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استجابة إنسانية متعددة األديان يف جمهورية أفريقيا الوسطى

كاثرين ماهوين

م َّثل التعاون بني األديان دو ًرا رئيس ًيا يف ضامن بقاء التامسك االجتامعي والوساطة بني األديان يف جدول األعامل
الدويل املتعلق باالستجابة يف جمهورية أفريقيا الوسطى حيث دين الناس جزء ال يتجزأ من هويتهم وحيث الدين
سلعة ُيتاجر بها بطريقة مروعة.
للوكالـــة الكاثوليكيـــة للتنميـــة الخارجيـــة وهيئـــة اإلغاثـــة
اإلس ــامية تاري ــخ طوي ــل م ــن العم ــل التع ــاوين لالس ــتجابة يف
ح ــاالت األزم ــات اإلنس ــانية عندم ــا تعجــزان  -ألس ــباب أمني ــة
أو بســبب حساســية الن ـزاع أو أي مخاطــر أخــرى  -عــن العمــل
مبفرده ــا .وقب ــل أن تتعاون ــا يف جمهوري ــة أفريقي ــا الوس ــطى،
وضعت ــا فعل ًي ــا طر ًق ــا للعم ــل م ًع ــا.
وكان م ــن ب ــن العوام ــل املحف ــزة لالس ــتجابة متع ــددة األدي ــان
يف جمهوري ــة أفريقي ــا الوس ــطى رغب ــة املنظ ــات اإلس ــامية يف
اململك ــة املتح ــدة يف االس ــتجابة لألزم ــة هن ــاك بس ــبب تزاي ــد
االحتياجـــات اإلنســـانية وكذلـــك توقعـــات قاعـــدة الداعمـــن
له ــم .وباس ــتثناء هيئ ــة اإلغاث ــة اإلس ــامية ،مل مت ــول املنظ ــات
اإلس ــامية يف اململك ــة املتح ــدة الت ــي أب ــدت اهتاممه ــا بربام ــج
الوكالـــة الكاثوليكيـــة للتنميـــة الخارجيـــة وإمكانيـــة الرشاكـــة
معهـــا أي برامـــج جـــرت يف جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى
ومل يكـــن ألي مـــن هـــذه املنظـــات وجـــود داخـــل الدولـــة.
فق ــد ح ــال اس ــتمرار حال ــة االنف ــات األمن ــي والعن ــف ال ــذي
اس ــتهدف غال ًب ــا الس ــكان املس ــلمني وزي ــادة ع ــدد الهج ــات
ضـــد العاملـــن يف املنظـــات غـــر الحكوميـــة الدوليـــة
وممتلكاتهـــا دون اشـــراك املنظـــات اإلســـامية يف االســـتجابة
داخـــل جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى .وقـــد قدمـــت الرشاكـــة
مـــع املنظـــات املســـيحية  -التـــي كانـــت تعمـــل عـــى نحـــو
1
وثيـــق مـــع برنامـــج التعـــاون بـــن األديـــان داخـــل البـــاد
والت ــي كان ــت تدع ــو للرتكي ــز أك ــر ع ــى الوس ــاطة ب ــن األدي ــان
 ح ـ ًـا للنــزاع ّمك ــن تل ــك املؤسس ــات الخريي ــة اإلس ــامية م ــناالســـتجابة لألزمـــة.
وزاد كال الجانبـــن مـــن خياراتهـــم للتمويـــل .فمـــن ناحيـــة
الوكال ــة الكاثوليكي ــة للتنمي ــة الخارجي ــة ،كان ــت تل ــك فرص ــة
إليص ــال التموي ــل لرشكائه ــا م ــن املنظ ــات الت ــي كان ــت تعم ــل
داخـــل البـــاد عـــن طريـــق التربعـــات الخاصـــة باملؤسســـات
الخريي ــة اإلس ــامية ،مث ــل :منظم ــة املس ــاعدة اإلس ــامية وهيئ ــة
املعون ــة اإلس ــامية وكذل ــك م ــن خ ــال عالق ــات هيئ ــة اإلغاث ــة
اإلســـامية ومنتديـــات املؤسســـات الخرييـــة اإلســـامية مـــع
املؤسســـات املانحـــة.

