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القادة الدينيون يت َِّحدون لنزع الكراهية من القلوب والعقول

مونسينور ديودوين نزاباالينغا واإلمام عمر كبيني الياما والقس نيكوالس غرييكويامي غبانغو

تخدم الدين كأداة لتفريق السكان والتأثري عليهم ،تالقى القادة الدينيون من
يف جمهورية أفريقيا الوسطى حيث ُاس ِ
أجل الرتويج للتسامح واملغفرة كأساس إلعادة بناء التعايش السلمي.
ه ــددت األزم ــة الت ــي اندلع ــت مؤخــراً يف جمهوري ــة أفريقي ــا
الوس ــطى واملمت ــدة يف جذوره ــا إىل رصاع ــات سياس ــية ع ــى
الس ــلطة بتدم ــر النس ــيج االجتامع ــي ال ــذي كان حت ــى أم ــد
جـــر
قريـــب مصـــدراً للتســـامح الدينـــي .ويف أثنـــاء ذلـــكُ ،ا ِ
قرابـــة مليـــون شـــخص ،أي خمـــس الســـكان يف البـــاد ،عـــى
ال ُّن ــزوح ع ــن بيوته ــم ودياره ــم .ويف الوق ــت الح ــايل ،هن ــاك
م ــا يق ــارب  485أل ــف ن ــازح يف الداخ ــل و 180أل ــف الج ــئ
مم ــن ف ــروا إىل البل ــدان املج ــاورة من ــذ ديس ــمرب/كانون األول
.2013

املســـكوين لجمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى .وبالرشاكـــة مـــع
منظمـــة خدمـــات اإلغاثـــة الكاثوليكيـــة والوكالـــة األمريكيـــة
لإلمن ــاء ال ــدويل ،أطلقن ــا حمل ــة وطني ــة للتامس ــك االجتامع ــي
جمع ــت آالف املس ــلمني واملس ــيحيني يف مظاهــرات تع ــر ع ــن
التضام ــن في ــا بينه ــم .ود َّربن ــا مئ ــات م ــن الق ــادة الديني ــن
ومنظ ــات املجتم ــع امل ــدين واملوظف ــن الحكومي ــن وممث ــي
الجامعـــات املســـلحة ليصبحـــوا ســـفراء للتعايـــش الســـلمي.
وم ــن ث ـ َّـم ،ق ــاد كث ــر م ــن ه ــؤالء الق ــادة قاعداته ــم الش ــعبية
ومجتمعاتهـــم نحـــو عمليـــة مامثلـــة.

وع ــى أعق ــاب األزم ــة ظه ــرت بيئ ــة م ــن الش ــكوك والخ ــوف
والرغبـــة العميقـــة يف إحقـــاق الحـــق والعدالـــة وهـــو أمـــر
تعجـــز عـــن فعلـــه الحكومـــة الوطنيـــة ضمـــن الضغوطـــات
التـــي تعـــاين منهـــا .وقـــد أتاحـــت البيئـــة أيضـــاً الفرصـــة
املثاليـــة لقـــادة املتمرديـــن واملليشـــيات والقـــادة السياســـيني
ممـــن لهـــم مصلحـــة يف تأبيـــد حالـــة عـــدم االســـتقرار يف
اســـتخدام الديـــن كأداة لتعميـــق التفرقـــة بـــن صفـــوف
الشـــعب يف جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى والتأثـــر عليهـــا.
ومـــع ذلـــك ،بصفتنـــا قـــادة دينيـــون ،نعـــرف حـــق املعرفـــة
َّأن األزم ــة الت ــي حدث ــت مؤخــراً مل تك ــن يف صميمه ــا أزم ــة
دينيـــة.

ويف بلـــد تحظـــى فيهـــا الكنائـــس واملســـاجد قـــدراً مـــن
الرشعيـــة يفـــوق مـــا تحظـــى بـــه الحكومـــة وتصـــل فيـــه
إىل قلـــب البـــاد حيـــث تتضـــاءل املـــورد الحكوميـــة ،تتمتـــع
املؤسســـات الدينيـــة بوضـــع فريـــد مـــن نوعـــه لالســـتجابة
للحاجـــات اإلنســـانية .ويف جميـــع أنحـــاء البـــاد ،ا َّتخـــذ
النازحـــون املســـلمون منهـــم واملســـيحيون هـــى حـــد ســـواء
مـــن الكنائـــس واملســـاجد مـــاذاً لهـــم .ونحـــن نشـــهد أيضـــاً
أمثلـــة حيـــة متنقلـــة لقـــادة دينيـــن يخاطـــرون بحياتهـــم يف
ســـبيل خدمـــة النازحـــن وتلبيـــة حاجاتهـــم ولـــو كانـــوا مـــن
ديان ــة أخ ــرى .وه ــذه األمثل ــة القوي ــة واملؤث ــرة ع ــن الغفــران
والتصالـــح ليســـت اســـتثنا ًء للقاعـــدة بـــل هـــي القاعـــدة
ذاته ــا .وك ــا ي ــدرج ع ــى ألس ــنتنا هن ــا يف جمهوري ــة أفريقي ــا
الوســـطى ،نقـــول“ :نحـــن معـــاً”.

ومـــع َّأن الديـــن مل يكـــن الســـبب األصـــي للنـــزاع ،فمـــن
املمكـــن أن ُيســـتخ َدم الديـــن كأداة قويـــة لتحويـــل القلـــوب
والعق ــول وتوحي ــد الن ــاس يف قضي ــة مش ــركة ه ــي التصال ــح
الســـلمي .ويف عـــام  ،2012قبـــل انـــدالع األزمـــة األخـــرة،
أسســـنا املنـــر األفريقـــي الوســـطي للحـــوار بـــن األديـــان،
وضـــم التحالـــف اإلنجيـــي واملجتمـــع اإلســـامي واملؤمتـــر
َّ

مونســينور ديودوين نزاباالينغا كبري أســاقفة بانغوي ،واإلمام
عمــر كبيني الياما رئيس املجتمع اإلســامي يف جمهورية أفريقيا
الوســطى والقس نيكوالس غرييكويامــي غبانغو رئيس التحالف
اإلنجييل يف جمهورية أفريقيا الوســطى.

“التحــدي الرئيــي الــذي يواجهنــا هــو أن نعيــش معـاً يف وقــت متزَّقنــا فيــه بســبب العنــف الــذي جعــل بعضنــا يشــك يف بعــض إىل درجــة
جعلــت الجــار يشــك يف َّأن جــاره يعمــل مخـراً أو متعاونـاً عليــه .لكــنَّ إعــادة بنــاء النســيج االجتامعــي ســوف يأخــذ وقتـاً .نــزع الســاح
مــن النــاس يشء ،لكنَّهــا تصغــر أمــام مهمــة أكــر صعوبــة أال وهــي نــزع الكراهيــة مــن القلــوب”.
رئيس األساقفة ديودوين نزاباالينغا.

