر
الروحية وأكثر التزا ًما نحو اإليمان .ورغم أننا ننمو في العدد اآلن ،إال أن
التزامنا وحياتنا الروحية أقل من المعدل القياسي .ويُظهر هيرمان بول ،في
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ً
بارزا
خطابه االفتتاحي ،كيف أصبحت "رواية التراجع الرئيسية" هذه نموذ ًجا
لفهم العلمانية في أوروبا 10.هذا التوازي غير متوقع بالمرة وملفت للنظر.
المشكلة مع مثل هذه الرواية أنه قد يكون لها "قوة منطقية ".فيمكن للرواية
أن تقود طريقة تفكيرنا وسلوكنا وسعينا للتوصل إلى حلول.
 . 3بحسب هؤالء الذين أجريت معهم المقابالت ،ينبغي على كنيسة المستقبل
نموا عدديًا
أن تكون ،على وجه الخصوصُ ،مرسلة وتحويلية .ورغم أن هناك ً
في الكنيسة األسقفية في كاجو-كيجي وأن لديها تأثير على تطور المقاطعة ،إال
أن القادة الذين أجريت معهم المقابالت شعروا أن عليهم القيام باألمور بشكل
أفضل .وطالما توقفت التأثيرات السلبية على النمو الروحي عن طريق الخدمة
الشاملة وتدريب القادة ،فإنهم يشعرون أن الكنيسة يمكنها التقدم والتحسن .ومن
كثيرا في المستقبل.
الواضح أن القوة المنطقية لرواية التراجع لن تستمر ً
 .4إذا انطبق ما هو حقيقي في أبرشية كاجو-كيجي على سياقات أخرى في
افريقيا ،فإن وجهات النظر هذه الخاصة بنمو وتراجع المشاركة الدينية سوف
تقدم منطقًا قويًا لبناء المزيد من الشراكة بين الكنائس والمؤسسات االفريقية
والغربية بهدف مشاركة الخبرات والتعلم من ،ومع ،بعضهم البعض في هذا
المجال.

10 Herman Paul, Ziektegeschiedenissen: De discursieve macht van secularisatieverhalen (inaugural lecture, University of Groningen, September 24, 2013), http://www.rug.nl/staff/h.j.paul/oratie.pdf.
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النمو في المسيح فوق تربة افريقية :أفكار تتعلق
بتعزيز سياقية تدريب التلمذة في رواندا
أدريان فيرويس )adriaanverwijs@gmail.com( *Adriaan Verwijs
الكنيسة المصلحة في روكانيا (الكنيسة البروتستانتية في هولندا)
Reformed Church of Rockanje (PKN), the Netherlands
إن رواندا دولة صغيرة ال تطل على البحر ،وتقع في شرق افريقيا الوسطى .وقد
تعرضت لعملية إبادة جماعية عام  ،1994حيث مات مليون شخص في مائة
يوم ،مما وضع رواندا على الخريطة العالمية ،وقد كان لهذا األمر تأثير مستمر
على المجتمع الرواندي .ويقدم هذا المقال نظرة عامة مختصرة على تاريخ
رواندا وعلى الكنيسة األنغليكانية في رواندا ( Anglican Church of
 .)ACR ،Rwandaثم يلقي هذا المقال الضوء على األمور التي قد تساهم
بشكل محتمل للوصول للعلما نية .أما الجزء الثالث فهو يلقي الضوء على حدثين
أثّرا في الكنيسة األنغليكانية في رواندا بشكل إيجابي لكن ،رغم ذلك ،فإن هذا
تغييرا في تدريب القادة والتالميذ في أبرشية كيجالي  Kigaliفي
األمر لم يجلب
ً
الكنيسة األنغليكانية في رواندا .إن هذا الجزء األخير يدرس مسألة االحتياج
لوجود تدريب أكثر تنظي ًما وسياقية للقادة والتالميذ.
إن أطروحتي هي أن التدريب األكثر تنظي ًما وسياقية للقادة والتالميذ سوف
1
نموا في المسيح على تربة افريقية.
يجلب معه ً

*

1

ترجمة سامح رهيف.
Originally published as: Adriaan Verwijs, “Growing in Christ on
African Soil: Thoughts on Enhancing the Contextualization of Discipleship Training in Rwanda,” Cairo Journal of Theology 2 (2015):
132–151, http://journal.etsc.org.
أشير إلى نمو الكنيسة ككل في جميع المجاالت التي تهتم بها الكنيسة (مثال ،العبادة ،القيادة،
التعليم ،الوعظ ،الكرازة ،الرعاية وتسديد احتياجات المحتاجين).
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الخلفية التاريخية
الخلفية التاريخية لرواندا
تاريخيًا ،لقد سكنت في رواندا ثالثة مجموعات عرقية :الهوتو Hutu
) (Bahutuوالتوتسي  (Batutsi) Tutsiوالتوا  .(Batwa) Twaظهرت هذه
المجموعات الثالث من خالل "عملية معقدة من الهجرة والتمييز االجتماعي
واالقتصادي التي جرت على مدى عدة قرون 2".إن الثقافة الرواندية تعتبر
"متجانسة بشكل ملحوظ 3"،حيث يتشارك الشعب الرواندي في نفس اللغة
والحياة بأسلوب منتشر ،بشكل أو بآخر ،في جميع أنحاء البالد.
وهناك وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بتاريخ رواندا .ترى أحدها أن
الهوتو والتوتسي والتوا قد عاشوا في تناغم في حقبة ما قبل االستعمار ،األمر
الذي اختل بسبب التقسيم الذي خلقه االستعمار األوروبي .ترى وجهة نظر
أخرى أن حكام التوتسي القساة استغلوا الهوتو واستعبدوهم 4.وتم رصد عدة
انتفاضات عنيفة ضد التوتسي ،قبل عقود من اإلبادة الجماعية ،والتي تسببت في
نزوح الماليين من الناس إلى الدول المجاورة .إن الالجئين الروانديين عام
 1979ش ّكلوا تحالف رواندي للوحدة المحلية ( Rwandan Alliance for
 ،)RANU ،National Unityوالذي أصبح في نهاية األمر الجبهة الوطنية
الرواندية (.)RPF ،Rwandan Patriotic Front
دخلت الجبهة الوطنية الرواندية إلى رواندا عام  1990وبدأت حربًا أهلية.
وحدثت اإلبادة الجماعية في  1994حيث مات ما يقرب من مليون شخص من
تعرض عدة آالف من الهوتو للذبح .وبعد الحرب األهلية ،انتشر
التوتسي ،رغم ّ
ً
متجاوزا الحدود الرواندية إلى الدول المجاورة لمنطقة البحيرات
العنف
5
العظمي.
”Timothy Longman, “Culture of Rwanda: History, People, Traditions,
2011, http://www.everyculture.com/NoSa/Rwanda.html (accessed
December 3, 2014).
H. R. Scheffer, Rwanda (The Hague: Staatsuitgeverij, 1986), 30.
Catharine Newbury, “Ethnicity and the Politics of History in Rwanda,” Africa Today 45, no. 1 (1998): 10.
Gerard Prunier, Africa’s World War: Congo, The Rwandan Genocide,
and the Making of a Continental Catastrophe (Oxford: University
Press, 2009).
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خلفية تاريخية عن الكنيسة األنغليكانية في رواندا
أسس ال ُمرسلون األنغليكان البريطانيون ،والذين دخلوا رواندا عن طريق جارتها
أوغندا ،أول كنيسة أنغليكانية رواندية عام  .1922ومنذ البداية ،كانت إرساليتهم
شاملة .كان تركيزهم الثالثي على الكرازة والتعليم والرعاية الصحية 6.وتم
تأسيس أول محطة لإلرسالية في جاهيني  ،Gahiniفي شمال رواندا.
وفي  ،1930بدأت نهضة روحية في رواندا وانتشرت في جميع أرجاء
ضا ،بحسب بعض
شرق افريقيا ،والتي أدت إلى نمو الكنيسة لكنها أدت أي ً
ال ُكتَّاب ،إلى المزيد من اإليمان المتقوقع حول الذات والذي اهتم بشكل أساسي
7
بالخالص الشخصي وبالحياة األبدية.
وأصبحت الكنيسة األنغليكانية ،والتي تعتبر اآلن مقاطعة كنسية في رواندا،
كنيسة محلية في  ،1963بعد وقت قصير من استقالل رواندا .وتكونت مقاطعة
رواندا عام  ،1992أي عامين فقط قبل اإلبادة الجماعية .واجتازت الكنيسة في
أزمة عميقة أثناء وبعد اإلبادة الجماعية.
وبحسب احصائيات حكومة الواليات المتحدة ،فإن  %56.5من الروم
الكاثوليك ،و %11.1من السبتيين ،و %26من الطوائف البروتستانتية
األخرى ،و %4.6من المسلمين و 1.7ليس لديهم معتقد ديني 8.ليصبح أكثر من
 %90من سكان رواندا من المسيحيين.
وبحسب تقرير مقاطعة الكنيسة األنغليكانية في رواندا ( Province de
" )PEAR ،L’Eglise Anglicane au Rwandaلقد نمت  PEARإلى 11
أبرشية وأكثر من مليون عضو (مليون عضو أنغليكاني) .إن  PEARلديها

Wim Groenendijk, Assessment of the Institutional Capacity of the
EER/DK to Implement Integrated Development Programs (Kigali:
Eglise Episcopale au Rwanda/Diocese de Kigali, 2003).
R. Bowen, in Gérard van ’t Spijker, Redéfinir L’Eglise (Oegstgeest:
Hendrik Kraemer Instituut, 2002). Cf. Marinus Overdulve, Identité et
ethnicité (Oegstgeest: Hendrik Kraemer Instituut, 2002).
“International Religious Freedom Report for 2013,” United States
Department of State, 2013, http://www.state.gov/documents/
organization/222297 (accessed December 3, 2014).
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 450رجل دين ،و 350راعوية ،وحوالي  2250اجتماع و 2500معلم التعليم
9
المسيحي".

األمور التي قد تساهم بشكل محتمل في عملية العلمانية في رواندا
في بداية األمر ،عندما وصلتُ إلى رواندا ،بدا أن أقلية من السكان هم الذين
يحضرون اجتماع الكنيسة يوم األحد 10.وسمعت بشأن المثقفين الذين كانوا قد
تركوا الكنيسة .وظهر بديل الذهاب للكنيسة في كيجالي تقريبًا عام  2009حيث
يذهب بضعة آالف من الناس في صباح األحد لممارسة رياضة الركض وترديد
األغاني معًا .وبدا من الواضح بالنسبة لي أن دور الكنيسة والدين كان قد تقلّص
في المجتمع .وجلب اإلعالم مبادئ جديدة في واجهة تعاليم الكنيسة ،وبدأ
المسيحيون الصغار في التساؤل حول هذه األفكار الجديدة.
ومن وجهة نظر غربية ،الحظت إشارات لعملية العلمانية وتراجع الدين.
أعرف العلمانية على غرار ما يقترحه تشافيز  Chavesفي مقاله
وأود أن
ّ
"( "Secularization as Declining Religious Authorityالعلمانية
كسلطة دينية متراجعة) :ليس كتراجع للدين بل كتراجع لمجال سلطة الدين.
وباتباعه لعمل دوبيلير  ،Dobbelaereيصف تشافيز العلمانية بأنها "متعددة
األبعاد" ويالحظ المجال المتراجع لسلطة الدين على ثالثة مستويات :المجتمع،
11
والمؤسسات الدينية واألفراد.

