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أفريقيا بني احلضور اإلسالمي واملسيحي
(الصفحات 531ــ )561
مل ّخص
هذا المقال يريد أن يبـ ن حقيقـة حاـارية هامـة هـ إن انتشـا اسالـ ف فـ
أفريقيا و اءه الفطرة اسنسانية ،وو اءه العقيدة اسال مية الت تؤمن بالمساواة ب ن
البشر ،دون تمييز ب ن لونهم وعنصرهم .غير أن المسيحية كان و اءهـا مبشـرون
مرتبطون بدوائر االتعمارية أوربية.
ومـ مــا بـذل مــن أمـوال يائبــة فـ الــبيي نشـر المســيحية فـ أفريقيــا ـ ل
القرن ن األ يرين،ولكن ،وأل الباب تتعبق بطبيعة الديانت ن ،كان انتشا اسال ف

ً
واالعا حتى قيي إن «أفريقيا قا ة اسال ف».

الجماعات التبشير ية المسيحية ف أفريقيا ه بنفسها الـاعدت عبـى انتشـا
اسال ف ألنها ما الت ما يسمى باالمبر يالية التبشير ية ف إشا ة إلى الـيطرة هـذه
ً
اس الــاليات عبــى مقــد ات الشــعوب ،وتســييرها وفقــا لبسياالــات االالــتعمارية،
والقااء عبى أي تراث ثقاف قائم غير التراث الغربي المسيح .

مقدمة:
أيبق عبى القـرن التاالـ عشـر قـرن التبشـير حيـ إن بـدايات القـرون عـادة مـا
* ــ أالتاذة ف كبية االقتصاد والعبوف السياالية ،جامعة القاهرة.
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توح ببدايـة عهـد جديـد ،وكـان تأثيرهـا فـ ذلـ القـرن عبـى التبشـير أن أنشـتت

ونشطت العديد من الجمعيات التبشيرية ،اصة البروتسـتانتية ،التـ أ ـذت المهمـة

التبشـيرية بجديـة فـ محاولـة لنشـر اسنجيـي فـ أنحـاء العـالم ،وكـان االهتمــاف

األالاال لإلص حية الدينية البروتستانتية ف أوروبا .وقد بدأ ف النصف الثان من
تسعينيات القرن الثامن عشر إنشاء العديـد مـن الجمعيـات التبشـيرية لنشـر نشـايها

ف كافة أنحاء العالم.

أمـا فـ القـرن العشـرين فقـد عرفـت أفريقيـا فـ مجـال د االـة األديـان بقـا ة

اسال ف حي لم تنتشر المسيحية وحدها ـ ف ظي الوجود االالتعماري الذي اليطر
عبـى القـا ة بأكمبهاـ ـ بـي إن اسالـ ف انتشـر بمعـدالت أكبـر كث ًيـرا مـن تبـ التـ
عرفتهـا المسـيحية فـ القـا ة ،عبـى الـرغم مـن الجهـود المكثفـة لبتبشـير مـن جانـ

النظم االالتعمارية.

ولقد مر اسال ف ف انتشا ه بالقا ة ا ألفريقية بعدة مراحي ،وضح ف أولها الدو

الكبيـر لبهجـرات العربيـة والفتوحـات اسالـ مية والتوالـ فيهـا ،ولكـن فـ المراحـي

التالية انتقبت الدعوة وانتشا اسال ف إلى أيدي الشعوب األفريقية األ ـر كـالبربر
والزنوج ،اصة السودانيين ف منطقة الساحي (الاحي الصحراء).

وقد ظهرت ف أفريقيا العديد من الزعامات الدينيةــ السياالية (مثي عثمان دان

فوديو ،وماء العين ن القبقم  ،والسنوال  ،والمهدي ،و الم عبد اهلل حسن وغيـرهم)،
وجمـ كـي مـنهم بـ ن الـدعوة والجهـاد فـ الـبيي اسالـ ف و فـ ايتـ  ،لـي

منطقت المحبية فحس

عبيها باالم اسال ف.

فـ

بي توال نطاق الدعوة وتوالعت أ جـاء الدولـة التـ قامـت

ومثبــت مصــر المــد ي الشــرق لبقــا ة الــذي جــاء عبــره اسال ـ ف لبقــا ة،

اصةغربها ،كمـا الـبق أن جـاءت المسـيحية مـن قبـي فـ القـرن األول المـي د ي 1
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فقد د ي اسال ف مصـر وذلـ فـ الـنة  6٤1ف عـن ير يـق الـيناء وبـرخ السـو ي

ومن تدفقت الجماعات اسال مية والقبائي العربية وعبى أالها بن ه ل إلى شمال

أفريقيا ،ومنها انتشر لبقا ة.

ومن الم حظ أنـ عبـى الـرغم مـن أن الفتـو العربيـة أالـهمت كث ًيـرا فـ انتشـا

اسالـ مية إلـى الـب د التـ تـم

الـدين اسالـ م حيـ د ـي اسالـ ف مـ الجيـو
فتحها ،إال أن اسال ف أالا ًالا انتشر البم ًيا ولي بحد السيف.

فاالنتشـا الفعبـ لإل الـ ف فـ أفريقيـا وز يـادة معدلـ بـدت واضـحة فـ الر بـ

األ ير من القرن ا لتاال عشر .ومن أهم ما يذكر ف هذا الشأن أن القوة السياالية
هـ التـ فرضـت المسـيحية بـالحرب ،أمـا اسالـ ف فقـد انتشـر الـبم ًيا وتغبغـي بـ ن

الشعوب األفريقية.

وقد عبر عن هذا بوضو الكونـت دي كاالـتري بقولـ « :إن اسالـ ف لـم يكـن

ل دعاة متخصصون لبقياف بالدعوة إلي وتعبيم مبادئ كمـا فـ المسـيحية ،ولـو أنـ

كان لإلال ف أناس قوامون لسـهي عبينـا معرفـة السـب فـ انتشـا ه السـري  ،فقـد
ً
كبـا مـن القسـ
شاهدنا المب شا لمان يستصـح معـ عبـى الـدواف فـ حروبـ
والرهبـان ليباشـروا فـتح الاـمائر والقبـوب بعـد أن يكـون هـو قـد باشـر فـتح المـدن
واألقاليم بجيوش الت يصب بها األمم ً
حر با ال هوادة فيها ،ولكنـا ال نعبـم لإل الـ ف
ً
مجمعا دين ًيا يتب الجيو

فبم يكره أحد عبي بالسيف وال بالبسان».

وع قة اسال ف بأفريقيا ترج إلـى بدايـة ظهـو اسالـ ف فـ الجز يـرة العربيـة فـ

عهد الرالول(ص) حي بع بهجرت ن إلى ب د الحبشة ـ ـ أكسوف ف ذل الو قت
ــ عبى أالاس وف عبى متبع الـدين اسالـ م الجـدد مـن بطـش قـريش ،والـع ًيا

لألمن حي عرف عن مب الحبشة العدل.

ويفخر األفريقيون بأن أول هجرة لبمسبم ن ــ تدعي ًما لإلال ف ــ كانـت ألفريقيـا
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بالذات ،تب الهجرة الت البقت الهجرة النبوية لبمدينة وتأالي الدولة اسال مية بها.
ولكـن يبـدو أن تـأثير هـات ن الهجـرت ن كـان محـدو ًدا ومحب ًيـا حيـ لـم ينتشـر

اسال ف بحق ف أفريقيا عامة إال عندما د ي القا ة من بابهـا الشـمال الشـرق إلـى

مصر بصحبة الجيش اسال م بقيادة عمرو بن العاص )  ٠1هـ  6٤1/ف).

ومن الم حظ بالنسبة النتشا اسال ف ف أفريقيا إن  ،وإن بدأ ف أول األمر عبى

يد العرب الناخح ن من الجزيرة العربية إال أن اية اسال ف حمبهـا مـنهم فـ المرحبـة

التاليـة األفريقيـون أنفسـهم فـ المنـايق التـ احتكـوا فيهـا بهـم وقـاموا بالـدعوة
جنوبا ،واألمر ينطبق ً
لإلال ف ونشره ً
أياا عبى شر ق أفريقيا.

وقد لع التجا دو ً ا جوهر ًيا ف هذا المجا ل ،كما قامت حركـات دينيـة  ،بـي

حـروب دينيـة باالـم اسالـ ف بزعامـة أفـريقيين مسـبم ن أصـبحوا مـن أهـم دعاتـ .
ً
وأقاموا دوال إال مية عبى غرا الدولة اسال مية األولى.
إن الظاهرة ــ الجديرة بالتسجيي ــ الت تسود هـذه القـا ة وتجعبهـا جـديرة باالـم

«قا ة اسالـ ف» هـ الز يـادة السـريعة والمطـردة لبمسـبم ن بهـا ،فاسالـ ف يمثـي قـوة

خاحفة من شمال القا ة إلى جنوبها بصو ة ال يعرفها أي دين آ ر ــ ف العصر الحال
ــ الواه ،كما ال يعرفها اسال ف نفس حال ًيا ف أية قا ة أ ـر .فقـد تراجـ اسالـ ف

ف أوروبا ـ الت ال يزيد عدد المسبم ن بها عن ٠1مبيون بما فيها (اال تحاد السوفيت )،
كما تقبص بالمثي ف شمال آاليا ،أما ف جنوب تب القا ة فهو ال يزداد بأكثر من
الزيادة الطبيعية.

