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المجلة الالهوتية المصرية

تَطَ ُّور "إرسالية السودان الرائدة" إلى إرسالية بين نوبيي النيل
1966–1900
بقلم جرالد لوخ Gerald Lauche

تأسَّسَّتَّ َّ"إرسالية َّالسودان َّالرائدة" َّ) Sudan Pioneer Mission (SPMفي َّأسوان َّعامَّ
َّ ،1900وتم َّتغيير َّاسمها َّإلى َّ"اإلرسالية َّاإلنجيلية َّبين َّأبناء َّاألغلبية" Evangelical
 Mohammedan Missionعامََّّ،1928والىَّ"اإلرساليةَّاإلنجيليةَّفيَّمصرَّالعليا"َّ Evangelical
 Mission in Upper Egyptعامََّّ،1953والىَّ"رابطةَّاإلنجيلَّفيَّالشرقَّاألوسط"َّ Fellowship
)of the Gospel in the Middle East (Evangeliumsgemeinschaft Mittlerer Osten
عام  .1990وجدير َّبالذكرَّأن َّ"إرسالية َّالنيل َّالدولية" َّ Mission on the Nile International
) (MNIالتيَّمقرهاَّفيَّسويس ارَّ،المعروفةَّسابقًاَّباسمَّ"اإلرساليةَّاإلنجيليةَّالسويسريةَّبينَّأبناءَّاألغلبية"َّ
َّ،Swiss Evangelical Mohammedan Missionوالحقًاَّباسمَّ"إرساليةَّأرضَّالنيلَّاإلنجيليةَّ
جعَّأصلهاَّأيضاَّإلىَّ"إرساليةَّالسودانَّ
السويسرية"َّ Swiss Evangelical Nile-Land Missionير
ً
الرائدةَّ".وفيَّهذاَّالمقالَّسأستخدمَّاالسمَّاألصلي"َّ،إرساليةَّالسودانَّالرائدة"َّ SPMحيثَّإننيَّسأصفَّ
فيَّاألساسَّأولَّسبعةَّعقودَّمنَّتاريخهاَّ .

الواجهة األمامية لمُجَمَّع  SPMالقديم والجديد

َّ
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معلومات عامة عن نوبيي النيل
وَّالنيلَّالمشارَّإليهمَّهناَّهمَّالذينَّشغلواَّواديَّالنيلَّبينَّأسوانَّفيَّجنوبَّمصرَّوالمنطقةَّ
نوبي
ّ
ُ

ابعَّالميالديَّ.ويعيشَّنوبيو َّالنيلَّاليومَّبينَّ
الواقعةَّجنوبَّالخرطومَّفيَّشمالَّالسودانَّمنذَّالقرنَّالر
ّ

أسوانَّفيَّمصرَّعندَّالجندلَّاألولَّوالضبعةَّفيَّالسودانَّبينَّالجندلينَّالثالثَّوالرابعَّ .وهذاَّالتمييزَّ
ضروريَّلتجنبَّالخلطَّبينهمَّوبين َّالجماعاتَّالعرقية َّالتيَّتعيش َّفيَّجبال َّالنوبةَّ ،وأوغنداَّ ،وكينياَّ

"نوبي َّونَّ ".
قَّعليهمَّأيضاَّ َّّ
ويطل
ً
ُ
ئيسيتينَّيجبَّالتمييزَّبينهماَّلغوياَّ.ففيَّمصرَّهناكَّ
وَّالنيلَّأساساَّإلىَّمجموعتينَّر
وينقسمَّنوبي
ّ
ً
ً

النوبيون َّالناطقون َّبلغة َّالفاديجا ََّّ ،Fadiccaوالنوبيون َّالناطقون َّبلغة َّالكنوزي َََّّّ .Kunuuziوعندماَّ
دائماَّالنوبيينَّ
َّ
نتحدثَّعموماَّعنَّالنوبيينَّفيَّإطارَّ
التطورَّالتاريخيَّلـ"إرساليةَّالسودانَّالرائدةَّ"،فنقصد ً
ً
الناطقين َّبلغة َّالكنوزي َّألنهم َّكانوا َّمحطّ َّاهتمامَّ
اإلرساليةَّ،واستوطنواَّفيَّأسوانَّوالمنطقةَّالواقعةَّإلىَّ
الجنوبَّمنهاَّ .
وقبل َّمجيء َّالنوبيين َّإلى َّوادي َّالنيلَّ ،كانَّ
الكوشيونَّيتبعونَّديانة ِ
َّالم ِرويََّّ.Meroiticوفيَّالقرنَّ
الرابع َّالميالدي َّهاجر َّالنوبيون َّإلى َّوادي َّالنيلَّ
واختلطواَّبالكوشيينَّالذينَّكانواَّانهزمواَّعلىَّيدَّمملكةَّ
أكسومََّّ.Axumite Kingdomوفيَّمنتصفَّالقرنَّ
الخامسَّالميالديَّو ِجدتَّثالثَّممالكَّنوبيةَّفيَّواديَّ
ُ
النيلَّ .وفي َّالقرن َّالسادس َّالميالدي َّاعتنقت َّهذهَّ

خريطة وادي النيل
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الممالكَّالمسيحيةَّتباعاَّ،وظلتَّمسيحيةَّحتىَّدخولَّاإلسالمَّفيَّالقرنَّالرابعَّعشرَّ1.والنوبيونَّاليومَّ
ً

ومتأثرونَّجداَّباإلسالمَّالصوفيَّ .
مسلمونَّسِّنيونَّ
ً
ُ
طالئع "إرسالية السودان الرائدة"

قبل َّتأسيس َّ"إرسالية َّالسودان َّالرائدة" َّعام ََّّ 1900حدثت َّعدة َّتطورات َّغير َّمسبوقة َّوعدةَّ
َّمكرسين َّلإلرسالياتَّ ،ويتميزون َّبتفكيرهم َّاالستراتيجيَّ .ما َّأسفر َّعنَّ
اتصاالت َّبين َّثالثة َّأشخاص ُ
الكثيرَّمنَّاآلثارَّاإليجابيةَّ .

