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املنظــات غــر الحكوميــة والجمعيــات املســيحية ،وغالبــاً مــا للبعــض اآلخــر ،ميثــل التحــول الدينــي مجــرد اسـراتيجية انتهازيــة
يكــون أفرادهــا مــن اإلرســاليات التبشــرية ،وعــدد كبــر منهــم لتعزيــز فــرص إعــادة التوطــن.
متقــن للغــة الفارســية وعــى اتصــال بالكنائــس الناطقة بالفارســية
يف جميــع أنحــاء تركيــا .وتســاعد اإلرســاليات املهاجريــن بتقديــم شوشونا فاين  Shoshana.fine@sciencespo.frمرشحة لنيل
الخدمــات لهــم ،مثــل خدمــات الرتجمــة ،أو بنــاء العالقــات درجة الدكتوراه يف مركز الدراسات والبحوث الدولية للعلوم
بدعــوة املهاجريــن والالجئــن الناطقــن بالفارســية إىل املناســبات السياسية يف باريسwww.sciencespo.fr/ceri/en .
االجتامعيــة والخدمــات الكنســية ،وبالتــايل املســاعدة عــى بنــاء
 .1انظر كوسري أكتشبار إس ( )٢٠٠٧ما هي عالقة الرب بذلك؟
العالقــات االجتامعيــة والتــي متنــح معنــى لحيــاة املهاجريــن(What’s God got to do with it?) ،
و”دور الدين يف العوامل املتغرية الداخلية لشبكات املهاجرين”  ،مجلة العامل اإلسالمي
فبدونهــا يصبــح الوضــع غــر مســتقر.
وجــزء مهــم مــن مســار التحــول الدينــي تأليــف الرواية الشــخصية
عــن التحــول ،ومــا ال شــك فيــه َّأن بعــض هــذه الروايــات عــن
التحــول “حقيقيــة” ،مبعنــى إميــان األشــخاص املعنيــن بالديــن
املســيحي وتغلغلــه يف أنفســهم خــال مرورهــم يف تركيــا .أمــا

ودول حوض البحر املتوسط ،نوفمرب/ترشين الثاين .١٢٠-١١٩
()Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée
أو ليامن جي (“ )٢٠٠٧تأثري لوكان” “يف التزام اإليرانيني املرتدين يف طريق العبور“ .قضية
جيب الخمسينيني اإليرانيني يف اسطنبول” ،مجلة العامل اإلسالمي ودول حوض البحر
املتوسط ،نوفمرب/ترشين الثاين ١٢٠-١١٩
(‘A “Lucan Effect” in the Commitment of Iranian Converts in Transit. The
)’case of the Pentecostal Iranian Enclave in Istanbul

املبادئ والتبشري :مامرسة حميدة يف أثيوبيا

زينيبي ديستا

عىل املنظامت القامئة عىل العقيدة أن تتأكد أنها من خالل توفري املساعدات اإلنسانية األساسية لن تستغل
استضعاف الناس بالتبشري سوا ًء أكان ذلك رصاحة أم ضمنياً.