ومن ناحية أ ر

فإن الظاهرة الت تحير الباحث ن الغربيين والتـ بحثـت فـ

مؤتمر برل ن السري ف بداية القرن العشرين والخاص بالتبشير المسيح ف القا ة
األفريقيـة ومـا تبعـ مـن مـؤتمرا ت هـ االنتشـا السـري لإل الـ ف فـ القـا ة عبـى
أالــاس أن اسالـ ف ــ لــي فقـ منتشـ ًرا واالــتطا أن يســتقط نحــو نصــف
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السـكان()5ـــ ولكنـ أ ً
ياـا الـري االنتشـا ويمثـي قـوة ديناميكيـة خاحفـة ،وذلـ

بتغبغبـ السـري فـ المنـايق التـ مـا خالـت تنتشـر فيهـا المعتقـدات التقبيديـة والتـ

يكرس التبشير المسيح جهوده فيها.

وعبي فالثقي النسب لبمسبم ن من الناحية العددية بنسبة إلى مجمو السكان

ف أفريقيا أكثر من ف أية قا ة الواها .فعبى الـرغم مـن أن مسـبم آالـيا يمثبـون
نحو أربعة أ ماس مسبم العالم ،إال أن نسبتهم لمجمـو الـكان آالـيا ال تز يـد عـن
 %. ٠1ومن هنا يظي الثقي النسب لمسبم أفريقيا أكبر من ف آاليا.

ولقد قد عدد المسبم ن ف أفريقيا فـ عـاف  5٣35بنحـو  ٤1مبيـون نسـمة ،بينمـا
عاما ف عاف  5٣15بنحو ً ٣1 – ٥1
قد بعدها بعشرين ً
مبيونا ( ،أي أن عدد المسبم ن

تزايد بأكثر من الاعف ف عشرين عـا ًمـا) ،بينمـا يقـد عـددهم حال ًيـا بنحـو ٠٤٠
ً
تقريبا ،وتب الزيادة المطردة من الواضح أنها تزيد عن معـدل النمـو الطبيعـ
مبيون
حي تصي نسبتها إلـى  % 6،٥٨الـنو ًيا فـ المتوالـ

معدل صاف النمو ف أفريقيا.

وهـو يز يـد عـن ضـعف متوالـ

وهذه الزيادة العددية وإن كانت مهمـة إال أن الز يـادة النسـبية أكثـر أهميـة فـ

هـذه القـا ة ،كمـا أثبتـت ذلـ الد االـات فـ الـدول الغربيـة فـ أوائـي السـتينيا ت،
حي قد أن من ب ن كي عشرة أفراد يعتنقون ً
دينا الماو ًيا عالم ًيا  ،فـإن تسـعةمنهم

يعتنقون اسال ف و يعتنـق واحـد فقـ

()٠

المسـيحية

أي إن اسقبـال عبـى الـد ول فـ

الدين اسال م من جانـ مـن يتبعـون الـديانات األفريقيـة التقبيديـة المتوا ثـة يعتبـر
ً
إقباال مبحو ًظا يشد االنتباه.

إال أن القول بأن أفريقيا «قا ة اسالـ ف»وأن اسالـ ف انتشـر بهـا كمـا أنـ مسـتمر

ف االنتشا المطـرد ال يعنـ انـ منتشـر وبـنف

النسـبة فـ كـي أجـزاء هـذه القـا ة

الواالعة الت تصي مساحتها إلى ما يزيد عن  31مبيون كيبو متر مرب مكونة كتبة
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أ ضـية تز يـد عبـى مسـاحة الواليـات المتحـدة األمريكيـة وأوروبـا الغربيـة والشـرقية
والص ن مجتمعة ،وممثبة لنحو م

مساحة العالم ،وتام  1٤دولـة مسـتقبة تمثـي

ما يقرب من ثب الدول األعااء باألمم المتحدة.

حقيقة أن اسال ف قد وصي إلى كافة أجزاء القا ة :فما من دولة إال ويوجد بهـا
منـايق

مسـبمون إمـا أكثر يـة أو أقبيـة قو يـة ،أو حتـى أقبيـة ضـتيبة ،ولكـن هنـا
ً
يسودها اسال ف وه تبـ الواقعـة شـمال ـ  51شـماال الـذي يطبـق عبيـ الـبع
اسالـ ف» ،كمـا إنهـا تتمثـي ً
أياـا فـ منطقـة القـرن األفريقـ )منطقـة
االم «
الصومال وبع

األجزاء المجاو ة ف أثيوبيا وكينيا وكذل ف المنايق الساحبية

ف شرق أفريقيا).

وي حظ عامة أن الدول المستعمرة السابقة لـم تعـ

صـو ة صـحيحة عـن توز يـ

األديان ف القا ة األفريقية ،بي حاولت فـ معظـم األحـوال إعطـاء صـو ة منقوصـة
ً
تأكيدا لعدف أهميتهم النسبية والعك بالنسبة لبمسيحيين ،وال
عن عدد المسبم ن
ننسـى الرابطـة التاريخيـة والعاـوية بـ ن االالـتعما الغربـي والتبشـير المسـيح مـن
جان من جاءوا من تب الدول الغربية ،وال يزال هذا التقبيد جار ًيا فـ كثيـر مـن

المصاد الغربية بعد االالتق ل ،ومن جان آ ر فإن كث ًيرا مـن بيانـات اس الـاليات
التبشـيرية والكنـائ

العالميـة مبـال فيهـا مـن حيـ

ز يـادة عـدد المسـبم ن حتـى

يمكنها إبراخ مد جهودهـا وضـرو ة دعمهـا فـ مواجهـة طـر اسالـ ف فـ
ونف

الفكرة تنطبق عبى تقديرات المصاد اسال مية عامة.

أيهـا،

وبـنف المثـي فـإن الـدول المسـتقبة إذا كانـت مسـبمة يحـرص خعماؤهـا عبـى
ً
تأكيـدا لعـدف أهميـتهم النسـبية ،أمـا إذا كـان
التقبيـي مـن أعـداد غيـر المسـبم ن

المسبمون يمثبون أقبية ف الدولـة فهنـا محـاوالت سظها هـا بصـو ة أقـي تأكيـ ًدا
لاعفهم النسب .ومن ثم فمن البديه فـ ضـوء تبـ الظـروف أال تكـون هنـا
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أ قـاف دقيقـة بـي وأن تتاـا ب المصـاد المختبفـة .ياـاف إلـى هـذا أن الكثيـر مـن

الحكومات األفريقية ــ ف محاولة لعدف إبراخ اال ت فات الدينية والجنسية والعرقية

وغيرهاــ تغفي ف تقديراتها الدقيقة وف اسحصاءات ـ إن وجدت ــ تنوي السكان
عبـى تبـ

األالـ

 ،ممـا يجعـي التقـديرات الرالـمية أو اسحصـاءات الرالـمية غيـر

متواجدة عن األديـان بالدقـة ال خمـة .وممـا يز يـد األمـر صـعوبة فـ شـأن التقـديرات

والبيانات ف أفريقيا هو أن عادة ما تستخدف عند المقا نة مصاد ال تتفـق فـ الـنة
األالا س ،أو حتى تتقا ب فيها ،مما يجعي النتائج ال تتسم أ ً
ياا بالدقة.
املسيحية:

وه أقدف الديانات العالمية الكبر المكتوبة ف أفريقيـا حيـ د بـت القـا ة
فـ القـرن األول المـي دي ،ومـ هـذا فهـ أقـي انتشـا ً ا مـن اسالـ ف ومـن الـديانات
التقبيـد يـة ،فـ أفريقيـا ،حيـ يقـد عـدد المسـيحيين بنحـو  % 55فقـ

مـن مجمـو

السـكا ن( .)3وقـد ظبـت ظـاهرة عرضـية الـاحبية اصـة فـ غـرب أفريقيـا لفتـرة

يويبـة .فعبـى الـرغم مـن نجاحهـا الظـاهر إال أن المسـيحية ظبـت حركـة أقبيـة فـ
معظم أجزاء القا ة عبى الرغم من أنها تتامن القبة المتعبمـة ً
غالبـا .وإن كـا ن ثمـة
ً
ً
تنظيما دقيقا لنشر المسيحية قـد جعبـت الـعيها األالاالـ هـو
جهود مكثفة ومنظمة

أن تنصـر  % 11مـن األفـريقيين بنهايـة القـرن العشـرين ،والـاعدها فـ ذلـ ظـروف
ً
واالـعا
الجفاف الت مرت بها الدول األفريقية فـ الثمانينيـات والتـ فتحـت المجـال
لبنشاط التبشيري من بف المساعدات اسنسانية المباشرة.

