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صــار املــأوى ال ُيقــدر بثمــن إذا مــا وفــره رجــال الديــن املعنيــون توحيـــد رجـــال الديـــن واملجتمـــع األوســـع م ًعـــا عـــى إيجـــاد
بإثبـــات االســـتحقاق للعائـــات واألفـــراد باعتبـــاره اســـتمرا ًرا معنـــى الحـــق والعدالـــة والرتكيـــز عليهـــا.
لتحقي ــق العدال ــة ليؤك ــد بذل ــك رج ــال الدي ــن ع ــى حقه ــم يف
كريستني مارشال kristinmarshall@sympatico.ca
التقدي ــر واإلمي ــان به ــم ودعمه ــم .ويس ــاعد ه ــذا ً
أيض ــا يف
محامية وعضو يف شبكة توفري املأوى الكندية.
www.sanctuarycanada.ca

التعاون اإلنساين بني األديان :من منظور لوثري
إليزابيث غانو

تشري تجربة االتحاد اللوثري العاملي إىل َّأن التعاون الوثيق بني املنظامت القامئة عىل العقيدة من مختلف العقائد
هو أمر محتمل ومفيد.
بالتـــوازي مـــع املشـــاركة بحـــاس يف حـــوار مفوضيـــة األمـــم
املتح ــدة الس ــامية لالجئ ــن ح ــول العقي ــدة والحامي ــة يف ع ــام
 ،٢٠١٢ب ــدأ االتح ــاد اللوث ــري العامل ــي بتكوي ــن الرواب ــط م ــع
منظ ــات أخ ــرى قامئ ــة ع ــى العقي ــدة ملواجه ــة االنقس ــامات
ب ــن املجتمع ــات الديني ــة م ــن خ ــال تعزي ــز التع ــاون اإلنس ــاين
وتبدي ــد الش ــكوك ب ــن األدي ــان .فالعم ــل جنبــاً إىل جن ــب م ــع
منظ ــات قامئ ــة ع ــى عقائ ــد أخ ــرى ميك ــن أن يدع ــم خطابــاً
ديني ـاً ودوداً يح ــرم الغ ــر ،وأن يرس ــل رس ــالة قوي ــة ب ـ ّ
ـأن الن ــاس
م ــن مختل ــف األدي ــان ميك ــن أن تتوح ــد ح ــول ه ــدف مش ــرك
وه ــو خدم ــة املحتاج ــن والعم ــل معــاً م ــن أج ــل الس ــام.
ولهـــذا الغـــرض ،عقـــد االتحـــاد اللوثـــري العاملـــي واملنتـــدى
اإلنس ــاين 1يف أكتوب ــر /ترشي ــن األول ع ــام  ٢٠١٣ورش ــة عم ــل
بعنـــوان “العمـــل معـــاً :الـــراكات اإلنســـانية بـــن اإلســـام
واملســيحية” يف عـ َّ
ـان ،األردن .واجتمــع مشــاركون مــن االتحــاد
اللوثـــري العاملـــي وتحالـــف آكـــت و عـــدد مـــن املنظـــات
اإلنســانية اإلســامية مبــا فيهــا منظمــة اإلغاثــة اإلســامية العامليــة
ومنظم ــة املعون ــة اإلس ــامية ،ملناقش ــة املس ــائل العملي ــة الت ــي
وحــددت مرشوعــات
تواجــه ال ـراكات اإلنســانية بــن األديــانُ .
تجريبي ــة للعم ــل املش ــرك ل ــكل م ــن :األردن وكيني ــا وميامن ــار،
وص ــدر بي ــان مش ــرك لإلقــرار ببع ــض االختالف ــات والتحدي ــات
املحتمل ــة للتع ــاون ب ــن األدي ــان ،وأيض ــا إلع ــادة التأكي ــد ع ــى
االعتق ــاد املش ــرك ب ــأن املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة ميك ــن
أن تك ــون دافعــاً لتحقي ــق الس ــام والخ ــر يف الع ــامل.
ويوج ــد كث ــر م ــن التحدي ــات الحقيقي ــة الت ــي تواج ــه إقام ــة

