عنوان الدرس  :أسباب االنقالب العظيم
كود الدرس les_cm_3:
الكاتب  :جون ستوت

ثمة حقيقة أخري تتصل بعمل المرسلين إبان القرن الماضي علي األقل  ,وھو أن إنجيل يسوع قد أنتج ثمرة طيبة ھي )) اإلصالح
االجتماعي ((  ,ليس في بريطانيا وأمريكا فحسب  ,بل في أفريقية و أسيا أيضا  .إال أنه في فترة ما خالل العقود الثالث األولي من ھذا
القرن  ,وال سيما العقد الذي أعقب الحرب العالمية األولي حدثت نقلة رئيسية ال سيما بين المسيحيين اإلنجيليين  ,دعاھا المؤرخ األمريكي
تيموثي  .ل .سميث )) االنقالب العظيم (( .وقد بحث دكتور دافيد موبرج ھذا الموضوع في كتابه الذي وضع له نفس العنوان  .ومع أنه لم
يكن يحاول أن يجري تحليال شامال ألسباب نبذ اإلنجيليين للمسئولية االجتماعية ,اإل أنه يبدو أن ھذه األسباب تعود إلي :
أوال  :ردة الفعل تجاه التحررية اإلنجيلية التي غزت كنائس أوربا و أمريكا في مطلع ھذا القرن  .و التي ولدت في اإلنجيليين شعورا
محبطا وھذا يفسر لنا سبب تركيز كل جھودھم في الدفاع عن اإلنجيل والمناداة به  ,إذ بدا لھم  ,أنه ما من أحد غيرھم يدافع عن المسيحية
الكتابية التاريخية  .ولذلك نجد أنه في ھذه الفترة ) وبالتحديد  1915-1910م ( نشر في الواليات المتحدة أثني عشر كتابا صغيرا عنوانھا
) األصول ( ومنھا أشتق مذھب )) األصولية  ((Fundamentalismأو العصمة الحرفية للكتاب المقدس  .وھذا يبين كيف أنه عندما
أنشغل اإلنجيليون بحماية أصول اإليمان  ,شعروا بأنه ال وقت لديھم لالھتمام بمجال الخدمة االجتماعية .
ثانيا :ردة فعل اإلنجيلين تجاه ما دعي )) في اإلنجيل االجتماعي (( و الذي كان الالھوتيون التحرريون إن ذاك بصدد تطويره  ,ومن
أبرز المنادين به )) ولتر دوشنبوش ((  ,أستاذ تاريخ الكنيسة بكلية روتشستر الالھوتية بنيويورك من عام  1897ـــ  . 1917وكان قد
واجه الفقر الثقيل الوطأة إبان خدمته الرعوية المعمدانية في نيويورك سيتي )  ( 1897 – 1886وھذه الخبرة حددت رسالته .
وفي كتابه األول )) المسيحية واألزمة االجتماعية (( )  , ( 1907وبعد أن تتبع تاريخ التعاطف االجتماعي لدي األنبياء العبرانيين
و يسوع و الكنيسة األولي  ,انتقد الرأسمالية ودافع عن شكل عملي من )) الشيوعية (( أو االشتراكية المسيحية  .كذلك عقد مقارنة بين ))
اإلنجيل القديم (( الذي يھتم بالنفس المخلصة ,وبين )) اإلنجيل الحديث (( الذي يھتم بملكوت ﷲ  .فكتب يقول )) ليس المھم أن يدخل الناس
من السماء  ,بل أن تتغير حياتھم في ھذا العالم الحاضر وتصبح منسجمة مع السماء ((  .وأن الغرض الجوھري من المسيحية ھو تغير
المجتمع البشري وتحويله إلي ملكوت ﷲ  ,وذلك عن طريق تجديد العالقات البشرية  .وھذه االقتباسات تطفي لكشف الخطأين الذين
أرتكبھما وقادا اإلنجيليين إلي إدانة اإلنجيل االجتماعي  ,ومن ثم أعاقوا تطوير برنامج اجتماعي أنجيلي  .والخطأ األول ھو أنه أعتبر
ملكوت ﷲ مطابقا إلعادة بناء المجتمع علي أساس مسيحي  ,وثانيھم أنه أعتبر ضمنا إن بني البشر يستطيعون أن يوطدوا الملكوت اإللھي
بأنفسھم ) بينما تحدث يسوع دوما عن الملكوت باعتباره عطية ﷲ (  .ومع أنه قال بأنه يشجع أي وھم يوتوبي  ,فقد قال )) أن علي عاتقنا
تقع مسئولية تقرير ما إذا كان سيشرق عصر جديد حين يتحول العالم إلي ملكوت ﷲ .