وترج جذو المسيحية ف أفريقيـا إلـى القـرن األول المـي د ي ،حيـ د بتهـا عبـر

المـدن الخمـ

الغربيـة فـ ليبيـا ومصـر ،ومنهـا انتشـرت إلـى شـمال أفريقيـا ،ثـم إلـى

جنوب مصر ف النوبة ومروي وكو .
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غير أن تغبغي المسيحية وانتشـا ها فـ أفريقيـا عامـة لـم يـتم إال بعـد ذلـ بقـرون

يويبة ،عبى يد المبشرين الغربيين الذين البقوا االالتعما الغربـي فـ القـرن التاالـ

عشر ليمهدوا ل  ،ثم عمبـوا تحـت الحمايـة االالـتعمارية ممـا أالـفر عـن تـأثير مـزدوج

حيـ أالـهم مـن جهـة فـ نشـر المسـيحية ،ولكـن أد مـن جهـة أ ـر إلـى إعاقـة
انتشـا ها ،ن ً
ظـرا ال تبايهـا باالالـتعما  ،األمـر الـذي شـج االتجـاه إلـى اسالـ ف .وإذا
كـان القـرن التاالـ عشـر يطبـق عبيـ ـــ مـن جانـ المهتمـ ن بد االـة المسـيحية فـ

أفريقياـ ـ قـرن التبشـير فـ القـا ة األفر يقيـة ،فـإن القـرن العشـرين أيبـق عبيـ ـــ مـن
منظو مسـيح ـــ قـرن االالـتق ل المسـيح فـ القـا ة حيـ انتشـرت الكنـائ

األفريقيـة المسـتقبة( )٤لتصـي إلـى أكثـر مـن الـتة آالف و مسـمائة كنيسـة بنهايـة

القرن.

وقد ا تب التبشير المسيح مـن جانـ المبشـرين الغـربيين بـالنظرة االالـتع ئية،

حي لم ير المبشرو ن فـ األفـريقيين الـو «قبائـي متوحشـة غا قـة فـ الخرافـات

الكافر ة» .ومن ثم أ ادوا إد ال العقيدة المسيحية «لبقا ة المظبمة» .ومنذ البداية لم
تكن نظرتهم لألفريقيين عبى أنهم إ ـوان فـ اسنسـانية وأن الهـدف هـو إد ـالهم

ف الدين العالم
بع

وإنما كانت نظـرة دونيـة حيـ كـان تفكيـرهم ـــ كمـا اقتـر

رواد التبشيرــ هو اتخاذ أبنائهم كخـدف وإد ـالهم لبـدين المسـيح .فالع قـة

تحددت منـذ البدايـة بع قـة السـيد /التـاب أو الخـادف ،وعبـى هـذا األالـاس أنشـأت

شركة الهند الشرقية الهولندية ف جنوب أفريقيا.

ولكـن مـا إن جـاء الفـتح اسالـ م فـ القـرن السـاب حتـى أد إلـى تقبـص
المسيحية إلى ال ش ء .حتى إن المسيحية جنوب الصحراء كانت واقع ًيا غير معروفة .
فاالنتشا الكبير والسري لبمسيحية ف أفريقيـا جـاء فـ القـرن ن الماضـيين حيـ

جذبت ثروات القا ة القو الغربية لبتجا ة .ومعهم جاء من بشروا بالدين المسيح .
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ً
فشركة غـرب أفريقيـا الهولنديـة كانـت ً
مبشـرا ضـمن موظفيهـا فـ
دائمـا مـا تعـ ن

ق عهـا المنتشـرة ،وتبـدو أهميتـ أنـ كـان يبـ فـ منصـب الحـاكم العـاف .وكـان
اهتما ف المبشر ين أالا ًالا بالجان الروح لألوروبيين ولي لألفريقيين.

وإن كا نت القبة من األفراد قد االتطاعوا أن يستفيدوا من المبشـرين والـد ول

ف المسيحية فإن مهمة هؤالء المبشرين األالاالية لم تكن الرالالة المسيحية بقد ما

تمثبت ف تبرير الواق األفريق المتدن ف ظي ع قة الغرب م الرق ،إلى د جة أن

أكـد أحـدهم فـ بحثـ الجـامع أن الـرق ال يتنـافى مـ الحر يـة الدينيـة( .)1والـرق
ً
كان مؤالسة معترفا بها حتى إلغاؤه وكان جز ًءا عاد ًيا من الحياة والتجا ة ولكن

لم يتخذ المبشرون و جال الدين المسيح ولقرون أيـة طـوة سنهائهـا و تقبـيص آالف
الخاضع ن ل .

وهنا عدة عوامي أالهمت ف انتشا الحركة المسيحية ف أفريقيا فـ أوا ـر

القـرن التاالـ عشـر أهمهـا :التقـدف الصـح واكتشـاف الـدواء الـواق مـن الم ر يـا

بالذات ف عاف  5٥٣٨والت كانت أكبر معوق لبعمي التبشيري حتـى عـاف ، 5٥٣1

فهبطـت نسـبة وفيـا ت األوروبيـين فـ أفريقيـا إلـى الثبـ ..وكـذل تقـدف شـبكة

المواص ت األمر الذي يسر انتقال المبشرين ومكن من تقدف العمي التبشيري و وفر
الجهد والوقت  ،وضاعف جهود المبشر ين .ولعي أكبر مشـج لبعمـي التبشـيري هـو
زيادة الطب عبى المدا س والمد ال ن منذ عاف 5٣51

ولكن من أهم األالباب الحقيقية ال تباط انتشا المسيحية بذل الوقـت بالـذات
فقـ

بعنصـرها البشـري كمـا

هـو بدايـة االهتمـاف األوروبـي بالقـا ة نفسـها ـــ ولـي
ً
كـان الوضـ الابقاـــ بـي وبمصـاد ها الطبيعيـة والتكالـ االالـتعماري عبيهـا األمـر

الـذي ا تـب بـ ومهـد لـ فـ كثيـر مـن األحيـان النشـاط التبشـير ي .وقـد لخـص
لفنجستون ذل بقول «:أنا عائد ألفتح ً
بابـا لبتجـا ة ولبمسـيحية ،فـأ جو أن تكمبـوا

العمي الذي بدأ ،والذي أترك لكم» (.)6
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وقـد واجهـت البعثـات التبشـيرية العديـد مـن الصـعوبات منـذ بـدء األمـر ولكـن

الكنـائ

المسـيحية االـتطاعت أن تزدهـر وذلـ بـالتركيز عبـى االهتمـاف بـالتعبيم

الـذي هـو الكبمـة السـحرية فـ أفريقيـا ،حيـ كـان المـد ي لـ هـو األ ـذ بالـدين
المســيح الــذي كــان لـ مصــد جاذبيــة لبــد ول فـ يبقــة المثقفـ ن بالثقافــة

األوروبية ،ومن ثم التحر االجتماع واالالتيعاب فـ الطبقـة الحاكمـة .وي حـظ
أن التعبيم ف الدول األفر يقية كان حتى االالتق ل ح ً
كرا عبى البعثات التبشيرية
المسـيحية ،وذلـ قبـي إد ـال التعبـيم العـا ف ،لـذا يـذه الكثيـرون إلـى القـول بـأن
ً
ً
الهوتيا».
تعبيميا أكثر من
«اال تباط بالمسيحية ب ن األفر يقيين كان
باسضافة إلى التعبـيم فقـد كـزت الكنـائ

عبـى العمـي الطبـ  ،وذلـ بإنشـاء

المستوصـفات والمستشـفيا ت الصـغيرة والعيـادات التـ الـبقت إنشـاء المستشـفيات
الكبيرة وقدمت دماتها بصو ة منتشرة لي فقـ فـ المـدن ،ولكـن ً
أياـا فـ
أو

األدغال والمنايق المحبية المختبفة ،وقبما وجد مبشر لم يعمي بالط أو التـدري
ً
غيرها ،مما اعتبر مد لنشر الدين عن يريق تقديم الخدمات.
ً
وفا عن هذا ،فقد كزت الكنائ عبى كتابة البغـات األفريقيـة ،وترجمـة
الكت ــ اصة اسنجيـي ،كبـ أو أجـزاء منـ ـــ بالبهجـات المحبيـة .فمنـذ عـاف 5٥11
ترجم الكتاب المقدس أو أجزاء عن إلى  3٣1لغة أفريقية.
املسيحية وانتشار اإلسالم:

هنـا عـدة عوامـي أالـهمت فـ انتشـا الـدين اسالـ م فـ أفريقيـا ترجـ إلـى

التبشـير  ،عبـى الـرغم ممـا ينفـق عبيـ وبسـخاء ،كمـا ترجـ إلـى ماـمون المسـيحية

نفسها بمواجهتها م المجتم األفريق  ،و إلى االالتعما الغربي ،األمـر الـذي لـم يـأ ت

عـن قصـد ولكـن نتاجـ المباشـر أو غيـر المباشـر كـان اسالـهاف فـ انتشـا الـدين
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اسال م ف أفريقيا .فعوامي الطرد ف المسيحية عمبت ف نف

الوقت كعوامي

جذب لإلال ف .ويتفق المهتمون بد االة عقبات انتشا ها فـ أفريقياـ ـ فـ أنهـا تقـ
ا جهـا ،ومـن ثـم تفـتح البـاب النتشـا
أالا ًالـا فـ إيـا المسـيحية نفسـها ولـي
اسال ف.