م ــن خ ــال التع ــاون العم ــي ،فيمك ــن لس ــوء الفه ــم والجه ــل
الع ــام بأوج ــه التش ــابه واالخت ــاف ب ــن الثقاف ــات واألدي ــان أن
يــؤدي إىل الخــوف مــن اآلخــر ،الــذى يــؤدي بــدوره إىل فقــدان
الثقـــة يف املنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة والخشـــية منهـــا،
س ــواء في ــا ب ــن املجتمع ــات املحلي ــة م ــن مختل ــف العقائ ــد أم
ب ــن املؤسس ــن للمنظ ــات املش ــاركة يف العم ــل ب ــن األدي ــان.
وباملقاب ــل ،ميك ــن إلظه ــار القي ــم املش ــركة م ــن خ ــال العم ــل
جنب ـاً إىل جن ــب ع ــى املس ــاعدة اإلنس ــانية أن يس ــاعد يف الح ــد
م ــن التص ــورات الس ــلبية وتعزي ــز الثق ــة.
وكنتيجـــة مبـــارشة لورشـــة العمـــل ،يعمـــل كل مـــن االتحـــاد
العاملـــي اللوثـــري ومنظمـــة اإلغاثـــة اإلســـامية العامليـــة عـــى
تطوي ــر الرشاك ــة ع ــى املس ــتويني العامل ــي واملح ــي ،و ُوقع ــت
بالفع ــل مذك ــرة تفاه ــم يف أغس ــطس/آب ع ــام  .٢٠١٤وتش ــتمل
مج ــاالت التع ــاون املخط ــط له ــا ع ــى م ــروع ري ــادي مش ــرك
يف مخيـــات داداب يف كينيـــا لألطفـــال الالجئـــن الصوماليـــن
ذوي اإلعاقـــة العقليـــة ،ووضـــع برنامـــج مشـــرك يف األردن
ملـــروع ريـــادي لبنـــاء الســـام بـــن الالجئـــن الســـوريني
واملجتمع ــات املضيف ــة األردني ــة ال ــذي سيش ــتمل ع ــى وض ــع
املوازنـــات واألدوار واملســـؤوليات املتشـــاركة .وأثـــار التعـــاون
عـــى الصعيـــد الـــدويل بعـــض املســـائل والتحديـــات كالتأخـــر
الناج ــم ع ــن الصعوب ــات الفني ــة لجع ــل األنظم ــة التنظيمي ــة
تعمـــل بانســـجام .ومـــع ذلـــك ،فالعمـــل املشـــرك ملواجهـــة
التحديـــات تحديـــداً هـــو الـــذي يســـاعد يف تطويـــر وتقويـــة
أوارص الرشاكـــة.

رشاكات جدي ــدة ،ال س ــيام َّأن العالق ــات ب ــن األدي ــان غالبــاً م ــا مامرسة جيدة

تكـــون مســـألة حساســـة ،وقـــد حـــدد املشـــاركون يف ورشـــة س ــاهمت الش ــفافية بش ــأن دواف ــع االتح ــاد اللوث ــري العامل ــي
العمـــل “العمـــل معـــاً” سلســـلة مـــن التحديـــات ملواجهتهـــا وهويتـــه يف تبديـــد الشـــكوك القامئـــة حـــول احتامليـــة أنهـــا
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تنخـــرط بالتبشـــر ومكنـــت االتحـــاد اللوثـــري العاملـــي مـــن وم ــن خ ــال العم ــل املش ــرك ،ميك ــن إظه ــار الدي ــن كداف ــع
العم ــل بفعالي ــة أك ــر يف البيئ ــات متع ــددة األدي ــان .وباملث ــل ،نحـــو الرفـــاه والســـام.
ســـاعد التعـــاون بـــن االتحـــاد اللوثـــري العاملـــي ومنظمـــة
اإلغاثـــة اإلســـامية بـــاألردن أفـــراد االتحـــاد العاملـــي اللوثـــري وب ـ ّـن الدكت ــور ه ــاين ال ّبن ــا ،رئي ــس املنت ــدى اإلنس ــاين يف البي ــان
ً
قائـــا“ :أصبحـــت الرشاكـــة
بـــاألردن عـــى معرفـــة قيـــم اإلغاثـــة اإلســـامية ومعايريهـــا املشـــرك لورشـــة “العمـــل معـــاً”
وتكاليفهـــا ،والعكـــس صحيـــح .وأكـــد ذلـــك عـــى أن كلتـــا واجب ـاً ملزم ـاً ع ــى كل م ّن ــا ،ف ــا تس ــتطيع أي منظم ــة العم ــل
املنظمت ــن متش ــابهتان بالتفك ــر يف القي ــم وملتزمت ــان بالعم ــل منفـــرد ًة”“ .ال ينبغـــي لنـــا أن نخـــاف مـــن بنـــاء الـــراكات”
عـــى تحقيـــق األهـــداف اإلنســـانية نفســـها.
وأض ــاف صاح ــب النياف ــة إبره ــارد هيتس ــلر ،ث ــم مدي ــر إدارة
االتحــاد اللوثــري العاملــي للخدمــة العامليــة قائـ ً
ـا“ :إننــا نؤمــن
ويخـــدم االتحـــاد اللوثـــري العاملـــي املجتمعـــات املســـتضعفة بش ــدَّ ة ّأن التع ــاون الوثي ــق ع ــى الصعيدي ــن املح ــي والعامل ــي
وامله ِّمش ــة يف جمي ــع أنح ــاء الع ــامل من ــذ س ــبعني عامــاً ،مانحــاً ميك ــن أن يع ــود بالنف ــع املتب ــادل ،واأله ــم م ــن ذل ــك ،ميك ــن
األفضليـــة لالجئـــن واألفـــراد النازحـــن داخليـــاً واملجتمعـــات أن يس ــهم يف تحس ــن خدماتن ــا اإلنس ــانية لألش ــخاص املتأثري ــن
املحليـــة ،وهـــو حاليـــاً أكـــر رشيـــك منفـــذ ملفوضيـــة األمـــم م ــن الك ــوارث”.
املتح ــدة الس ــامية لالجئ ــن قائ ــم ع ــى أس ــاس عق ــدي بداف ــع
م ــن القي ــم املس ــيحية واسرتش ــاداً باملب ــادئ واملعاي ــر املهني ــة إليزابيث غانو
 Elizabeth.gano@lutheranworld.orgمساعدة الربامج
ّ
اإلنســـانية واإلمنائيـــة .ومـــع العلـــم بـــأن منظـــات العقائـــد يف برنامج التعاون بني األديان ،االتحاد اللوثري العاملي.
األخـــرى عـــى نفـــس الشـــاكلة ،فتجربـــة االتحـــاد اللوثـــري www.lutheranworld.org
العاملـــي تبـــن أ ّنـــه مـــن املمكـــن دمـــج الجهـــود لتخطـــي
 .1منتدى مقره اململكة املتحدة للحوار والتفاهم بني املنظامت اإلسالمية ونظرياتها الغربية
الفكـــرة املتحيـــزة عـــن الديـــن بأنـــه مصـــدر للنـــزاع فقـــط ،ومتعددة األطرافwww.humanitarianforum.org .