ومنــذ بــدء األزمــة الحاليــة يف جمهوريــة أفريقيــا الوســطى ،صــار
الديــن ســلعة للمتاجــرة يف يــد مــن هــم يف الســلطة .وطاملــا دأب
برنامــج التعــاون بــن األديــان 2الــذي يضــم رئيــس األســاقفة
ديودونيــه نزاباالينجــا واإلمــام عمــر كوبــن اليامــا والقــس
نيكــوالس جوريكويامــي  -باســتمرار عــى إيصــال رســالة االعتــدال
والتســامح واالحـرام مــن خــال الحــوار مــع املجتمعــات املحليــة
وكذلــك بــأن مي ِّثلــون قــدوة يف أفعالهــم .وبزيــادة التوتــر والعنــف
بــن املجتمعــات املحليــة ،قــرر رئيــس األســاقفة واإلمــام العيــش
م ًعــا يف منــزل رئيــس األســاقفة لتأمــن الحاميــة لبعضهــا ولــي
يصبحــان قــدوة للســام والتامســك عــى الرغــم مــن النــزاع
الدائــر.

املنارصة

كان لجهــود برنامــج التعــاون بــن األديــان
ً
أيضــا دور ف َّعــال يف جــذب االنتبــاه الــدويل
لألزمــة يف جمهوريــة أفريقيــا الوســطى.
فباســتثناء االهتــام املتزايــد لوســائل
اإلعــام مــن ديســمرب/كانون األول 2013
إىل يناير/كانــون الثــاين  ،2014ظلــت األزمــة
يف جمهوريــة أفريقيــا الوســطى مهملــة إىل
حــد كبــر مــن قبــل املجتمــع الــدويل .ويف
ضــوء إدراك الوكالــة الكاثوليكيــة للتنميــة
الخارجيــة بفضــل برنامــج التعــاون بــن
األديــان ومــا اســتوحته مــن القيمــة الرمزية
للربنامــج ،ســعت الوكالــة حثي ًثــا لتوســيع
جهودهــا يف املنــارصة مــن خــال التواصــل
مــع منتديــات املؤسســات الخرييــة
اإلســامية واستكشــاف فــرص تقديــم
رســائل مشــركة بشــأن قضايــا املنــارصة.
وتك ـ ّون شــعور بــأن هــذه العالقــة قــادرة
عــى املســاعدة يف التوســع يف نــر رســائل
املنــارصة التــي تبعثهــا الوكالــة الكاثوليكيــة
للتنميــة الخارجيــة ليــس بســبب ســمعة
منتديــات املؤسســات الخرييــة اإلســامية
داخــل القطــاع وحســب ولكــن بســبب
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تأثــر حافــز اتحــاد رأي املنظــات اإلســامية واملســيحية م ًعــا عــى
صانعــي الق ـرار الســيايس .ومــع تركيــز معظــم اســتجابة الوكالــة
الكاثوليكيــة للتنميــة الخارجيــة األوليــة لألزمــة يف جمهوريــة
أفريقيــا الوســطى عــى املنــارصة ومــع اســتثامر مســاحة كبــرة
مــن وقتهــا يف تحليــل الوضع ،متكنــت الوكالــة الكاثوليكيــة للتنمية
الخارجيــة ً
أيضــا مــن تقديــم جــزء كبــر مــن قدرتهــا االســتيعابية
عــى املنــارصة إىل املؤسســات الخرييــة اإلســامية التــي مل يكــن
ملعظمهــا تواجــد يف البــاد وكانــت قدرتهــا عــى منــارصة هــذه
االستثامر واإلنجازات
القضايــا محــدودة.
كانــت الوكالــة الكاثوليكيــة للتنميــة الخارجيــة تنســق فعل ًيــا
ومــن خــال هــذا الرابــط بــن الوكالــة الكاثوليكيــة للتنميــة أعــال منــارصة كثــرة يف جمهوريــة أفريقيــا الوســطى واشــركت
الخارجيــة ومنتديــات املؤسســات الخرييــة اإلســامية منــت منتديــات املؤسســات الخرييــة اإلســامية يف هــذه القضايــا
العالقــات بــن املنظــات اإلســامية والكاثوليكيــة العاملــة يف وحــرت االجتامعــات بانتظــام .وقــد كانــت منتديات املؤسســات
جمهوريــة أفريقيــا الوســطى ســع ًيا لتوســيع نطــاق هــذه القيمــة الخرييــة اإلســامية مــن دفــع منظمــة املســاعدة اإلســامية وهيئــة
الرمزيــة إىل إيصــال املســاعدات عــى أرض الواقــع .وقــد رصحــت املعونــة اإلســامية للتوجــه إىل الوكالــة الكاثوليكيــة للتنميــة
البارونــة بريــدج يف برملــان اململكــة املتحــدة يف يونيو/حزيــران الخارجيــة لالستفســار عــن دور الوكالــة الكاثوليكيــة للتنميــة
 2014قائلــة“ :إذا حصــل املجتمــع املســيحي يف جمهوريــة أفريقيــا الخارجيــة يف جمهوريــة أفريقيــا الوســطى والتــاس التوجيــه
الوســطى عــى املســاعدات الغذائيــة مــن منظــات املســاعدات بشــأن كيــف لهــم أن يدعمــوا العمــل يف الرشاكــة .واســتجابة
اإلســامية يف اململكــة املتحــدة فهــذا مــن شــأنه املســاعدة يف لطلبــات منظمــة املســاعدة اإلســامية ومنتديــات املؤسســات
إعــادة بنــاء الثقــة بــن املجتمعــات املحليــة التــي هــي يف أمــس
الحاجــة إليهــا” .وكانــت الرؤيــة التــي متثلــت يف تعزيــز التامســك
االجتامعــي مــن خــال الربامــج اإلنســانية املشــركة متعــددة
األديــان وتطبيــق أعــال برنامــج التعــاون بــن األديــان ورســائله
عامـ ًـا داف ًعــا عــى طريــق تكويــن عالقــات عمــل بــن منظــات
املســاعدات اإلســامية والكاثوليكيــة عنــد االســتجابة لألزمــة يف
جمهوريــة أفريقيــا الوســطى.