- 5صعوبة تفهم التعاليم المسيحية:

تعد الوحدانيـة الصـر يحـة أو الاـمنية قريبـة إلـى أذهـان األفريقـ العـادي وديـن

الفطـرة الـذي يـدين بـ وبالتـال كـان تقبـي الـدين اسالـ م بأالـاس الوحدانيـة

المطبقة في .أمـا العقيـدة المسـيحية فهـ عقيـدة مركبـة ،صـعبة الفهـم ،وهـ كمـا
يقال عنها أنها «فوق العقي».

ففكـرة التثبيـ أو الوحدانيـة القائمـة عبـى التثبيـ

فـ المسـيحية تقـوف عبــى

اسيمـان بإلـ واحـد مؤلـف مـن ث ثـة عناصـر أو أجـزاء أو شـخوص هـ :األب واالبـن

والـرو القـدس .والعناصـر الث ثـة متسـاو ية ،وكـي لـ يبيعتـ وا تصاصـ ويتوجـ

الفرد لكي منها بالدعاء ف مجالس « ،فاهلل األب مصد العدل ،واهلل اسبن مصد

الرحمة ،واهلل الرو القدس مصد النعمة»وكي منها ال يمب القياف بمهاف اآل ر ين

وإن كانوا متكامب ن.

وكما يعبر مندلسو ن فإن «مفاهيم المسيحية لم يكن من السهي عبى الشـع

األفريقـ العـادي أن يهاـمها ،وحينمـا بـدأت تظهـر النخبـة المتعبمـة مـن األفـريقيين

كانت المسيحية ،لمصاحبتها المسـتمرة ل الـتعما  ،ترمـز لـ بطريقـة أو بـأ ر ولهـذا

بدأت ب ن المسيحيين األفريقيين حركة «أفرقة» الدين المسيح بما يتبعها من تعدد

الكنـائ

االنفصـالية التـ عمبـت عبـى أن تأ ـذ مـن المسـيحية بقـد محـدود مـن

ناحية ،وعبى أن تحتفظ بالعادات والتقاليد األفريقية من ناحية أ ر .

كما أن هنا العديد من المفاهيم واألالرا ف الدين المسيح تستعصـ عبـى
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فهم األفريق العادي الـذي تعـود عبـى ديـن الفطـرة وبسـايت  ،ونظـرة عبـى األالـرا

السب (( )٨الشعائر الت تقوف عبيها المسيحية حي تعتبر أعمدة الكنيسة السب فـ
ً
الكنـائ الكاثوليكيـة واأل ثوذوكسـية ،والتـ مـن المفـرو أصـ أن يـدين لهـا
بـالوالء والخاـو المسـيحيو ن) تعطـ صـو ة عـن مـد التركيـ

ومـد أهميـة

الكهنوت ف مما الة الشعائر :حي الكاهن هو ادف األالرا (وكيي اهلل وأم ن

أالرا ه والقائم مقاف المسيح) الذي يستدع الرو القدس بالعبا ات المعينة لتقدي

السر وإتمام .

- ٠تركيز المسيحية عبى الشؤون الروحية:

ــ الفصي ب ن الدين والدولة

جـاءت المسـيحية كـدين روحـ

ً
ـالص انط قـا مـن قـول المسـيح «:ممبكتـ

ليست من هذا العالم» ،عبى أالاس أن نهاية العالم وشيكة وبالتال تتااءل كافة

األمو الدنيو ية ،ومن ثم كانت الدعوة لتسام األفراد والتركيز عبى األمو الروحية
الـع ًيا لبحيـاة األبديـة األ رو يـة .فالمسـيحية قامـت عبـى الفصـي بـ ن األمـو الدينيـة
والدنيوية مركز ًة عبى األولى ،م إعطاء «ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل» ،لي

محبة

فـ قيصـر ولكـن محبـة فـ اهلل وعـدف االنشـغال عـن األمـو الروحيـة بالماديـات
الدنيوية ،فالمسيحية دين وليست دنيا ،عبى ف الدين اسال م الذي يعتبر ً
دينـا
ودن ًيا ً
معا ،وكذل عبى ف الدين التقبيدي األفريقـ الـذي لـم يعـرف الفصـي
ب ن األمو الدينيـة والدنيو يـة حيـ تـدا بت فـ حيـاة الفـرد بحيـ يصـع الفصـي
ً
ً
جامدا.
بينهما فص
وقد فسـر الـبع

هـذا البعـد كمـا قـدف مـن جانـ المبشـرين الغـربيين عبـى أنـ

دعوة لبسببية تجاه معاناة األفريقيين من االالـتغ ل واالالـتعما األوروبـي أل اضـيهم

عن يريق وعدهم" بالممبكة "ف العالم اآل ر ف مقابي تر "ممبكتهم الدنيوية"
ف أفريقيا لألورو بيين.
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وقد اعتبر الفصـي بـ ن األمـو الدينيـة ـــ الروحيـة والدنيويةـــ الزمنيـة أحـد الفرالـان

األربعـة التـ تعمـي ضـد انتشـا المسـيحية فـ أفريقيـا حسـ

تعبيـر أمـوري روس:

«فكثيـر مـن المسـيحيين األفـريقيين تركـوا الكنيسـة ألن اسنجيـي ،كمـا يقولـون،

يمنعهم من االشترا فـ شـؤون العـالم ويأ ـذهم إلـى عـالم غر يـ حيـ االهتمـاف
بالرو فق ».

هذا وقد قامت الحركات القومية ف أفريقيا ــ بأالالي مختبفةــ بتطـوير اتجـاه

معاد لبمسيحية حي نظر لإل الاليات التبشيرية ـ ف إيا تب الحركات الت نمت

ف ظي الحكم االالتعما ي ــ عبى أنها نموذج االتعما ي :ألن اس الاليات عامة لـم
تقف وقفة إيجابية ف وج االالتعما ولم تقي ال لبوض االالتعماري.

ــ الدعوة إلى الزهد والتسام عن األمو المادية الدنيوية :الفقر اس ادي

ا تـب

بتركيـز المسـيحية عبـى األمـو الروحيـة الـدعوة إلـى الزهـد وتـر المبـذات

واألمو الدنيوية والسع لآل ر ة .ومن ثم كانت النظرة لبغنى عبى إن يفتح الطريق
لبفسـاد والغوايـة ويمثـي عقبـة فـ الـبيي وصـول الفـرد ومـا ينشـده مـن مبكـوت

السماوات وضمان الحياة األبدية .فالمسيحية تدعو بوضو لبفقر اس ادي.

- 3أحكاف األحوال الشخصية ف المسيحية:
ً
ً
متشـددا فـ مسـائي الـزواج والطـ ق بمـا كـان لـ أثـره
وقفـت المسـيحية موقفـا

المباشر عبى عدف اقبال األفـريقيين عبـى المسـيحية ،كمـا كـان لـ اثـره المباشـر فـ
ً
ً
تشـددا مـن الكنـائ المسـيحية
أ ـذ الكنـائ المسـتقبة فـ أفريقيـا موقفـا أقـي
العالمية ف محاولة لبتوليف بـ ن القـيم المسـيحية والقـيم األفريقيـة المتوا ثـة التـ تقـوف

فيما يتعبق بالزواج عبى تعـدد الزوجـات كـأمر يبيعـ يتمشـى مـ يبيعـة األشـياء .
وقد كان لموقف اسال ف المرن ف مسائي األحوال الشخصية أثره المباشر ً
أياا فـ

الد ول ف اسال ف .وإن كان مـن الخطـأ القـول بـأن مسـائي األحـوال الشخصـية
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هذه وحدها و اء الد ول ف اسال ف أو عدف الحماس لبمسيحية حيـ تمثـي أحـد

العوامي االجتماعية المهمة.

 شريعة الزوجة الواحدة :إدانة تعدد الزوجاتهنا إجما ب ن الكنائ

العالمية ،قديمة كانت أف جديدة ،عبى مبدأ الزوجة

الواحدة ،باعتبـا ه كيـزة أحكـاف األحـوال الشخصـية عنـد المسـيحيين ،وهـذا األمـر
مسبم ب لد جال الـدين ،ولـد جـال القاـاء ً
أياـا .وكمـا عمبـت بهـا الكتـ

الكنسية ،كذل و دت ف التشريعات التـ أصـد تها الحكومـات المسـيحية فـ

العالم اجم .