9

“Dioceses,” Province of the Anglican Church of Rwanda, 2014,
http://www.ear-acr.org/index.php/dioceses (accessed December 3,
2014).
 10تظهر الصور الموجود في بحث ما في نيروبي  Nairobiعام  1986أن  %2.5فقط من
تعداد السكان يحضرون اجتماع عبادة (مقتبسة من بينو فان دين تورين Benno van den
 ،)Torenويبدو أن مدينة كيجالي لم ي كن حالها أفضل بكثير في أيام اآلحاد .ويذكر فان دين
تورين أن الحضور الكنسي الهزيل ليس بالضرورة دليالً على العلمانية ،لكن الخبرة
الرعوية تُظهر "أن هؤالء الذين ال يحضرون الكنيسة يميلون أيضًا إلى إهمال إيمانهم في
نواح أخرى في الحياة".
Benno van den Toren, “Secularization in Africa: A Challenge for the
Churches,” Africa Journal of Evangelical Theology 22, no. 1 (2003):
4, 8.
”11 Mark Chaves, “Secularization as Declining Religious Authority,
Social Forces 72, no. 3 (1994): 754.
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ما هي األمور التي قد تساهم بشكل محتمل في العلمانية في رواندا؟ لم تتح
ي الفرصة ألعود إلى رواندا وأجري مقابالت مع قادة الكنيسة األنغليكانية؛
ل ّ
ولهذا سوف تستند مالحظاتي واستنتاجاتي على ذكرياتي وقراءتي .وكيما
أتجنب االنحياز المحتمل ،حاولت توثيق مالحظاتي بشكل دقيق قدر اإلمكان.
ص روايةً بفهم واضح لكل العوامل المساهمة
ومن الجيد أن نتذكر ،أنه كيما نقُ ُّ
فيها ،عادة ما يحدث هذا فقط إذا كان عن إدراك متأخر ،وآ ُمل أن تكونَ هذه
الحالة منطبقةً على مقالي.
فقدان الوحدة
لقد لمست نهضة شرق افريقيا حياة عدد كبير من الناس .وكانت وحدة الناس
الذين أتوا من خلفيات عرقية مختلفة وهم يعملون ويصلون معًا شهادة ً
للكثيرين 12.ومع ذلك ،فمع مرور السنين تفككت الوحدة وظهر على الكنيسة
مواطن ضعف أخالقية والهوتية ،باألخص أثناء الفترة التي سبقت اإلبادة
ويتعرف بوين  Bowenعلى مواطن الضعف هذه من خالل ثالث
الجماعية.
ّ
نواح :االنقسامات العرقية ،واإلجراءات الغاشمة لمنفيي التوتسي عديمي
الجنسية ،واالندماج المفرط مع النظام الحاكم 13.ورغم أن الكنائس والمؤسسات
المسيحية كانت قد تظاهرت في السنوات السابقة لإلبادة الجماعية ضد النظام
الرواندي 14،إال أنه كان هناك ميل عام نحو توطيد العالقة بين الكنيسة
والحكومة 15.فأصبحت الكنيسة غير قادرة على المشاركة في تحرير شعب
16
أصبح راكدًا تحت نير االستبداد.
 12يقول أوسبورن " :Osbornلم يحدث من قبل أثناء أي نهضة أن تتعهد مجموعة من القادة
من عرقيات وثقافات وخلفيات مختلفة ليسوع المسيح ".وفقًا لبوون ،وأدت هذه الوحدة إلى
تعاون "متعدد العرقيات" و"متعدد العشائر".
Herbert H. Osborn, The Living Legacy of the East African Revival
(Eastbourne: Apologia, 2006) 54; Roger Bowen, “Revivalism and
Ethnic Conflict: Questions from Rwanda,” Transformation 12 (1995):
16.
 13المرجع السابق.16 ،
”14 Gérard van ’t Spijker, “The Churches and the Genocide in Rwanda,
Exchange 26, no. 3 (1997): 246–247.
 15أقرت كنيسة الر وم الكاثوليك والكنائس البروتستانتية ،بعد اإلبادة الجماعية ،بدورهم السلبي
أثناء اإلبادة الجماعية .وأقرت في إعالن مشترك في مؤتمر كنائس افريقيا جمعاء" :أظهرت
اإلبادة الجماعية لعام  1994فشل الكنيسة ،والتي كانت تنادي باأليديولوجية العنصرية منذ
 ".1959استشهد بذلك:
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الرؤيا الضعيفة إلرسالية الكنيسة
كانت الكنيسة األنغليكانية بعيدة عن الفكر ال ُمرسلي أكثر مما ظننت .وأثناء
استعدادي للذهاب إلى رواندا ،قرأت عن نهضة شرق افريقيا ،وعن المتحولين
الكثيرين ،وعن االنتشار الكبير لهذه النهضة .إال أن نيران النهضة لم تعد
مشتعلة اآلن ،وكان هناك تركيز ضئيل على اإلرسالية .ربما خفتت رؤيا
وتشوشت الرؤيا لإلرسالية
اإلرسالية عندما اختفت الوحدة التي ميّزت النهضة.
ّ
بشكل متزايد ،بال شك ،فيما بعد اإلبادة الجماعية.
ويذكر يوسوفو توراكي " Yusufu Turakiإن الكنيسة االفريقية تعاني
من رؤيا ضعيفة نحو اإلرسالية .هناك الكثير من األمور تجري في مجال
اإلرسالية ،لكن ال زال هناك ضعف عام في هذا المجال .فلم تنتقل رؤيا وتَثَقُّل
اإلرسالية بشكل جيد من ال ُمرسلين ،ولم يتم استقبالها بشكل جيد من قادة الكنيسة
االفريقية 17".والرؤيا الضعيفة نحو اإلرسالية ليست مقصورة على الوضع
الرو اندي ،حيث تصارع الكنيسة على مستوى افريقيا ككل مع هذا األمر.
المحسوبية" ،األكازو"
في عام  ،2012أنهيت دراسة الماجستير من كلية التجارة بجامعة يورك سانت
جون  York St John Universityحيث كانت رسالتي تدور حول تشجيع
قادة الكنيسة في أبرشية كيجالي التابعة للكنيسة األنغليكانية في رواندا 18.تقابلت
خالل بحثي مع خمسة من القادة .أقر جميعهم ،عدا واحد ،أن المحسوبية كانت
تمثّل أكبر المشكالت في الكنيسة األنغليكانية.
وترتبط المحسوبية في رواندا بالمفهوم الرواندي لألكازو  .akazuاألكازو
(وتعني حرفيًا ،البيت الصغير) عبارة عن مجموعة صغيرة من المخلصين،
———
Tharcisse Gatwa, “Victims or Guilty? Can the Rwandan Churches
Repent and Bear the Burden of the Nation for the 1994 Tragedy?” International Review of Mission 88, no. 351 (1999): 349.
16 Tharcisse Gatwa, “Eglise et Société dans le Context de l’Afrique des
Grands Lacs: Redefinir le Role Prophetique de l’Eglise” (Oegstgeest:
Hendrik Kraemer Instituut, 2001).
17 Yusufu Turaki, “Evangelical Missiology from Africa,” in Global
Missiology for the 21st Century: The Iguassu Dialogue, ed. W. D.
Taylor (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2000), 280.
 18جزء من النتائج التي أقدمها في هذا المقال كانت قد قُدمت من قبل كبحث في جامعة يورك
سانت جون.
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أفراد أسرة واحدة في األساس" .كان األكازو في منتصف دوائر السلطة في
رواندا "،بحسب قول ميشيل باجاراجازا  19.Michel Bagaragazaومن
المتوقع أن األكازو كان لهم دور قيادي في تنظيم اإلبادة الجماعية الرواندية.
وكان نفس المبدأ واض ًحا في الكنيسة األنغليكانية .وعندما اجتاز مجموعة من
مكونة من أسبوعين قبل الرسامة 20،قدّمهم
قساوستنا فترة تدريب قصيرة
ّ
المطران على أي حال .وكان البد من قبولهم ك ُمر ّ
شحين للرسامة ألنه كانت
تربطهم عالقة مباشرة باألكازو الكنسية.
نقص التدريب السياقي وال ُم َركز لقادة الكنيسة
انتق لت المعتقدات األيديولوجية في رواندا بشكل تقليدي للجيل الجديد أثناء
وجبات الطعام الجماعية .هذه الوجبات هي دليل عملي على ما يُسمى أوبونتو
( ubuntuاإلنسانية) ،وهي من القيم الجوهرية ألفارقة جنوب الصحراء
الكبرى .وكانت الوجبات الجماعية "أساليب هامة لتمرير المعتقدات
21
األيديولوجية من جيل آلخر".
كان الهيكل القيادي في رواندا قبل زمان االستعمار هيكالً معقدًا .كانت
رواندا "موجودة كحكم ملكي مركزي في ظل تعاقب ملوك التوتسي من عشيرة
واحدة ،والذين حكموا من خالل زعماء المواشي وزعماء األرض وزعماء
الجيش 22".وكانت مجموعة من الشيوخ أو مجالس ذات نوعيات أخرى ،في
تتكون من زعماء ،تتخذ القرارات على مستوى القرية أو البلدة ،حيث
األغلب ّ
23
كان هؤالء الزعماء ذوي سلطة سياسية وطقسية (انظر الملحق .)1
19 “Rwanda: Akazu Intitially a Family Circle,” All Africa, 2014, http://
allafrica.com/stories/200606150015.html (accessed December 3,
2014).
 20كانت المتطلبات الطبيعية لل ُمرتسمين في أبرشية كيجالي هي أسبوعي التدريب المذكورين
باإلضافة لدراسة واستكمال برنامج  TEEذي الثالثة سنوات.
21 Eric Masinde Aseka, Transformational Leadership in East Africa:
Politics, Ideology and Community (Kampala: Fountain Publishers,
2005), 33.
22 “Official Website of the Government of Rwanda: History and Geography,” Government of Rwanda, 2011, http://www.gov.rw/Historyand-Geography (accessed December 17, 2011).
 23لقد عيّنت المجتمعات التي تتميز بالهيكل المر ّكب والسطلة المركزية ،مثل رواندا ،زعماء
فوق مناطق جغرافية أوسع .كان هؤالء الزعماء على اتصال بكل العائالت وبالتالي مع كل
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من المعروف أن هناك ثالثة أنواع من الصالت العائلية الملكية 24في
25
يتكون "االينزو" ( inzuالعائلة الممتدة) من مجموعة من الناس ذوي
رواندا.
ّ
26
سلف واحد مشترك .ويرتبط "األوموريانجو" ( umuryangoالساللة) بتلك
المجموعة ارتبا ً
تتكون من جميع الناس أو العائلة الممتدة
طا وثيقًا ،وهي هوية ّ
ذوي سلف مشترك (وتُسمى "أمازو"  amazuجمع "اينزو"  .)inzuوالصلة
27
العائلية الثالثة واألكبر عددًا تُسمى "أوبووكو" ( ubwokoالعشيرة).
تدرب جمع الرجال في رواندا في نظام تعليمي يُسمى "إيتوريرو
ّ
ريئيجيهوجو"  .itorero ry’igihuguوتقدم المحكمة الملكية المدرسين
ويُعرفون باسم "إينتوري" ( intoreالمختارين) .وكان االنتماء للـ itorero
واجبًا وطنيًا" .إن الجيش المتأصل في المجتمع يطالب كل رجل رواندي أن
ينتسب للنظام العسكري ( ".)itoreroكان األمر ،عالوة على ذلك ،مبادرة
28
للرجولة.
والكلمة الحالية التي تعني كنيسة في لغة كينيارواندا  Kinyarwandaهي
نفس الكلمة .itorero :إنها مكان يطلب الملك من المختارين أن يتدربوا فيه.
———
شخص في الدولة بأكملها .يمثّل مثل هذا الزعيم األكبر "الرئيس الطقسي والسياسي" –
طقسي ،ألن الحاكم االفريقي أكثر من مجرد حاكم علماني.
Peter J. M. McEwan and Robert B. Sutcliffe, The Study of Africa
(London: The Camelot Press, 1965), 122.
 24الصلة العائلية الملكية هو مبدأ أبوي للميراث حيث يؤول ترتيب وراثة العرش إلى األبناء
الذكور للملك.
25 Jacques J. Maquet, “Les Groupes de Parenté du Rwanda,” Journal of
the International African Institute 23, no. 1 (1953): 25; René Bourgeois, Banyarwanda et Barundi, vol. 2: La Coutume (Brussels: Institut Royal Colonial Belge, 1954), 112–113.
 26العائلة الممتدة ("اينزو" " / inzuأمازو"  )amazuوالساللة (أوموريانجو / umuryango
ايميريانجو  )imiryangoمن الهوتو والتوتسي والتوا .أما العشائر فهي ليست معروفة
عرقيًا" ،في الواقع ،إن العشائر بالكاد يُطلق عليهم هذا االسم ،ألنه ال توجد ذكرى ،وال حتى
أسطورية ،لوجود أي سلف مشترك لهم".
G. Prunier, The Rwandan Crisis: History of a Genocide (London:
Hurst & Co., 1999), 16.
 27هناك عشرون عشيرة مختلفة في رواندا منهم فئتين"( abasangwabutaka ،الذين عثروا
على أماكنهم") و"( abamanukaالمنحدرين").
Alexandre Kimenyi, “Clans, Totems, and Taboos in Rwanda,” http://
kimenyi.com/clans.php (accessed November 2, 2011).
28 Frank K. Rusagara, Resilience of a Nation: A History of the Military
in Rwanda (Kigali: Fountain Publishers Rwanda, 2009), 49.
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التوترات العرقي (القبلية)
أحد الجوانب األخرى المحتملة للعلمانية هو التوتر بين المجموعات العرقية في
رواندا .لقد كشف بحثي في رسالة الماجستير "قيادة االبتكار والتغيير"( 29من
عامي  )2012–2011عن اختالف كبير بين كيجالي وبين المناطق الريفية من
خالل النظ ر إلى خلفية الشمامسة والقساوسة وإلى تعليمهم الرسمي .رغم أن
 %90من قادة الكنيسة في المنطق الريفية من الهوتو 30،إال أن غالبية قادة
الكنيسة في مدينة كيجالي من التوتسي.
ولم يعمل أي من قساوسة وشمامسة كيجالي في السابق كمعلم مسيحي ،في
حين أن كالً منهم قد أنهى دراسته الثانوية ويحمل أكثر من  %50منهم شهادات
لتعليم أعلى .أما في المناطق الريفية ،فقد بدأ غالبية القساوسة حياتهم المهنية
كمعلمين للتعليم المسيحي قبل أن تتم ترقيتهم ليصبحوا قساوسة .ولم يُنهي
معظمهم إال جز ًءا من التعليم االبتدائي .ولم تتم ترقية أي من معلمي التعليم
سا في المدينة 31.ويختبر
المسيحي أو القساوسة من المناطق الريفية ليصبح ق ً
القساوسة وقادة الكنيسة هذه االختالفات ،ويجب على جميع المسيحيين أن
يكونوا على علم بتلك التوترات وبظلم عدم المساواة.
المسافة بين واقع المناطق الريفية وواقع منطقة مدينة كيجالي
آخر أمر يساهم في العلمانية ،والذي يجدر أن يؤخذ في االعتبار ،هو المسافة
إن َ
بين واقع المناطق الريفية وواقع منطقة مدينة كيجالي .إن المنطقة الفعلية
ألبرشية كيجالي أكبر من مدينة كيجالي نفسها .وجزء كبير من األبرشية يقع في
منطقة الريف ،ومعظم المسيحيين فيها لديهم خلفية ما قبل الحداثة .ومعظم
قاطني المنطقة الريفية الزالوا أميين ويعيشون في فقر مدقع 32.بينما يعيش
سكان المدينة في سياق حضري سريع النمو مع وجود انترنت ذا سرعة عالية،
29 Adriaan Verwijs, Toward a Visionary Church Organization: A Study
on Promotion and Change in the Anglican Church of Rwanda, Diocese Kigali (Dissertation, Business School, York St John University,
2012).
 30المرجع السابق.43 ،
 31المرجع السابق.53 ،
32 “International Day for the Eradication of Poverty,” United Nations,
2011, http://www.un.org/depts/dhl/poverty/ (accessed March 26,
2011).
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ويتمتع العديد منهم بفوائد النمو االقتصادي لما يقرب من  %10سنويًا 33.إن
معدّل دوران العمل في كاتدرائية كيجالي األنغليكانية يفوق بعدة مرات معدّل
دوران العمل في الكنائس األنغليكانية في المنطقة الريفية في أبرشية كيجالي.
ويدرس العديد من المسيحيين الشباب القادمين من المناطق الريفية في جامعات
مدينة كيجالي .وفي قيامهم بذلك ،فإنهم ينتقلون من ثقافة ما قبل الحداثة حيث
يهيمن اإليمان ،إلى بيئة تعليمية حيث تهيمن النظرة العالمية الغربية لما بعد
الحداثة .فالفجوة بين العالمين هائلة .وال يمتلك قساوسة الحضر خبرة ومعرفة
طالبهم ،وبالتالي ال يستطيعون اإلجابة على أسئلتهم بشكل مالئم.

حدثان أثرا على الكنيسة
جافكون GAFCON
بنا ًء على وجهة نظر رواندية ،فإن لقاءات المجتمع العالمي األنغليكاني يهيمن
عليها ،بشكل تقليدي ،جدول أعمال ليبرالي غربي .إن المؤتمر المستقبلي
األنغليكاني العالمي (،Global Anglican Future Conference
 )GAFCONالذي انعقد في أورشليم في  2008كان استجابة لهذه المشكلة.
و تناول هذا المؤتمر أسئلة تتعلق بصعود العلمانية في الكنائس ،والنشاط الجنسي
البشري والفقر .وكان مطران رواندا ،عمانوئيل كولوني Emmanuel
 Koliniأحد المساهمين الرئيسيين في  .GAFCONتفتقد قائمتي الخاصة
بالمساهمين المحتملين للعلمانية في رواندا لنقطتي االعتماد على الغرب وتأثير
الالهوت الغربي ،ألنه بمشاركة كنيسة رواندا األنغليكانية ( )ACRفي هذا
المؤتمر فقد أدارت ظهرها للغرب 34.لقد تمثّلت في  GAFCONثلثي الطائفة
35
األنغليكانية العالمية ،مع العديد من المشاركين مما يُسمى الجنوب العالمي.

