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التعاون اإلنساين بني األديان: من منظور لوثري
إليزابيث غانو

تشري تجربة االتحاد اللوثري العاملي إىل أنَّ التعاون الوثيق بني املنظامت القامئة عىل العقيدة من مختلف العقائد 
هو أمر محتمل ومفيد.

بالتـــوازي مـــع املشـــاركة بحـــامس يف حـــوار مفوضيـــة األمـــم 
ـــام  ـــة يف ع ـــدة والحامي ـــول العقي ـــني ح ـــامية لالجئ ـــدة الس املتح
2012، بـــدأ االتحـــاد اللوثـــري العاملـــي بتكويـــن الروابـــط مـــع 
ـــامات  ـــة االنقس ـــدة ملواجه ـــىل العقي ـــة ع ـــرى قامئ ـــامت أخ منظ
ـــاون اإلنســـاين  ـــز التع ـــن خـــالل تعزي ـــة م ـــات الديني ـــني املجتمع ب
ـــع  ـــب م ـــاً إىل جن ـــل جنب ـــان. فالعم ـــني األدي ـــكوك ب ـــد الش وتبدي
ـــاً  ـــم خطاب ـــن أن يدع ـــرى ميك ـــد أخ ـــىل عقائ ـــة ع ـــامت قامئ منظ
ـــأّن النـــاس  ـــة ب ـــاً ودوداً يحـــرتم الغـــري، وأن يرســـل رســـالة قوي ديني
ـــرتك  ـــدف مش ـــول ه ـــد ح ـــن أن تتوح ـــان ميك ـــف األدي ـــن مختل م

ـــالم.  ـــل الس ـــن أج ـــاً م ـــل مع ـــني والعم ـــة املحتاج ـــو خدم وه

ــدى  ــي واملنتـ ــري العاملـ ــاد اللوثـ ــد االتحـ ــرض، عقـ ــذا الغـ ولهـ
اإلنســـاين1 يف أكتوبـــر/ ترشيـــن األول عـــام 2013 ورشـــة عمـــل 
ــالم  ــني اإلسـ ــانية بـ ــرشاكات اإلنسـ ــاً: الـ ــل معـ ــوان “العمـ بعنـ
ن، األردن. واجتمـــع مشـــاركون مـــن االتحـــاد  واملســـيحية” يف عـــامَّ
ــامت  ــن املنظـ ــدد مـ ــت و عـ ــف آكـ ــي وتحالـ ــري العاملـ اللوثـ
اإلنســـانية اإلســـالمية مبـــا فيهـــا منظمـــة اإلغاثـــة اإلســـالمية العامليـــة 
ـــي  ـــة الت ـــائل العملي ـــة املس ـــالمية، ملناقش ـــة اإلس ـــة املعون ومنظم
تواجـــه الـــرشاكات اإلنســـانية بـــني األديـــان. وُحـــددت مرشوعـــات 
ـــار،  ـــا وميامن ـــن: األردن وكيني ـــكل م ـــرتك ل ـــل املش ـــة للعم تجريبي
ـــات  ـــات والتحدي ـــض االختالف ـــرار ببع ـــرتك لإلق ـــان مش ـــدر بي وص
ـــىل  ـــد ع ـــادة التأكي ـــا إلع ـــان، وأيض ـــني األدي ـــاون ب ـــة للتع املحتمل
ـــدة ميكـــن  ـــأن املنظـــامت القامئـــة عـــىل العقي االعتقـــاد املشـــرتك ب

ـــامل. ـــري يف الع ـــالم والخ ـــق الس ـــاً لتحقي ـــون دافع أن تك

ـــة  ـــه إقام ـــي تواج ـــة الت ـــات الحقيقي ـــن التحدي ـــري م ـــد كث ويوج
ـــا  ـــاً م ـــان غالب ـــني األدي ـــات ب ـــيام أنَّ العالق ـــدة، ال س رشاكات جدي
ــة  ــاركون يف ورشـ ــدد املشـ ــد حـ ــة، وقـ ــألة حساسـ ــون مسـ تكـ
ــا  ــات ملواجهتهـ ــن التحديـ ــلة مـ ــاً” سلسـ ــل معـ ــل “العمـ العمـ