ــ موقف المسيحية من الط ق
ً
وقفت المسيحية موقفا حاخ ًما فيما يتعبق بالط ق حي حرمت إال لعبة الزنا الت

تهدف أالاس جوهر الـزواج وهـو وحـدة الجسـد .وفـ قـول السـيد المسـيح« ..وأمـا أنـا

فأقول لكم إن من يبق امرأت إال لعب الزنا يجعبها تزنـ .ومـن تـزوج بمطبقـة فإنـ
يزن ».

وعبيـ فمفهـوف الطـ ق مرفـو

ً
االـتنادا إلـى قـول المسـيح
تما ًمـا فـ المسـيحية

نفس .وهذا األمر فيما يتعبق بالط ق أيدت وفسرت القوان ن الكنسية وأقوال اآلباء :

آباء الكنيسة.

ــ زواج األ امي

ً
تأكيدا عبى
وكما وقفت المسيحية ف وج تعدد الزوجات وف وج الط ق،

مفهوف الزوجة الواحدة ووحدة الجسد  ،فإنها وإن كانت «تجيـز الـزواج الثـان بعـد

الترمي إال أنها ال تستحسن بي تنصح بعدف قيام وتاع فـ د جـة أقـي مـن الـزواج
األو ل» .ولذا فقد أ ذ الكثيرون بمبدأ الزواج الواحد عبى اسي ق ،الواء ف حياة
الزوجة أو بعد وفاتها.
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ــ الدعوة إلى العفة واالعتدال ب ن األزواج

والمسـيحية ال تنـادي فقـ بالعفـة التـ تبـدو فـ تشـجي الرهبنـة وعـدف الـزواج
ً
أياـا دعـوة لبعفـة
كبيـة ..ولكـن حتـى با تيـا البـديي التـال وهـو الـزواج فهنـا

واالعتدال واالبتعاد عن االنغماس ف الشهوة ،وتحديـد فتـرات ل متنـا عـن فـرا
الزوجيـة بقصـد التفـر لبعبـادة اصـة يـوال صـوف األربعـ ن يـو ًمـا المقدالـة وأيـاف

التقدف لألالرا المقدالة.
ــ الح عبى الرهبنة

ً
قامت الديانة المسيحية بالدعوة لبزهد والرهبنـة وتـر مـ ذ الحيـا ة ،وذلـ وفقـا

لتعاليم المسيح« :ال تحبوا العالم وال األشياء الت فـ العـالم» .وفـ هـذا المجـال يقـول

البابا شنودة الثال « :لم نر ديانة ف الوجـود تحـ

عبـى البتوليـة ،وتـدعو إلـى حيـاة

الزهـد والعفـة مثبمـا فعبـت المسـيحية ،حتـى كـان مـن نتـائج ذلـ قيـاف الحركـة

الرهبانيـة الواالـعة النطـاق التـ كانـت تشـمي فـ القـرن الرابـ المـي دي عشـرات

اآل الف من الرهبان ف براري مصر وحدها».

من الطبيع ف ظي هذه الرؤية المحدودة لألحوال الشخصية أن يشعر األفريق

أن تعــدد

بــاالغتراب فـ ظــي أحكــاف األحــوال الشخصــية فـ المســيحية حيـ
نمطـا ً
الزوجـات يعتبـر ً
عامـا فـ المجتمـ األفريقيـة تقبيـد ًيا ،وحيـ ينظـر إليـ نظـرة

إنسانية ب حسااليات ،حي تعيش الزوجـات عيشـة مشـتركة ويتعـود األبنـاء عبـى
تب الحياة ب غااضة ،وتمثي الزوجة األولى اآلمر والمنظم بالنسبة لأل ريات والمبب

ألوامر الزو ج .وقد ذه التعدد عند خعمـاء القبائـي المقتـدرين إلـى حـد اتخـاذ متـات
الزوجات.

جدير بالذكر ف هذا المجال أن العديد من المجتمعات األفريقية تشهد ا ت ل
ً
النسبة ب ن الذكو واسناث ا ت ال كب ًيرا قد يصي إلى أربعة أضعاف لصالح اسناث
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مما يجعي الرؤية التقبيدية يبيعية ومنطقية.

ويمثـي هـذا الشـعو بـاالغتراب أحـد أالـباب انتشـا ظـاهرة الكنـائ

المسـتقبة

بأفريقيا ،والت تشتر ف السما بتعدد الزوجات بالنسبة لبمسيحيين من أتباعهـا

فـ محاولـة لبجمـ بـ ن المسـيحية والقـيم االجتماعيـة المتوا ثـة ،أو بعبـا ة أ ـر فـ
ً
محاولة" ألفرقة المسيحية "فا عن أن الكنائ العالمية ــ بمـا فيهـا الكاثوليكيةـــ
بدأت تغ

النظر عن تعدد الزوجا ت بالنسبة ألتباعها من األفـريقيين الـراغب ن فـ

المواءمة ب ن اتبا كنيسة عالمية والمحافظة عبى القيم االجتماعية التقبيدية.
- ٤التعص الدين واالنقسامات الطائفية:

من أهم ما ي حـظ عبـى المسـيحية فـ أفريقيـا ،هـو محاربـة الكنـائ

المختبفــة لبعاــها الــبع
الكاثوليـ

 ،أي اال نقســاف ب ـ ن الطوائــف المســيحية

الرومـان وكـ مـن األ ثـوذك

المسـيحية

اصــة ب ـ ن

والبروتسـتانت مـن جهـة ،وفيمـا بـ ن

ً
البروتستانت أنفسهم من جهة أ ـر  ،فاـ عـن االنقسـاف الظـاهر بـ ن الكنـائ
العالميـة مـن جهـة و بـ ن الكنـائ

األفريقيـة المسـتقبة التـ تنظـر إليهـا األولـى ـ ـ عبـى
متمـردة ،وتمثـي «وثنيـة مسـيحية» عبـى أالـوأ

أحسـن الوجـوه ـــ عبـى إنهـا كنـائ
الوجوه ،فكث ًيرا ما قامـت المشـاغبات بـ ن االنتمـاءات المسـيحية لبكنـائ

إلى الحد الذي ذه ببعاـها إلـى إحـراق كنـائ

المختبفـة

األ ر يـات ،اصـة فـ نيجير يـا،

األمر الذي كان يتم أماف الم وبصر األفريقيين ،مما أفقدهم الثقة بالجمي .
ومشـكبة االنقسـاف الواضـح بـ ن الكنـائ

ً

األصـبية فـ أفريقيـا ـــ فاـ عـن

انتشـا الكنـائ المسـتقبة والمنشـقة عبيهاـــ يجعـي المسـيحية ال تسـتطي أن تقـف
كجبهة واحدة ال ف مواجهة الدين التقبيدي وال بالنسبة لإلال ف الـذي أ ًيـا كانـت

انقسامات الدا بية (لسنة والشيعة والطرق الصوفية) ،إال أنها ال تم

جوهر وحدت .

هذا التعص الدين الذي ميز البو المبشرين عامة ـ والذي ينقبون لألفريقيين
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ً
ــ يتنافى م القيم التقبيدية األفريقية حي إن األفريقيين أص ال يعرفون التعص
الـدين بـي كث ًيـرا مـا يقـوف الشـخص الـذي ال يـزال يـدين بالـدين التقبيـدي بإدمـاج
نـواح التعـاليم اسالـ مية أو المسـيحية فـ تعـاليم أجـداده ،كمـا أن العائبـة

بعـ

الواحـدة قـد يوجـد بهـا منتمـون لـديانات وعبـادات مختبفـة بـدون وجـود مشـاكي
تذكر.

- 1الرب

ب ن المسيحية والتفرقة العنصر ية:

أ ـذت المسـيحية كديانـة عالميـة بالمسـاوا ة ،وإن كـان ال يوجـد تأكيـد عبـى
المساواة المطبقة ب ن البشر باعتبا هم ً
بشرا ف المقاف األو ل .بي إن اسنجيي ال يتامن
أي نص صريح عبى المساواة.

بـي إن المسـيحية ـ ـ كمـا دعمهـا بـول

الرالـول ـــ قـد أ ـذت بمفهـوف أبنـاء الحـرة

وأبنـاء الجار يـة حيـ أبنـاء الحـر ة هـم نسـي السـيدة الـا ة مـن اليهـود ومـن بعـدهم

المسيحيين ،أما اآل رون فهم غيرهم من الشعوب من نسي السيدة هاجر من اليدنا
إبراهيم ،وهو المفهوف الوا د ف التـو اة مـن قبـي ففـ قـول بـول الرالـول « :لكـن
ً
ماذا يقول الكتا ب :أيرد الجارية وابنها ،ألن ال يرث ابن الجارية م ابـن الحـرة ،إذا

أيها األ وة لسنا أوالد الجارية بي أوالد الحرة».