وكانَّأولُّهمَّهنريَّجراتانَّجينيسََّّ)1910–1835( Henry Grattan Guinnessالذيَّكانَّ
ال َّفيَّأوروباَّوأمريكاَّ
َّمبشر َّمتجوًَّ
ًا
لديه َّرؤية َّعظيمة َّلبالد َّالسودانَّ.وكان َّجينيس َّاأليرلندي َّاألصل

َّروحياَّبحركةَّالقداسةَّفيَّإنجلتراَّ.ونتيجةًَّلتشجيعَّهدسونَّتيلورََّّ،Hudson Taylor
الشماليةَّ.وتأثر
ً

أسس َّجينيس َّوزوجته َّفاني َّ"َّ Fannyمعهد َّشرق َّلندن التدريبي" East London Training

) Institute (ELTIعامََّّ.1873وكانَّعبارةَّعنَّمدرسةَّللكتابَّالمقدسَّ،دوليةَّومتعددةَّالطوائفَّ،
يقياَّمنَّ
يبَّالمسيحيينَّالمكرسينَّمنَّأوروباَّوأفر َِّ
مهتمةَّبتدر
ُ

ِ
ولمَّيمضَّ
فَّطبقاتَّالمجتمعَّعلىَّالخدمةَّالمرسليةَّ.
ُمختل
ُ
وقت َّطويل َّحتى َّأصبح َّالوصول َّإلى َّالجماعات َّالعرقيةَّ

التي َّتسكن َّبالد َّالسودان َّعلى َّرأس َّأولوياتهَّ ،حيث َّإنَّ
اإلنجيلَّلمَّيكنَّوصلَّإليهاَّآنذاكَّ.وفيَّهذهَّاآلونةَّكانَّ
تعبير َّبالدَّالسودانَُّيطلقَّعلىَّاإلقليمَّالجغرافيَّالمعروفَّ
باسمَّجنوبَّالصحراءَّمنَّالسنغالَّغرًباَّإلىَّإثيوبياَّشرقًاَّ.
اتَّمرسليةَّاستهدفتَّ
وشاركَّجينيسَّفيَّإطالق َّعدةَّمبادر ُ

الوصولَّإلىَّبالدَّالسودانَّ،وانَّكانَّفشلَّبعضهاَّ.لكنَّفيَّ
سبتمبرَّ/أيلولََّّ1898بعدَّإخمادَّالثورةَّالمهديةَّفيَّالسودانَّ

هنري جراتان جينيس

1

Roland Werner, Das Christentum in Nubien. Geschichte und Gestalt einer afrikanischen
Kirche (Berlin: LIT Verlag, 2013), 39-45, 50-65, 136-177.
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يقَّمفتوحاَّإلرساليةَّفيَّالسودانَّ،بواسطةَّ
الذيَّكان َّتحتَّالحكمَّاإلنجليزيَّالمصريَّآنذاكَّ ،بداَّالطر
ً

ائداَّذاَّرؤيةََُّّيطََّّلِقَّمبادراتَّجديدةَّ
َّجذاب
نهرَّالنيلَّبوصفهَّمعب ًراَّ
ً
اَّمؤثراَّ،ور ً
للوصولَّ.كانَّجينيسَّرجال ً
ً
ويدعمهاَّ،ثمَّيفَّ َِّّوضَّالمسؤولياتَّآلخرينَّإلىَّأنَّينسحبَّمنهاَّ ُكليةًَّ َّ2.
َُّ

ثم َّيأتي َّهرمان َّكارل َّڤيلهلم َّكوم ََّّ)1938–1874(َّ Herman Karl Wilhelm Kumm
باعتبارهَّثانيَّالشخصياتَّالمهمةَّ،وكان َّصاحبَّرؤية َّللجماعاتَّالتيَّلمَّيصلها َّاإلنجيلَّ.نشأَّكومَّ
فيَّأوستيروداَّ Osterodeبألمانيا َّفيَّجبالَّهارتسَّ
َّ.Harz Mountainsولماَّكانَّقدَّنشأَّفيَّالتقليدَّ
اللوثريَّ ،اختبر َّالوالدة َّالثانية َّعام ََّّ 1894وشعرَّ
بالدعوةَّللخدمةَّالمرسليةَّعام ََّّ.1895وبعدَّعامَّبدأَّ
دراستهَّالمرسليةَّفيَّ"معهدَّشرقَّلندنَّالتدريبي"َّالذيَّ
هَّ.وعامََّّ1898انضمَّكومَّلفريقَّ
أدار َّ
أسسهَّجينيسَّو َّ
العملَّفيَّ"إرساليةَّشمالَّأفريقيا"َّ North Africa
َّ .Missionواذ َّاستقر َّفي َّاإلسكندريةَّ ،سرعان َّماَّ
َّولَّعَّه َّبالبدو َّالقاطنين َّفي َّواحات َّالصحراءَّ
اكتشف َّ
الليبيةََّّ.وعامََّّ1899عندماَّاحتاجَّجينيسَّلرفيقَّفيَّ
هرمان كارل ﭬيلهلم كوم

َّجنوباَّ ،رأى َّأن َّكوم َّشخص َّمناسب َّلهذاَّ
رحالته
ً
Hermann Karl Wilhelm Kumm
َّنظر َّلمعرفته َّالممتازة َّبالسياق َّالمحليَّ.
الغرضً ،ا

ويفترضَّأنَّرؤيةَّكومَّلبالدَّالسودانَّنمت َّفيَّتلكَّاألثناءَّ،فيَّظلَّتوجيهاتَّجينيسَّوتحتَّتأثيرهَّ.
ُ
وفيَّهذهَّالرحلةَّ،كانتَّلوسيََّّ Lucyابنةَّجينيسَّترافقهَّ،وأحبتَّكومَّوأحبهاَّثمَّتمت ِ
َّخطبتهماَّيومَّ

