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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.
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وكث ــر م ــن الالجئ ــن الليبريي ــن الذي ــن وصل ــوا إىل بودبــرام تدريـــب الالجئـــن العاملـــن يف املجـــال املجتمعـــي لتثقيـــف
كانـــوا مـــن “املعمدانيـــن الكاريزميـــة” ،وهـــي عقيـــدة إخوانه ــم يف مجتمع ــات الالجئ ــن يف أم ــور الصح ــة الجنس ــية
تتـــاىش مـــع تديـــن املســـتجيبني األوائـــل الغينيـــن و واإلنجابيـــة التـــي تواجـــه املراهقـــن مـــن الالجئـــن.
واملنظ ــات اإلنجيلي ــة غ ــر الحكومي ــة ،وم ــع أن االس ــتجابة
اإلنســـانية ألزمـــة الالجئـــن كانـــت بوجـــه عـــام محفوفـــة وكان هـــدف املنظمـــة الدوليـــة غـــر الحكوميـــة تثقيـــف
باملش ــاكلّ ،إل ّأن مجه ــودات املعون ــة القامئ ــة ع ــى العقي ــدة شـــباب الالجئـــن يف أمـــور كاألمـــراض املنقولـــة جنســـياً
يف بودبــرام قوبل ــت باس ــتجابة إيجابي ــة ،نظــراً ألنه ــا ميك ــن وتنظيـــم األرسة .إ َّال َّأن كلتـــا املنظمتـــن تحمـــل معتقـــدات
أن تصـــاغ يف إطـــار دينـــي مشـــرك .وعـــاوة عـــى ذلـــك ،مختلفـــة فيـــا يتعلـــق مبامرســـة الجنـــس قبـــل الـــزواج،
يســـتعني كثـــر مـــن الليبرييـــن بالديـــن لتفســـر املـــايض واس ــتخدام وس ــائل من ــع الحم ــل ،والعم ــل يف تج ــارة الجن ــس
وتعبئـــة املـــوارد مـــن أجـــل املســـتقبل وإنشـــاء شـــبكات واملثليـــة الجنســـية .وكان جـــل اهتـــام املنظمـــة العلامنيـــة
للتبـــادل االقتصـــادي وتعزيـــز املصالحـــة بـــن األعـــراق .ضـــان الوقايـــة الصحيـــة للمراهقـــن مـــن خـــال تشـــجيع
وترقبــاً للفوائ ــد املتص ــورة يف حال ــة التدي ــن ع ــى املذه ــب اســـتخدام وســـائل منـــع الحمـــل للوقايـــة مـــن األمـــراض
الخمســـيني ،انضمـــت اعـــداد ال حـــر لهـــا مـــن الليبرييـــن املنقولـــة جنســـياً والحمـــل غـــر املرغـــوب فيـــه .ومل ُيظهـــر
إىل الكنائ ــس الخمس ــينية واإلنجيلي ــة يف املخي ــم .ك ــا اتص ــل أفـــراد هـــذه املنظمـــة أي معتقـــدات ســـوا ًء مـــع كل مـــن
الالجئ ــون الليبريي ــون بأعض ــاء الكنيس ــة يف الخ ــارج ،ال ســ ّيام املثليـــة الجنـــي والعمـــل يف تجـــارة الجنـــس ومامرســـة
يف الوالي ــات املتح ــدة ،للحص ــول ع ــى دع ــم م ــايل لكنائس ــهم املراهقـــن للجنـــس (الجنـــس قبـــل الـــزواج) أم ضدهـــم.
عـــر أفـــراد املنظـــات
ومنـــح دراســـية ألفـــراد األبريشـــية وبعـــض الخدمـــات وعـــى النقيـــض مـــن هـــذا النهـــجّ ،
االجتامعي ــة .ويف الوق ــت الح ــارض ،يعم ــل كث ــر م ــن القل ــة القامئـــة عـــى العقيـــدة عـــن معتقداتهـــم يف ّأن املراهقـــن
املتبقيـــة مـــن مقدمـــي املعونـــة يف املخيـــم عـــى أســـاس مـــا زالـــوا صغـــاراً عـــى الـــزواج وال ينبغـــي لهـــم مامرســـة
دينـــي.