33 “Rwanda GDP: Real Growth Rate,” Index Mundi, 2011 http://www
.indexmundi.com/rwanda/gdp_real_growth_rate.html (accessed December 3, 2014).
34 “Jerusalem 2008,” GAFCON, 2008, http://gafcon.org/conferences/
jerusalem-2008 (accessed December 8, 2014).
35 D. Holloway, “The Future and the Jerusalem Statement,” GAFCON,
2008,
http://stephensizer.blogspot.com/2008/08/gafcon-future-andjerusalem-statement.html (accessed December 8, 2014).
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وبسبب هذا الحدث ،فقدت رواندا مساهمات العديد من الداعمين األوفياء في
الغرب.
سمي إعالن أورشليم ،والذي تم عرضه على
أصدرت  GAFCONبيانًا ُ
النحو التالي" :إننا نعرب على والئنا كتالميذ ملك الملوك ،الرب يسوع .نحن
نعتنق بفرح وصيته إلعالن حقيقة ملكوته  . ...إن إنجيل الملكوت هو األخبار
السارة عن الخالص والتحرر والتحول للجميع .في ضوء ما سبق ،فإننا نوافق
على رسم طريقًا إلى األمام معًا ،بحيث يعزز ويحمي إنجيل وإرسالية الكتاب
المقدس إلى العالم 36".يقدم إعالن أورشليم نظرة تقليدية للكنيسة وإرساليتها،
معترفًا بالثالوث اإللهي ،مستندًا على النص المقدس ،وداع ًما للمجامع
المسكونية .ويستخدم البيان الثالث عشر لغة قوية" :نحن نرفض سلطة تلك
الكنائس والقادة الذين رفضوا اإليمان األرثوذكسي بالقول أو الفعل .ونصلي من
37
أجلهم وندعوهم للتوبة والعودة إلى الرب".
قدّم المطران كولوني إعالن أورشليم إلى قساوسة الكنيسة األنغليكانية في
روان دا كنوع من االنتصار لكنائس الجنوب العالمي .لقد رأى هذه الكنائس الشابة
الفقيرة ككنائس قادرة على اتخاذ موقف أمام الكنائس القديمة األكثر ثرا ًء في
الغرب برفض سلطة هؤالء الذين ينكرون العقيدة الصحيحة والممارسة الدينية
انتصارا ،ألن جز ًءا من الدعم الذي
الصحيحة .أرى أن هذا ال يمكن اعتباره
ً
وصل إلى  GAFCONكان من الكنائس المحافظة في الغرب .إال أن حقيقة
توقف كنائس رواندا عن قبول دعم الكنائس الليبرالية وإعرابها عن معتقداتها
الدينية الخاصة بها في إعالن أورشليم إنما يعكس نموها في الثقة بذاتها وفي
االستقالل.
االنطالق نحو الهدف
أعلن المطران كولوني في اجتماع لمجمع األبرشية في نوفمبر  2007أنه كان
يخطط لتنظيم مؤتمر ألبرشية كيجالي كلها قبل تقاعده في ديسمبر .2010

36 “The Complete Jerusalem Statement,” Fellowship of Confessing
Anglicans, 2008, http://fca.net/resources/the-complete-jerusalemstatement (accessed December 8, 2014).
 37المرجع السابق.
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وأرادنا أن نركز على ثالثة أمور في خالل ثالثة سنوات متتالية :التلمذة في
 ،2008والكرازة في  2009والشركة واألسرة في .2010
مؤتمرا ألبرسية كيجالي كلها .وكانت
وأصبحت حملة الكرازة لعام 2009
ً
39
رؤية 38المؤتمر هي "مساعدة الناس على العودة للصليب ".وقال كولوني من
خالل تواصل قسم اإلرسالية والتدريب أن المؤتمر "البد أن يُفهم من ضوء أزمة
40
مشيرا للدور للنص الكتابي وما
الكنيسة األنغليكانية على مستوى العالم"،
ً
41
يدعوه " GAFCONعلمنة الكنيسة األنغليكانية".
تحول
وقررت األبرشية أن المؤتمر كان ينبغي أن يكون هدفه الرئيسي ّ
الكنيسة لتصبح منطلقة نحو الهدف .وباتباعها ألفكار ريك وارين Rick
 42،Warrenسوف تركز الكنيسة على خمسة أهداف رئيسية كيما تتمم
إرساليت ها :العبادة ،والشركة ،والتلمذة (أو تدريب العلمانيين) ،والكرازة ورعاية
سا ،وهو رعاية العاملين في
المحتاجين .وأضافت بعض الكنائس هدفًا ساد ً
43
الكنيسة ،سواء بشكل تطوعي أو نظير أجر.
وبشكل شخصي ،انتقدتُ بشدة استخدام الكنيسة لكتاب وارين كدليل للمؤتمر
وما بعده .شعرتُ أن الكتاب ينقصه العمق ،وأن اتباعه سيؤدي إلى تحلل
الالهوت الضعيف بالفعل للكنيسة األنغليكانية في رواندا .حاولت أنا والقس
أنطوان روتايسير  Antoine Rutayisireأن نحدد كيفية تنظيم المؤتمر
 38إن مصطلحات لغة كينيارواندا تختلف عن المصطلحات اإلنجليزية المعتادة .تعني كلمة
" icyerecyezoكان هذا ُمعلنًا" (الرؤية) .وتُرجمت كلمة " ikigendereweكيفية المسير"
(اإلرسالية) .وكلمة األهداف في لغة كينيارواندا هي " ibyo twifuza gukoraاألمور
التي نرغب في القيام بها".
P. D. Maniriho. and Emmanuel K. Kayijuka, EAR D/K Convention
2009 Meetings Report Summary: Inama zakozwe kuri iyi tariki ya
03/01/09 (Kigali: EAR, 2009), 1.
”Emmanuel Nkubito and Adriaan Verwijs, “Letter to the pastors,
Kigali, EAR, 2008.
Matthew Wagner, “Anglicans Gather in J’lem to Protest Secularization,” 2008, http://www.jpost.com/Israel/Anglicans-gather-in-Jlem-toprotest-secularization (accessed March 22, 2015).
Rick Warren, “About the Book,” 2011, http://www.purposedrivenlife
.com/en-US/AboutUs/AboutTheBook.html, (accessed April 2, 2011).
;)Antoine Rutayisire, Action Plan St Etienne 2009 (Kigali: EAR, 2008
Maniriho and Kayijuka, EAR D/K Convention 2009 Meetings Report
Summary.
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والتدريب بأفضل شكل ممكن .قال روتايسير ،الذي أدار مكتب المؤسسة
سا ،أن بيلي جراهام كان يطلب دائ ًما من
الكرازية االفريقية قبل أن يصبح ق ً
فريق التنظيم الخاص به أن يُعدّوا الحمالت لعام تالي وأن يقوموا بالتركيز على
الصالة بالتحديد .لقد ّ
نظم قسم اإلرسالية والكرازة حلقات صالة طوال اليوم.
دعا المطران كولوني النعقاد اجتماع في مايو  2010لتقييم تأثير مؤتمر
 2009بداخل رئاسات الشمامسة  archdeaconriesاألربعة في أبرشيتنا
(ريميرا  ،Remeraبوجيسيرا  ،Bugeseraروهانجا  ،Ruhangaوكيجالي
مؤثرا للغاية .قبلنا ما يقرب من 1500
 44.)Kigaliواستنتجنا أن المؤتمر كان
ً
مسيحي جديد ،وعاد أكثر من  1000شخص م َمن كانوا قد تركوا الكنيسة
ليحضروا االجتماعات ،ونال أكثر من ألفي شخص المعمودية في كنيسة محلية
ضا ،ظهر إجمالي ما يقرب من  500مجموعة تحت
واحدة (في روهانجا) .وأي ً
توجيه قسم اإلرسالية في  ،2009وازداد هذا الرقم ليصل إلى  774مجموعة
في  45.2010وكانت إحدى التأثيرات اإليجابية غير المتوقعة للمجموعات
الصغيرة على الكنيسة والمجمع هي التركيز الصاعد بشكل عفوي على الوحدة
والمصالحة 46.بدأ الناس في العمل المشترك على المشاريع بعيدة األمد وفي
47
مساعدة بعضهم البعض عند الضرورة.

 44الموضوعات التالية تم استخدامها كمقياس لتأثير المؤتمر .1 :هل تركز الكنيسة المحلية على
الكرازة التي تغيّر الناس كيما يصبحوا تالميذ حقيقيين للمسيح؟ هل تبني الكنيسة الوحدة
والسالم وسط جميع المسيحيين وجيرانهم؟  .2هل تحارب الكنيسةُ
الفقر ،من خالل
َ
المجموعات الصغيرة على وجه الخصوص؟ هل يصلي أعضاء الكنيسة من أجل احتياجات
بعضهم البعض؟  .3هل تركز الكنيسة على القيادة الجيدة؟
Joaz Mukiza, Raporo y’ishami ry’Ivugabutumwa muri EAR/DK 2010
(Kigali: EAR, 2010).
45 Joaz Mukiza, and John Paul Ruzindana, Raporo yamahugurwa yakorewe bamwe mubayobozi bayobora amatorero shingiro muri za paruwasi (Kigali: ACR, 2010).
 46في لغة كينيارواندا isanamutima؛ شفاء القلب.
 47كان التأثير األكبر للمؤتمر ،في مجال التنمية من خالل المجموعات المنزلية ،في أفقر
المناطق في أبرشيتنا ،رئاسة شمامسة باجيسيرا .اشترك النساء على وجه الخصوص في
برامج التنمية من خالل شراء المواشي معًا .وتأثر إجمالي  2498عائلة بشكل إيجابي من
خالل برامج تنمية باجيسيرا.
Joaz Mukiza, Inama y’Ivugabutumwa n’Iterambere (Kigali: EAR,
2010).
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ويذكر التقييم تأثير المصالحة من خالل المجموعات ،باألخص على
الشباب .فهناك جزء من مجموعات الخاليا يعمل كعوامل تغيير في مناطقهم
المحلية 48.وأصبح سؤالي :ما هو األمر الجيد للغاية فيما يتعلق بكتاب وارين؟
وعندما أحاول اإلجابة على هذا السؤال ،أجد أنها بساطة نهج وارين .إن وارين
يتبنّى كلمات يسوع من الوصية العظمى ("تحب الرب إلهك  "...و "تحب
قريبك كنفسك[ "،متى  37 :22و )]39ومن اإلرسالية العظمى ("اذهبوا
وتلمذوا جميع األمم[ "،متى  .)]19 :28ويتصل هذا بشكل مباشر مع كلمات
يسوع في متى ( 23 :4يكرز ويعلّم ويشفي) ومع الهياكل المريئة التي أسسها
ال ُمرسلون األنغليكانيون األوائل (الكنائس والمدارس والمستشفيات) .إن التركيز
49
على الصالة يتفق مع عقلية وطريقة التفكير والرواندية واالفريقية.
التدريب السياقي والمرتبك
تغيّر تدريب القادة والتالميذ فيما بعد  GAFCONوبعد تقديم أساسيات
االنطالق نحو الهدف .هذا األمر حقيقي فيما يخص كلية الالهوت األنغليكانية
في كيجالي ( )KATC ،Kigali Anglican Theological Collegeوفي
تدريب القساوسة والقادة في الكنيسة األنغليكانية في رواندا ،باألخص في أبرشية
كيجالي.
التدريب السياقي .عادة ما يدرس قادة الكنيسة األنغليكانية الالهوت في
 ،KATCوالتي تقدم برنامج دراسي لمدة ثالثة أعوام باللغة اإلنجليزية.
والبرامج ُمعد على غرار المؤسسات الالهوتية الغربية .ويحاول األساتذة ،سواء
الروانديون أو المقيمون في رواندا ،اقران محتوى الدورات بالسياق .وبعد
 GAFCONتم تقديم نموذج آخر .حيث يدرس الطلبة موضوع واحد في
صرحت القس دوروسيال موكامورينزي  Dorocella Mukamurenziفي ديسمبر
48
ّ
 2010أن جز ًءا ها ًما من مجموعات الخاليا في رئاسة شمامستها يعمل كعوامل تغيير في
مناطقهم المحلية .والبد أن جز ًءا من سر نجاحهم هو حقيقة أن الكنيسة تصل للناس في
أماكنهم وتتواجد في منازلهم وحياتهم وعلى دراية بأفراحهم وآالمهم؛ وترغب ،ال أن تصلّي
فحسب ،بل أن تقدم يد العون .المرجع السابق.
 49يقول يوسوفو توراكي  Yusufu Turakiأن نظرية وتطبيق اإلرساليات المسيحية في
افريقيا قد ّ
غطت تقريبًا خمسة جوانب رئيسية :خدمة التعليم ،وخدمة الوعظ ،وخدمة الشفاء،
وخدمة الصالة ،وخدمة تعيين وإرسال ال ُمرسلين .والنص الرئيسي الذي يستخدمه هو متى
 .38–35 :9وقمنا نحن في رواندا بإضافة الوصية العظمى لهذه الجوانب.
Turaki, “Evangelical Missiology from Africa,” 271.
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 KATCلمدة شهر ثم يعودوا إلى خدماتهم لتطبيق ما قد درسوه ويكتبوا ورقة
بحثية مبنية على النظرية والتطبيق .ويتم تقديم هذه الدراسة باللغة المحلية،
كينيارواندا .ويبدأ القساوسة والقادة بالتدريب بنا ًء على أهداف مختلفة اقترحها
وراين ،ويصدر  PEARكتبًا لالستخدام في مجموعات الخاليا.
التدريب المرتبك .أما وقد قلتُ  ،أن الكثير من تعليم الكنيسة لم يتغير ولم
يتماشى مع  GAFCONأو أساسيات االنطالق نحو الهدف .لقد ظل بشكل
ُ
أطلق عليه "التدريب المرتبك"
طور برنامج  TEEهم ال ُمرسلون في الكونغو في الثمانينيات.
كان أول َمن ّ
ثم تم ترجمته فيما بعد إلى لغة كينيارواندا وتم استخدامه في رواندا بسنوات قبل
اإلبادة الجماعية .وينبغي على الشمامسة والقساوسة أن يجتازوا  TEEقبل
الشروع في عملية اإلعداد من أجل الرسامة .والتدريب من أجل الحصول على
الرسامة تدريب قصير ،أسبوعين فحسب ،ويتهم هذا التدريب بشكل أساسي
بتطبيقات أداء الخدمات الكنيسة.
ويأتي كل عام عشرات األشخاص من الخارج كيما يُدَ ّربوا القساوسة.
ومعظمهم ال يعرفون السياق والتاريخ الرواندي بل وال يهمهم ،والعديد منهم لم
يتدربوا على الموضوعات التي يُدَ ّرسونها .وال يرتبط الجزء الرئيسي من
التدريب الالهوتي بالتاريخ الحالي لرواندا ،وال بأساليب التدريب الرواندية
التقليدية ،وال ب  GAFCONوأساسيات االنطالق نحو الهدف ،وال بواقع
رواندا الحديثة .وأعتقد أن هذا األمر له تأثير ُمنَفّر على المتدربين .ولم يبدو على
قادة الكنيسة أنهم يستمتعون بالتدريب ،ولم يتلقَ القسم أية ردود أفعال إيجابية
على التدريب .وهذا يؤكد اعتقادي بأنه "تدريب مرتبك".