2قارن

Klaus Fiedler, Ganz auf Vertrauen. Geschichte und Kirchenverständnis
derGlaubensmissionen (Gießen,Basel:Brunnen Verlag, 1992), 70-77. Christof Sauer,
Reaching the Unreached Sudan Belt: Guinness, Kumm and the Sudan-Pioneer-Mission
(Nürnberg:Verlag für Theologie und Religionswissenschaft, 2005),43-81.
Gerald Lauche, The Development of the “Sudan Pioneer Mission” into a Mission among
the Nile-Nubians (1900-1966), unpublished D.Th. dissertation (UNISA, 2015), 117-118.
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َّ11ينايرَّ /كانونَّالثانيََّّ 1900فيَّأسوانَّ.وفيَّذلكَّالوقتَّتركَّكومَّ"إرساليةَّشمالَّأفريقيا"َّوأسسَّ
"إرساليةَّالسودانَّالرائدة"َّمعَّجينيسَّ.ووقعَّاالختيارَّعلىَّأسوانَّلتكونَّنقطةَّالبدايةَّلإلرساليةَّالمؤسسةَّ

حديَّثًاَّ،بهدفَّاالنطالقَّمنهاَّإلىَّبالدَّالسودانَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ3.
أماَّثالثَّشخصَّمحوريَّفيَّتاريخَّاإلرساليةَّهوَّالنوبيَّالكنوزيَّصموئيلَّعليَّحسينَّ(–1863
ُ َّ.)1972ولِدَّصموئيلَّفيَّشمالَّالنوبةَّعامََّّ،1863وأتىَّإلىَّأوروباَّعامََّّ1873بعدَّأنَّدعاهَّالمبشرَّ

فرانسوا َّهنري َّالڤانشي-كالرك َّ François-Henri

َّ Lavanchy-Clarkeليرافقه َّإلى َّسويس ار َّعندما َّوجدَّ
الصبي َّيعيش َّفي َّشوارع َّالقاهرةَّ .ورجل َّالصناعةَّ
المسيحيَّتيودورَّنِكرََِّّ َّTheodor Neckerمنَّچينيفَّ
هوَّمنَّبادرَّبهذاَّالمشروعَّومولهَّ.وتَّلَّقَّىَّالصبيَّالنوبيَّ
ذوَّاألعوامَّالعشرةَّتعليمهَّفيَّمدرسةَّداخليةَّمعروفةَّفيَّ
ﭘيزوََّّPeseuxفيَّنوشاتِلََّّ،Neuchatelوقررَّأنَّيتبعَّ
المسيح َّأثناء َّدراستهَّ .وفي ََّّ 15أغسطسَّ /آب ََّّ1875

صموئيل علي حسين

اعتمد َّفي َّالكنيسة َّاإلنجيلية َّالحرة َّ Église
) évangelique libre des Granges de Sante-Croix (canton of Waadtعلىَّيدَّالقسَّ
أوتوَّستوكماير  .Otto Stockmeyerواذَّكانَّاسمهَّبالمولدَّمحمدَّعليَّحسينَّ،اتخذَّاسمَّصموئيلَّ
َّ.وعام ََّّ،1879أرسلهَّنِكرَّإلىَّ
فيَّالمعموديةَّواختبرَّأثناءَّالمعموديةَّدعوتهَّللتفرغَّللخدمةَّالك ارزية َّ
اتَّالتيَّقضاهاَّصموئيلَّفيَّالمعهدَّأثرَّ
ًَّا
"معهدَّشرقَّلندنَّالتدريبي"َّالذيَّأسسهَّجينيسَّ.وكانَّللسنو

هَّاألثناءَّ،كتبَّجينيسَّمقاال َّعنَّطفولةَّصموئيلَّومراهقتهَّ،ولكنَّلألسفَّ
عميقًا َّفيَّنفسهَّ.ففيَّهذ
َّ
ً

اساتَّتمهيديةَّفيَّبيروتَّاستعداداَّلدراسةَّالطبَّ.ولكنَّبعدَّموتَّ
َّ.وعامََّّ1880بدأَّصموئيلَّدر
فُِقدت َّ
ً

ِ
أخيراَّ،بعدَّأنَّقضىَّوقتًاَّفيَّإنجلتراَّوسويسراَّعادَّإلىَّ
راعيهَّنكرَّفجأةَّ،لمَّي ُعدَّلديهَّمصدرَّتمويلَّ.و ً

القاهرة َّعام ََّّ .1884وهناك َّعمل َّصموئيل َّبالتدريس َّفي َّمدرسة َّﭘروتستانتية َّأوًالَّ ،ثم َّفي َّمدرسةَّ
3المرجع السابق.121–120 ،
Sauer, Unreached Sudan Belt, 134–146. 181–198.
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كاثوليكيةَّ.إالَّأنَّالوظيفتينَّكانتاَّ ُمحبِطتينَّلهَّ.وبعدَّوقتَّقصيرَّ،أقنعهَّأقاربهَّبالعودةَّإلىَّمدينتهَّ
عاماَّ.وكانَّ
فيجيكولَّ،فيَّأبيَّحورَّبشمالَّالنوبةَّ،حيثَّكانَّالمسيحيَّالوحيدَّهناكَّلمدةَّثالثَّعشرةَّ ً

اَّ،نظراَّالغترابهَّعنَّأهلهَّالنوبيينَّأثناءَّالسنواتَّ
اَّولغوي
الَّبدَّأنَّيمرَّبعمليةَّإعادةَّتأهيلَّاجتماعيَّثقافي
ً
ً
ً

يجياَّيشهدَّعنَّالمسيحَّبجرأةَّ،
التيَّقضاهاَّفيَّالخارجَّ.وبعدَّفترةَّأوليةَّمنَّالمالحظةَّواالنتظارَّ،بدأَّتدر ً
وهوَّماَّكادَّأنَّيكلفهَّحياتهَّ.فنجاَّبأعجوبةَّمنَّهجومَّبسكينَّ،وماَّأدهشَّكلَّالحاضرينَّفيَّاجتماعَّ
َِّ

عامَّبالقريةَّأنهَّغفر َّللجانيَّوعرضَّعليهَّالمصالحةَّ.وأثناءَّسنواتَّالشهادةَّالهادئةَّ،نضجَّصموئيلَّ
اَّكانَّمترجماَّألحدَّالضباطَّاإلنجليزَّ،
يداَّمنَّالثقةَّفيماَّيتعلقَّبالشهادةَّللمسيحَّ.ولم
كثيراَّواكتسبَّمز ً
ً
ً