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يتضح من ھذه اللغة غير المتحفظة أن كتاب )) المسيحية واألزمنة االجتماعية (( لم يكن عمال الھوتيا جادا  .وكذلك الحال بالنسبة
لكتاب )) روشنبوش (( الثاني بعنوانه المضلل )) تعميد النظام االجتماعي (( )  . ( 1912إال أن كتابه الثالث )) الھوت اإلنجيل االجتماعي
(( )  , ( 1917فضح موقفه  .فقد بدأه بھذه الكلمات الساذجة  )) :أننا نملك أنجيال اجتماعيا  .ونحتاج إلي الھوت نظامي علي قدر كاف من
االتساع ليتناغم معه  ,وقدر كاف من المعايشة لكي يدعمه ((  .والواقع أن تعديل الفكر الالھوتي والتوسع فيه  ,أمران ضروريان لتذويد
اإلنجيل االجتماعي بأساس فكري كاف  .وھكذا فقد أوقع روشنبوش نفسه في الخطأ  .فأوال ھل نصوغ إنجيلنا االجتماعي ومن ثم نبحث له
عن تبرير فكري أو الھوتي ! وھو يجد ھذا التبرير في ملكوت ﷲ  )) .فھذا المعتقد في حد ذاته ھو اإلنجيل االجتماعي ((  .ألن ملكوت ﷲ
ھو اإلنسانية المتفقة مع إرادة ﷲ  .إن ملكوت ﷲ ھو التغيير المسيحي إلي النظام االجتماعي .
لكن ملكوت ﷲ ليس مجرد مجتمع معمد  ,بل أنه سيادة ﷲ علي حياة أولئك اللذين يعترفون بالمسيح  ,ويجب أن )) يناله (( المرء ,
أو )) يدخل (( إليه أو )) يرثه (( حسبما قال المسيح  ,عن طريق اإليمان به  ,وھو يتصف بالتوبة والتواضع  .وال يمكن دون الوالدة
الجديدة رؤية ھذا الملكوت ناھيك عن الدخول فيه  .مھما يكن من أمر فإن الذين يقبلونه  ,كما يقبل الطفل ھدية تقدم أليه  ,يجدون أنفسھم
أعضاء في الجماعة الجديدة التي يملك عليھا المسيا والتي يطلب منھا أن تظھر مثاليات حكمه
في العالم  ,وبذا يقدمون للعالم حقيقة اجتماعية بديلة  .فھذا التحدي االجتماعي ألنجيل الملكوت يختلف تماما عن )) اإلنجيل االجتماعي (( .
وعندما أضفي روشنبوش علي ملكوت ﷲ صفة سياسية  ,كان رد فعل اإلنجيليين عليه  ,وھو ما يمكن فھمه ويؤسف له  ,ھو
تركيزھم علي الكرازة وأعمال الرحمة الشخصية وابتعدوا عن النشاط االجتماعي السياسي .
ثالثا  :أما السبب الثالث الذي حمل اإلنجيليين علي إھمال مسؤوليتھم االجتماعية ھو انھيار المثاليات وتغلب روح التشاؤم علي
نطاق واسع عقب الحرب العالمية األولي التي كشفت شر اإلنسان  .وباءت البرامج االجتماعية المبكرة ومحاوالت اإلصالح بالفشل الذريع
وبدا اإلنسان و المجتمع غير قابلين لإلصالح  .واإلنجيليون  ,وھم بال شك  ,عارفون بالعقيدتين الكتابيتين  :عقيدة الخطية األصلية وعقيدة
فساد اإلنسان  ,ما كان لھم أن يندھشوا لھذا الفشل  .بيد أنه لم يكن ھناك في فترة ما بين الحربين  ,قائد أنجيلي  ,يستطيع أن يوضح العناية
اإللھية ونعمة ﷲ المتاحة للجميع كأساسين للمثابرة علي الرجاء  .وھذا مما أخفي الوجه الحقيقي للمسيحية المصلحة .