ُ
تغيير تنظيمي
سعي من أجل
تركيز التدريب وإقرانِه بالسياق:
ٍ
ٌ
مرت بها الكنيسة األنغليكانية في رواندا كانت تفاعلية بشكل
إن التغييرات التي ّ
جزئي .كان مؤتمر  GAFCONاستجابةً لمخاوف الجنوب العالمي بشأن
ارتفاع معدل علمنة األفكار والممارسات للمجتمع العالمي األنغليكاني .وبداية
مرت الكنيسة األنغليكانية في رواندا بحقبة لم تتوقعها من
من عام ّ ،2007
التغيير .وأدّت األحداث التي دارت في هذه الحقبة داخل المجتمع األنغليكاني
لمشاركة الكنيسة األنغليكانية في رواندا في مؤتمر .GAFCON
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لم تفكر الكنيسة في التغيير من قبل ،مما يعني أن الكنيسة كانت تمضي قد ًما
دون أن تعلم وجهتها على وجه الدقة .ويبدو االرتباك الذي سببه التغيير غير
ال ُمنسّق واض ًحا في التعليم في الكنيسة األنغليكانية في رواندا .إن تدريب القادة
والتالميذ ليس منظ ًما بشكل جيد وال مقترنًا بالسياق الفعلي ،وال ترتبط العديد من
البرامج بمؤتمر  GAFCONوأساسيات االنطالق نحو الهدف.
وكيما يتم التنظيم األفضل واالقتران األفضل بالسياق لتدريب القادة وتحسين
التلمذة ،فإن برامج الكنيسة األنغليكانية في رواندا تحتاج ألن تصبح أكثر ت َ َع ُّمدًا.
ويمكن للتغيير التنظيمي أن يحدث بطرق مختلفة ،لكنه عادة ً ما يكون في أفضل
حال عندما يستند على دراسة متأنية وقيادة مدروسة .ولألسف لم يكن هذا هو
تحرك نحو
الحال في الماضي ،لكن التغييرات الحديثة في  KATCتشير إلى ّ
تدريب أكثر اقترانًا بالسياق لقادة الكنيسة (انظر أعاله).
يركز قادة الكنيسة األنغليكانية في رواندا بشكل رئيسي على نماذج القيادة
50
التقليدية ،والتي تعتبر موجّهه نحو المهام وعالئقية على المستوى التقليدي.
ويطور يوكل  Yuklنموذ ًجا للقيادة ثالثي األبعاد حيث أضاف التغيير واالبتكار
ّ
51
عنصرا للتغيير .وتتوافق
كفئة منفصلة .وفي هذا النموذج ،فإن القائد يعتبر
ً
مراحل يوكل  Yuklلتوجيه التغيير (التغيير والتأقلم واالبتكار) مع المراحل
الكالسيكية للتغيير التي اقترحها كيرت لويس  Kurt Lewisعام  :1947رفع
52
حرك وإعادة التجميد.
التجميد ،والتّ ّ
ويرشد القائدُ المنظمةَ للتحرك من موقع  Aإلى  Bوينبغي عليه فهم السياق
كامالً :المشاركون ،والوضع الحالي للمنظمة ،وعملية التغيير والنتائج
53
فهم السياق جزء من عملية التغيير التنظيمي حيث تلعب الثقافة
المرجوة .إن َ

53

50 Francisco Gil, Ramón Rico, Carlos M. Alcover, and Angel Barrasa,
“Change-Oriented Leadership, Satisfaction and Performance in Work
Groups, ”Journal of Managerial Psychology 20, no. 3–4 (2005): 313.
51 Gary Yukl, Leadership in Organizations (New Jersey: Prentice Hall,
2010), 70.
52 T. Kippenberger, “Planned Change: Kurt Lewin’s legacy,” Antidote
3, no. 4 (1998): 10–12.
لمزيد من التوضيح انظر
Scott Isaksen and Joe Tidd, Meeting the Innovation Challenge: Leadership for Transformation and Growth (Chichester: The Atrium,
2006), 18.
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دورا رئيسيًا في المنظمات وفي عمليات االبتكار والتغيير .وقد يصبح العلماء
ً
ً
ُعرف
في مجال التنظيم عونا في تطبيق النظرية التنظيمية على ثقافات بعينها .وي ّ
هوفستيد  Hofstedeالثقافة على انها" :البرمجة الجمعية للعقل والتي تميّز
أعضاء مجموعة أو فئة من الناس عن األخرى 54".وبالنسبة لشاين :Schein
"فالثقافة نمط لالفتراضات الضمنية المشتركة والتي تعلمتها مجموعة من الناس
حيث ّ
حلت مشاكلها الخاصة بالتكيّف الخارجي والتكامل الداخلي 55".قدم شاين
نموذ ًجا يستند على هذا التعريف حيث يُعتبر [هذا النموذج] أداة ً مفيدة للباحثين
ألنه يركز على آثار جوهرية وقيم وافتراضات أساسية للثقافة التنظيمية وقد
تساعد على فضح الخصوصيات الثقافية للمنظمة .ويساعد نموذج شاين الباحثين
على رؤية الروابط بين الثقافة التنظيمية والمحلية 56.إن توسيع نطاق التركيز
أمورا مفيدة.
وربط النقاط بين الثقافة التنظيمية والمحلية قد تكون
ً
إن قيادة عملية قد تجلب االبتكار والتغيير إلى ثقافة مثل الثقافة الرواندية
البد وأن تأخذ في االعتبار القيم الجوهرية لكل من المجتمع والمنظمة .إال أن
التركيز قد يصبح على المستوى التنظيمي .هذا ألن الثقافة المؤسسية – بخالف
الثقافة المحلية – قد تتأثر بقيادة الكنيسة.
إن مساهمتي هي في األساس الدعوة للتغيير التنظيمي .فالكتاب المقدس
يستخدم عدة تشبيهات لوصف الكنيسة .وأحدهم هو تشبيه الجسد بتعدد أعضائه،
ولكل منها وظيفته ومهمته .وتعمل األعضاء المختلفة م ًعا كيما تنمو الكنيسة
لتصل إلى شبه المسيح بكل الطرق (أفسس  )15 :4وتنمو في المحبة (أفسس :4
متفردًا .وبعض
دورا
 .)16وتعمل الكنيسة ككائن حي حيث يلعب ك ُل جزء
ّ
ً
———
بحسب اساكسين  Isaksenوتيد  ،Tiddإن التغيير الذي يُنظر إليه من وجهة نظر نظامية
تشتمل على أربعة عناصر:
فهم المشاركين
 .1األشخاص
فهم الوضع
 .2السياق
فهم العملية
 .3الطريقة
فهم النتائج المرجوة
 .4النتائج
54 Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, and Michael Minkov, Cultures
and Organizations: Software for the Mind (New York: McGraw Hill,
2010), chapter 1, Kindle edition.
55 Edgar H. Schein, The Corporate Culture Survival Guide (San Francisco: Jossey-Bass, 2009), chapter 2, Kindle edition.
56 Edgar H. Schein, Organizational Culture and Leadership (San Francisco: Jossey-Bass, 2010), 299, Kindle edition.
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األعضاء توجد في الكنيسة لتكميل القديسين لعمل الخدمة ،لبنيان جسد المسيح
للوصول إلنسان كامل (أفسس  .)11 :4ومخاوفي هي أن تقود التعاليم غير
ال ُمنسّقة وغير المركزة إلى نقيض رؤية بولس ،إلى "أناس مضطربين
ومحمولين بكل ريح تعليم" (أفسس .)14 :4
ويقدم بيتر سينج  ،Peter Sengeفي كتابه ،The Fifth Discipline
إطارا نظريًا وعمليًا بشكل
نظرة عامة عن شكل المنظمة التعليمية ،موفّ ًرا
ً
تفصيلي .ومن وجهة نظر سينج ،فإن التّعلم يحدث من خالل خبرة جميع أعضاء
المنظمة .وبلغة كتابية ،قد يتم التعبير عنه كجسد كامل يشترك في العملية
التعليمي ة ،مع مشاركة كل عضو بموهبته المتفردة .هذه هي الرؤيا التي ينبغي
على الكنيسة في رواندا أن تتبناها.
ينبغي على الكنيسة األنغليكانية في رواندا أن تتغير لكي تتواصل بشكل
فعلي مع الثقافة ،وتنمو إلى النضج ،وتُنتج الهوتًا ( ُمرسليًا ،وكنسيًا ،وإداريًا)
ّ
تنظم تدريب القيادة
يتناسب مع الثقافة .باختصار ،ينبغي على الكنيسة أن
نموا في المسيح على تربة افريقية.
والتلمذة وأن تُقرنه بالسياق كيما تجلب ً
ويميز كولينز  Collinsوبوراس  ،Porrasفي كتابهما الذي يتحدث عن
التجديد والتغيير التنظيمي( Built to Last ،بُني ليدوم) ،بين تمييز األزمنة
وبين صناعة األزمنة 57.يستند تمييز األزمنة على أساطير "الفكرة العظيمة" أو
"القائد الكاريزماتي" وهذا األمر يقدم ،في أفضل حاالته ،نتائج سريعة الزوال.
وعلى النقيض منه ،فإن منظمة صناعة األزمنة مؤسسة على اعتقاد عميق في
قيمها الجوهرية .إن المتغير الحاسم هو  ...مقدار عمق إيمان الشركة
بأيديولوجيتها وكيف تحيا هذه األيديولوجية وتتنفسها وتعبّر عنها بشكل ثابت في
كل ما تفعله 58".ورغم أنهما يتفقان على أن التغيير الفعّال ينبغي أن يأخذ في
يصران على أن القادة ينبغي أال
االعتبار القضايا المتغيرة للسياقية ،إال أنهما
ّ
يفقدوا البصيرة نحو قيمهم الجوهرية .هذه رسالة هامة للكنيسة ،والتي تحمل
نتائج عملية لكيفية استمرارها .على سبيل المثال ،يمكن للكنيسة األنغليكانية في
رواندا أن تبدأ عملية التغيير ،أوالً ،بتبنّي إعالن أورشليم.
57 Jim Collins and Jerry I. Porras, Built to Last: Successful Habits of
Visionary Companies (New York: Harper Business Essentials, 2002),
chapter 9, Kindle edition.
 58المرجع السابق ،الفصل الثاني.
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الخاتمة
تدرب
إن الكنائس االفريقية المتجذّرة في تربتها المحلية فقط هي التي يمكنها أن ّ
قادة وتالميذ تابعين ليسوع المسيح بشكل فعّال .والكنائس التي لديها برامج
تدريب جيدة التصميم وجيدة التنسيق ،فقط هي التي يمكنها أن تتواصل مع قيمها
الجوهرية بشكل فعّال .تحقيقًا لهذه الغايات ،ينبغي أن تقوم الكنيسة األنغليكانية
في رواندا بالمزيد من األبحاث ،وكذلك الكنائس في افريقيا ،و ،GZBوالكنائس
الشقيقة والمنظمات المسيحية في جميع أنحاء العالم .وينبغي أن ترتكز األبحاث
على وجه الخصوص على التغيير التنظيمي الهادف المطلوب لمساعدة الكنيسة
على إقران رسالتها بالسياق .ويعتبر هذا األمر ضروريًا إذا كانت الكنيسة
الرواندية وكنائس افريقية بشكل عام ترغب في ابطاء وربما وقف عملية
العلمنة.
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 نظرة عامة على هيكل القيادة في مجتمع ما قبل:1 الملحق
االستعمار في رواندا

Cf. Government of Rwanda, “Official Website of the Government of Rwanda”; McEwan and Sutcliff, The Study of Africa; Maquet, “Les Groupes de
Parenté du Rwanda”; Cornelis M. Overdulve, Rwanda: Volk met een geschiedenis, Allerwegen 25, no. 15 (Kampen, Kok: 1994), 16; Verwijs, Toward a
Visionary Church Organization, 25.
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الملحق  :2إعالن أورشليم