وف هـذا المجـال يوضـح الـير تومـاس أ نولـد القـو ل« :وقـد أجـاد شـخص كـان
نفسـ خنج ًيــا توضــيح الطريقـة التـ تقـدف بهـا كــي مــن المسـيحية واسالـ ف إلــى

األفريقيين وذلـ فـ العبـا ات ا آلتيـة  ...:نجـد الـدعاة المسـبم ن ينفـذون إلـى قبـ

أفريقيا ،ويصـبون فـ الـهولة إلـى الـوثنيين ،ويحولـونهم إلـى اسالـ ف .وبـذل أصـبح
الزنـوج اليـوف ينظـرون إلـى اسالـ ف عبـى أنـ ديـن السـود ،والمسـيحية عبـى أنهـا ديـن

البي

منح

 ،ويرون أن المسيحية تدعو الزنج إلى الخ ص ،ولكنها تاـع فـ مكـان
إلى حد أن يقـول فـ نفسـ وقـد االـتولى عبيـ القنـو ط :لـي

لـ نصـي وال
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حظ ف هذا الدين .أما اسال ف فإن يدعو الناس إلى الخ ص ويقول ل :إن ببوغ

أالـمى الـد جات الممكنـة إنمـا يتوقـف عبيـ

الحماالة عبى هذا الدين بروح وجسده».

.ومـن ثـم أقبـي الزنجـ بـداف مـن

هذا ،وفـ الـو قـت الـذي تأ ـذ فيـ المسـيحية بثنائيـة نظـاف القـيم المعمـول بـ فـ

الغرب ،فإن اسال ف يأ ذ ف المقابي بأحادية نظاف القيم.

وقد تقببت المسيحية العبودية كحقيقة مسبم بها ،ونظرت إليها شأنها شأن عدف
المساواة عبى أنها شرو دنيوية يج تحمبها تكف ًيرا عن الخطيتة األولى ،واالالترقاق

عبى أي حال نظر إلي عبى أن االترقاق لبجسـد أمـا الـرو فهـ يبيقـة .فبـم تتخـذ

المسـيحية أيـة طـوة لبقاـاء عبـى الـرق ،أو فـ شـأن األ قـاء حيـ تقببـت مفهـوف

العبوديـة  ،وو دت فـ مواضـ متفرقـة فـ اسنجيـي ،والـرق عبـى أيـة حـال كـان
مؤالسة معترف بها ف العالم حتى ألغى الم ًيا ف أوائي القرن الماض .
وهكذا وجد األفريقيون ف ذل عنصر يرد أالاال من المسيحية ،وف نف

الوقت يتحول هذا إلى عنصر جذب لإل الـ ف الـذي هـدف أالـ
بأحادية نظاف قيم  ،وبأال

التفرقـة العنصـرية

المساواة العالمية المطبقة في والمما الة الت

السود ،األمر الذي جعي الكثيرين يطبقون عبي « :دين الرجي األالود».

فعت شـأن

- 6التغر ي وتطب تر العادات والقيم التقبيدية:

حرصت اس الاليات التبشيرية عبى نقـي الحاـا ة األوروبيـة الغربيـة ألفريقيـا مـن

جهة ،كما حرصت عبى ضـرو ة تـر األفـريقيين المسـيحيين لبكثيـر مـن العـادات

والقيم التقبيدية الموروثة  ،من جهة أ ر .مما جعي صفة األجنبية والتغر يـ تـرتب

ف األذهان بالمسيحية ف أفريقيا ،األمر الذي أد الالتخداف تعبير األورو ـ مسيحية.

Euroـــ  Christianityفـ هـذا المجـال والنظـر إلـى األفريقـ المسـيح عبـى أنـ أور وـــ
مسيح . Euroــ . Christian
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فالعمي التبشيري لم يقتصر عبى نشر الديانة المسيحية والدعوة لإلنجيي ،ولكن
تاـمن ً
أياـا التعبـيم والحـرف والفنـون والرعايـة الطبيـة ،كمـا أن ز اعـة الثقافـة

األوروبية قد أصبحت ً
بعدا أالاال ًيا من األهداف التبشيرية.

ومن الجدير بالم حظة أن أالبوب التنصير القائم عبـى" تحويـي رو واحـدة" أي

إد ال كي فر د عبى حدة لبمسيحية ــ حي األالاس تغيير القب ــ اتب ف أفريقيا
كما هو متب ف المسيحية عامة ،ولكن وإن تمشى م الفردية الغربية إال إن أغفي
االنتماء الجماع ف أفريقيا ،وأعطى االنطبا بأن عبى األفراد أن يتركوا قبـائبهم

لينتموا" لبقبيبة المسيحية ".وغن عن الذكر أن أالـبوب التنصـير الفـردي هـذا يجعـي

مـن الصـع د ـول األفـريقيين لبمسـيحية كجماعـات وإن لـم يحـي دون د ـولهم
كأفراد ،عبى ف المشاهد بالنسبة لد ول عائ ت بي وقبائي بأجمعها لإل الـ ف
ً
جميعا.
مرددين الشهادة
ً
فالحاـا ة األوروبيـة اعتبـرت إح ليـة محـي الحاـا ة األفريقيـة التـ حرصـت

اس الـاليات عبـى تـدميرها كمتطبـ
الـبع

الـابق لبـد ول فـ المسـيحية .وكمـا يعبـر

فـإن مـا قامـت بـ اس الـاليات هـو فـ حقيقتـ عمبيـة إفنـاء ولـي

عمبيـة

االتيعاب .وإن عبى األفريق و اصة األفريق المسيح التعامي م هذه المشكبة.
-٨النشاط التبشيري المسيح :

هنا عدة أبعاد لبنشاط التبشيري المسيح ــ عبى الرغم مما ينفق عبي بسخاءــ

أالهمت ف اسالاءة لصو ت  ،ومن ثم انعكست عبى مد انتشا المسيحية.
ــ مشكبة االتصال ب ن المبشر ين واألفر يقيين

إن أهم مشكبة تواج الكنيسة ف أفريقيا تق فـ مجـال التواصـي ،ومـن هنـا

كانـت صـعوبة توصـيي الرالـالة المسـيحية .فالمسـيحية جـاءت عبـى يـد المبشـرين

األوروبيـين ،ومـا خالـت لهـم اليـد الطـولى فـ هـذا المجـال عبـى الـرغم مـن انتشـا
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الكنائ

المستقبة ،فهنا ف الواق حائي حااري ونفس يفصـي بـ ن المبشـرين

وب ن المخايب ن من األفريقيين.

ــ عدف الثقة ف جدية التبشير والقائم ن عبي

من الم حظ أن المبشرين ف العيهم لجم األموال ــ مـن دولهـم األصـبية اصـة

والدول الغربية عامةـــ ال خمـة لبعمـي التبشـيري فـ أفريقيـا أالـاءوا ـــ دون قصـد فـ

أغبـ

الظـن ـ ـ إلـى صـو ة المجتمعـات األفريقيـة ،وذلـ

بـإبراخ بعـ

والنواح غير المشرقة فـ تبـ المجتمعـات (كـالفقر والمـر
وغيرها) والمبالغة ف إظها هاً ،
جذبا لبعطف واألموال.

أوجـ الحيـاة

والتخبـف االجتمـاع

ــ عدف اندماج المبشر ين باألفر يقيين :االنطواء واالنعزالية واالالتع ء

فالمبشرون المسيحيون يحمبون معهم إلى أفريقيا بالطبيعة االتع ء وتفوق المجتم

الغر بـي الـذي جـاءوا منـ  ،وهـم ال ينـدمجون مـ األفـريقيين وال يتزوجـون بزوجـات
أفريقية ،بي يحافظون ً
دائما عبى مسافة بينهم وب ن األفريقيين (ونف األمر ينطبق

عبى البو المبشرين البي

تجاه إ وانهم من المبشرين الزنوج األفروــ أمريكيين).

دور االستعمار يف انتشار املسيحية واإلسالم:
ــ الع قة ب ن التبشير واالالتعما

أهم ما واج المسيحية ف أفريقيا من صـعوبات عرقبـت نشـايها هـو اصـطباغها

بالصـبغة االالـتعمار ية ،حيـ نظـر إليهـا عبـى أنهـا أداة االـتعمارية ومبحقـ بـاسدا ة
االالتعمارية أ ًيا كانت تب اسدا ة .ومن ثم فإن ف االالتعما تاـمن بالطبيعـة
ف

كي ما ا تب

لـد ول الرجـي األبـي

ب مـن قـيم بمـا فيهـا المسـيحية .والمبشـر المسـيح كـان ً
ائـدا

أفريقيا فقد البقوا الجيو

لـم تخـي الجيـو

لبقـا ة فالمبشـرون كـانوا يبيعيـين ل الـتعما الغربـي فـ
االالتعمارية وويدوا لها ،كما جاءوا ف

كابها حي

االالـتعمارية مـن المبشـرين ليعمبـوا عبـى فـتح القبـوب ،وتاـمنت
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اال تفاقات الت أبرمـت بـ ن الـنظم االالـتعمارية والزعامـات األفريقيـة حيثمـا وجـدت
بن ًدا ينص عبى إي ق حرية التبشير ف يول الب د وعرضها .كما عا المبشرون

عبى الحظوة والتفايي اسمبريال والسياالـ  ،وا تبطـت مصـالحهم بمصـالح دولهـم
المستعمرة اصة ،وا تأوا االتمرا الوض القا ئم الذي يمكنهم من القياف بمهامهم،
وبــنف

المثــي االــتخدمتهم الــنظم االالــتعمارية عبــى ا ت فهــا لتحقيــق أهــدافها :

فالع قة بينهم متبادلة ،وكذل المصبحة ،فالع قة بينهم تكافبية بالد جة األولى .
تعبير «إمبريالية الجماعـات التبشـيرية» أو اسمبر ياليـة

ومن هنا فقد االتخدف البع
التبشير يةً ،
مزا لتسب اس الاليات ف أفريقيا والياالتها ف السيطرة عبى مقد ات
ً
الشعوب وتسييرها وفقا لبسياالات االالتعمارية ،والقااء عبى أي تراث ثقاف قائم

غير التراث الغربي المسيح  ،وكان المد ي الواال لبتبشير ونشاي هو التعبيم الذي

كان نحو  % ٣1من ف يد ا لمبشرين ف ظي اسدا ة االالتعمارية ،وكان التعميد هو

المتطبـ

السـابق لبتعبـيم فـ معظـم الحـاالت ،ولكـن فـ بعـ

األفريقيون فيما بعد بإحراق المدا س والكنائ

ومن ثم باس اا .