رابعا :السبب الرابع يعود إلي انتشار تعليم الحكم األلفي الذي يصف العالم الحاضر بأنه شرير وغير قابل لإلصالح أو الفداء )وكان ج .ن.
داربي من أبرز المناديين بھذا التعليم الذي أنتشر بشكل عام في طبعة سكوفيلد للكتاب المقدس (  .بل وتنبأ بدال من ذلك بتردي العالم
بصورة مطردة إلي أن يجئ المسيح ثانية ليوطد ملكه األلفي علي األرض .
والرد علي ھذا الكالم يتلخص في أنه  :إذا كان العالم سيتردى  ,وإذا كان إصالحه لن يتم إال بعودة المسيح  ،فال جدوى  ،علي ما
يبدو  ,من محاولة إصالحه في الوقت الحاضر .
خامسا  :إن سبب انعزال اإلنجيليين عن االھتمام االجتماعي ربما يرجع إلي انتشار المسيحية بين أبناء الطبقة المتوسطة الذين أضعفوھا
بمحاولة توحد المسيحية مع ثقافتھم  .وھذا بال شك أحد العوامل التي تشكل نتائج بحث اجتماعي أمريكي في التقرير الذي كتبه ملتون
دوكيتش عام  , 1969والتي لخصھا دافيد  .أ  .موبرج  ,وھي نتائج تنقد بشدة األثر السلبي للديانة النظامية  .ومن أبرز ما جاء بالتقرير )) :
إن كثيرين ممن يقدرون قيمة الخالص جدا محافظون  ,يتمسكون بالوضع الراھن وال يتعاطفون مع السود والفقراء  ,وال يبالون بمعاناتھم
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ويقول دافيد موبرج إن ھذا التقرير أثار عاصفة من االحتجاج وخاصة فيما يتعلق بخطأ طريقة البحث التي أتبعت  ,لكنه أضاف قائال
 )) :إن تجاھل ھذه االستنتاجات يشكل خطأ فادحا  .و علي الرغم من أنني سبق وذكرت بعض األمثلة عن العمل االجتماعي الرائع في
القرنين  18و , 19إال أنه كانت ھناك ثمة مواقف أخري للكنيسة اتسمت باإلذعان للظلم و االستغالل  ،حيث لم تقم بأي إجراء ضد ھذه
الشرور وال حتى باالحتجاج عليھا .
ويمكن تفسير ذلك )) االنقالب العظيم (( استنادا إلي األسباب الخمسة التي ذكرناھا  .ومع ذلك  ،فأننا ال نلوم أسالفنا اإلنجيليين  .فلو
كنا مكانھم فلربما كان رد فعلنا علي ما واجھوه من ضغوط كرد فعلھم  .ومع ذلك  ,فإنه في مطلع ھذا القرن وفترة ما بين الحربين أحتفظ
البعض بضمير مسيحي متيقظ  .فإلي جانب انخراطھم في الخدمة الكرازية  ,انخرطوا أيضا في الخدمة االجتماعية  .وبھذا أدوا رسالة
اإلنجيل كاملة وبشقيھا  ,ودون ذلك  ,تفقد الحركة الكرازية جزءا من اصالتھا  .غير أن األكثرية رجعت إلي الوراء  .ثم في الستينات  ,فترة
االحتجاج في ھذا القرن  ,حين تمرد الشباب علي مال ورثوه من عالم البالغين من مادية وسطحية و رياء  .أسترد التيار اإلنجيلي الرئيسي
معنوياته و انطلقت عملية )) عكس االنقالب العظيم (( ) وھو العنوان الذي وضعه دافيد موبرج للفصل األخير من كتابه ( .
وأحسب أن أول من دعا اإلنجيليين للعودة إلي مسئولياتھم االجتماعية ھو البحاثة المسيحي األمريكي )) كارل ف.ھـ.ھنري ((  .وھو
رئيس التحرير المؤسس لمجلة )) المسيحية اليوم (( وذلك في كتابه )) الضمير المرتبك للعصمة الحرفية المعاصرة)  .(( (1947ويبدو أن
الذين أصغوا لندائه كانوا قلة  .ولكن رسالته بدأت تشق طريقھا شيئا فشيئا  .وفي ختام المؤتمر األمريكي ))حول اإلرساليات في العالم ((
عام  1966تبني المشتركون باإلجماع )) بيان ھويتون (( الذي أكد بشدة علي ضرورة الربط بين )) أولوية الكرازة باإلنجيل للخليقة كلھا
(( .و ))الشھادة الفعلية ليسوع المسيح ((  ,وبين )) نشاط اجتماعي إنجيلي ((  ,وألح علي ضرورة أن يقف ))كل اإلنجيليين (( بثبات ,
مدافعين بصراحة عن المساواة العرقية و الحرية السياسية  .والمناداة بجميع أشكال العدالة االجتماعية في العالم .