ففيَّعامََّّ1898شاركَّفيَّإخمادَّالثورةَّالمهديةَّعلىَّيدَّالجيشَّالمصريَّاإلنجليزيَّ.وبعدَّهذاَّالنزاعَّ،
يةَّشاللَّحيثَّكانتَّترسوَّالمراكبَّالتيَّتسافرَّبينَّمصرَّ
عملَّفيَّمكتبَّالبريدَّالمصريَّبأسوانَّوقر ّ
والسودانَّالخاضعَّللحكمَّاإلنجليزيَّالمصريَّ 4.
تأسيس "إرسالية السودان الرائدة"
عامََّّ1900عادَّجينيسَّوابنتهَّلوسيَّوكارلَّكومَّإلىَّأسوانَّلتكوينَّخدمةَّتستهدفَّبالدَّالسودانَّ
ِ
حسبَّالخطةَّالموضوعةَّ.وكهديةَّبمناسبةَّالخطبةَّ،سلمَّجينيسَّمسؤوليةَّ"إرساليةَّالسودانَّالرائدة"َّ
المؤسسة َّحديثًا َّلكارلَّولوسيَّ .واستعانَّجينيسَّوكومَّبزوجين َّقبطيين َّللتدريس َّفي َّمدرسة َّابتدائيةَّ
صغيرةَّوادارتهاَّ،وكانتَّمَّعَّنيَّةَّفيَّاألساسَّبتعليمَّأطفالَّالنوبةَّوالبيچاََّّ.Bejaوبينماَّكانَّجينيسَّ
يبحثَّعنَّشخصَّنوبيَّيساعدهمَّفيَّالخدمةَّ،سمعَّعنَّصموئيلَّوعرفَّأنهَّيعملَّفيَّمكتبَّالبريدَّ.
َّفنضَّجهَّالروحيَّ،وتعليمهَّ
َّفورَّأنَّصموئيلَّهوَّبالضبطَّالشخصَّالمطلوبَّللخدمةَُّ .
فذهبَّليقابلهَّواقتنع ًا
الغربيَّ،ومعرفتهَّبعدةَّلغاتَّكانتَّبالضبطَّماَّتحتاجهَّاإلرساليةَّ.وجاءَّردَّصموئيلَّباإليجاب َّودونَّ

ترددَّ،معتبًِراَّهذاَّالطلبَّفرصةَّلتحقيقَّدعوةَّحياتهَّ.وعندماَّانضمَّصموئيلَّللخدمةَّ،كانتَّاإلرساليةَّ
ُ

مستعدةَّلبدءَّعملهاَّبينَّالنوبيينَّ.وكانتَّأولَّخطوةَّلإلرساليةَّأنَّتصلَّإلىَّالنوبيينَّوالبيچاَّفيَّالمنطقةَّ

4

Lauche, Sudan Pionier Mission, 163-198. Cf. Samuel Ali Hussein, Aus meinem Leben
(Wiesbaden: Verlag der Sudan-Pionier-Mission, 1920).
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ٍ
المحيطةَّبأسوانَّ.وكانتَّتُخطِّ
طَّللعملَّبعدئذ َّفيَّالجنوبَّوكردفانَّودارفورَّ.وكانتَّالخطوةَّاألخيرةَّ
هيَّالتقدمَّفيَّإقليمَّبالدَّالسودانَّكلهَّ .
وقامتَّاإلرساليةَّباألنشطةَّالتاليةَّ،علىَّاألقلَّفيَّالبدايةَّ :
 -1بَّيَّعَّالكتابَّالمقدس.
 -2التعليمَّاالبتدائي.
 -3الك ارزة.
 -4الترجمة.
 -5العملَّالطبي.
وفيَّأكتوبرَّ/تشرينَّاألولََّّ1900تأسستَّ"إرساليةَّالسودانَّالرائدة"َّفيَّألمانياَّوتمَّإشهارهاَّجمعي َّةًَّفيَّ
أيزناخََّّ.EisenachوفَّتَّحََّّالقسَّيوليوسَّدامانََّّJulius Dammannبيتهَّفي ِ
ِ
َّأيزناخَّلإلرساليةَّباعتبارهَّ
أولَّمقرَّلهاَّ،وأصبحَّالقسَّتيودورَّزيمندورفََِّّ َّTheodor Ziemendorrfمنَّڤ ِ
يسبادنَّWiesbaden
أولَّرئيسَّلهاَّ 5.
أهمية صموئيل لإلرسالية النوبية
إنَّ َّتغيير َّاتجاه َّ"إرسالية َّالسودان َّالرائدة" َّإلى َّإرسالية َّبين َّالنوبيين َّيرجع َّفي َّاألساس َّإلىَّ
نَّأنَّصموئيلَّكانَّمع ًّداَّللخدمةَّعلىَّ
رساليةَّيبََِّّّي
َُّ
صموئيلَّ.فتحليلَّالسنواتَّالتيَّأدتَّإلىَّتأسيسَّاإل
ُ

َّمن َّإمكاناتَّ ،وعينه َّفي َّموقع َّمسؤوليةَّ ،وأرسله َّفي َّرحلةَّ
نحو َّاستثنائيَّ .ورأى َّكوم َّما َّيتمتع َّبه َِّ
كبيرةَُّيكلفَّبهاَّ.وكانتَّمهامهَّاألساسيةَّأثناءَّهذهَّ
استكشافيةَّإلىَّ ُدنقُالَّعامََّّ1900باعتبارهَّأولَّمهمةَّ َّ

الرحلة َّ توزيع َّمواد َّكتابيةَّ ،والترجمةَّ ،وجمع َّمعلومات َّجيوسياسيةَّ .وبعد َّأداء َّهذه َّالخدماتَّ ،عملَّ
اَّ،ومديراَّلمكتبةَّبيعَّالكتبَّالتابعةَّلإلرساليةَّ،ومدرسَّلغةَّ
اَّطبي
كارز
صموئيلَّدونَّانقطاعَّ ًا
ً
َّ،ومساعد ً
ً