الحـاالت قـاف

عبى أالاس أنها مرتبطـة بالسـبطة

وعبي فإن إصبا المسيحية ف أفريقيـا بالصـبغة االالـتعمارية جعـي الـدعوة لنبـذ

االالتعما والتحر دعـوة ضـمنية لنبـذ المسـيحية .فالمسـيحية جـاءت وظهـرت عبـى يـد
األوروبيـين ،بـي وظـي ينظـر إليهـا عبـى أنهـا ديـن الرجـي األورو بـي أي ديـن الرجـي

األبي

 ،وظبت تنوء تحت ع ء تب الصفة .وبالتال

فه ينظر إليها ف كثير من

األحيان عبى أنهـا ديـن األورو بـي المسـتعمر ،فالـدعوة لألفريقيـة واألصـالة أ ـذت إلـى
حـد كبيـر شـكي الـدعوة لنبـذ كـي مـا هـو غر بـي ،مـرتب

باالالـتعما بمـا فيـ

المسـيحية .وفـ أحسـن األحـوال أ ـذت شـكي أفرقـة المسـيحية بقيـاف الكنـائ
المستقبة الت يطبق عبيها الـبع

«الكنـائ

المتمـردة» ،والتـ عبـى أي حـال تعمـي

ضد فكرة العالمية الت تنشدها الديانة المسيحية .وكما يعبر البع

من األفريقيين
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«إن الشر األالاال لبتبشير المسيح ف أفريقيا هو تراثها النفسـان » .المسـيحية هـ

دين أاليادنا الجائرين األجان .وقد ينظر إلى زيادة انتشا ها ب ن شـع يحـاول أن
يـنف

عنـ آثـا أالـياده األجـا نـ نظـرة ريبـة .وليسـت فكـرة إقنـا الرجـي األالـود

بقبول ب الرجي األبي

الو ترادف سقناع بقبول دو ه األدنى».

ومما ي حظ ف هذا المجال أن ف الوقت الـذي ربطـت فيـ الشـعوب األفريقيـة

ب ن االالتعما والمسيحية ــ حي قدمت المسيحية عبى أية حال من جانـ مـواين ن
ينتمون عبى و ج الخصوص لـدول مسـتعمر ةـــ فـإن اسالـ ف عبـى العكـ

ا تـب

فـ أذهـان الكثيـرين بـالوقوف فـ وجـ االالـتعما ال كمجـرد دعايـة أو تصـو
ولكـن كحقيقـة موضـوعية :فمـن ناحيـة واجهـت الجيـو
فـر

السـيطرة مـن جانـ

االالـتعمارية ومحاولـة

الـدول األوروبيـة مقاومـة شـديدة مـن جانـ

الزعمـاء

الـدينيين المسـبم ن الـذين أيبقـوا عبـى األوروبيـين مـن الغـزاة االـم" الكفـا ".وقـد

شـهدت القـا ة األفريقيـة فـ الواقـ هـذه الظـاهرة التـ انتشـرت مـن مكـان آل ـر :
السنوالية ف ليبيا ،المهدية ف السودان ،الم ف الصومال ،حركة الزعيم الوماري
توري ف غينيا ،القادرية ف الجزائر ،العرابية ف مصر ،حركة الحاج عمر التي وابن

أحمد ف امبرايورية ماالينا ف مال  ،وحركة ماء العين ن القبقم فـ موريتانيـا

وعثمان دان فوديو ف نيجير يا ،كبها أمثبة حية عبى" الحروب المقدالة "تحت اية

اسال ف لمقاومة الغزو األوروبي والتسب

االالتعماري.

وي حظ أن اسال ف كان بط ء االنتشا ف القا ة األفريقية عامة حتـى القـرن

التاال عشـر ،حتـى فـر االالـتعما الـيطرت عبـى القـا ة ومـن وقتهـا انتشـر بسـرعة
ً
واضـحة حتـى أصـبح مـتغبغ فـ كـي دول القـا ة ،وإن كـان اال ـت ف بينهـا فـ
نسبة المسبم ن العددية ولي

ف وجودها وعدم .فما من دولة فـ القـا ة اليـو ف ال

تعرف وجود المسبم ن بها ،حتى أنجوال معقي الكاثوليكية و كيزة البرتغال لقرون

عدد من المسبم ن بها يصي إلى نحو األ لف ن .وهم م قبتهم يمثبون ظاهرة تنم عـن
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كيفية الصمود واالالتمرا غم الجهود المكثفة لبتبشير بالمنطقة ولقرون.

ولكن ما السب ف ا تباط الر عة انتشـا اسالـ ف وتعميقـ فـ أفريقيـا بوجـود

المستعمر؟

هنـا عـدة جهـود لتبر يـر ذلـ :فمـن ناحيـة ،يمكـن القـول أن الحـروب الدينيـة

باالـم الجهـاد جـذبت إليهـا الكثيـرين لمواجهـة االالـتعما  ،ومـن ناحيـة أ ـر فقـد
ً
أياـا اجتيـا تبـ الجيـو اسالـ مية لكثيـر مـن القـر فـ أثنـاء
يكـون هنـا
مواجهـة المسـتعمر قـد جعـي الكثيـرين يتبعونـ ال بحمـاس المجموعـة األولـى ولكـن
ًوفـا أو ً
اتباعـا لبكثـر ة .مـن ناحيـة ثالثـة فـإن خعامـة القـادة األفـريقيين المسـبم ن

ً
لبجهاد ضد المستعمر األوروبي بق تعايفا م المسبم ن وجعي اسال ف مز الكفا

ضد المستعمر وجذب ألتبا الدين ا سال م البع

ممن نفروا لنف

السب مـن

المسيحية الت جاءت تحـت الرايـة االالـتعمارية األوروبيـة .ياـاف إلـى هـذا أن الـنظم

االالتعمارية ف كثير من الحاالت ـ كما حدث ف غرب أفر يقيا وشمالها وشرقها
(منطقـة القـرن األفر يقـ )ـ ـ لـم تسـتط أن تقـيم حكمهـا إال بعـد القاـاء عبـى

الممبكات اسال مية القائمة والتـ مثبـت عقبـة كـؤود فـ الـبيي فـر
االالـتعمارية .إال أنهـا ،وإن كانـت لـم تسـتط بـذل

أن تتغبـ

الـيطرتها

عبـى حقيقـة أن

المسبم ن كانوا عبى د جة من التقدف والتنظيم والثقافة مما جعبها تستع ن بهم ف

اسدا ة .كمـا االـتخدمت الكثيـر مـن المشـاي ذوي النفـوذ االجتمـاع ـــ السياالـ

لامان السيطرة عبى الشـعوب عـن يـريقهم ،ممـا قـو مـن نفـوذهم االجتمـاع ـــ
السياال وجذب إليهم المزيد من األتبا ويبـدو هـذا واضـ ًحا مـن المشـاي المعـروف ن

بالمرابو (المرابط ن) ف غرب أفريقيا النايقة بالفرنسية و اصة ف السنغال ،والمعبم

أو مولمو ف شرق القا ة .