ـــل  ـــم والجه ـــوء الفه ـــن لس ـــيل، فيمك ـــاون العم ـــالل التع ـــن خ م
ـــان أن  ـــات واألدي ـــني الثقاف ـــالف ب ـــابه واالخت ـــه التش ـــام بأوج الع
يـــؤدي إىل الخـــوف مـــن اآلخـــر، الـــذى يـــؤدي بـــدوره إىل فقـــدان 
الثقـــة يف املنظـــامت القامئـــة عـــىل العقيـــدة والخشـــية منهـــا، 
ـــد أم  ـــة مـــن مختلـــف العقائ ـــني املجتمعـــات املحلي ـــام ب ســـواء في
ـــان.  ـــني األدي ـــل ب ـــاركة يف العم ـــامت املش ـــني للمنظ ـــني املؤسس ب
ـــل  ـــالل العم ـــن خ ـــرتكة م ـــم املش ـــار القي ـــن إلظه ـــل، ميك وباملقاب
ـــب عـــىل املســـاعدة اإلنســـانية أن يســـاعد يف الحـــد  ـــاً إىل جن جنب

ـــة.   ـــز الثق ـــلبية وتعزي ـــورات الس ـــن التص م

ــاد  ــة العمـــل، يعمـــل كل مـــن االتحـ وكنتيجـــة مبـــارشة لورشـ
العاملـــي اللوثـــري ومنظمـــة اإلغاثـــة اإلســـالمية العامليـــة عـــىل 
تطويـــر الرشاكـــة عـــىل املســـتويني العاملـــي واملحـــيل، وُوقعـــت 
ـــام 2014. وتشـــتمل  ـــرة تفاهـــم يف أغســـطس/آب ع بالفعـــل مذك
ـــادي مشـــرتك  ـــىل مـــرشوع ري ـــا ع ـــاون املخطـــط له ـــاالت التع مج
ــني  ــني الصوماليـ ــال الالجئـ ــا لألطفـ ــامت داداب يف كينيـ يف مخيـ
ذوي اإلعاقـــة العقليـــة، ووضـــع برنامـــج مشـــرتك يف األردن 
ملـــرشوع ريـــادي لبنـــاء الســـالم بـــني الالجئـــني الســـوريني 
ـــع  ـــىل وض ـــتمل ع ـــذي سيش ـــة ال ـــة األردني ـــات املضيف واملجتمع
ــاون  ــار التعـ ــاركة. وأثـ ــؤوليات املتشـ ــات واألدوار واملسـ املوازنـ
عـــىل الصعيـــد الـــدويل بعـــض املســـائل والتحديـــات كالتأخـــري 
الناجـــم عـــن الصعوبـــات الفنيـــة لجعـــل األنظمـــة التنظيميـــة 
ــة  ــرتك ملواجهـ ــل املشـ ــك، فالعمـ ــع ذلـ ــجام. ومـ ــل بانسـ تعمـ
ــر وتقويـــة  ــاعد يف تطويـ ــو الـــذي يسـ ــداً هـ التحديـــات تحديـ

ــة. أوارص الرشاكـ

مامرسة جيدة 
ســـاهمت الشـــفافية بشـــأن دوافـــع االتحـــاد اللوثـــري العاملـــي 
ــا  ــة أنهـ ــول احتامليـ ــة حـ ــكوك القامئـ ــد الشـ ــه يف تبديـ وهويتـ

صـــار املـــأوى ال ُيقـــدر بثمـــن إذا مـــا وفـــره رجـــال الديـــن املعنيـــون 
بإثبـــات االســـتحقاق للعائـــالت واألفـــراد باعتبـــاره اســـتمرارًا 
ـــم يف  ـــىل حقه ـــن ع ـــال الدي ـــك رج ـــد بذل ـــة ليؤك ـــق العدال لتحقي

التقديـــر واإلميـــان بهـــم ودعمهـــم. ويســـاعد هـــذا أيًضـــا يف 

توحيـــد رجـــال الديـــن واملجتمـــع األوســـع مًعـــا عـــىل إيجـــاد 
ــام.  ــز عليهـ ــة والرتكيـ ــق والعدالـ ــى الحـ معنـ

 kristinmarshall@sympatico.ca كريستني مارشال
محامية وعضو يف شبكة توفري املأوى الكندية. 