وفي مطلع الستينات  ,بدأ عدد من القادة اإلنجيليين في بريطانيا ) وكان معظمھم من العلمانيين التجار وذوي المھن الحرة ( يھتمون
بالتطبيق االجتماعي لإلنجيل  ,كان من أبرزھم األستاذ نورمن أندرسون  .ومن مظاھر ھذا االھتمام صدور كتاب )) الشركة المسئولة ((
لجورج جويدر عام  , 1961وكذلك كتاب )) المسيحي في مجتمع صناعي (( عام  1964لمؤلفه فرد كاتر وود  .وھذا النمو التلقائي
لالھتمام االجتماعي ثم التعبير عنه علنا في أول مؤتمر وطني إنجيلي للكنيسة االنجيليكانية والذي عقد في جامعة كيل  Keelعام . 1967
في ھذا لمؤتمر أعلن اإلنجيليون االنجليكان إقالعھم عن االنسحاب من األمور العالمية الدنيوية ومن الكنيسة بمفھومھا األوسع والتزموا
بالخدمة في ھاتين الناحيتين معا وفق ما يمليه ضميرھم  .أما مھمة اإلرسالية  ,بحسب ما توصلوا إليه  ,فيجب أن تكون من شقين متالزمين
)) الكرازة باإلنجيل (( وأعمال البر و الرحمة بالفقراء و المساكين .
أما نقطة التحول التي أتفق فيھا علي اتجاه اإلنجيليين قاطبة نحو العالم علي أتساعه فتتمثل بال شك في المؤتمر الدولي حول الكرازة
للعالم كله والذي عقد في لوزان بسويسرا في يوليه عام  . 1974وقد حضره  2700عضوا يمثلون أكثر من  150أمة تحت شعار ))لتسمع
األرض صوته (( وقد وقعوا جميعا في ختام المؤتمر علي ميثاق لوزان  .وقد تضمن ھذا الميثاق ثالثة أقسام تمھيدية تتعلق بقصد ﷲ
وسلطة الكتاب المقدس  ,وتفرد المسيح  ,وبعدھا ورد عنوان القسم الرابع وھو )) طبيعة الكرازة (( أما القسم الخامس فكان عن)) المسئولية
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ولقد ساد الحركة اإلنجيلية قدر من التوتر خالل السنوات التي أعقبت مؤتمر لوزان  .ألنه في حين شدد البعض علي الكرازة  .فقد
شدد اآلخرون علي النشاط االجتماعي  .وتساءل الجميع عن السبيل إلي توضيح العالقة بينھما وفق تعاليم الكتاب المقدس  .ومن ثم فق عقد
في شھر حزيران ) يونيه( ) 1982مؤتمر حول العالقة بين الكرازة والمسئولية االجتماعية ((  .وذلك في مدينة جراند رابيدس  .وأصدر
ھذا المؤتمر تقريره تحت عنوان )) الكرازة والمسئولية االجتماعية يشكالن التزاما إنجيليا (( .ومع أننا بالطبع لم نتفق اتفاقا تاما ,إال أن
الرب قادنا للتوصل إلي درجة للتوصل إلي درجة رائعة من اإلجماع  .وأعلن أن النشاط االجتماعي ما ھو إال نتيجة للكرازة وجسر لھا .
وأنھما صنوان ال يفترقان  .كما نھما متحدان بواسطة اإلنجيل  )) .ألن اإلنجيل ھو األصل وفرعاه ھما الكرازة والمسئولية االجتماعية ((.
وعالوة علي ذلك تضمن التقرير فصال عن )) التاريخ و اإليمان باألخرويات ((  ,وفصال أخر يركز علي النواحي العملية عنوانه )) :
خطوط عريضة للعمل (( .
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