وي حـظ أن اعتمـاد بريطانيـا عبـى السـواحيبيين فـ شـرق أفريقيـا فـ اسدا ة
ً
مطبقـا ً
تقريبـا،عبى الـرغم مـن كراهيتهـا لـذل  ،ولكـن كونهـا قـد بنـت
كـان
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الياالتها االالتعمارية عبى البرجماتية ،فإن كان عبيهـا أن تسـتع ن بـأكثر العناصـر
ً
تقدما أال وهم المسبمون السواحيبيون ،مما أالهم أكثر ف زيادة نفـوذهم اجتماع ًيـا

وخاد من نشاط الدعوة اسال مية .يااف إلى هذا فإن قدوف األقبيات اسال مية من

الهنـود ـــ و اصـة الباكسـتانيين مـنهم ـــ الـذين جببـتهم وجـذبتهم اسدا ة البريطانيـة
لبعمـي فـ شـرق أفريقيـا وجنوبهـا والجـز األفريقيـة ،أالـهم فـ نشـر اسالـ ف عـن
يريق هؤالء الذين ،و إن كانوا قد جاءوا معهم ببع

االنشقاقات الدينية ،إال أنهم

عبى أي حال مسبمون .ويرج الفاي لهؤالء المسبم ن التجا من األقبيـات اآلالـيوية
ف حمي شعبة نشر اسال ف ف شرق وجنوبي أفريقيـا بحيـ نجـد أن نحـو % 6مـن

المبون ن ــ وهم ذوو األصي المختب

ــ ف جمهورية جنوب أفريقيا من المسبم ن.

ــ التحر ي االجتماع ف ظي االالتعما وأثره عبى انتشا اسال ف

عبى الرغم من اال ت فات الواضحة ب ن النظم االالـتعمارية المختبفـة مـن حيـ
ً
جميعـا وبـدون أن تـدري أوجـدت
السياالـات االالـتعمارية المتبعـة وأنمايهـا ،إال أنهـا

الظروف الم ئمة لبتحري االجتماع ،المتمثي ف عوامي التغيير الت تطرأ ف كافة
المجاالت السياالـية واالقتصـادية واالجتماعيـة والتـ تخـرج بـوع األفـراد ً
بعيـدا عـن
ً
ً
متطببـا الـابقا لظهـو الحركـات القوميـة
البيتة المحبية الت ولدوا فيها ،والـذي يعتبـر
واالالتق ل .كأنها وبدون أن تدري بذ ت بذو فنائها بتمهيد المجال لظهو وريثتهـا

الحركات القومية الت ظهرت ف ظي الوجود االالتعماري وكنتيجة ل .ويهمنا ف

هـذا المجـال أثـر عوامـي التغييـر فـ انتشـا الـدين اسالـ م .ونـذكر مـن أهمهـا مـن

الناحيــة السياالـية :أن الحكــم االالــتعماري أضــعف الســبطة التقبيديــة لبزعمــاء
التقبيديين مما نتج عن إضعاف البطة هؤالء الدينية وتدهو الديانات القببية ،حي
تعمـي كـي جماعـة قببيـة كجماعـة دينيـة فـ نفـ

التقبيديون البطة دينية باعتبا هم خعماء دينيين أي ًاا.

الوقـت ،وقـد مـا س الزعمـاء

كمـا أن االـتتباب األمـن وانتشـا يـرق المواصـ ت البر يـة والحديديـة مـن جهـة

أ ر الاعد عبى الهولة انتقال التجـا ـــ حمبـة الـدين اسالـ م ـ ـ مـن جهـة ،كمـا
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شج من جهة أ ر انتقال الشباب بعي ًدا عن المنايق الريفية الت ولدوا وتربوا فيها
مما أالهم أ ً
ياا فـ تحبـي الـرواب التقبيديـة وإبعـاد الشـباب عـن السـبطة التقبيديـة
الياال ًيا ً
ودينيا ً .
فا عن ذل فإن إنشاء المدن أو عبى األصح انتشا ها ـــ حيـ إنهـا
كظـاهرة كانـت موجـودة قبـي الوجـود االالـتعماري ولكـن انتشـرت حـول مقـر
ً
اتساعاـــ مـ وجـود فـرص ل الـتقرا والتعـيش ـارج
الحكم االالـتعماري واخدادت
المنايق الت ولدوا فيها أالهمت ً
أياا ف جـذب األفـريقيين اصـة الشـباب مـنهم،
ممـا أالـهم فـ إضـعاف السـبطة التقبيديـة والبعـد عـن مما الـة الـدين التقبيـدي

والجزاءات الدينية التقبيدية .ومن ناحية أ ر فـإن المـدن الجديـدة فتحـت المجـال
سيجاد أنوا جديدة من الزعامـا ت ،ويهمنـا عبـى وجـ الخصـوص تببـو الجماعـات
الدينيــة اسالـ مية وانجــذاب األفــراد إليهــا كنــو مــن أنــوا التكيــف والحيــاة
ًصا من الغر بـة فـ
االجتماعية الجديدة  ،حي يجد الفرد ف التجم م الرفاق

المدن م وجود أنوا من الصداقة والزمالة والتجم والمشا كة ف الص ة والرقص

واألناشيد الدينية واالحتفاالت وحبقات الذكر وغيرها.
ومـن الم حـظ ،أن اسالـ ف أكثـر انتشـا ً ا فـ المـدن عامـة ،بينمـا كـز المبشـرون

المسيحيون جهودهم وال خالوا يركزون عبى المنايق النائية ـــ الريفيـة والغابـا ت ـــ بـ ن
من لم يمسوا كث ًيرا بالحياة الحارية ولم يتعرضوا لألفكا واآل اء المتجابهة .وعبي
فف الوقت الذي جذبت فيـ المـدن الشـباب ً
بعيـدا عـن السـبطة التقبيديـة ،ومـن ثـم
ً
بعيدا عن مما الة الدين التقبيدي ،عمي هؤالء عبى مواجهة التحدي الـذي واجههـم
ف المدن باالنتماء لبجماعـات الدينيـة اسالـ مية المنظمـة والتـ لعبـت دو ً ا ً
مهمـا فـ

التكيـف االجتمـاع لبشـباب الباحـ

عـن العمـي ،ومثـي هـؤالء يعمبـون بعـودتهم

لبزيا ة ف منايقهم المحبية كحمبة لنشر اسال ف.

فمن الم حظ أن ف الوقت الذي كزت في اس الاليات جهودها عبـى المنـايق

الريفية ،فإن اسال ف تغبغي فـ الر يـف عـن ير يـق التجـا والـدعاة المحبيـين الـذين
كانوا ف كثير من األحيان أكثر ً
تقب وتأث ًيرا من اس الاليات التبشيرية.
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ثقافتنا

●

أفريقيا ب ن الحاو اسال م والمسيح

اهلوامش:
 5ـ تجد اسشا ة إلى أن النسبة المتوية لبمسبم ن ف أفريقيا ه  %15،٨وأن عدد المسبم ن  ٠٤5،٤1٤،111من
مجمو الكان أفريقيا البال .٤66،٣٨٥،111
 ٠ـ وتعد اليهودية محدودة ف أفريقيا من حي العدد ،وه ليست دين دعوة عالمية وال تقـوف عبـى الـدعوة
العالمية والتبشير لبد ول بها.
 3ـ ي حــظ أن نســبة الـ ـ  %٥٣الباقيــة لــم تعــرف تــأثيرات مســيحية بــالمرة ،وإن معظــم الجمــاهير مســيحيون
باالالم.
 ٤ـ من أهم الظواهر الجديرة بالد االة عن المسيحية ف أفريقيا هو تببـو الحركـات الدينيـة التـ أصـبحت
مستقبة عن أي كنيسة مسيحية أجنبية ـعالمية ـ وه تمثي فرقا أو يوائـف دينيـة مسـيحية متمزية.فكبمـة
كنيسة ال يقصد بها مجرد مكان لبعبادة ولكنها تعن مـذه أو يائفـة.وتمثي هـذه الظـاهرة محـاوالت
أفرقة المسيحية ،ويطبق عبيها مسميات مختبفة مثي" :الكنائ االنفصالية" أو "الحركـات االنشـقاقية" أو
الكنائ اسثوبية" أو "الكنائ المتمردة" أو "الكنائ الصهيونية" .ولكن أكثر األوصاف دقة هو الذي
ً
يعب ـر عنهــا باالالــتق لية وهــو الــذي أصــبح أكثــر انتشــا ً ا وأكثــر تقــب مــن جان ـ الدا ال ـ ن ومــن جان ـ
األفريقيين أنفسهم.
ً
 1ـ وهو  Jacobus Capiteirالذي كان تابعا لسيد هولندي ا الب لبد االة ف جامعة "اليدن" بهولندا ،حي
تخرج عاف .5٨٤٠
ً
 6ـ مــن طابـ الــوداع قبــي الــفره كقنصــي لبريطانيــا .وكــان لفنجســتون تابعــا لجمعيــة لنــدن المرالــبية
( 5٥35ـ  )5٥1٨وقد ا ترق أفريقيا من الغرب إلى الشـرق بجـوا "نهـر الزمبيـزي" ثـم عـاد لبريطانيـا ليـروي مـا
آه.
 ٨ـ وهذه األالرا السب ه  :الر المعمودية ،الـر الميـرون "المسـحة المقدالة"،الـر االفخا الـتيا (الـر الشـكر أو
العشاء الربان ) ،الر التوبة ،الـر مسـحة المرضـى (او الـر الز يـت المقدس)،الـر الزيجـة ،والـر الكهنـوت (الـر
الد جة أو الشريونية).
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