www.sanctuarycanada.ca

mailto:kristinmarshall@sympatico.ca
http://www.sanctuarycanada.ca


40 نرشة الهجرة القرسية 48العقيدة واالستجابات للتَّهجري40

ديسمرب/كانون االول 2014

ــاد اللوثـــري العاملـــي مـــن  تنخـــرط بالتبشـــري ومكنـــت االتحـ
ـــل،  ـــان. وباملث ـــددة األدي ـــات متع ـــرب يف البيئ ـــة أك ـــل بفعالي العم
ــة  ــي ومنظمـ ــري العاملـ ــاد اللوثـ ــني االتحـ ــاون بـ ــاعد التعـ سـ
اإلغاثـــة اإلســـالمية بـــاألردن أفـــراد االتحـــاد العاملـــي اللوثـــري 
ــا  ــالمية ومعايريهـ ــة اإلسـ ــم اإلغاثـ ــة قيـ ــىل معرفـ ــاألردن عـ بـ
ــا  ــىل أن كلتـ ــك عـ ــد ذلـ ــح. وأكـ ــس صحيـ ــا، والعكـ وتكاليفهـ
ـــل  ـــان بالعم ـــم وملتزمت ـــري يف القي ـــابهتان بالتفك ـــني متش املنظمت

عـــىل تحقيـــق األهـــداف اإلنســـانية نفســـها.

ويخـــدم االتحـــاد اللوثـــري العاملـــي املجتمعـــات املســـتضعفة 
ـــاً  ـــاً، مانح ـــبعني عام ـــذ س ـــامل من ـــاء الع ـــع أنح ـــة يف جمي ش واملهمِّ
ــات  ــاً واملجتمعـ ــراد النازحـــني داخليـ ــة لالجئـــني واألفـ األفضليـ
املحليـــة، وهـــو حاليـــاً أكـــرب رشيـــك منفـــذ ملفوضيـــة األمـــم 
ـــع  ـــدي بداف ـــاس عق ـــىل أس ـــم ع ـــني قائ ـــامية لالجئ ـــدة الس املتح
مـــن القيـــم املســـيحية واسرتشـــاداً باملبـــادئ واملعايـــري املهنيـــة 
اإلنســـانية واإلمنائيـــة. ومـــع العلـــم بـــأّن منظـــامت العقائـــد 
ــري  ــاد اللوثـ ــة االتحـ ــاكلة، فتجربـ ــس الشـ ــىل نفـ ــرى عـ األخـ
ــي  ــود لتخطـ ــج الجهـ ــن دمـ ــن املمكـ ــه مـ ــني أّنـ ــي تبـ العاملـ
الفكـــرة املتحيـــزة عـــن الديـــن بأنـــه مصـــدر للنـــزاع فقـــط، 

ومـــن خـــالل العمـــل املشـــرتك، ميكـــن إظهـــار الديـــن كدافـــع 
نحـــو الرفـــاه والســـالم. 

ـــان  ـــدى اإلنســـاين يف البي ـــس املنت ـــا، رئي ـــور هـــاين الّبن ـــنّي الدكت وب
املشـــرتك لورشـــة “العمـــل معـــاً” قائـــاًل: “أصبحـــت الرشاكـــة 
ـــل  ـــة العم ـــال تســـتطيع أي منظم ـــا، ف ـــىل كل مّن ـــاً ع ـــاً ملزم واجب
منفـــردًة”. “ال ينبغـــي لنـــا أن نخـــاف مـــن بنـــاء الـــرشاكات” 
ـــر إدارة  ـــم مدي ـــلر، ث ـــارد هيتس ـــة إبره ـــب النياف ـــاف صاح وأض
االتحـــاد اللوثـــري العاملـــي للخدمـــة العامليـــة قائـــاًل: “إننـــا نؤمـــن 
ـــي  ـــيل والعامل ـــن املح ـــىل الصعيدي ـــق ع ـــاون الوثي ة أّن التع ـــدَّ بش
ـــن  ـــك، ميك ـــن ذل ـــم م ـــادل، واأله ـــع املتب ـــود بالنف ـــن أن يع ميك
ـــن  ـــانية لألشـــخاص املتأثري ـــا اإلنس أن يســـهم يف تحســـني خدماتن