59

باسم هللا اآلب ،هللا االبن هللا الروح القدس:
تقابلنا نحن ،المشاركين في مؤتمر المستقبل األنغليكاني العالمي ،في أرض
ميالد يسوع .إننا نعرب على والئنا كتالميذ ملك الملوك ،الرب يسوع .نحن
نعتنق بفرح وصيته إلعالن حقيقة ملكوته والذي أعلنه سابقًا على هذه األرض.
إن إنجيل الملكوت هو األخبار السارة عن الخالص والتحرر والتحول للجميع.
في ضوء ما سبق ،فإننا نوافق على رسم طريقًا إلى األمام م ًعا ،بحيث يعزز
ويحمي إنجيل وإرسالية الكتاب المقدس إلى العالمُ ،معلنين رسميًا المبادئ التالية
للعقيدة والتي تقوم عليها هُويتنا األنغليكانية.
 .1نبتهج بإنجيل هللا والذي من خالله َخلُصنا بالنعمة من خالل اإليمان بيسوع
المسيح بقوة الروح القدس .وألن هللا أحبنا ً
أوال ،فنحن نحبه وكمؤمنين نقدم
ثمار المحبة ،والتوبة المستمرة ،والرجاء الحي والشكر هلل في كل شيء.
 .2نؤمن أن النصوص الكتابية للعهد القديم والجديد هي كلمة هللا المكتوبة
والتي تحتوي على كل األشياء الضرورية للخالص .ينبغي أن يُترجم
الكتاب المقدس ،وأن يُقرأ ،ويوعظ به ،ويُعلم به ويُطاع بمعناه الواضح
والمتعارف عليه ،مع االحترام للقراءة التاريخية والتوافقية الكنسية.
 .3نتمسّك بالمجامع المسكونية األربعة وبقوانين اإليمان التاريخية الثالثة
كونها ُمعبّرة عن قاعدة اإليمان لكنيسة كاثوليكية ورسولية واحدة مقدسة.
 .4نتمسّك بتسعة وثالثين مادة تحتوي على العقيدة الصحيحة للكنيسة بشكل
يتفق مع كلمة هللا وتعتبر ذات سلطة لألنغليكانيين اليوم.
 .5نعلن ونخضع بكل سرور للربوبية المتفردة والعالمية ليسوع المسيح ،ابن
هللا ،المخلص الوحيد للبشرية من الخطية ،والدينونة والجحيم ،والذي عاش
حياةً ال يمكن أن نحياها ومات ميتةً نستحقها .ومن خالل موته الكفاري
وقيامته المجيدة ،ضمن خالص كل الذين يأتون إليه بتوبة وإيمان.
 .6نبتهج بتراثنا األنغليكاني المقدس والليتروجي كتعبير عن اإلنجيل ،ونتمسّك
بالـ  1662كتاب الخاصة بالصالة المشتركة كمعيار حقيقي وموثوق به
للعبادة والصالة ،وأن تُترجم هذه الكتب ويتم تب ّنيها محليًا لكل ثقافة.
”59 Fellowship of Confessing Anglicans, “The Jerusalem Declaration,
http://fca.net/resources/the-jerusalem-declaration.
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 .7نعترف بأن هللا قد دعا ومنح مواهب لألساقفة والكهنة والشمامسة من خالل
التعاقب التاريخي إلعداد كل شعب هللا من أجل خدمتهم في العالم .ونتمسّك
بالنظام األنغليكاني الكالسيكي كمعيار موثوق به لإلرشادات الدينية.
 .8نعترف بأن هللا خلق البشرية كذكر وأنثى وبالمعيار الثابت للزواج المسيحي
بين رجل واحد وامرأة واحدة ،ليصبح مكانًا مناسبًا للحميمية الجنسية
سا لألسرة .ونتوب عن فشلنا في الحفاظ على هذا المستوى وهذه
وأسا ً
الدعوة نحو التزام متجدد في اخالص زيجي مدى الحياة وعفة ألولئك غير
المتزوجين.
َ
والبحث عن
 .9نقبل بفرح اإلرساليةَ العظمى للرب ال ُمقام لتلمذة جميع األمم،
أولئك الذين ال يعرفون المسيح وأن نُع ّمد ونُعلّم ونجلب مؤمنين جدد لمرحلة
النضج.
 .10نض ُع نصب أعيننا مسؤوليتنا أن نكون رعاة صالحين لخليقة هللا ،وأن ندعّم
ونناصر العدالة في المجتمع ،ونسعى إلعانة وتمكين الفقراء والمحتاجين.
 .11نلتزم بالوحدة مع كل الذين يعرفون ويحبون المسيح ،وببناء عالقات
مسكونية حقيقية .ونعترف بتنظيم واختصاصات األنغليكانيين الذين يتمسكوا
باإليمان والممارسات الصحيحة ،ونشجّعهم على مشاركتنا في هذا اإلعالن.
 .12نحتفل بالتنوع الموهوب من هللا والذي يثري شركتنا العالمية ،ونعترف
بالحرية في األمور الثانوية .ونتع ّهد بالعمل م ًعا للحصول على فكر المسيح
تفرقنا.
فيما يخص المسائل التي ّ
 .13نرفض سلطة تلك الكنائس وهؤالء القادة الذين أنكروا اإليمان الصحيح
بالقول أو الفعل .ونصلي من أجلهم وندعوهم للتوبة والعودة للرب.
 .14نفرح على رجاء مجيء يسوع ثانية في المجد ،وبينما ننتظر هذا الحدث
الختامي للتاريخ ،نحمده على الطريقة التي يبني بها كنيسته من خالل روحه
بتغيير حياة الناس بشكل معجزي.
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العلمانية والتلمذة في افريقيا:
االستنتاجات والتوصيات
*

بينو فان دين تورين Benno van den Toren
()b.vanden.toren@pthu.nl
الجامعة الالهوتية البروتستانتية ،هولندا
Protestant Theological University, the Netherlands
ويالم دا ويت )http://willemjdewit.com( Willem J. de Wit
كليَّة الالهوت اإلنجيليَّة بالقاهرة
1

لطالما اُعتبرت افريقيا القارة األكثر تدينًا وربما القارة "ال ُمتديّنة بشكل ملحوظ"
أو حتى "ال ُمتديّنة بشكل ال شفاء منه 2".ورغم ذلك ،تشير بعض األبحاث في
ضا جهد أو تحدي كبير
افريقيا وتقارير من قادة الكنيسة أن العلمانية تسبب أي ً
للكنيسة في هذه القارة .وال تواجه المجتمعاتُ المسيحيةُ تحديات األديان االفريقية
ضا الحداثةَ بتأثيرها العلماني.
التقليدية واإلسالم فحسب ،إنما تواجه أي ً
يقدّم هذا المقال االستنتاجات والتوصيات ،بهدف المزيد من األبحاث ،التي
نتجت من مؤتمر "تراجع المشاركة الدينية :العلمانية والتلمذة في افريقيا "،الذي

*

ترجمة سامح رهيف.
Originally published as: Benno van den Toren and Willem J. de Wit,
“Secularization and Discipleship in Africa: Conclusions and Recommendations,” Cairo Journal of Theology 2 (2015): 152–160,
http://journal.etsc.org.
John S. Mbiti, African Religions and Philosophy (Nairobi: East African Educational Publishers, 1969), 1.
Geoffrey Parrinder, Religion in Africa (Hammondsworth: Penguin
Books, 1969), 235.
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3
عقد في كلية الالهوت االنجيلية بالقاهرة في 12–11
أجرته  ،GZBوالذي ُ
4
ديسمبر.2014 ،
يتكون مؤتمرنا من معلمين الهوتيين حاليين وسابقين من مناطق مختلفة في
افريقيا ،ويستكشفون ماذا يعني تأثير العلمانية وتأثير تراجع المشاركة الدينية
المتعلقة بذلك على التلمذة بإفريقيا وكيف ينبغي أن يتجاوب التعليم الالهوتي
والتدريب الرعوي مع ذلك .وقد توصلنا معًا إلى ما يلي من االعتبارات،
واالستنتاجات األولية ،والتوصيات للمزيد من األبحاث.

العلمانية وتراجع المشاركة الدينية
أوالً ،احتجنا أن نتناول مسألة ما إذا كان مصطلح "العلمانية" مناسب في الواقع
لوصف هذه المناهج االفريقية أو ما إذا كانت نظرية غربية ال يمكن تطبيقها
بشكل صحيح في هذه القارة .فعلى األقل ،أثناء استكشاف العلمانية في افريقيا ،ال
يجب علينا استخدام المفاهيم الغربية عن العلمانية.
ضا مسبقًا لفهم الدين .فيربط
من ناحية أخرى ،يفترض تعريف العلمانية فر ً
ي للعلمانية الدينَ مع القوى الخارقة للطبيعة ويرى اهتمام قوي
المفهو ُم الغرب ُّ
وفوق طبيعي كذلك في افريقيا التقليدية والمعاصرة .ولذلك يميل الغربيون إلى
اعتبار افريقيا عميقة دينيًا ،ولكن يعني هذا الجانب من الدين التقليدي االفريقي
3
4

 GZBهو االختصار الهولندي التحاد اإلرسالية المصلحة ،وهي مؤسسة تقدّم تقريرها إلى
سنودس الكنيسة البروتستانتية في هولندا ).(http://www.gzb.nl
كان هذا المؤتمر مبادرة من هيرمان بول  ،Herman Paulوهو أستاذ للدراسات العلمانية
لدي  IZB/GZBبجامعة جرونينجن ،حيث تمت مناقشة ورقة الموقف بدون حضوره.
صلة لهذه الورقة ،انظر :هيرمان بول" ،العلمانيّة في افريقيا :بحث
ولالطالع على نسخة ُمف َّ
ضروري "،ترجمة سامح رهيف ،المجلة الالهوتية المصرية ،50–41 :)2016( 3
http://journal.etsc.org؛ باللغة اإلنجليزية:
”Herman Paul, “Secularization in Africa: A Research Desideratum,
Cairo Journal of Theology 2 (2015): 67–75, http://journal.etsc.org .
وقدّم األشخاص التالي أسماءهم أثناء الندوات :عاطف مهني جندي (كلمة ترحيب) ،جيكوب
هاسنوت  ،Jacob Haasnootأبل نجارسوليدا  ،Abel Ngarsouledeشريف صالح،
أمير ثروت ،ديك سيد  ،Dick Seedبينو فان دين تورين Benno van den Toren
(محاضرة مفتوحة واستنتاجات) ،أدريان فيرويس  ،Adriaan Verwijsوويالم دا ويت
( Willem J. de Witورقة قصيرة ورئاسة الجلسة) .نشكر كل من( GZB :باألخص
ايوان ديكر  )Iwan Dekkerعلى مجهوده في تحقيق المؤتمر ،و ETSCالستضافة
المؤتمر ومايكل باركر  Michael Parkerكونه المحرر المسؤول للمجلة الالهوتية
المصرية على استعداده لنشر األوراق التي تم اقتراحها للنشر.
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ببساطة أنه األفارقة التقليديين لديهم فه ًما متعددًا ومتراك ًما لنظام الخليقة ،وليس
بالضرورة أنهم يعطون مكانة أكبر للخالق.
تقدّم افريقيا أمثلة على أن الحداثة ال تؤدي تلقائيًا إلى العلمانية ،كما تجادل
األطروحة العلمانية األقدم .فتوضح افريقيا أن هناك "حداثات متعددة "،مثل
المصطلحات الحديثة سواء "اإلسالم المعتدل" أو الحركات الخمسينية الحديثة
المتعددة .ورغم ذلك ،وفي مناطق عديدة ،وحتى في أكثر المناطق الريفية في
جنوب السودان ،يُنظر إلى الحداثة باعتبارها تحديًا لاللتزام المسيحي والذي
5
يختلف عن  /ويضاف إلى تحدي الدين األفريقي التقليدي.
صا حول كيفية تأثير
بينما يحكي المسيحيون واآلخرون في الغرب قص ً
العلمانية على المسيحية والكنيسة ،فال يوجد حاليًا سوى القليل جدًا من
"المناقشات العلمانية" التي تحدث في افريقيا ،ونحن لسنا على علم "بأخبار
العلمانية" المهيمنة والتي تحتاج إلى تحليل نقدي .ومن هذا المنطلق يختلف
الوضع عن أوروبا حيث تهيمن أخبار العلمانية بشكل كبير حتى أن هذه األخبار
نفسها تفرض نهج العلمانية 6.والخطر في افريقيا ال يعني أننا يمكن أن نساهم
دون قصد في العلمانية بقولنا أخبار عنها ال مبرر لها ،بل بالحري أن تبقى نُهج
العلمانية مخفية ألنها غير متوقعة في مثل هذه القارة المتدينة أو ألن العلمانية
تتخذ أشكاالً تختلف عن الشائعة في الغرب.
يمكن أن تكون أخبار العلمانية المحتملة بإفريقيا كما يلي :كانت افريقيا قبل
االستعمار قارة شديدة التدين حيث تغلغل الدين في جميع جوانب الحياة .وزرع
بذور العلمانية وكانت المسيحية مساهمة بشكل كبير في هذا
وصو ُل الحداثة
َ
األمر (أ) من خالل رؤيتها العالمية( ،ب) ومن خالل مساهمتها في تنمية
التعددية الدينية وهكذا تُقلّص تحكم أي نظام متسلّط في سيطرته الدينية على

5

6

انظر :جاكوب هاسنوت" ،التفكير بشأن التلمذة في سياقات متغيّرة :تصورات قادة الكنيسة
في ابرشية أسقفية في جنوب السودان "،ترجمة سامح رهيف ،المجلة الالهوتية المصرية 3
(http://journal.etsc.org ،106–96 :)2016؛ باللغة اإلنجليزية:
Jacob Haasnoot, “Thinking about Discipleship in Changing Contexts:
Perceptions of Church Leaders of an Episcopal Diocese in South Sudan,” Cairo Journal of Theology 2 (2015): 121–131, http://journal
.etsc.org.
انظر مقال هيرمان بول "العلمانيّة في افريقيا" وأيضًا منشوراته األخرى حول هذا
الموضوع.
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7

الحياة والمجتمع ،و(ج) بجلب التعليم الغربي ،والمستشفيات وما شابه ذلك.
ويجب أن يتم تقييم أخبار العلمانية بشكل نقدي :فهل كانت افريقيا قبل االستعمار
متعمقة دينيًا بشكل شامل كما تقول تلك األخبار؟ 8وهل يمكننا استنتاج أن افريقيا
أكثر علمانية اآلن من ذي قبل ،أم أن الصورة أصبحت أكثر دقة؟
أخبارا عن
على سبيل المثال ،يقص قادة الكنيسة في جنوب السودان
ً
االنحدار الروحي بعد انتهاء الحروب األهلية في حين تم تسجيل تزايد عددي في
نفس الوقت 9.وقد نفهم من ذلك أن "أخبار االنحدار" لها جاذبية معينة ،والتي
ربما تحتاج ألن تُستبدل بأخبار بديلة ،كأخبار تتعلق بتحديات وفرص جديدة.
وفيما يتعلق بالعلمانية والدين االفريقي التقليدي ،فإن المفهوم الخاص بأن
افريقيا التقليدية شديدة التدين وتديّنها "ال شفاء منه" قد يتطلب الدراسة .ويتمتع
المجتمع والدين االفريقي التقليدي هناك بعدد من الخصائص التي يمكنها حقًا
تعزيز العلمانية مثل (أ) تركيز الديانات االفريقية التقليدية على الوضع الحالي
وعلى الصحة والبركة الدنيوية( ،ب) الموقف نحو الدين الذي يتصف بالنفعية
10
والتمحور حول البشر ،و(ج) بُعد اإلله الخالق.
إحدى النقاط األخرى التي ينبغي توخي الحذر منها ،هي أنه ينبغي أن يؤخذ
بعين االعتبار االختالف اإلقليمي عند الحديث عن العلمانية في افريقيا .فهناك
اختالفات هامة بين شمال افريقيا وجنوب الصحراء الكبرى االفريقية وبين
المناطق الريفية وال ُمتمدّنة منها ،مع مالحظة أن جمهورية جنوب افريقيا تعتبر