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

ت ِّقي ــم دراس ــة حال ــة م ــن غان ــا أهمي ــة االس ــتجابة القامئ ــة ع ــى العقي ــدة للتهج ــر يف غ ــرب إفريقي ــا ،بين ــا
يف كيني ــا فهن ــاك مث ــال يس ــلط الض ــوء ع ــى املش ــاكل الت ــي ميك ــن أن تنش ــأ م ــن التع ــاون ب ــن املنظ ــات
العلامني ــة واألخ ــرى القامئ ــة ع ــى العقي ــدة.
كان ــت املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة وم ــا زال ــت عام ـ ً
ـا م ــن خمس ــة ع ــر كنيس ــة مس ــيحية موج ــودة يف غان ــا من ــذ
رئيس ــياً يف اس ــتجابة غان ــا ألزم ــة الالجئ ــن الليبريي ــن .فق ــد زمـــن بعيـــد ،مثـــل الكنيســـة املشـــيخية).
كانـــت الكنائـــس اإلنجيليـــة املســـيحية والخمســـينية ،التـــي
كان الالجئـــون والغانيـــون يديرونهـــا ،أوائـــل املســـتجيبني وو ّف ــرت املجتمع ــات الكنس ــية وأعضاؤه ــا األفــراد املس ــكن
وقدم ــت يف وق ــت الح ــق الدع ــم حين ــا انخفض ــت املعون ــة والغ ــذاء وم ــواد اإلغاث ــة األخ ــرى قب ــل أن تش ــكل الحكوم ــة
الرســـمية انخفاضـــاً كبـــراً .وملـــا فـــ ّرت األفـــواج األوىل مـــن الغيني ــة لجن ــة معني ــة بالالجئ ــن ،وتخص ــص مجم ــع “جوم ــو
ً
مخيـــا لالجئـــن.
الليبرييـــن إىل غانـــا يف عـــام  ،١٩٩٠مل تكـــن غانـــا متتلـــك بودبـــرام” يف املنطقـــة الوســـطى يف غانـــا
ً
ً
البني ــة التحتي ــة اإلنس ــانية الرس ــمية للتعام ــل م ــع م ــا ميك ــن ومثلـــت املنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة دورا كبـــرا يف
أن يصب ــح أزم ــة كب ــرة م ــع وص ــول أك ــر م ــن ثالث ــن أل ــف تحس ــن ظ ــروف املخي ــم ،وذل ــك بع ــد أن طلب ــت الحكوم ــة
الج ــئ ليب ــري .وحس ــب معظ ــم الرواي ــات ،ت ــوىل املجل ــس الغينيـــة املســـاعدة مـــن مفـــوض األمـــم املتحـــدة الســـامي
املس ــيحي لغان ــا دوراً أساس ــياً يف تقدي ــم املعون ــة لالجئ ــن يف لالجئـــن ،وأصبحـــت عمليـــة التَّســـجيل واملعونـــة أكـــر
املراحـــل األوىل مـــن األزمـــة ( يتكـــون املجلـــس املســـيحي خضوعـــاً للمعايـــر.