ـــوارث”. ـــن الك م

إليزابيث غانو 
Elizabeth.gano@lutheranworld.org مساعدة الربامج 

يف برنامج التعاون بني األديان، االتحاد اللوثري العاملي. 
www.lutheranworld.org

1. منتدى مقره اململكة املتحدة للحوار والتفاهم بني املنظامت اإلسالمية ونظرياتها الغربية 
 www.humanitarianforum.org .ومتعددة األطراف

ِصدام العقيدة وسيطرتها: تقديم املعونة لالجئني يف غانا وكينيا
إليزابيث فريتس وجوناس إييك

ـــام  ـــا، بين ـــرب إفريقي ـــري يف غ ـــدة للتهج ـــىل العقي ـــة ع ـــتجابة القامئ ـــة االس ـــا أهمي ـــن غان ـــة م ـــة حال ـــم دراس ي تقِّ
يف كينيـــا فهنـــاك مثـــال يســـلط الضـــوء عـــىل املشـــاكل التـــي ميكـــن أن تنشـــأ مـــن التعـــاون بـــني املنظـــامت 

العلامنيـــة واألخـــرى القامئـــة عـــىل العقيـــدة. 

ـــاًل  ـــت عام ـــا زال ـــدة وم ـــىل العقي ـــة ع ـــامت القامئ ـــت املنظ كان
رئيســـياً يف اســـتجابة غانـــا ألزمـــة الالجئـــني الليبرييـــني. فقـــد 
كانـــت الكنائـــس اإلنجيليـــة املســـيحية والخمســـينية ،التـــي 
كان الالجئـــون والغانيـــون يديرونهـــا، أوائـــل املســـتجيبني 
ـــة  ـــت املعون ـــام انخفض ـــم حين ـــق الدع ـــت الح ـــت يف وق وقدم
ــاً كبـــرياً. وملـــا فـــرّت األفـــواج األوىل مـــن  الرســـمية انخفاضـ
الليبرييـــني إىل غانـــا يف عـــام 1٩٩0، مل تكـــن غانـــا متتلـــك 
ـــن  ـــا ميك ـــع م ـــل م ـــمية للتعام ـــانية الرس ـــة اإلنس ـــة التحتي البني
ـــف  ـــني أل ـــن ثالث ـــر م ـــول أك ـــع وص ـــرية م ـــة كب ـــح أزم أن يصب
ـــس  ـــوىل املجل ـــات، ت ـــم الرواي ـــب معظ ـــريي. وحس ـــئ  ليب الج
ـــني يف  ـــة لالجئ ـــم املعون ـــياً يف تقدي ـــا دوراً أساس ـــيحي لغان املس
ــيحي  ــس املسـ ــون املجلـ ــة ) يتكـ ــن األزمـ ــل األوىل مـ املراحـ

ـــذ  ـــا من ـــن خمســـة عـــرش كنيســـة مســـيحية موجـــودة يف غان م
زمـــن بعيـــد، مثـــل الكنيســـة املشـــيخية(. 

ووّفـــرت املجتمعـــات الكنســـية وأعضاؤهـــا األفـــراد املســـكن 
ـــة  ـــكل الحكوم ـــل أن تش ـــرى قب ـــة األخ ـــواد اإلغاث ـــذاء وم والغ
ـــو  ـــع “جوم ـــص مجم ـــني، وتخص ـــة بالالجئ ـــة معني ـــة لجن الغيني
ــني.   ــاًم لالجئـ ــا مخيـ ــطى يف غانـ ــة الوسـ ــرام” يف املنطقـ بودبـ
ــرياً يف  ــدة دوراً كبـ ــىل العقيـ ــة عـ ــامت القامئـ ــت املنظـ ومثلـ
ـــة  ـــت الحكوم ـــد أن طلب ـــك بع ـــم، وذل ـــروف املخي ـــني ظ تحس
الغينيـــة املســـاعدة مـــن مفـــوض األمـــم املتحـــدة الســـامي 
لالجئـــني، وأصبحـــت عمليـــة التَّســـجيل واملعونـــة أكـــر 

خضوعـــاً للمعايـــري.  
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