أي نش ــاط جن ــي قب ــل ال ــزواج ،وكان نهجه ــم اتب ــاع العف ــة
حتـــى الـــزواج قـــدر املســـتطاع ،واللجـــوء إىل املامرســـات
صدام العقيدة
الجنســـية اآلمنـــة عنـــد إخفـــاق هـــذه التدابـــر.
خالفـــاً للنجـــاح الـــذي القتـــه املنظـــات القامئـــة عـــى
العقي ــدة يف غان ــا ،تس ــلط البح ــوث يف رشق إفريقي ــا الض ــوء وال تقتـــر بالطبـــع املعتقـــدات الشـــديدة فيـــا يتعلـــق
عـــى الطـــرق التـــي ميكـــن للنهـــج القائـــم عـــى العقيـــدة بالعالقـــات الجنســـية واإلنجـــاب عـــى املنظـــات القامئـــة
يف املســـاعدة اإلنســـانية أن يســـبب فيهـــا املشـــكالت عنـــد عـــى العقيـــدة وأفرادهـــا فحســـب ،فمســـائل العالقـــات
تطبي ــق الربام ــج أو توف ــر الخدم ــة لالجئ ــن خاص ــة عندم ــا الجنس ــية واإلنج ــاب ه ــي مس ــائل ش ــائكة ترتب ــط مبفاهي ــم
تكـــون املعتقـــدات الدينيـــة للمنظمـــة وموظفيهـــا مخالفـــة كاألخـــاق والنقـــاء والصحـــة العامـــة ،ولكنـــه ليـــس مـــن
ألهـــداف املـــروع.
املســـتغرب أن تختلـــف منظمـــة علامنيـــة مـــع منظمـــة
قامئ ــة ع ــى العقي ــدة يف النه ــج املتب ــع للحف ــاظ ع ــى الصح ــة
وكثـــر مـــن الـــركاء التنفيذيـــن مـــن املنظـــات غـــر الجنســـية واإلنجابيـــة للمراهقـــن .وميكـــن لهـــذا الصـــدام
الحكومي ــة العامل ــون م ــع مفوضي ــة األم ــم املتح ــدة الس ــامية أن يـــؤدي بســـهولة إىل تقليـــل فـــرص النجـــاح يف تحقيـــق
لالجئـــن يف مخيـــات الالجئـــن يف رشق أفريقيـــا هـــم أهـــداف املـــروع ،وإعطـــاء معلومـــات متضاربـــة لالجئـــن،
منظ ــات قامئ ــة ع ــى العقي ــدة؛ بعضه ــم منظ ــات دولي ــة ويف النهاي ــة ي ــؤدي إىل نتائ ــج أك ــر س ــوءاً للصح ــة الجنس ــية
كبـــرة ،بينـــا البعـــض اآلخـــر منظـــات محليـــة .ويف أحـــد واإلنجابيـــة للمراهقـــن.
مخي ــات الالجئ ــنُ ،ت ــدار كث ــر م ــن عملي ــات التثقي ــف يف
مج ــال الصح ــة الجنس ــية واإلنجابي ــة والتوعي ــة توج ــه م ــن إليزابيث فريتس  wirtz@purdue.eduوجوناس إييك
جان ــب منظم ــة مس ــيحية محلي ــة بصفته ــا رشي ــك تنفي ــذي  jecke@purdue.eduمرشحان لنيل درجة الدكتوراه 1يف قسم
ملفوضي ــة األم ــم املتح ــدة الس ــامية لالجئ ــن .وس ــعت إح ــدى علم اإلنسان ،جامعة بوردوwww.purdue.edu .
املنظـــات العلامنيـــة الدوليـــة ،التـــي مل تكـــن نشـــطة يف
 .1بتمويل كريم من الهيئة األملانية للتبادل الثقايف ،ومعهد كيلوج للدراسات الدولية،
املخيـــم ،إيل تنفيـــذ حملـــة للصحـــة الجنســـية واإلنجابيـــة واملؤسسة الوطنية للعلوم ،وكلية بوردو لآلداب الحرة ومؤسسة بوردو لألبحاث.
للمراهقـــن والشـــباب ،إذ تشـــرك كلتـــا املنظمتـــان يف
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