ألزمـــت املنظـــات اإلنســـانية التـــي وقعـــت عـــى مدونـــة
الس ــلوك لحرك ــة الصلي ــب األحم ــر واله ــال األحم ــر وكذل ــك
املنظـــات غـــر الحكوميـــة العاملـــة يف اإلغاثـــة يف حـــاالت
الطــوارئ أنفســها عــى عــدم اللجــوء إىل اســتخدام االســتجابة
اإلنس ــانية يف تعمي ــق العقائ ــد السياس ــية أو الديني ــة 1.وم ــع
ذلـــك ،الحقيقيـــة هـــي َّأن بعـــض املنظـــات القامئـــة عـــى
العقي ــدة تنخ ــرط يف التبش ــر يف س ــياق تقدي ــم املس ــاعدات
ً
مثـــا أم
ســـوا ًء أكان ذلـــك مـــن خـــال النشـــاطات كالصـــاة
م ــن خ ــال دراس ــات الكت ــب املقدس ــة وتوزيعه ــا أو ع ــرض
املـــواد الدينيـــة ورموزهـــا .ومثـــل هـــذه املامرســـات حـــدَّ ت
كث ــراً م ــن مس ــاهامت املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة يف
حاميـــة الالجئـــن ودعمهـــم .وقـــد عـــ َّرف مجلـــس الكنائـــس
العامل ــي يف تقري ــر ل ــه ع ــام  1961التبش ــر ع ــى أن ــه إفس ــاد
للشـــهادة املســـيحية“ :تفســـد الشـــهادة باســـتخدام التملـــق
والرشـــوة ومامرســـة الضغـــوط غـــر العادلـــة أو التخويـــف
س ــوا ًء أكان ذل ــك ضمنــاً أم رصاحــ ًة به ــدف إدخ ــال معتنق ــن
جــدد للديانــة ”.ويف العــام ذاتــه ،انضمــت ملجلــس الكنائــس
العامل ــي ع ــدة كنائ ــس أرثوذكس ــية تع ــارض التبش ــر من ــذ أب ــد
بعي ــد.

وتديـــر كنيســـة اإلثيوبيـــة تيواهيـــدو األرثوذكســـية برنامجـــاً
لدعـــم الالجئـــن مـــن خـــال لجنـــة اإلمنـــاء واملســـاعدات
العابـــرة للكنائـــس التابعـــة لهـــا يف قســـم شـــؤون الالجئـــن
والعائدين2.وي ــأيت الالجئ ــون الذي ــن يدعمه ــم ه ــذا الربنام ــج
مـــن الصومـــال وأريترييـــا وجنـــوب الســـودان والســـودان
وجمهوريــة الكونغــو الدميوقراطيــة واليمــن .ويف فرباير/شــباط
 ،2014كان هنـــاك مـــا يقـــارب ألفـــي الجـــئ يف املخيـــات
ممـــن يتلقـــون التعليـــم الثانـــوي مـــن اللجنـــة إضافـــة إىل
 2500الجـــئ يف املناطـــق الحرضيـــة ممـــن كانـــوا يعتمـــدون
عـــى قســـم شـــؤون الالجئـــن والعائديـــن للحصـــول عـــى
الرعاي ــة الصحي ــة والتعلي ــم بع ــض امل ــال للمعيش ــة .ووفقــاً
تاري ــخ الكنيس ــة األرثوذكس ــية اإلثيوبي ــة الطوي ــل يف معارضت ــه
للتبشـــر ،يتخـــذ الربنامـــج موقفـــاً متشـــدداً ضـــد التبشـــر.
وم ــع َّأن موق ــع اإلنرتن ــت الخ ــاص باللجن ــة يش ــر إىل املص ــادر
اإلنجيلي ــة ع ــى أنه ــا مص ــدر التزامه ــا يف مس ــاعدة الالجئ ــن
“فلـــم ألحـــظ فيـــه أي بيـــان أو رمـــز دينـــي مكتـــوب أو
معـــروض باســـتثناء ختـــم املنظمـــة الـــذي يحمـــل رمـــز
الصليـــب” ،وهـــذا مـــا ذكـــره أحـــد الالجئـــن الصوماليـــن
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الذي ــن قابلته ــم الكاتب ــة .وه ــذه م ــن املامرس ــات املهم ــة يف األخـــرى يشـــغلون أي منصـــب رفيـــع ،ورمبـــا يجـــب عـــى
فصـــل الناحيـــة الروحيـــة عـــن اإلنســـانية .ومـــع ذلـــك ،مـــن اللجنـــة التفكـــر يف هـــذه النقطـــة.