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /ب سوكول

اإلمام موىس بوا واألخت ماريا كونسيتا يف زونغو ،مقاطعة إكواتور ،جمهورية الكونغو الدميقراطية ،عرب النهر من بانغوي ،عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى.
قسمت املجتمعني املسيحية واملسلم يف جمهورية أفريقيا الوسطى.
ويعمل القائدان الدينيات معاً يف التخفيف عن الجروح التي َّ
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الخرييــة اإلســامية ،عقــدت الوكالــة الكاثوليكيــة للتنميــة
الخارجيــة اجتام ًعــا بــن عــدداً مــن املؤسســات الخرييــة اإلســامية
ونظرياتهــا مــن منظــات خدمــات اإلغاثــة الكاثوليكيــة األمريكيــة
ملناقشــة فــرص التمويــل والرشاكــة والربامــج املشــركة املحتملــة.
ونتيجــة لذلــك االجتــاع ،قــام كل مــن الوكالــة الكاثوليكيــة
للتنميــة الخارجيــة وهيئــة اإلغاثــة اإلســامية ومنتديــات
املؤسســات الخرييــة اإلســامية وهيئــة املعونــة اإلســامية ببعثــة
مشــركة دامــت أســبوعًا يف جمهوريــة أفريقيــا الوســطى.
وكان ذلــك اســتثام ًرا يف بنــاء عالقــات العمــل بــن املنظــات.
ومتكنــت هــذه املجموعــة مــن زيــارة مشــاريع عديــدة ليكــرروا
بذلــك منهجيــة برنامــج التعــاون بــن األديــان وكان املمثلــن
مــن الكاثوليــك واملســلمني والربوتســتانت الذيــن عملــوا م ًعــا
لتضميــد جــراح النــزاع وحاولــوا تحقيــق الوســاطة واملصالحــة.
وأتاحــت هــذه الزيــارة ً
أيضــا للمنظــات إج ـراء تقييــم مشــرك
لالحتياجــات الرضوريــة والتعــرف كذلــك عــى خيــارات التمويــل
املشــرك ووضــع الربامــج عــى نحــو تعــاوين .وإضافــة إىل مــا
ســبق ،ســاعدتهم البعثــة عــى توســيع رســائل املنــارصة التــي
تبعثهــا املجموعــة حيــث كانــت إضافــة كبــرة للقيمــة الرمزيــة
ومنحــت ً
أيضــا مــن شــاركوا يف هــذه البعثــة الفرصــة أثنــاء
عودتهــم للحديــث مــع صانعــي القـرار الســيايس والداعمــن مــن
منطلــق تجربتهــم األوىل لهــم يف البــاد.
ومــن خــال الجهــود املشــركة بــن األديــان ،اســتطاع تجمــع
املنظــات الدينيــة غــر الحكوميــة يف اململكــة املتحــدة الوصــول
إىل صانعــي القـرار الســيايس يف اململكــة املتحــدة لتســليط الضــوء
باســتمرار عــى الحاجــة لدعــم التامســك االجتامعــي يف جمهوريــة
أفريقيــا الوســطى .وقــد مهــد ذلــك  -جزئ ًيــا  -االهتــام الــدويل
بأعــال برنامــج التعــاون بــن األديــان.