7

9

Cf. Lesslie Newbigin, Trinitarian Doctrine for Today’s Mission (Car)lisle: Paternoster Press, 1998
?8 Jan Platvoet and Henk J van Rinsum, “Is Africa Incurably Religious
Confessing and Contesting an Invention,” Exchange 32, no. 2 (2003):
123–153.
انظر مقال جاكوب هاسنوت "التفكير بشأن التلمذة في سياقات متغيّرة".
10 Eloi Messi Metogo, Dieu peut-il mourir en Afrique? Essai sur
;l’indifférence religieuse et l’incroyance en Afrique noire (Paris
Yaoundé, Cameroun: Karthala ; Presses de l’UCAC, 1997).
ديك سيد" ،العلمانية الغربية ،ووجهات النظر العالمية االفريقية ،والكنيسة "،ترجمة سامح
رهيف ،المجلة الالهوتية المصرية http://journal.etsc.org ،62–51 :)2016( 3؛
باللغة اإلنجليزية:
Dick Seed, “Western Secularism, African Worldviews, and the
Church,” Cairo Journal of Theology 2 (2015): 76–87, http://journal
.etsc.org.
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حالة فريدة من نوعها .لذا فال يصلح عندئذ استخدام أحد األخبار المعممة عن
العلمانية في افريقيا.
على سبيل المثال ،عقب الربيع العربي والتوترات ال ُمصاحبة لحكومة
مرسي ،واجهت مصر ارتفاع مفاجئ في االهتمام باإللحاد 11.وليس من الواضح
ي محدد أم أنه أمر يمكن حدوثه
ي في سياق تاريخ ّ
بعد ما إذا كان ذلك أمر عرض ّ
12
في مكان آخر بإفريقيا .وهناك تأثير للعلمانية على التعليم العالي في رواندا،
وهذا وضع قد يتكرر في مناطق أخرى بإفريقيا ،لكنه ليس أمر يَس ُهل افتراضه.
هناك أبحاث ميدانية محدودة جدًا حول الحجم الدقيق للعلمانية في افريقيا.
وطوال العقدان الماضيان ،لم نعثر على أبحاث عن جنوب الصحراء الكبرى
14
االفريقية سوى لـ يوروباالند  13،Yorubalandونيروبي ،Nairobi
ونجامينا  15.N’djamenaوتُقدّم هذه المعلومات ال َع َرضيّة دليل على واقع
بعض أشكال العلمانية والالمباالة الدينية .وحتى اآلن ،وبسبب عدم وجود
صلة عن المشاركة الدينية في الماضي البعيد أو المعاصر إلفريقيا
معلومات ُمف َّ
ي كاف ،فال يمكنهم اثبات عملية
وبسبب عدم اتمام هذا البحث على مدار زمن ّ
ازدياد العلمانية و\أو الالمباالة الدينية.
وفي ضوء ما سبق ،رغم أن الحجم الدقيق واالزدياد المحتمل للعلمانية في
افريقيا ال يمكن تحديده ،إال أن عددًا من األشكال التي ظهرت بها العلمانية
 11تناول أمير ثروت هذه القضية أثناء المؤتمر.
 12انظر :أدريان فيرويس" ،النمو في المسيح فوق تربة افريقية :أفكار تتعلق بتعزيز سياقية
تدريب التلمذة في رواندا "،ترجمة سامح رهيف ،المجلة الالهوتية المصرية :)2016( 3
http://journal.etsc.org ،128–107؛ باللغة اإلنجليزية:
Adriaan Verwijs, “Growing in Christ on African Soil: Thoughts on
Enhancing the Contextualization of Discipleship Training in Rwanda,” Cairo Journal of Theology 2 (2015): 132–151,
http://journal.etsc.org.
13 Abiola T. Dopanu, “Secularization, Christianity and the African Reli–gion in Yorubaland,” African Ecclesial Review 48, no. 3 (n.d.): 139
156.
14 Aylward Shorter and Edwin Onyancha, Secularism in Africa: A Case
Study: Nairobi City (Nairobi, Kenya: Paulines Publications Africa,
1997).
15 Abel Ngarsoulede, “Enjeux théologiques de la sécularisation en
Afrique Subsaharienne: Une étude de cas de N’Djamena en République du Tchad” (Doctoral thesis, Faculté de Théologique Evangélique de Bangui, 2012).
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أصبح من الواضح أنه يتيح الفرص و\أو التحديات للتلمذة المسيحية( 16:أ)
العلمانية المتمثلة في عدم تقديس الطبيعة والسلطة السياسية؛ (ب) العلمانية
المتمثلة في تقليص المشاركة الدينية لألفراد والمجتمعات؛ (ج) العلمانية المتمثلة
في ابتعاد الجوانب المختلفة من الحياة والمجتمع عن تأثير الدين؛ (د) العلمانية
المتمثلة في السلطة ال ُمتغيّرة للدين على األفراد بحيث يتزايد اعتبار كل من
17
التمسك بالدين وشكل حياة اإلنسان الدينية كمسألة اختيار والتزام شخصي؛
(هـ) العلمانية المتمثلة في استخدام السبل الدينية ألهداف علمانية.
قد تكون النقطة األخيرة نموذ ًجا أقوى للعلمانية في افريقيا عن أي مكان
آخر ألنها ترتكز على الشخصية النفعية بشرية التمركز للديانات االفريقية
التقليدية .وقد تتحول الممارسات المسيحية نفسها إلى العلمانية عندما تُستخدم
للحصول على البركات الجسدية والدنيوية ،والشفاء ،والحماية ،بدالً من التركيز
على هللا واألبدية .وقد ال يالحظ الغربيون على الفور "العلمانية" التي اجتازت
بها تلك الممارسات ألنها قد تبدو "فوق طبيعية" للغاية.

التلمذة والتعليم الالهوتي
يتصل مفهوم العلمانية بالمناقشة حول التلمذة في افريقيا .وبينما تدور المناقشة
في أغلب األحيان عن مشكالت االلتزام المسيحي والتلمذة في جنوب الصحراء
الكبرى بإفريقيا من حيث توفيق المعتقدات مع الممارسات الدينية التقليدية
بإفريقيا ،فإن مفهوم العلمانية يصبح في بعض األحيان عدسةً أفضل لرؤية
القضية من خاللها .فهي تسمح للباحث أن يستكشف التحديات الخاصة بالكرازة
والتلمذة ،ال التحديات التي تتعلق بتأثير واحتكام الديانات االفريقية التقليدية إنما
تلك التي تتعلق بالحداثة العلمانية.
إذا أردنا صياغة استجابة مسيحية هادفة نحو العلمانية ،فيجب علينا مواجهة
التحدي الخاص بكيفية ارتباط هذا المفهوم بالنُّهج المحتومة مثل تمدّن ،وتعددية،
وتمايز المجتمع .وهذا بدوره سيساعد على التمييز بين النُّهج التي تحتاج الى
16 Bernard van den Toren, “Secularisation in Africa: A Challenge for the
Churches,” Africa Journal of Evangelical Theology 22, no. 1 (2003):
3–30.
17 Ngarsoulede, “Enjeux théologiques de la sécularisation en Afrique
”Subsaharienne.
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مقاومة ،األمر الذي يتطلب اإلخالص لما تعنيه التلمذة دائ ًما ،والنهج التي ال
يمكن مقاومتها ،األمر الذي يتطلب أنماط جديدة للتلمذة في سياقات متغيّرة.
إن التلمذة في ذاتها هي دعوة كتابية ،ولكنها في نفس الوقت كلمة طنانة
شائعة في بعض الكنائس الغربية واالفريقية .إن الكلمة في حد ذاتها ليست حل
لكل سوء .فنحن بحاجة إلى التفكير فيما يجب أن تبدو عليه التلمذة وعما هي
جوانب التلمذة األساسية في صياغة اإلجابات على العلمانية و"المسيحية
االسمية ".ونعتقد أنها البد وأن تتمتع بالسمات التالية على أقل تقدير:
تعني التلمذة الحياة ب ُحرية .واستجابة للميل للبحث عن الحرية خارج
تكونت علمانيًا ،ينبغي دعوة البشر ليعثروا على
المسيحية والكنيسة في استقاللية ّ
18
الحرية في جوهر اإليمان المسيحي ،في يسوع المسيح.
19
ينبغي أن تكون أمثلة التلمذة والتدريب عليها مالئمة سياقيًا .فعلى سبيل
المثال ،تحتاج التلمذة المسيحية في السياقات الحضرية التعددية سريعة الحركة
سا
إلى نوع مختلف من االلتزام عما تحتاجه في المجتمعات األكثر تجان ً
واستقرارا .ويحتاج هذا االلتزام إلى اصالح وتجديد دوري في مواجهة البيئات
ً
ً
العدائية أحيانا ،والتي عادة ما تبدو غير مبالية ،ولكنها دائ ًما متغيرة .ومن ناحية
أخرى ،يجب أن تكون التلمذة ُمعدية :األمر ال يتعلق باتباع يسوع فحسب بل
20
ضا بدعوة اآلخرين لالنضمام لدائرة الخدمة.
يتعلق أي ً
ينبغي أن تكون التلمذة مفهومة وتمارس بطريقة شاملة حيث تتالمس مع
جميع جوانب ا لحياة :وبهذه الطريقة فهي تعكس اهتمام هللا بمجمل الحياة
وتستجيب إلى االهتمام االفريقي التقليدي والعلماني ببركة فورية ودنيوية .وفي
نفس الوقت ،يجب أن تبقى التلمذة مرتكزة على هللا والمسيح ،حتى ال يؤدي
ي مرتكز على
االهتمام بالبركات الدنيوية إلى تحويل المسيحية إلى دين نفع ّ
البشر ،مما قد يؤدي إلى العلمانية.

 18قدم ويالم دا ويت عن العلمانية والتعليم الالهوتي أثناء المؤتمر .انظر أيضًا كتابه:
Willem J. de Wit, On the Way to the Living God: A Cathartic Reading of Herman Bavinck and an Invitation to Overcome the Plausibility
Crisis of Christianity (Amsterdam: VU University Press, 2011), esp.
9, 162, 173, http://willemjdewit.com/living-god.
 19انظر مقال أدريان فيرويس "النمو في المسيح فوق تربة افريقية".
 20المرجع السابق.
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وفيما يتعلق بالتعليم الالهوتي ،فإن تجربة االغتراب عن اإليمان الصبياني
الخالي من التشكك لهي خبرة شائعة وربما الزمة من أجل الدراسة الالهوتية
النقدية وهي طريقة أخرى للتعبير عن العلمانية .وبالنسبة للطلبة الذين يجدون
أنفسهم في هذا الوضع ،فإن التشكيل الالهوتي (أال وهو ،تدريب التلمذة) سوف
ّ
ومتخطي للفكر النقدي نحو اإلله
يساعدهم على (إعادة) اكتساب تع ّهد مفرح
الثالوثي.
يجب أن تُعدّ الدراساتُ الالهوتية الطلبةَ (أ) أن يشتركوا في أشكال جذابة
ومعنيّة من تدريب اإلعالن والتلمذة( ،ب) أن َيتبنّوا ويقدموا نماذج في القيادة
المسيحية تحفز على التغييرات التنظيمية والشخصية وأن يعكسوا بأنفسهم قيم
التلمذة المسيحية ،و(ج) أن يشتركوا بإيجابية وبطريقة جذابة مع َمن تأثروا
باألفكار العلمانية أو مع المنشغلين بجانب من العلمانية أو المغمورين في
الفعاليات "العلمانية" وفئات المجتمع .وبالتالي ال ينبغي أن تتعامل التدريبات
الالهوتية السياقية مع التقاليد االفريقية السابقة للمسيحية فحسب .بل ينبغي توجيه
اهتمام التعليم الالهوتي حول التقاليد االفريقية على النطاق األوسع الخاص
بالتأثيرات المختلفة التي تُش ّكل افريقيا اآلن.
من الممكن تعلُّم واكتساب التلمذة من خالل أمثلة حية وليس فقط من األفكار
المجردة .فال يجب أن يتعلم الطلبة نماذج عامة من التلمذة التي يمكن تطبيقها
فحسب ،بل عليهم أن يستكشفوا التلمذة المملوءة باإليمان في ظروفهم الخاصة.

االحتماالت واالحتياجات إلى مزيد من األبحاث
في ضوء االستنتاج السابق واألوراق ال ُمقدَّمة أثناء المؤتمر ،قمنا بتحديد أسئلة
البحث التالية .وبعض هذه األسئلة يمكن بحثها في رسالة ماجيستير ،وأخرى
يمكن تلخيصها في أوراق من أجل مؤتمر الحق والبعض اآلخر يمكن أن يكون
الهدف من بحث ميداني شامل.
أوالً ،يستحق السؤا ُل عن التعريف مزيدًا من االهتمام :فما هو التعريف
العملي للعلمانية في افريقيا ،للدول ذات األغلبية اإلسالمية وللدول االفريقية
األخرى؟
ثانيًا ،تحتاج أسباب العلمانية وانتشارها إلى المزيد من البحث .واألسئلة التي
يجب أخذها في االعتبار تتضمن ما يلي .1 :ما هي العوامل المتأصلة في
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الديانات االفريقية التقليدية التي تؤدي إلى العلمانية؟ .2 21ما هو التأثير العلماني
للتحضر؟  . 3ما هو التأثير العلماني لإلعالم ،بما في ذلك وسائل التواصل
االجتماعي؟  .4ما هو التأثير العلماني للتعليم؟ 22ما هو تأثير العلمانية وسط
طلبة الجامعة؟  .5كيف ينظر الطلبة (على سبيل المثال ،في مصر) الذين
يقرأون لمؤلفين غربيين ملحدين نحو أنفسهم وكيف يتأثرون بهم؟  .6ما هو
التأثير العلماني ّ
لالهوت الغربي ولنشاطات االرساليات؟
ثالثًا ،تستحق برامج التلمذة وإعداد القادة في كنائس افريقيا مزيدًا من
الدراسة والتقييم من أجل استكشاف الفعالية في التعامل مع العلمانية واألمور
األخرى المتعلقة بذلك .على سبيل المثال .1 :ماذا تفعل الكنيسة في الوقت
الحالي نحو التأثير العلماني للتحضر وهل ما تفعله مؤثر؟  .2أيمكننا المقارنة
بين بعض برامج التلمذة القائمة من حيث األمانة الكتابية لها ،ومالئمتها
السياقية ،وفعاليتها العامة؟  . 3أيمكننا المقارنة بين بعض برامج إعداد القادة
23
القائمة من حيث األمانة الكتابية لها ،ومالئمتها السياقية ،وفعاليتها العامة؟
تفكيرا أعمق .1 :كيف
أخيرا ،تتطلب بعض األسئلة الالهوتية المعيارية
ً
ً
يج ب أن يبدو كل من االلتزام المسيحي ،واألمانة والتلمذة المسيحية في افريقيا
حاضرا في أعمال الحياة اليومية؟ وكيف
المعاصرة؟  .2كيف يمكن أن يكون هللا
ً
لنا أن نفكر في حضور هللا وعمله في الخليقة ،وهل هناك تواصل محتمل في
وسائل االعالم بين العلمانية الغربية و(إعادة) تقديس العالم كما يبدو ،على سبيل
المثال ،في الكنائس االفريقية المستقلة والخمسينية الحديثة؟  .3ماذا يمكننا أن
نتعلم من االرتباط القوي للكنائس الخمسينية الحديثة مع كل من الماضي