امله ــم معرف ــة أن ــه حت ــى الرم ــوز ،كالصلي ــب مث ـ ً
ـا املوج ــود
َّ
ع ــى خت ــم املنظم ــة ،ق ــد ينظ ــر له ــا بعضه ــم ع ــى أنه ــا م ــن الرصد واملساءلة
األم ــور الحساس ــة الت ــي ت ــر ّوج لعقي ــدة معين ــة أخ ــرى .وم ــن تتطلـــب الرشاكـــة بـــن اللجنـــة ومفوضيـــة األمـــم املتحـــدة
املهـــم أيضـــاً أنـــه ال يوجـــد أي رمـــوز أو إشـــارات مرجعيـــة الســـامية لالجئـــن التمســـك باملبـــادئ اإلنســـانية (مبـــا فيهـــا
يف املق ــر الرئي ــي للجن ــة وال يف امل ــدارس الت ــي يتعل ــم فيه ــا نب ــذ التميي ــز وع ــدم التبش ــر) ورص ــد ذل ــك ورقابت ــه .وم ــن
الالجئـــون.
هنـــاُ ،أو ِكلـــت إىل فـــرق التقييـــم التشـــاريك مهمـــة التقييـــم
الـــدوري ألداء الدعـــم اإلنســـاين الـــذي تقدمـــه املنظمـــة.
ول ــدى س ــؤالنا إذا م ــا كان أي م ــن موظف ــي اللجن ــة يتحدث ــون يق ــول أحم ــد عب ــد الل ــه وه ــو الج ــئ م ــن أريتريي ــا وعض ــو يف
إىل الالجئ ــن يف أم ــور الدي ــن ،يجي ــب دين ــغ غ ــاه ،وه ــو الج ــئ إح ــدى ه ــذه الف ــرق“ :كان انتخابن ــا دميوقراطيــاً وكن ــا منث ــل
ً
مـــن جنـــوب الســـودان
قائـــا“ :نعـــم .إنهـــم يخربوننـــا أنـــه كل جنســـية مـــن جنســـيات الالجئـــن ونراجـــع كل جانـــب
علين ــا أن نك ــون أقوي ــاء يف دينن ــا ل ــي نع ــزز م ــن قدرتن ــا ع ــى توصيـــل الدعـــم اإلنســـاين .أمـــا بخصـــوص مســـألة فـــرض
مقاوم ــة الظ ــروف الس ــيئة الت ــي من ــر به ــا ونعيش ــها ”.وبه ــذه الدي ــن ،فلي ــس ه ــذا م ــا نفعل ــه ومل نع ــاين م ــن أي مش ــكلة.
الطريقـــة ،تعـــزز اللجنـــة العقيـــدة كطريقـــة مـــن طـــرق ول ــو ح ــدث أن صادفن ــا مامرس ــة مث ــل ه ــذه فس ــوف نلف ــت
التغل ــب ع ــى الصدم ــة النفس ــية واملعان ــاة دون أن يق ــول أي انتب ــاه املنظم ــة له ــا لتصوي ــب الوض ــع ”.وباإلضاف ــة إىل ذل ــك،
م ــن أفراده ــا لالجئ ــن“ :عقي ــديت ه ــي األفض ــل”.
تجتم ــع لجن ــة مراك ــز الالجئ ــن كل ش ــهر (وتدع ــو الالجئ ــن
الحرضي ــن واملقيم ــن يف املخي ــات لحض ــور) ملناقش ــة القضاي ــا
ويف حـــن ميثـــل التعليـــم البيئـــة األكـــر احتـــاالً لحـــدوث املقلقـــة لهـــم ولتقديـــم الشـــكاوى حســـب األصـــول .ويتـــاح
ُ
الحـــظ َّأن املـــدارس التـــي تديرهـــا اللجنـــة تتبـــع أيضــاً لالجئ ــن تقدي ــم ش ــكاويهم علنــاً يف االجتامع ــات أو رساً
التبشـــرُ ،ي
منه ــاج الحكوم ــة العل ــاين ك ــا أن ــه ال يوج ــد أي مق ــررات بالكتابـــة أو عـــر الربيـــد اإللكـــروين.