5المرجع السابق.121 ،120 ،
Sauer, Unreached Sudan Belt, 134–146. 181
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عربية َّولغة َّنوبية َّللمرسَّلين َّالجدد َّالقادمين َّمن َّسويس ار َّوألمانياَّ .وَِّمن ََّّ 1915إلى ََّّ،1924سنواتَّ
َّ،كانَّيديرَّأيضاَّأمالكَّاإلرساليةَّ،وهوَّماَّفعلهَّبأمانةَّ .
الحربَّالعالميةَّاألولىَّوماَّتالها
ً
َّنصوصاَّ
إالَّأنَّأكبرَّإسهاماتَّصموئيلَّكانَّعملهَّاللغويَّ.فأنتج َّمو ًادا َّلتعليم َّالقراءة َّوأنتج
ً

إثنوجرافيةَّوكتابيةَّبمساعدةَّالباحثينَّاأللمانَّهَّ.شيفرََّّ،H. Schäferهَّ .يونكر َّ ،H. Junkerدَّ.
وسترمان َّ،D. Westermannسَّ.ماينهوفََّّ.C. Meinhofوتََّّرجَّمََّّاألناجيلَّاألربعةَّإلىَّلغةَّالكنوزيَّ
الدار َّالبريطانيةَّوالعالمية َّللكتابَّ
ت َّالترجمةََّّعام ََُّّ َّ 1912
تحتَّإشرافَّهَّ.شيفرَّوَّهَّ .يونكرَّ،وطبع َِّ

جمَّأيضاَّبعضَّنصوصَّ
المقدس ) British and Foreign Bible Society (BFBSفيَّبرلينَّ.وتر
ً
أبداَّ .
العهدَّالقديمَّوتقر ًيباَّسائرَّأسفارَّالعهدَّالجديدَّالمتبقيةَّكافةَّ،ولكنهاَّلمَّتُنشرَّ ًَّ

ومنذَّعامََّّ1900حتىَّوفاتهَّيومََّّ8مارسَّ/آذارََّّ1927عملَّبأمانةَّفيَّاإلرساليةَّوأثبتَّوالءهَّ
ماَّكانَّيشارَّلهَّفيَّمنشوراتَّاإلرساليةَّبصفتهَّمجردَّمساعدَّ،فكان َّفيَّ
غالباَّ
ُ
التامَّلهاَّ.ورغمَّأنهَّ ً

الحقيقةَّالعمودَّاألساسيَّفيَّخدمةَّالهيئةَّبينَّالنوبيينَّ6.وَِّمنَّمنظورَّاستراتيچيَّ،كانتَّدعوةَّصموئيلَّ
يداَّ
اَّمنَّبينَّماَّاتخذهَّالمؤسسونَّمنَّق ارراتَّ.فكانَّ ُمع ًّد
َِّ
ارَّاألكثرَّتأثير
للخدمةَّالك ارزية َّالقر
اَّإعداداَّفر ً
ً
ً
ولذاَّ،الَّعجبَّأنَّشاهدَّ
َِّ
لتعزيزَّالرؤيةَّوالقيامَّبدورَّمحوريَّفيَّتنميةَّاإلرساليةَّأثناءَّعقودهاَّاألولىَّ.
قبرهَّيقول"َّ:هناَّيرقدَّصموئيلَّعليَّحسينَّ،باكورةَّالراجعينَّإلىَّإيمانَّأجدادهَّ،والمبشرَّاألمينَّفيَّ
اإلرساليةَّاأللمانيةَّ…".

7

الم َؤثِّرون في الرؤية النوبية
األشخاص ُ
ما َّيلفتَّالنظرَّأنه َّعلىَّمدىَّالعقود َّالستةَّاألولىَّالتي َّيتناولهاَّهذا َّالمقالَّ ،كانت َّ"إرساليةَّ
َّدائما َّما َّتحظى َّبمرسلين َّيجسدون َّالرؤية َّالنوبيةَّ .وفيما َّيلي َّالمرسَّلون َّالخمسةَّ
السودان َّالرائدة" ً
األساسيونَّفيَّهذهَّالفترةَّ .

6

Lauche, Sudan Pionier Mission, 241-273. Cf. Samuel Ali Hussein, Der Erstling aus
Mohrenland. Samuel Ali Hussein: Ausmeinem Leben (Wiesbaden: Missionsverlag
Wiesbaden, 1932).
7
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َّمرس ًالَّ
صموئيل يعقوب إندرلين َّ :)1940–1878( Samuel Jakob Enderlinكان ُ

حاضراَّ َّ.وكانَّهوَّوزوجتهَّإليزابثَّ Elisabethالخادمينَّالوحيدينَّفيَّاإلرساليةَّاللذينَّالحظاَّحياةَّ
وم
ً
ُ

صموئيلَّحسينَّعليَّعنَّكثبَّمنَّعام ََّّ 1903حتىَّوفاتهَّعام ََّّ.1927فعلم َّصموئيلَّحسنَّعليَّ
َِّ
َّجنوباَّ ،افتتح َّإندرلين َّأول َّقاعدة َّنوبيةَّ
لغة َّالكنوزي َّالنوبية َّإلندرلينَّ ،وبعد َّعدة َّرحالت َّاستكشافية
ً
علىَّبعدَّحواليََّّ90كمَّجنوبَّأسوانَّ،عامََّّ.1926وفيَّعامَّ
لإلرساليةَّفيَّقوشتامنيََّّKoshtamne
ُ

َّ،1932عينتَّ"مَّدََّّرسَّةَّالدراساتَّالشرقيةَّبالقاهرة"ََّّSchool of Oriental Studiesإندرلينَّم ِ
حاض ًراَّ
ُ
بيةَّواللهجاتَّالنوبيةَّ،وتاريخَّالنوبةَّ.وفيَّالوقتَّنفسهَّبدأَّخدمةَّمعَّالنوبيينَّبعقدَّاجتماعاتَّ
للُّغةَّالعر َّ
منتظمةَّلهمَّفيَّالناديَّاأللمانيَّالنوبيَّبالعاصمةَّ.وساعدهَّفيَّهذاَّمرسلونَّأصغرَّتابعونَّلإلرساليةَّ.
ولكنَّلألسفَّ،اضطرَّلتركَّهذهَّالخدمةَّعندَّاندالعَّالحربَّالعالميةَّالثانيةَّفيَّسبتمبرَّ/أيلولََّّ1939
َّيستأنف َّالعمل َّبعد َّالحربَّ .إال َّأن َّالخدمة َّجنوب َّأسوان َّفي َّقرية َّداكَّ ،ثم َّفي َّسحيل َّالغربيةَّ
ولم ُ

استمرتَّ 8.