 21أبل نجارسوليدا" ،وجهات نظر اجتماعية والهوتية عن العلمانية في افريقيا "،ترجمة سامح
رهيف ،المجلة الالهوتية المصرية http://journal.etsc.org ،77–63 :)2016( 3؛
باللغة اإلنجليزية:
Abel Ngarsoulede, “Sociological and Theological Perspectives on
–Secularization in Africa,” Cairo Journal of Theology 2 (2015): 88
102, http://journal.etsc.org.
 22انظر مقال ديك سيد "العلمانية الغربية ،ووجهات النظر العالمية االفريقية ،والكنيسة".
 23انظر مقال جاكوب هاسنوت "التفكير بشأن التلمذة في سياقات متغيّرة" ومقال أدريان
فيرويس "النمو في المسيح فوق تربة افريقيةز".
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األفريقي والحداثة االفريقية للسكان ال ُمقبلين على التحضر ،وهل هناك جوانب
24
من هذه الحركة يجب على المسيحيين الحذر منها؟

 24انظر :بينو فان دين تورين" ،الخمسينية الحديثة في افريقيا في مواجهة العلمانية :المشكالت
واالحتماالت "،ترجمة سامح رهيف ،المجلة الالهوتية المصرية ،95–78 :)2016( 3
http://journal.etsc.org؛ باللغة اإلنجليزية:
Benno van den Toren, “African Neo-Pentecostalism in the Face of
Secularization: Problems and Possibilities,” Cairo Journal of Theology 2 (2015): 103–20, http://journal.etsc.org.
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الليتورجيَّة الهولنديَّة المصلحة للعشاء الرباني
:ترجمة
)http://willemjdewit.com( Willem J. de Wit ويالم دا ويت
كليَّة الالهوت اإلنجيليَّة بالقاهرة
)mories_ch@yahoo.com( موريس جابر
طالب بكلية الالهوت اإلنجيليَّة بالقاهرة
النص التالي هو ليتورجيَّة العشاء الرباني المستخدمة في الكنائس المصلحة
 وقد ترجمنا هذه.الهولنديَّ ة منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر
 هذا النص.الليتورجيَّة كمثال للت َّعليم عن العشاء الرباني في الكنائس اإلنجيليَّة
ُكتب لالستخدام المتكرر فهو مليء باألفكار الالهوتيَّة؛ لذلك في ك ّل مرة نقرأه
ُ  الذي، الترجمة ترجع إلى النص الهولندي التَّقليدي.نتعلم منه الجديد
طبع مع
ضا استخدمنا ترجمة
ً  أي1.الكتاب المقدس ونظم المزامير الهولنديَّين حتى اآلن
 لكن إذا كانت هناك اختالفات بين الهولندي واإلنجليزي اتّبعنا األصل2،إنجليزيَّة
.الهولندي

1

2

“De formulieren 3: Om het Heilig Avondmaal te houden,” in: Bijbel:
Dat is de ganse Heilige Schrift bevattende al de kanonieke boeken
van het Oude en Nieuwe Testament . . .; Psalmen: De berijming van
1773 . . ., 65–69 (Leeuwarden: Jongbloed, n.d.). Cf. Redactie Dienstboek, Dienstboek – een proeve, 2: Leven – Zegen – Gemeenschap
(Zoetermeer: Boekencentrum, 2004): 26–35, 179–187.
Protestant Reformed Churches in America, “Form for the Administration of the Lord’s Supper,” http://www.prca.org/about/officialstandards/liturgical-forms/administration-of-the-lord-s-supper
(last
accessed April 18, 2016); Canadian Reformed Churches, “Form for
the Celebration of the Lord’s Supper,” http://www.cancr.org/
?page=45 (last accessed March 26, 2016).
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ليتورجيَّة العشاء الرباني
3

[تأسيس العشاء الرباني]
أيها المحبوبون في الرب يسوع المسيح ،اسمعوا كلمات تأسيس العشاء المقدس
لربنا يسوع المسيح التي كتبها القديس الرسول بولس:
ع في اللَّيلَة الَّتي أُسل َم
الربَّ َي ُ
سو َ
سلَّمت ُ ُكم أَيضًا :إ َّن َّ
سلَّمتُ منَ ال َّربّ َما َ
ألَنَّني تَ َ
ُ
ُ
ور
سدي ال َمك ُ
س ُ
في َها ،أَ َخذَ ُخب ًزا َو َشك ََر فَ َكس ََّرَ ،وقَالَُ « :خذوا ُكلوا هذَا ه َُو َج َ
س أَيضًا َبعدَ َما ت َ َع َّشوا ،قَائالً« :هذه
ألَجل ُك ُم .اصنَعُوا هذَا لذكري»َ .كذلكَ الكَأ َ
َّ
َّ
ي العَهد ُ ال َجديد ُ بدَمي .اصنَعُوا هذَا ُكل َما شَربتُم لذكري» .فَإنَّ ُكم ُكل َما
الكَأ ُ
سه َ
ُ
ُ
َ
ُ
زَ
الربّ إلَى أَن َيجي َء .إذًا
ت
و
م
ب
ر
ب
خ
ت
،
س
َأ
ك
ال
ه
هذ
م
ت
ب
َر
ش
و
ب
خ
ال
ا
ذ
ه
أَكَلتُم
ونَ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
الربّ  ،بدُون استحقَاق ،يَكونُ ُمجر ًما
س َّ
ي َمن أ َك َل هذا ال ُخبزَ  ،أو شَر َ
ب كَأ َ
أ َ ُّ
سهَُ ،وه َكذَا يَأ ُك ُل منَ ال ُخبز
سد َّ
سانُ نَف َ
الربّ َودَمهَ .ولكن ليَمت َحن اإلن َ
في َج َ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
َّ
َويَش َربُ منَ الكَأس .ألن الذي يَأك ُل َويَش َربُ بد ُون استحقاق يَأك ُل َويَش َربُ
الربّ 1( .كو )29–23 :11
سدَ َّ
دَينُونَةً لنَفسه ،غَي َر ُم َميّز َج َ

لكي نتناول عشاء الرب لعزائنا ،نحتاج قبل كل شيء ،أوالً أن نمتحن أنفسنا
حقًا قبالً ،ثانيًا أن نتجه إلى هذا الهدف ،الذي أمر به وأسسه المسيح الرب ،أي
لذكره.
[امتحان النفس]
امتحان أنفسنا الحقيقي يحتوي على الثالثة أجزاء التالية:
أوالً ،ليتفكر كل شخص بنفسه في خطاياه ولعنته ليحتقر نفسه ويتضع
(يتذلل) أمام هللا ،ألن غضب هللا ضد الخطية شديد ،فعاقبها (بدل من أن يتركها
دون عقاب) في ابنه الحبيب يسوع المسيح بموت الصليب المرير والعار.
ثانيًا ،ليفحص كل شخص قلبه إذا كان يؤمن بهذا الوعد األكيد من هللا أن
تُغفر كل خطيته ،فقط من أجل ألم وموت يسوع المسيح ،وأن يُحسب ويُعطى له
البر الكامل الذي للمسيح كبره الشخصي ،نعم ،كامالً ،كأنه شخصيًا دفع لكل
خطاياه وك ّمل كل بر.

3

أحيا ًنا تدعو الكنائس التي تستخدم هذه الليتورجية في هولندا أعضاءها أن يأخذوا اسبوع
تحضير قبل العشاء الرباني .في هذه الحالة ،ممكن أن يُقرأ الجزئان "تأسيس العشاء
الرباني" و"امتحان النفس" في الكنيسة قبل العشاء الرباني بأسبوع.
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شكرا حقيقيًا هلل
ثالثًا ،ليفحص كل شخص ضميره إذا كان لديه رغبة أن يقدم
ً
ضا إذا كان لديه نية
الرب من اآلن في كل حياته ويسير أمام وجه هللا بصدق ،وأي ً
جادة ،تار ًكا بدون أي كذب كل عداوة وكره وحسد ،ليعيش من اآلن فصاعدًا في
محبة ووحدة حقيقية مع أقربائه.
كل الذين لديهم هذه الرغبة ،سوف يقبلهم هللا بالتأكيد في النعمة ويحسبهم
كشركاء مستحقين لمائدة ابنه يسوع المسيح .بالنقيض هم الذين ال يشعرون بهذه
الشهادة في قلبهم سيأكلون ويشربون دينونة ألنفسهم [1كو .]29 ،28 :11
نوبخ كل الذين يعرفون
ضا حسب أمر يسوع والرسول بولس ّ
ولذا نحن أي ً
أنفسهم أنهم مصابون بالخطية أن يحفظوا أنفسهم من مائدة الرب ونعلن لهم أن
ال يشتركوا في مملكة المسيح [1كو  ،]10 ،9 :6مثل :كل الوثنيين ،كل الذين
يدعون القديسين األموات أو المالئكة أو مخلوقات أخرى ،كل الذين يتعبدون
للتماثيل ،كل السحرة والدجالين الذين يباركون الماشية أو الناس أو أشياء
أخرى ،والذين يؤمنون بهذه البركة .كل محتقري هللا وكلمته واألسرار المقدسة،
كل المجدفين على هللا ،كل الذين يريدون أن يسببّوا فتنةً أو تحزبًا أو تمردًا في
الكنائس والحكومات المدنية ،كل الحانثين ،كل الذين يعصون والديهم وسلطاتهم،
كل القاتلين والمخاصمين والذين يعيشون في كراهة وحسد ألقربائهم ،كل الزناة
والعاهرين والسكارى واللصوص والمرابين والسارقين والمقامرين والبخالء،
وكل الذين يعيشون حياة مسيئة 4.كل هؤالء طالما استمروا في خطية مثل هذه
عليهم أن يمتنعوا عن هذا الطعام (الذي أمر به المسيح فقط لمؤمنيه) ،لكيال
تكون دينونتهم والحكم عليهم أكثر قسوة.
لكن هذا ال يُدلل لنا ،أيها األخوة واألخوات المحبوبون جدًا في الرب أن
تيأس قلوب المؤمنين المنسحقة [مز  ،]17 :51كأنما ال يُس َم ُح ألي أحد أن
4

أحيا ًنا تقرأ الكنائس في هولندا هذه األيام النسخة ال ُمنقحة التالية لقائمة الخطايا ،التي تتبع
ترتيب الوصايا العشرة" :كل الوثنيين ،كل الذين يصنعون ألنفسهم صورة هلل ،كل الذين
يجدفون على اسم هللا أو يسيئون استخدامه ،كل الذين يحتقرون كلمة هللا وأسراره المقدسة،
سلطة في الكنيسة
كل الذين يزرعوا فتنة في الكنيسة وفي شعبنا والذين يرفضون قبول ال ُ
والمجتمع ،كل الذين يعيشون في كراهة وحسد لقريبهم أو يخالفون كلمتهم عابثين أو
يحتقرون الحياة الموهوبة من هللا ،كل الذين يهددون سالمة الزواج لهم أو لآلخرين
متعمدين ،كل الذين يسرقون أو الذين يفتتنون بالمال أو الممتلكات ،كل الذين يكذبون أو
يخدعون أو يوشون ،وكل الذين يُخضعون أنفسهم لإلدمان ويجعلو من لذتهم إلههم ".انظر:
“Formulier om het Heilig Avondmaal te houden,” in Redactie Dienstboek, Dienstboek – een proeve, 2:181.
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يذهب إلى عشاء الرب المقدس إال الذي بدون أي خطية ،ألننا ال نأتي لهذه
المائدة لنعلن أننا كاملون وبارون في أنفسنا ولكن على عكس ذلك ألننا نفحص
حياتنا خارج أنفسنا في يسوع المسيح ،نحن نشهد بذلك أننا نرقد وسط الموت.
لذلك ،بالرغم من أننا نجد حتى اآلن كثير من العيوب والتعاسة فينا ،مثل :أنه
ضا أن ال نعطي أنفسنا لعبادة هللا باالجتهاد الواجب
ليس لدينا إيمان كامل ،أي ً
علينا ،لكن علينا أن نحارب يوميا مع ضعف إيماننا ومع شهوات جسدنا
الشريرة ،بالرغم من كل ذلك ،ألن هذه العيوب تكون حز ًنا من القلب لنا (من
خالل نعمة الروح القدس) نريد أن نحارب ضد عدم إيماننا وأن نعيش بحسب
كل وصايا هللا ،يجب علينا أن نتأكد ونتيقن أنه ال الخطية وال الضعف الذي ال
يزال فينا (ضد إرادتنا) يستطيع أن يعوق قبولنا من هللا بالنعمة ويجعلنا مستحقين
ويشاركنا هذا الطعام والشراب السماوي.
[ذكرى الرب]
بعد ذلك ،دعونا نتأمل اآلن ألي هدف أسس لنا الرب عشاءه ،أي أننا نفعل هذا
لذكره [لو  .]19 :22وبهذه الطريقة يجب أن نتذكره.
في البداية ،أن نثق تما ًما بقلوبنا أن ربنا يسوع المسيح (وف ًقا للوعود التي
حدثت لألباء في العهد القديم من البداية) أُرسل من اآلب في هذا العالم ،وأخذ
جسدنا ودمنا وحمل عنا غضب هللا (الذي تحته كان يجب أن نغرق لألبد) من
بداية تجسده إلى نهاية حياته على األرض ،وأكمل عنا كل طاعة وبر الناموس
اإللهي ،خاصة عندما عصرت ثقل خطيتنا وغضب هللا منه العرق كدم في
البستان [لو  ،]44 :22حيث قُيّد لكي يحلّنا ،ثم عانى افتراءات ال تُعد لكي ال
يلحقنا العار أبدًا ،و ُح كم عليه بالموت بدون ذنب لكي نتبرر أمام دينونة هللا ،نعم
هو سمح أن يُس َّمر جسده المبارك على الصليب لكي يُسمر صك خطيتنا عليه
[كو  ،]14 :2وهكذا حمل منَّا اللعنة على نفسه لكي يمألنا ببركاته [غل ،13 :3
 ،]14ووضع نفسه ألدنى عمق العار وخوف الجحيم بالجسد والنفس على خشبة
الصليب عندما صرخ بصوت عال" :إلهي إلهي لماذا تركتني؟" 5لكي نُوخذ هلل
وال نُترك منه إلى األبد [مت  ،] 46 :27ونهاية قطع بموته وسفك دمه العهد
5