إنجيلي ــة إضافي ــة ع ــى عك ــس م ــا تقدم ــه امل ــدارس األساس ــية
والثانويـــة التـــي تديرهـــا الكنيســـة لســـكانها املحليـــن (أي ورمبـــا تظهـــر مشـــكلة التبشـــر تحـــت غطـــاء املســـاعدات
يف املـــدارس غـــر تلـــك املؤسســـة ألهـــداف إنســـانية) .ومـــن اإلنســـانية َّ
ألن التمويـــل يـــأيت مـــن منـــارصي ديـــن معـــن.
املمكـــن أن يجـــد املتطوعـــون نافـــذة يســـتغلونها يف التبشـــر وم ــع َّأن لجن ــة اإلمن ــاء واملس ــاعدات العاب ــرة للكنائ ــس تؤم ــن
املســـيحي مـــن خـــال تقديـــم خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة متويلهـــا مـــن هيئـــات األمـــم املتحـــدة مـــا يجعلهـــا تحـــدد
لالجئ ــن امل ــرىض و/أو املنهك ــن نفس ــياً .لك ــن اللجن ــة تس ــمح ب ــكل وض ــوح الح ــدود ب ــن املس ــاعدات اإلنس ــانية والتبش ــر،
للمتطوعـــن (مبـــن فيهـــم الالجئـــن) مـــن شـــتى االنتـــاءات فم ــن امل ــوىص ب ــه متيي ــز عمله ــا اإلنس ــاين ع ــن قيمه ــا الديني ــة
الدينيـــة بـــل حتـــى الذيـــن ال ينتمـــون إىل ديـــن معـــن مـــن يف ســـياق التعامـــل مـــع األشـــخاص الذيـــن يفـــرون مـــن
العمـــل معهـــم وتقـــدم لهـــم التوجيـــه حـــول الترصفـــات االضطه ــاد ويس ــعون للحامي ــة .فبمق ــدور املنظ ــات القامئ ــة
املناســـبة وغـــر املناســـبة.
هجريـــن
عـــى العقيـــدة أن مت ِّثـــل أدواراً حيويـــة يف حاميـــة ا ُمل َّ
ودعمه ــم ،لك ــن عليه ــا يف الوق ــت نفس ــه أن تتمس ــك مبب ــدأ
وال تخض ــع عميل ــة ف ــرز املتقدم ــن للوظائ ــف يف اللجن ــة إىل الرشاك ــة اإلنس ــانية القائ ــم ع ــى نب ــذ التميي ــز واالمتن ــاع ع ــن
اعتبـــارات االلتـــزام بالديانـــة املســـيحية أو أي ديانـــة أخـــرى .التبش ــر .واالس ــتهزاء به ــذا املب ــدأ س ــيكون مبنزل ــة االس ــتغالل
ومـــع َّأن املقابلـــة مـــع املتقـــدم بطلـــب الوظيفـــة تتضمـــن واإلســـاءة.
ســـؤاالً حـــول معرفتـــه العامـــة بالكنيســـة األرثوذكســـية
اإلثيوبية/اللجنـــة ،ال يوجـــد هنـــاك أي توقـــع مـــن أن يكـــون زينيبي ديستا  zenedesta@gmail.comتخرجت مؤخراً
ذل ــك الش ــخص ملتزمــاً بالكنيس ــة .وهك ــذا ،هن ــاك مس ــلمون يف مركز دراسات املساعدات اإلنسانية وحصلت منه عىل
وأشـــخاص مـــن طوائـــف مســـيحية أخـــرى يعملـــون مـــع درجة املاجستري يف التعاون الدويل واملساعدات اإلنسانية.
اللجنـــة يف املقـــر الرئيـــي وكذلـــك يف مخيـــات الالجئـــنhttp://proyectokalu.com .
ومـــع ذلـــك ،حتـــى اآلن ال يوجـــد أشـــخاص مـــن الديانـــات
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