ومنظــات خدمــات اإلغاثــة الكاثوليكيــة وهيئــة اإلغاثــة
اإلســامية ومنتديــات املؤسســات الخرييــة اإلســامية و هيئــة
املعونــة اإلســامية) التــي قامــت بهــذه البعثــة املشــركة
وباســتضافتها بحاجــة إىل اســتثامر وقــدرة اســتيعابية ضخمــة
والســيام عنــد تنظيــم الزيــارة إىل بانغــي .ويتطلــب الحفــاظ عــى
هــذه العالقــات باملثــل االســتثامر والقــدرة االســتيعابية التــي ال
ُتتــاح دامئًــا بســبب املطالــب التنافســية .وعــى الرغــم الســهولة
النســبية يف تنســيق االتصــاالت وجهــود املنــارصة مبــارشة عقــب
البعثــة املشــركة إال أنــه مبــرور الوقــت يصبــح التنســيق بــن
املنظــات الخمــس أكــر تحد ًيــا.

الفرص

بالرغــم مــن هــذه التحديــات ،تســتمر األزمــة يف جمهوريــة
أفريقيــا الوســطى وســيصبح مــن الــروري زيــادة جهــود تعزيــز
التامســك االجتامعــي يف البــاد .ومثــة مزايــا واضحــة يف اســتمرار
املنهجيــة متعــددة األديــان يف االســتجابة اإلنســانية داخــل
جمهوريــة أفريقيــا الوســطى ويف عمــل املنظــات الكاثوليكيــة
واإلســامية م ًعــا .و ُيتيــح العمــل مــع منظــات دينيــة مختلفــة
وجــود منهجيــة مراعيــة ألوضــاع الن ـزاع وكذلــك املســاعدة عــى
زيــادة رســائل املنــارصة وكســب إمكانيــة التواصــل مــع صانعــي
الق ـرار .ومــا زال مثــة حاجــة ملنــارصة توفــر الظــروف املالمئــة -
مثـ ًـا  -للعــودة اآلمنــة لجميــع مــن نزحــوا بفعــل النـزاع وضــان
توفــر الربامــج اإلنســانية لظــروف العــودة هــذه.
ويصعــب قيــاس أثــر منهجيــة الربامــج متعــددة األديــان عــى
تعزيــز التامســك االجتامعــي يف ضــوء الوضــع املضطــرب .ومثــة
أمثلــة واضحــة يف عمــل منظــات خدمــات اإلغاثــة الكاثوليكيــة
مــع املجتمعــات اإلســامية عــى َّأن مثــل هــذه الرشاكــة قــد زادت
مــن إيصــال املســاعدات اإلنســانية وســهلت بعــض الحــوار بــن
املجموعــات هنــاك .وبالرغــم مــن متيــز ســياقات الطــوارئ عــن
بعضهــا وأن لــكل منهــا تحليلهــا الخــاص بهــا ،يف بعــض املواقــف
املتشــابهة حيــث مي ّثــل الديــن دو ًرا مهـ ً
ـا يف الن ـزاع ويف عمليــة
املصالحــة ،ال يعــد العمــل مــع منظــات دينيــة مختلفــة رضور ًيــا
وحســب ولكــن مفضـ ًـا ً
أيضــا.

فتجاهــل الديــن ســيحد بشــدة أي تحليــل للوضــع الراهــن يف
البــاد .ويف جمهوريــة أفريقيــا الوســطى نفســها ،تــرى املجتمعــات
املحليــة املؤسســات الدينيــة بوصفهــا مصــدر للهــدوء واملــأوى.
وتجــد غالبيــة الكنائــس محاطــة مبخيــم للنازحــن يوفــر اإلغاثــة
للمجتمعــات املســيحية واملســلمة التــي لجــأت لــه .وقــد أتاحــت
هــذه البعثــة املشــركة ً
أيضــا الفرصــة للتعــاون يف الربامــج حيــث كاثرين ماهوين  cmahony@cafod.org.ukاملنسق اإلقليمي
متــول هيئــة اإلغاثــة اإلســامية حال ًيــا منظــات خدمــات اإلغاثــة يف حاالت الطوارئ  -غرب أفريقيا ومنطقة البحريات الكربى،
الكاثوليكيــة لتنفيــذ برامــج اإليــواء واألمــن الغــذايئ وصــار لهــا الوكالة الكاثوليكية للتنمية الخارجيةwww.cafod.org.uk .
وجــود أكــر اســتمرارية يف بانغــي.
 .1انظر مقال نزاباالينجا والياما وغبانجو صفحة .4
إال أن هــذه العمليــة ال تخلــو مــن التحديــات .فقــد كانــت
املنظــات الخمــس (الوكالــة الكاثوليكيــة للتنميــة الخارجيــة

 .2يف حني أنه يُشار إىل تجمع الزعامء الدينيني دول ًيا بربنامج التعاون بني األديان إال أن
اسمه الرسمي برنامج االعرتافات الدينية يف إفريقيا الوسطى.