في التقليد ال ُمصلح "نزول المسيح إلى الجحيم" فُهم كإشارة إلى عمق معاناته أثناء حياته على
األرض وخاصةً على الصليب .أنظر مثالً التعليم المسيحي لهيدلبرج (كاتكيسم هيدلبرج)،
السؤال والجواب .44
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الجديد واألبدي ،أي عهد النعمة والمصالحة عندما قال" :قد أُكمل" [يو :19
.]30
ولكي نؤمن بالتأكيد أننا ننتمي إلى هذا العهد أخذ الرب يسوع في عشائه
س ره وأعطاه لتالميذه وقال" :خذوا كلوا هذا هو جسدي
األخير الخبز وشكر وك َّ
الذي يُبذل عنكم اصنعوا هذا لذكري" [مت 26 :26؛ مر 22 :14؛ لو :22
19؛ 1كو  .]24 :11كذلك بعد العشاء أخذ الكأس وشكر وأعطاه لهم قائالً:
"اشربوا منه كلكم هذا هو العهد الجديد بدمي الذي يُسفك عنكم و عن كثيرين
لمغفرة الخطايا اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري" [مت 28 ،27 :26؛ مر
24 :14؛ لو 20 :22؛ 1كو  ،]25 :11أي كلما تأكلون من هذا الخبز
وتشربون من هذا الكأس يجب من أجل هذا ،مثل من أجل ذكرى أكيدة وتأمين
أكيد ،أن ت ُوبّخون ويُؤ ّكد لكم عن محبتي وأمانتي القلبية لكم أنني بدالً منكم (وإال
كان يجب عليكم أن تموتون الموت األبدي) أعطي جسدي على خشبة الصليب
للموت وأسفك دمي وأُطعّم وأروي أنفسكم الجائعة والعطشى بجسدي المصلوب
ودمي المسفوك للحياة األبدية ،بنفس التأكيد كما يُكسَّر هذا الخبز أمام أعينكم
ويُعطى لكم هذا الكأس وأنتم تأكلونه وتشربونه بفمكم لذكري.
من هذا التأسيس للعشاء المقدس لربنا يسوع المسيح نرى أنه وجّه إيماننا
وثقتنا لذبيحته الكاملة (التي حدثت مرة واحدة على الصليب) كاألساس الوحيد
لخالصنا حيث أصبح هو طعا ًما وشرابًا حقيق ًيا للحياة األبدية ألنفسنا الجائعة
والعطشى ألن بموته سلب سبب جوعنا وبؤسنا أي الخطية واقتنى لنا الروح
المحيي ،لكي تكون لنا شركة حقيقية معه بهذا الروح (الذي يسكن في المسيح
كالرأس وفينا كأعضائه) ونشارك في كل أمالكه ،الحياة األبدية والبر والمجد.
ضا بهذ الروح معًا كأعضاء جسد واحد في محبة أخوية
بجانب ذلك لنُوحد أي ً
حقيقية ،كما قال القديس الرسول" :فَإنَّنَا نَحنُ الكَثيرينَ ُخبز َواحدَ ،ج َسد َواحد،
ألَنَّنَا َجمي َعنَا نَشت َركُ في ال ُخبز ال َواحد" [1كو  .]17 :10ألنه كما من كثير من
حبوب القمح ُ
طحن طحين واحد و ُخبزَ ُخبز واحد ومن كثير من الحبات
المعصورة سال وامتزج معًا خمر ومشروب واحد ،كذلك يجب علينا كلنا الذين
ضممنا في المسيح باإليمان الحقيقي ،أن نكون جسدًا واحدًا معًا بمحبة أخوية من
ُ
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أجل المسيح ،مخلصنا الحبيب ،الذي قد أحبنا جدًا قبالً ،ونُظهر لبعضنا البعض
6
ضا بالفعل.
ذلك ليس فقط بالكالم ولكن أي ً
ليساعدنا لهذا إله وآب ربنا يسوع المسيح القدير الرحيم بروحه القدس.
آمين.
[صالة قبل المائدة]
لكي نحصل على كل هذا دعونا نضع أنفسنا أمام هللا وبإيمان حقيقي نطلب
نعمته.
أيها اإلله واآلب الرحيم ،نحن نصلي لك أن تعمل بروحك القدوس في قلوبنا
في هذه المائدة ،التي نمارس فيها الذكرى المجيدة للموت المرير البنك الحبيب
يسوع المسيح ،أن ّ
نسلم أنفسنا بثقة حقيقية البنك يسوع المسيح أكثر فأكثر لكي
تُطعم وتُروى قلوبنا ال ُمثقلة واليائسة بجسده ودمه الحقيقي ،نعم به ،إله وإنسان
حقيقي  ،الخبز السماوي الوحيد من خالل قوة الروح القدس ،وأن ال نظل نعيش
في خطايانا ،ولكن هو فينا ونحن فيه ونشارك هكذا بالحقيقة في عهد النعمة
الجديد واألبدي حتى ال نشك أنك تكون أبانا ال ُمنعّم إلى األبد ،غير حاسبًا لنا
خطايانا أبدًا ،وتزودنا كل األشياء للجسد والنفس كأوالدك وورثتك المحبوبين.
ضا نعمتك لنحمل صليبنا متعزيين وننكر أنفسنا ونعترف لمخلصنا وفي
امنحنا أي ً
كل حزن ننتظر برأس مرفوعة ربنا يسوع يسوع المسيح من السماء حيث
سيجعل أجسادنا المائتة مثل جسده الممجد وسيأخذنا لنفسه إلى األبد .اسمعنا ،يا
هللا ،أيها اآلب الرحيم ،في يسوع المسيح الذي علمنا أن نصلي هكذا:
س َم َاوات ،ل َيتَقَدَّس اس ُمكَ  .ل َيأت َملَ ُكوتُكَ  .لت َ ُكن َمشيئَتُكَ َك َما في
أ َ َبانَا الَّذي في ال َّ
َ
َ
ُ
َ
س َماء كَذلكَ َعلَى األرضُ .خبزَ نَا َكفَافَنَا أعطنَا اليَو َمَ .واغفر لنَا ذنُوبَنَا َك َما
ال َّ
نَغف ُر نَحنُ أَيضًا لل ُمذنبينَ إلَينَاَ .والَ تُدخلنَا في ت َجربَة ،لكن نَ ّجنَا منَ ال ّ
ش ّرير.
أل َ َّن لَكَ ال ُملكَ َ ،والقُ َّوة ََ ،وال َمجدَ ،إلَى األَبَد .آمينَ [ .مت ]13–9 :6

ضا بهذه المائدة المقدسة في اإليمان المسيحي الجامع غير المشكوك فيه
قونا أي ً
ّ
الذي نعترف به بالفم والقلب قائلين:
6

نسخة الليتوروجية اإلنجليزية التي تستخدمها الكنائس ال ُمصلحة الكندية ( Canadian
"أخيرا ،أمرنا المسيح أن نحتفل بالمائدة المقدسة
 )Reformed Churchesتضيف هنا:
ً
حتى يأتي .نحن نستلم على مائدته ونتذوق جز ًءا من الفرح الغامر الذي وعد به ونعاين حفل
عُرس الخروف ،حينما يشرب الخمر جديدًا معنا في ملكوت أبيه [مر  .]25 :14دعونا
نفرح ونعطي له المجد ألن عُرس الخروف أت [رؤ ".]7 :19
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انا أومن باهلل اآلب الضابط الكل ،خالق السماء واألرض؛
وبربنا يسوع المسيح ،ابنه الوحيد ،الذي ُحبل به من الروح القدس ،وولد
من مريم العذراء ،وتألم في عهد بيالطس البنطي ،وصلب ومات وقبر،
ضا في اليوم الثالث من األموات ،وصعد إلى
ونزل إلى الهاوية 7،وقام أي ً
السماء ،وهو جالس عن يمين هللا اآلب الضابط الكل ،وسيأتي من هناك ليدين
األحياء واألموات؛
وأومن بالروح القدس؛ وبالكنيسة المقدسة الجامعة ،وبشركة القديسين،
وبمغفرة الخطايا ،وبقيامة األموات ،وبالحياة األبدية.

آمين.
8

[المائدة]
لكي نُطعم بالخبز السماوي الحقيقي المسيح ،دعونا أال نتعلق بقلوبنا بالخبز
والخمر الظاهرين ولكن أن نرفع قلوبنا إلى السماء فوق حيث يسوع المسيح
ضا بنود إيماننا
شفيعنا على يمين أبيه السماوي [رو  ]34 :8والتي تشير إليها أي ً
المسيحي ،غير متشككين أن نُطعم ونُروى بجسده ودمه في أنفسنا بعمل الروح
القدس ،بنفس التأكيد كما استلمنا الخبز والشراب المقدس لذكره.
(في كسر الخبز وتوزيعه يقول ال َقس" ):ال ُخب ُز َّالذي نَكس ُرهُ ه َُو شَر َكةُ َج َسد
ال َمسيح" [1كو  .]16 :10خذوا كلوا ،اذكروا وآمنوا أن جسد ربنا يسوع المسيح
قد ُكسر ككفارة كاملة لكل خطيتنا.
ي شَر َكةُ دَم
(وعندما يعطي الكأس يقول" ):كَأ ُ
س ال َب َركَة َّالتي نُ َبار ُك َها ه َ
ال َمسيح" [1كو  .]16 :10خذوا أشربوا منها كلكم ،اذكروا وآمنوا أن الدم الغالي
9
سفك ككفارة كاملة لكل خطيتنا.
لربنا يسوع المسيح قد ُ
(أثناء الشركة يمكن أن ت ُرنم بتقوى أو ت ُقرأ بعض إصحاحات لذكرى ألم
10
المسيح مثل إشعياء  ،53يوحنا  ،18–13 ،6أو هكذا).

 7الكلمات "ونزل إلى الهاوية" موجودة في اإلقرار اإليمان الرسولي في اللغات األوروبية
ولكنها غير موجودة في الترجمة العربية المستخدمة في الكنيسة اإلنجيلية المشيخية بمصر.
 8إذا قرأ القس الليتورجية حتى هنا من على المنبر ،ينزل اآلن من على المنبر إلى المائدة.
 9الكلمات "خذوا كلوا  "...و"خذوا أشربوا  "...ليست موجودة في كل إصدارات الليتورجية.
 10من الممكن أن يعود القس بعد المائدة إلى المنبر.
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[التسبيح بعد المائدة]
(بعد الشركة يقول القَس ):أيها األحباء في الرب ،ألن الرب يُطع ُم على مائدته
أنفسنا ،دعونا نبارك اسمه شاكرين هكذا:
ُّوس .بَاركي يَا
بَاركي يَا نَفسي َّ
الربَّ َ ،و ُك ُّل َما في بَاطني ليُبَارك اس َمهُ القُد َ
سنَاته .الَّذي يَغف ُر َجمي َع ذُنُوبك .الَّذي يَشفي ُك َّل
نَفسي َّ
سي ُك َّل َح َ
الربَّ َ ،والَ تَن َ
ّ
َّ
َّ
ُ
َ
الرأفَة.
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َ
َ
َ
الرح َمة .الَ يُ َحاك ُم إلى األبَد،
ير َّ
الربُّ َرحيم َو َرؤُوف ،طوي ُل ُّ
َّ
الروح َوكَث ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ب آثامنَا.
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َ
ُ
س َم َاوات فَوقَ األرض قَويَت َرح َمتهُ َعلى َخائفيهَ .كبُعد
ألَنَّهُ مث ُل ارتفَاع ال َّ
ف
ف األَبُ َعلَى ال َبنينَ َيت ََرأَ ُ
ال َمشرق منَ ال َمغرب أَب َعدَ َعنَّا َم َعاص َينَاَ .ك َما َيت ََرأ َ ُ
الربُّ َعلَى خَائفيه[ .مز ]13–8 ،4–1 :103
َّ
اَلَّذي لَم يُشفق َعلَى ابنه ،بَل بَذَلَهُ ألَجلنَا أَج َمعينَ  ،و َهبَنَا أَيضًا َم َعهُ ُك َّل
شَيء .وبَيَّنَ هللاَ َم َح َّبتَهُ لَنَا ،ألَنَّهُ َونَحنُ بَعد ُ ُخ َ
طاة َماتَ ال َمسي ُح ألَجلنَا .فَباأل َولَى
َ
ضب! ألنَّهُ إن ُكنَّا َونَحنُ
يرا َونَحنُ ُمتَبَ ّر ُرونَ اآلنَ بدَمه نَخلُ ُ
كَث ً
ص به منَ الغَ َ
َ
ُ
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ل
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م
َح
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ير
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ُ َ ُونَ
أَعدَ
ُ
ُ
َ
َ َ
ً َ
ب َحيَاته! [رو 32 :8؛ ]10–8 :5

لذا يُخبر فمي وقلبي بتسبيح الرب من اآلن وإلى اآلبد .آمين.
[صالة الشكر بعد المائدة]
ليقل كل واحد بقلب منتبه:
أيها اإلله واآلب القدير والرحيم نشكرك من كل القلب ألنك بذلت لنا
برحمتك العميقة المتناهية ابنك الوحيد كوسيط وذبيح ألجل خطيتنا وكطعام
وشراب الحياة األبدية وألنك تعطينا إيمانًا حقيقيًا الذي به نشارك هذه البركات
العظيمة منك .أنت جعلت لنا لتقويته ابنك الحبيب يسوع المسيح يؤسس المائدة
المقدسة ويأمر بها .نصلي لك أيها اإلله واآلب األمين أن تجعلنا يوميًا ننمو في
اإليمان الصحيح ونزدهر في شركة المسيح المباركة من خالل عمل روحك
القدوس وذكرى ربنا يسوع المسيح واإلخبار بموته ،به ابنك الحبيب يسوع
المسيح الذي باسمه نُنهي صلواتنا كما علمنا ،قائلين:
س َم َاوات ،ليَتَقَدَّس اس ُمكَ  .ليَأت َملَ ُكوتُكَ  .لت َ ُكن َمشيئَتُكَ َك َما في
أَبَانَا الَّذي في ال َّ
س َماء كَذلكَ َعلَى األَرضُ .خبزَ نَا َكفَافَنَا أَعطنَا اليَو َمَ .واغفر لَنَا ذُنُوبَنَا َك َما
ال َّ
َ
َ
ُ
َ
ّ
نُ
نَغف ُر نَح أيضًا لل ُمذنبينَ إلينَاَ .وال تدخلنَا في ت َجربَة ،لكن نَ ّجنَا منَ الش ّرير.
أل َ َّن لَكَ ال ُملكَ َ ،والقُ َّوة ََ ،وال َمجدَ ،إلَى األَبَد .آمينَ [ .مت ]13–9 :6
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