كان َّويلي جرسون فروليش ََّّ )1957–1880( Willy Gerson Fröhlichطبيب َّعيونَّ
سويسرًياَّجاءَّإلىَّمصرَّعام ََّّ 1906لتأسيسَّالعملَّالطبيَّالتابعَّلإلرساليةَّفيَّأسوانَّوداراو َّ(علىَّ

بعدََّّ 40كمَّشمالَّأسوان)َّ.وعالوةَّعلىَّذلكَّ،قامَّبقوافلَّطبيةَّذاتَّتوجهَّكرازيَّفيَّالقرىَّالمجاورةَّ.
وأثناءَّزياراتهَّكانَّصموئيلَّعليَّحسينَّيقومَّبعملَّالمساعدَّالطبيَّوالكارزَّ.وعلمَّفروليشَّاللغةَّالنوبيةَّ

معَّمرضاهَّ.وعندَّاندالعَّالحربَّالعالميةَّاألولىَّفيَّيوليوَّ /تموزََّّ،1914
َّ
حتى َّيتمكنَّمنَّالتواصلَّ
اَّ،س ِمحَّ
ارَّفيَّخدماتهمَّ.إالَّأنَّفروليشَّ،نظر
َّكلَّالعاملينَّاأللمانَّمنَّاالستمر
َِّ
ُمنِع
ً
اَّلكونهَّطبيباَّسويسرًي ُ
ً
َّهوَّأيضاَّعلىَّمغادرةَّمصرَّ،مماَّأنهىَّخدمتهَّ
لهَّباالستمرارَّحتىَّسبتمبرَّ/أيلولََّّ،1915عندماَّأُجبِر
ً

معَّاإلرساليةَّ9.وجديرَّبالذكرَّأنَّالمرسلينَّالتابعينَّلإلرساليةَّفيَّأسوانَّوداراو وادفوَّلم يقتصرواَّفيَّ
خدمتهمَّعلىَّالنوبيينَّفحسبَّ.فالخدماتَّالطبيةَّوالتعليميةَّوكذلكَّالموادَّالكتابيةَّوالمنشوراتَّالمسيحيةَّ
كانتَّتُق ِّدمَّللجميعَّبصرفَّالنظرَّعنَّخلفيتهمَّاالجتماعيةَّأوَّالتعليميةَّأوَّالدينيةَّأوَّالعرقيةَّ 10.

Lauche, Sudan Pioneer Mission, 323-332, 361.
9المرجع السابق.361 ،320 ،
10المرجع السابق.371–368 ،

14

8

)CJT 7 (2020
http://journal.etsc.org

المجلة الالهوتية المصرية

وكانَّلصموئيلَّعليَّحسينَّابنَّيدعىَّعباس (دانيال) صموئيل عليَّ(َّ.)1918–1896ورغمَّ
ُ

َّرسمياَّفيَّاإلرساليةَّ،فنَّمَّاَّبداخلهَّولعَّروحيَّبمشاركةَّاإلنجيلَّمعَّأهلهَّ،نوبييَّ
ًَّ
اَّعامال
أنهَّلمَّيكنَّبتاتً
ً
الكنوزيَّ.وفيَّفبرايرَّ /شباطََّّ،1910اعتمدَّمعَّأختهَّمريمَّفيَّكنيسةَّاإلرساليةَّبأسوانَّ،واتخذَّاسمَّ

اليَّثمانيةَّعشرَّعاماَّ،بدأ َّيدرس َّالالهوت َّفي َّكلية َّالالهوتَّ
َّسَّّنه َّحو
َّوعام ََّّ،1914وكان َِّ
دانيالَّ .
ً
ةَّ.ونظراَّللغيابَّاالضطراريَّللعاملينَّباإلرساليةَّأثناءَّسنواتَّالحربَّ
التابعةَّلإلرساليةَّاألمريكيةَّبالقاهر
ً

المحفِّزَّاألولَّواألبَّالروحيَّلهَّأثناءَّ
العالميةَّاألولىَّ،أصبحَّصموئيلَّزويمرَُّ Samuel Zwemer
ةَّمنَّ"اإلرساليةَّالعامةَّفيَّ
دراساتهَّ.وفيَّعام ََّّ 1912تلقى َّأولَّدعوةَّللعملَّبينَّالنوبيينَّفيَّالقاهر َِّ

مصر" ََّّ .Egypt General Missionوفي َّعام ََّّ 1915نجح َّعباس َّفي َّإطالق َّعمل َّواعد َّبينَّ
َّ،جمعَّعباسَّحولهَّرجاالَّنوبيينَّ
ًَّ
النوبيينَّفيَّالعاصمةَّ.وباستخدامَّاألناجيلَّالنوبيةَّالتيَّترجمهاَّوالده
شخصاَّ،إلجراءَّمناقشاتَّكتابيةَّ.
فيَّمجموعاتَّكانَّمنَّالممكنَّأنَّيبلغَّعددَّالمجموعةَّالواحدةََّّ250
ً
ولكنهَّلسوءَّالحظَّماتَّفجأةَّبمرضَّالس ّل َّفيَّمطلعَّعامََّّ،1918مماَّقطعَّخدمةَّعاملَّمرتقبَّفيَّ
ُ

اإلرساليةَّحتىَّقبلَّأنَّتبدأَّ 11.

المعلِّمة َّجرترود ڤون ماسنباك َّ)1975–1883( Gertrud von Massenback
انضمَّتَّ َّ ُ

لخدمةَّاإلرساليةَّعامََّّ َّ،1909وتعلمَّتََّّلغةَّالكنوزيَّالنوبيةَّأثناءَّعملهاَّمعَّاإلرساليةَّعلىَّيدَّصموئيلَّ
َّونب ًذاَّكتابيةَّ.وباإلضافةَّ
عليَّحسينَّ.ونشرتَّعدةَّمجموعاتَّ َِّمنَّالكتب،
َّوكتيباَّفيَّالقواعدَّمعَّقاموسُ ،
ً

إلىَّهذهَّاألنشطةَّ،ركزتَّعلىَّمشاركةَّاإلنجيلَّفيَّمركزَّاإلرساليةَّبأسوانَّ،وفيَّزياراتهاَّالعديدةَّللقرىَّ
التيَّعادةًَّماَّكانتَّتتمَّفيَّأصعبَّالظروفَّالمناخيةَّ 12.
ِ
َّمرسَّلة َّطبية َّفيَّ
هرتسفلد ََُّّ )1966–1890(َّ Elisabeth Herzfeld
أخيراَّ ،كانت َّإليزابث
و ً

اإلرساليةَّمنذََّّ1926حتىََّّ،1966رغمَّتعطُّلَّخدمتهاَّعدةَّمراتَّ،خاصةًَّأثناءَّالحربَّالعالميةَّالثانيةَّ
13
هاَّإماَّبرونرَّتروت  Emma Brunner Trautعندَّوفاتهاَّعامََّّ1966قائلةًَّ:
وبعدهاَّمباشرةًَّ .ونعت ّ

"ارتقتََّّإليزابثَّهر ِ
تسفلدَّبكلَّالرغبةَّالبشريةَّلتسموَّبهاَّإلىَّهذاَّالتوقَّالوحيد؛َّتوقَّمشاركةَّالخبرَّالسارَّ
11المرجع السابق.362 ،361 ،230–229 ،
12المرجع السابق.362 ،343–332 ،
13المرجع السابق.363–362 ،348–343 ،
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معَّأخواتهاَّفيَّالنوبةَّمرةَّأخرىَّ.والىَّاألرضَّالتيَّن ِسيت َّاسمَّالمسيحَّ…َّحملت َّالقصصَّالكتابيةَّ
مرة َّأخرى َّبالكلمات َّوالترانيمَّ .لم َّتُعلِّم َّولم َّتجادل َّمجادالت َّالهوتيةَّ ،ولكنها َّتَّفاعلَّتَّ َّمع َّمستمعيهاَّ
بتواضعَّوحيويةَّعلىَّقدرَّفهمهم".

14

يةَّفيَّاإلرساليةَّ،كانَّهناكَّعددَّمنَّالمساهمينَّاآلخرينَّ
َِّ
باإلضافةَّإلىَّهذهَّالشخصياتَّالمحور
الذينَّيستحقون ِّ
َّالذكرَّ.فمجلسَّاإلرساليةَّالتنفيذيَّ،والفريقَّالنشيطَّالدؤوبَّالذيَّعملَّفيَّمقرَّاإلرساليةَّ
الرئيسيَّفيَّڤ ِ
اَّنموَّالعملَّبينَّالنوبيينَّ.وكانَّمنَّبينهمَّالقسَّتيودورَّ
َِّ
نَّبألمانياَّدائماَّماَّدَّعَّمَّ
يسباد
ً

زيمندورفَّ Theodor Ziemendorffالذيَّكانَّرئيسَّاإلرساليةَّفترةَّطويلةَّ،وكانَّيمثلَّأهميةَّخاصةَّ
للعملَّ.ويجبَّأنَّنخصَّبالذكرَّأيضاَّفرعَّاإلرساليةَّالسويسريَّ،والمنظمةَّالتيَّخلفته"َّ،إرساليةَّأرضَّ
ً
ية"َّ(حالياَّ"إرساليةَّالنيلَّالدولية")َّ.فتعاونَّالسويسريونَّوقدمواَّالكثيرَّمنَّالدعمَّ،
النيلَّاإلنجيليةَّالسويسر
ً

خاصةًَّفيَّسنواتَّاألزمةَّأثناءَّالحربينَّالعالميتينَّوبعدهماَّ.وكانَّيستحيلَّاستمرارَّالعملَّلوالَّمساعدةَّ
هؤالءَّاألصدقاءَّالسويسرييينَّ .
اَّلعددَّمنَّالمرسلينَّالذينَّزودوا َّداعميَّ
ائدة"َّمدينةَّأيض
فضالَّ َّعنَّذلك"َّ،إرساليةَّالسودانَّالر
ً
ً
ُ

اإلرساليةَّوعامةَّالجمهورَّبمعلوماتَّعنَّعملَّاإلرساليةَّمستخدمينَّمجالتَّالمنظمةَّالمختلفةَّوموادهاَّ
اإلخبارية َّ .باإلضافةَّإلىَّذلكَّ،أنتجَّصموئيلَّعليَّحسينَّبمساعدةَّزمالئهَّاأللمانَّوتشجيعهمَّسيرةَّ
ِ
أخيراَّ
ذاتيةَّمنَّجزأينَّ.وأنتجتَّجرترودَّڤونَّماسنباكَّ،واليزابثَّهرتسفلدَّعدةَّكتيباتَّتركزَّعلىَّالنوبةََّّ.و ً
َّمن َّعلماء َّمصريات َّبارزينَّ ،وخبراء َّفيَّ
حظيت َّاإلرسالية َّبامتياز َّالحصول َّعلى َّدعم َّمتخصص َِّ
اللغاتَّوالثقافاتَّاألفريقيةَّ،ولغويينَّمثلَّهَّ.شيفرَّ،هَّ.يونكرَّ،دَّ.وسترمنَّ،سَّ.ماينهوفَّ.وفيَّبعضَّ
اَّمبهراَّللمزجَّ
اَّنموذج
األحيانَّكانَّبعضَّهؤالءَّاألكاديميينَّأعضاءَّفيَّمجلسَّاإلرساليةَّ،وهكذاَّقدمو
ً
ً
بينَّالعلمَّواإلرساليةَّ .

14

Elisabeth Brunner-Traut, in Elisabeth Herzfeld, Das Kreuz am Rande der
Wüste(Wiesbaden: Verlag der Evangelischen Mission in Oberägypten,1966), 1314.Translation from German to English by Andrew Craston.
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أفكار ختامية
كانتَّ"إرساليةَّالسودانَّالرائدة"َّاإلرساليةَّالوحيدةَّالتيَّركزتَّعلىَّالوصولَّإلىَّنوبييَّالكنوزيَّ.
امَّمنَّمنظماتَّمرسليةَّمختلفةَّ،بماَّفيهاَّحتىَّ"اإلرساليةَّاألمريكية"َّ
وحظيَّهذاَّاالهتمامَّبالقبولَّواالحتر َِّ
َّAmerican Missionالتيَّكانتَّلهاَّالسيادةَّفيَّمصرَّواعتبرتَّأنَّالبلدَّكلهَّحقلهاَّ.إالَّأنَّتنفيذَّ
ائدة"َّلمَّيكنَّسهالَّ .
رؤيةَّ"إرساليةَّالسودانَّالر
ً
علىَّالعملَّبينَّالنوبيينَّ،فاثنانَّمنَّهذهَّ
َِّ
سلبيا َّ
املَّالتيَّكانَّلهاَّأثرَّ ًَّ
ًَّا
غمَّوجودَّعددَّمنَّالعو
َِّ
فر

اَّمنَّاالمتدادَّأبعدَّ َِّمنَّقاعدتهاَّبينَّ
العواملَّيَّبَّ َُّرزانَّبوجهَّخاصَّ.أولهماَّأنَّاإلرساليةَّلمَّتتمكنَّبتاتً َِّ

انَّوجنوبهاَّوحولهاَّ.وقامَّالعديدَّمنَّالعاملينَّمعَّاإلرساليةَّبعدةَّرحالتَّاستكشافيةَّإلىَّ
َِّ
النوبيينَّفيَّأسو

َّ،إالَّأنهمَّلمَّيفلِحواَّفيَّاالمتدادَّإلىَّهذهَّالمناطقَّ،
النوبةَّالسودانيةَّأثناءَّالعقودَّالستةَّاألولىَّلإلرسالية
ُ
لَّمنَّجهودَّفيَّالتفاوضَّمعَّ
غمَّماَّبِذ َِّ
ألنَّالحكومةَّالبريطانيةَّمنعتهمَّألسبابَّسياسيةَّ.وثانيهماَّأنهَّر
ُ

ِ
ديَّيسمحَّبمزيدَّمنَّ
اَّفيَّالتوصلَّإلىَّاتفاقَّو َّّ
"اإلرساليةَّاألمريكيةَّ"،لمَّتنجحَّالمنظ
متانَّالمرسلِّيتانَّبتاتً
ُ
جهودهاَّ
الفاعليةَّفيَّالعملَّ.وكانتَّالنتيجةَّتق ِويةَّالخدمةَّفيَّأسوانَّوفيَّالمناطقَّالمحيطةَّ،وقصرَّ َّ
علىَّالعملَّبينَّأهلَّالصعيدَّ،والنوبةَّ،والبيچاَّ .
وفيَّالسنواتَّالتيَّتلتََّّالحربَّالعالميةَّالثانيةَّ،نجحَّالمرسلونَّالعائدونَّفيَّإعادةَّتأسيسَّالخدمةَّ
في َّالنوبة َّالقديمةَّ .إال َّأن َّالصبغة َّالمؤسسية َّللخدمة َّفي َّأسوانَّوداراو َّازدادت َّعلى َّنحو َّملحوظَّ،
ثانوياَّ َِّمنَّبعدَّعامََّّ.1966إالَّأنهَّفيَّ
أمراَّ ً
وأصبحتَّالرؤيةَّاألصليةَّللتوسعَّفيَّالعملَّبينَّالنوبيينَّ ً

ٍّ
َّمنَّشمالَّالسودانَّ
ىَّ،فيَّكل َِّ
السبعينياتَّوالثمانينياتَّعادَّالعملَّبينَّالنوبيينَّإلىَّالحياةَّمرةَّأخر
ومصرَّالعلياَّ،مماَّجعلَّالكثيرينَّيتطلعونَّللمستقبلَّبرجاءَّ 15.
َّم ن َّاالعتراف َّبأن َّ"إرسالية َّالسودان َّالرائدة" َّلم َّتنجح َّحتى َّاآلن َّفي َّزرع َّكنائس َّبينَّ
وال َّبد َِّ
المجموعاتَّالمستهدفةَّ.إالَّأنَّأسلوبَّحياةَّالمرسلينَّالذيَّيتسمَّبالتواضعَّواألمانةَّوالتضحيةَّ،ومثابرتهمَّ
َّ

Lauche, Sudan Pioneer Mission, 363-367.
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عالقات ٍ
ِ
َّثقةَّدائمةَّوعميقةَّ
يةَّأثمرَّ
َّا
علىَّمدىَّعقودَّفيَّالخدماتَّالطبيةَّواالجتماعيةَّوالتعليميةَّوالك ارز
ِ
هاَّإلىَّثمرَّفرديَّوجماعيَّ،بنعمةَّاهللَّوفيَّوقتهَّ .
فيَّالمجتمعَّالمحليَّ.وتقودَّبدور
َّ
د .جرالد لوخ (حاصل على الدكتوراه من جامعة جنوب أفريقيا )UNISA
ولِ َد عام  1956في مدينة ِ
س الالهوت واإلسالميات واللغويات في
جيسن  Giessenاأللمانيةَ .
ود َر َ
ُ
وجيسن وأبردين  Aberdeenوپريتوريا  .Pretoriaومنذ عام 1985
ِأدلشوفن Adelshofen
ِ
انضم إلى "خدمات الشرق األوسط اإلنجيلية" التي يقع مقرها في ڤ ِ
يسبادن ،ومنذ عام  1987يخدم
ِ
ِ
رسلي في
بصفته
الهوتيا في أسوان والقاهرة .وهو ً
ً
الم َ
أيضا ُمحاضر غير متفرغ في ع ْلم الالهوت ُ

كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة.
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